
 

 

Niko Jokinen 

Sisällönhallintajärjestelmän räätälöinnin  
kehittäminen ja tuotteistaminen 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Insinööri (AMK) 

Tuotantotalous 

Insinöörityö 

8.4.2020 



 Tiivistelmä 

 

  

Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Niko Jokinen 
Sisällönhallintajärjestelmän räätälöinnin kehittäminen ja tuot-
teistaminen 
46 sivua + 2 liitettä 
8.4.2020 

Tutkinto insinööri (AMK) 

Tutkinto-ohjelma tuotantotalouden koulutusohjelma 

Ammatillinen pääaine kansainvälinen ICT-liiketoiminta 

Ohjaajat 
 

lehtori Anna Sperryn 
liiketoimintajohtaja Heikki Pelkkikangas 

Sisällönhallintajärjestelmät ovat yksi yleisimpiä tapoja luoda nykyaikaiset verkkosivut. Hal-
lintajärjestelmän avulla sivuston sisällön päivittäminen sekä uudelleenasettelut ovat helppoa 
eivätkä vaadi erityisosaamista koodauksen osalta. Sivusto on kuitenkin suurimmassa 
osassa tapauksista räätälöitävä asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, mikä edellyttää juurikin koo-
dausosaamista. 
 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää sisällönhallintajärjestelmän kehitysprosessia 
kohdeyrityksessä ja kehityksen avulla koota parhaat käytännöt sekä työkalut kehittäjien tar-
peisiin. Työssä toteutettavaa prosessikehitystä edistetään ketterillä menetelmillä, joista tär-
keimpiä ovat The Lean Startup -kirjan tuomat opit sekä Minimum Viable Product -käytännöt 
nopean kehityssyklin takaamiseksi. 
 
Teoriaosuudessa keskitytään edellä mainittujen lisäksi tarpeellisten tietojen ja taitojen hal-
lintaan aina tuotteistamisesta prosessikehityksen toimintatapoihin. Tuotteistamisessa ohje-
nuorana on tuotantotalouden laitoksen Palvelujen tuotteistamisen käsikirja ja Lean UX -käy-
täntöjen pohjalla Gothelf Jeffin kirjoittama Lean UX. 
 
Tämän työn iteraatiokierrosten tuloksena räätälöintiprojektin prosessi kehittyi tehokkaammin 
läpivietäväksi, tämän pohjalta syntyi Docker-teknologiaan perustuva kehitysympäristö sekä 
kohdeyritykseen sisäinen, parhaat käytännöt sisältävä ohjeisto. 
 

Avainsanat CMS, WordPress, Tuotteistus, Parhaat käytännöt 



 Abstract 

 

  

Author 
Title 
 
Number of Pages 
Date 

Niko Jokinen 
Content Management System Development - Improvements 
and Productization 
46 pages + 2 appendices  
8 April 2020 

Degree Bachelor of Engineering 

Degree Programme Industrial Management 

Professional Major International ITC business 

Instructors 
 

Anna Sperryn, Senior Lecturer 
Heikki Pelkkikangas, Business Director 

Content management systems are one of the most common ways to create modern web-
sites these days. When the website uses CMS, the management of all content and most of 
the user interface can be edited with tools that don’t require any knowledge of coding what-
soever. However, in most of the cases the site needs to be modified to meet the needs and 
expectations of the client. In this part, knowing the art of coding is a must. 
 
The purpose of this thesis was to develop the customization process of content management 
systems in the target company and also collect best practices and tools for developer’s 
needs. The process development in this thesis was guided by agile practices such as the 
teachings of The Lean Startup book and Minimum Viable Product practices.  
 
In the theoretical part, the focus was on agile practices and in addition on the know-how of 
productization principles as well as Lean methods through Lean UX by Gothel Jeff. 
 
The outcome of this thesis evolved via multiple iterations to improve the efficiency of the 
CMS development process and based on that a Docker container technology based devel-
opment environment was created. The only-internal-use version of the development envi-
ronment includes redone best practices and guidelines for future CMS projects in the com-
pany. 
 

Keywords CMS, WordPress, Productization, Best Practices 



 

 

  

Sisällys 

1 Johdanto 1 

1.1 Kohdeyritys 2 
1.2 Liiketoimintahaaste 2 
1.3 Työn tavoite ja tulos 3 

2 Menetelmät ja aineisto 5 

2.1 Tutkimussuunnitelma 5 
2.2 Kirjallisuus 6 
2.3 Aineistot 7 

3 Nykytilan analyysi 9 

3.1 Taustaa - tiimiytyminen 9 
3.2 Sisäinen prosessi ja toteutuskäytännöt 9 
3.3 Tuotteistuksen kartoitus 15 
3.4 Nykytilan analyysin yhteenveto 16 

4 Kirjallisuuskatsaus 17 

4.1 Minimum Viable Product 17 
4.2 The Lean Startup By Eric Ries 20 
4.3 Lean UX -viitekehys 21 
4.4 Palveluiden tuotteistaminen 25 
4.5 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 31 

5 Toteutuskäytäntöjen sekä tuotteistuksen kehitys 32 

5.1 Ensimmäinen iteraatiokierros 32 
5.2 Toinen iteraatiokierros 36 
5.3 Kolmas ja viimeinen iteraatiokierros 39 
5.4 Liiketoiminnan tulevaisuus 42 

6 Johtopäätökset 43 

6.1 Yhteenveto 43 
6.2 Liiketoiminnan näkökulma 44 



 

 

  

6.3 Tulosten analysointi 44 
6.4 Onnistumisen arviointi 45 

Lähteet 46 

Liitteet  

Liite 1. WordPress-ympäristölle rakennetun Docker-konttiteknologian ohjeisto 

Liite 2. City Dev Labs CMS-toteutuskäytännöt ja ohjeisto (ei julkiseen jakoon) 

 



1 

 

 

1 Johdanto 

Prosessikehitys ja tuotteistaminen ohjelmistotaloissa on haastavaa ja vaatii koko pro-

sessin tuntemusta sekä myynnin tukea. City Dev Labsille muutoksen tarve tuli Scrum-

ban-viitekehyksen käytäntöjen käyttöönotossa, mikä vaatii kehitystiimeiltä niin myynnil-

listä osaamista kuin tuotteistamisen hallintaa. Tiimiytymisen myötä myös kehitysproses-

sit tulee olla viitekehyksen sisällä ja testattavissa. Toteutussuunnitelma tuotteiden osalta 

on oltava hallinnassa, kirjoissa ja kansissa. Sisäisesti on siis löydettävä oikeat työkalut 

ja luotava toteutussuunnitelma, jotta niin sisäinen prosessi kuin ulkoiset tuotteet pysty-

tään tuottamaan. 

Tämä työ keskittyy yhden City Dev Labsin tiimin prosessikehitykseen sekä tuotteistami-

seen onnistuneesti. Pääasiallinen myynnin kohde on kaikille tiiminjäsenille tuttu 

WordPress-sisällönhallintajärjestelmä, Content Management System (CMS). Tiimin jä-

senillä on erilaiset toimintatavat ja toiveet siitä, miten WordPress-alustalle toteutetaan 

toimiva sivustokokonaisuus. Ylläpidollinen prosessi on toistaiseksi vajavainen ja nojaa 

kehittäjien omiin kalenterimerkintöihin. Osalle ylläpitoasiakkaista käydään päivittämässä 

järjestelmää käsin, ilman keskitettyjä ratkaisuja, käytäntöjä tai raportointia. 

Kehittäminen sekä tuotteistaminen päätetään toteuttaa Lean Startup -periaatteella, sitä 

oikeilla asiakkailla testaten. Taustalla toimii muutettavissa oleva Lean UX (User Expe-

rience, käyttökokemus) mukainen prosessi sekä tuote. Tuotteistuksen tukena käytetään 

myös Minimum Viable Product -viitekehystä pitämään alussa kaikki tarpeeksi pienenä. 

Näin palaute saadaan oikeista asioista niin asiakkailta kuin tiimistäkin. Itse tuotteistuksen 

toteutuksessa seurataan tuotantotalouden laitoksen Palvelujen tuotteistamisen käsikir-

jaa. 
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1.1 Kohdeyritys 

Vuonna 1995, Ilkka O. Lavas perusti webkehitysalalle yrityksen nimeltä W3 Group Fin-

land Oy. Yritys on kasvanut merkittäväksi suomalaiseksi toimijaksi alallaan, sen liike-

vaihto vuonna 2018 oli 1,2 miljoonaa euroa. W3 Group Finland keskittyy webkehitykseen 

lähes kaikin mahdollisin tavoin aina yksinkertaisista verkkosivuratkaisuista ja verkkokau-

poista vaativiin järjestelmäkokonaisuuksiin, kuten tullausjärjestelmiin ja jäsen- ja laitere-

kistereihin. Yritykseltä löytyy niin ikään osaamista konseptoinnista, hakukoneosaami-

sesta ja tiukasta koodaamisesta. Näin taataan asiakkaiden toiveiden huomioiminen ja 

toteutuminen niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. 

Vuoden 2017 aikana W3 Group Finland Oy kävi läpi brändiuudistuksen ja yhdenmukaisti 

nimeään ja ilmettään City Digital -konsernin kanssa. Yritys on tunnettu 2017 syyskuusta 

lähtien nimellä City Dev Labs, jolloin myös sen päätoimipiste siirtyi Keravan Klondyke-

talosta Helsingin Vallilaan. 

City Dev Labsin liikeideana on toteuttaa asiakaskumppanien kanssa tarpeeseen sopiva 

asiointijärjestelmä. Asiointijärjestelmä voi olla esimerkiksi tilaus-, hakemus- tai laskutus-

prosesseja helpottava, ja asiakkaan arkea helpottava järjestelmä. Tavoitteena yrityksellä 

on toteuttaa piirun verran parempaa webiä, samalla luoden paras mahdollinen työympä-

ristö ja antaa henkilökunnalle ne parhaat ja mielenkiintoisimmat projektit. 

 

1.2 Liiketoimintahaaste   

Lähtökohtana muutokseen oli aiemmin eriytetyt kehittäjät sekä myynnin henkilöt. Myynti 

hoiti projektin alustuksen, määrittelyn sekä sopimustekniset asiat hyvin pitkälti omin neu-

voin. Ongelmat tästä projektin aloitustavasta tuli tietotaidon eroavaisuudet myynnin sekä 

kehittäjien osalta, jolloin joko sopimus tai määrittely projektiin ei ollut linjassa mahdollisen 

toteutuksen kanssa. Myynnin ja kehityksen yhtenäistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi 

tulisi tarkentaa alustavaa määrittelyä sekä parantaa projektin läpinäkyvyyttä sekä työ-

määräarvioiden toteutumista. 
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Liiketoiminnallisesti tärkeä ja suuri muutos tiimiytymisen myötä oli erillisen myyntitiimin 

lakkauttaminen. Myynti ja siihen liittyvä työ siirtyi tiimien päätöksen alle. Tiimit koostuivat 

pääosin ohjelmistoalan ammattilaisista, mutta ei niinkään myynnin ammattilaisista. Tii-

meissä oli siten suunnaton tarve luoda toimivat käytännöt ja helposti myytäviä tuotteita. 

Helposti myytävä tuote vaatii toimivan ja erilaisen näkökulman ajattelutapaan verrattuna 

määrittelyn pohjalta toimitettavaan järjestelmään. Myös tuotteen kokonaisuuden tulee 

vastata sille määriteltyä kustannusta. Tämän työn alusta asti oli selvää, ettei ainoastaan 

tiimin ja myyjien työpanoksella saada asiakkaiden tarvitsemaa tuotetta. Tulisi kuunnella, 

mitä asiakkaat todellisuudessa tuotteelta toivovat. 

Ennen Scrumban tiimiytymistä erillinen myyntitiimi toteutti asiakashankintaa ja kävi pal-

jon palavereita ja keskusteluita kehittäjien kanssa eri potentiaalisten maksavien asiak-

kaiden tarjouspyyntöjen tarkennuksista ja työmääräarvioista. Tiimiytymisen kautta toivo-

taan ketterämpää ja suoraviivaisempaa myynnin toimintaa suoraan kehittävän tiimin si-

sällä ja sen avulla parempaa työtehokkuutta. 

 

1.3 Työn tavoite ja tulos 

Työn tavoitteena on tuotteistaa palvelu sekä toteuttaa toteutuskäytännöt palveluiden mu-

kaisiin tilanteisiin. 

