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DevOps on tapa kehitellä ohjelmistoja. Siinä yhdistellään ohjelmistokehityksen ja operatiivi-
sen alojen toimintoja yhdeksi kokonaisuudeksi. DevOps toiminnan ytimenä on ketterät me-
netelmät ja lean periaatteet. Kehitystiimin kuuluisi vähentää toiminnassaan hukkaa ja luoda 
arvoa loppukäyttäjälle ja sen pitäisi näkyä työkulttuurissa. Tämän saavuttamiseksi monesti 
käytetään kanban tai scrum metodeja.  
 
Itse ohjelmistokehityksessä hyödynnetään jatkuvaa integraatiota ja julkaisua. Ajatuksena 
on julkaista mahdollisimman nopeasti versioita, jotta saataisiin mahdollisimman nopeasti 
palautetta. Saamalla nopeaa palautetta pystytään helpommin havaitsemaan tuotettua ar-
voa ja arvioimaan onko se oikeaa.  
 
Operatiivisella puolella DevOps kehittämiseen kuuluu ohjelmiston jatkuva vahtiminen. Oh-
jelmiston toimintaa seurataan, jotta tiedettäisiin, miten sitä käytetään ja missä on puutteitta. 
Tämän tiedon avulla pystytään ohjaaman kehitystä oikeaan suuntaan. 
 
Tutkimuksessa mietittiin miten yritykset asettuvat Samer I. Mohamedin DevOps kyky-
kypsyys asteikkoon. Bisnode Selector ohjelmalla haetaan IT-alan yrityksiä näistä henki-
löluokista H(250 – 499),G(100 – 249),F(50 – 99) joita haastatellaan. Tutkimus ajoittui 2018 
syksylle. 
 
Mohamedin malliin peilattuna pienet yritykset eivät pärjänneet niin hyvin. Kykykypsyys mal-
lit on suunniteltu keskisuurille ja isoille yrityksille, joten se ei ole yllättävää. Samlink ja Vincit 
asettuivat korkealle koska ne ovat isoja yrityksiä. 
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1 Johdanto 

 

DevOps on tietotekniikan maailmassa hyvin uusi käsite. Se ei ole vielä saanut selvää 

muotoa tai määritelmää. Tavoitteena onkin tämän työn avulla ymmärtää ilmiötä paremmin. 

Lähestyn asiaa asettamieni tutkimuskysymyksien kautta, jotka ovat: 

RQ1: Miten kirjallisuus määrittää ja kuvailee DevOpsia.  

RQ2: Mikä on valittujen suomalaisten yrityksien DevOps kypsyys käyttäen 

Mahamedin DevOps Maturity Model 

 

Keskityn miettimään DevOps pitkälti ohjelmistokehitysalan näkökulmasta ja hyvin korkea-

tasoisesti. Työtä kannattaa ajatella johdatuksena DevOpsiin. RQ1 yhden vastaus haetaan 

tutkimalla kirjallisuutta. RQ2 vastaus haetaan haastattelujen avulla. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan käyttäen perinteistä rakennetta. Malli näkyy Liite 1. Perinteisen 

raportin rakenne. Työ jakautuu seitsemään osaan. Alussa käydään läpi tietopohjaa. Selvit-

telen termit ja siirryn sen jälkeen tietopohjaan. Tietopohjassa käyn läpi ensimmäiseksi De-

vOps määritelmiä. Lean ja ketterien menetelmien läpikäynti auttaa luomaa pohjaa, jonka 

jälkeen pystymme paremmin ymmärtämään itse ilmiötä. Itse ilmiön kuvailun jälkeen käyn 

läpi tutkimusmenetelmät, joita käytän. Viimeisissä osioissa käydään kerättyä materiaalia 

ja tutkimustuloksia läpi. Koska tämä on AMK opinnäytetyö, käyn läpi lopussa oppinäyte-

työprosessia oppimiskokemuksena ja reflektiivisenä analyysina. 

 

Lähteiden hallinnassa käytän RefWorks-ohjelmaa. Koulu ohjeistaa käyttämään Harvard-

tyyliä, kun käyttää RefWorksia. 
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2 Käsitteet 

Arvoketju 

Arvoketjumallissa liiketoimintaa katsotaan systeeminä, joka saa materiaalia ja ulos tulee 

tuotos. Systeemin sisällä on ydinprosessi, joka jalostaa materiaalista tuotteen ja tukipro-

sesseja, jotka auttavat ydinprosessia toimimaan tehokkaasti.(Harmon, Davenport, 2014, 

p.2-3) 

DevOps 

DevOps on kehittelyn ja operatiivisen toiminnan yhdistelyä(Techopedia, b). Käsitteestä 

puhutaan tarkemmin myöhemmin. 

BI (Business Intelligence) 

BI tarkoitetaan tapaa luoda tietoa datasta käyttämällä tietotekniikkaa. Datasta voidaan 

nähdä mistä lähdettiin ja mihin suuntaan ollaan menossa.(Techopedia, 2015) 

Jatkuva julkaisu CD  

Jatkuvassa julkaisussa ohjelma automaattisesti laatu testataan ja julkaistaan tuotan-

toon.(Hering, Ghosh, 2018, p.227) 

Jatkuva integraatio CI  

Jatkuva integraatio malli, jonka mukaan ohjelmoijan pitää työntää koodia yhteen varas-

toon useasti. Jokainen työntö testataan automatisoidulla testillä, jotta saadaan nopeaa pa-

lautetta.(Hering, Ghosh, 2018, p.227) 

Kanban taulu 

Kanban taulu on tapa visualisoida toimintaa, esittämällä työn tilanne taulussa. Taulussa 

on ominaisuuslista, työnalla ja valmiit sarakkeet. Tehtävä ominaisuus siirtyy sarakkeesta 

toiseen projektin aikana. Kanban hallinta metodia saatetaan myös käyttää.(Janes, Succi, 

2014, p.231) 

Keskeinen suoritusosoitin KPI 

Keskeinen suoritusosoitin on korkean tason mitta, jolla päättäjät arvioivat toiminnan onnis-

tumista.(Harmon, Davenport, 2014, p.27) 

Ketterä menetelmä 

Ketterä menetelmä on iteratiivista kehittämistä, joka korostaa kommunikaatiota, pa-

lautetta, joustavuutta ja toimivan tuotteen tuottamista.(Conrad, 2018)  

Kriittinen menestystekijä CSFs  

Kriittisellä menestystekijällä tarkoitetaan toimintaa, prosessia tai aluetta johon organisaatio 

on riippuvainen.(Techopedia, a) 

Kykykypsyysmalli CMM  

Kykykypsyysmalli on viisi osainen malli, jota käytetään mittaamaan yrityksen prosessien 

toimivuutta. Tasot ovat varhais-, toistettava, määritelty, hallittu ja optimoitu. Jokainen taso 
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kuvaa prosessin hallintaa tietyllä asteella. Kun ehdot täyttyvät, siirrytään asteesta ylös-

päin.(Harmon, Davenport, 2014, p.xxix-xxx) 

Lean 

Lean on ajattelu tapa, jossa pyritään tuottamaan arvoa loppukäyttäjälle ja poistamaan ar-

voa tuottamattomia toimia.(LeanKit) 

Ohjelmistoarkkitehtuuri 

Ohjelmistoarkkitehtuuri on ratkaisun suunnittelua, joka täyttää teknisiä ja operatiivisia vaa-

timuksia. Mietittäviä asioita ovat tietoturva, tehokkuus ja hallittavuus. (Techopedia, c) 

Ohjelmiston kehitysputkimalli 

Ohjelmiston kehitysputki on joukko vaiheita, jonka läpi jokaisen julkaisun pitää mennä läpi. 

(Virmani, 2015, p.79) 

Pienin toimiva tuote MVP 

Ohjelma, joka täyttää asiakkaan minivaatimukset osoittaakseen ohjelman elinkelpoisuu-

den. Lisäominaisuudet rakennetaan sitten sen päälle. (Hering, Ghosh, 2018, p.230) 

SAFe Viitekehys 

SAFe on viitekehys, jonka avulla isot yritykset pystyvät toimimaan ketterästi. Se auttaa yri-

tyksiä luomaan tehokkaammin ja ennustettavimmin arvoa.(Scaled Agile) 

Scrum 

Scrum on organisointi tekniikka. Siinä kehitys pilkotaan sprintteihin ja sprinttien aikana ei 

saa tulla muutoksia. Päivittäisien scrum tapaamisien avulla kartoitetaan tilannetta.(Meyer, 

2014, p.139-140) 

Sprintti 

Sprintillä tarkoitetaan aikaa, jonka aikana toteutetaan ominaisuuksia. Sprintti kestää mo-

nesti 30 päivää.(BANICA et al., 2017, p.41) 

Tuotteen kehitys jono 

Tuotteen kehitys jono on lista ominaisuuksia, jotka toteutetaan ohjelmiston kehityksen ai-

kana.(BANICA et al., 2017, p.41) 

Tietohallintomalli IT Governance 

Tietohallinto on joukko prosesseja, jotka mahdollistavat IT palvelujen tehokkaan käytän 

saavuttaakseen selvän tavoitteen.(Gartner) 

Work in progress (WIP) 

WIP on numero, joka kertoo, kuinka monta tehtävää on työnalla Kanban taulussa.(Kanba-

nize) 
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3 DevOps ilmiönä 

Tämä osio muodostaa vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Osiossa käy-

dään läpi, miten DevOps määritellään, sen filosofista pohjaa ja kuvailen ilmiötä. Asiaa lä-

hestytään hyvin korkealta tasolta ja miettien DevOps osana yleisempää yritystoimintaa. 

