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Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Scrum-projektinhallintamenetelmään ja tuottaa 
toimeksiantajalle kattava raportti projektinhallintamenetelmän toimivuudesta yrityksessä. 

Tämän lisäksi tuli antaa teoriapohjainen näkemys, millainen on juuri toimeksiantaja yrityksen 
tarpeisiin soveltuva Scrum-projektinhallintamenetelmä. Toimeksiantajana työssä toimi BTJ 

Finland Oy. 
 

Työssä esitetään lyhyesti, mikä on Scrum ja mitkä ovat sen ominaispiirteet. Lisäksi työn 
teoriaosuudessa selitetään hieman tarkemmin BTJ Finland OY:n taustaa ja liiketoimintaa. 

Yhteenvedossa kerrotaan varsinaiset parannusehdotukset ja ratkaisut tutkittavaan ongelmaan.  
 
Työssä tutkitaan nykyisin eri yrityksissä käytettäviä ketterään ohjelmistokehitykseen kuuluvia 

projektinhallintamenetelmia. Näiden projektihallintamenetelmien käyttöominaisuuksia 
verrataan kohdeyrityksen käytössä olevaan Scrum-projektinhallintamenetelmään. Vertailun 

pohjalta tutkitaan erilaisia Scrum-projektinhallintamenetelmän ominaisuuksia ja etsitään 
mahdollisia parannusehdotuksia, jotta menetelmän toimintatavoista saataisiin 

mahdollisimman suuri hyöty yrityksen tarpeisiin. Tämän lisäksi tullaan perehtymään 
kohdeyrityksen toimintamalliin, jota sovelletaan yrityksen käytännön projekteissa sekä  

verrataan toimintamallia Scrum-projektinhallintamenetelmän teoriapohjaisiin lähteisiin. 
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The purpose of the thesis was to study the Scrum project management method and provide 
the client with a comprehensive report on the project management method of operation of 

the enterprise and to provide a theory-based vision of what type of Scrum project 
management method is best suited to the needs of the company. The project was 

commissioned by Laurea University of Applied Sciences.  
 

The thesis presents a brief description of what Scrum is and how it was used in software 
development. In addition, the theoretical section of the thesis gives some more information 

of BTJ Finland Oy's background and business.  The conclusion summarizes the actual proposals 
for improvements and solutions to the problem researched. 
 

The thesis paper will investigate various companies' currently used project management 
methods of software development. The features of these project management methods are 

compared to the Scrum project management method used by the target company. On the 
basis of the comparison, different Scrum project management method properties are 

investigated and possible improvement proposals are sought, in order to obtain maximum 
benefit from the method of operation for the company's needs. In addition, the target 

company's operating model will be familiarized with, which is applied in the company's 
practical projects. The model will also well be compared to the theory-based sources of the 

Scrum project management method. 
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1 Johdanto 

 

BTJ Finland Oy käyttää Scrum-projektinhallintamenetelmää projektien hallinnoimisen 

työkaluna. Työharjoittelu kyseisessä yrityksessä antoi hyvän pohjan oppia käytännön asioita 

Scrum-projektinhallintamenetelmästä ja sen toimivuudesta.  

 

Työharjoitteluprojektissa käytettävä ekstranet-palvelu on yrityksen sidosryhmille rakennettu 

verkkopalvelu, jota hyödyntävät asiakkaat, yhteistyökumppanit, jälleenmyyjät ja 

tavarantoimittajat. Tarkoituksena oli luoda Internet-sivustot extranet-palveluun, joka on 

tarkoitettu yrityksen asiakkaille. Päälähtöisesti palvelu tulisi tarjoamaan asiakkailleen 

mahdollisuuden nähdä omia ti laustietojaan ti laus-, tilausrivi- ja tuotetasolla, sekä 

tarvittaessa käyttää tuotehakua BTJ Finland OY:n tarjoamista tuotteista. 

 

Projektin käytettävät työkalut toimivat bluehost-ympäristössä, jonka kautta rakennettavaa 

järjestelmää pyritään toteuttamaan ja seuraamaan. Bluehost-ympäristössä on monenlaisia 

palveluita, jotka toimivat työkaluina edukseen tämänkaltaisissa projekteissa. Erityisesti 

ohjelmointiin käytettävä tiedoston muokkausohjelma on kätevä tapa muokata järjestelmää 

reaaliaikaisesti yksinkertaisin keinoin esim. tiedostoa päivittämällä suoraan bluehost-

ympäristöön. PHP toimii järjestelmän ohjelmointikielenä ja MySQL tukee sen soveltuvuutta, 

kun halutaan saada tieto kulkemaan tietokannan ja selaimen väli llä. Tämän lisäksi käytetään 

muunmuassa Java ohjelmointikieltä, jota tarvitaan tiettyihin järjetelmän osa-alueisiin. 

Tällaisia osa-alueita ei esimerkiksi PHP-ohjelmointikielellä pysty toteuttamaan.  

 

Varsinainen asiakkaiden käyttöön tarkoitettu palvelu rakennetaan extranet-palvelun 

sivustolla, joka ei ole liitettynä bluehost-ympäristöön. Palvelun sivusto tulee toimimaan 

asiakkaille, sen hetkisessä vaiheessa, missä palvelu on päätetty päivittää tuotantovaiheeseen 

tehdystä järjestelmästä. Palvelu siis päivittyy jatkuvasti, vielä varsinaisen projektin jälkeen, 

niin kauan kunnes palveluiden määrä vastaa kaikkien asiakkaiden tarpeita. Asiakkaat voivat 

antaa palautetta sivustosta, joita käsitellään mm. projektin palavereissa. Asiakkaiden antama 

rakenteellinen palaute on oleellinen osa sille, mitä mahdollisia muutoksia ja/tai lisäyksiä 

järjestelmään tulisi tehdä seuraavaa versiota varten.   

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on avata scrum-termi käsitteenä ja kertoa sen ominaispiirteistä 

BTJ Finland Oy:n käytössä. Varsinaista aihetta tullaan käsittelemään seuraavissa luvuissa  

eritoten yrityksen käytettävyyden kannalta. Muita määriteltyjä osia ovat aiheen rajaaminen, 

lähtökohta, sekä sille asetetut tavoitteitteet ja tarkoitusperät. Tämän lisäksi raportissa 

tullaan kertomaan työn toteuttamistavoista ja menetelmistä sekä varsinaisista 

johtopäätöksistä.
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2 Työn tarkoitus ja tavoitteet 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia Srum-projektinhallintamenetelmän ominaisuuksia ja selvittää, 

miten sen käyttöä voitaisiin parantaa yrityksessä. Paras tapa olikin lähteä tutkimaan yrityksen 

toimintatarpeita: Miten Scrum-menetelmää nykyisin  sovelletaan yrityksen projekteissa ja 

mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miksi kyseinen toimintamalli on valittu yritykselle? On myös 

pystyttävä vastamaan esiin tuleviin kysymyksiin, kuten millainen on Scrum:lle sopivin 

ympäristö, jotta voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen tulos yritykselle ja miten menetelmää 

tulisi soveltaa työympäristöön, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin yrityksen 

projekteissa enstistä. 

