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Markkinat asettavat ohjelmistoliiketoiminnalle yhä kasvavia haasteita. Erityi-
sesti markkinoille tulon nopeus (time-to-market) on noussut liiketoiminnan 
kannalta hyvin tärkeäksi. Ohjelmistoliiketoiminta on omaksunut ketterät kehit-
tämismenetelmät osaksi sen ydintä, mutta niidenkin käytössä on havaittu tiet-
tyjä rajoitteita ja ongelmia.  
 
Kanban on uusi, toisen sukupolven ketterän kehittämisen tapa, joka tuo Lean-
periaatteet ohjelmistokehitykseen. Kanbanin avulla ohjelmistokehitys pyrkii 
voittamaan ongelmat, jotka ensimmäisen sukupolven ketterissä menetelmissä 
on havaittu ja vastaamaan markkinoiden sille asettamiin haasteisiin.  
 
Tässä tutkimuksessa esitellään aluksi ensimmäisen sukupolven ketterien mene-
telmien keskeisiä periaatteita ja pohditaan niiden ongelmia. Tämän jälkeen pe-
rehdytään tarkemmin Kanbanista esitettyihin tulkintoihin ja pyritään muodos-
tamaan niistä kattava synteesi. Lopuksi kerrotaan Kanbanin käyttöstä kolmen 
tapaustutkimuksen avulla ja eritellään käytöstä saatuja hyötyjä. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella Kanbanin keskeiset periaatteet ovat työnkulun 
visualisointi, käynnissä olevien töiden määrän rajoittaminen ja prosessin jatku-
va kehittäminen. Tutkimuksessa läpikäytävien tapaustutkimusten perusteella 
Kanbanin käytöstä voidaan myös erottaa selkeitä hyötyjä. 
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ABSTRACT 
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Supervisor(s): Leppänen, Mauri 

Markets set constantly growing challenges to software business. Especially the 
time-to-market has become critical for business. Software business has imple-
mented agile development as part of their core function, but even with it, new 
restrictions and problems have emerged. 
 
Kanban is a new way of agile development, which belongs to the second gener-
ation of agile methods. It tries to prevail the problems found in traditional agile 
methods by bringing the principles of Lean thinking into software development 
and thus overcome the challenges markets set to software business. 
 
This study presents the basic concepts and principles of the agile methods of the 
first generation and addresses their problems. In addition, the study gives an 
overall presentation of Kanban by introducing few interpretations of its princi-
ples. These principles are then synthesized. In the end, the study looks into 
three case studies, which used Kanban, and tries to recognize the benefits it 
provided. 
 
We show that the fundamental principles of Kanban are visualizing the work-
flow, restricting the amount of work in process and continuous development of 
the process. Based on the three case studies, we conclude that clear benefits can 
be obtained by using Kanban. 

Keywords: Kanban, principles of Kanban, agile software development 
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1 JOHDANTO 

Ketterä kehittäminen on yleistynyt ohjelmistokehityksessä kovaa vauhtia vuosi-
tuhannen alusta lähtien, eikä kasvu näytä hidastumisen merkkejä (VersionOne 
2008; VersionOne 2011). Ketterän kehityksen yleistymisen myötä sen mukaisten 
menetelmien käyttö on levinnyt ohjelmistokehityksen eri alueille laajasti. Sovel-
tamisalueen laajetessa ketteriltä menetelmiltä on vaadittu yhä kasvavaa mukau-
tumiskykyä. Tämä yhdessä markkinoiden asettamien haasteiden kanssa on joh-
tanut ketterien menetelmien rajoitteiden tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 

Perinteisten ketterien menetelmien rinnalle on noussut uusi toimintatapo-
jen sukupolvi, joka pyrkii ratkaisemaan ensimmäisen sukupolven ongelmia ja 
rajoitteita. Kanban on tällainen uuden sukupolven ketterän kehittämisen tapa, 
joka pyrkii ratkaisemaan ilmenneitä ongelmia tuomalla Lean-periaatteet ohjel-
mistokehitykseen. Kanban on osoittautunut erittäin suosituksi siirryttäessä 
Lean-ohjelmistokehitykseen (Wang, Conboy & Cawley, 2012). 

Lean-johtamisfilosofia perustuu pääasiassa Toyotan tuotantotapaan (To-
yota Production System, TPS), jossa keskeistä on arvon tuottaminen ja säilyttä-
minen mahdollisimman vähällä työllä. Lean toimii veto-periaatteella (pull) ja 
pyrkii minimoimaan kaiken arvoa hukkaavan tuhlauksen (waste). (Liker, 2011) 

Kanbania koskevassa kirjallisuudessa ”kanban” -sanan käyttö määritel-
lään yleensä hyvin tarkasti. Sen juuret ovat japanilaisessa autoteollisuudessa 
(Liker, 2011), missä se tarkoitti Toyotan veto-periaatteella toimivan tuotannon 
hallinnointiin käytetyn korttijärjestelmän korttia. Tyypillisesti kirjallisuudessa 
tätä korttijärjestelmän korttia tarkoittava ”kanban” on kirjoitettu pienellä alku-
kirjaimella (Anderson, 2010; Ladas 2008), mutta esimerkiksi Hiranabe (2008) 
kirjoittaa sen isolla alkukirjaimella, eli muodossa ”Kanban”. Tulen tässä tutki-
muksessa käyttämään ”Kanban” -sanaa tarkoittamaan ainoastaan Kanban-
periaatteiden mukaista ohjelmistokehitystä ja kirjoitan sen johdonmukaisesti 
isolla alkukirjaimella. 

Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, mitä Kanbanilla tarkoitetaan ja mitä 
periaatteita siihen voidaan laskea kuuluvaksi. Tutkimus tulee lisäksi vertaa-
maan Kanbania aiempiin ketteriin menetelmiin ja esittelemään sen käyttöä 
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muutamien kirjallisuudessa esitettyjen tapausesimerkkien kautta. Tutkimuson-
gelmat on muotoiltu seuraavasti: 

 Mitä tarkoitetaan ketterällä kehittämisellä? 

 Mitä tarkoitetaan Kanbanilla? Mitä periaatteita siihen lasketaan 
kuuluvaksi eri käsitysten mukaan ja miten nämä käsitykset eroavat 
toisistaan? 

 Millä tavalla Kanbania on sovellettu käytännössä ja millaisia koke-
muksia siitä on saatu? 

Tutkielma rakentuu kolmesta osasta. Toisessa luvussa perehdytään kette-
rään lähestymistapaan yleisesti sekä syvennetään ymmärrystä muutaman en-
simmäisen sukupolven menetelmän esittelyn kautta. Kolmannessa luvussa tar-
kastellaan Kanbanin juuria ja periaatteita, jotka esitellään tutustumalla muuta-
mien keskeisten tutkijoiden näkemyksiin. Luvun lopuksi eri näkemyksien yhtä-
läisyydet ja erot pyritään tunnistamaan sekä muodostamaan niistä yhteenveto. 
Neljännessä luvussa esitellään kolme tapausesimerkkiä Kanbanin käytöstä ja 
pyritään tunnistamaan sen käytön vaikutuksia tapauksissa. Tutkielma päättyy 
yhteenvetoon. 
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2 KETTERÄ LÄHESTYMISTAPA JA KETTERIÄ ME-
NETELMIÄ 

Tässä luvussa esitellään ketterää lähestymistapaa sekä muutamia sen keskeisiä 
menetelmiä. Tällä esittelyllä halutaan muodostaa mielikuva ketterien menetel-
mien lähtökohdista, periaatteista sekä kehityksestä. Ensimmäisessä alaluvussa 
tutustutaan ohjelmistokehityksen ketteryyteen yleisesti. Seuraavissa kolmessa 
alaluvussa tutustutaan ketterän kehityksen menetelmiin, joiden avulla muodos-
tetaan kattavampi kuva ketteryyden käytöstä. Luvun lopuksi ketterien mene-
telmien piirteitä vedetään yhteen ja esitellään niihin mahdollisesti liittyviä haas-
teita, jotka samalla toimivat johdatuksena kohti Kanbania. 

2.1 Ketterä lähestymistapa 

Ketterien menetelmien käyttö ohjelmistokehityksessä on yleistynyt 2000-luvun 
alusta alkaen. Mutta mikä tekee kehitysmenetelmästä ketterän? Tähän kysy-
mykseen voidaan etsiä vastauksia Agile-manifestista tai yksittäisten tutkijoiden 
käsityksistä. Agile-manifestin (Beck ym., 2001) kirjoittajien kokemuksen perus-
teella ketterässä ohjelmistokehityksessä tulee arvostaa: 

 yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja  

 toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota  

 asiakasyhteistyö enemmän kuin sopimusneuvotteluja 

 vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa 

Manifestin keskeisiä arvoja voidaan tulkita seuraavasti. Yksilöiden ja kanssa-
käymisen arvostaminen painottaa ohjelmistokehittäjien yhteisöllisyyttä sekä 
sopimusten inhimillisyyden astetta institutionalisoituneiden prosessien sijaan. 
Ohjelmiston toimivuuden arvolla tarkoitetaan jatkuvaa uusien toimivien julkai-
sujen tuottamista tihein väliajoin, mikä osaltaan vähentää raskasta dokumen-
taatiota. Vaikka sopimuksien tärkeys kasvaakin ohjelmistoprojektien koon kas-
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vaessa, tulisi asiakasyhteistyö kuitenkin asettaa suurempaan arvoon. Kaikkien 
ohjelmistoprosessissa mukana olevien tahojen tulisi olla valmistautuneita mah-
dollisiin muutoksiin kehitystyön aikana. Tätä tarkoitetaan vastaamisella muu-
tokseen. (Abrahamsson, Salo, Ronkainen & Warsta, 2002.) 

Ketteryyttä voi kuitenkin arvioida monesta lähtökohdasta. Esimerkiksi 
Miller (2001) lähestyy asiaa nopean toimitusajan näkökulmasta. Favaro (2002) 
puolestaan tarkastelee ketteriä menetelmiä strategialähtöisesti. Abrahamsson, 
Salo, Ronkainen ja Warsta (2002) tiivistävät, että ketterässä ohjelmistokehityk-
sessä julkaisut ovat pieniä ja toteutetaan nopeissa sykleissä (inkrementaalisuus), 
yhteistyö niin asiakkaiden kuin kolleegoidenkin kanssa on jatkuvaa (yhteistyö), 
työmenetelmä itsessään on helppotajuinen ja muokattavissa (suoraviivaisuus) 
ja mahdollisuus viime hetken muutosten tekemiseen on olemassa (adaptiivi-
suus). 

Ohjelmistokehityksessä on sen historian aikana kehitetty ja käytetty monia 
erilaisia menetelmiä. Ketterien menetelmien aikakauden voi yleistäen katsoa 
alkaneen eXtreme Programming-menetelmän (XP) (Beck, 1999a ; Beck 1999b) ja 
Agile-manifestin (Beck ym., 2001) julkaisusta. Tämän jälkeen järjestelmäkehi-
tyksen alalle on syntynyt ja luotu useita erilaisia menetelmiä (Abrahamsson ym., 
2002). Abrahamsson ym. (2002) listaavat mm. seuraavia ketteriä menetelmiä: 
Extreme Programming (Beck, 1999b), Scrum (Schwaber, 2004; Schwaber & Su-
therland, 2011), Crystal family of methodologies (Cockburn, 2002), Feature 
Driven Development (Coad, LeFebvre & De Luca, 2000; Palmer & Felsing 2002), 
Rational Unified Process (Jacobsen, Christerson, Jonsson & Overgaard, 1994) ja 
Dynamic Systems Development Method (Stapleton, 1997). 

VersionOne on toteuttanut ketterien kehittämismenetelmien tilaa kartoit-
tavaa kyselyä jo vuodesta 2006. Vuoden 2011 raportin (VersionOne, 2011) mu-
kaan jo yli puolet (55 %) vastaajista oli käyttänyt jotain ketterää kehittämistapaa 
yli kaksi vuotta. Vuonna 2008 vastaava luku oli 41 % vastaajista (VersionOne, 
2008). Voidaan siis sanoa, että ketterät menetelmät eivät ole pelkkä ”villitys” 
vaan tulleet jäädäkseen. 

2.2 DSDM 

DSDM (Dynamic System Development Method) -menetelmä julkaistiin vuonna 
1994 (DSDM Consortium, 2012). Sen tarkoituksena oli tuoda järjestelmällisyyttä 
RAD (Rapid Application Development) -menetelmään (Martin, 1991; Abra-
hamsson ym., 2002). DSDM:n perusideana on kiinnittää aika ja resurssit, ja vas-
ta sen jälkeen mukauttaa tuotteeseen toteutettavat ominaisuudet niiden suhteen. 
(Stapleteon, 1997; Abrahamsson ym., 2002). DSDM:n käyttöönotossa kes-
keisessä asemassa ovat menetelmän yhdeksän periaatetta, jotka on kuvattu 
taulukossa 1 (Stapleton, 1997).  
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TAULUKKO 1 DSDM Periaatteet (Stapleton 1997, s. 11-18). 

DSDM periaate Kuvaus 

Käyttäjän aktiivinen osallis-
tuminen on välttämätöntä. 

Muutaman asioista perillä olevan käyttäjän täytyy olla 
tavoitettavissa koko kehitystyön ajan, jotta tarkkaa palau-
tetta on saatavilla nopeasti. 
 

DSDM-tiimit täytyy valtuut-
taa päätöksentekoon. 

Pitkät päätöksentekoprosessit eivät sovi nopeisiin kehitys-
sykleihin. Kehityksessä mukanaolevilla tulee olla tieto 
siitä, mihin suuntaan järjestelmää tulisi viedä. 
 

Olennaista on keskittyä tuot-
teiden tiheään toimittami-
seen. 

Vääriä päätöksiä voidaan korjata, kunhan toimitusajat 
ovat lyhyitä ja käyttäjät voivat tarjota tarkkaa palautetta. 
 

Sopivuus liiketoimintatar-
koituksiin on keskeinen 
kriteeri toimitetun tuotteen 
hyväksynnässä. 
 

Tuotteen tekniseen erinomaisuuteen ei pidä pyrkiä, ennen 
kuin järjestelmän keskeiset liiketoimintatarpeet ovat 
tyydytetyt. 

Iteratiivinen ja inkrementaa-
linen kehitys on pystyttävä 
yhdistämään toimivan lii-
ketoimintaratkaisun aikaan-
saamiseksi. 
 

Järjestelmälle asetetut vaatimukset, eivät useinkaan pysy 
muuttumattomina projektin kuluessa. Järjestelmän itera-
tiivinen kehitys mahdollistaa virheiden löytämisen sekä 
niiden aikaisen korjaamisen. 

Kaikki kehityksen aikana 
tehdyt päätökset on mahdol-
lista peruuttaa. 

Lyhyillä iteraatioilla varmistetaan, että mahdolliset väärät 
valinnat voidaan korjata helposti ja turvallisesti palaamal-
la edelliseen vaiheeseen. 
 

Vaatimusmäärittely kiin-
nitetään korkealla tasolla. 