3.1 DevOps määritelmiä 

DevOps ei ole käsitteenä vielä täysin vakiintunut (Erich, Amrit & Daneva, 2017, p. 5). Oh-

jelmointialalla ei ole vielä yhteisymmärrystä siitä mitä kaikkea DevOps sisältää ja mitkä 

ovat sen tunnusmerkit (Erich, Amrit & Daneva, 2017, p. 6). 

 

Floris Erich, Chintan Amrit ja Maia Daneva (2017) tutkimuksesta DevOpsin käytöstä työ-

elämässä löysivät kirjallisuudesta kuusi erilaista määritelmää. DevOps on ohjelmistokehi-

tyksen ja operatiivisten toimintojen yhdistelyä. Se voi olla myös kehitystoimintaa, joka tu-

kee operatiivista toimintaa kehitettyjen ohjelmistojen avulla tai järjestelemällä operatiivinen 

toimimaan ketterien menetelmien mukaan. DevOps on keskitetty ryhmä, joka tavoittelee 

varmuutta, tehokkuutta, näkyvyyttä ja ennustettavuutta käyttäen iteratiivisia tai ketteriä 

menetelmiä. DevOps on kehitystiimin ja operatiivisten tiimien tavoitteiden sovittamista yh-

teen. Se voidaan myös nähdä olevan kulttuurinen yhdistettynä ohjelmistokehitykseen, 

joka mahdollistan nopean kehityksen. DevOps on myös titteli tai työkuvaus, jossa yhdistyy 

kehitys ja operatiivinen toiminta. 

 

Jens Smeds, Kristian Nybom ja Ivan Porre (2015) määrittelivät DevOps kolmen katego-

rian kautta, jotka ovat ominaisuudet, kulttuurilliset ja teknologiset mahdollistajat. DevOpsin 

ominaisuutena on jatkuva kehittely ilman taukoja ja pienillä askelilla eteenpäin meno. Sa-

malla DevOps luo jatkuvan palautteen luuppi datan keruun avulla. Kulttuurillisesti DevOps 

on työskentelyä, jossa kaikki ottavat yhteisesti vastuuta ja omistusta tuotteesta. Kulttuuriin 

kuuluu myös saumaton viestintä. Teknologisesti DevOps on ohjelmistokehityksen automa-

tisointia. 

 

Samer L. Mohamed(2015) näkee DevOpsin olevan evoluutio tavasta, miten IT-palveluita 

kehitellään ja tuetaan. Sen juuret ovat ketterässä filosofiassa, joka yrittää pienentämään 

eroja kehitysprosessien ja operatiivistenprosessien välillä. DevOps tuottaakin arvoa vä-

hentämällä siiloutumista.  

 

3.2 Three Ways-periaate 

DevOps pohjana toimii ” Three Ways” -periaate. Sen kautta voidaan johtaa kaikkia De-

vOps periaatteet ja prismana, jonka kautta prosessit, proseduurit ja käytäntöjä voidaan 
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katsoa. Three Ways koostuu systeemiajattelusta, vahvista palautekierrettä ja jatkuvan ko-

keilun ja oppimisen kulttuurivaiheista. Malli on johdettu Lean ajattelusta.(Kim, 2012) 

 

Kuva 1. Ensimmäinen vaihe: Systeemiajattelu (Kim) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa mietitään yritystä kokonaisuutena. Osasto tai työvaihe siilojen 

poistamisella nopeutetaan tiedon liikkumista. Arvoketju-mallin näkökulmasta katsottuna 

tavoitteena on saada jokainen yksikkö tai työntekijä tuottamaan arvoa yhteen tulok-

seen.(Kim, 2012) 

 

Kuva 2. Toinen vaihe: Vahvista palautekierrosta (Kim) 

 

Toisessa vaiheessa mietitään palautteen nopeasti saamista. Yrityksen kuuluisi rakentaa 

ympäristö, jossa työntekijät saavat jatkuvasti palautetta tuotteen laadusta ja prosessista, 

jonka kautta tuote on syntynyt. Kun työntekijät tulevat tietoseksi puutteesta, he pystyvät 

reagoimaan siihen.  



 

 

6 

 

Kuva 3. Kolmas vaihe: Toistuvan kokeilun ja oppimisen kulttuuri (Kim) 

 

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan työkulttuuri, jossa kannustetaan jatkuvaan kokei-

luun ja oppimiseen. Tässä yrityskulttuurissa epäonnistuminen on normaalia ja hyvä asia 

koska sen kautta opitaan uutta.(Kim, 2012) 

 
3.3 Lean ajattelu 

Lean -ajatuksen pohjana on hukan hävittäminen. Lean periaatteella toimiva yritys etsii tur-

hia tai tehottomia toimintoja yrityksestä ja yrittää minimoida tai poistaa siitä johtuvan hai-

tan. Termillä ei ole selvää yksiselitteistä määritelmää(Harmon, Davenport, 2014, p.316). 

(Chiarini, 2013, p.15) 

 

Toyota Lean -malli määrittää kahdeksan yleisintä hukkaa mitä voi löytyä organisaatiossa: 

1. Yritys voi tuottaa liikaa tavaraa, jolloin sitä ei saada myytyä ajoissa. 
2. Työntekijöillä voi olla tekemättä mitään. Syy siihen voi olla raaka-aineiden puute, 

oman työnvaiheen aloituksen odottelu tai automatisoidun vaiheen vahtiminen. 
3. Tavaran turha siirtely eri vaiheiden välillä. 
4. Yliprosessointi tai virheellinen prosessointi. Tuotteeseen on kulutettu turhasti ai-

kaa. Tuotetta on työstetty väärin, jonka takia siitä tulee viallinen. 
5. Liian isot varastot tuotteille. 
6. Turhia toimia prosessissa. 
7. Viallisten osien tuottaminen ja niiden jälkikäteen korjaus 
8. Työntekijöiden älyllisen kapasiteetin alikäyttäminen. 

(Liker, 2004, p.28-29) 

 

Lean ohjelmistokehitys vastaa Toyota Lean mallin hukkiin seitsemällä periaatteella. Lean 

kehityksessä pitää vähentää hukkaa (1). Pitää rakentaa laatua (2) ja luoda tietoa(3). Jul-

kaise nopeasti (4), mutta vain tarpeen mukaan (5). Ihmisiin pitää pystyä luotta ja heidän 

pitää olla mukana kehityksessä (6). Pitää olla myös kokonaisvaltaista jatkuvaa paranta-

mista (7).(Janes, Succi, 2014, p.131) 
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Nämä periaatteet luovat työyhteisön, jossa korostetaan vapaata ajattelua ja oma-aloit-

teista työskentelyä. Työntekijät itsenäisesti organisoituvat saavuttaakseen tavoitteen. Il-

mapiiri tukee jatkuvaa oppimista, jolloin työntekijöillä on tarvittava pätevyys toteuttaa työ-

tänsä optimaalisesti.(Janes, Succi, 2014, p.131) 

 

3.4 Ketterät menetelmät 

Ketterä menetelmä on tapa panna Lean periaatteet käytäntöön ohjelmointi kehityksessä. 

Ketterä menetelmä pohjautuu Ketterän ohjelmistokehityksen julistukseen. Julistuksessa 

korostetaan ihmiskontaktin, toimivuuden, yhteistyön ja reaktiivisuuden tärkeyttä traditio-

naalisen suunnitelmallisuuteen ja käytäntöihin. (Janes, Succi, 2014, p.72) 

 

Ketterästi toimivan ohjelmistokehittelijän odotetaan priorisoivan arvon tuottamista asiak-

kaalle ja tämä saavutetaan parhaiten sopeutumalla asiakkaan tarpeisin. Ohjelmisto on 

valmis, kun se tyydyttää asiakkaan vaatimukset. Tästä seuraa, että laadusta on pidettävä 

kiinni. Kommunikaatio asiakkaan kanssa ja nopea prototyyppien tekeminen auttaa tiimiä 

tuottamaan oikeanlaista arvoa.(Janes, Succi, 2014, p.73-74) 

 

Ketterässä työskentelyssä monesti hyödynnetään Scrum ja Kanban metodeja. Kummatkin 

ovat tiimin hallinta tapoja. Kanban menetelmässä tehtäville määritetään vaiheet, jotka ovat 

tehtävälista, valittu, työnalla, julkaistu sisäisesti, ja julkaistu ulkoisesti. Jokainen vaihe vi-

sualisoidaan niin sanotussa Kanban taulussa. Taulun avulla nähdään mitä pitää tehdä, 

tehdään ja on tehty. Metodi sanoo myös, että työnalla saa olla vain rajattu määrä tehtäviä. 