 

Työn tavoitteena oli saada selvi lle ne ominaisuudet, joita Scrum projektinhallinta 

menetelmän toiminnalta edellytetään, jotta menetelmää voidaan jatkossa käyttää yrityksen 

projekteissa paremmin hyödyntäen ja tuloksia tuottavammin.  

 

3 Aiheen rajaus ja Lähtökohdat 

 

Alun perin tarkoituksena olisi ollut lähestyä scrum-käsitettä hieman laajemmin ja pohtia, 

minkälaisille IT-yrityksille kyseistä toimintamallia voisi suositella mutta tästä ajatuksesta 

luovuttiin. Otettaessa huomioon aiheen laajuuden, oli opinnäytetyön tutkimus syytä rajoittaa 

yrityksen sisäiseksi. 

 

Alustavat tapaamiset opinnäytetyö kurssin ohjaajan kanssa antoivat hyvät lähtökohdat 

opinnäytetyön aiheelle ja sen rajaamiseen. Varsinainen opinnäytetyön tutkimus painottuu 

scrum-projektinhallintamenetelmään ja sen toimivuuteen BTJ Finland OY yrityksessä.  

Erilaisten teorioiden ja omakohtaisen projektin läpikäymisen pohjalta saadaan luotua 

eräänlainen oppimisen kehys, jonka avulla menetelmän heikkouden ja vahvuudet saadaan 

eriteltyä.  

 

BTJ Finland Oy yrityksen projekteissa käytettävä scrum-projektinhallintamenetelmää on 

varsin uusi ilmiö. Yrityksellä ei näin ollen ole paljoakaan tietoa toimintatavan soveltuvuudesta 

teoreettiselta kannalta. Tästä johtuen opinnäytetyön aiheena scrum olisi varsin 

hyödynnettävä yritykselle, koska yritys voisi jatkossa soveltaa nykyisin käytettyä scrum 

menetelmää ominaisuuksilla, jotka vahvistavat sen toimivuutta parhaalla mahdollisella tavalla 

työympäristössä. Lähtökohtana työlle olikin kerätä tietoa, mitä aiheesta on jo tutkittu ja 

mitkä ovat keskeiset käsitteet, jotka tukevat aihetta.  
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4 Toteutus ja menetelmät 

 

Opinnäytetyön toteutuksessa käytetään konstruktiivista tutkimustapaa, koska työhön soveltuu 

parhaiten laaja-alainen aiheen tutkiminen. Tarkoituksena on kehittää ratkaisuja 

tutkimusongelmaan, Scrum-projektinhallintamenetelmän heikkouksien löytämiseksi ja niiden 

ratkaisemiseksi. Päämäärän saavuttamiseksi tullaan käyttämään eri laisia menetelmiä, joiden 

avulla voidaan tarvittavaa tietoa tietystä näkökulmasta. Teoriapohjana tullaan käyttämään 

erilaisia kirjallisia ja sähköisiä lähteitä projektinhallinta menetelmistä sekä soveltamaan jo 

saatua tietoa omakohtaiseen kokemukseen Scrum-menetelmän sovellutuksesta yrityksessä.  

 

4.1 Kyselylomake  

 

Eräs tutkimusongelmaan perehtyvä menetelmä oli tehdä tutkimus, jossa selvitetiin Scrum-

projektinhallintamenetelmän toimivuutta BTJ Finland OY:n ulkopuolisessa yritysmaailmassa, 

koska varsinainen tutkimus kohdeyrityksessä olisi ollut turhaa lisätiedon saamisen kannalta.  

 

Aiheesta johtuen kyselyssä käytettiin kvalitatiivista menetelmää. Kvantitatiivisen 

menetelmän ongelmaksi olisi todennäköisesti koitunut vaikeasti sovellettava analyysi, johtuen 

kvantitatiivisen luonteen mukaisista monivalintakysymyksistä. Tämän kaltaisella aiheella 

monivalitakysymysten antamat rajalliset vastaukset eivät ole soveltamiskelpoiset, kun 

halutaan saada kokonaiskuva Scrumin toiminnasta.  

 

Itse kysely lähetettiin yrityksille, joissa Scrum-projektinhallintamenetelmää käytetään 

säännöllisesti. Näin kysymykset voitiin rajata koskemaan vain oleellista, eli Scrum-

projektinhallintamenetelmää. Yrityksen työntekijöiden koulutusaste tässä kyselyssä oli 

toissijainen, sillä tärkeintä oli kuitenkin että kaikki työntekijät, joi lle kyselylomake on 

tarkoitettu, olisivat tietoisia ainakin jollain tasolla Scrum-projektinhallintamenetelmän 

toimivuudesta yrityksen projekteissa. Kyselylomake lähettin sähköpostitse jo määritellyi lle 

yhteyshenkilöi lle viestimuotoisena (ei liitteenä!). Tällä tavoin varmistetiin suurempi 

vastausprosentti analyysin käytettävyydelle. Valit 

 

Ihannetavoite olisi ollut saada tietoa yrityksistä, joissa käytetään Scrum-

projektinhallintamenetelmän lisäksi myös muita ketterän ohjelmistokehitykseen kuuluvia 

projektinhallintamenetelmiä, jotta vertailupohja Scrum-projektinhallintamenetelmän suhteen 

olisi loogisempaa. Kyselylomakkeen kysymykset olivat kvalitatiivisen menetelmän luonteeseen 

kuuluen avoimia, joihin haettiin suoraa verbaalista ilmaisua. Kysymykset löytyvät liiteosiosta 

raportin lopusta (ks. Liite 1). 
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Itse kysely lähetettiin kahdeksaan eri yritykseen, jokaisen yritytyksen omalle löydetylle 

yhteyshenkilölle, jonka ammattinimike saattoi vaihdella suuresti ohjelmoijasta aina It-

konsulttiin asti. Kyselyyn vastasi valitettavati vain kahden eri yrityksen yhteyshenkilöt eli 

vastausprosentti jäi 20%:iin. Syitä alhaiseen vastausprosenttiin saattaa olla monia, joista 

todennäköisimpinä mainittakoon työkiireet, kysymysten arvelluttavuus yrityksen eheyden 

kannalta, sekä vähäinen kysymysten määrä.    