Järjestelmälle asetetut ydinvaatimukset tulisi kiinnittää 
ainoastaan ylätasolle, jotta yksityiskohtaisemmat vaati-
mukset voivat muuttua tarvittaessa. Tällä varmistetaan, 
että keskeiset asiat tulevat varmasti huomioonotetuiksi, 
mutta kehitystyö voidaan aloittaa ennen kaikkien vaati-
musten kiinnittämistä. Lisää vaatimuksia voidaan kiin-
nittää yhteisymmärryksessä kehitystyön edetessä, sitä 
mukaa kun niistä saadaan selvyys. 
 

Testaus integroidaan osaksi 
koko elinkaarta. 

Tiukoille aikarajoille ominaista on lopputestauksen laimin-
lyönti. Tästä syystä jokainen ominaisuus tulisi testata osa-
na kehitystä. Testaus on myös inkrementaalista ja kehittyy 
kattavammaksi projektin kuluessa. 
 

Kaikkien projektin 
osapuolten yhteistyö ja -
toiminta on ehdottoman 
välttämätöntä. 

Jotta DSDM toimisi, on kaikkien organisaation osapuolten 
sitouduttava siihen. Valinnat toimitettavan tuotteen omi-
naisuuksista ovat aina kompromisseja ja niiden tulee pe-
rustua yhteisymmärrykseen. Myös käyttäjän ja kehittäjän 
yhteistyön tulee olla saumatonta. 
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Näiden yhdeksän periaatteen sisällyttäminen DSDM-menetelmään on lähes 
välttämätöntä; yhdenkin periaatteen poisjättäminen lisää merkittävästi projek-
tin epäonnistumisen riskiä (Stapleton & DSDM Consortium, 2003). Voigt (2004) 
täsmentää, että tämä periaatteiden implementoinnin välttämättömyys on sel-
keässä ristiriidassa DSDM:n yleisen projektirakenteen kanssa, jota voi mukaut-
taa tarpeittensa mukaan. Voigt (2004) jatkaa, että mikäli yhdeksää periaatetta ei 
voida implementoida, DSDM tuskin on oikea valinta käytettäväksi metodolo-
giaksi. 

DSDM määrittelee käyttäjille ja kehittäjille roolijaon, joka sisältää 15 eri-
laista roolia. Kehittäjäorganisaation kannalta olennaisimmat roolit ovat kehittäjät 
ja vanhemmat kehittäjät (Developers, Senior Developers), jotka kattavat koko 
kehitystyökentän analyytikoista testaajiin, sekä tekninen koordinaattori (Technical 
Coordinator), joka vastaa järjestelmän arkkitehtuurista ja teknisestä laadusta 
sekä projektinhallinnasta. Käyttäjäorganisaatiolle DSDM määrittelee johtavan 
sponsorin (Executive Sponsor), jolla on taloudellinen valta ja vastuu, visionäärin 
(Visionary), jolla on tarkin kokonaiskuva järjestelmän liiketoimintatehtävistä, ja 
tärkeimpänä lähettiläskäyttäjän (Ambassador User), joka toimii linkkinä organi-
saatioiden välillä antaen palautetta ja välittäen tietoa. (Stapleton, 1997.) 

DSDM:n prosessivaiheista on erilaisia käsityksiä. Voigt (2004) esittelee 
prosessin seitsemänvaiheiseksi, kun taas Abrahamsson ym. (2002) tunnistavat 
prosessista vain viisi vaihetta. Erona yllä mainituissa käsittelytavoissa on esipro-
jektivaiheen (Pre-Project) ja projektin jälkeisen vaiheen (Post-Project) (Voigt, 2004) 
pitäminen prosessivaiheina. On myös huomattava, että DSDM:n versio 4.2 
julkaistiin 2003, joka saattoi muuttaa vallitsevaa käytäntöä vaiheiden luokitte-
lussa. Perehdyn tässä työssä Voigtin (2004) näkemykseen DSDM:n prosessista, 
joka on kuvattuna kuviossa 1.  

 
KUVIO 1 DSDM Prosessin vaiheet (Voigt, 2004, s.8). 
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Voigt (2004) aloittaa prosessikuvauksensa esiprojektivaiheesta (Pre-Project). Esi-
projektissa arvioidaan mahdollisia projekteja ja valitaan toteutettava, jos sellai-
nen löytyy. Seuraavana vaiheena on toteutettavuusarviointi (Feasibility Study), 
jossa tyypillisesti määritellään projektin kohteena olevan ongelman ratkaisuta-
pa sekä siihen liittyvät kustannukset. Myös käytettävä menetelmä, esimerkiksi 
DSDM, valitaan tässä vaiheessa. Kolmantena vaiheena on liiketoiminnallinen 
arviointi (Business Study), joka tarjoaa pohjan kaikelle muulle tulevalle työlle. 
Sekä toinen että kolmas vaihe pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. 

Neljäntenä vaiheena on toiminnallisen mallin iterointi (Functional Model 
Iteration, FMI), jossa liiketoimintalähtöisiä näkökulmia järjestelmään jalostetaan. 
Projektissa voi olla useampiakin FMI-vaiheita. Suunnittelu- ja toteutusvaihe (De-
sign & Build Iteration, DBI) on prosessin viides vaihe. Sen aikana tietojärjes-
telmä suunnitellaan ja toteutetaan riittävän laadukkaasti, jotta se voidaan tur-
vallisesti luovuttaa käyttäjälle. Myös DBI-vaiheita voi olla useita. Kuudennessa, 
eli implementaatiovaiheessa järjestelmä siirretään kehitysympäristöstä käyt-
töympäristöönsä. 

Viimeisenä vaiheena Voigt (2004) esittelee projektin jälkeisen vaiheen (Post-
Project), joka tyypillisesti ajoittuu noin puoli vuotta projektin teknisen to-
teutuksen päättymisen jälkeen. Siinä arvioidaan toteutetun järjestelmän suori-
tuskykyä ja mahdollisesti tarvittavia parannuksia. 

Edellä esitetyt periaatteet ja vaiheet sopivat parhaiten kuvaamaan 
DSDM:n versiota 4.2, joka julkaistiin 2003. Versio 4.2 on edelleen laajasti 
käytössä. Merkittävää vuoden 2003 julkaisussa on mm. ohjeiden lisääminen, 
kuinka käyttää DSDM:ää yhdessä XP :n kanssa (Voigt, 2004). DSDM:n nykyinen 
versio, DSDM Atern, julkaistiin 2007. Tämä julkaisu teki DSDM:stä koko-
naisvaltaisemman lähestymistavan projektinhallintaan ja ratkaisujen tuottami-
seen yleisesti. (DSDM Consortium, 2008.) 

DSDM on melko normatiivinen lähestymistapa, jonka keskeisenä vaati-
muksena on yhdeksän periaatteen omaksuminen. Myös roolit on tarkasti 
määritelty. DSDM-prosessi on joustavampi, mutta esimerkiksi Voigt (2004) 
määrittelee iteraatioiden ajallisen rajaamisen (timeboxing) keskeiseksi vaati-
mukseksi. Stapletonin (1997) mukaan DSDM soveltuu helpommin liiketoimin-
tajärjestelmien kehittämiseen kuin tieteellisiin tai teknisiin sovelluksiin. 

2.3 Extreme Programming 

Exreme Proramming (XP) kehittyi vastaamaan perinteisten ohjelmistokehi-
tysmenetelmien pitkien kehityssyklien aiheuttamiin ongelmiin. XP:n käytäntei-
den ei voi sanoa olevan sinänsä uusia, vaan kysymys on ennemminkin jo 
vuosia käytössä olleiden hyväksi havaittujen käytänteiden yhteenkokoamisesta. 
Beck (1999b) rakensi XP-menetelmän kokoelmaksi pääperiaatteita ja avain-
käytäntöjä monien onnistuneiden käytännön toteutusten pohjalta. Termi ”ex-
treme” (suom. äärimmäinen) tulee siitä, että monet näistä maalaisjärjelläkin 
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ymmärrettävistä ohjelmistokehityksen periaatteista viedään mallissa äärimmäi-
syyksiin. (Abrahamsson ym., 2002.) 

XP-menetelmän mukaisen prosessin elinkaari koostuu kuudesta vaiheesta 
(Beck, 1999b). Ensimmäinen näistä vaiheista on tutkimusvaihe (Exploration), 
jonka aikana asiakkaat kirjoittavat käyttäjätarinoita, joiden he toivovat 
päätyvän ensimmäiseen julkaisuun. Nämä tarinat ovat lyhyitä, ei-teknisiä 
kuvauksia, joiden tarkoituksena on luoda mielikuva kunkin järjestelmän osan 
rakenteesta ja monimutkaisuudesta. Tutkimusvaihe kestää projektista riippuen 
tyypillisesti parista viikosta pariin kuukauteen. Seuraavana vaiheena on suunni-
teluvaihe (Planning), jossa käyttäjätarinat priorisoidaan ja ensimmäisen pienen 
julkaisun sisällöstä päätetään. Suunnitteluvaihe kestää tyypillisesti vain muu-
taman päivän, ja ensimmäinen julkaisu pyritään asettamaan enintään kahden 
kuukauden päähän.  

Iteraatioista julkaisuun –vaihe (Iterations to release) sisältää useita järjes-
telmän iteraatiota ennen julkaisua. Tässä vaiheessa julkaisuvaiheen suunnitel-
ma jaetaan lyhyempiin, viikosta neljään viikkoon, iteraatioihin. Ensimmäiseen 
iteraatioon valitaan ne käyttäjätarinat, jotka synnyttävät koko järjestelmän ark-
kitehtuurin. Asiakas priorisoi tarinat kulloiseenkin iteraatioon. Testaus suo-
ritetaan iteraatioiden lopussa, asiakkaan määritelemiä toiminnallisia testejä 
käyttäen. Viimeisen iteraation lopussa järjestelmä on valmis tuotantoon. 

Neljäntenä vaiheena on tuotteistaminen (Productionizing), johon typillisesti 
kuuluu jonkinlaiset ohjelmiston hyväksymistestit, joilla varmennetaan, että 
tuotteella on valmius siirtyä tuotantoon. Samalla ohjelmiston kehitys hidastuu, 
mutta iteraatiokierroksia nopeutetaan, jotta palautetta saadaan mahdollisim-
man tehokkaasti. Pieniä muutoksia ja korjauksia tehdään, mutta suuremmat 
niistä dokumentoidaan ja siirretään odottamaan seuraavaa vaihetta. 

Ensimmäisen julkaisun jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen (Maintenance). 
Beck (1999b) pitää ylläpitovaihetta XP-projektin normaalina tilana. XP-projektin 
pitää siis nyt pystyä pitämään järjestelmä tuotannossa ja samalla kehittää uusia 
iteraatioita. Tässä vaiheessa myös asiakastuki nousee osaksi prosessia, ja tiimien 
rakennetta kannattaa arvioida uudelleen mahdollisimman tehokkaan prosessin 
ylläpitämiseksi. 

Projekti saapuu lopetusvaiheeseen (Death), kun käyttäjä on tyytyväinen 
järjestelmään, eikä uusia käyttäjätarinoita enää ole implementoitavaksi. Tällöin 
tarvittavaa dokumentaatiota voidaan täydentää, koska arkkitehtuuri ei enää 
muutu. Viimeiseen vaiheeseen voidaan myös ajautua, jos järjestelmä ei tuota 
toivottuja tuloksia, tai jos sen kehittäminen käy liian kalliiksi. (Beck, 1999b).  

Abrahamsson ym. (2002) niputtavat kaksi viimeistä vaihetta (ylläpito- ja 
lopetusvaiheet) yhteen ja päätyvät esittämään XP:n viisivaiheisena. Ladas (2008) 
puolestaan näkee XP:n V-mallin (Rook, 1986) työnkulun virtauksen pienennet-
tynä implementaationa. 

XP:n käytännöt on johdettu olemassa olleista menetelmistä, jotka koottiin 
yhden mallin alle. Nämä käytännöt esitellään taulukossa 2.   
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TAULUKKO 2 XP:n käytännöt (Beck, 1999a, s. 71). 

XP :n käytäntö Kuvaus 

Suunnittelupeli Läheinen vuorovaikutus asiakkaan ja ohjelmoijan välillä. Ohjelmoija 
arvioi käyttäjätarinan implmentoinnin vaativuuden ja käyttäjä päät-
tää laajuudesta sekä julkaisuaikataulusta. 
 

Lyhyet ja pienet 
julkaisut 

Yksinkertainen järjestelmä viedään tuotteistamisvaiheeseen nopeasti. 
Uusia versioita julkaistaan tämän jälkeen nopealla aikataululla. 
 

Metafora Järjestelmä määritellään käyttäjän ja ohjelmoijan välisellä metaforalla, 
tai sellaisten kokoelmalla. Tämä ”jaettu tarina” ohjaa kehitystyötä. 
 

Yksinkertainen 
suunnittelu 

Painottaa yksinkertaisimman, implementoitavissa olevan, ratkaisun 
käyttöä. Tarpeeton monimutkaisuus ja ylimääräinen koodi tulee 
poistaa. 
 

Testaus Ohjelmistokehitys on testauslähtöistä. Yksikkötestit kirjoitetaan en-
nen koodia ja niitä ajetaan jatkuvasti. Asiakkaat tuottavat toiminnal-
liset testit. 
 

Refaktorointi Järjestelmän rakenteen uudistaminen, duplikaattien poistolla, pa-
remmalla kommunikaatiolla, yksinkertaistamalla ja lisäämällä jous-
tavuutta. 
 

Pariohjelmointi Kaksi henkilöä kirjoittaa koodia yhdellä koneella. 
 

Kollektiivinen 
omistajuus 

Kuka tahansa voi muuttaa koodia, koska tahansa. 
 

Jatkuva integraa-
tio 

Uusi koodi integroidaan osaksi kokonaisuutta heti valmistuttuaan. 
Järjestelmä siis integroituu useita kertoja päivässä. Kaikki testit aje-
taan ja ne täytyy läpäistä, ennen koodin muutoksien hyväksymistä. 
 

40-tuntinen viikko Enintään 40 työtuntia viikossa. Kahta peräkkäistä ylituntista viikkoa 
ei sallita. 
 

Läsnäoleva asia-
kas 

Asiakkaan täytyy olla läsnä ja tiimin saatavilla täysipäiväisesti. 
 

Koodaus standar-
dit 

Koodaussäännöt ovat olemassa ja ohjelmoijat seuraavat niitä. Koodi-
välitteistä kommunikaatiota painotetaan. 
 

Avoin työtila Mieluiten suuri huone pienillä työpisteillä. Pariohjelmoijat sijoitetaan 
keskelle tilaa. 
 

Vain sääntöjä Tiimillä on omat sääntönsä ja niitä noudatetaan – mutta toisaalta niitä 
voidaan myös muuttaa koska tahansa. Sääntöjen muuttamisesta pitää 
vallita yhteisymmärrys ja niiden vaikutusta tulee arvioida. 
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Beck (1999b) perustelee selkeiden roolien käyttöä vertaamalla tiimiä 
urheilujoukkueeseen. Joukkue toimii parhaiten, kun jokainen omaksuu oman 
pelipaikkansa ja siihen liittyvät toimet. Näin ollen jokainen XP-tiimin rooli 
sisältää vastuujoukon, jonka ”pelaaja” ottaa hoitaakseen. Urheiluesimerkkiä 
alleviivaa kokonaisprosessin vastuuhenkilön kutsuminen valmentajaksi 
(Coach). Kysymys ei kuitenkaan Beckin (1999b) mukaan ole staattisesta tilasta, 
vaan vain tavasta toimia. On luonnollista, että ”pelaajien” kehittyessä ja  ”peliti-
lanteiden” muuttuessa myös roolit muuttuvat.  