Toteutuskäytäntöjen valinnassa päädyttiin ketteriin menetelmiin, ettei prosessi itsessään 

jumiudu yhteen viitekehykseen tai tiukkaan prosessiin. Siten myös jatkossa olisi pysyt-

tävä yhtä ketteränä kuin tämän työn ja kehityksen aikana. 

Tuotteistuksessa suurin haaste tässä tapauksessa on tehdä palvelusta tuote. Haasteen 

arviointiin ja hallintaan käytetään Palvelujen tuotteistamisen käsikirjaa. Heti ensimmäi-

nen sitaatti ensimmäisestä kappaleesta antoi käsikirjasta tähän työhön sopivan työkalu-

pakin.  
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Apulaisjohtaja Tiina Metsävuori LähiTapiolasta sanoo: ”Tuotteistaminen on tuote- ja pal-

velukokonaisuuksien selkiyttämistä asiakkaan tarpeita ja odotuksia palveleviksi kokonai-

suuksiksi sekä käyttötarkoituksen kirkastamista.” (Tuominen ym. 2015: 5) 

Työn laajuus asetetaan prosessin osalta sisäiseen käyttöön tarkoitetun toteutuskäytän-

nön ohjeistukseen sekä asiakkaiden suuntaan toteutettavan palvelupaketin eli tuotteen 

toteuttamiseen. Työn aikana kehittyi myös WordPress-kehitysympäristön malli, minkä 

rajattu versio on julkaistu myös julkisesti (liite 1). Erona sisäiseen käyttöön olevaan ver-

sioon ovat itse käytännöt sekä automaattisen käyttöönottoprosessin (Automatic Deplo-

yment) ohjeisto. 

Scrumban, tiimiytyminen sekä tiimitoiminnan kehittäminen on jätetty tämän työn laajuu-

den ulkopuolelle. 
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2 Menetelmät ja aineisto 

Tämän luvun sisältö käy läpi tutkimusmenetelmät ja toteutuskäytännöt tuotteistuksen ai-

kana sekä käytettävät kirjallisuudet ja aineistot tuotoksen arviointiin sekä validointiin. 

Tämä työ toteutettiin kvalitatiivisella tapaustutkimuksella. Työn aikana käytettiin useaa 

tiedon lähdettä takaamaan työn luotettavuus. Kirjallisuuden tuoma teoria, aineistot pala-

vereista sekä asiakastestaukset kokoavat useista tietolähteistä aiheeseen kohdistuvaa 

tietoa. Näin varmistetaan työn moniulotteisuus ja laadullinen lähestymistapa. 

 

2.1 Tutkimussuunnitelma 

Insinöörityö aloitetaan määrittelemällä työn tavoite ja laajuus. Tavoitteen selvittyä luo-

daan tavoitteelle laajuuteen sopiva tuotos, mikä luo vastaukset tavoitteessa asetettuihin 

ongelmiin ja kysymyksiin. 

 

Kuva 1. Tutkimussuunnitelma 
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Tavoitteen ja laajuuden päättämisen jälkeen eteneminen pureutuu nykytilan analyysin 

kokoamisen sekä kirjallisuusosion tuoman viitekehyksen jälkeen kehitysehdotuksiin 

sekä yhteenvetoon ja arviointiin. 

Ensimmäinen insinöörityön luku käsittelee työn taustaa, kohdeyrityksen esittelyn ja hie-

man historiaa jatkaen liiketoimintahaasteeseen, työn tavoitteisiin ja laajuuteen. Tavoit-

teen avulla luodaan tämän insinöörityön tuotos. Työ etenee toisessa luvussa kohti tuo-

tosta tutkimusmenetelmien valinnalla sekä luotettavuuden takaamissuunnitelmalla. 

Kolmannessa luvussa uppoudutaan kohdeyrityksen nykytilan analyysiin. Nykytilan ana-

lyysi kootaan tiimipalavereista sekä myynnin palavereista kootun dokumentaation avulla. 

Neljäs luku kokoaa valittujen tutkimusmenetelmien kirjallisuuskatsauksen sekä niistä yh-

teenvetona saadun käsitteistön. 

Viidennessä luvussa kootaan opitut tiedot ja taidot kolmannen luvun kirjallisuuskatsauk-

sesta sekä neljännen luvun nykytilan analyysistä, ja lähdetään toteuttamaan tuotteistusta 

sekä toteutuskäytäntöjä iteraatiokierrosten kautta. Iteraatiokierrosten välillä pyydetään 

asiakkailta sekä kohdeyrityksen henkilökunnalta palautetta. Lopuksi kuudes luku kokoaa 

tuotoksen ja insinöörityön yhteenvedon sekä työn arvioinnin. 

 

2.2 Kirjallisuus 

Tutkimuksen koko toteutus perustetaan Lean Startup -periaatteelle, mikä antaa perintei-

sempiin menetelmiin verrattuna vapaammat kädet testata uutta tuotetta ja painottaa kes-

keneräisen prosessin testausta asiakasympäristössä mahdollisimman nopeasti.  

Lean UX puolestaan ajaa itse prosessin sekä toteutuskäytäntöjen mallinnusta ja piden-

tää sen elinkaarta. Lean UX -mallin mukaisesti toteutetaan nopeita iteraatiokierroksia ja 

pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kehittämään niin mittareita, tuotetta kuin toteu-

tuskäytäntöjäkin. Minimum Viable Product -käytännöt ovat ohjenuorana ensimmäisten 

iteraatiokierrosten aikana. 
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Tuotteistamisen avuksi käytetään ohjenuorana tuotantotalouden laitoksen Palveluiden 

tuotteistamisen käsikirjaa. Tuotteistukseen tarvittavat menetelmät palvelun kehittämi-

seen ja itse tuotteistamiseen on käsikirjan avulla helposti jalkautettavissa tiimin tapoihin 

tuottaa uusia palveluita. 

 

2.3 Aineistot 

Aineistona nykytilan analyysiin käytetään tiimin palavereiden muistioita. Niiden avulla 

kartoitetaan nykyiset toteutuskäytännöt niiden dokumentoimiseksi ja kehittämiseksi. Tii-

min palavereiden agendana on kartoittaa, mitä eri käytäntöjä tällä hetkellä on aina käy-

tetyistä työkaluista, teknisiin yksityiskohtiin sekä koodauskäytäntöihin. 

 

Kuva 2. Iteraatiokierrokset 

Toinen osio nykytilan analyysin aineistossa on myynnin kanssa käytävät ideariihet.  

Myynnin palavereissa käydään läpi nykyisiä asiakaskohderyhmiä, aikaisempia tuotteis-

tuksia sekä myynnin tavoitteet ennen tiimiytymistä ja sen jälkeen. 
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Samalla kokoonpanolla toteutetaan itse tuotoksien iteraatiokierrosten validointia. Näiden 

palaverien tarkoituksena on kehittää toteutuskäytäntöjä sekä tuotteistusta viitekehysten 

avulla asiakkailta saatu palaute huomioon ottaen. 
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3 Nykytilan analyysi 

Tässä osiossa tarkastellaan kohdeyrityksen nykytilaa insinöörityön kahden eri tavoitteen 

näkökulmasta. Ensin kootaan taustaa yrityksen nykytilasta. Toinen osio kokoaa sisäisen 

prosessin ja toteutuskäytäntöjen tilanteen tiimipalavereiden keskusteluiden sekä retro-

spektiivin annista. Kolmas osio kokoaa kartoituksen kohdeyrityksen ulkoisesta näkyvyy-

destä markkinoinnin näkökulmasta sekä olemassa olevat tuotteistukset. Lopuksi koo-

taan analyysin yhteenveto lähtötilanteesta tuotteistuksen sekä toteutuskäytäntöjen kehi-

tykseen. 

 

3.1 Taustaa - tiimiytyminen 

W3 Group Finland Oy:ssä aloitettiin Scrumban-viitekehyksen mukainen tiimiytyminen 

keväällä 2017, puoli vuotta ennen brändiuudistusta. Mukautettujen tiimikäytäntöjen ja 

niiden kehittämisen aikana tehtiin päätös myyntitiimin lakkauttamisesta ja myynnin pää-

painon siirtämisestä tiimeihin. Tiimien osaamista siis tulisi kehittää niin myynnin kuin 

markkinoinnin osalta, ja tuotteistus tulisi loogisena jatkumona niille tiimeille, kenen tek-

nologioista ja palveluista voidaan koota toimiva ja asiakaskuntaa kiinnostava tuotekoko-

naisuus. 

Tiimiytymistä johdettiin määritettyjen tiiminvetäjien sekä ulkopuolisen konsultin johdolla. 

Lopputuloksena yritykseen syntyi kolme tiimiä. Nämä kolme tiimiä kasattiin osaksi tek-

nologia valintojen perusteella ja osaksi tiimin fyysisen sijainnin perusteella. Yksi Keravan 

toimistolle ja kaksi Helsingin toimistolle. Tämä työ keskittyy toiseen Helsingin toimiston 

tiimin kehitykseen. 

 

3.2 Sisäinen prosessi ja toteutuskäytännöt 

Sisällönhallintajärjestelmän kehittämiseksi osaamistaso tiimissä on erittäin korkea. Tii-

missä on tietotaitoa useammasta eri CM-järjestelmästä, mutta yhteinen päätös keskittyä 
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WordPress-sisällönhallintajärjestelmään asetti näkökulman toteutuskäytäntöihin sekä 

tuotteistamiseen. 

Sisäinen prosessi on dokumentoitu, mutta sen orjallinen noudattaminen on erittäin hi-

dasta ja haittaa kehitystä pienissä ja keskisuurissa sisällönhallintajärjestelmien räätälöin-

tiprojekteissa. Dokumentoitu prosessi sisältää ohjeet tarkasti ja listaa jokaisessa koh-

dassa tehtävät ja pakolliset raportoinnit. Listaus prosessista koostuu taulukon 1 kokonai-

suuksista. 

 Nykytilan prosessin kokonaisuudet 

Otsikko  Alaotsikot 

Specs  

 Customer Checklist 

 Design Spec 

 Development Spec 

 Style Guide 

 Support Spec 

Start  

 Start Guide 

 Test Markup 

 Plugin Listings 

Dev  

 Testing 

Launch  

 Site Launch Checklist 

 After Launch 

Support  

 WordPress Client Memo 

 WordPress How To 
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 Guide for Customers 

Feedback  

 

Määrittely on jaettu moneen osioon, jotka todellisuudessa käydään pienien ja keskiko-

koisten sisällönhallintajärjestelmien räätälöintiprojekteissa yhdessä palaverissa. Koko 

listauksen läpikäyminen palaverissa on raskasta, minkä vuoksi prosessinmukaisesta lis-

tauksesta oli muodostunut useita tiivistettyjä versioita. 

Projektin aloitus ja sen dokumentaatio ja käytännöt ovat puutteelliset. Käytännöt kehitys-

ympäristöistä ja niiden elinkaaresta uupuvat kokonaan, mikä aiheutti mahdollisen tieto-

turvauhan. Sisällönhallintajärjestelmän lisäosista on olemassa oleva listaus, mihin voi 

asettaa kehittäjien kommentteja ja joko suositella hyviä ja toimivia työkaluja tai päinvas-

toin raportoida muille ongelmallisista lisäosista tai yhteensopivuudesta. 

Kehitysosio käytännössä listaa käytetyt testaustavat ja työkalut, itse kehityksen hallin-

taan ei ole ohjeistoa. Versionhallinta ja kehityksen jatkuvuus on täysin kehittäjien omalla 

vastuulla eikä sisällönhallintajärjestelmän kehitystä nähdä tarpeeksi tärkeänä asian huo-

mioon ottamiseksi. Asiakkaan näkökulmasta kehitysversiossa jo tehdyt kokonaisuudet 

tulisi kuitenkin olla jatkuvuuden takaamiseksi koko tiimin hallittavissa. Tämä varmistaisin 

projektien jatkuvuuden, vaikka alkuperäinen kehittäjä estyisi projektin läpiviemisestä esi-

merkiksi sairastapauksessa. 

Sivuston julkaisuun on pätevä listaus tarkistettavista asioista. Lista on tekninen ja listaa 

tärkeämmät asiat, mitä sisällönhallintajärjestelmälle tulee tehdä ennen kuin se lopulli-

sessa muodossa julkaistaan julkiseen verkkoon. 