 

Molemmissa kyselyyn vastanneissa yrityksessä on liiketoiminnan kannalta päädytty 

tilanteeseen, jossa käytetään vain yhtä ketterään ohjelmistokehitykseen kuuluvaa 

projektinhallintamenetelmää, Scrumia. Paremman analyysin toivossa useamman 

projektinhallintamenetelmän käyttö yrityksessä, olisi ollut toivottavaa.  

Tällä tavoin oltaisiin voitu esim. etsiä syitä yrityksen projektien toiminnaliseen vahvuuksiin ja 

heikkouksiin eri näkökulmista.  

 

4.2 Henkilöstöpalaute 

 

Henkilöstöpalautteesta on suuri hyöty, kun halutaan saada selvi lle tietoa Scrum-

projektinhallintamentelmän toimivuudesta yrityksen sisällä. Ihannetavoite olisikin, että 

henkilöstöpalaute annetaan sähköisenä tai kirjallisena, aina kun yrityksen liiketoimminnan 

muutokset vaikuttavat merkittävästi projekteihin ja tapoihin käsitellä niitä. Näin voidaan 

pienellä aikaviivellä ottaa kantaa muutoksiin, ja vaikuttaa jatkossa paremmin projektien 

suunnitteluun ja läpiviennin tasoon.  

 

Liiteosiossa on esitelty Niemistön teettämä referoitu kysely Scrum-

projektinhallintamenetelmän toimivuudesta eräässä yrityksessä. Kysymysten vastaukset on 

koottu yrityksen sisällä toimineesta kampanjasta, jossa jokainen työntekijä antaa palautteen 

yrityksessä käytettävään palautekyselyyn pohjaan (ks. liite 4).  

 

Henkilöstöpalautteen avulla saaduissa vastauksissa ilmeni paljon käytännön asioita, joista oli 

apua, kun mietitään parannusehdotuksia kohdeyrityksen Scrumin toiminnalle. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että edellisen kaltainen henkilöstöpalaute auttaa ymmärtämään Scrumin 

käyttöä paremmin yrityksissä.   

 

Työharjoittelu antoi näkemyksen sille, että Scrum projektitiimissä työskentelevät 

asiantuntijat ja muu henkilöstö ovat todella päteviä ja omistaunuita työllensä. Heidän 

osaamisensa on tiettyihin asioihin perehtynyt, joten jos halutaan saada Scrum jatkossakin 

toimimaan, tarvitaan koko mahdollisen asiantuntijajoukon panosta tiimityöskentelyyn.  

 

 



 10 

Asiantuntijoiden jakautuminen moneen eri osa-alueeseen on seikka, jonka avulla Scrum-

projektit etenevät jatkossakin ilman henkilöstön koulutukseen viittaavia ongelmia. 

Työharjoittelun perusteella voidaan olettaa että vaikka tiimin koko ei täytä kaikkia 

vaatimuksia Scrumin parhaan toimivuuden kannalta, löytyy tiimistä kuitenkin jäseniä, jotka 

eivät suoranaisesti osallistu projektin toimintaan, vaan vaikuttavat suuresti Scrumin 

ulkopuolelle jäävän maailmaan. Tämä seikka on oleellinen asia henkilöstöpalautteessa 

ilmenneeseen ongelmaan, jossa Scrumin vaikutusalue ei ”yletä” sen oman toimintakentän 

ulkopuolelle.  

 

4.3 Käytännön sovellutus 

 

Vaikka Teoriat ja haastattelut näyttelevät suurinta osaa raportin sisällöstä, on kuitenkin 

yrityksen soveltava lähtökohta todella tärkeää. Yritys soveltaa Scrum-projektinhallinta 

menetelmää eri laisissa projekteissa, ja työharjoittelu o li erinomainen lähestymistapa päästä 

tutustumaan projektiin käytännön sovellutuksena omasta näkökulmasta.  

 

Työharjoittelu oli viiden kuukauden mittainen, jonka aikana saattoi saada paremman 

kokonaiskuvan Scrum-projektinhallintamenetelmän toimivuudesta työharjoitteluun kuuluvassa 

projektissa. Tehtävämme oli ohjelmoida yrityksen asiakkaita varten Internet-sivusto, jonka 

aikana sovellettiin Scrum-projektinhallinta menetelmää. T yöharjoittelijoiden lisäksi projektin 

tiimiin kuului yrityksen henkilökuntaa, jotka päättivät projektin aikataulutuksesta, teknisestä 

sisällöstä ja palveluista. Tähän henkilökuntaan kuuluivat nimeltä mainitsemattomat 

Projektipäällikkö, Tuoteomistaja, It-asiantuntija ja Projektin vetäjä.   

 

5 Kohdeyritys  

 

BTJ Finland Oy perustettiin vuonna 1961 nimellä Kirjastopalvelu. Suomen Kirjastoseura, 

Kansanvalistusseura ja kirjastoalan aatteelliset yhdistykset perustivat yrityksen. Yritys tarjoaa 

keskitetysti palveluja yleisille kirjastoille. Vuonna 1995 yritys siirtyi osaksi ruotsalaista saman 

alan BTJ Group -konsernia. BTJ Groupin lisäksi Suomen Kirjastoseura omistaa BTJ:stä edelleen 

20 prosenttia.  

 

Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on 75, 

joista 58 työskentelee Helsingin Lauttasaaressa ja 17 logistiikkakeskuksessa Vilppulassa. 

 

 

 

 

http://www.btj.se/
http://kirjastoseura.kaapeli.fi/
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5.1 Yleistä 

 

BTJ on Suomessa yleisten kirjastojen aineistonvälityksessä markkinajohtaja. Kirjastojen 

monipuoliseen palvelemiseen keskittyvän yrityksen vahvuuksia ovat kirjastomaailman ja 

kirjastoasiakkaiden pitkäaikainen tuntemus. Suurin asiakasryhmä on yleiset kirjastot. Niiden 

lisäksi tuotteita ja palveluja kehitetään ja myydään myös ammattikorkeakoulu- ja 

korkeakoulukirjastoille, erikois- ja yrityskirjastoille, kouluille, yrityksille ja julkishallinnolle.  