Uutta tehtävää ei voi ottaa ennen kuin, jokin työn alla oleva on valmis. Tämä kannustaa 

tiimiläisiä auttamaan muita saamaan osuutensa valmiiksi.(Janes, Succi, 2014, p.231-237) 

 

Scrum menetelmässä toteutetaan ennalta määritelty prosessin runko. Scrum tiimissä on 

Scrum mestari, tuotteenomistaja ja tiimiläinen. Scrum mestari huolehtii, että prosessi to-

teutuu oikealla tavalla. Tuotteenomistaja edustaa asiakasta tiimissä. Tiimiläinen on moni-

osaava työtehtävien suorittaja. Itse prosessi koostuu printeistä, joiden kautta tuote valmis-

tuu. Sprintti kesto voi vaihdella viikosta kuukauteen. Ennen printtiä tiimiläiset suunnittele-

vat ja nostavat ominaisuuksia ominaisuuslista toteutettavaksi printin aikana. Ominaisuuk-

sia otetaan asiakkaan asettaman priorisoidin mukaan ja miten tiimi arvioi pystyvänsä to-

teuttamaan printin aikana. Sitä kutsutaan printin suunnittelu kokousseksi. Sprintin alettua 

ominaisuuksia ei voi poistaa tai lisätä tehtävälistaan. Sprintin loputtua tiimi esittää valmiit 

tuotokset asiakkaalle demo-tilaisuudessa. Kesken jääneet tuotokset siirretään takaisin 

ominaisuuslistaan.(Z. Lina, S. Dan, 2012, p.555-556) 
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SAFe (Scaled Agile Framework) on kokonaisvaltainen viitekehys, jonka avulla isot organi-

saatiot voisivat toimia ketterästi. Se on kompositio erilaisista ketteristä menetelmistä ja vii-

tekehys auttaa niitä toimimaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Tiimi työskentely toteutetaan 

vaikkapa Scrum menetelmällä.(Turetken, Stojanov & Trienekens, 2017, p.4) 

3.5 Tietohallintomalli 

Tietohallintomallilla on joukko prosesseja, käytänteitä, rooleja ja niiden vastuista, jotka on 

kirjattu ylös, joilla pyritään sovittamaan IT-alan ja liiketoiminnan tavoitteita. Van Grember-

gen tietohallinnassa se koostui rakenteista, prosesseista ja suhteiden hallinta mekanis-

meista. Rakenne kertoo organisaation muodon ja rooleista ja niiden vastuista. Prosessei-

hin kuuluu päätöksenteko, suunnittelu ja monitorointi. Suhteiden hallinta mekanismit kerto-

vat miten kommunikaatio IT-alan ja liiketoiminnan välillä kuuluisi tapahtua.(Wiedemann, 

Jan 3, 2018, p.4932-4933) 

 

Anna Wiedenman(Jan 3, 2018) toteaa, että tietohallintomallin on sopeuduttavat ketterään 

ja dynaamiseen DevOps maailmaan. Tällä hetkellä ei ole mitään tietohallintomallia, joka 

olisi suoranaisesti suunniteltu DevOps orientoituneeseen yritykseen(Wiedemann, Jan 3, 

2018, p.4937). 

 

DevOps organisaation rakenteena on moniosaava tiimi. Moniosaavuudella tarkoitetaan 

tiimiläisten kykyä toteuttaa kaikki ohjelmistokehityksen vaiheet. Erikoistuminen on mahdol-

lista tämän päälle. Siihen kuuluu myös tasainen hierarkia. Formaalinen hierarkia korva-

taan yhteisöllisellä vastuulla esimiehelle. (Wiedemann, Jan 3, 2018, p.4936) 

 

Suhteiden hallinta mekanismit tulevat olemaan erittäin tärkeitä koska DevOps periaatteet 

korostaa oma-aloitteisuuttaja ja itsenäistä päätöksenteko kykyä. Tuotteella pitäisi olla joku 

tuotteen omista jonka tehtävä on olla liason yrityksen ja asiakkaan välillä. 

Kommunikaatiossa voidaan käyttää kanban tai scrum menetelmiä. Organisaation pitää 

hahmotella toimintoja, jotka auttavat tiimin sisäisen tiedon leviämistä.(Wiedemann, Jan 3, 

2018, p.4936-4937) 

 

DevOps organisaation prosesseissa kuuluisi vähintään olla vaatimuksien hallinta, ohjel-

mistokehitys, laadunvarmistus, testaamisen hallinto, ohjelmiston operaatio, tuki, SLA ja 

CI/CD.(Wiedemann, Jan 3, 2018, p.4936) 

 
3.6 DevOps kulttuuri 

Three Ways ja Lean -ajattelu luo työkulttuurin, jossa priorisoidaan tehokkuutta ja kollabo-

ratiivista työskentelyä. Kehitystiimin oletetaan osaavan julkaista ja kehittää itse ohjelman. 
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Kehitystiimi pystyy näin toteuttamaan nopeasti uusia julkaisuja. Jotta julkaisut olisivat mie-

lekkäitä, työntekijöillä pitäisi olla myös ymmärrystä loppukäyttäjästä ja rakentaa ohjelmaa, 

joka ratkoo ongelman. DevOps tiimiläiset oppivat toisten onnistumisista ja epäonnistumi-

sista. Se on mahdollista, jos luodaan ympäristö, jossa epäonnistumista ei pelätä ja tiimi 

yhdessä auttaa korjaamaan sen. Pitää luoda jaetun vastuun ja syyttömyyden kulttuuri. 

Kaikki tämä vaatii hyvää kommunikaatiota. Olisi suositeltavaa viestiä kasvokkain tai kes-

kustelu palvelujen kautta. Tiketti systeemit ovat monesti liian hitaita systeemeitä DevOps 

kehityksessä.(Welder, Gustavo & Rodrigo, 2018, p.3-4) 

3.7 DevOps -tiimi 

DevOps tiimin koostumus vaihtelee yrityksestä yritykseen. Yleisesti ottaen tiimi koostuu 

enimmäkseen ohjelmistokehityksen asiantuntijoista. Tiimissä voi olla kahdeksan hen-

keä(Wiedemann, Jan 3, 2018, p.4931). Tiimeissä on useasti yksi tuoteomistaja ja mahdol-

lisesti myös QA insinööri. Tiimiläisten oletetaan pystyvän ketterästi tekemään muiden tii-

miläisten töitä ja osallistumaan kaikkiin ohjelmistokehityksen vaiheisiin.(Wiedemann, Jan 

3, 2018, p.4935)  

 

DevOps tiimeissä oma-aloitteisuus ja tiimityöskentely nousee erittäin tärkeäksi. Tiimin jä-

senille annetaan korkea vapaus tehdä omia päätöksiä, mutta se lisää myös vastuuta. Vas-

tuu pitäisi nähdä kollektiivisena. Tiimi yhdessä miettii miten toimia tehokkaasti ja vähentää 

hukkaa. Tämänlaisessa tiimissä kaikkien pitää osata kommunikoida.(Wiedemann, Jan 3, 

2018, p.4936) 

 

Ketterät menetelmät toimivat DevOps tiimin projektien kulmakivenä. Ketterät menetelmät 

luovat arvoa asiakkaalle sopeutuvalla suunnitelulla, nopealla palautteella, jatkuvalla pa-

rantamisella ja ihmisten kommunikaatiolla. Projekti jaetaan erillisiin sprintteihin, joiden ai-

kana toteutetaan tuotteen kehitysjonossa olevia tehtäviä.(BANICA et al., 2017, p.41)  

 

Ketterään kehitykseen kuuluu myös MVP(Minimal Viable Product) ja rajoitettu WIP(Work 

In Process). MVP -tuote edustaa asiakkaan vähimmäisvaatimusta toimivasta tuotteesta. 

Se toimii demoversiona, jonka päälle rakennetaan muita ominaisuuksia. WIP tarkoittaa 

työtä, joka on meneillä sprintissä. Kanban on taulu, jossa visualisoidaan työn etenemistä. 

Olisi hyvä rajoittaa WIP määrä kanban taulussa.(Kim et al., 2016, p.17-18) 

3.8 Ohjelmistokehitys 

Ohjelmistoarkkitehtuurin pitäisi suunnitella tavalla, joka tukee DevOps periaatteita. Arkki-

tehtuurin pitää mahdollistaa nopeat muutokset ja niiden läpiajon. Muutoksien toimivuus 

taataan automaattisilla testeillä.(Bass, 2018, p.8) 
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Nopeita muutoksia on helpompi tehdä, jos käytetään kevyesti sidoksissa olevia element-

tejä. Samalla kehitys toteutetaan pienillä askelilla, jotka mahdollistavat niiden helpomman 

testaamisen.(Kim et al., 2016, p.23) 

 

Kehitysympäristö olisi hyvä olla yhtenäinen. Kaikilla tiimiläisillä pitäisi olla täysin samat oh-

jelmat ja kirjastoversiot joitta kehitykseen tarvitaan. Tämä pätee myös testi- ja julkai-

sualustalle. Ohjelmistoarkkitehti voi käyttää konttisysteemeitä tämän saavuttamiseksi. Esi-

merkiksi Vagrantia tai Dockeria. Ympäristöjen etähallinnointiin ja yhtenäistämiseen voi-

daan käyttää Puppettia tai Ansiblea.(Bass, 2018, p.8-9) 

3.9 Ohjelmiston kehitysputki 

Ohjelmiston kehitysputkimalli on tapa standardisoida ohjelmisto kehitystä ja sitä kautta 

helpottaa sen automatisointia. Siihen kuuluu jatkuva suunnittelu, integraatio, julkaisu, tes-

taus ja seuranta.(Virmani, 2015, p. 79)  