XP:ssä keskeisessä roolissa ovat ohjelmoijat (Programmer). He pitävät oh-
jelmat yksinkertaisina ja tarkasti määriteltyinä sekä kirjoittavat testit. XP :n on-
nistumisen kannalta ohjelmoijien yhteistoiminta ja kommunikointi on erittäin 
tärkeää. (Beck, 1999b; Abrahamsson ym., 2002.) 

Asiakkaan rooli (Customer) on XP:ssä myös merkittävä. Ohjelmoija 
tietää ”miten koodata”, mutta asiakkaan vastuulla on kertoa ”mitä koodata”. 
Asiakas kirjoittaa tarinat, toiminnalliset testit ja päättää koska vaatimukset täyt-
tyvät. Lisäksi asiakas asettaa järjestelmälle asetetut vaatimukset prioriteetti-
järjestykseen. (Beck, 1999b; Abrahamsson ym., 2002.) 

Kokonaisprosessista vastaa valmentaja (Coach), jolla tulee olla hyvä ym-
märrys XP:stä. Hänen tehtävänään on ohjata tiimin jäseniä prosessin seuraa-
misessa. Suurimpana taustavoimana on päätöksenteosta vastaaava johtaja (Ma-
nager, Big Boss). Jotta hänen päätöksentekonsa olisi tarkoituksenmukaista ja 
tehokasta, tulee kommunikoinnin XP-tiimin kanssa olla esteetöntä ja mahdolli-
simman välitöntä. Lisäksi tyypilliseen XP-tiimiin kuuluu testaajia (Tester), jotka 
auttavat asiakasta toiminnallisten testien kanssa sekä ajavat niitä säännöllisesti, 
jäljittäjiä (Tracker), jotka antavat palautetta iteraatioiden onnistumisesta ja 
suunnitelmista, sekä konsultteja (Consultant), jotka tarjoavat tiimille tukea ja 
ohjausta jonkin spesifin ongelman ratkaisussa. (Beck, 1999b; Abrahamsson ym., 
2002.) 

XP-menetelmää ei voida soveltaa minkälaisissa projekteissa tahansa (Beck, 
1999b), vaan sen voidaan katsoa soveltuvan parhaiten pienten ja keskisuurien 
tiimien työkaluksi (Abrahamsson ym., 2002). Beckin (1999b) mukaan tämä tar-
koittaa tiimejä, joiden koko on kolmesta kahteenkymmeneen henkilöä.  

Vallitsevalla yrityskulttuurilla ja käytettävällä teknologialla on merkitystä 
XP-menetelmän soveltamiseen. Jos menetelmän käyttöä vastustaa yksikin 
tiimin jäsen, johtaja tai asiakas, se voi riittää aiheuttamaan XP-menetelmän 
mukaisen prosessin epäonnistumisen.  Samoin, jos käytettävä teknologia on 
luonteeltaan hidasta, voi palautteen antaminen viivästyä ja aiheuttaa XP-
menetelmän epäonnistumisen. (Abrahamsson ym., 2002.) 

Lisäksi fyysinen ympäristö on menetelmän käytössä merkittävässä roolis-
sa. Jos ohjelmoijat joudutaan sijoittamaan kauas toisistaan, esimerkiksi eri ker-
roksiin, ympäristö on XP –mentelmän soveltamisen kannalta kestämätön (Beck, 
1999b). Beck (1999b, s. 119) tosin huomauttaa, ettei tiimien maantieteellinen 
jakautuminen välttämättä tee XP:tä automaattisesti käyttökelvottomaksi. 
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2.4 Scrum 

Scrum-menetelmä on kehitetty järjestelmäkehitysprosessien johtamiseksi. 
Se on empiirinen menetelmä, joka hyödyntää teollisen prosessihallinnan ideoita, 
joiden avulla se määrittelee joustavuuden, sopeutumiskyvyn sekä tuot-
tavuudeen uudelleen (Schwaber & Beedle, 2002). Schwaberin ja Sutherlandin 
(2011) mukaan Scrum ei ole tuotekehitysprosessi tai -tekniikka, vaan parem-
minkin viitekehys, jonka sisällä voi käyttää useita erilaisia prosesseja ja 
tekniikoita. 

Ensimmäiset tuotekehitysympäristön Scrum-menetelmän muunnelmat on 
kuvattu Hirotaka Takeuchin ja Ikujiro Nonakan (1986) artikkelissa ”The New 
New Product Development Game”. Artikkelissa Takeuchi ja Nonaka (1986) tar-
kastelevat mm. Fuji-Xerox:lla, Canonilla ja Hondalla toimivia pieniä, korkean 
suorituskyvyn omaavia tiimejä. Scrum-menetelmä keskittyy kuvaamaan kuinka 
tiimin jäsenten tulisi toimia, jotta järjestelmäkehitys tapahtuisi joustavasti alati 
muuttuvassa ympäristössä (Abrahamsson ym., 2002). 

Scrumissa lähdetään siitä, että järjestelmäkehitys sisältää useita teknisiä ja 
ympäristöllisiä muuttujia, jotka muuttuvat kehitysprosessin aikana. Tällaisia 
muuttujia ovat mm. kehitettävälle järjestelmälle asetetut vaatimukset, aikataulu 
ja resurssit. Tämä monimutkaistaa järjestelmäkehitystä ja vaatii kehitystiimiltä 
sekä prosessilta joustavuutta. (Abrahamsson ym., 2002.) 

Scrum-prosessi on esitetty kuviossa 2. Siinä projektin kehitysvaiheet jae-
taan kolmeen pääryhmään : Pelin valmisteluun (Pregame), peliin (Game) ja Pe-
lin jälkikäsittelyyn (Postgame) (Schwaber, 2004). Jokainen näistä ryhmistä 
jakautuu vaiheisiin, jotka edelleen jakautuvat pieniin yksittäisiin askeliin. Esit-
telen kehitysvaiheet tässä lyhyesti, mutta jätän suosiolla yksityiskohtaisen as-
keleisiin tutustumisen lukijan oman mielenkiinnon varaan (Schwaber, 2004). 

Pelin valmisteluvaiheessa (Pregame) käydään läpi kaksi vaihetta: yleinen 
suunnittelu (Planning) ja korkean tason arkkitehtuurinen suunnittelu (High 
level design/architechture). Yleisen suunnittelun aikana tuleva julkaisu määri-
tellään ja siihen kuluvat resurssit sekä toteuttamisen aikataulu arvioidaan. Ylei-
sen suunnittelun tarkkuus ja laajuus riippuu julkaisusta. Jos kysymys on koko-
naan uudesta julkaisusta, konseptointi ja analyysi ovat huomattavasti laajempia 
kuin tapauksessa, jossa julkaisu on esimerkiksi olemassa olevan ohjelmiston 
päivittämisestä. Korkean tason arkkitehtuurisen suunnittelussa määritellään, 
miten järjestelmän ominaisuudet toteutetaan järjestelmässä. (Schwaber, 2004.) 

Pelivaihe (Game) on Scrumin ketterä vaihe (Abrahamsson, 2002). Se koos-
tuu sprinteistä (Development Sprint), joita toteutetaan pelivaiheen aikana useita. 
Yksi sprintti kestää ennalta määrätyn ajan, tyypillisesti viikosta neljään viik-
koon. Ajanjakson pituus määrittyy projektin vaativuuden, riskin ja toivotun 
valvonnan määrän mukaan. Sprintin aikana tiimit suorittavat neljä toimen-
pidettä: kehittäminen (Develop), koostaminen (Wrap), arviointi (Review) ja 
mukauttaminen (Adjust). (Schwaber, 2004.) 
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Käytännössä sprinteissä on siis kysymys iteratiivisista sykleistä, joissa 
tuotteeseen lisätään toiminnallisuuksia. Näiden inkrementaalisesti arvoa 
lisäävien sprinttien voi sanoa koostuvan ohjelmistokehityksen perinteisistä vai-
heista: vaatimusmäärittelystä, analyysista, suunnittelusta, kehittämisestä ja 
toimituksesta. (Abrahamsson ym., 2002.) 

Schwaberin (2004) mukaan monet pelivaiheen prosesseista ovat tunnista-
mattomia ja kontrolloimattomia. Kysymys on epälineaarisesta ja joustavasta 
empiirisesti toimivasta mustasta laatikosta (black box), jota täytyy kontrolloida 
ulkoisesti. Tällä sprinteille asetetulla ulkoisella kontrollilla mahdollistetaan 
joustavuuden maksimointi ja vältetään projektin ajautuminen kaaokseen. 
(Schwaber, 2004.) 

Pelin jälkeisessä vaiheessa (Postgame) suoritetaan ainoastaan projektin 
päättäminen. Tähän vaiheeseen saavutaan, kun tietyt ajalliset, vaatimukselliset, 
kustannukselliset ja laadulliset rajat on saavutettu. Tällöin tuote viimeistellään 
yleiseen julkaisuun. Viimeistelytoimenpiteinä ovat yleensä erilaiset järjes-
telmäintegraatiot, dokumentoinnit, koulutusmateriaalien valmistelut yms. 
(Schwaber, 2004.) 

 

 
KUVIO 2 Scrumin prosessi (Abrahamsson ym., 2002, s. 28) 

Scrumin roolien määrässä ja tulkinnassa on tapahtunut kehitystä ja muutoksia. 
Schwaber ja Beedle (2002) määrittivät Scrumin kuusi roolia: Scrum-mestari 
(Scrum Master), tuotteen omistaja (Product Owner), Scrum-tiimi (Scrum Team), 
asiakas (Customer), käyttäjä (User) ja johtajisto (Management). Abrahamsson 
ym. (2002) käyttävät tätä rooliluokitusta, vaikkakin näkevät tarpeelliseksi se-
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littää näistä rooleista vain viisi (Abrahamsson ym., 2002, s. 30-31). Schwaber 
(2004) typistää roolit kolmeen: tuotteen omistaja (Product Owner), Scrum-tiimi 
(Team) ja Scrum-mestari (ScrumMaster). Seuraavassa roolit on kuvattu Schwa-
berin (2004) mukaan. 

Tuotteen omistaja (Product Owner) edustaa vastuullisena kaikkia niitä, jot-
ka ovat sitoutuneet joko järjestelmän kehittämiseen tai sen tulokseen. Hänen 
vastuullaan on projektin alustavat kokonaisvaatimukset, saada sijoitettu 
pääoma tuottamaan (Return On Investment, ROI) ja julkaisusuunnittelu. Scrum-
tiimi (Scrum-team) vastaa tuotteen toiminnallisesta kehittämisestä. Tiimit ovat 
toiminnallisesti monipuolisia, itseorganisoituvia ja -ohjautuvia. Heidän vas-
tuullaan on oman toimintansa suunnitteleminen siten, että tuotteeseen suunni-
tellut ominaisuudet tulevat lisätyksi inkrementaalisin sprintein. Scrum-
prosessista, sekä sen opettamista projektin osallisille, vastaa Scrum-mestari 
(ScrumMaster). Hänen tehtävänään on implementoida Scrum siten, että se sopii 
organisaation kulttuuriin ja tuottaa siellä odotettua etua. (Schwaber, 2004.) 

Scrumin käyttöön sisältyy tuotoksien ja tyon editymisen säännöllinen tar-
kastelu sekä tarvittaessa sen sopeuttaminen (Inspect and Adapt) (Schwaber & 
Sutherland, 2011). Schwaber ja Sutherland (2011) pitävät tarkastelua hyödylli-
simpänä silloin, kun sen suorittavat ammattitaitoiset tarkastelijat sopivin 
väliajoin - varsinaista työtä häiritsemättä. Mikäli tarkasteluissa havaitaan 
joidenkin prosessin osien olevan hyväksyttävien raja-arvojen ulkopuolella, 
prosessia täytyy sopeuttaa. Scrumissa on neljä muodollista kohtaa tarkasteluun 
ja sopeuttamiseen: sprintin suunnitelupalaveri, päiväpalaveri, sprinttikatselmus 
ja sprintin retrospektiivi. (Schwaber & Sutherland, 2011.) 

Scrum sisältää siis jatkuvia hallinnollisia toimenpiteitä, joiden avulla orga-
sisaation olemassa olevissa prosesseissa ja käytänteissä olevia puutteita ja 
esteitä voidaan tunnistaa (Abrahamsson ym., 2002). Scrumissa on kuitenkin 
joitain ajattelutapoja, jotka on koettu rajoittaviksi ja ongelmalliseksi (Shalloway, 
Beaver & Trott, 2010). Yhtenä esimerkkinä Scrumin rajoitteista ovat aikarajatut 
(timeboxed) sprintit, joiden aikakauden Ladas (2008)  katsoo olevan ohi. 

2.5  Yhteenveto ensimmäisen sukupolven ketteristä menetel-
mistä 

Vuosituhannen alussa Internet- ja mobiilisovellusten kasvava kysyntä johti oh-
jelmistomarkkinoiden nopeaan muutokseen. Ketterät menetelmät syntyivät 
tarpeesta reagoida uuteen tilanteeseen, jossa toimitusajasta (time to market) tuli 
yhä tärkeämpi kilpailuvaltti. Ketterien menetelmien käyttö on levinnyt ohjel-
mistokehitykseen laajasti ja jatkaa kasvuaan (VersionOne, 2008; VersionOne 
2011). (Abrahamsson ym., 2002.) 

Ladas (2008) jakaa ketterät menetelmät ensimmäiseen ja toiseen su-
kupolveen. Käytännössä Ladasin (2008) jaon perusteena on se, soveltaako kette-
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rä menetelmä Lean-periaatteita vai ei. Lean-periaatteita käyttävät menetelmät 
lukeutuvat Ladasin (2008) mukaan ketterien menetelmien toiseen sukupolveen.  

On kuitenkin tärkeä huomata, etteivät ensimmäisen sukupolven me-
netelmät ole pysyneet muuttumattomina, vaan ne ovat pyrkineet vastaamaan 
käyttäjiensä tarpeisiin mukautumalla mahdollisimman tehokkaasti. VersionO-
nen (2011) mukaan 66 % vastaajista käytti joko Scrumia tai Scrum/XP-hybridiä, 
joka osaltaan kertoo sen mukautuviskyvystä ja käyttöönoton helppoudesta. 
Saman kyselytutkimuksen (VersionOne, 2011) mukaan puhtaan XP:n käytön 
osuus oli painunut kahteen prosenttiin ja DSDM:n käytön osuus yhteen prosen-
tiin. 

Abrahamsson ym. (2002) kokevat ensimmäisten menetelmien keskeisiksi 
lähtökohdaksi yksinkertaisuuden ja nopeuden. Tämä Abrahamsonin ym. (2002) 
tulkinta sisältää ajatukset tehtävien priorisoinnista, nopeasta toimittamisesta, 
palautteen käsittelystä sekä siihen reagoinnista. Vaikka ensimmäisen sukupol-
ven ketterät menetelmät pyrkivätkin kohti suoraviivaisuutta (straightforward-
ness) korostamalla menetelmän keveänä pitämistä, sen ei voi katsoa toteu-
tuneen toivotulla tasolla. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat tässä tutkimuksessa 
esitettyjen DSDM:n yhdeksän periaatetta ja XP:n käytännöt, jotka ovat melko 
raskaita ja yksityiskohtaisia kuvauksia prosessinhallinnasta. Sama pätee me-
netelmien mukautuvuuteen (adaptivity). Esimerkiksi Scrumin ajallisesti rajattu 
sprintti rajoittaa mukautuvuutta merkitävästi - sen aikana käynnissä oleviin 
töihin ei voi tehdä muutoksia (Kniberg & Skarin, 2010). 