 

Päätuoteryhmät ovat kirjastoaineistonvälitys (kotimainen ja ulkomainen kirjallisuus), musiikki 

ja muu audiovisuaalinen materiaali, muovitus ja sidonta, luettelointi- ja 

tietokantapalvelut, Avain-kustantamo sekä BTJ Pron kirjasto- ja koulukalusteet sekä 

kirjastotarvikkeet. Lisäksi BTJ välittää koulukirjoja peruskouluille.  

 

BTJ:n missiona on kehittää, tuottaa ja markkinoida palveluita ja tuotteita, jotka helpottavat 

kirjastojen ja koulujen toimintaa ja vapauttavat resursseja asiakaspalveluun ja muuhun 

ydintoimintaan. BTJ:n visiona on olla kirjastoalan ja muiden tietoalan organisaatioiden 

arvostama oman alansa edelläkävijä ja merkittävin yhteistyökumppani. BTJ:n arvot ovat 

asiakaslähtöisyys, yhteistyö, liiketoiminnallisuus, reiluus ja luovuus.  

 

5.2 Palvelut 

 

Verkkokauppa 

 

Verkkokaupan valikoimista löytyy yli kaksi miljoonaa kotimaista ja ulkomaista kirjaa ja 

uutuuksia tulee myyntiin viikoittain. BTJ seuraa jatkuvasti kirjatarjontaa kotimaisella ja 

ulkomaisella tasolla.  

 

BTJ Aleksi – mediaseuranta 

 

BTJ Aleksi on kätevä viitetietokanta kotimaisen printtimedian sisältöihin. Asiakkaita ovat 

kirjastojen lisäksi myös monet suuret mediayhtiöt. BTJ Aleksi sisältää viitetietoja noin 300 

aikakaus- tai sanomalehden artikkeleista ja arvosteluista. Mukana ovat keskeisimmät 

kotimaiset aikakauslehdet yleislehdistä eri tieteenalojen pääjulkaisuihin.  
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Avain-kustantamo 

 

Avain-kustantamo tekee ti laustöinä historiikkeja, juhlakirjoja ja muita kirjahankkeita 

yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Avoin-kustantamo suunnittelee kirjan sisällön ja 

ulkoasun asiakkaan toiveiden mukaan, tekee toimitus- ja taittotyön sekä vastaa kirjan 

painattamisesta ja mahdollisesta kääntämisestä eri kieli lle.  

  

Infons – tietokonsultointi ja tutkimus  

 

Infons tarjoaa ratkaisut tiedon hallintaan, tietotulvaan, tiedon organisointiin tai 

jalostamiseen, mihin tahansa tietoon liittyvään haasteeseen. Tietokonsultoinnin ja 

tutkimuksen lisäksi Infonsin palveluvalikoimaan kuuluu myös koulutus. 

 

BTJ Pro 

 

BTJ Pro tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita kirjasto- ja koulukalusteita, jotka sopivat myös 

moneen muuhun ympäristöön. Valikoima on muodostunut yli 20 vuoden aikana yhdessä 

asiakkaiden kanssa. Hyllyjärjestelmä ovat hyvin räätälöitävissä värien ja materiaalien 

suhteen. BTJ Pro huomio kaikkien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa myös 

ympäristövaikutukset.  

 

6 Scrum-projektinhallintamenetelmä 

 

Scrum on projektinhallinnan menetelmä, jota käytetään yleisesti ohjelmistokehityksessä. 

Vaikka Scrum on kehitetty erityisesti ohjelmistoprojektien hallintaan, sitä voidaan soveltaa 

myös yleisesti projektinhallinnassa. Scrum-projektinhallintamenetelmä on yksi monista 

ketterän ohjelmistokehitykseen kuuluvista menetelmistä. Scrum projektinhallinta 

menetelmälle kuin myös muille Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmille on yhteistä 

toimivan ohjelmiston ensisijaisuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi.  

(Lindström, 2006). 

 

Vuonna 1986 i lmestyneessä teoksessaan Takeuchi ja Nonaka kuvaavat Scrumia seuraavasti: 

”yksi ainoa monitoiminen ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun vaiheistuksella, 

joka on vahvasti lomittunut”. (Lindström, 2006). 

 

 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektinhallinta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ketter%C3%A4_ohjelmistokehitys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmisto
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Menetelmän nimi Scrum viittaa rugbyn aloitusryhmitykseen. Ryhmän toimintaa voi verrata 

rugby-joukkueeseen, jossa koko ryhmä pyrkii etenemään yksikkönä. Scrumia ja rugby-

joukkuueen toiminnan yhteläisyyttä on kuvattu seuraavasti: ”molemmat ovat eri laisiin 

tilanteisiin sopeutuvaisia, nopeita, itseorganisoituvia ja pysyvät lähes jatkuvassa liikkeessä”.  

(Lindström, 2006). 

 

6.1 Historia 

 

Ensimmäinen Scrum-projekti syntyi Jeff Sutherlandin, John Scumniotalesin ja Jeff McKennan 

toimesta vuonna 1993, josta se jatkoi kehitystä yrityksen vaihdonkin jälkeen. Jeff Sutherland 

ja Ken Schwaber kuvasivat Scrum-projektinhallintamenetelmän ensimmäistä kertaa julkisesti 

vuonna 1996. (Lindström, 2006). 

 

Menetelmä ei syntynyt tyhjästä vaan se imi oppejaan vuonna 1986 i lmestyneen artikkelin 

“The New Product Development Game” innovaatioista (Lindström, 2006). 

 

Vuonna 2000 joukko XP:n kannattajia kokoontui yhteen huoneeseen keskustelemaan eri 

“kevyiden” menetelmien hyveistä, mikä johti vuotta myöhemmin termin “agile method” 

(ketterä ohjelmistokehitys) syntymiseen useiden eri menetelmien edustajien yhteisessä 

tapaamisessa vuonna 2001. Scrumista tuli samalla yksi useista ketterään 

ohjelmistokehitykseen kuuluvista menetelmistä. (Lindström, 2006). 

 

6.2 Rakenne ja toimintatapa 

 

Scrumissa suunnittelua ja toteutusta tehdään pienimmissä osissa ja prosessia toistetaan. 

Tavoitteena oleva tuote rakentuu pikku hiljaa täydellisemmäksi ja valmiimmaksi useiden 

toteutuskierrosten aikana. Toteutuskierrosta kutsutaan pyrähdykseksi eli ns. sprintiksi. 

Sprintin kesto on noin 2-4 viikkoa pitkä (yleensä 30 päivää).  