Tuki ja ylläpito osio listaa tehdyt projektit ja pitää sisällään asiakasprojekteissa käytetyt 

työkalut sekä niiden päivityssyklit. Samassa osiossa on myös asiakkaille jaettava sisäl-

lönhallintajärjestelmän ohje, mikä on muokattavissa jokaista projektia kohden sekä vas-

tauksia muutamiin yleisiin kysymyksiin järjestelmään liittyen. 
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3.2.1 Tiimipalaverit prosessista 

Lokakuussa 2017 keskityimme prosessin kehittämiseen ja pidimme useita palavereita. 

Kokonaisuudessaan kävimme läpi, mikä viitekehys sopisi kehittämiseen parhaiten. Kui-

tenkin kolmen viikon ajanjakson jälkeen saimme koottua nykyistä prosessia peilaava lis-

tauksen vain todetaksemme, ettei sisällönhallintajärjestelmän räätälöintiin sopivaksi mie-

titty prosessi tulisi käytännössä koskaan toteutumaan. Luovuimme prosessin kokonai-

suuden kuvauksesta ja tarkasta määrittelystä ja päätimme luoda tilalle toteutuskäytän-

nöt, jotka eivät pakota pienen - tai keskisuuren - projektin kehitystä tiukkaan viitekehyk-

seen. 

 

3.2.2 Tiimin retrospektiivi käytännöistä 

Tiimikäytäntöjen kehittämiseen oli käytetty tiimiytymisen aloittamisen jälkeen Scrum-vii-

tekehyksen mukaista retrospektiiviä, minkä avulla haetaan prosessin näkökulmasta, 

mikä on sujunut hyvin ja mitä voitaisiin kehittää. Tosin pienen tiimin osalta näkökulma oli 

helposti muutettavissa ja oikeilla retrospektiivin työkaluilla saatiin toivottu nykytilan ana-

lysointi aikaiseksi. 
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Kuva 3. Topaasia-retrospektiivi tulos 12.9.2017 

Retrospektiivi toteutettiin käyttämällä Topaasia Oy:n Topaasia ®-korttisarjan Lean-pak-

kaa. Kuvasta 3 selviää retrospektiivin lopputulos. Turhauttavimmaksi ja samalla tärkeim-

mäksi kehityskohteeksi tiimin kehittymisen kannalta nousi mittaaminen tai oikeastaan 

sen puute. Vaikka aikaisemmallakin listalla on palautteen osio, ei palautteen hankintaan 

tai palautteen antamiseen ollut kiinnitetty riittävästi huomiota. Toinen osio mittaamisessa 

oli itse mittareiden kehittäminen. Nykyhetkellä mittareita on hyvin vähän eikä mittareita 

ole saanut helposti raportoitua. 

Innostavimpana nähtiin vanhojen prosessien taakse jättäminen ja kehittyminen tiiminä 

uusien innostavampien työkalujen sekä toimintamallien avulla. Haastavana nähtiin ete-

nemisen hallinta. 



14 

 

 

Projektin eteneminen sekä kehitystyö on riippuvainen kehittäjien välisestä kommunikaa-

tiosta ja reflektoinnista. Reflektointi sisällönhallintajärjestelmien kehittämisessä tai räätä-

löinnissä nähdään haastavana ja aikaa vievänä. Kuitenkin se nousi tällä tavalla pinnalle 

myös kevyeksi luetellun kehityksen parissa. 

Tärkeimpänä pidettiin päätöksenteon rauhallisuutta. Tiimin käytäntöjen kehittäminen, ku-

ten myös tuotteistuksen ja toimintatapojen kehitys tulisi tapahtua harkittujen, koko tiimin 

voimin toteutettujen yhteisten päätösten pohjalta. 

 

3.2.3 Tiimipalaveri työkaluista 

Työkalujen kartoittamista varten pidettiin palaveri 19.9.2017, minkä tavoitteena oli kar-

toittaa käytettävät työkalut. 

Palaverissa listattiin erilaisia työkaluja, mitä kehittäjillä oli käytössä. Palaverin aikana 

käytiin läpi työkalut kehitysympäristöstä, versionhallinnasta, reflektoinnista sekä rapor-

toinnista. 

Kehitysympäristöjen osalta tapoja oli yhtä monta kuin tekijöitä. Yksi kehitti sivuston lähes 

kokonaan omalla koneellaan eikä erilliselle kehitysympäristölle ollut tarvetta. Tämä on 

eheyden, reflektoinnin ja jatkuvuuden kannalta huono vaihtoehto. Toinen malli oli yrityk-

sen käytössä oleva jaettu palvelin, mihin pystyi luomaan omia ympäristöjä. Tämä tapa 

piti uuden koodin tallessa muillekin, muttei silti sisällä reflektoinnin ja versionhallinnan 

määreitä. Kolmas tapa oli tehdä avusteisen työkalun kautta, missä ainoa asia tehtäväksi 

olisi itse koodin tuotto. Ympäristö on ulkoistettu ja kolmannen osapuolen ylläpidossa, 

jolloin kehitysympäristö ei jää unholaan, kuten yrityksen oman palvelimen kanssa voi 

hyvinkin käydä. 

Muita käytössä olevia työkaluja olivat sisällönhallintajärjestelmän lisäosat. Listauksen 

avulla saatiin kokonaisuus käytetyistä lisäosista, mutta myös jaoteltua ne käyttötarkoi-

tuksen mukaan omiin osioihinsa.  Käyttötarkoituksiksi valikoituivat tietoturva, asiakkaan 

sisällön tarkkailuun tarkoitetut lisäosat, varmuuskopiointilisäosat, sisällön muokkauksen 

aputyökalujen lisäosat sekä yrityksen sisäisesti kehitetyt lisäosat automatisaatioihin ja 
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integraatioihin. Yksi tärkeä osio oli analytiikan sekä sosiaalisen median linkityksiin käy-

tetyt lisäosat, joita on tarjolla paljon. Niiden listaus antoi paremman kuvan, mikä työkalu 

sopii mihinkin asiakkaan käyttötarkoitukseen parhaiten. 

Kolmas osio työkaluista oli hallinnoinnin ja automatisaation työkalut. Näitä yrityksen si-

sällönhallinnan räätälöinnissä oli käytetty erittäin vähän, joten niiden käyttöä päätettiin 

jatkokehittää tuotteistuksen sekä toteutusohjeiden kehittämisen aikana. 

 

3.3 Tuotteistuksen kartoitus 

Tuotteistuksesta yrityksessä on jo aikaisempaa kokemusta. Erilaisia tuotteita on kehitetty 

myyjien toimesta ja yritetty myydä asiakkaille ja projektien kohderyhmien mukaisesti ke-

hitystä on pyritty ohjaamaan tuotteistamisen suuntaan. Isoja projekteja on kehitetty mo-

dulaarisesti, joka mahdollistaa asiakaskohtaisen tuotteistuksen ja kokonaisuuden osioin-

nin tuotemoduuleihin. 

 

3.3.1 Tuotteistuksen palaveri 

Tuotteistuksen palaverissa 28.9.2017 haettiin nykyisten tuotteiden kokonaisuutta sekä 

mitä haasteita ja vahvuuksia niissä on. Palaveriin osallistui niin tiiminvetäjä kuin myynnin 

henkilöitä. 

Listaus nykyisistä tuotteista haettiin palaveria varten laskutusjärjestelmästä. Listaus an-

toi melko huonon kuvan kokonaisuudesta nimikkeiden vaihtelevuuden takia sekä selkei-

den tuotesisältöjen uupuessa. Ongelma on toki tiedossa yrityksen pitkän historian ai-

kana, kun on myyty erilaisia palveluita ja tuotteita monellakin eri nimellä ja monen nimen 

alla. 

Toisen tiimien osalta, missä toteutetaan suurempia kokonaisratkaisuja, oli tuotteistus 

laskutusjärjestelmän osalta huomattavasti selkeämpi. Palvelut oli asetettu joko ketteräksi 
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tuntipohjaseksi asiantuntijatyöksi tai erikseen sovituksi kiinteähintaiseksi lisätyöksi tai 

projektiksi. Yksittäisiä tuotteita ei oikeastaan tiimiytymisen aikana ollut käytössä. 

Työn kohteena olevan tiimin sisällönhallintajärjestelmän ylläpitoa oli asiakkaille myyty eri 

kokonaisuuksilla, tuotenimikkeillä ja sisällöillä. Muuttuvia tekijöitä tiimin sisällönhallinta-

järjestelmien ylläpidon tuotteissa ovat varmuuskopioinnit, päivityssykli sekä vastaus- ja 

reagointiaika tukeen lähetetyille tiketeille. 

 

3.4 Nykytilan analyysin yhteenveto 

Nykytilan selkeitä vahvuuksia toteutuskäytännöissä oli päätöstenteon yhteinen luotta-

mus tiimin sisällä ja vapaat kädet kehittää toimintaa tiimien päätöksen mukaisesti. 

Työkalujen valinta ja niiden suuri määrä oli positiivinen yllätys, ja vaikka käytäntöjä oli 

erilaisia, todettiin hyvät ja huonot puolet tiimin sisäisissä palavereissa. Yhtenäistäminen 

oli kaikkien kannalta toivottavaa ja kehittäjien reflektointi sekä tehokkuus tulisi nouse-

maan. Reflektointi oli yksi nousseista ratkaisuista henkilökohtaiseen kehittymiseen. 

Tämä otettaisiin huomioon toteutuskäytännöissä. 

Heikkouksia nykytilassa oli tiukka prosessi, minkä käyttöä vastustettiin. Huomattava eri-

laisuus toimintatavoissa ja omien tapojen mukaisessa kehitystyössä vaikeuttaa hinnoit-

telua sekä tuotteistusta, minkä vuoksi toimintatapoihin sekä toteutuskäytäntöihin tuli 

asettaa tarkempi mutta vapaa ohjeistus, jotta tuotetta voidaan myydä käytännön mitta-

reihin perustuvalla hinnalla. Mittareiden uupuminen toiminnassa oli turhauttavinta tii-

missä, joten toteutuskäytäntöihin tulisi asettaa erinäisiä mittareita niin työtehokkuuden 

kuin työssä kehittymisen osalle. 

Selkeänä vahvuutena tuotteistuksessa oli, että olemassa olevia asiakkaita oli jo ole-

massa ja kokonaisvaltaisia tuoteuudistuksia olisi siten helppo testata. Toisaalta tuottei-

den ristiriitainen sisältö oli hankalasti hallittavissa eikä selkeitä automatisaatioita eri asi-

akkaiden tuotteille ollut tehty.  
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4 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus kokoaa keinot ja viitekehykset insinöörityön nykytilan analyysin haas-

teisiin. Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdytään Minimum Viable Product -määritel-

mään ja sen rajoituksiin, lean startup -toimintatapaan ja sen tuomiin etuihin ja haasteisiin 

sekä Lean UX -viitekehyksen avulla toteutukseen iteraatiokierrosten kautta. Viimeistä 

edeltävässä osiossa kerätään palveluiden tuotteistamiseen tarvittavat käytännöt ja tässä 

työssä sovellettavat mallit. Lopuksi kootaan kirjallisuuskatsauksen kokonaisuus yhteen-

vedoksi ja insinöörityön teoreettiseksi ohjenuoraksi. 

 

4.1 Minimum Viable Product 

Tuotteistaminen sekä toimintamallien kehitys päätettiin toteuttaa Minimum Viable Pro-

duct (MVP) -mallia käyttäen. MVP eli suomennettuna pienin toimiva tuote -mallinnus pro-

jektien suunnittelussa ja varsinkin Lean -ohjelmistokehityksessä on nostanut päätään ja 

kuuluu nykyään ohjelmistokehityksen parhaisiin käytäntöihin. MVP:lla tarkoitetaan tuo-

tetta, mikä vastaa vähimmäisvaatimuksiin, joilla tuote on toimiva. Tämän tarkoitus on 

saada validoitua palautetta tuotteesta mahdollisimman pienellä työmäärällä. (Ries 2011: 

88-89.) 
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Kuva 4. Minimum viable product 

Perinteinen ohjelmistokehitys lähtee määrittelystä ja lopputuloksena on kaikki määritte-

lyn mukaisesti asetettujen toimintojen, käytettävyyden, luotettavuuden sekä ulkoasun 

summa. Kuten kuvasta neljä näkee, on MVP -mallin mukaisesti rakennettuna kokonai-

suudesta vain osa. Siellä ei ole kuitenkaan kaikkia toimintoja vaan vain ne tarvittavat, 

jotta uutta tuotetta on mahdollista testata oikeassa ympäristössä. Perinteinen tapa on 

aikaa vievää ja palautetta tuotteesta saadaan vasta, kun se on valmis. MVP:n tapauk-

sessa taas tuotteen voi testata heti alkuvaiheessa. (Ries 2016: 30.) 