Abrahamssonin ym. (2002) mukaan monien ensimmäisen sukupolven ket-
terien menetelmien ongelmana oli skaalautuvuus. Tämän skaalautuvuuden 
ratkaiseminen oli Abrahamsonin ym. (2002) mielestä keskeistä, jotta ketterä 
ajattelu saisi ansaitsemansa huomion. Myös esimerkiksi Shalloway ym. (2010) 
toteavat, että tyypillisesti Lean-ajattelun mukaiseen ohjelmistokehitykseen siir-
tymistä kannattaa harkita silloin, kun tiimien määrä alkaa kasvaa. Vaikka Ver-
sionOnen (2008; 2011) toteuttamien kyselyjen tulosten perusteella voidaankin 
todeta, etteivät ensimmäisen sukupolven ketterien menetelmien skaalautuvuu-
den haaseet ole noussut esteeksi niiden käytön leviämiselle, niin sen lopulliseen 
ratkaisuun menetelmät eivät ole kyenneet. 
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3 KANBAN 

Ensimmäisen sukupolven ketterien menetelmien heikkouksia paikkaamaan on 
kehitetty Lean-periaatteita (Liker, 2010; Ikonen, 2011) noudatteleva Kanban. 
Kanban ei ole varsinaisesti menetelmä vaan joukko periaatteita. Koska Kanban 
on uusi, käsitykset sen periaatteista vaihtelevat jonkin verran esittäjästä riippu-
en. Tässä luvussa tarkastellaan Kanbanin juuria ja sen jälkeen esitellään keskeis-
ten henkilöiden (Kniberg & Skarin, 2010; Anderson, 2010; Ladas, 2008; Shallo-
way, Beaver & Trott, 2010) käsityksiä Kanbanista. Luvun lopuksi esitetään yh-
teenveto näistä käsityksistä 

3.1 Lean ja Kanbanin juuret 

Lean-ajattelutapa tai johtamisfilosofia perustuu pääosin Toyotan tuotantota-
paan (Toyota Production System, TPS), jonka keskiössä on arvon säilyttäminen 
ja tuottaminen vähemmällä työllä (Liker, 2010). Lean-tuottamisen voi ajatella 
olevan variaatio työnkulun optimoinnin avulla saatavasta tehokkuuden paran-
tumisesta. Eräs tärkeimmistä Lean-johtamisfilosofian ajatuksista on ajatus seit-
semästä resurssien hukkaajasta, joiden minimoinnilla pystytään optimoimaan 
tuotannon arvon suhde työn määrään. Toinen keskeinen ajatus on pull-ajattelu: 
kun yksikön resurssi vapautuu, se hakee itselleen uuden, korkeimman priori-
teetin työn. (Liker, 2010.) 

Ladas (2008) toteaa, että Toyotan tuotantotapa (TPS) on kyllä Lean-
ajatelua, mutta kaikki Lean-ajattelu ei ole Toyotan tuotantotapaa. Leanissa ei ole 
kyse tehdasmaisesta tavasta tuottaa, Leanissa on kysymys arvoista ja arvoket-
juista. Ladas luettelee useita Lean-periaatekokoelmia, joita voisi käyttää Lean-
ajatteluun pohjautuvassa ohjelmistokehityksessä. Tällaisia ovat mm. ”2 pillars 
of the Toyota Production System”, ”14 principles of the Toyota Way”, ”5 prin-
ciples of Lean Thinking” ja “7 principles of Lean Software Development”. (La-
das, 2008.) 



22 

Ikonen (2011) tarjoaa kaksi hyvää syytä, miksi Lean-ajattelu tulisi tuoda 
ohjelmistokehitykseen. Ensinnäkin suunnitelmakeskeiseen ohjelmistokehityk-
seen liittyy monia mahdollisia ongelmia (vaatimuksien muutokset yms.), jotka 
Lean-lähestymistavalla voidaan huomioida. Toiseksi ohjelmistomarkkinat ovat 
nykyään erittäin dynaamiset, joka pakottaa ohjelmistotuottajat mukautumaan 
muutoksiin nopeasti. Lean-lähestymistavan käytöstä ohjelmistokehityksessä 
löytyy ratkaisuja myös tähän. (Ikonen, 2011.) 

Wang ym. (2012) ovat tutkineet kokemusraportteja Lean-lähestymistapoja 
ketterään ohjelmistokehitykseen yhdistelleistä hankkeista. He tunnistivat tut-
kimuksessaan yhteensä kuusi erilaista tapaa implementoida Lean-ajattelun 
mukaisia periaatteita ketterään ohjelmistokehitykseen. Wang ym. (2012) koros-
tavat, ettei yhtä oikeaa tapaa Leanin implementoinniksi ole, vaan jokaisen or-
ganisaation tulee tehdä ratkaisunsa kulloisenkin kontekstin ja tarpeiden perus-
teella. Kanban-lähestymistapa voidaan kuitenkin nähdä ydinstrategiana siirryt-
täessä ketterästä kehityksestä Leaniin. Jopa kolmessa neljästä tämän aiheen ra-
portissa käytettiin Kanbania muutosprosessissa. (Wang ym. 2012.) 

Ensimmäinen ohjelmointikehitykseen implementoitu Kanban oli David 
Andersonin 2004 Microsoftilla käyttöönottama Drum-Buffer-Rope (Schragen-
heim & Dettmer, 2000) -ratkaisu (Anderson, 2010). Drum-Buffer-Rope -
menetelmä on Rajoitteiden teorian (Theory of Constraints; Goldratt, 1990) 
tuotantosovellus. 

3.2 Knibergin ja Skarinin näkemys 

Knibergin ja Skarinin (2010) näkemyksen mukaan Kanban voidaan tiivistää 
kolmeen pääsääntöön. Ensimmäisenä pääsääntönä on työnkulun virtauksen nä-
kyväksi tekeminen. Tällä työnkulun visualisoinnilla Kniberg ja Skarin tarkoittavat 
työn jakamista osiin, näiden osien kirjoittamista korteille ja niiden sijoittamista 
seinälle, Kanban-tauluun. Tällaisella Kanban-taululla tulisi käyttää sarakkeita, 
jotka havainnollistavat missä mikäkin työn osa on kokonaistyönkulussa. 

Toisena pääsääntönä on käynnissä olevien töiden määrän rajoittaminen selke-
ästi jokaista työnkulun vaihetta kohti (WIP-limit). Selkeällä rajoittamisella Kni-
berg ja Skarin (2010) tarkoittavat eksplisiittistä tapaa merkitä kunkin työvaiheen 
rajoitus, esimerkiksi numerolla Kanban-taulun työvaihetta kuvaavaan sarak-
keeseen. 

Kolmantena pääsääntönä Kniberg ja Skarin nostavat esiin työn osien läpi-
menoajan mittaamisen. Läpimenoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka yhdellä työn 
osalla kuluu kulkea koko työprosessin läpi. Keskimääräisen läpimenoajan mi-
nimoimisella saavutetaan optimoitu prosessi ja samalla työnkeston ennustetta-
vuus paranee. (Kniberg & Skarin, 2010.) 

Knibergin ja Skarinin (2010) Kanban on prosessityökalu siinä mielessä, et-
tä se auttaa työn tekemisessä kertomalla mitä tehdä. Tämä toimii kuitenkin vain 
tiettyyn pisteeseen asti. Mikään työkalu ei ole täydellinen, ja projektit voivat 
onnistua tai epäonnistua työkalusta riippumatta. Kniberg ja Skarin (2010) pai-
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nottavat, että työkalun arvo on siinä, että se rajoittaa mahdollisuuksia. Jos pro-
sessityökalu antaisi prosessiin osallistuvien tehdä mitä tahansa, se ei olisi työka-
luna kovin hyödyllinen. He kehottavat kuitenkin ketterien menetelmien käyttä-
jiä olemaan rajoittumatta vain yhteen työkaluun. Heidän mielestään työkalujen 
käyttöönotto ja yhdisteleminen tulisi tehdä tarvelähtöisesti, mutta kuitenkin 
niin, että työkalun rajoitukset tulevat otetuksi oikein huomioon. 

Kanban on empiirinen menetelmä. Kniberg ja Skarin tarkoittavat tällä sitä, 
että Kanbanin käyttäjän oletetaan kokeilevan prosessia eri tavoin ja mukautta-
vansa sen sitä kautta omaan kontekstiinsa sopivaksi. Hyvänä esimerkkinä ovat 
käynnissä olevien töiden rajoitteet (WIP-limit). Kanban ei suoraan kerro mitkä 
rajojen tulisi olla, vaan ne tulee kokeilemalla sovittaa omiin tarpeisiinsa sopi-
vaksi. 

Tämän empiirisen toimintatavan soveltamisessa tärkeintä on jatkuva kehi-
tys. Lean-ajattelussa tästä käytetään nimeä Kaizen (Liker, 2010). Kniberg ja Ska-
rin (2010) tarkoittavat tällä jatkuvalla kehityksellä menetelmän mukauttamista 
hypoteesien perusteella, johtopäätösten tekemistä mukauttamisen jälkeisiä tu-
loksia tarkastelemalla ja uusien mukauttamistoimien suorittamista saatujen tu-
losten perusteella. Tällainen jatkuva syklinen prosessi parantaa prosessin te-
hokkuutta. Keskeisessä asemassa tämän kehityksen ylläpitämisessä ovat palau-
tesilmukat. 

Kanban tarjoaa kaksi hyvää, reaaliaikaista mittaria, jotka toimivat palau-
tesilmukan tavoin. Ensimmäinen näistä on keskimääräinen työn osan läpimenoaika, 
joka päivittyy aina, kun työn osa saavuttaa valmista (Done) indikoivan sarak-
keen. Toinen mittari on pullonkaulat, jonka tyypillinen oire ilmenee Kanban-
taululla sarakkeen täyttymisenä, samalla kun seuraava sarake on tyhjä. Kniberg 
ja Skarin kutsuvat näitä ilmakupliksi. Reaaliaikaisten mittareiden selkeänä etu-
na on vapaus määrittää kulloiseenkin projektiin sopiva palautesilmukan ajalli-
nen pituus. Ajallisen pituudenkin täsmällinen määrittely tulisi tehdä kokeile-
malla; liian pitkäksi venyvä mittareiden analysointi johtaa hitaaseen prosessi-
kehitykseen, kun taas liian lyhyessä analysointivälissä prosessi itsessään ei ole 
ehkä ehtinyt stabiloitua. (Kniberg & Skarin, 2010.) 

3.3 Andersonin näkemys 

Anderson (2010) näkee Kanbanin monimutkaisena, mukautuvana järjestelmänä, 
jonka avulla organisaatiossa voidaan saavuttaa Lean-ajattelun mukainen toi-
mintatapa. Tällaiset monimutkaiset, mukautuvat järjestelmät vaativat tiettyjä 
alkuehtoja ja yksinkertaisia sääntöjä, joiden avulla on mahdollista tuottaa mo-
nimutkaisempaa, mukautuvampaa sekä emergentimpää käyttäytymistä. 

Kanban ei ole ohjelmistokehityksen elinkaarimenetelmä tai projektinhal-
linnallinen lähestymistapa. Andersonin (2010) mukaan kysymys on ennemmin-
kin luvan antajasta (Permission Giver). Anderson tarkoittaa tällä sitä, että Kan-
ban ei pakota ryhmää omaksumaan jotakin valmiiksi määriteltyä metodia tai 
prosessimallia, vaan sen sijaan se kannustaa tiimejä kehittämään omia prosessi-
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ratkaisuja ja työkaluja yksilöllisiin tarpeisiinsa. Tästä syystä Kanbania onkin 
pidetty kiistanalaisena ketterän ohjelmistokehityksen yhteisöissä. 

Kanbanissa on Andersonin mukaan viisi ydinominaisuutta, joiden avulla 
Lean-ajattelun mukaista käyttäytymistä voidaan tuottaa organisaatioissa. Nämä 
ydinominaisuudet ovat olleet läsnä kaikissa onnistuneissa Kanban-
toteutuksissa: 

1. Visualisoi työnkulku 
2. Rajoita käynnissä olevia töitä (Work-in-Progress -limit, WIP-limit) 
3. Mittaa ja hallinnoi työnvirtaa 
4. Tee prosessikäytännöistä eksplisiittisiä 
5. Käytä kehitysmahdollisuuksien tunnistamiseen valmiita malleja1 

Tyypillinen työnkulun visualisoinnin muoto on Anderson (2010) mukaan jonkin-
lainen korttiseinä (card wall), joka yksinkertaisimmillaan voidaan toteuttaa 
esimerkiksi post-it -lapuilla valkotaululla. Korttiseinän korvaavana, tai sitä täy-
dentävänä, menetelmänä voidaan myös käyttää erilaisia tehtävään suunniteltu-
ja ohjelmistoja. Anderson (2010, s.81) kertoo käyttävänsä tiiminsä kanssa Digital 
Whiteboard -sovellusta, jonka alustana toimii Team Foundation Server. 

Kun käynnissä olevien töiden (WIP) määrän rajoitteen koosta päätetään, tulisi se 
tehdä konsensuksessa kaikkien niiden toimijoiden kesken, joihin rajoituspäätös 
vaikuttaa. Anderson (2010, s.114) kyseenalaistaa joihinkin tutkimuksiin ja em-
piirisiin havaintoihin perustuvan väitteen, jonka mukaan kaksi työn alla olevaa 
asiaa yhtä tietotyöläistä kohden olisi optimaalinen määrä. Hänen mielestään 
tulos heijastelee ennemminkin tietotyöläisen arkea niissä organisaatioissa, joissa 
havaintoja on tehty. (Anderson, 2010.) 

Tavallinen tapa WIP-rajojen visuaalisesti eksplisiittiseksi merkitsemiseksi 
on kirjoittaa ne Kanban-taulun sarakkeiden ylä- tai alareunaan. Joskus rajoite 
koskee vain yhtä saraketta, joskus muutamaa. Jälkimmäinen tilanne ilmenee 
tyypillisesti tilanteessa, jossa työvaihe on järkevää jakaa kahteen osaan (esimer-
kiksi työvaihe ”analysis”, jossa osat ”in-progress” ja ”done”). (Anderson, 2010.) 

Anderson (2010) arvioi myös jonojen ja puskurien tarvetta ja merkitystä. 
Yleisesti jonojen ja puskurien WIP-rajoitetun koon tulisi Andersonin (2010) mu-
kaan olla niin pieni kuin mahdollista – lähtökohtaisesti nolla. Vaikka jonojen ja 
puskurien käyttö työvaiheiden välissä pidentääkin työn läpimenoaikaa (lead 
time), niin samalla ne parantavat saman läpimenoajan ennustettavuutta sekä 
yleistä sujuvuutta. Näin ollen puskurien koon ja olemassaolon sääntely on tär-
keä osa Kanbanin käyttöä. (Anderson, 2010.) 