 

Jokaisen sprintin sisältö sovitaan ennen varsinainen toteutustyön aloitusta. Tehtäväksi 

valitaan vain niitä asioita, joilla on si llä hetkellä suurin merkitys projektin onnistumisen 

kannalta. Sprintin aikana vaatimumäärittelyihin ei tule puuttua. Sprintin lopuksi järjestetään 

tilaisuus, jossa projektitiimi konkreettisesti esittelee sprintin saavutukset (ks. kuvio 1, sivu 

14). (Lindström, 2006). 
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Kuvio 1: Scrum-projektinhallintamenetelmän sprinttiprosessi 

 

6.3 Tiimityöskentely 

 

Scrum-projektinhallintamenetelmässä ohjelmistojen kehittämiseen käytetään itsenäisiä 

tiimejä, joiden ihanteellinen koko on 7 henkilöä. Tiimi päättää yhdessä kunkin sprintin 

tavoitteet ja tehtävät, ja vastaa yhdessä siitä, että asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tiimit 

ovat itsenäisiä toimijoita, joilla on oikeus itse päättää millaisia työskentelytapoja tiimissä 

halutaan käyttää. (J. Lindström, 2006). 

 

Yksi tiimin jäsenistä on Scrum-mestari, joka toimii ryhmässä eräänlaisena tiimi- tai 

projektipäällikkönä. Toisin kuin perinteisellä päälliköllä, scrum-mestarilla ei ole ryhmän 

jäseniin suoraa määräysvaltaa. Hänen tehtävänsä koostuvat suurelta osin ryhmän työskentelyä 

haittaavien esteiden poistamisesta ja ryhmän työskentelyn dokumentoinnista. (J. Lindström, 

2006). 

 

Scrum-mestarin vastuulla on varmistaa ja seurata, että tiimin jokapäiväinen työskentely on 

tuottavaa ja sovittuja pelisääntöjä noudatetaan. Hän tarkkailee työn etenemistä, ja jos 

sprintin tavoitteiden saavuttaminen alkaa näyttää epävarmalta, hän tarttuu tarvittaviin 

toimiin tilanteen korjaamiseksi. Scrum-mestarin tulee myös tarjota tiimille häiriötön i lmapiiri 

torjumalla ulkoiset tekijät, kuten yllättäen saapuvat asiaankuulumattomat työpyynnöt jne. 

(J. Lindström, 2006). 
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Scrum-tiimin ulkorajapinnassa toimii tuoteomistaja, joka toimii hankkeessa tuotteen 

asiakkaiden edustajana. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa tuotteen vaatimusten 

määrittely sekä projektin julkaisujen sisällöstä päättäminen ja aikataulutus. Hänen 

tehtävänsä on huolehtia siitä, että projekti on kannattava ja että tiimin työ keskittyy 

jokaisessa sprintissa niiden vaatimusten toteuttamiseen, jotka ovat hänen nähdäkseen 

tuotteen onnistumisen kannalta keskeisimpiä. Tuoteomistaja ohjaa sprintin alussa pidettävää 

suunnittelupalaveria ja hyväksyy edellisen sprintin tuotokset. (J. Lindström, 2006). 

 

6.4 Työprosessi 

 

Scrum-menetelmän ohjelmistokehitysprosessi aloitetaan suunnitteluvaiheella, jossa 

määritellään tuotteen työlistasta seuraavaan julkaisuun toteutettavat vaatimukset, 

vaatimusmäärittelyt. Näiden vaatimusten perusteella arvioidaan projektin aikataulu ja 

kustannukset. Tätä vaihetta seuraan arkkitehtuurisuunnitteluvaihe, jossa luodaan 

vaatimuksen toteuttavan järjestelmän arkkitehtuuri. Seuraavana on vuorossa varsinainen 

toteutusvaihe, jossa julkaisuun valitut vaatimukset toteutetaan. Lopuksi tehdään projektin 

päätös, jossa muun muassa luodaan julkaisun dokumentaatio. (Lindström, 2006). 

 

6.5 Ketterä ohjelmistokehitys – muita projektinhallintamenetelmiä 

 

Ketterä ohjelmistokehitys on joukko käytettäviä menetelmiä, joi lle on yhteistä toimivan 

ohjelmiston ensisijaisuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Muita ketterään 

ohjelmistokehtitykseen kuuluvia mainitsemisen arvoisia menetelmiä ovat muun muassa. 

Extreme Programming, Mobile-D, Lean, DSDM, Crystal Methods, Agile modeling, Adaptive 

software development, Pragmatic Programming, Feature driven development ja Gilb-EVO. 

(Freeman & Niemimuukko 2010.) 

 

Useimmat ketterät menetelmät pyrkivät minimoimaan riskejä jakamalla ohjelmistokehityksen 

lyhyisiin jaksoihin, jotka kestävät tyypillisesti yhdestä neljään viikkoa. Jokainen jakso on kuin 

pieni ohjelmistoprojekti ja sisältää kaikki uusien toimintojen julkaisemiseen tarvittavat 

tehtävät: projektisuunnittelun, vaatimusanalyysin, ohjelmistosuunnittelun, koodauksen, 

testauksen ja dokumentoinnin. Vaikka jakso ei välttämättä lisää niin paljon toiminnallisuutta, 

että tuotteen julkaisu olisi järkevää, ketterä ohjelmistokehitysprojekti pyrkii periaatteessa 

julkaisukelpoiseen ohjelmistoon jokaisen jakson lopussa. Jakson lopussa projekti arvioi 

uudelleen projektin prioriteetit ja päättää seuraavan iteraation sisällöstä. (Freeman & 

Niemimuukko 2010.) 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmisto
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Ketterät menetelmät pitävät suoraa viestintää tärkeämpänä kuin kirjoitettuja dokumentteja. 

Useimmat ketterät tiimit työskentelevät samassa työtilassa, ja tiimiin kuuluvat kaikki, joita 

tarvitaan ohjelmiston saamiseen valmiiksi. Tämä tarkoittaa vähintään ohjelmoijia ja heidän 

asiakkaitaan. Asiakkaat toimivat lähtökohtana tuotteen määritelmälle, jonka 

asiakasrajapinnasta käsin toimiva tuoteomistaja siirtää tiimin jäsenille. Tiimiin voi kuulua 

myös testaajia, käyttöliittymäsuunnittelijoita, teknisiä kirjoittajia ja päälliköitä.  (Freeman & 

Niemimuukko 2010.)  