 

Ohjelmointiprojektin aikana pitäisi olla jatkuvaa suunnittelua. DevOps tiimi tarkistaa ja ar-

vioi tasaisin välein projektin liiketoiminta-arvoa. Samalla pyritään saada palautetta käyttä-

jältä vaatimuksista ja katsotaan vaatimuksia liiketoiminta näkökulmasta.(Virmani, 2015, 

p.79)  

 

Jatkuva integraation on Martin Fowlerin ja Kent Beckingin hahmottelema ajatus. Siinä 

mallissa kehitystiimillä olisi vain yksi koodipohja, johon tehdään muutokset. Koodipohjan 

pakkaaminen ja testaaminen pitäisi olla automaattinen. Kehitystiimin kuuluisi myös työn-

tää paikallinen koodi mahdollisimman nopeasti yhteiseen koodipohjaan. Nopea palaute 

virheistä mahdollistaa nopean korjauksen. Jokaisen puskun kuuluisi aloittaa uuden pak-

kauksen koska lokaalisti läpi mennyt voi epäonnistua integraatio koneessa. Vähentääk-

seen epäonnistumisen riskiä lokaali ympäristön pitäisi olla integraatio ympäristön kopio tai 

samanlainen. Valmiisi pakatun ohjelma pitäisi olla helposti saatavissa demonstraatiota 

varten. Kommunikaatio muutoksista on erittäin tärkeätä.(Janes, Succi, 2014, p.132-133) 

 

DevOps kehityksessä ohjelmistosta julkaistaan useita versioita nopealla tahdilla. Tätä il-

miötä kutsutaan jatkuvaksi julkaisuksi. Julkaisut on suunniteltu olevan pieniä ja niitä teh-

dään useasti. Julkaisujen toimivuus taataan jatkuvalla testaamisella. Jatkuvassa testaami-

sessa testien ajo on automatisoitu, jotta niitä voitaisiin ajaa useita kertoja(Virmani, 2015, 

p.79). Testien pitää tehokkaasti testata ohjelmiston laadun ja toiminnallisuuden, jotta tes-

taukset eivät hidastaisi kehitystä liikaa.(Bass, 2018, p.9) 
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DevOps kehitykseen kuuluu ajatus, että versioiden toimintaa tarkkaillaan ja vahditaan. 

Tarkkailun kautta saadaan tietoa, miten sitä käytetään ja miten hyvin toimii. Monitoroitavia 

asioita on vaikkapa CPU käyttöaste virtuaalikoneissa tai palvelukohtaisia mittareita. De-

vOps tiimi ja tuotteen omistajan on mietittävät mitä mitataan. Kerätty tieto voidaan vaik-

kapa esittää BI kojelaudassa(Doukoure, Mnkandla, 2018). (Bass, 2018, p.10) 

3.10 DevOpsin hyödyt 

DevOps-työkulttuurissa tiimi pystyy tuottamaan ominaisuuksia enemmän ja ajamaan no-

peammin julkaisuja. Nopean kehityksen kautta saadaan palautetta nopeammin. Loppu-

käyttäjän kannalta nopeat julkaisut antavat niille mahdollisuuden reagoida muutoksiin hel-

pommin ja antaa tarpeellista palautetta. Kehittäjä puolella vähentyy stressiä, kun julkaisut 

ovat pieniä.(Riungu-Kalliosaari et al., Nov 6, 2016, p.4-5) 

 

DevOpsissa harjoitetaan kollaboratiivista työskentelyä ja monitaitoisuus on vaadittu. Tii-

min tietotaito ei siiloudu ja maksimoidaan pätevyys.(Riungu-Kalliosaari et al., Nov 6, 2016, 

p.4-5) 

 

DevOps mallissa jokainen työntö menee CI -systeemin läpi. Automaattisoitu testaus ta-

kaa, että viallinen versio ei päädy julkaisuun. Lopullisessa ohjelmassa on vähemmän vir-

heitä ja julkaisuun voi luottaa paremmin.(Riungu-Kalliosaari et al., Nov 6, 2016, p.4-5) 

 

3.11 DevOps ja kypsyyden mittaus 

Kykykypsyysmalli (CMM) toimii viitekehyksenä, jonka avulla yritykset voivat arvioida yri-

tysprosessien kypsyysastetta. Se auttaa yritystä hahmottamaan tämänhetkisen tilanteen 

ja muotoilemaan suunnitelmia tulevaisuuteen. Mallia käytetään isoissa yrityksissä mutta 

sitä voidaan käyttää myös PK- yrityksissä referenssinä. (Harmon, Davenport, 2014, 

p.xxix) 

 

Kykykypsyysmalli perustuu oletukseen, että kypsä yritys toteuttaa palveluita toistuvasti hy-

vällä tavalla. Epäkypsän yrityksen palvelut ja prosessit tuottavat epävarmasti laatua. Vä-

lillä se voi hyvää välillä huonoa.(Harmon, Davenport, 2014, p.xxix) 

 

Tasot ovat: 

1. Varhais: Prosessit toteutetaan ad-hoc tyyppisesti ja niitä ei ole määritelty. Onnistumi-
nen on sidoksissa onneen.  

2. Toistettava: Projektin hallintaprosessit on toiminnassa ja mittareita on. Onnistuminen 
on toistettavissa. 

3. Määritelty: Prosessit on dokumentoitu ja standardisoitu. Projekti toteutetaan doku-
mentoiduilla ja hyväksi koetuilla tavoin. Pienet muutokset ovat mahdollisia. 
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4. Hallittu: Prosesseista kerätään tietoa erilaisilla mittareilla ja mittareiden antamaa tie-
toa käytetään hallinnossa. 

5. Optimoitu: Mittareista saatua tietoa käytetään jatkuvassa parannuksessa. 
(Harmon, Davenport, 2014, p.xxx) 

 

Kykykypsyysmallin pohjalta on kehitelty myös CMMI (Capability Maturity Model Integra-

tion). Siinä yhtyy kykykypsyysmallin tasot ja yritysmaailman todelliset tarpeet ja tavoitteet. 

Tässä mielessä se on lähempänä kokonaisvaltaista hallinnon viitekehystä. CMMI antaa 

ohjeita, miten tuotteen elinkaari kuuluisi toteuttaa aina vaatimusmäärittelystä julkaisuun 

asti. Siinä on myös mekanismeja prosessien kehittämiseen.(Z. Lina, S. Dan, 2012, p.554)  

 

3.12 Mohamedin malli 

 

Kuva 4. DevOps Maturity Model (Mohamed) 

 

Mohamedin on kehitellyt DevOps kypsyys asteen mittausmallin, joka perustuu kyky-

kypsyysmalli. Kuva 4 kuvaa hänen itse hahmottelemaa mallia. Mallissa kypsyys on jaettu 

viiteen osaan, jotka ovat varhais- (Initial), hallittu (Managed), määritelty- (Defined), mitattu- 

(Measured) ja optimoitu taso (Optimized). Jokaisessa vaiheessa mietitään kommunikaa-

tiota, automatisointia, hallintatapoja ja laatua. Siirtyminen kypsyysasteesta toiseen vaatii 

kaikkien osa-alueiden kriteerien täyttymistä. Siirtyminen määriteltyyn vaiheeseen vaatii, 

että kommunikaatio, automatisointi, hallintatapalaatu olisivat määritellyllä tasolla.(Moha-

med, 2015, p.53) 
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Varhais-tasolla toiminta toteutetaan ad-hoc tyylisesti. Tiimeille ei ole määritelty rooleja ja 

päätöksenteko on keskitetty tuotteen omistajalle. Automatisointia ei ole toteutettu. Hallin-

totapoja ei ole kirjattu ylös ja prosesseja ei ole mallinnettu. Laadunvalvonta ei käytetä sys-

temaattisesti. (Mohamed, 2015, p.54) 

 

Hallitulla tasolla toiminnot on mietitty ja dokumentoitu. Ne eivät välttämättä ole vielä stan-

dardisoitu projektien välillä mutta niistä löytyy vaadittavat dokumentit. Hallinto ja laadun-

hallinta on vielä ad-hoc tyylistä.(Mohamed, 2015, p.54) 

 

Määritellyllä-tasolla toiminnot on standardisoitu ja dokumentoitu. Toiminnot ja prosessit to-

teutetaan samalla tavalla projektista riippumasta. Variaatioita voilla olla hieman hallintota-

voissa, mutta yleiset piirteet pitäisi olla samat.(Mohamed, 2015, p.54) 

 

Mittaus-tasossa mietitään miten prosesseja ja toimintoja voidaan arvioida. Yrityksen pitää 

miettiä toiminnoille KPI ja CSFs mittareita, jotka auttavat kvantifioimaan onnistumista tai 

epäonnistumista. (Mohamed, 2015, p.54) 

 

Optimoidulla tasolla hyödynnetään mittaus-tasossa luotuja KPI ja CSFs arvoja ohjatak-

seen muutosta oikeaan suuntaan. Kommunikaatio puolella pyritään parantamaan yhteis-

työ prosesseja myös, muiden parannusten lisäksi.(Mohamed, 2015, p.55) 

 

Mohamedin kypsyysasteen tarkat ehdot englannin kielellä löytyy liitteestä 2. 
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4 Tutkimus 

Tämä osio antaa tietopohjaa tutkimusprosessille ja selittää ne metodit, joilla tutkimus to-

teutetaan. 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

RQ1: Miten kirjallisuus määrittää ja kuvailee DevOpsia.  