MVP -toiminnan mukaisesti on myös erittäin tärkeää koota palautetta myös ennakkoon, 

ennen kuin mitään on vielä aloitettu. Yksinkertainen, pienellä vaivalla ja nopeasti koottu 

verkkosivu sekä sen mainostaminen oikeissa medioissa auttaa kertomaan tuotteen mah-

dollisen potentiaalin. MVP ideaa vastaan sotii pahasti yksittäisen idean mukaisesti toteu-

tettu kokonaisuus, minkä markkinaa ei voida mitata etukäteen. (Ries 2016: 113.) 
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Kuva 5. Minimum viable product loop 

Ainainen haaste MVP:n kehityksessä on palautteen keruu ja työmäärä, mikä ei mene 

itse tuotteen kehitykseen. Toinen haasteista on itse tuotteen ominaisuuksien karsiminen, 

jotta tuote on toimiva, mutta ei kuitenkaan vaikuta keskeneräiseltä. Kuvan viisi MVP -

kierron ja sen kokonaisajan pudottaminen pyrkii vähentämään työmäärää ja seuraamalla 

kiertoa on uudelle kierrokselle pääsemiseksi mitattava tuotettu kokonaisuus. 

Kohdeyrityksen tapauksessa MVP -mallista toteutusta suunnitellessa käytetään Lean 

UX:n mukaisia iteraatioita ja mahdollisimman kevyitä ratkaisuja tuottaa asiakkaiden toi-

veiden mukainen palvelu. Käytännössä toteutustapana tuotteelle olisi ensin kerätä ny-

kyisiltä asiakkailta palautetta, mitä he toivovat meidän tarjoavan heille. Asiakasryhmän 

segmentillä testattaisiin ensimmäistä tuotteen versiota, ja pyydettäisiin palautetta. Toi-

nen kierros toteutettaisiin samalla idealla, mutta kasvatettaisiin segmenttiä. Kolmas kier-

ros toisi mukanaan mainonnan ja kampanjoinnin. Toteutuskäytäntöjen kehitys tapahtuisi 

samassa syklissä tuotteen kanssa, jotta dokumentaatio ja tiedon periytyminen pysyisivät 

varmasti eheänä. 
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4.2 The Lean Startup By Eric Ries 

Lean startup -menetelmäoppi on koonti Eric Riesin henkilökohtaisesta kokemuksesta 

startup -teknologiataloista sekä Lean-ajattelun johtamisfilosofiasta. Eric Ries julkaisi 

syyskuussa 2011 menestyskirjan The Lean Startup, mikä pitää sisällään nykyajan suo-

situimpia käytäntöjä ohjelmistokehityksestä, mutta on sovellettavissa mihin tahansa ke-

hitysympäristöön. Kirja keskittyy toteutuneisiin projekteihin ja niistä saatuun tietoon. Rie-

sin näkökulma pohjustaa menetelmäoppinsa toimivuuteen ja moniulotteisuuteen, sekä 

nojaa paljon jo olemassa oleviin johtamis- ja käytäntömalleihin. Vaikka nimen mukaisesti 

kyseessä on katsaus startup-yritysten toimintaan, on Eric Riesin opit otettavissa käyttöön 

mihin tahansa yritykseen, ja ne pyrkivätkin soveltamaan startup-henkeä myös isompiin 

organisaatioihin. 

Menetelmäoppi perustuu paljolti Lean-ajattelun kehittämismalleihin, missä pyritään pois-

tamaan hukkaa ja parantamaan onnistumismahdollisuuksia. Suuressa roolissa Lean 

startup -menetelmäopissa on, ettei kasvuyrityksellä tarvitse olla täydellistä tuotetta, 

suunnatonta rahoitusta tai kehittää pennin tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. Toinen tär-

keä osio on mahdollisimman nopea palautteen saaminen joko ennen tuotteen kehittämi-

sen konkreettista aloittamista tai heti Minimum Viable Productin (MVP) ensimmäisen ver-

sion luonnin jälkeen. Palautteen ja sen vahvistetun oikeellisuuden tulee olla tarkkoja, 

mikä ei välttämättä tarkoita, että palautteen tulisi aina olla linjassa itse kehityksen 

kanssa. (Ries 2016: 98.) 

The Lean Startup -kirjan opit jakautuvat erilaisiin työkaluihin, joiden avulla voidaan kevy-

esti aloittaa tuotteen kehitys. Ensimmäinen ja mielestäni tärkein näistä on jo alussa esi-

telty Minimum Viable Product. Muita ovat muun muassa jatkuva kehitys, millä tarkoite-

taan ohjelmistokehityksessä tuotetun koodin testaamista tuotannossa mahdollisimman 

nopeasti. Toinen tärkeä osa alue on niin sanottu A/B -testaus. Tällä tarkoitetaan karke-

asti suomennettuna splittitestausta. Käytännössä eri kävijöillä testataan eri näkymiä. 

Tämä on erittäin yleistä käyttöliittymätestauksessa, jolloin puolet ohjelman tai sivuston 

kävijöistä ohjataan erilaiselle sivustolle ja analytiikan avulla tarkistetaan, kumpi kävijä-

ryhmä toteuttaa toivottua konversiota. (Ries 2016: 156-158.) 
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Kolmantena osiona työkaluista nostan pivotoinnin. Pivotoinnissa testataan, onko tuot-

teen tai palvelun kokonaisuus se, mitä asiakkaat toivovat. Yksinkertaisimmillaan voidaan 

toteuttaa landing-page, eli sivusto, mihin ohjataan mainontaa eri medioista ja kerätään 

tietoa, onko tuotteelle tai palvelulle kysyntää. Tämä on myös tärkeä osa tuotteen tai pal-

velun strategian luontia. Pivotointi voi sitten edistää saadun palautteen ja kiinnostunei-

den asiakkaiden perusteella. Toinen yleistynyt tapa on kerätä pivotoinnin kautta rahoitus 

tuotteen tai palvelun käynnistämiseksi, suosittuja tapoja ovat esimerkiksi Indiegogo- tai 

Kickstarter-tyyppisten joukkorahoituspalveluiden kautta tehty mainonta ja pivotointi. 

(Ries 2016: 169-182.) 

Neljäntenä nostona menetelmäopin työkaluista nostan Build–Measure–Learn-kehitys-

kierron. Kiteytettynä kehityksen kulku tapahtuu aina samojen periaatteiden mukaan. En-

sin luodaan jotain näytettävää, mitataan sen tulokset, opitaan mittareiden perusteella ja 

jatketaan kehittämistä. Tästä osiosta on kehittynyt Lean UX -viitekehys, jonka tarkempi 

sisältö ja tarkoitus kootaan seuraavassa osiossa. 

 

4.3 Lean UX -viitekehys 

Lean UX on hyödyllinen tekniikka projektien työskentelyssä, joissa käytetään Agile-viite-

kehystä (Ketterä kehitys). Perinteiset UX-tekniikat (User Experience, käyttökokemus) ei-

vät useinkaan toimi, kun kehitys tapahtuu nopeissa iteraatiokierroksissa. Ongelmana on, 

ettei ole tarpeeksi aikaa toimittaa käyttökokemuksen kehitystä samalla, kun itse tuotetta 

kehitetään. Pohjimmiltaan Lean UX:ssa ja muissa UX:n muodoissa on samat tavoitteet: 

tuottaa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Lean UX:n kautta käyttäjäkokemus 

toteutetaan hieman eri tavalla kuin perinteisesti projektin alussa. 

Lean UX keskittyy kokemukseen ulkoasun sijaa ja siten keskittyykin vähemmän perin-

teiseen periaatteeseen, missä tuotetaan suoraan toimintojen pohjalta kokonaisuus käyt-

töliittymälle.  Tämä vaatii suurempaa yhteistyötä koko tiimin kanssa. Keskeisenä tavoit-

teena on keskittyä saamaan palautetta mahdollisimman aikaisin, jotta sitä voidaan käyt-

tää nopeiden päätösten tekemiseen kehityksen aikana. Agile-kehityksen luonne on työs-
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kennellä nopeissa, iteratiivisissa sykleissä, ja Lean UX jäljittelee näitä syklejä sen var-

mistamiseksi, että syntyneitä tietoja voidaan käyttää jokaisessa iteraatiokierroksessa. 

(Gothelf 2016: 1-7.) 

 

4.3.1 Lean UX ja olettamukset 

Perinteisessä käyttökokemuksen tuottamisessa projekti perustuu vaatimuksiin, jotka on 

määritetty heti projektin alussa. Perinteisesti tavoitteena on varmistaa jokaisen toiminnon 

ja osion määritykset vastaamaan käyttöliittymän kautta tavoiteltavaa käyttökokemusta, 

sekä varmistaa, että kokonaisuus vastaa projektin alkuvaiheen vaatimuksia mahdollisim-

man yksityiskohtaisesti. 

Lean UX on hieman erilainen, sillä se ei ole keskittynyt yksityiskohtaisiin määrityksiin. 

Lean UX:n kautta tavoite on tuottaa muutokset, jotka parantavat tämänhetkistä tuotetta 

ja toimintoa. Lopputuloksena pyritään muotoilemaan käyttökokemuksen kokonaisuus jo-

kaisen yksittäisen kohdan kautta, kehityksen aikana. Kehitysmallin mukaan unohdetaan 

alkuperäiset vaatimukset ja määrittely. Koko käyttäjäkokemuksen taustalle kootaan 

”problem statements”, ongelmatilanteiden joukko, minkä avulla luodaan kokoelma olet-

tamuksia tuotteen tai projektin toiminnasta. Olettamuksien avulla päästään luomaan hy-

poteesit. 

Tämä toimii käytännössä asettamalla "vaatimukset" ja käyttämällä "ongelmatilannetta", 

jonka pitäisi johtaa joukkoon olettamuksia, joita voidaan käyttää hypoteesien luomiseen. 

Oletus tai olettamus on pohjimmiltaan lausunto jostain, jonka uskomme olevan totta. Ne 

on suunniteltu tuottamaan yhteisymmärrys ajatuksen ympärille, mikä mahdollistaa kaik-

kien pääsyn alkuun. On täysin ymmärrettävää, että oletukset eivät välttämättä ole oikeita 

ja niitä voidaankin muuttaa projektin aikana, koska tiimissä kehitetään tuotetta tai projek-

tia ja siten saadaan parempaa ymmärrystä todellisista ongelmakohdista ja olettamuk-

sista. 

Oletukset syntyvät tavallisesti työpajoissa. Yhdessä tiimin kanssa määritetään ongelma-

tilanne ja siten aivoriihen kautta kerätään ideat ongelman tai ongelmien ratkaisemiseksi. 
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Tämän prosessin aikana muotoutuu vastaukset tiettyihin kysymyksiin, joista muotoutuu 

projektin oletukset, tai olettamukset. 

Tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

• Ketkä ovat käyttäjiämme? 

• Mihin tuotetta käytetään? 

• Milloin sitä käytetään? 

• Missä tilanteissa sitä käytetään? 

• Mikä on tärkein toiminto? 

• Mikä on suurin riski tuotteen toimitukselle? 

Kussakin kysymyksessä voi olla useampi kuin yksi vastaus. Tämä antaa suuremman 

määrän oletuksia kuin olisi käytännöllistä käsitellä. Jos näin on, tiimin tulee priorisoida 

olettamukset aivoriihen jälkeen. Priorisoinnin tärkein ajatus on asettaa järjestys riskiar-

vion mukaisesti. Kysymällä mikä olettamuksista voi kaataa koko projektin tai, mikä olet-

tamuksista on olennaisin koko projektin onnistumiselle. Toinen priorisointitapa on valita 

seurausten tai tiedon mukaan. Mitä vähemmän tiedät seurauksista, sitä korkeampi prio-

riteetti. (Gothelf 2016: 1-17.) 