 

Ketterät menetelmät korostavat toimivan ohjelmiston olevan ensisijainen edistyksen mittari 

eikä dokumentaatiolla ole samaa sarvoa kuin useissa perinteisemmissä malleissa. Tämän 

vuoksi yleensä luullaan että ketterä kehitys olisi päämäärätöntä ja epäorganisoitua 

hakkerointia tai että suunnittelua ei tehtäisi lainkaan. Suunnittelua tehdään päinvastoin 

jatkuvasti, koko projektin ajan. Suunnitelmia vain yleensä muutetaan useammin kuin 

perinteisissä malleissa. (Freeman & Niemimuukko 2010.) 

 

7 Scrum–projektinhallintamenetelmän sovellus  

 

Scrum-projektinhallintamenetelmä on käytössä yrityksen kaikkien projektien apuvälineenä, 

joten se on todettu varsin tehokkaaki työskelytavaksi edetä. Seuraavat luvut ottavat 

erityisesti kantaa Scrum projektinhallinta menetelmän käyttöön yrityksessä. Miten 

menetelmää sovelletaan yrityksessä tällä hetkellä, mitkä ovat yrityksen edellytykset Scrum:n 

käytölle sekä annetaan vastauksia, miten ja millä tavoin menetelmää voidaan kehittää 

yritykselle paremmin sopivaksi.  

 

7.1 Menetelmän käyttö yrityksessä 

 

”Vanhoissa projekteissa projektinhallinnan kannalta suurin ongelma oli vaikeus nähdä 

projektin edistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Scrumia käytettäessä projektin ti la on jatkuvasti 

selvillä. Scrum on helposti omaksuttava paketti, joka kuitenkin pakottaa miettimään ja 

kehittämään toimintatapoja ti lanteeseen sopivaksi. Se edellyttää myös, että tiimin jäsenet 

ovat osaavia ja työhön sitoutuneita. On myös huomattu, että työskentely Scrum-tiimissä on 

erittäin motivoivaa, koska tiimillä on selkeät tavoitteet sprinteissä ja tiimi pystyy 

vaikuttamaan omaan työhönsä ja työskentelytapoihin”. (Levo, 2011). 
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Yrityksen projekteissa käytettävää Scrum-projektinhallintamenetelmää sovelletaan 

ensimmäisten luotujen vaatimusmäärittelyjen mukaisesti. Scrum menetelmän 

sprinttivaiheiden kestot vaihtelevat sen mukaan, kuinka vaativiksi ja pitkäkestoisiksi 

vaatimusmäärittelyt on luotu. Esimerkiksi projektin aikana huomataan että jonkin asian 

tekninen toteuttaminen vie enemmän aikaa, kuin alunperin oltiin ajateltu, seuraavaa 

palaveria siirretääm tuonnemmaksi. 

 

7.2 Yrityksen valmiustaso 

 

Yrityksen IT-pohjainen ympäristö antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat Scrum-

projektinhallintamenetelmän soveltuvuudelle yrityksen projekteissa. Yrityksen projektit ovat 

olemukseltaan sen kaltaisia, että ketterän ohjelmistokehitysperheen ja etenkin siihen 

kuuluvan Scrum-projektinhallintamenetelmän käyttö on kuin luotu tällaiseen toimintaan. 

Projekteille jo suunnitteluvaiheessa määritellyt odotukset ja päämäärät ovat laaja-alaisia, 

joten niihin on tarvittaessa aina mahdollisuus palata uudelleen projektivaiheen edetessä.  

 

Tämä seikka toimii avainasemassa, miksi Scrum on menetelmänä projektien läpiviemisten 

kannattava tärkeä. Tämä johtuu siitä, että Scrum on omiaan muokkamaan projektin aikana 

määriteltyjä tavoitteita.  

 

8 Parannusehdotukset ja johtopäätökset 

 

Yrityksen kannalta nykyisellään sovellettavan Scrum-projektinhallintamenetelmän käytön 

heikkoudet ovat juuri menetelmän liiallinen soveltaminen. Liiallinen menetelmän 

soveltaminen hälventää käsitystä yrityksen tarpeista projektin suhteen. Jos esim. 

teoriapohjaisia tarkoin määriteltyjä vaiheita ei noudateta tarpeellisella tasolla tai ne jätetään 

kokonaan pois, voi projektin aikataulu venähtää tai lopputulos ei välttämättä ole sitä, mitä 

alunperin oltiin tavoiteltu.  

 

Yrityksen kannalta paras toimintamalli toteuttaa Scrum-projektinhallintamenelmän 

soveltamista projekteissa olisi käyttää paremmin hyödyksi teoriaa pohjaa vaatimusmäärittelyt 

toteutetaan säännöllisesti ja valvotusti; vaatimusmäärittelyt ovat tarkoin määriteltyjä ja 

niissä pitäydytään. Aikataulu projektin ensimäiselle sprinttiosuudella suunnitellaan tarkasti ja 

sitä noudatetaan, seuraavaan sprinttiä varten luodut vaatimusmäärittelyt luovat uuden 

aikataulun, jonka puitteissa vaatimusmäärittelyt toteutetaan.  
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Scrum-projektinhallintamenetelmä on yleistynyt viimeisen vuosituhannen aika suurin 

harppauksin etunenässä pienten yritysten käyttöön. Tiimin koko on suuressa roolissa, 

projektin onnistumisen kannalta, joten yrityksen kannattaa jatkossa tarkoin miettiä, 

kannattaako tiimin koko suurentaa sitä mukaan kun henkilöstön määrä antaa myöten. 

 

Vaikka tämän opinnäytetyön aikana on selvinnyt, että kohdeyrityksen projektit ovat sujuneet 

lähes mallikelpoisesti, on myös huomattu, että parempiinkin tuloksiin olisi voitu päästä vain 

soveltamalla Scrum-projektinhallintamenetelmää hieman eri tavalla. Kuitenkaan yrityksen 

liiketoimintaprojektien näkökulmasta asia ei ole niin mustavalkoista kuin ehkä voi luulla. 

Joissain projekteissa joudutaan turvautumaan kompromisseihin, jotta aikaa kuluu vähemmän 

ja liikevoitto saadaan maksimoitua. 

 

Scrum on kenties suosituin ketterään ohjemistokehtiykseen kuuluvista 

projektinhallintamenetelmistä Suomessa ja yksi suosituimpia maailmanlaajuisesti. Suosion 

taustalla löytyy monia syitä, joista mainittakoon menetelmän yksinkertaisuus ja menetelmän 

käyttöönotto koko yrityksen eri funktioissa IT:n ulkopuolella. Scrumia käytetään 

menestyksellisesti kaiken kokoisissa ja eri teknologioilla toteutettavissa projekteissa. 