Kolmanneksi ydinominaisuudeksi Anderson (2010) määrittelee työnvirran 
mittaamisen ja hallinnoimisen. Andersonin (2010) mukaan paras tapa seurata 
Kanbanin toimivuutta on käyttää kumulatiivista virtauskaaviota2 (cumulative-

                                                 
1 Tällaisia malleja ovat mm. Theory of Constrains (Goldratt, 1990), System Thinking (For-

rester, 1958) ja Toyota Production System (TPS) (Ohno, 1988). 
2 Esimerkki kumulatiivisesta flow-kaaviosta esim. Anderson (2010 s.140) ja Shalloway ym. 

(2010, s. 99) 
3 Scrum# tarkoittaa Scrum-menetelmän käyttämistä Lean-periaateiden mukaisesti (Shal-
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flow diagram), josta käyvät ilmi WIP-määrät järjestelmän kulloisessakin vai-
heessa. Jos Kanban toimii oikein, kaavion osa-alueiden tulisi olla sileitä ja nii-
den korkeuden tulisi pysyä vakaana. Kaaviosta voi myös lukea keskimääräisen 
työn läpimenoajan tarkastelemalla kaaviota horisontaalisesti. (Anderson, 2010.) 

Anderson (2010) esittelee myös muita menetelmiä työnvirtauksen mittaa-
miseen ja hallinnointiin. Kumulatiivisen virtauskaavion lisäksi kaksi keskeistä 
menetelmää ovat jo aiemmin mainittu työn läpimenoaika (lead time) sekä suo-
riutuminen suhteessa eräpäiviin (due date performance). Anderson (2010) pitää 
työn läpimenoaikaa liiketoimintaketteryyden indikaattorina. Hänen mielestään 
paras tapa työn läpimenoajan raportoimiseksi on verrata sitä palvelutasosopi-
mukseen (Service-level-agreement, SLA). Suoriutumista suhteessa eräpäiviin 
Andersonin (2010) puolestaan kehottaa raportoimaan viimeisimmän kuukau-
den osalta sekä vuoden alusta. Jossain tilanteissa myös koko menneen vuoden 
raportoiminen erillisenä voi olla perusteltua. (Anderson, 2010.) 

Prosessikäytänteiden ekspliittisyys on neljäntenä ydinominaisuutena Ander-
sonin (2010) listalla. Anderson (2010) mainitsee tyypillisimpinä tapoina ekspli-
siittisesti merkitä eri palveluluokkaan kuuluvia työn osia joko värikoodein tai 
käyttämällä ”uimaratoja” (swimlane). Palveluluokkia koskevat eri käytänteet ja 
niiden hahmottaminen helpottuu luokkamerkintöjen ollessa selkeitä. Anderson 
(2010, s. 129–131) mainitsee neljä palveluluokkaa kiireelliset (expedite), sovitun 
toimituspäivän (fixed delivery date), tavalliset (standard) ja aineettoman luokan 
(intangible class) tehtävät. Kaikkien luokkien käytänteet ovat määritelty selke-
ästi. (Anderson, 2010.) 

Viidentenä ja viimeisenä Andersonin (2010) mainitsemana ydinominai-
suutena on vaatimus valmiiden mallien käyttämisestä kehitysmahdollisuuksien tun-
nistamisessa. Anderson (2010) toteaa, että Kanban tukee ainakin kolmea jatku-
van kehityksen menetelmää: rajoitusten hallintaa (Constraint Management), 
tuhlauksen vähentämistä (Waste Reduction) ja vaihteluvuuden hallintaa (Va-
riability Management). Andersonin (2010) mukaan juuri tästä syystä Kanbanin 
tekniikoiden käyttö voi tarjota yritykselle kehitysmahdollisuuksia sille itselleen 
parhaiten sopivalla tavalla. 

3.4 Ladasin näkemys 

Ladasin (2008) mukaan Kanban nojaa James Womackin ja Daniel Jonesin (1996) 
esittelemään Lean-ajattelun viiteen periaatteeseen, jotka hän siirtää ohjelmisto-
kehityksen kontekstiin. Nämä periaatteet voidaan tiivistetysti esittää seuraavas-
ti (Womack & Jones, 1996): 

1. Tunnista tuotteesi arvo asiakkaan näkökulmasta 
2. Kartoita koko arvoketju, ja poista ne vaiheet, jotka eivät luo arvoa 
3. Luo arvoa lisäävistä työvaiheista tiivis, sujuvasti kohti asiakasta vir-

taava järjestelmä 
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4. Kun virtaava järjestelmä on luotu, anna asiakkaan vetää (pull) arvoa 
järjestelmästä 

5. Kun arvo on tunnistettu, arvoketju kartoitettu, arvoa luomattomat vai-
heet poistettu ja vetoperiaate toteutettu, aloita kehittämisprosessi alus-
ta ja toista, kunnes täydellistä arvoa on luotu ilman hukkavaiheita 

Ladas (2008) arvioi, että ketterien menetelmien yleistyminen ei ole ollut pelkäs-
tään positiivista. Olemassa ollutta osaamista on kadonnut, kun uudet menetel-
mät ovat syrjäyttäneet niin projektipäälliköitä kuin projektien johtamisen käy-
täntöjäkin. Ladasin mukaan viime vuosina on noussut uusi, ketterien kehittäji-
en toinen sukupolvi, jotka pyrkivät paikkaamaan kadonneita osia, pyrkimällä 
kohti kokonaisvaltaisempaa projektin hallintaa. Ladas pitää tärkeänä, että 
työnkulun virtauksen hallinta integroituu uudelleen osaksi ohjelmistokehitystä.  

Ladas aloittaa tarkastelunsa kysymällä, millaisissa olosuhteissa Lean-
ajattelun mukainen ohjelmistokehitys on ylipäätään mahdollista. Hän vastaa 
kysymykseen asettamalla kaksi aksioomaa Lean-periaatteiden mukaiselle oh-
jelmistokehitykselle. Ensimmäinen aksiooma lausuu, että työ on mahdollista 
jakaa pieniin, arvoa lisääviin osiin, jotka voidaan aikatauluttaa suoritettavaksi 
itsenäisesti. Toiseksi aksioomaksi Ladas määrittelee, että jokainen ensimmäises-
sä aksioomassa määritelty, arvoa lisäävä osa voidaan kehittää jatkuvassa työn-
kulun virrassa vaatimusmäärittelystä käyttöönottoon. 

Ensimmäinen aksiooma ei koske erityisesti Lean-ajattelun mukaista oh-
jelmistokehitystä. Paremminkin kysymys on iteratiivis-evolutionaarisen kette-
rän kehityksen mahdollistavasta lähtökohdasta, jota on tutkittu ja käytetty jo 
vuosikymmeniä. Toinen aksiooma on Lean-ajattelulle ominaisempi. Sen määrit-
telemä työnkulun virtaus merkitsee, että prosessia sekä siihen osallistuvia ihmi-
siä pitää tarkastella tarkasti piilotuhlauksen tunnistamiseksi ja välttämiseksi. 

Ladasin (2008) Kanban ei ole prosessi vaan käytäntö, joka ilmentää periaa-
tetta. Sitä voidaan käyttää prosessin rakentamiseen, joka määrittyy jokaiselle 
ongelmalle erikseen, käytössä oleviin resursseihin pohjautuen. Kanban on työ-
kalu ja, kuten mitä tahansa työkalua, sitä käytetään ongelmanratkaisuun. Ladas 
kokee, että Kanban on ohjelmistokehityksen tunnetuista työkaluista tehokkain.  

Ladas (2008, s.25) esittää informaation virtaamisen ohjelmistokehityksessä 
kuvion 2 tapaisesti. Tämän, melko korkean tason kuvauksen mukaisen toimin-
nan optimointi on Ladasin näkemyksessä keskeistä. Ideaalisessa tilanteessa in-
formaation tasaisen ja jatkuvan virtauksen tulisi kiihtyä maltillisesti ja loputto-
masti ajan kuluessa. Tämä johtaisi kykyyn vastata laajempaan ja monipuoli-
sempaan kysyntään, kunhan vain omat resurssit jatkavat kasvuaan. (Ladas, 
2008.) 
 

 
KUVIO 3 Informaation virtaaminen ohjelmistokehityksessä (mukaillen Ladas, 2008, s. 25) 

Piilevä kysyntä Tunnettu kysyntä 
Lisäarvoa 
tuottava 

suunnittelu 
Tuotanto 

Käyttöönotettu 
ratkaisu 
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Ladas tuo tämän ajatuksen käytäntöön syvyyssuuntaiseen suunnitteluun 
(depth-first design) keskittyvällä mallilla. Tällä mallilla tarkoitetaan suunnitte-
lutapaa, joka etenee suoraan uuden toivotun ominaisuuden tunnistamisesta sen 
määrittelyyn mitä tuote tekee ja miten se sen tekee. Tämän jälkeen tuotetaan 
suunnitelma tuotteen rakentamisesta ja rakennetaan se. Koska uutta arvoa ha-
lutaan tuottaa asiakkaalle mahdollisimman nopeasti, rajoitetaan kerrallaan teh-
tävän työn määrää. Toisin sanoen Ladasin syvyyssuuntaiseen suunnitteluun 
pohjautuva tuotantotapa tuottaa pieniä, inkrementaalisia arvon lisäyksiä tuot-
teeseen mahdollisimman tehokkaasti. (Ladas, 2008.) 

Myös Ladas (2008) käyttää työnkulun virtauksen hallintaan WIP-rajaa 
(work-in-process), jolla hän tarkoittaa kulloisessakin työvaiheessa olevien työn 
osien määrän rajaamista kullakin hetkellä. Tällä tavalla työmenetelmään saa-
daan kontrollin ja joustavuuden optimaalinen tasapaino.  

Ajallisesti rajattuja (timeboxed) iteraatioita käyttävien menetelmien aika 
on Ladasin (2008) mielestä ohi. Hän pitää ensimmäisen sukupolven ketteriä 
menetelmiä historiallisesti tärkeänä välivaiheena, joka osoitti, että kysymys on 
koko ajan ollut työnkulun virtauksesta (flow) ja veto-järjestelmästä (pull). Nyt, 
ketterien menetelmien toisen sukupolven noustessa valtaan, jatkuvan integraa-
tion rinnalle nousevat jatkuva suunnittelu ja jatkuva käyttöönotto. 

3.5 Shallowayn ym. näkemys 

Shallowayn, Beaverin ja Trottin (2010) mukaan Kanban-ohjelmistokehitys pe-
rustuu kolmelle uskomukselle: 

 

 Ohjelmistokehitys on tiedon luontia ja hallintaa. 

 Ohjelmistokehitystä voidaan kuvata ja hallita jonojen ja kontrollisilmu-
koiden avulla. 

 Informaation virtaamista järjestelmässä täytyy kuvata jotenkin. 
 
Monet ketterät menetelmät käyttävät ajallisesti kiinteänmittaisia iteraatioita, 
jotka parantavat työnkulun hallintaa epäsuorasti. Shallowayn ym. (2010) mu-
kaan Kanban-ohjelmistokehityksen keskiössä on nimenomaan työnkulun suora 
hallinta. Kanban-ohjelmistokehityksen periaatteilla toimivalla työryhmällä on 
ennalta sovittu määrä ominaisuuksia kehitettävänä, jotka toteutetaan loppuun 
asti. Vasta kun ryhmä on valmis aloittamaan työn uuden ominaisuuden parissa, 
se vetää (pull) uuden työn pienestä jonosta. Tämä edesauttaa työn ohjaamista ja 
johtamista, koska tällöin voidaan suoraan vaikuttaa sekä tehtäviin töihin priori-
teettijonojen kautta että siihen, miten työ suoritetaan. 

Kanban-ohjelmistokehitykessä keskeisessä asemassa on myös arvon tuot-
taminen asiakkaalle. Kanban-periaatteilla johdettu ryhmä keskittyy kehittä-
mään mahdollisimman pientä ominaisuutta, jolla on asiakkaalle arvoa. Tällöin 
jokaisen vaiheen loppuunsaattaminen tuottaa asiakkaalle aidosti arvoa, jonka 
hän itse myös voi todeta. Kehityslinjalla olevien tehtävien määrä sekä eräkoko 
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pidetään pienenä, millä on prosessia tehostava vaikutus. Ryhmä saa edelleen 
palautetta nopeasti, joka osaltaan auttaa sitä hahmottamaan suuren kuvan, sekä 
pysymään sen suhteen oikeilla jäljillä. (Shalloway ym., 2010.) 

Shalloway ym. (2010) ehdottaa, että Lean-ajattelun mukaisia lähestymista-
poja harkittaisiin silloin, kun ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä laajen-
netaan muutamia ryhmiä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Shalloway ym. (2010) 
käyttää Kanbania ja Scrum#:ia3 esimerkkeinä Lean-lähestymistavoista. Olen-
naista käytettävän tavan valinnassa on kuitenkin arvioida kulloistakin käyttö-
kontekstia. Shalloway ym. (2010) tarjoaa kontekstin arviointiin useita tekijöitä, 
joista voi esimerkin omaisesti nostaa esiin muutamia. Lähestymistapaa valitta-
essa voidaan Shalloway ym. (2010) mukaan arvioida mm. ovatko tiimit maan-
tieteellisesti samassa paikassa, kuinka usein ja miten valmista työtä julkaistaan 
sekä toimitaanko tukiympäristössä. 

Kanbanin todellinen arvo on sen työnkululle selvästi määritellyissä sään-
nöissä ja rajoituksissa, jotka työryhmien tulee itselleen asettaa. Tämä mahdollis-
taa ilmapiirin, jossa voidaan objektiivisesti keskustella mikä toimii ja mikä ei. 
Tällöin työryhmä keskittyy ennemmin prosessin toimivuuteen kuin yksilöiden 
onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Keskeinen tapa, jolla Kanban pyrkii tehos-
tamaan työnkulkua, on käynnissä olevien töiden (work-in-process, WIP) mää-
rän kontrollointi. Tyypillisesti tämä tarkoittaa kaikkien aktiviteettityyppien 
tunnistamista ja lokeroimista, ja jokaisen tyypin käynnissä olevien töiden 
enimmäismäärän rajoittamista WIP-rajoitteella. 

Kanban ei tarjoa yhtä selkeää tekniikkaa työn hallitsemiseksi. Sen sijaan se 
huomioi johdon itse lähestymistavassaan. Johto osallistuu keskusteluihin työn 
suorittamistavoista ja siitä, miten sitä seurataan. Johto on sitoutunut noudatta-
maan niitä työtapoja, joita tiimit ovat itselleen valinneet. Tällaisella tiimien pro-
sessien läpinäkyvyydellä johto pystyy parantamaan oman osallistumisensa laa-
tua ryhmän prosessin kehittämisen kannalta. 

Työn ja työnkulun visualisointi on Shallowayn ym. (2010) mukaan tärkeä 
osa Kanban-tekniikkaa. Kanban-taulu on tyypillinen tapa seurata tarkasti, ja 
pienellä vaivalla, prosessin tilaa ja etenemistä. Toinen keskeinen työn visu-
alisointitapa on projektin kumulatiivinen virtauskaavio, joka kuvaa kokonais-
virtausta Kanban-järjestelmän läpi. Se tarjoaa mittarin jokaiselle merkittävälle 
työvaiheella ja auttaa lisäksi tunnistamaan prosessin ongelmakohtia, esimerkik-
si liian pieniä WIP-määriä. 