 

4.3.2 Hypoteesin luominen  

Lean UX:ssa luotujen hypoteesien tarkoituksena on testata olettamuksiamme. Lean UX 

tarjoaa yksinkertaisen tavan luoda hypoteesit nopeasti ja helposti. Seuraavassa on esi-

merkki. Uskomme, että sovellusta käyttävät ihmiset haluavat tallentaa toiminnan missä 

tahansa vaiheessa tuotteen käyttöä. Tämän toiminnon avulla kirjautumisien määrä pal-

veluun olisi huomattavasti korkeampi. Voimme varmentaa tämän, jos toiminnon julkaisun 

jälkeen kirjautumisien määrä nousee suhteellisesti 20 prosentilla aikaisempaan kirjautu-

mistahtiin verrattuna. 

Nyt meillä on uskomus, miksi ja kenelle toiminto on tärkeä. Sen avulla pystymme arvioi-

maan, mitä toiminnolla saavutetaan. Lopuksi asetimme mittarin, jolla saamme tiedon, 
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onko hypoteesimme totta. Jos havaitsemme tässä vaiheessa, ettei ole mahdollista todis-

taa hypoteesiamme – olemme menossa väärään suuntaan, sillä hypoteesin tuotokset 

eivät ole selkeästi määriteltyjä. 

Yksi tällaisen toiminnan suurista eduista on se, että se poistaa "mielestäni tämä ei ole 

hyvä idea" -keskusteluja sekä ns. poliittisen taistelun käyttökokemuksen kehityksestä 

projektin aikana.  Jokainen idea on testattava ja todisteiden kriteerit määritettävä selvästi. 

Jos todisteita ei ole, on idea unohdettava ja kokeiltava jotain muuta. Keskustelu palave-

reissa ja tapaamisissa subjektiivisista näkökulmista vähenee radikaalisti, kun jokainen 

projektin tai tiimin jäsen ymmärtää hypoteesin ja sen odotukset. (Gothelf 2016: 19-74.) 

 

4.3.3 MVP & Lean UX 

MVP on keskeinen käsite Lean UX:ssa. Ajatuksena on rakentaa konseptin pienin toimiva 

versio, testata sitä ja jos tulokset eivät tyydytä, hylätä se. MVP, joka täyttää annetut mit-

tarit, voidaan sisällyttää seuraaviin iteraatiokierroksiin tai lisäkehitykseen nopeasti. 

Tämä on erinomainen tapa maksimoida resurssit projektin aikana. Syy, miksi Lean UX 

toimii Agile-kehityksen kanssa, on kokeilukulttuurin mahdollistaminen projektissa, eikä 

tämä kehitystapa jätä yksittäisten mielipiteiden tai henkilöiden vaatimia toimintoja loppu-

tuotteeseen. (Gothelf 2016: 75-94.) 

 

4.3.4 Käyttäjätutkimus ja testaus 

Käyttäjän tutkimus ja testaus Lean UX:n luonteen perusteella perustuvat samoihin peri-

aatteisiin kuin perinteisissä UX-ympäristöissä. Lähestymistapa on kuitenkin "nopea ja 

likainen" - tulokset on toimitettava ennen seuraavan Agile Sprintin käynnistymistä. Kes-

kitytään vähemmän raskaaseen, tarkkaan dokumentointiin ja keskitytään enemmän saa-

tuun tietoon. 
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Tutkimuksen vastuualueet jaetaan tasaisesti koko tiimille, joten mahdollinen "pullon-

kaula" yhden UX-suunnittelijan työmäärän kasautumisesta mahdottomaksi pystytään 

välttämään. Tämä usein auttaa kehitystiimiä toteuttamaan itse tavoiteltuja käyttäjäkoke-

muksen osia ja antaa suunnittelijalle mahdollisuuden kehittää myös kehitystiimin UX-

ymmärrystä ja -toteutusta.  (Gothelf 2016: 95-102.) 

 

4.4 Palveluiden tuotteistaminen 

Palvelun tuotteistamiseksi on olemassa monia eri tapoja ja toimintaohjeita. Palvelujen 

tuotteistamisen käsikirja kokoaa erilaisten toimintatapojen mallit ensimmäisissä kappa-

leissa. Eri toimintatavoista käsikirjassa listataan perinteinen, vaiheittainen tuotteistamis-

prosessi, mikä etenee perinteisen projektihallinnan tavoin lineaarisesti vaiheittain. Ket-

terä tuotteistaminen taas nimensä mukaisesti toteutetaan ketterän projektihallinnan mu-

kaisesti ja keskitytään ensisijaisesti ulkoiseen, asiakkaalle näkyvään tuotteeseen. Kette-

rän menetelmän mukaisesti tuote pyritään saamaan myytäväksi varhaisessa vaiheessa 

ja kehitetään ketterästi vastaamaan asiakkaiden toiveita projektin edetessä. Sisäinen 

tuote luodaan ulkoisen tuotteen palautteen perusteella vastaamaan tarvittavia sisäisiä 

prosesseja ja toimintatapoja. Kolmantena on iteratiivinen tuotteistaminen, minkä periaate 

on luoda tuote vaiheittain, tärkein tuotteen ominaisuus edellä. Iteratiivinen tuotteistami-

nen voidaan toteuttaa niin sisäiseen prosessiin kuin ulkoiseen tuotteeseen. Joka tapauk-

sessa iteratiivisesti tuotteistaessa projekti ei välttämättä ole päättyvä, vaan jatkaa kehi-

tystä tuotteen elinkaaren ajan. 

Palvelun tuotteistamisen tärkeimpiä periaatteita ovat tuotteen todentaminen vastaamaan 

havaittua ongelmaa tai tarjontaa. Tuotteistamisen tulee olla vahingoittamatta asiakas-

kohtaisen räätälöinnin etuja ylituotteistamalla, tai tekemällä turhan tarkkaa dokumentaa-

tiota ja standardisointia. Tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa vaikeasti jatkokehi-

tettävään tuotekokonaisuuteen. 

Tuotteistamisen käsikirjassa tuotteistaminen on jaoteltu kahteen eri osioon: ulkoiseen 

tuotteistamiseen, missä keskitytään asiakasrajapinnassa kehitettävään tuotteeseen, ja 



26 

 

 

siihen, mikä vastaa asiakkailla oleviin tarpeisiin. Tämä yleisesti kokoaa tuotteen tärkeim-

mät ominaisuudet sekä tuottaa markkinointimateriaalin tuotettavalle kokonaisuudelle. 

Toinen osio on sisäinen tuotteistaminen, missä tuotteistettava palvelu kuvataan ja yh-

denmukaistetaan. Palvelun kuvaus toteutetaan yleensä perinteisellä palvelukuvauksella. 

Tämä saattaa erota ulkoisen tuotteen kokonaisuuteen. Yhdenmukaistamisella pyritään 

saamaan palvelun prosessi tehokkaaksi ja helposti toistettavaksi. 

Kuitenkin on huomioitava asiakaslähtöinen räätälöitävyys ja asiakaskunnan erilaiset tar-

peet. Tuotteistaminen ei missään tapauksessa ole sama asia kuin standardisointi. (Tuo-

minen 2016: 5-11.) 

 

4.4.1 Osallistava tuotteistaminen 

Käsikirjan kokonaisuus perustuu osallistavaan tuotteistamiseen. Osallistavan tuotteista-

misen ideana on ottaa huomioon ja kannustaa kaikki tuotteistukseen osallistujat näke-

mään positiiviset edut tuotteen kehityksessä. Tuotteistuksen aikana voi kuitenkin esiintyä 

vastustusta, joka on taklattavissa käsikirjassa esitellyillä toimintatavoilla ja esimerkeillä. 

Osallistava tuotteistaminen on jaoteltu seuraaviin seitsemääntoista kokonaisuuteen. 

• Selkeytä tavoitteet 

– Tarina vision viestimisessä 

– Täsmentyvät keskustelukierrokset 

• Kartoita nykytilanne 

– Arvohavaintoja asiakastarinoista 

– Omista kokemuksista faktoiksi 

– Asiakastarinoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen 

• Ravistele näkemyksiä 

– Uusia ajatuksia analogioilla 

– Tietoiskut 

– Asiakkaan kontekstikylpy palvelulle 

– Eläytyvä tarinointi 
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– Ideoiva tarinointi 

• Muodosta ja kiteytä yhteinen näkemys  

– Asiakastarpeesta yhteinen ymmärrys 

– Ihannemalli prototyypiksi 

– Hissipuhe 

– Kiteytys tarinaksi 

• Arvioi ja simuloi lopputulosta 

– Ideoiden priorisointi investoimalla 

– Kehittävä simulointi 

– Arvioiva kokeileminen. 
 

 

Kuva 6. Tuotteistaminen (Tuominen 2016: 1) 

Kuten kuvasta 6 voi huomata, on kokonaisuus hyvin samanlainen ja linjassa työn kehi-

tyksen kanssa aina tavoitteiden selkeyttämisestä nykytilan kartoitukseen ja lopuksi arvi-

ointiin. Jokainen kohta käsikirjassa on jollain tapaa tarpeellinen työn lopputulokseen pää-

semiseksi, joten syvennymme tuotteistamisen aloittamisen osiossa Täsmentävään kes-

kustelukierrokseen. Nykytilan analyysin ollessa jo tuotettu, tarkennamme Asiakkaan 

konteksti kylpyä. Kiteyttämisestä tarkastelemme Ihannemallista prototyypiksi, ja lopuksi 

arvioimme kokeilemalla. (Tuominen 2016: 12-13.) 
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4.4.2 Täsmentyvät keskustelukierrokset 

Täsmentävien keskustelukierrosten tavoite on koota tuotteen tai palvelun tärkeimmät ke-

hittämistarpeet, ideat tai tavoitteet niin, että kaikkien osallistujien mielipiteet otetaan huo-

mioon. Tämän toimintatavan avulla voidaan kehittää tuotteistusta nopeasti. 

Keskustelukierrokset soveltuvat esimerkiksi työpajojen alkuvaiheeseen, missä tavoit-

teena on saada aikaiseksi osallistujien yhteinen näkemys, jokainen keskustelija saa 

oman vuoronsa ja siten pääsee vaikuttamaan. 

Itse prosessi on teoriassa mahdollista toteuttaa ”lennosta” työpajan alussa, mutta hyviin 

palaveri ja työpajakäytäntöihin uskoen, tulisi keskustelukierroksen teema ja ensimmäi-

nen kysymys lähettää jo etukäteen osallistujille. Suoraan Cameron Heroldia lainaten; 

Giving introverts an agenda in advance allows them the time they need to think through 

answers, frame their thoughts, write them down, prepare a statement, or whatever else 

they need to do to raise their ideas (Herold 2016) Tärkeää on palauttaa muistiin ihmisten 

erilaisuus ja perustaa jokainen kokoontuminen kaikille ihmistyypeille mieleiseksi. 

Keskustelukierroksen kulku on jaoteltu viiteen osioon. Ennen työskentelyn aloitusta tulee 

varmistaa työpajan tavoitteet ja tutustuttaa osallistujat toisiinsa, ja kuten mainittua, en-

nakkoon lähetetty tieto osallistujille työpajan agendasta. Tehtävänannossa määritellään 

tarkemmin ongelma tai käsiteltävä aihe, mistä ideoidaan, sekä tutustuttaa osallistujat 

ensimmäisen kysymyksen näkökulmaan. Tämä voi olla esimerkiksi ”mitä on tuotteista-

minen” ja näkökulmana oma osaamisalue yrityksessä. Ensin ideoidaan yksin ja kirjataan 

ne paperille tai tarralapuille, tähän osioon voi antaa aikataulun, tavoiteltavien vastausten 

määrän, tai lopettaa, kun ideoita ei enää keksi. 

Alustava priorisointi kootaan parityöskentelynä. Muodostetaan parit ja pareittain esitel-

lään toisilleen keksityt ideat ja vastaukset tehtävänantoon. Näistä valitaan keskustelun 

ja perustelujen kautta tärkeimmät lopulliseen priorisointiin. 
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Lopullisessa priorisoinnissa parit esittelevät tuotoksensa, eli oleellisemmat ideat, ja kir-

jaavat ne taululle tai kokoavat tarralaput. Kukin pari esittelee yhden ideoistaan kerralla 

ja kierroksia jatketaan, kunnes kaikki ideat on kerätty. Kun kaikki ideat on koottu, jokai-

nen pari valitsee muutaman määritetyn määrän tärkeimpiä tai parhaita ideoita ja merkit-

see ne esimerkiksi plussalla taululle tai tarralapuille. Eniten plussia saaneista ideoista 

voidaan keskustella ja kuunnella perusteluja, minkä jälkeen näitä asioita lähdetään edis-

tämään ja työstämään. 