RQ2: Mikä on valittujen suomalaisten yrityksien DevOps kypsyys käyttäen 

Mahamedin DevOps Maturity Model 

 

Tutkimuksessa käytetään Samer L. Mohamedin määritelmää DevOpsista. 

4.1 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan aihetta siitä tehtyjen tutkimuksien ja kirjojen kautta. Se 

on yhtenäinen analyyttinen kirjoitelma. Kerätty materiaali ohjaa tutkimuskysymysten muo-

toilua ja kiinnittää sen laajempaan kokonaisuuteen.(UWF Libraries, 2018) 

 

Kirjallisuuskatsauksen tulos muodostaa vastauksen RQ1 ja tarjoaa pohjan haastattelulle.  

4.2 Haastattelu 

Haastattelu tutkimusmenetelmä kerätään tietoa, joka koskee asenteita, mielipiteitä, koke-

muksia ja havaintoja. Se on interaktiivista tiedonkeruussa. Haastattelu voidaan määrittää 

olevan tutkijan ja vastaajan välinen keskustelu. Se on vapaaehtoista kysyjän kysymyksien 

vastaamista vastaajalta. Metodissa keskistytään verbaaliseen ilmaisuun, mutta ei-verbaa-

linen huomioidaan, jos on tarvetta.(Anttila, 2005, p.195-196) 

 

Tyyliltään haastattelu voi olla strukturoitu tai strukturoimaton. Strukturoidussa haastattelu 

kulku ja kysymykset on suunniteltu etukäteen. Haastatteluun saadaan variaatiota käyttä-

mällä avoimia tai suljettuja kysymyksiä. Strukturoimattomassa haastattelussa haastatel-

tava antaa haastateltavan vapaasti kertoa asiasta mutta pitäen huolta, että pysytään ai-

heessa.(Anttila, 2005, p.196-197) 

 

Päätin toteuttaa struktuurisen haastattelun. Pystyn paremmin ohjaamaan haastattelua ja 

löytämään vastauksia oikeisiin kysymyksiin. 

4.3 Haastatteluopas 

Tilanteissa, joissa on useita haastattelijoita tai halutaan varmistaa haastattelujen yhden-

mukaisuus, olisi hyvä käyttää haastatteluopasta. Oppaassa on lista kysymyksiä, jotka on 

järjestetty haastattelun kannalta järkevällä tavalla. Johdannossa kerrotaan haastattelu tar-

koitus ja ilmoitetaan perustiedot.(Anttila, 2005, p.199-200) 
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Luodakseen struktuurisen haastattelun rakensin sen haastatteluoppaan ympärille. Haas-

tattelu oppaassa on kysymyksiä viestintä, automatisointi, hallintotapa, laatu teemoista. 

Opas on rakennettu niin, että ensimmäinen sivulla kysytään alustavia tietoja ja lupia. Sa-

malla käydään läpi tutkimuksessa käytettävästä määritelmästä ja haastattelun tavoit-

teesta. Haastatteluopas löytyy Liite 4. Haastatteluopas. 

4.4 Otoksen muotoilu 

Tutkimukseen otetaan kolme yritystä. Yritykset valittiin käyttäen Bisnode Selector ohjel-

maa. Hakuehdot näkyvät Liite 3. Listan ehdot. Listassa on 301 yritystä. Listan yritykset va-

litaan yrityksen henkilöluokista H (250 – 499), G (100 – 249), F (50 – 99). Tämä ei täysin 

toteutunut ajallisista ja käytännön syistä. Niistä puhutaan enemmän osasta Opinnäytetyö 

prosessin ja oman oppimisen arviointi. 
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5 Tutkimustulos 

Kykykypsyysmallit eivät itsestään ota kantaan, kuinka hyvin asioita toteutetaan. Tallöin 

tutkimuksen tehtävä on etsiä tarvittavat elementit, jotta voidaan määrittää kypsyys astetta. 

Tutkimus jääkin siksi hyvin pintapuolisesti 

5.1 Vincit 

Yritys on keskikokoinen ohjelmistokehitystalo. Yritys erikoistuu ohjelmistosuunnitteluun ja 

konsultointiin. Organisaatio rakenne on litteä. Toimipisteitä on 5. Henkilöstöä on noin 500.  

5.1.1 Viestintä 

Yrityksen viestintä on osittain normalisoitua ja hyvin tiedostettua. Projektiviestintä toteute-

taan lead-roolin kautta, joka kiertää tiimin sisällä. Jäsenillä on vapaus viestiä asiakkaan 

kanssa tarpeen mukaan.  

 

Viestintää hallinnoidaan käyttämällä Scrum- ja Kanban-menetelmiä soveltaen. Yhteisenä 

kommunikaatio kielenä on englanti. Tietosysteemeitä käytetään apuna, kun menetelmiä 

pannaan käytäntöön 

 

Internetti tiimityöskentelyyn käytetään Slack- ja Skype- ohjelmaa. Kanban-taulu visualisoi-

daan Trello-ohjelmalla. Projektinhallinta tapahtuu JIRA-systeemin kautta. Tämän lisäksi 

käytetään CI/CD-hallintatyökalua ja BI-työkaluja. Asiakkaalla on pääsy näkemään projek-

tin sisäistä viestintää siltä osin kuin on tarpeellista. 

 

Työkaluohjelmia ei ole normalisoitui virallisesti projektien välillä mutta käytännössä käyte-

tään pitkälti samoja ohjelmia. Projektikohtaisesti tehdään muutoksia tarpeen mukaan. 

Mittarointia tapahtuu tarpeen mukaan. Käytänteitä ei ole määritelty asialle vaan mittarointi 

mietitään tarpeen mukaan. Yhteydenottoja seurataan ja tikettijärjestelmää vahditaan. 

Viestintää kehitetään asiakaspalautteen ja katselmointien kautta. 

5.1.2 Automatisointi 

Automatisointia toteutetaan tarpeen mukaan. Yritys käyttää CI/CD systeemeitä Jenkinsin, 

Herokun ja Dockerin muodossa. Systeemit on dokumentoitu ja integroitu keskenään. Data 

kanavia yhtenäistävää portaalia käytetään. Valmiita ohjelmisto paketteja tarjotaan mutta ei 

ole yhtä vakiokokoonpanoa. Automatisointia mittaroidaan, vaikka seuraamalla hintaa, tes-

tien tehokkuutta ja virheiden kautta. Dataa käytetään kehitysprosessissa ja tarpeellista da-

taa pyritään välittää kehitystiimille. 
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5.1.3 Hallintotapa 

Yrityksen projektinhallinta toteutetaan tiedostetulla tavalla mutta ei ole normalisoitu projek-

tista projektiin. Mukautettua ketteryyttä ja Kanbaniä hyödynnetään. SAFe hyödynnetään 

myös. 

5.1.4 Laatu 

Yrityksessä laadusta huolehditaan. Analytiikan kautta tutkitaan ohjelman toimivuutta. Koo-

dia testataan ja se mene koodi katselmoinnin läpi. Linttereitä ja tyyliohjeita käytetään. Pro-

jekteille määritetään laatuportteja asiakkaan tarpeen mukaan. Yritys asettaa itse sisäisesti 

teknisiä laatuportteja. Laadunhallinta tavat ei ole yhtenäistetty. Virheiden hallinnassa hyö-

dynnetään tietosysteemeitä. 

5.1.5 Ketteryys 

Yrityksen projektit toteutetaan ketterästi. Tiimit ovat keskimäärin viisi henkilöä. Pienim-

missä on pari ja isommissa 20 henkilöä. Jäsenet ovat moniosaavia mutta erikoistumista 

nähdään myös. He ovat myös itseohjautuvia. Osaamista levitetään tiimin sisällä. Etenkin 

projektin hallinta taitoa levitetään vaihtamalla tiimin sisällä lead.  

5.2 Samlink 

Yritys erikoistuu finanssialan tietoteknisiin ratkaisuihin ja valmiiden palveluiden tukemi-

seen. Yrityksen pääomistajat ovat pankit. Yrityksessä on noin 400 työntekijää. Haastatel-

tavalla oli alaisuudessaan noin 60 henkilöä.  

5.2.1 Viestintä 

Yrityksessä viestintä asiakkaan kanssa ei ole selvästi keskitetty yhteen rooliin. Tiimin jäse-

net ovat yhteydessä asiakkaan kanssa roolinsa mukaan. 

 

Viestintä toteutetaan Scrum viitekehyksen mukaan mahdollisimman täsmällisesti. Koska 

yrityksellä on hyvin monenlaisia projekteja Scrum mallia pitää soveltaa ja sovittaa van-

hempaan vesiputousmalliseen projekti malliin. 

 

Tietojärjestelmiä käytetään viestinnän tukena. Tiimit käyttävät Skype ja Slack ohjelmia 

viestinnässä. Projektinhallinta toteutetaan versioOne ohjelmalla. Kaikkien projektien olete-

taan käyttävän samoja ohjelmia viestinnässä. 

 

VersioOne ohjelman kautta havainnollistetaan projektin etenemistä asiakkaalle ja tiimille. 