Shalloway ym. (2010) mukaan Kanban yhdistää kaksi seikkaa. Ensinnäkin 
työnkulku on selvästi määritelty jonoihin ja kontrollisilmukoihin perustuen. 
Toiseksi tämän työnkulun hallinnointi tehdään rajoittamalla jokaisen aktiviteet-
tiaskeleen WIP-määrää. 

Kanbanin on todettu vähentävän sitoutumisen pelkoa käyttäjätarinoihin 
sitoutumisessa, joka on joissain tiimeissä merkittävä riski. Pelko yleisesti vaike-
uttaa oppimista. Kanban on selvästi tiimiprosessi, ja se korostaa nimenomaan 
ryhmän suoriutumista. Se myös helpottaa työnkulun parantamista ilman yksi-

                                                 
3 Scrum# tarkoittaa Scrum-menetelmän käyttämistä Lean-periaateiden mukaisesti (Shal-

loway ym., 2010, s.92). 
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löihin kohdistuvia syytöksiä, ja tämä osaltaan vähentää häpeän pelkoa. Lisäksi 
Kanban mahdollistaa prosessin konkreettisen reflektion, esimerkiksi WIP-
rajojen arvioinnissa. Kokonaisuudessaan Kanbanin läpinäkyvä prosessi helpot-
taa johdon osallistumista prosessiin ja sen kehittämistä. Shalloway ym. (2010) 
päätyy yllä esitettyyn argumentointiin nojaten ehdottamaan, että tiimit oppivat 
jatkuvan prosessinkehittämisen Kanbanin avulla nopeammin. (Shalloway ym., 
2010.) 

3.6 Kanbanista esitettyjen käsitysten vertailua 

Kuten edellisistä alaluvuista käy ilmi, Kanbania voi lähestyä jo yleiselläkin ta-
solla monin eri tavoin. Knibergin ja Skarinin (2010) Kanban on prosessityökalu. 
Se auttaa työn tekemisessä kertomalla mitä tehdä. Kniberg ja Skarin painottavat 
Kanbanin empiiristä luonnetta, jonka soveltamisessa on tärkeintä jatkuva kehi-
tys. Heidän tulkintansa mukaan Kanban asettaa rajoitteita ainoastaan käynnissä 
olevan työn määrälle ja vaatimalla työn kulun visualisoinnin. 

Anderson (2010) puolestaan näkee Kanbanin monimutkaisena, mukautu-
vana järjestelmänä, jolla organisaatio voi saavuttaa Lean-toimintatavan. Hän ei 
pidä sitä projektinhallinnallisena lähestymistapansa sinänsä vaan aktivoivana 
kannustajana, jonka avulla tiimit voivat kehittää tarpeellisiksi katsomiaan pro-
sessiratkaisuja ja työkaluja omiin tarpeisiinsa.  

Ladas (2008) lähestyy asiaa vahvasti Lean-ajattelun periaatteisiin nojaten. 
Hän pyrkii luomaan Kanban-tulkintansa taustalle eheän teoreettisen viiteke-
hykseen, joka niveltää sen osaksi laajempaa Lean-ajattelun kokonaisuutta. La-
dasin (2008) Kanban ei siis ole prosessi, vaan käytäntö, joka ilmentää syvempiä 
periaatteita. Sen avulla voidaan huomioida kulloisenkin ongelman resurssit 
sekä vaatimukset ja rakentaa niihin sopiva ratkaisuprosessi. 

Shallowayn ym. (2010) Kanbanissa keskiössä ovat työnkulun suora hallin-
ta sekä arvon tuottaminen asiakkaalle. Sen todellinen arvo on selvästi ilmais-
tuissa säännöissä ja rajoituksissa, jotka tiimien tulee itselleen asettaa. 

Kanbania voi siis lähestyä hyvin monitahoisesti. Kanbanin esittämisen 
teoreettisuuden asteen voi katsoa riippuvan merkittävästi sen suhteesta Lean-
ajatteluun ja -periaatteisiin. Shalloway ym. (2010) lähestyy Leania käytännöstä 
käsin. Heidän mielestään Lean-lähestymistapaa kannattaa alkaa harkita, kun 
ohjelmistokehitys alkaa laajentua muutamia tiimejä suuremmaksi. Ladas (2008) 
puolestaan lähtee Leanista ja määrittelee aksiomaattisesti milloin sen toteutta-
minen on ohjelmistokehityksessä ylipäänsä mahdollista. Anderson (2010) tarjo-
aa eräänlaisen kompromissiratkaisun. Hänen tulkintansa Kanbanista sisältää 
kattavan teoreettisen perustan, mutta pystyy silti esittämään sen ytimen käy-
tännöllisesti koottuna. 

Huomionarvoista on kuitenkin, että kaikissa käsityksissä Lean-periaatteet 
ovat vahvasti läsnä. Kaikissa Kanban-käsityksissä arvon luominen asiakkaalle, 
veto-ajattelu (pull) ja työn virtauksen hallinta on koettu tärkeäksi ja keskeiseksi.  



30 

Kun Kanbanista esitetyt käsitykset tulevat lähemmäs käytäntöä, alkaa 
niistä löytyä selkeitä yhteneväisyyksiä. Voidaan sanoa, että kaikki tässä tut-
kielmassa esitetyt käsitykset pyrkivät esittämään Kanbanin jonkinlaisena pää-
sääntöjen, periaatteiden tai ydinominaisuuksien listana. Sen keskeinen ajatus on 
siis haluttu tuoda helposti ymmärrettävään ja omaksuttavaan muotoon. Näiden 
Kanbanin pääsääntölistojen pituus ja laajuus vaihtelevat karkeasti kolmesta 
(Kniberg & Skarin, 2010) viiteen (Anderson, 2010) sääntöön. Kanbanin periaat-
teita ja pääsääntöjä vertaillessa huomaa, että niiden syvyys vaihtelee esittäjästä 
ja hänen tarkoitusperästään riippuen.  

Kaksi periaatetta on eksplisiittisesti läsnä jokaisessa tässä tutkimuksessa 
esitetyssä tulkinnassa. 

1. Työnkulun visualisointi 
2. Käynnissä olevan työn määrän rajoittaminen (WIP-limit) 

Eri käsityksissä on erilainen näkemys visualisoinnin laajuudesta. Esimerkiksi 
Shalloway ym. (2010) tulkitsevat, että kumulatiivinen virtauskaavio on yksi osa 
työnkulun visualisointia, kun taas Kniberg ja Skarin (2010) lukevat kyseisen 
kaavion käytön osaksi oman käsityksensä kolmatta pääsääntöä, työnkulun lä-
pimenoajan mittausta. Samoin Anderson (2010) nostaa työnvirtauksen mittaa-
misen osaksi kolmatta ydinominaisuuttaan. 

Kaikissa käsityksissä korostetaan myös rajojen ja käytänteiden eksplisiit-
tistä merkitsemistä sekä prosessiin läpinäkyvyyttä. Andersonin (2010) näkemys 
on ainut, joka listaa tämän eksplisiittisyyden pääsäännöksi. Muissa tässä tutki-
muksessa esitetyissä käsityksissä se lasketaan osaksi työn visualisointia (Shal-
loway ym., 2010) tai käynnissä olevien töiden määrän rajoittamista (Kniberg & 
Skarin, 2010). 

Viimeisenä keskeisenä, ja ehkä tärkeimpänä, periaattellisena samankaltai-
suutena voidaan pitää Kanbanin empiiristä ja tapauskohtaisesti mukautuvaa 
luonnetta. Andersonin (2010) käsityksessä tämä tarkoittaa pääsääntöä valmii-
den mallien käyttöstä kehitysmahdollisuuksien tunnistamisessa, kun taas Kni-
bergin ja Skarinin (2010) käsityksessä empiirisyys on implisiittistä ja tarkoittaa 
jatkuvasti läsnäolevaa kehityssykliä prosessin parantamiseksi. Shalloway ym. 
(2010) ja Ladas (2008) tulkitsevat Kanbanin empiirisyyttä kutakuinkin Kniber-
gin ja Skarinin (2010) tavoin. 

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että kahden eksplisiittisesti yhtenevän 
periaatteen lisäksi voidaan tunnistaa kolme Kanban-käsityksiä yhdistävää im-
plisiittistä periaatetta. 

3. Työnkulun mittaaminen 
4. Prosessikäytänteiden tekeminen eksplisiittisiksi 
5. Prosessin jatkuva kehittäminen 

Tämä esittämäni viiden periaatteen kokoelma on suhteellisen lähellä Anderso-
nin (2010) näkemystä. Kanban perustuu Lean-periaatteisiin ja siksi onkin ym-
märrettävää, että Kanbanin tulkitsijat ovat pyrkineet minimoimaan Kanbanin 
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käytöstä aiheutuvan hukan (waste) ja siten tekemään Kanbanin periaatteista 
niin kevyitä kuin mahdollista. Voidaankin siis argumentoida, että viiden pää-
säännön esittämisen sijaan kaksi kaikkien tulkitsijoiden eksplisiittisesti esittä-
mää periaatetta olisivat riittävät Kanbanin määrittelemiseksi. 

Oman näkemykseni mukaan Kanbanin käytön keskeisin sisältö ilmenee 
kahdesta eksplisiittisestä periaatteesta, mutta se ei vielä riitä kuvaamaan Kan-
bania Lean-ajattelun mukaisena kokonaisuutena. Tämän kokonaisuuden saa-
vuttamiseksi on periaatekokoelmaan lisättävä vielä prosessin jatkuvan kehittä-
misen määrittelevä periaate, eli viides ja viimeinen mainitsemistani periaatteista. 
Tämä painotus liittää Kanbaniin Lean-ajattelun Kaizenin (Liker, 2011) ja erottaa 
sen ensimmäisen sukupolven ketteristä menetelmistä tekemällä siitä pelkkää 
menetelmää laajemman viitekehyksen. 

3.7 Vertailu ensimmäisen sukupolven menetelmiin 

VersionOnen (2011) kyselytutkimuksen mukaan ohjelmistokehityksessään 
Scrumia ja Scrum/XP -hybridiä käytti yhteensä 66 % vastanneista. Tähän ver-
rattuna Kanbanin käyttö on vielä vähäistä. Kanbania käytti vain 3 % vastaneista. 
Jos mukaan lasketaan vielä Scrumbania käyttävät (3 %) ja jotain muuta Lean-
menetelmää käyttävät (2 %), niin kokonaisuudessaan toisen sukupolven mene-
telmiä käyttäviä oli 8 % vastaajista. Lean-ohjelmistokehitys on siis vielä altavas-
taaja ohjelmistokehityksen kentällä. (VersionOne, 2011.) 

Kuten Wang ym. (2012) toteaa, on Kanban kuitenkin ylivoimaisesti suosi-
tuin menetelmä siirryttäessä perinteisestä ketterästä kehityksestä Lean-
ohjelmistokehitykseen. Wangin ym. (2012) mukaan 75 % kaikista tällaisista pro-
sessitransitioista käytti Kanbania ketterän prosessin muutoksessa. Näin ollen on 
perusteltua olettaa, että Kanbanin ja Kanban-hybridien käytön määrä tulee lähi-
tulevaisuudessa kasvamaan merkittävästi. 

Sekä Shalloway ym. (2010) että Kniberg ja Skarin (2010) esittelevät Kanba-
nia vertaileamalla sitä Scrumiin. Vertaaminen on perusteltua, johtuen Scrumin 
asemasta ketterien menetelmien joukossa sekä sen yleisestä tunnettuudesta. 
Shalloway ym. (2010) kritisoivat mm. Scrumin tarkastelun ja sopeuttamisen (in-
spect and adapt) riittämättömyyttä, itseorganisoituvien tiimien kykyä kehittää 
prosessiaan tiimien ulkopuolelle ja arvonhallintaa sprinteissä. Sprinttien arvon-
hallinnan ongelmilla Shalloway ym. (2010) tarkoittavat tilanteita, missä tiimien 
täytyy tehdä kehitys- tai tutkimustyötä laadun tai toiminnallisuuden varmista-
miseksi, joka ei sinänsä tuota arvoa asiakkalle. Knibergin ja Skarinin (2010) kes-
keinen kritiikki kohdistuu nimenomaan mukautuvuuteen, jota Scrumin aikara-
joitetut sprintit merkittävästi rajoittavat. Scrumin ja Kanbanin eroja on esitelty 
Knibergin ja Skarinin mukaan (2010) taulukossa 3. 
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TAULUKKO 3 Scrumin ja Kanbanin eroja (Kniberg & Skarin, 2010, s. 50) 

Scrum Kanban 

Aikarajoitetut iteraatiot pakollisia. 
 

Aikarajoitetut iteraatiot mahdollisia. 
Suunnittelu, julkaiseminen ja prosessin 
kehittäminen voidaan suorittaa eri rytmis-
sä. Aikarajoiteen sijaan voidaan käyttää 
tapahtumalähtöistä lähestymistapaa. 

Tiimi sitoutuu tiettyyn työmäärään iteraa-
tiokohtaisesti. 
 

Sitoutuminen valinnaista. 

Käyttää nopeutta (velocity) suunnittelun ja 
prosessikehityksen oletusmittarina. 
 

Käyttää läpimenoaikaa (lead time) suunnit-
telun ja prosessikehityksen oletusmittarina. 

Toiminnallisesti monipuolisten tiimien 
käyttö pakollista. 
 

Toiminnallisesti monipuolisten tiimien 
käyttö valinnaisia. Spesialistitiimit sallittu. 

Töiden koko täytyy suhteuttaa toteutetta-
vaksi yhden sprintin sisällä 
 

Ei määrittele mitään erityistä työn kokoa. 

Sprintin edistymiskaavion (burndown 
chart) käyttö määrätty. 
 

Ei määrittele minkään erityisen kaavion 
käyttöä. 

Käynnissä olevien töiden määrän rajoitta-
minen epäsuorasti (sprinttiä kohden) 
 

Käynnissä olevien töiden määrän rajoitta-
minen suoraan (työvaihetta kohden) 

Arvioinnit (estimation) pakollisia. 
 

Arvioinnit (estimation) valinnaisia. 

Käynnissä olevaan iteraatioon ei voi lisätä 
töitä. 

Uusia töitä voi lisätä milloin tahansa, kun 
resursseja on vapaana. 
 

Sprintin työlistan (backlog) omistaa yksi 
tiimi. 

Useammat tiimit tai yksilöt voivat jakaa 
Kanban-taulun. 
 

Määrittelee kolme roolia. Ei määrittele mitään rooleja. 
 

Scrum-taulu tyhjennetään sprinttien välil-
lä. 
 

Kanban-taulu on pysyvä. 

Määrittelee priorisoidun työlistan (back-
log) tuottelle. 
 

Priorisointi on valinnaista. 