Tuloksena on yhdessä muodostettu, priorisoitu lista tärkeimmistä isoista, tavoitteista tai 

kehitystarpeista. Kaikki osallistujat ovat saaneet jakaa oman tietonsa ja näkemyksensä 

asian eteen, mikä edesauttaa tasa-arvoista päätöksentekoa minimoiden muutosvasta-

rinnan. (Tuominen 2016: 47-48.) 

 

4.4.3 Asiakkaan kontekstikylpy palvelulle 

Tämän prosessin ja työpajan tehtävänä on antaa suunvuoro asiakkaille ja hakea heidän 

näkemyksensä palvelun ongelmakohtiin sekä koota toiveet palvelun edistämiseksi. Pal-

velun kehittämisen näkökulmasta on tärkeää koota asiakkaan palautteet ja kehittää omi-

naisuuksia ratkaisten heidän tarpeitansa. Tämän tapainen työpaja soveltuu joko ole-

massa olevan tai uuden palvelun kehittämiseen, mutta ennen työpajan pitämistä on saa-

tava selville joitain olemassa olevia palvelun ongelmakohtia. 

Prosessi itsessään on työpajamainen, mihin tuodaan mukaan noin kolmesta viiteen asia-

kasta sekä maksimissaan sama määrä yrityksen edustajia. Ensimmäinen vaihe on pe-

rinteinen työpajan avaus, missä käydään läpi tavoitteet, agenda sekä teroitetaan työpa-

jan osanottajille, ettei työpajassa ole tarkoitus etsiä ongelmia, vaan kehittää asiakkaan 

ongelmille ratkaisuja. 
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Kuva 7. Konseptikylpy asiakkaille - prosessi (Tuominen 2016: 71) 

Kun työpaja on saatu aloitettua, annetaan osanottajille tietoisku palvelusta ja ominai-

suuksista sekä kerrataan palvelun sen hetkinen arvolupaus. Ennen aloittamista anne-

taan osallistujille tehtäväksi miettiä, mitä heidän ongelmiansa palvelu voisi ratkaista tai 

mahdollisesti ennaltaehkäistä. Jos yrityksellä on useita palveluita, tulee ennen työpajan 

alkua miettiä, käydäänkö työpajassa läpi kaikki palvelut vai valitaanko palveluista otos. 

Seuraavassa osiossa käytetään ensimmäiseen työpajaan valmisteltua tai aikaisempien 

työpajojen pohjalta luotua syy-seurauskaaviota. Sen avulla annetaan osallistujille tehtä-

väksi miettiä palvelun roolien pulmia sekä ratkaisuja niihin erivärisille post-it -lapuille. 

Kun osallistujat ovat saaneet miettiä vastauksia, käydään ne läpi - yksi ratkaisu tai pulma 

per osallistuja - ja lisätään samalla syy-seurauskaaviolle. Läpikäynnin osana kannattaa 

ottaa ylös myös mahdollisesti syntyvät kehitysideat. Tässä vaiheessa on suotavaa antaa 

asiakkaille vapaat kädet ideoida ominaisuuksia ja varmistaa, ettei toteuttamiskelpoi-

suutta lähdetä miettimään tässä vaiheessa. 

Käsittelyvaiheessa tulee perustella, miten pulmat vaikuttavat asiakkaan ongelmiin sekä 

miten uudet ominaisuudet vaikuttavat kokonaisuutena palvelukokonaisuuteen. 

Tuotosten esittelyvaiheessa tavoitteena on saada aikaan kiteytys jokaisen osallistujan 

tai osallistujaryhmän osalta. Jokainen valitsee yhden keskeisen ominaisuuden, jonka ta-

voite on ratkaista heidän ongelmansa parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Lopuksi tehdään priorisointi ominaisuuksien tärkeydestä, mikä voidaan yksinkertaisim-

millaan toteuttaa pyytämällä jokaiselta osallistujalta lista esimerkiksi kolmesta ominai-

suudesta tärkeysjärjestyksessä. 

Kun priorisointi on saatu valmiiksi, puretaan työpaja. Kerrotaan osallistujille työpajaan 

osallistumisen tärkeydestä, kerrotaan jatkosuunnitelmat ja dokumentoidaan työpajan 

anti sisäisen purkutyön helpottamiseksi. (Tuominen 2016: 70-73.) 

 

4.5 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

Esitellyt kirjallisuudet kasaavat nopeasti mukautettavan sekä helposti lähestyttävän pro-

sessikokonaisuuden kehityksen tueksi. MVP -mallin mukainen toiminta takaa nopeasti 

kokeiltavissa sekä helposti testattavissa olevan mallinnuksen muuttuneesta prosessista. 

The Lean Startup -kirjan opit Lean UX tarjonnan kera takaavat asiakasnäkökulman, ku-

ten myös Tuotteistamisen käsikirjan antamien kehitystapojen asiakaslähtöiset kokonai-

suudet. 

Insinöörityön aikana kirjallisuusosiossa esitellyt tavat ovat pääosassa erityisesti kehitys-

ympäristön sekä kokonaisuuden automatisoinnin osalta. Täten siis vastaavat asiakkailta 

saatua palautetta toistuvien tehtävien automatisoinnista sekä ympäristöjen nopeasta 

kloonauksesta parhaalla mahdollisella tavalla ja ovat nopealla aikataululla myös muutet-

tavissa kunkin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 
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5 Toteutuskäytäntöjen sekä tuotteistuksen kehitys 

Työn viides luku keskittyy itse tuotteistuksen ja toteutusohjeen luontiin. Nykytilan analyy-

sin perusteella käytiin läpi tapoja tuotteistaa ja nostaa osaamisen mainontaa sekä todet-

tiin ”landing page” nopeaksi tavaksi testata ylläpidon tarvetta. Tiimin WordPress-osaa-

misen pohjalle aloitettiin koonti, mitä ja miten kyseistä sisällönhallintajärjestelmää tulisi 

ylläpitää ja mitkä ovat ne haasteet, joita asiakkailla on. Toteutusohjeen sisältö ja sen 

tarkoitus päätettiin laajentaa ohi ylläpidon, aina WordPress-sivustoprojektin aloituspala-

verista ylläpidon aloittamiseen ja jatkuvuuteen. 

 

5.1 Ensimmäinen iteraatiokierros 

Iteraatiokierros aloitettiin 8.2.2018 osana yrityksen kehityspäivää. Ensimmäinen koonti 

perustui olettamukseen, mitä asiakkaat toivoisivat sivuston ylläpidolta ja seurattiin Mini-

mum Viable Product -periaatetta: vain tärkeimmät asiat ensin ja testataan. Tiimipalave-

rissa lähdettiin liikkeelle siitä, että ensisijainen asia olisi päivitysten tarjoaminen kootusti 

ja sivuston varmuuskopiointi yrityksen omaan palvelinympäristöön. Lähtökohtaisesti 

päätettiin, ettei toteuteta erillistä paneelia tai järjestelmää, mihin asiakkaiden tulisi kirjau-

tua ja muistaa salasanat, vaan tarjotaan henkilökohtaisempaa palvelua kuin kilpailijat, 

käyttäen tikettijärjestelmää sekä puhelintukea nettipaneelin sijaan. 

Ensimmäistä versiota lähdettiin testaamaan kahdeksalla jo olemassa olevalla asiak-

kaalla. Kahdeksan valitseminen käytiin puhelinsoittojen perusteella, heille tarjottiin en-

simmäisen kolmen kuukauden ajalta edullisempaa hintaa palautteen antamista vastaan. 

Tasan kahdeksan asiakkaan pilotti valittiin, ja kustannusten laskennan jälkeen todettiin 

tällä ryhmällä testin olevan nollatilanteessa työkalujen käyttömaksujen jälkeen. 

Ensimmäinen pilottiversio WordPress-ylläpidosta koostui seuraavista osista: 

• Sivustojen seuranta kahden eri järjestelmän avulla, toinen seuraa itse si-
vuston tavoitettavuutta ja toinen tarkistaa päivitys- sekä versiotietoja ja ver-
taa niitä löydettyihin haavoittuvuuksiin. 
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• Lisäosien, teemojen ja itse sovelluksen päivittäminen kerran kuussa. Välit-
tömästi, jos kriittisiä tietoturvauhkia havaitaan. 

• Virusskannaus päivittäin. 

• Raportointi asiakkaalle tehdyistä päivityksistä ja datasta mitä sivustolta on 
kerätty. 

• Automaattiset varmuuskopioinnit kahdennettuun palvelinympäristöön. 

Koottu paketti sisälsi tärkeimmät osiot, mitä sisällönhallintajärjestelmän ylläpidossa tulee 

ottaa huomioon sekä mitä asiakkaat voisivat ylläpidolta toivoa. Itse ylläpidon lisäksi tar-

jottiin lisätuotteita aina palvelintilasta sertifikaatteihin. Näihin valittiin kilpailukykyinen hin-

nasto ja oletettiin asiakkaiden palaavan lisätuotteiden pariin. 

 

5.1.1 Toteutuskäytäntöjen koonti 

Toteutuskäytännöt listattiin aluksi olemassa olleiden nykytilan analyysissä läpikäytyjen 

tietojen pohjalta. Kokonaisuus olemassa olleessa listauksessa oli korkealla tasolla hyvä, 

mutta haasteena oli taulukon 2 mukaisten aliotsikoiden ja niiden alle tulevien aliotsikoi-

den kokonaisuuden hallinta ja käyttö. Kuitenkin suurimpana ongelmana koettiin ole-

massa olevan toteutuskäytännön keskeneräisyys. 

 Toteutuskäytäntöjen pääotsikointi 

Heading  Sub-heading Info 

Start   

 Project Star meeting  

 

 

Purpose 
Technical needs 
System specs 
Style spec 
Support needs 

Start   

 Start Guide  

 Test Markup  
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 Plugin Listings  

Dev   

 Testing  

Launch   

 Before Launch Checklist  

 After Launch To-Do  

Support   

 WordPress Client Memo  

 WordPress How To  

 Guide for Customers  

Feedback   

   

 

Pääotsikointi päätettiin pitää ohjaamassa toimintaa, mutta sisällön osalta kokonaisuus 

kirjoitettaisiin uudestaan. Tavoitteena oli, että jokaisen osion jälkeen suoritetaan raportti, 

joka kokoaa osion tiedot ja asiakkaan tavoitteet. Lopulta ylläpitoon siirron jälkeen pääs-

tään tarkastelemaan, miten hyvin tai huonosti tavoitteisiin päästiin palautteen avulla. 

Tarkistuslistat toivottiin Slack-integraatioina, jolloin tietyllä kutsulla järjestelmä vastaa tar-

vittavan tarkistuslistan ja luo tarvittavan raportin sen pohjalta. Slack on kohdeyrityksessä 

käytössä oleva viestintäkanava. 

 

5.1.2 Tiimin ideariihi 

Tuotteen ensimmäisen MVP:n täytäntöönpanon jälkeen tiimin jäsenien ja myynnin hen-

kilöstön kanssa keskityttiin tuotteen markkinointiin. Ensisijaisesti päätettiin toteuttaa las-

keutumissivu (landing page), josta voidaan seurata, miten kiinnostava tuote on ja mille 

kohderyhmälle palvelua tulisi markkinoida. Päätettiin lähteä WordPress Ylläpito Basic, 
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Medium ja Premium -tuotenimikkeillä, mutta aluksi luoda sivu vain päätuotteena olevalle 

Basic -paketille. 

Toteutuskäytäntöjen osalta jaoteltiin kokonaisuudet ja tarkistettiin, ovatko asiat kokonai-

suuden kannalta oikeissa paikoissa. Myynnin näkökulmasta palautteen jälkeen tulisi 

määritetyn ajan jälkeen palata asiakasrajapintaan ja keskustella jatkokehityksestä. Itse 

pää- ja aliotsikointi oli tarkoituksen mukaisissa puitteissa, vaikka niitä voitaisiin jatkossa 

hieman mukauttaa toteutuskäytäntöjen kehittyessä. 