Projektin tilannetta arvioidaan kokouksien kautta myös. 

 

Viestintää ei mittaroida. Viestintää yritetään silti parantamaan retrospektiivien kautta. 
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5.2.2 Automatisointi 

Yrityksen automatisointi systeemit ovat pystyssä. Testausautomatisointia tehdään vaihte-

levasti koska yrityksellä on vanhoja projekteja, joita pitää testata manuaalisesti. Testiauto-

matisointia toteutetaan webdriver kirjastoilla ja Jenkin kehyksellä.  

5.2.3 Hallintotapa 

Koska yritys on erittäin iso hyödyntää se SAFe (Scaled agile framework) viitekehystä pro-

jektien hallinnassa. ITIL viitekehystä käytetään sen rinnalla. Projekti pyritään ajaa näiden 

viitekehyksien antamien ohjeiden mukaisesti.  

 

Projekteja mitataan ja VersioOne ohjelman kautta näkee projektin kulkua. Projekteissa mi-

tataan esimerkiksi työn etenemistä, asiakastyytyväisyyttä ja projektin kestoa. 

5.2.4 Laatu 

Laadusta pyritään huolehtimaan käyttämällä koodikatselmointeja ja testejä. Testeistä teh-

dään myös testausraportteja. Prosessien mukaista työskentelyä hyödynnetään.  

Ohjelmien tietoturva taataan auditoineilla ja tietoturva testeillä. 

 

Yritys hyödyntää viitekehyksiä laadun hallinnassa. ITIL viitekehyksen kautta pyritään ta-

kaamaan laatua. Ketterät menetelmät antavat myös ohjeista laadun suhteen. SAFe viite-

kehys ottaa hyvin vähän kantaa laatuun. Laatuportteja hyödynnetään. 

 

Virheiden hallinnassa käytetään tietosysteemeitä. Palvelujen jatkuvaa toimivuutta testail-

laan ja hallitaan Efekte systeemillä. 

 

Laatua mitataan. SLA:n mukaisesti mitataan ongelmien ratkomiseen mennyttä aikaa. Tek-

nisiä mittareita löytyy myös. 

5.2.5 Ketteryys 

Yritys pyrkii toimimaan ketterästi. Huomattavaa on, että projektien koko helposti johtaa ve-

siputousmalliseen kehittelyyn. Tavoitteena on moniosaavista yksilöistä muodostuvat tiimit. 

Tämä ei päde täysin aina. Kooltaan tiimit ovat suunnilleen viidestä kahteentoista. Tietoa ja 

osaamista levitetään muille.  

5.3 Yritys X 

Yritys toteuttaa liiketoiminnan digitalisaatiota hyvin monenlaisille asiakkaille. Yrityksellä on 

65 työntekijää ja kolme toimipistettä. Yrityksen tuotteisin kuuluu verkkosivujen, verkko-

kauppojen, aineistonhallinta systeemien ja tuotetiedonhallinta systeemien kehittely. 
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5.3.1 Viestintä 

Viestintää ei ole keskitetty yhteen rooliin. Viestintä asiakkaan kanssa on vapaata. Viestin-

nässä pyritään, että oikeat henkilöt keskustelevat keskenään. 

 

Viestintä toteutetaan ketterien periaatteiden mukaan, mutta muuten ei ole tiukasti määrät-

tyjä normeja. Tiimit pyritään muodostamaan toimipisteiden mukaan. 

 

Viestinnässä käytetään Slack ohjelmaa. Ryhmätyöskentelyssä käyttäen Basecamp ohjel-

maa. Basecamp ohjelmaa käytetään visualisoimaan projektia. 

Viestintää arvioidaan projektipalautteessa. 

5.3.2 Automatisointi 

Automatisointi on vielä hyvin alkuaskeleella. Kehitysympäristöjen luonti on automatisoitu. 

Se on dokumentoitu. Automaattista testaamista ei ole vielä yhtenäistetty. Testaamista teh-

dään tarpeen mukaan. 

5.3.3 Hallintotapa 

Yrityksen projektit toteutetaan valmiin pohjan mukaan. Malli ei perustut mihinkään viiteke-

hykseen vaan on syntynyt historian kautta. Projekteja mitataan. Projekteja kehitellään si-

säisissä kehitys projekteissa. 

5.3.4 Laatu 

Laatua hallinnoidaan kooditasolla koodikatselmoinneilla ja ohjelmistotasolla testaamalla. 

Testauksista tehdään testiraportteja. Virheistä ja bugeista viestitellään Basecamp ja JIRA 

ohjelmilla. Laadunhallinta ei perustu viitekehykseen tai standardeihin. 

5.3.5 Ketteryys 

Projekti ajetaan ketterästi. Yritys on vielä erittäin pieni ja tiimit muodostetaan toimipistemu-

kaisesti, joka auttaa yritystä tässä. Tiimit ovat kooltaan viidestä kahdeksaan Tiimin jäsenet 

jakavat osaamistaan muille jäsenille. Jäsenet ovat moniosaavia. 
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 

      
Taso Koodi 

 
Aluet 

    
Varhais 1 

Nimi Viestintä Automatisointi Hallintotapa Laatu 
 

Hallittu 2 

Vincit 3 3 3 3 
 

Määritelty 3 

Samlink 3 3 4 5 
 

Mitattu 4 

Yritys X 2 2 2 2 
 

Optimoitu 5 

Taulu 1. Kypsyystasot 

 

Valittujen yrityksien DevOp kypsyys aste arviot näkyvät Taulu 1. Kaikissa yrityksissä näh-

tiin piirteitä eri tasoilta. Kykykypsyysmalleissa ei voi silti nousta, vaikka löytyisi piirteitä 

usealta tasolta. Mallin sääntöjen mukaan siirtyminen tapahtuu suoraviivaisesti asteesta 

toiseen. Tästä seuraa, että yrityksien kypsyys aste jää alhaiseksi. 

 

Vincitistä näkyi eniten piirteitä, joiden perusteesta se voisi olla viidennellä tasolla. Yrityk-

sessä normien määrittämistä tapahtui mutta se ei ollut kokonaisvaltaista. Yritys käytti val-

miita ohjelmistopaketteja automatisoinnissa ja viestinnässä, mutta niiden käyttö ei ollut pa-

kollista. Hallinto ja automatisointi oli tiedostettu mutta ei ole täysin normalisoitu projektien 

välillä. Yleisesti ottaen yrityksen toiminta oli optimoitua mutta koska standardeissa oli 

puutteita, jätän sen määritellylle tasolle. 

 

Samlink on Vincitin lailla vakiintunut iso yritys. Toiminta on myös tasoltaan määritelty. Yri-

tyksessä toimintoja on yhtenäistetty projektien välillä. Viestintä ja automatisointia ei mitata, 

joten ne jäävät kolmannelle tasolle. Laadun puolelta katsoisin sen vastaavan DevOps ky-

kykypsyysmallin viidettä astetta. 

 

Yritys X on vielä hyvin pieni organisaatio, jolloin siellä korostettiin enemmän ketteryyttä 

kuin asioiden toteuttamista tiukasti referenssiohjeiden mukaan. Kaikkia osioita toteutetaan 

tiedostetulla tavalla mutta ilman selviä sääntöjä, joiden kautta toimintaa voisi yhtenäistää 

projektien välillä. 

 

Kykykypsyys malli suosii yrityksiä, jotka ovat keskikokoisia tai isoja. Kun yrityksen koko 

kasvaa tarvitaan sääntö ja normeja, jotka tekevät toiminnasta ennustettavampaa. Pienille 

yrityksille sellaiselle ei ole tarvetta, kun on vähän työntekijöitä, joihin voi luoda henkilökoh-

taisia suhteitta. Se ei ole mahdollista, jos yrityksessä on yli 100 työntekijää. 
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6.1 Johtopäätöksen validius 

Tutkimus itsestään on hyvin pieni. Tällöin tuloksista ei voi tehdä mitään suuria johtopää-

töksiä. Otosta pitäisi laajentaa, jotta voisi tehdä mitään valideja johtopäätöksiä. 

 

Haastattelut ja niiden kautta tehdyt arviot ovat päteviä, jos uskomme Mohamedin mallin 

olevan pätevä DevOps CMM-malli. Mohamedin malli oli hyvin yksinkertainen ja siinä oli 

korkean tasoisia ehtoja. Malli oli suunnattu ylemmän johdon käyttöön.  

 

Käytetty kirjallisuus opinnäytetyön tietopohja osuudessa on enimmäkseen vertaisarvioituja 

julkaisuja. Niiden voidaan olevan päteviä. Tutkimukset, joihin kirjallisuus perustuu eivät ole 

täysin eksaktia tiedettä. Tutkimuksien materiaali on kerätty, joko haastattelujen tai kirjalli-

suus tutkimuksien kautta. Käytän myös erilaisia kirjoja myös. Kirjat ovat alan eksperttien 

tekemiä. Useimmat ovat tunnettujen kustantajien painattamia. Etenkin Springer ja Pear-

son merkit ovat luotettavia, kun puhutaan IT ja ohjelmistokehitysalasta.  