 
Näihin ongelmiin nojaten Ladas (2008) pitää ensimmäisen sukupolven ketteriä 
menetelmiä tarpeellisena välivaiheena, joiden aika on nyt ohi. Andersonin (2010) 
näkemykseen Kanbanista nojaten Ikonen (2011) katsoo, että Kanban pystyy 
voittamaan useita näistä aiempien ketterien menetelmien ongelmista.  
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4 ESIMERKKEJÄ KANBANIN KÄYTÖSTÄ 

Tässä luvussa esitellään kolme esimerkkiä Kanbanin implementoinnista. Esi-
merkit on pyritty valitsemaan niin, että ne tarjoavat katsauksen mahdollisim-
man erilaisiin projekteihin, ja samalla riittävän yleistettävyden. Ensimmäinen 
niistä kertoo Kanbanin käyttämisestä laajan projektin hallinnointiin (Kniberg, 
2011). Toisessa tapauksessa kysymyksessä on siirtyminen Scrumista Scrumba-
niin (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012). Kolmannessa tapauksessa kerrotaan 
Kanbanin käytöstä vakuutusyhtiön IT-osaston ohjelmistokehityksessä. Muita 
mahdollisia tapauksia olisivat olleet muiden muassa Kanbanin käyttö kokeelli-
sessa ohjelmistojen tutkimus- ja tuotekehitysksikössä Software Factoryssa (Iko-
nen, Pirinen, Fagerholm, Kettunen & Abrahamsson, 2011) sekä simulaatiotut-
kimus Lean-Kanban -lähestymistavasta (Anderson, Concas, Lunesu & Marchesi, 
2011). Luvun lopuksi esitellään päätelmiä tapauksista. 

4.1 Laajan projektin hallinnointi Kanbanin avulla 

Tässä alaluvussa Kanbanin käyttämisestä kerrotaan laajan ruotsalaisen kehit-
tämisprojektin yhteydessä. Ensin kerrotaan lähemmin projektista ja sen jälkeen 
sen toimintatavoista. Lopuksi arvioidaan toimintatapoja sovellettujen Kanban-
periaatteiden osalta. 

4.1.1 Tapauksen esittely 

Kniberg (2011) esittelee projektin, jossa Ruotsin poliisiviranomaiselle (rikspo-
lisstyrelsen, RPS) tuotettiin uusi digitaalinen tutkinnan tukijärjestelmä PUST 
(Polisens mobila Utrednings STöd). Käytännössä tarkoituksena oli luoda ole-
massa oleviin järjestelmiin integroitu verkkosovellus, jonka avulla tutkintatyötä 
voidaan siirtää kentälle. Tätä varten jokainen poliisiauto varustettiin pienellä 
kannettavalla tietokoneella, jossa on mobiili internet-yhteys. (Kniberg, 2011.) 
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Projekti alkoi vuoden 2009 kolmannessa neljänneksessä. Aloitusvaiheessa 
projektissa työskenteli noin kymmenen henkeä. Määrä kasvoi noin 30 henkeen 
vuoden 2010 puoleen väliin tultaessa, kunnes tuplaantui yli kuuteenkymme-
neen vuoden 2010 viimeisessä neljänneksessä. (Kniberg, 2011.) 

Pilottijulkaisu, versio 1.0, julkaistiin vuoden 2010 kolmannessa neljännek-
sessä, eli noin vuosi projektin aloituksen jälkeen. Tämä tuntuu ketterän kehityk-
sen näkökulmasta verraten pitkältä ajalta, mutta Knibergin (2011) mukaan otet-
taessa huomioon kehitettävän järjestelmän monimutkaisuus ja se, että kysymys 
oli julkisen hallinnon projektista, julkaisuun kulunutta aikaa voidaan pitää ly-
hyenä. (Kniberg, 2011.) 

Versio 1.1 julkaistiin vuoden 2010 neljännessä neljänneksessä, versio 1.2 
sekä 1.3 vuoden 2011 ensimmäisessä neljänneksessä ja versio 1.4 sekä 1.5 vuo-
den 2011 toisessa neljänneksessä. Versio 1.4 oli valtakunnallinen pääversio ja se 
julkaistiin huhtikuussa 2011. Julkaisu keräsi osakseen mediahuomiota ja se otet-
tiin hyvin vastaan kaikkien asianomaisten taholta. (Kniberg, 2011.) 

4.1.2 Järjestelmäkehityksen toteutus 

Kniberg (2011) kuvailee projektissa käytettyä järjestelmäkehityksen menetelmää 
Scrum-XP-Kanban -hybridiksi. Tässä alaluvussa esitellään Knibergin (2011) ku-
vailemia projektissa käytettyjä työtapoja yleisluontoisesti ja analysoidaan Kan-
banin periaatteita sekä niiden vaikutusta kokonaisuuteen seuraavassa alaluvus-
sa. 

Knibergin (2011) mukaan suurten projektien riskien minimoinnissa on-
gelman paloittelu (slicing the elephant) ja inkrementaalinen julkaiseminen ovat 
keskeisessä asemassa. PUST-järjestelmän kehityksessä ongelma pilkottiin maan-
tieteellisen sijainnin sekä rikostyypin mukaan. Versioissa 1.1 ja 1.2 laajennettiin 
järjestelmän kattavuutta rikostyyppien suhteen ja versioissa 1.3. ja 1.4. järjes-
telmän maantieteellistä kattavuutta aina valtakunnalliseen versioon saakka. 
Versio 1.5 laajensi jälleen järjestelmän tukemien rikostyyppien määrää. 

PUST-projektissa yksi henkilö toimi pääasiakkaana. Hänellä oli lista kor-
kean tason toiminnoista, joita projektissa kutsuttiin ominaisuusalueiksi (feature 
areas). Knibergin (2011) mukaan nämä ominaisuusalueet voisi karkeasti samais-
taa ketterän kehityksen suuriksi karkean tason käyttäjätarinoiksi (epic). Lisäksi 
projektissa oli läsnä oleva käyttäjä (onsite user), joka oli alussa paikalla noin 
kerran viikossa ja projektien loppua kohden melkein päivittäin. Ennen jokaista 
julkaisua noin kymmenen hengen poliisitiimi suoritti muutaman päivän hyväk-
symistestaukseen ja antoi palautetta. (Kniberg, 2011.) 

Projektissa oli viisi tiimiä: yksi vaatimusmäärittelytiimi (requirements ana-
lyst team), yksi testaustiimi (system test team) ja kolme kehitystiimiä (feature 
teams). Kehitystiimit olivat käytännössä Scrum-tiimejä. Vaatimusmääritelytii-
missä oli kolmenlaisia rooleja. Osa vaatimusmäärittelyanalyytikoista toimi ke-
hitystiimien osana, osa toimi kehitystiimeistä irrallaan ja keskittyi kokonaisuu-
teen ja loput toimivat joustavasti näiden kahden roolin välillä kulloisenkin tar-
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peen perusteella. Testaustiimi toimi täsmälleen vaatimusmäärittelytiimin tavoin 
kolmeroolisena. (Kniberg, 2011.) 

Projektissa käytettiin päivittäisiä kokouksia (daily cocktail party), jotka to-
teutettiin aamuisin kolmiportaisesti. Ensimmäisenä kokoontuivat kehitystiimit, 
tämän jälkeen vaatimusmäärittelijät, testaajat ja kehittäjät kukin tahollaan ja 
viimeisenä päivitettiin kokonaisprojektin tilanne eräänlaisen koontiryhmän 
(cross-team) kanssa. Tähän viimeiseen ryhmään osallistui projektin johdon li-
säksi yksi henkilö jokaisesta kehitystiimistä, ja yksi henkilö jokaisesta työnteki-
järyhmästä (analyytikko, testaaja, kehittäjä). Jokainen näistä kokouksista oli ra-
joitettu 15 minuutin mittaiseksi. (Kniberg, 2011.) 

Projektin visualisointi toteutettiin Kanban-taululla (Kuvio 5). Kniberg 
(2011) painottaa, että projektissa mitattiin arvon virtaamista ideasta tuotantoon 
ja rajoitettiin käynnissä olevan työn määrää jokaisessa prosessin vaiheessa. Va-
semmanpuolimmaisessa sarakkeessa (Ideas) ovat pääasiakkaan määrittämät 
ominaisuusalueet, joista analysoidaan käyttäjätarinoita ominaisuuksiksi kol-
manteen sarakkeeseen (Features). Näistä ominaisuuksista vedetään (pull) 
kymmenen tärkeintä ominaisuutta seuraavaan sarakkeeseen kahdesti viikossa. 
(Kniberg, 2011.) 

 

 
KUVIO 4 Projektin Kanban-taulu (Kniberg, 2011, s. 17) 

Kehitystiimeillä on Kanban-taululla omat osionsa Development-sarakkeessa. 
Lisäksi jokaisella kehitystiimillä on oma sisäinen taulunsa, jossa kehitettävät 
ominaisuudet pilkotaan tehtäviksi, jotka kuvataan tyypillisesti konkreettisem-
min (esim. kirjoita GUI-koodi). (Kniberg, 2011.) 

Myös projektin korkean tason tavoitteet oli sijoitettu eksplisiittisesti tau-
lulle. Tyypillisesti noin kerran viikossa suoritettiin koontiryhmässä äänestys 
siitä, uskovatko ryhmän jäsenet tavoitteen saavuttamiseen. Jos luottamus pai-
nui alas, tavoitetta uudelleenarvioitiin ja mietittiin muutoksia, joilla luottamus 
palautuisi. Kniberg (2011) kannustaa vahvasti jatkuvaan tavoitteen realistisuu-
den arviointiin. Hänen mielestään kaikkien pitäessä tavoitetta saavutettavana 
se vaikuttaa erittäin positiivisesti yksilöihin ja yhteistyöhön projektissa. (Kni-
berg, 2011.) 
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Knibergin (2011) mukaan PUST-projektissa käytetty metodi prosessin jat-
kuvaksi kehittämiseksi, ennemmin löydettiin kuin suunniteltiin. Kniberg (2011) 
kertoo käyttäneensä tausta-ajatuksina projektin selvyyttä (clarity), kommuni-
kaatiota (communication) ja dataa (data). Näiden ajatusten tarkoituksena oli 
luoda tila, jossa kaikki tietävät, missä projektin suhteen ollaan, mihin ollaan 
menossa ja että erilaisiin kommunikointitarpeisiin on sopivia foorumeita. Kni-
bergin (2011) uskoo, että näissä puitteissa ihmiset todennäköisimmin itseor-
ganisoituvat kulkemaan kohti päämäärää tehokkaasti ja kehittyen. Projektin 
konkreettiset kehitystyöpajat olivat Scrum-tyylisiä retrospektioita. (Kniberg, 
2011.) 

Projektissa toteutetuissa kehitystyöpajoissa käytettiin kvantitatiivisia ja 
kvalitatiivisia mittareita luovasti ja monipuolisesti. Kniberg (2011, s. 45) painot-
taa mielipidettään motivaation keskeisyydestä, silloin kun luovat ihmiset toi-
mivat osana luovaa prosessia monimutkaisessa kehitystyössä. Hänen mieles-
tään, tällaisissa tilanteissa on tärkeämpää kuunnella työntekijöiden tuntemuk-
sia asioista kuin tulkita kylmää dataa. Kniberg (2011) täsmentää, että projektissa 
dataan perustuvien mittarien tehtävänä oli tukea kehitystä, ei pakottaa sitä. 

PUST-projektissa käytettiin kahta prosessimittaria: nopeutta (velocity) ja 
kiertoaikaa (cycle time). Nopeus tarkoittaa sitä, kuinka monta ominaisuutta saa-
tiin kehitettyä viikossa, ja kiertoaika sitä, kuinka monta viikkoa ominaisuuden 
kehittäminen kestää. Mittaaminen suoritettiin täysin manuaalisesti (esim. no-
peus, kuviossa 6). 

 

 
KUVIO 5 Nopeuden manuaalinen mittaaminen (Kniberg, 2011, s. 55) 

Nopeuden mittaamisen hyötynä Kniberg (2011) näkee sen tuottaman arvion, 
kuinka monta ominaisuutta valmistuu tiettyyn päivämäärään mennessä – sa-
moin kun julkaisusuunnitelman realistisuuden arvioinnin. Kiertoajan tuottama 
tieto puolestaan antaa arvion siitä kuinka kauan yhden ominaisuuden tuotta-
minen vie. Kun kiertoajan mittaus visualisoidaan, sitä on helppo lähteä lyhen-
tämään. PUST-projektissa kiertoaika pystyttiin puolittamaan muutamassa kuu-
kaudessa (Kuvio 7). (Kniberg, 2011.) 
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KUVIO 6 Kiertoaika PUST-projektissa (Kniberg, 2011, s.60) 

4.1.3 Kanbanin tulkinta ja rooli projektin järjestelmäkehityksessä 

Knibergin (2011) esittelemässä PUST-projektissa Kanbanin erottaa selkeästi. Jos 
palautamme mieleen Knibergin ja Skarinin (2010) näkemyksen Kanbanista, ha-
vaitsemme, että heidän esittämänsä kolme pääsäntöä täyttyvät. Työnkulku on 
visualisoitu manuaalisella Kanban-taululla, käynnissä olevien töiden määrä on 
rajoitettu eksplisiittisesti ja työn osien läpimenoaika, eli ominaisuuden kiertoai-
ka, on mitattu. 

Omalle Kanban-näkemykselleen uskollisena Kniberg (2011) on käyttänyt 
hybridi-kehitysmenetelmäänsä työkaluna. Menetelmää käytettiin PUST-
projektissa tarvelähtöisesti ja sitä kehitettiin empiirisesti. Myös Kanbanille hy-
vin ominainen jatkuva kehitys (Kniberg & Skarin, 2010) oli Knibergin (2011) 
kuvaamassa projektissa läsnä. 

Jos Knibergin (2011) projektia vertaa muihin tässä työssä käsiteltyihin nä-
kemyksiin Kanbanista, havaitsee, etteivät kaikki näkemykset toteudu aivan yh-
tä täydellisesti. Andersonin (2010) listaamat viisi ydinominaisuutta toteutuvat 
80 %:sti, mutta viides kohta ”käytä kehitysmahdollisuuksien tunnistamiseen 
valmiita malleja” ei toteudu Knibergin (2011) projektissa. Kuten edellisessä 
kappaleessa on kuvattu, Knibergin (2011) mukaan projektin kehitysprosessi 
muotoutui ajan myötä tietyistä perusperiaatteista, eikä suinkaan minkään val-
miin mallin pohjalta. Koska Knibergin (2011) PUST-projektia voidaan hyvällä 
syyllä pitää onnistuneena, voidaan todeta, että Andersonin (2010) esittämien 
viiden ydinominaisuuden ei tarvitse toteutua Kanban-implementoinnin onnis-
tumiseksi. 