 

5.1.3 Käytäntöönpano ja testaus 

Käytäntöönpano tuotteelle oli nopeaa ja tuotteen vaatimat työkalut saatiin nopeassa ai-

kataulussa kuntoon. Testaus aloitettiin kahdeksalla asiakkaalla, joista yhdellä oli käy-

tössä myös lisätuotteena palvelintila sekä sertifikaatti. Puhelinpalautteen perusteella par-

haita puolia oli automatisointi päivitysten ajossa sekä raportti siitä, mitä sivustolla on ta-

pahtunut. Asiakkaiden aikaisemmat kokemukset eri ylläpitopalveluista olivat perustuneet 

käytännössä pelkkään luottamukseen, eivätkä he olleet saaneet dataan pohjautuvaa ra-

porttia sivustojensa tapahtumista. Kehityskohteina listautui yllättäviä pyyntöjä. Kaikki 

kahdeksan asiakasta toivoivat Google Analytics -paneelista tulevia kävijätietoja raport-

tiin, jolloin kaikki tarvittava tieto markkinoinnin kannalta löytyisi samasta raportista. Toi-

nen pyyntö oli asiakkaalta, jonka käytössä oli meidän tarjoama palvelintila. Heidän pyyn-

tönsä liittyi teknisempään kokonaisuuteen eli sivuston tunnuksiin ja niiden helppoon kä-

sittelyyn. Kolmantena selkeänä pyyntönä tuli tikettijärjestelmän ja asiakaspalvelun kehit-

täminen, sillä sähköpostitse tiketin asettaminen vanhaan tikettijärjestelmään aiheutti pa-

himmillaan useamman tunnin viiveen ennen kuin tiimi sai tiedon asiakkaan ongelmasta. 

Toteutuskäytäntöjen osalta aloitettiin tuotteelle tärkeimmistä osioista. Valittujen työkalu-

jen asennus ja käyttöönoton ohjeistukset kirjattiin ylös ja testattiin asiakkaille asennettu-

jen ylläpitopakettien käyttöönoton yhteydessä. Kokonaisuutena saatiin kattava osiointi, 

miten ylläpidon ensimmäinen versio toimii ja miten se otetaan käyttöön asiakkaan sisäl-

lönhallintajärjestelmään. 



36 

 

 

 

5.2 Toinen iteraatiokierros 

Toisen iteraatiokierroksen tavoitteena oli tarkentaa ja kehittää asiakkaille toteutettavaa 

tuotepakettia ja kehittää toteutuskäytäntöjä enemmän kokonaisvaltaiseen, ”avaimet kä-

teen”-tyyppiseen sivustokehitykseen sopivaksi. 

 

5.2.1 Tiimipalaveri toteutuskäytännöistä 

Toteutuskäytäntöjen kehittämiseksi tiimipalaverissa 22.5.2018 koottiin tärkeimmät asiat 

ja keskusteltiin kokonaisuuksista, joita asiakkaan, kohdeyrityksen sekä kehittäjien tulisi 

ottaa huomioon projektin eri kohdissa. Kokonaisuuden täydentyessä tehtiin isoja muu-

toksia toteutuskäytäntöjen osioihin. Päätös sisällyttää aloituspalaverin kokonaisuus kaik-

kiin tuleviin sivustoprojekteihin oli yksi keskustelluista asioista ja toteuttamalla helposti 

seurattavan agendan on tämä muutos kaikin puolin tervetullut. Ilman palaveria ei uutta 

sivustoa tehtäisi. Kehitysosion (Dev) aliotsikointia kehitettiin ja päätettiin sisällyttää kehi-

tettyjen lisäosien tarkoitus ja kehitystiedot osion alle. Käytössä olevat kehitystyökalut 

sekä tarpeellisten ohje ja dokumentaatiosivustojen linkit lisättiin myös osaksi kokonai-

suutta. Osioinnin tarkennukset on lisätty taulukkoon 3. 

 Dev-osion muutokset 

Heading  Sub-heading Info 

Dev   

 Toolbox  

 WP documents  

 Custom plugins  

 Testing  
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Parhaillaan käynnissä olevan sivustoprojektin kautta lisättiin myös ohjeet sivuston siirron 

tarpeisiin. Kyseinen projekti liittyi aikaisemman sivuston uudistamiseen ja samalla sivus-

ton domain-nimikkeen muutokseen samanaikaisesti. Tämä tarkoitti kokonaisuutena mo-

niosaista tarkistuslistaa, mikä päätettiin siirtää myös osaksi toteutuskäytäntöjä. 

 

5.2.2 Tuotteistuksen kehitys  

Tuotteen kehitystä jatkettiin ja samalla yksinkertaistettiin tuotteistusta saadun palautteen 

perusteella. Varmuuskopioinnin osalta ylläpitopaketti vaati tarkennuksia muun muassa 

siihen, millä aikavälillä sekä kuinka monta kopiota järjestelmästä otetaan. Tämä tieto li-

sätään myös raporttiin. Päivityssykliä myös tarkennetaan, Basic -pakettiin tulisi sisälty-

mään kerran kuukaudessa tehtävä kokonaisuuden päivitys. Yhden kuukausittaisen päi-

vityksen aikana ajetaan kootusti päivitystiedostot kaikkiin ylläpidossa oleviin sisällönhal-

lintajärjestelmiin. Tämä päätettiin toteuttaa, sillä automatisointi ei ole siinä vaiheessa, 

että sitä voisi viedä tuotantoympäristöön, vaikka pyrkimys oli The Lean Startupin mukaan 

viedä koodi heti tuotantoon. Poikkeuksen osalta siirrettiin automaattiset päivitykset koh-

deyrityksen omalle sivustolle testattavaksi. Näin saataisiin omakohtainen kokemus ja 

tieto uuden toiminnon toiminnasta. 

Sivuston valvontaan otettiin käyttöön kolmannen osapuolen pilvipalvelu, minkä rapor-

tointi saatiin sisällytettyä raporttipohjalle ja asiakkaiden tietoon. Kolmannen osapuolen 

paketti todettiin helpommaksi ja nopeammaksi kuin oman hallinnan kehittäminen. MVP 

-mallin mukaan testattaisiin, miten asiakkaat ominaisuuksiin vastaavat. Tukipalvelu lisät-

tiin myös osaksi listausta ja raportille siirrettiin tiedot asiakkaan analytiikkapalvelusta. 

Uusina asioina saimme Turusta uuden yhteistyökumppanin, joka oli parhaillaan kehittä-

mässä palvelintilaa vain WordPress -ympäristöille ja suunniteltuna kehittäjien tarpeisiin. 

Tätä kautta saimme myös turvallisesti toteutettua tunnukset helposti ja suojatusti palve-

limille niiden asiakkaiden osalta, jotka niitä olivat toivoneet. 
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Kuva 8. WordPress Basicin tärkeimmät ominaisuudet 

Kuvassa 8 on listattuna toisen iteraatiokierroksen kuvaus ylläpitopalvelusta ja sen sisäl-

löstä. Kehitysympäristön tarjoaminen asiakkaille saatiin lisättyä yhteistyökumppanin pal-

velinympäristön käyttöönoton myötä tuotteen kokonaisuuteen. 

 

5.2.3 Käytäntöönpano ja testaus 

Käytäntöönpano toisessa osiossa toteutettiin ensin aikaisemmille kahdeksalle asiak-

kaalle. Kaikki sivustot siirrettiin uuteen ympäristöön ja samalla toteutettiin sivustojen siir-

toon tarvittavien ohjeistuksien dokumentointi. Olemassa olevan, käynnissä olevan pro-

jektin sivutuotteena luotiin listaukset sivuston julkaisun tarkistuslistaan ja itse sivuston 

domain -muutoksiin. Uusina asiakkaina saimme listattua kymmenen uutta sivustoa las-

keutumissivun kautta. 
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Kuva 9. Osa uudesta lasketumissivusta 

 

5.3 Kolmas ja viimeinen iteraatiokierros 

Kolmas iteraatiokierros osoittautui pitkäksi useiden teknisten muutosten takia. Koko-

naisuus, johon toisessa iteraatiokierroksessa päästiin, oli toteutettu kaikille WordPress-

asiakkaillemme ja toiminnot sekä puoliautomatisoitu kokonaisuus toimivat paremmin 

kuin hyvin. Kaikki asiakkaiden sivustot olivat nyt joko yhteistyökumppanin palvelinympä-

ristössä tai asiakkaiden dedikoiduilla palvelimillaan. Haasteina ovat täysivaltaisen auto-

maation luotettavuusongelmat kohdeyrityksen omalla sivustolla sekä kehittäjien ajan-

käyttö kokonaisuuden kehittämisen osalta. 
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5.3.1 Tiimipalaveri toteutuskäytännöistä 

Helmikuun lopussa 25.2.2019 käydyssä Topaasian avulla totutetussa retrospektiivissä 

asiaa puitiin eteenpäin. Uudelle yhteistyökumppanin alustalle oli tullut puolen vuoden 

aikana uusia toiminnallisuuksia, mitä kohdeyrityksen järjestelmät eivät vielä käyttäneet 

hyväksi, eikä uusia toimintoja ollut lisätty ohjeistukseen. 

Retrospektiivissä listattiin parhaisiin käytäntöihin lisäyksiä sekä käännös englannin kie-

lelle työkielen vaihduttua englanniksi edellisen version tarkistuksen jälkeen. Toisena oli 

kehitysympäristön rakentaminen, jota voitaisiin käyttää kaikkien sivustojen kehityksessä 

sekä sen automatisointi niin versionhallintaan kuin käyttöönottoprosessiin. Täten saatai-

siin koottua kokonaisuus, millä myös asiakkaiden uudet tarpeet täyttyvät, eli saada asi-

akkaiden omat osaajat mukaan kehitykseen. Kolmantena kehityskohteena palaverista 

saatiin tikettijärjestelmän vaihtoon tarvittava viimeinen silaus, vanhankin tikettijärjestel-

män tuki oli virallisesti loppunut. 

Ohjeisto koottiin suoraan versionhallintaan, ja samaan repositorioon koottiin WordPress-

kehitysympäristö Docker-konttiteknologialla. Docker-teknologia antoi mahdollisuuden 

luoda kokonaisuus, mitä voitaisiin käyttää kehityksen työkaluna niin kohdeyrityksen si-

sällä kuin myös asiakkaiden omien osaajien osalta. Tärkein ominaisuus oli alustariippu-

mattomuus, eli sama työkalu toteutettiin toimimaan niin Windows, Linux kuin MacOs -

käyttöjärjestelmillä. (Niemeläinen 2018: 1-16.) 

Ohjeiston koonti perustuu olemassa olevien toimintojen käyttöönottoon ohjeistukseen 

sekä uuden projektin aloittamiseen käyttäen kyseistä repositoriota pohjana. Käyttöön-

oton jälkeen on asennusohjeet automatisoinnin käyttöönottoon sekä ohjeistus projekti-

kohtaisen ohjeiston kasaamiseksi. Lopuksi lisättiin mukaan tärkeimmät kohdat, mitä tu-

lee ottaa huomioon erilaisissa ääritapauksissa sekä huomioita hyviksi todetuista lisä-

osista, joita tiimi oli aiemmin havainnut. Työkalun valmistuttua ei todettu tarpeelliseksi 

listata jokaista kohtaa erikseen pitkäksi listaukseksi, sillä työkalun avulla suurin osa asi-

oista oli jo hoidettu kehitysympäristön sisällä olleilla työkaluilla. 

Docker-ympäristö toteutui nopeilla iteraatiokierroksilla yhteistyössä kohdeyrityksen asi-

akkaan kanssa, jonka tarpeilla oli kiireisin aikataulu. MVP -toteutuksilla siirryttiin nopeasti 
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eteenpäin ja muutaman palaverin jälkeen saatiin kolmen viikon aikana koottua kaikille 

toimiva ympäristö. Toteutus tehtiin osaksi asiakkaan pääsivuston kehitysympäristöä 

sekä versionhallintaa, jolloin saatiin testattua kokonaisuutta tuotantoympäristöä vastaa-

vassa järjestelmässä. Samalla kokonaisuuteen tehtiin täysi automaatio sekä vertaisarvi-

ointiin pakottavat toimet, jotka parantavat laatua ja helpottavat testausta. 