(Koskela, 2007).  

 

Kun otetaan huomioon yrityksen resurssit (henkilöstö, pääoma) ja valmius koulutukseen,  

ideaaliratkaisut eivät ole toteuttamiskelpoisia yrityksessä. Scrumin hyödyntäminen 

yrityksessä, jossa pääasiallinen toimintamalli on ohjelmistokehitys, tulee Scrumin 

ominaisuuksien vastata nopeisiin reaktioihin ja muutostarpeisiin projektien aikana.  

Valitettavasti aikatauluista joustaminen projektien aikana, ei työharjoitteluaikana oppimani 

perusteella edesauttanut yritystä olla tuottavammalla pohjalla.  Asia, joka vahvasti vaikutti 

aikamääreiden häilyvään sijaintiin katsottaessa projektia kokonaisvalossa, oli Scrum:n hyvän 

toiminan oleelliset vaatimusmäärittelyt, joiden suunnitteluun ja hyödyntämiseen ei ollut 

paneuduttu kunnolla. 

 

Työn tavoitteena oli saada selvi lle ne ominaisuudet, joita Scrum projektinhallinta 

menetelmän toiminnalta edellytetään, jotta menetelmää voidaan jatkossa käyttää yrityksen 

projekteissa paremmin hyödyntäen ja tuloksia tuottavammin. Kun otetaan huomioon 

kohdeyrityksen taustat, resurssit ja toimintamalli, ei voida taata et tä kaikki mahdolliset viat, 

jotka eri tavalla suoritettuna voitasiin karsia, toimisi käytännössä yrityksessä projekteissa. 

Useissa ideaaliratkaisuissa ei oteta huomioon sitä seikka, että teknisisissä asioissa tarkoin 

pitäytyminen voi johtaa tuloksiin, jossa rahaa ja aikaa säästetään, mutta lopputulos ei ole 

sitä, jota alunperin oltiin lähdetty tekemään.  
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Tarkoituksena oli kehittää ratkaisuja tutkimusongelmaan, Scrum-projektinhallintamenetelmän 

heikkouksien löytämiseksi ja niiden ratkaisemiseksi. Henkilöstöresurssit pitävät mahdollisesti 

jatkossakin huolen siitä, että tiimien koko erilaisissa projekteissa jää toivotusta määrästä 

selkeästi. Pienen tiimikoon vuoksi  Scrumin käytännöt ovat turhan raskaita omaksua ja 

toimeenpanna. Toki asioiden selkeys ja tehtävänjako on helppo toteuttaa mutta useamman 

tiimijäsenen toimenkuva voi olla häilyvä ja päällekkäisyyksiä tehtävänannossa saattaa esiintyä 

normaalia enemmän.  

 

Yrityksen kannattaa jatkossa ottaa erityisesti huomioon vaatimusmäärittelyejn suunnittelu, 

aikataulutus ja toteutus, joka soveltuisi mahdollisimman hyvin tuoteomistajan vaateisiin ja 

projektin aikatauluun. Toinen merkittävä seikka, johon yrityksen kannattaa panostaa on 

huolellinen tehtävänjako, vaikka sitten henkilöstön alhaisen määrän uhalla. Jokaiselle tiimin 

jäsenelle on tarkoin määritetyt tehtävät, joista hän vastaa mutta lopullinen vastuu projektin 

toiminnasta on kuitenkin projektipäälliköllä.  

 

Tämänhetkisten parannussehdotusten ulkopuolelle jäävien asioiden soveltaminen Scrum-

projektinhallintamenetelmän kustannuksella, saattaa olla jatkossakin kannattavaa, koska 

resurssien ja ajan puutteen vuoksi joistain asioista on joustettava, jotta päästään 

mahdollisimman riskittömiin ja kannattaviin tuloksiin.  

 

Kun pitää mielessä yrityksen lähtökohdat ja sen mahdollisuudet jatkossakin toimia  

kirjastoalan ja muiden tietoalan organisaatioiden arvostamana oman alansa edelläkävijä ja 

merkittävänä yhteistyökumppanina, on pieni uhraus soveltaa Scrumia, kun toimia 

optimaalisella tasolla, ja katua jälkeä, jonka nämä pienet tekijät voivat aiheuttaa.  
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 Liite 1 

Liitteet 

 

Kyselylomake 

 

1. Miten Scrum-projektinhallintamenetelmää sovelletaan yrityksessänne? 
 

Yritys soveltaa Scrum-projektinhallintamenetelmää kuin teoriassa siltä edellytetään  

Toisin sanoen pieniä asioita lukuunottamatta projeteissa sovelletta Scrum menetelmä 

noudattaa samaa kaavaa kuin teoriapohjaisissa lähteissä ainoat eroavaisuudet liityyvät 

päätösten tekoon; esim. asiakkaiden tarpeista vastaa eri toimihenkilöt, ei aina projekteihin 

määritelty tuoteomistaja. Projektit ovat pääsääntöisesti ohjelmisto ja tuotekehitykseen 

sidoksissa, joten Scrum-projektinhallintamenetelmän käyttö yrityksessä on enemmän kuin 

toimiva ratkaisu hyvien tulosten saavuttamisessa, koske Scrum menetelmän ominaisuudet 

toimivat hyvin ohjelmistokehityksen kaltaisissa projekteissa. 

 

2. Kuinka yrityksen liiketoimintamalli tukee Scrum-projektinhallintamenetelmän 

käyttöä? 
 

Mahdolliset parannusideat ovat jatkossa toteuttamiskelpoiseet, jos Scrum menetelmässä 

ilmenee jokin asia, mikä vaatii  muutosta. Scrum:n käyttö on otettu yrityksessä käyttöön 

muutamia vuosia sitten ja voidaan sanoa että tilastojen valossa projektien tuottamat 

tavoitteet on toteutettu mallikelpoisella tasolla.  

 

3. Minkälaiset valmiudet yrityksellänne on Scrum-projektinhallintamenetelmän 

parhaaseen mahdolliseen soveltamiseen? 

 

Yrityksellä on riittävät resurssit ja kapasiteetti käyttää Scrum-projektinhallintamenetelmää 

liiketoiminnan edellyttämällä tasolla.  

 

4. Minkälaisena näette yrityksen näkymän Scrum-projektinhallintamenetelmän suhteen 

tulevaisuudessa? 