6.2 Jatkotoimi ehdotuksia 

CMM malli toimii työkaluna arviomaan nykytilannetta ja mihin suuntaan ollaan me-

nossa(Harmon, Davenport, 2014, p.xxix). Luontaisesti seuraava vaihe olisi siirtymäsuunni-

telman miettiminen asteesta toiseen. Siihen voisi myös kuulua valitun yrityksen kypsyyden 

mittaaminen ja siirtymäsuunnitelman kehittelyn sille. 

 

Mohamedin mallia voisi tutkia ja arvioida tarkemmin CMM mallina. Arvioija voisi miettiä 

mallin heikkoudet ja vahvuudet. Samalla voisi tutkia millaisia CMM mallit keskimäärin ovat 

ja miettiä Mohamedin mallia verrattuna muihin malleihin. 

 

Tämän työn pohjalta voisi myös rakentaa laajempaa tutkimusta DevOpsin eri osa-alueista 

ja niiden suhteista toisiinsa 
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7 Opinnäytetyö prosessin ja oman oppimisen arviointi 

Kurssin aikana tavoitteeni oli ymmärtää paremmin DevOps ja tutkimuksien tekemistä. It-

selläni ei ollut mitään kokemusta tutkimuksien tekemisestä, joten tämä oli mukava haaste. 

Tiedonkeruun ja tutkimuksen aikana opin paljon uutta, jota tulen varmasti käyttämään tu-

levaisuudessa. 

 

Projektina suurin haaste oli aiheen laajuus ja haastateltavien ihmisten etsiminen. DevOps 

aiheena oli erittäin laaja ja siihen liittyy tosi monta isoa kokonaisuutta, jotka ovat tärkeitä 

sen ymmärtämiseksi. Mielessäni oli useita tärkeistä kokonaisuuksia, jotka pitäisi sisällyt-

tää projektiin, mutta oli vaikeuksia löytää oikeaa tapaan tehdä se. Lopulta päätin vain kar-

sia niitä pois, jotta työ ei muuttuisi elämäntyöksi. Olisin halunnut miettiä, vaikka DevOps 

kokonaisarkkitehtuuria ja laadun hallintaa DevOps projekteissa. 

 

Aiheesta löytyi kyllä paljon lähteitä, joten siinä ei ollut mitään vaikeuksia. Halusin silti hoi-

taa asian mahdollisimman akateemisella otteella, joten karsin pois kokonaan kaikki nor-

maalit nettisivut artikkelit lähteet. Kirjoissa olin myös hyvin kriittinen. Monesti löysin hyviä 

kirjoja, mutta niiden akateemisuudessa oli monesti puutteita. Enimmäkseen pyrin käyttä-

mään akateemista kirjallisuutta, joka oli vertaisarvioitu. Kirjoissa olin tarkka, että kustan-

taja olisi mahdollisimman luotettava. Hyödynsin etenkin paljon IEEE julkaisuja, ja Pearson 

ja Springer kustantajien kirjoja 

 

Kirjallisuuden lukeminen oli mielenkiintoisa kokemus. Minulla oli hieman kokemusta aka-

teemisen kirjallisuuden lukemisesta, mutta en ole ennen lukenut tieteelisiä julkaisuja. Nii-

den lukeminen oli kohtuullisen nopeaa mutta ymmärtämiseen meni vähän enemmän ai-

kaa. 

 

Haastateltavia etsiessä pyrin olemaan systemaattinen. Hyödynsin koulun ostamaa 

Bisnode Selector ohjelmaa, jonka avulla pystyin löytämään yrityksiä käyttämällä erilaisia 

hakuehtoja. Ohjelman avulla pystyin kategorisoida yrityksiä henkilöstö määrän mukaan. 

Ajatuksena olisi tutkia DevOps kypsyys astetta katsomalla miten erikokoiset yritykset aset-

tuvat siihen. Haastateltavien etsiminen tapahtuisi listan kautta, jolloin se olisi hallittua eikä 

sattumanvaraista. Ongelmaksi tuli, että data listassa oli paikoitellen vanhentunut. IT-alan 

yritykset kasvavat kohtuullisen nopeasti, joten tietosysteemit eivät ehdi päivittää niiden tie-

toja. 
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Projektin suunnitelmallisesta toteutuksesta oli puutteita. Koska minulla ei ollut kokemuksia 

tämänlaisista projekteista arvioin työhön menevän vähemmän aikaa kuin mitä lopulta ta-

pahtui. Projekti eteni alussa kohtuusesti suunnitelmien mukaan. Työn tahdin keskeytti 

marraskuussa minun sairasteluni ja antibioottikuurit. Samalla haastattelujen sopiminen 

meni hitaammin kuin mitä luulin. Yritin tavoitella ohjelmointiosastojen johtajia, mutta joh-

don ihmisillä on monesti muita kiireitä. Pari osaston johtajaa ilmoitti, että he saavat liikaa 

haastattelu pyyntöjä.  

 

Haastateltavien ihmisten saanti, sairastelu ja aiheen laajuus johti siihen, että projektin ai-

kataulu ei pitänyt. Tämä ei sinänsä ollut mikään ongelma. Ilmoitin Konton avulla opinnäy-

tetyönohjaajalle missä mennään ja tarpeen mukaan sovittiin välikokouksia, jotta projekti 

etenisi hallitusti. 

 

Jälkeenpäin katsottuna tutkimukseni olisi pitänyt keskistyä mieluummin yhteen yritykseen 

kuin useaan. Olisin voinut miettiä syvällisemmin myös kykykypsyys malleja ja miten niitä 

pitää käyttää muutoksenhallinnassa. Samalla voisin keskittyä syvällisesti tiettyyn yrityk-

seen ja miettiä siirtymäsuunnitelmaa. Kykykypsyyden mittaaminen itsestään ei ole hirveen 

arvokasta, jos se ei ole sidottu muutoksenhallintaan.  
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Liitteet 

Liite 1. Perinteisen raportin rakenne  

Kansi, tiivistelmä ja sisällys 

Johdanto                                                       
1. yleisjohdanto 
2. tavoitteet, tutkimusongelman tai tehtävänasettelu sekä rajauk-

set 
3. käsitteet. 

Tietoperusta  
4. teoria ja aiempi käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto 
5. oman aiheen ankkuroiminen aikaisempiin tutkimuksiin, teorioi-

hin ja malleihin käyttäen hyväksi ammattikirjallisuutta ja muita 
lähteitä. 

Empiirinen osa  
6. kohde 
7. tavoite, ongelmat ja kehittämistehtävä 
8. menetelmävalinnat1 tai suunnitelmakuvaus2 perusteluineen 
9. toteutus- tai työtapakuvaus 
10. aineisto ja käytetyt analyysit1 
11. tulokset1 tai produkti2 
12. yhteenveto. 

Pohdinta                               
13. tulosten tarkastelu 
14. tutkimuksen luotettavuus1  
15. eettiset näkökohdat  
16. johtopäätökset sekä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset   
17. opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi.  

Lähteet 

 

 

Liitteet 
18. kysely- tai haastattelulomake ja analyysituloksia1 
19. tuotos, jos liitettävissä raporttiin2 

 

1Tutkimustyyppinen eli määrällisen tai laadullisen tutkimuksen sisältävä opinnäytetyö. 

2 Produktityyppinen eli toiminnallinen opinnäytetyö, johon sisältyy esimerkiksi tuotekehi-

tys- tai suunnitteluhanke, tapahtuma, julkaisu tai multimediatuote. 
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Liite 2. DevOps Maturity Model 

DevOps Maturity Model 
(Mohamed, 2015, p.54-55)      
 Maturity level 1: Initial Maturity level 2: Managed Maturity level 3: Defined Maturity level 4: Measured Maturity level 5: Optimized 

Communication 

Communication nor-
mally within this ma-
turity level is done on 
ad-hoc basis with no 
clear process or tool. 
No clear roles and re-
sponsibilities between 
different team mem-

bers within same team 
that lead to chaotic en-

vironment and com-
munication overhead. 

Decision making is 
mostly centralized by 

the process owner 
with no clear refer-

ence/basis then com-
municated to teams. 

Communication is much 
more coordinated/man-
aged between different 

stakeholders. Although de-
cision making is still cen-

tralized, decisions are 
shared between teams in 

much more concrete/man-
aged approach. Roles and 
responsibilities are more 
defined and well shared 
between different stake-
holders that lead to mini-

mized communication 
overhead and better 

achieving of the communi-
cation objectives. Commu-
nications at this level are 
not yet shared between 

teams and accountability 
is missing lead to duplica-
tions and extra costs/time 

to market. 

Communication starts to 
be more concrete be-
tween the different 

teams even if they are 
co-located or distributed 

on different loca-
tions/countries using the 

proper tools/mecha-
nisms. Communication 
management becomes 
essential and even part 
of organization govern-

ance/process standard it-
self. Teams are more 

aligned ahead, for exam-
ple testing/quality team 
is connected with Devel-
opment team early in the 

development cycle to 
create the required test 
cases for each new mod-
ule/component. Besides 

IT operations team is also 

At this maturity level, com-
munication metrics and an-
alytics are calculated/meas-

ured to identify areas of 
improvements and tackle 
any gaps within current 

communication/collabora-
tion process. Metrics like 
types of communication 
media and how it fits for 
purpose and fits for use, 
and frequency of align-

ments between different 
teams against deliverables 
from each project gate are 
sample of these metrics.  