Julkiseen jakoon tulevasta versiosta jätettiin pois kohdeyrityksen ohjeistot ja käytännöt. 

 

5.3.2 Tuotteistuksen kehitys 

Tuotteistuksen osalta jaoteltiin tuotteet vain kahteen eri osioon nimikkeillä Huoma, sekä 

Noja. Huoma tarjoaisi Basic-paketin sisältämät toiminnot, ja Noja enemmän kehittäjille 

tarkoitettua pakettia, mihin sisältyi myös kehitysympäristöt sekä omalla laitteella toimiva 

versionhallinnassa oleva versio. Huoma-ylläpitopaketille toteutettiin neljän kuukauden 

verkkomarkkinointi, sekä Nojalle eri käyttäjäryhmään, lähinnä mainostoimistoille sekä 

isoille sivustoille suunnattu mainonta. 

 

5.3.3 Lopputulos 

Tuotteistuksen myötä selkeä kahtiajako keveämpien sivustojen sekä jatkuvassa kehityk-

sessä olevien suurempien kokonaisuuksien osalta toimi hyvin niin asiakkailla kuin yrityk-

sen sisälläkin. 

Kehitysympäristö ohjeistoineen sisällytettiin yrityksen sisäiseen Github-repositorioon, 

mistä on helposti tarkastettavissa tarvittavat toimenpiteet sivuston elinkaaren aikana. 

Sama repositorio toimii myös uuden projektin aloituksen osana, jolloin sen sisältämä ke-

hitysympäristö on helppo ottaa suoraan käyttöön ja yksityiskohtaisten ohjeiden kautta 

valmistella niin testausta varten olevat palvelimet kuin myös tuotantopalvelimet. 
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Kehitysympäristö käyttää hyväkseen Docker-konttiteknologiaa, minkä avulla suosituim-

milla käyttöjärjestelmillä voidaan ottaa käyttöön tuotantoympäristöä vastaava järjestelmä 

paikallisesti. Näin voidaan kehittää usean kehittäjän toimesta samanaikaisesti, ja versi-

onhallinnan avulla pitää muutokset linjassa niin kehittäjien kesken kuin myös palvelimille 

asennettavien versioiden osalta. (Niemeläinen 2018: 1-16.) 

Päivitysjärjestelmän avuksi otettiin käyttöön toinen, erillinen WordPressille suunniteltu 

sovellus, minkä avulla otettiin käyttöön inkrementaalinen varmuuskopiointi. Inkremen-

taalisen varmuuskopioinnin etuina on varmuuskopion koon pieneneminen huomattavasti 

ensimmäisen varmuuskopion jälkeen, sillä seuraavat versioituvat ja vain muuttuneet tie-

dostot varmuuskopioidaan. Tämän ohella otettiin käyttöön päivittäinen täysautomaatti-

nen päivitys lisäosille sekä teemoille Noja-paketin asiakkaille. 

 

5.4 Liiketoiminnan tulevaisuus 

Jatkon kannalta WordPress-kehityksessä on otettava jatkuvasti huomioon uudet tekno-

logiat, eli on oltava hereillä seuraavan suuren sisällönhallintajärjestelmän mahdollisesta 

noususta. Suuremmalla volyymilla toiminta on toki aina kannattavampaa, mutta toisaalta 

suurempien sivustojen jatkuva kehitys sekä kehityssykli antavat paremman potentiaalin 

kuin monta pientä sivustoa. 

Kehityksen mennessä eteenpäin olisi mahdollista toteuttaa myös Huoman asiakkaille 

automaattiset päivitykset sekä mahdollisesti tarkempi ja nopeampi reagointi sivustojen 

ongelmien ratkontaan. 

  



43 

 

 

6 Johtopäätökset 

 

6.1 Yhteenveto 

Kokonaisuutena lähes kolmen vuoden ajan toteutetusta kehityksestä on päästy epäsel-

västä ja sekavasta kokonaisuudesta hallittuun ja kestävään prosessiin. Nykytilan ana-

lyysin avulla päästiin syventymään liiketoiminnan tarpeisiin, missä nähtiin toimivaksi olla 

suorassa yhteydessä asiakkaisiin ja heidän avullaan parantaa ja kehittää prosesseja 

sekä työkaluja. 

Ensimmäisen iteraatiokierroksen aikana saatiin upeasti aikaiseksi yhteinen halu kehittää 

toimintaa sekä tarkennettua tulevaisuudessa oleva kokonaisuus. Kokonaisuuden kasaa-

minen osioissa MVP:n mukaisesti toisaalta alussa nopeutti toimintaa, mutta viimeisen 

iteraatiokierroksen alkua jouduttiin lykkäämään työtilanteen takia turhankin pitkään. Jo 

ensimmäisessä vaiheessa tehdyt radikaalit muutokset käyttää ulkopuolisten yhteistyö-

kumppaneiden osaamista osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Asiakkaiden avulla 

testaaminen ja testauksen avulla saatu palaute kiihdytti kehitystä toiseen kierrokseen. 

Toisen iteraatiokierroksen aikana siirrettiin yhteneviin palvelinympäristöihin ja otettiin 

käyttöön ylläpitopaneeli, jossa samasta paneelista on hallittavissa kaikki sivustot ja si-

vustojen tiedot. Tämä yhtenäisti kokonaisuuden ja oli tuotteena niin toimiva, että kehitys-

prosessi jäätyi tähän tilaan pitkäksi aikaa. 

Kolmannen ja toistaiseksi viimeisen iteraatiokierroksen aikana vastattiin asiakkaiden tar-

peisiin, joita olimme edellisen reilun puolen vuoden aikana kuulleet. Tikettijärjestelmä 

vaihdettiin uudempaan nykyaikaiseen versioon. Kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa 

Docker -alusta, missä muutoksia voidaan toteuttaa omalta laitteelta versionhallinnan 

avustamana sekä listattiin ohjeet ja parhaat käytännöt uudestaan yrityksen sisäiseen re-

positorioon. Lisäksi Docker-kehitystyökalusta julkaistiin julkinen versio, minkä käyttöohje 

sekä URL-osoite löytyvät liitteestä 1. 
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6.2 Liiketoiminnan näkökulma 

Tuotteistusprojektin alkaessa noin kolme vuotta sitten City Dev Labsin WordPress-
asiakkaiden palvelut ja palvelinympäristöt olivat hyvin heterogeenisia. Parhaita 
käytäntöjä oli kehitetty jatkuvasti ilman ohjausta ja sen seurauksena sivustojen 
teknologiset ratkaisut vaihtelivat siitä riippuen, milloin ja kenen toimesta ne oli alun 
perin pystytetty. Palveluita ei myöskään pidetty erillisenä liiketoimintana vaan ne 
myytiin WordPress-sivustoprojektien sivutuotteena lähes nollakatteisina. (Pelkki-
kangas 2020.) 

Tuotteistusprojektin tuloksena WordPress-sivustojen ylläpitopalvelusta on muo-
dostunut City Dev Labsille uusi merkittävä liiketoiminta, jonka odotamme kasvavan 
voimakkaasti. Prosessit ja käytännöt ovat nyt selkeitä, palvelun sisältö vastaa asi-
akkaiden tarpeita ja City Dev Labsilta vaadittavan käsityön määrä on saatu painet-
tua minimaaliseksi. (Pelkkikangas 2020.) 

Kilpailu WordPress -ylläpitopalveluissa on kovaa ja erilaisia palvelukonsepteja on 
runsaasti. Erotumme kilpailijoista siten, että tarjoamme henkilökohtaista palvelua 
kliinisen itsepalvelukäyttöliittymän sijasta, jota arvostavat erityisesti sellaiset asiak-
kaat, joille verkkosivusto on liiketoiminnan kannalta strateginen resurssi. Näin ollen 
uskomme, että tulemme löytämään paljon uusia asiakkaita ja saamme kasvatettua 
WordPress -ylläpitopalveluista entistä suuremman osan yrityksemme liiketoimin-
taa. (Pelkkikangas 2020.) 

 

6.3 Tulosten analysointi  

Insinöörityön kokonaisuus on melko laaja ja tulosten analysointi numeerisesti siksi hyvin 

vaikeaa. Tuloksien osalta WordPress-alusta on vain yksi monista sisällönhallintajärjes-

telmistä, ja tämän insinöörityön antamaa kaavaa voitaisiin soveltaa mihin tahansa käy-

tössä olevaan sisällönhallintajärjestelmää myyvään tai kehittävään liiketoimintaan. 

Sisällönhallintajärjestelmien ylläpidollinen sekä myynnillinen haaste on suuri saatavuus 

sekä hankala kokonaisuuden hallinta, kun järjestelmien ja asiakkaiden lukumäärä kas-

vaa. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden avulla voi saavuttaa vielä astetta enemmän 

kuin vain niin sanotuin omin voimin. 

Markkinointi sisällönhallintajärjestelmien ylläpidosta on erittäin kilpailtua ja alalla on hyvin 

paljon suuria toimijoita. Toimintaa kehittäessä on tärkeää päästä näkemään palvelu asi-
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akkaan silmin, jolloin voidaan saada kilpailijoista poikkeava palvelu. Insinöörityössä poik-

keavaa oli rakentaa järjestelmä pääosin kehittäjille, ilman asiakkaan tarvetta kirjautua 

erillisiin järjestelmiin. 

Kehittäjän näkökulmasta on elintärkeää, että niin dokumentointi kuin työkalutkin ovat 

kunnossa ja ajan tasalla. Kehittäjien työkalujen parantaminen on heti nähtävissä ja ko-

ettavissa mieluisana tekemisenä sekä työtehokkuuden nousuna. Dokumentaatio tuo tur-

van tekemiseen ja työkalut helpottavat ja nopeuttavat prosessia. 

 

6.4 Onnistumisen arviointi 

Insinöörityö oli pitkä ja haastava projekti, minkä aikana ehti kehittyä niin omissa työteh-

tävissä kuin myös insinöörityön kirjallisuusosion aiheissa. Innostavin osio projektissa oli 

sisällönhallintajärjestelmien osuus omassa työssä, jatkuvana ja toistuvana. Siten pro-

sessi toisaalta lähti uhkaavasti kasvamaan mahdottomaksi, mutta toi myös mukanaan 

kokonaiskuvan liiketoiminnan haasteista, mitä en insinöörityötä aloittaessa osannut 

odottaa. 

MVP mallintaminen on mielenkiintoinen konsepti, mutta sitä käytetään liike-elämässä 

usein myös todella väärin. Suurin virhe on sama kuin tämän työn osalta kävi toisen ja 

kolmannen iteraatiokierroksen välissä, eli prosessi oli niin sanotusti tarpeeksi hyvä. Sil-

loin tuudittaudutaan tilanteeseen, joka on pitkällä aikavälillä kuitenkin kestämätön rat-

kaisu. Tällöin koko liiketoiminta voi kaatua asiakkaiden ehdotusten jäädessä odottamaan 

parempaa aikaa kehittämiselle sekä asiakkaiden pettymykseen kehityksen pysähtymi-

sestä. 

Liiketoiminnan luominen ja kehittäminen aiheena on mielenkiintoinen ja tuo eteen odot-

tamattomia haasteita. Tulevaisuudessa sisällönhallintajärjestelmien kenttä tulee var-

masti laajenemaan, erilaisia järjestelmiä kilpailee internetin verkkosivupohjan herruu-

desta, näin syntyy toisistaan eroavia liiketoimintamalleja ja järjestelmiä. Osasta näistä 

syntyy seuraavat suuret globaalit yritykset, osa jää enkelisijoittajien tappioiksi. 
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WordPress-ympäristölle rakennetun Docker-konttiteknologian ohjeisto 

Docker-compose setup for easy WordPress development 

This repo is for easy WordPress Development, when you have only the themes and 

plugins to work with. 

This repo has following setup: 

• mariadb 

• wordpress 

• phpmyadmin 

• wordpress-cli 

.gitignore file is in a big role and it includes the main information how this setup work. 

To publish new content to the server, just push stuff in the wp-content folder. 

To install the Docker-compose set follow these installation instructions. And start devel-

oping. In the docker-instructions folder you can save the necessary plugins that you host 

on the live site, but don't want to be pushed to the server. 

Link to repository: https://github.com/zoukkinen/docker-compose-wordpress-develop-

ment and QR-code to repository:  

 