 

Scrum:n käyttöönoton jälkeen menetelmässä ei ole havaittu ongelmia, joten yritys on varsin 

luottavainen jatkossakin siihen, että Scrum:n käyttö yrityksessä on taattu.  
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5. Käytetäänkö yrityksessänne muita ketterään ohjelmistokehitykseen kuuluvia 

projektinhallintamenetelmiä? Onko Scrum-projektinhallintamenetelmän käyttö 

yrityksessänne välttämättömyys ja miten nämä muut projektinhallintamenetelmät 

eroavat Scrum projektinhallinta menetelmästä toteutuksessa? 

 

Scrum:n käyttöönoton ja testauksen jälkeen, kun havaittiin että yrityksen projektit ovat  

toimiakseen yhden menetelmän varassa, muista projektinhallintamenetelmistä luovuttiin 

Edellisten menetelmien kanssa tuli toki toimeen, joten ei voi sanoa että scrum menetelmän 

käyttö olisi yrityksen liiketoiminnan kannalta välttämättömyys. Scrum menetelmän suurin etu 

yrityksen projekteissa  on kuitenkin muuntautumiskyky; projektin aikana asetettuja 

tavoitteita voidaan muuttaa  ja soveltaa  nykyti lanteeseen paremmaksi lyhyellä aikaväli llä.  
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Henkilöstöpalaute 

 

Kuinka paljon Scrum-projektinhallintamenetelmää käytetään nykyään projektihallinnassa 

ja ohjelmistokehityksessä? 

 

Scrum on nykyään todella yleisessä käytössä ohjelmistokehityksessä ja projektihallinnassa. 

Pienet yritykset käyttävät Scrumia enemmän kuin isot yritykset. Isoissa yirtyksissä Scrumin 

käyttö lisääntyy kuitenkin jatkuvasti. 

 

Mikä on sopivan kokoinen tiimi Scrum projektiin? 

 

Scrumin tiimikoko on yleisesti määritelty 5-9 henkilön kokoiseksi. Tiimejä voi olla useita. 5 - 9 

henkilön tiimi on osoittautunut käytännössäkin sopivaksi. Olen ollut sekä alle 5 henkilön että 

yli 9 henkilön tiimeissä. Pienissä tiimeissä Scrumin käytännön asiat ovat osoittanuneet turhan 

raskaiksi suorittaa. Suurien tiimien ongelmana on hallinnoimisen suunnittelu ja toteutus vie 

aikaa.  

 

Kuinka kauan Scrum projektit keskimäärin kestävät?  

 

Scrumia voi käyttää ihan millaisissa projekteissa tahansa, joten projektien kestoja ei voi 

tiettyihin raameijen rajata. Scrum ei aina ole projektista riippuvainen. Scrum voi olla 

ohjelmistokehitystiimillä koko ajan käytössä ja uudet projektit tulevat 

ohjelmistokehtiystiimin hoidettavaksi Scrumin sääntöjen mukaisesti. 

 

Mitkä asiat näette Scrumin vahvuuksina? 

 

Scrumin avulla pystyy johdonmukaisesti muokkaamaan ryhmästä itsenäisesti toimivan tiimin. 

Scrumin roolit ovat selkeä tapa ohjelmistokehitykseen. Tiedetään kuka tekee mitäkin. 

Scrumin käyttöönotto on luontevinta ottaa käyttöön yrityksessä jossa ei ole selkeää 

kehitysprosessia, koska Scrum on nopea ottaa käyttöön ja sitä on helppo ymmärtää. Scrum 

antaa vastuun tiimimille, joka saa itse päättää työnsä edistämistavoista, joka johtaa 

itsenäisen tiimin muodostamiseen. Tällä tavoin vältetään jo vanhetunut tapa johtaa 

korkeammalta taholta käsin. Kun Scrumia tekee oikein ja sääntöjen mukaan niin 

ohjelmistokehityksen toimintaa on helppo noudattaa.  
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Mitkä asiat näette Scrumin heikkouksina?  

 

Jos projektin aika ilmenee ongelmia, on tapana laittaa vika Scrumin syyksi. Heikkoutena 

voidaankin pitää sitä, että Scrum tarvitsee ammattitaitoisen tiimin ja vetäjän, jotta prosessi 

etenee oikein ja saavutetaan haeuttu tulos. 

 

Scrumin ottaa kantaa vain ohjelmistokehitykseen eikä sen ympäröivään maailmaan, jota 

voidaan pitää toisena heikkouksena. Jos esim. ohjemistokehityksen prosessin aikana ilmenee 

muita ongelmia osastojen väli llä, niihin Scrumista ei ole apua.  

 

Näettekö Scrumin käytön yleistyvän lähitulevaisuudessa tai onko se yleistynyt  

lähiaikoina?  

 

Scrum on viimeisen 10 vuoden aikana yleistynyt paljon. Nykyään on oletettavaa kehittää 

ohjelmistoa jollakin ketterään ohjelmistokehitykseen kuuluvalla menetelmällä, etunenässä 

Scrumin avulla.  
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Käsitteet 

 

Agile software development = ketterään ohjelmistokehtitykseen kuuluu joukko 

ohjelmistotuotantoprojekteissa käytettäviä menetelmiä, joi lle on yhteistä toimivan 

ohjelmiston ensisijaisuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. 

 

Scrum = ketterään ohjelmistokehitykseen kuuluva projektinhallintamenetelmä, jossa 

alkuperäisen määritelmän mukaan ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun 

vaiheistuksella, joka on vahvasti lomittunut.  

 

Sprint = ns. pyörähdys (sprintti) on aikaväli, jonka aikana projektia työstetään eteenpäin 

seuraavaan palaveriin asti. Sprintin tyypillinen pituus on 30 päivää, mutta esim. 2 viikon 

pituiset välit ovat yleisiä. 

 

Scrum team = Scrum-projektissa on itsenäisiä 5 - 9 hengen tiimejä. Tiimiin pyritään saamaan 

paljon osaamista sekä mielipiteitä, jotta  toteutettavasta tuotteesta tulee mahdollisimman 

hyvä. 

 

Scrum master = ns. Scrum-mestari, joka toimii ryhmän vetäjänä ja pyrkii poistamaan ryhmää 

haittaavat esteet.  

 

Product owner = tuoteomistaja, joka edustaa asiakasta projektissa. Hän päättää mitä 

vaatimuksia tuotteessa on ja mitä vaatimuksia toteutetaan seuraavaan julkaisuun.  

 

Scorecard = ns. pistekortti, joka toimii työkaluna esim. projektin toimivuuden seurannassa. 

Pistekortista on olemassa monelaisia mallipohjia. Numeraaliset t ulokset konkretisoivat 

mitattavan asian hyödyllisyyden.  
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Luokkakaavio 
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