Main objective at this level 
is to better optimize the 

communication and collab-
oration processes between 
different teams to better 

improve and to ensure con-
tinuous knowledge sharing 
and adaptation to any dy-
namics that affect current 
organization objectives. 
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aligned with develop-
ment team before the 

deployment around the 
defects type and how to 
prevent them. Through 

this communication, 
tools, ideas sharing, 

teams will be able to re-
move silos and avoid du-

plications. This will re-
move any time/tasks 

loses, the thing which im-
proves the ROI and time 

to market.  
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Automation 

Normally there is no 
automation imple-
mented at this ma-

turity level either for 
services or activities 

and most of the tasks 
are done manually 

with no automation.  

Automation process is 
documented but not yet 
executed as a standard. 
It’s basically done on ad-

hoc basis within the organ-
ization according to each 
project champ objectives. 

Automation at this ma-
turity level is adopted as 
a standard from the or-
ganization itself and not 
done as silos like what 

happen on the managed 
maturity level. Through 
this each organization 

provides the proper au-
tomation framework, in-

frastructure, technical 
training, tools and pro-

cesses/governance to fa-
cilitate better outcomes 
from this stage towards 

the optimum goal/objec-
tive of maximizing the or-

ganization through-
put/productivity.  

Automation measurements 
at this maturity level is vital 
to show the value behind 

the automation and if it still 
worth to continue investing 
in this area against business 

needs. Metrics like ROI, 
time to complete, incurred 
budget, involved stakehold-

ers against each business 
goal are sample of the col-

lected data to provide 
more predictability/visibil-
ity towards organization 

upper management.  

Analyzing the outcomes 
from the automation met-
rics measurements to iden-
tify the areas where more 
automation is important 

compared to others and to 
align better with the organ-

ization goals and objec-
tives. More focus towards 

smart or self-adaptive auto-
mation techniques at this 
level will better align the 
organization time to mar-

ket goals. 
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Governance 

Governance/process is 
basically ad-hoc at this 
maturity level where 
outcomes of any pro-
cess/service are not 
predictable. For that 
there are no control 
measures in place to 

manage the in-
puts/outputs of any 

process/service.  

Governance is executed at 
this maturity level on ad-
hoc basis and not yet be-
comes a standard within 
the whole organization. 

Even the processes/proce-
dures within the different 
projects may be different 
to fulllfill specific and cus-
tomized project need or 

requirement. 

Governance and pro-
cesses at this maturity 

level become a clear or-
ganization standard, 

adopted by the whole or-
ganizational and man-

aged by dedicated team 
who is responsible for 

mandating this over the 
different running pro-

jects in a consistent man-
ner. Each project team 
still have the ability to 

tailor the standard pro-
cess/governance based 
on its special need/re-
quirement while still 

keep fitting the 
whole/generic organiza-
tion process framework. 

Without measuring the ex-
isting process/governance, 
nothing will be improved. 

Thus, at this maturity level, 
the performance of the 
governance processes 

themselves are measured 
using different statistical 

historical data/techniques 
from respective do-

main/application. Collect-
ing data related to number 

of deployments, E2E re-
lease cycle efficiency, 

Focus at this maturity level 
to better optimize the gov-
ernance process based on 

the collected measure-
ments/metrics to better 

align towards organization 
goals and market dynamics. 
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Quolity 

Quality has no signifi-
cance or value and 

mostly done on ad hoc 
basis based on the pro-

cess owner initia-
tive/objectives.   

Quality starts to have a 
value at this level and 

managed by each project 
on ad-hoc basis but not yet 
become a standard on the 
organization level. Defect 
tracking/management is 
done using proper tools 

but based on project need 
and not based on clear or-
ganization requirement or 

standard.   

Quality at this maturity 
level us adopted as a 

standard on the organi-
zation level where qual-
ity processes and tools 
adopted in consistent 

manner by different pro-
ject teams. Defect track-
ing and touch points be-

tween testing/quality 
team and development 
teams in the develop-
ment life cycle are de-

fined with clear toll gates 
for each phase. Regard-
less the development 

methodology either wa-
terfall or agile, the qual-
ity team is following the 
organization standard to 

achieve the mandated 
goals.   

Quality measurements are 
very important and essen-
tial to deliver competing 

products in stressful mar-
ket that are able to survive 

in current harsh market 
conditions. To be able to 
deliver such high quality 
products, quality metrics 
like total rework costs, 

number of defects, number 
of incidents, Service Level 
Agreements (SLA) compli-
ance, number of breaches, 
test coverage, number of 
rollbacks, build/deploy-
ment cycle time, time to 

market are very important 
to evaluate product quality 

levels and draft the road 
map for the corrective ac-

tions that need to be taken 
to revert back to the main 
organization goals/objec-

tives.   

Utilize the collected quality 
metrics to build improve-

ment plans to enhance the 
product quality in align-

ment with the organization 
objectives 
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Liite 3. Listan ehdot 
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Liite 4. Haastatteluopas 

Haastatteluopas 

Perustiedot 

Yrityksen nimi: 

Yhteyshenkilö: 

Titteli: 

Vastuu: 

Henkilöstön määrä: 

Erikoistuminen: ala mikä, konsultti 

Anonyymisointi:kyllä/ei  

Toimipisteiden määrä 

Tutkimuksen tausta ja määritelmät 

Haastattelu selvittää yrityksen DevOps kypsyysastetta. Käyttäen Samer I. Mohamed mal-

lia. 

Haastattelussa käytetään Samer I. Mohamed määritelmää:  

“DevOps is an evolution in thinking with regards how IT services are delivered and 

supported. It is a continuation of some of the predecessor work in the areas of con-

tinuous integration and application life cycle management (ALM); therefore, it is 

rooted in the agile philosophy, which also attempts to bridge the traditional organiza-

tional process divide between development and operations teams [11]. The value 

behind DevOps lays in bridging the current gap between the different technical roles 

within the  same team who work in silos. Thus,  The DevOps approach is  built  

around  those who believe  that  the application  of  a combination  of  appropriate  

technology and  attitude can  revolutionize the world of  software development  and  

delivery especially these different roles share the same objective which is the deliv-

ery of a successful products under a stressful market conditions [3].”(Mohamed, 

2015, p.51) 

Kysymykset 

Viestintä 

1. Miten koordinoitte viestintää projektien eri sidosryhmien välillä? 
o Onko viestintä asiakkaan kanssa keskitetty yhdelle yhteyshenkilölle? 
o Onko roolit ja vastuut selviä sidosryhmien välillä? 

2. Miten joustavat ovat tiimin jäsenten roolit? 
o Onko oletuksena, että kaikki tiimiläiset osaavat toteuttaa koko kehitysputken? 

3. Miten jaatte päävastuut tiimeissä? 
4. Hyödynnättekö kommunikaationhallinta viitekehyksiä? 

o Projektinhallinnan viitekehyksen kommunikaatio osuus? 
5. Käytetäänkö kommunikaatiossa aputyökaluja? 

o Chat (Slack) 
o Taulu app(Kanban) 
o Projektin hallinta ohjelma(taiga) 

6. Onko kommunikointi välineet standardisoitu? 
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7. Miten visualisoitte/viestitte työn etenemistä(dashboard/kanban)? 
8. Mittaatteko kommunikaation tehokkuutta? Millaisilla mittareilla? 

o Yhteydenottojen määrä 
o Tyyppi ja sopivuus 

9. Miten yritätte parantaa kommunikaatiota? 
o Mittarien hyödyntäminen parannuksien miettimisestä 

Automatisointi 

1. Oletteko automatisoineet toistuvia toimintoja? 
o Kehitysputki ja admin toiminnot? 
o Testien automatisointi? 

10. Onko automatisointi dokumentoitu? 
11. Käytetäänkö testi automatisointi ohjelmoinitikehysta(Robot)? 
12. Onko automatisointi teknologiat standardisoitu projektien välillä? 
13. Mittaatteko automatisoinnin toimivuutta/tehokkuutta erilaisilla KPI arvoilla? 

o ROI 
o Nopeus 
o Ajohinta(palvelimet) 
o Etc 

14. Hyödynnättekö automatisointi KPI kehitysprosessissa? 
Hallintotapa 

1. Onko yrityksen DevOps mukaisen projektin prosessit tiedossa? 
2. Ajetaanko projekti/prosessit standardisoiduksi yrityksessä? 
3. Käytättekö jotakin viitekehystä projektin hallintotavoista? 
4. Oletteko kehitelleet KPI ja CSF prosesseillenne? 
5. Visualisoitteko prosessien etenemistä käyttäen KPI dataa? 
6. Miten kehitätte prosesseja? 
 

Laatu 

1. Miten huolehditte laadusta? 
2. Onko laadunhallinta menetelmät ja tekniikat standardisoitu eri projektien välillä? 
3. Hyödynnättekö virheiden ja puutteiden hallinnassa tietosysteemeitä tai työkaluja? 
4. Onko teillä laatuportti eri kehitysvaiheiden välillä? 
5. Onko teillä laadun mittaus mittareita? 

o Uudelleen tekohinta 
o Puutteiden määrä 
o Tapauksien määrä 
o Testien kattavuus 
o Murtojen määrä 
o SLA asettamat ehdot ja mittarit 
o Takaisinvetojen määrä 
o Pakkauksen ja julkaisun nopeus 

6. Hyödynnättekö mittareita kehittäessä laadunhallinta menetelmiä? 
 