Arvioitaessa Knibergin (2011) projektia Ladaksen (2008) esittämässä Kan-
banin tulkinnan kontekstissa, ajaudutaan hieman haastavammalle alueelle. 
Knibergin (2011) projektikuvaus on hyvin käytännönläheinen ja Ladasin (2008) 
esitys Kanbanista aavistuksen korkealentoisempi. Alkuun voidaan kuitenkin 
todeta, että Ladasin (2008) asettamat aksioomat, jotka ylipäänsä mahdollistavat 
Lean-ohjelmistokehityksen, toteutuvat PUST-projektissa (Kniberg, 2011): pro-
jektissa työ on jaettu pieniin inkrementaalisiin, arvoa lisääviin osiin (ominai-
suudet) ja nämä osat kehitetään jatkuvassa työn virrassa vaatimuksista käy-
töönottoon. 
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Kuten Kniberg (2011), myös Ladas (2008) käyttää työnkulun virtauksen 
hallintaan käynnissä olevien töiden rajoittamista (WIP-limit). Samoin Knibergin 
(2011) inkrementaaliset lisäykset samaistuvat Ladasin (2008) syvyyssuuntaiseen 
suunnitteluun (depth-first design). Ajallisesti rajattujen iteraatioiden käytöstä 
voi kuitenkin havaita näkemyksien eriytymistä. Ladas (2008) hautaa ajallisesti 
rajatut iteraatiot ensimmäisen sukupolven ketterien menetelmien mukana, mut-
ta Knibergin (2011) osin Scrumia käyttävässä projektissa on tiettyjä aikaan si-
dottuja toimintoja, mm. Scrum-tyyliset retrospektiot (Kniberg, 2011, s.41). 

Shallowayn ym. (2010) näkemyksessä on myös paljon samaa kuin Kniber-
gin (2011) toteutuksessa. PUST-projektissa (Kniberg, 2011) oli pieni ennaltamää-
rätty jono (kymmenen tärkeintä ominaisuutta), josta kehitystiimit vetivät itsel-
leen uuden työn. Kokonaisuutena projektin (Kniberg, 2011) kehityslinjalla ole-
vien tehtävien määrä pidettiin pienenä rajoittamalla käynnissä olevien tehtävi-
en määrää WIP-rajoitteella, kuten Shalloway ym. (2010) omassa Kanban-
tulkinnassaan esittävät. Knibergin (2011) projekti on kaiken kaikkiaan hyvin 
lähellä Shallowayn ym. (2010) esitystä Lean-ohjelmistotuotannosta4. Shalloway 
ym. (2010) korostavat myös Knibergin (2011) tavoin Kanbanin tiimiluonnetta. 

Knibergin (2011) mukaan projektissa käytettiin myös Kanbanissa tavallista 
kumulatiivista virtauskaaviota. Hän pitää sitä teoriassa hyvänä työkaluna, mut-
ta PUST-projektin tapauksessa se oli liian helposti särkyvä. Tällä hän tarkoittaa 
sitä, että kaavion tarkkuus kärsi, kun Kanban-tauluun tehtiin muutoksia tai 
muuten poikettiin tavallisesta työn virtauksesta (Kuvio 8). Knibergin (2011) 
mukaan virtauskaaviosta ei ole ollut projektissa hyötyä, mutta he ovat silti pää-
tyneet ylläpitämään sitä – pääasiassa, koska monien muiden Kanban-
asiantuntijoiden mukaan kaavio on hyödyllinen. 

 

 
KUVIO 7 PUST-projektin kumulatiivinen virtauskaavio (Kniberg, 2011, s. 63) 

                                                 
4 Tietyssä mielessä Knibergin (2011) hybridiratkaisu on samalla Shallowayn ym. (2010) 

esittämien Lean-ratkaisujen, Kanbanin ja Scrum#:n yhdistelmä. 
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4.2 Scrumista Scrumbaniin: Tapaustutkimus prosessitransitiosta 

Tässä kohdassa kuvataa tapausta, jossa ruotsalaisessa yrityksessä, sen Vietna-
missa sijaitsevassa ohjelmistokehitysyksikössä siirryttiin Scrumista Scrumba-
niin (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012). Ensin kerrotaan lähemmin tapauksesta, 
sen jälkeen Kanbanin implementaatiosta ja prosessimuutoksesta ja lopuksi saa-
vutetuista hyödyistä ja mahdollisista haasteista. 

4.2.1 Tapauksen esittely 

Tutkimuksen kohteena oli keskikokoinen ruotsalainen sisällönhallintajärjestel-
mää kehittävä ja ylläpitävä yhtiö, jonka ohjelmistokehitys oli jakautunut maan-
tieteellisesti Tukholmaan ja Hanoihin. Ruotsissa toimi yksi kehitystiimi ja Viet-
namissa yksi kehitystiimi ja yksi testaustiimi, joista jokainen koostui 15–20 työn-
tekijästä. Lisäksi yrityksellä oli markkinointi- ja myyntitoimistoja kymmenessä 
maassa. Yritys oli suorittanut nyt Vietnamissa suoritettavaan prosessitransiti-
oon nähden samankaltaisen siirtymisen jo aiemmin Ruotsissa sijaitsevassa toi-
mistossaan. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012.) 

Koska Vietnamissa toimiva testaustiimi tuki myös Ruotsissa sijaitsevaa 
kehitystiimiä, oli Ruotsissa aiemmin toteutettu siirtyminen aiheuttanut joitain 
synkronointiongelmia tiimien välille. Tämä johti edelleen merkittäviin kommu-
nikaatio-ongelmiin, jotka yritys halusi ratkaista yhtenäistämällä organisaation 
prosessikäytännöt. Joulukuussa 2010 tehtiin päätökset Vietnamin tiimien siir-
tymisestä Scrumbaniin, jotka toteutettiin aikavälillä helmikuu 2011-heinäkuu 
2011. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012.) 

Vietnamin tiimien prosessimuutos jaettiin kolmeen peräkkäiseen vaihee-
seen: esitransitioon (pre-transition), prosessitransitioon (process transition) ja 
jälkitransitioon (post-transition). Esitransitiovaiheessa yritys suunnitteli ja val-
mistautui prosessin läpivientiin, prosessitransitiovaiheessa tehtiin suurimmat 
muutokset sekä otettiin uusi prosessimalli käyttöön ja jälkitransitiovaiheessa 
suoritettiin mallin hienosäätöä ja jatkuvaa kehittämistä. (Nikitina & Kajko-
Mattsson, 2012.) 

Esitransitiovaiheessa organisaatioissa tunnistettiin yhteensä 12 proses-
siongelmaa. Tällaisia ongelmia olivat mm. tiimien välisen kommunikaation 
heikkous, hidas palaute johdolta, puutteita prosessin tuntemisessa ja siihen si-
toutumisessa sekä avoimuuden puute. Esitransitiovaiheessa suoritettiin myös 
henkilöstön haastatteluja sekä suoritettiin kysely, jonka avulla tutkittiin henki-
löstön prosessituntemusta ja motivaatiota. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012.) 

Prosessitransitiovaihe kesti viisi kuukautta, ja se koostui sarjasta muutok-
sia, jotka toteutettiin yhdessä koulutuksen ja arvioinnin kanssa. Vaihetta ylläpi-
dettiin, kunnes haluttu tila oli saavutettu. Kolmanteen, jälkitransitiovaiheeseen, 
siirryttiin heinäkuussa 2011 ja jatkettiin siitä eteenpäin. Sen päätarkoituksena oli 
ylläpitää jatkuvaa kehitystä prosessissa. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012.) 



40 

4.2.2 Kanbanin implementointi ja prosessitransitio Scrumbaniin 

Scrumbaniin tähtäävän prosessitransition taustalla vaikuttivat Knibergin ja Ska-
rinin (2010) näkemkset Kanbanista, jotka Nikitina & Kajko-Mattsson (2012) tii-
vistävät tutkimuksessaan kolmeen pääkohtaan: 

1. Työn virtauksen visualisointi 
2. Käynnissä olevan työn määrän rajoittaminen 
3. Läpimenoajan mittaaminen 

Prosessitransitiovaiheen aikana suoritettiin yhteensä kuusi kehitysprosessiin 
vaikuttanutta muutosta. Ensimmäisenä perustettiin uusi prosessi-
infrastruktuuri, joka tarkoitti siirtymisestä elektronisesta Scrum-taulusta ensin 
fyysiseen Scrum-tauluun, sekä sen kehitystä edelleen Kanban-tauluksi. Toisena 
kokouskäytännöt muutettiin vastaamaan tavoitteena olevan prosessimallin pe-
riaatteita. Eniten kokouskäytäntöjen muutos vaikutti päivitäisiin stand-up -
kokouksiin ja retrospektioihin. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012) 

Kolmas muutos koski Scrum-iteraatioiden eli sprinttien lopettamista. Tä-
hän kolmanteen muutokseen testaajat ja kehittäjät eivät olleet valmiit, joten se 
päätettiin toteuttaa kokeiluna. Mikäli kokeilu epäonnistuisi, sprintteihin voitai-
siin palata. Neljäntenä uudelleenjärjesteltiin tiimien välinen kommunikointi. 
Vietnamilaiset tiimit pitivät tästä lähtien yhteisen päivitäisen stand-up -
kokouksen, ja lisäksi edustajat molemmista tiimeistä osallistuivat ruotsalaisen 
tiimin stand-up -kokoukseen. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012.) 

Viidentenä valmiin määritelmä (definition of done) määriteltiin uudestaan. 
Käytännössä uusi määritelmä perittiin suoraan Ruotsin tiimin Scrumban-
transitioprosessin tuloksista. Kuudentena ja viimeisenä otettiin käyttöön jatku-
va koodin integrointi päivittäisenä rutiinina. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 2012.) 

Kokonaisprosessitransition siirryttyä jälkitransitiovaiheeseen (heinäkuu 
2011-marraskuu 2011) suoritettiin vielä kolme muutosta. Seitsemäntenä muu-
toksena laadittiin yhtenäistävät koodausohjeet (coding guidelines). Kahdeksan-
tena hienosäädettiin käynnissä olevan työn määrän rajoitteita (WIP). Alkupe-
räinen määrä oli rajoitettu viiteen, joka ensin laskettiin kolmeen ja sitten nostet-
tiin neljään. Yhdeksäntenä muutoksena esiteltiin erilaisia tiimihenkeä nostatta-
via aktiviteetteja, mm. työpajatyöskentelyä ja yhteisiä lounashetkiä. (Nikitina & 
Kajko-Mattsson, 2012.) 

4.2.3 Kanbanista saadut hyödyt ja mahdolliset haasteet 

Suurin osa esitransitiovaiheessa esiin nousseista ongelmista pystyttiin ratkai-
semaan joko kokonaan tai osittain prosessitransitiovaiheen tai jälkitransitiovai-
heen aikana. Yhteen alun perin määritellyistä ongelmista ei siirtymisestä 
Scrumbaniin pystytty vastaamaan lainkaan (hidas palaute johdolta). Transitio 
aiheutti lisäksi yhden uuden ongelman. Tämä uusi ongelma oli nimenomaan 
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prosessin kasvaminen ja monimutkaistuminen. (Nikitina & Kajko-Mattsson, 
2012.) 

Tärkeimpänä oppina tästä prosessitransistiosta Nikitina ja Kajko-Mattsson 
(2012) pitävät sitä, että Scrumissa kohdatut ongelmat eivät johtuneet Scumista 
itsestään, vaan sen huonosta implementaatiosta yrityksessä. Näin ollen Nikitina 
ja Kajko-Mattsson (2012) eivät pidä Kanbanin periaatteiden implementointia 
positiivisten tulosten pääsyynä, vaan he päätyvät esittämään, että positiiviset 
tulokset syntyivät pääasiassa jatkuvien prosessitarkasteluiden ja -kehityksen 
seurauksena. 

Nikitinan ja Kajko-Mattssonin (2012) tutkima prosessitransitio perustui 
Knibergin ja Skarinin (2010) näkemykselle Kanbanista, joka samalla rajoittaa 
tulkintaa. Jos edellisessä kappaleessa mainittua Nikitinan ja Kajko-Mattssonin 
(2012) tutkimuksen tärkeintä oppia vertaa esimerkiksi Andersonin (2010) nä-
kemykseen Kanbanista, voi päätyä erilaiseen tulkintaan. Andesonin (2010) 
Kanban on luvan antaja (permission giver), joka, sen sijaan että rajoittuisi peri-
aatteisiinsa, nimenomaan kannustaa tiimejä kehittämään omia prosessiratkaisu-
jaan ja työkaluja yksilöllisiin tarpeisiinsa. Näin ollen perustuen Andersonin 
(2010) näkemykseen Kanbanista periaatteitaan laajempana prosessina, voisi 
Nikitinan ja Kajko-Mattssonin (2012) positiiviset tulokset tulkita Kanban-
implementaation ansioksi. 

Nikitinan ja Kajko-Mattssonin (2012) keskeinen johtopäätös on, että kaksi 
olennaista elementtiä prosesseihin liittyvien ja organisationaalisten ongelmien 
ratkaisussa ovat 1) jatkuvan prosessikehityksen käytännöt ja 2) hyvin koulutet-
tu, sitoutunut henkilöstö. 

4.3 Kanban vakuutusyhtiössä 

Kolmas tapausesimerkki koskee suuren hollantilaisen vakuutusyhtiön (ASR 
Nederland) IT-osastoa, jossa korvattiin perinteinen ohjelmistokehityksellinen 
lähestymistapa Kanbanilla (Maassen & Sonnevelt, 2010). Seuraavassa kuvataan 
tapausta tarkemmin, esitetään Kanbanin toteutustapa ja tarkastellaan sen luon-
netta hyötyjä ja haasteita. 

4.3.1 Tapauksen esittely 

ASR Nederland (myöhemmin ASR) on yksi Hollannin kolmesta suuresta va-
kuutusyhtiöstä. Sillä on useita liiketoimintayksiköitä, joista jokainen on vas-
tuussa omasta tuotemerkistään, budjetistaan ja tavoitteistaan. ASR:n tarvitsema 
ohjelmistotuotanto on pääasiassa toteutettu sisäisellä IT-osastolla, joka toimii 
yksinomaan ASR:n kanssa. IT-osasto on suuri ja se on jaettu tiimeihin, joista 
jokainen vastaa erityisestä teknologiasta (esim. Oracle, .NET, J2EE) ja sen kehi-
tyksestä aina ylläpitoon ja operatiiviseen vastuuseen asti. Tämän varsinaisen IT-
osaston lisäksi ASR:ssa oli toinen IT-infrastruktuuri-osasto (I&O), joka oli vas-
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tuussa mm. käyttöönotosta. I&O-osasto sijaitsi eri paikassa kuin IT-osasto, joka 
mutkisti tilannetta entisestään. (Maassen & Sonnevelt, 2010.)  

Vuosina 2006 ja 2007 lisääntyneet palvelu- ja muutospyynnöt alkoivat yli-
kuormittaa ASR:n IT-organisaatiota ja muutospaine alkoi kasvaa. Vuoden 2007 
lopussa IT-organisaatiossa aloitettiin ketterän kehityksen käyttöönoton ohjelma 
(Agile Adoption Program), joka johti Scrumin käytön yleistymiseen organisaa-
tiossa. Vuoden 2009 keväällä Scrum oli standardimenetelmän asemassa uusia 
projekteja aloitettaessa ja sen käyttö johti pääasiallisesti projektien onnistumi-
seen. (Maassen & Sonnevelt, 2010.) 

Niillä Scrum-tiimeistä, jotka toimivat pääasiassa operatiivisen työn tai yl-
läpidon parissa, oli kuitenkin vaikeuksia jakaa työtään sprintteihin. Nämä tiimit 
törmäsivät jatkuvasti tilanteeseen, jossa asiakas kaipasi enemmän vaikutusval-
taa välittömiin tuloksiin kuin kahden viikon sprintti tarjosi. Tämä, yhdessä joh-
don haluun toteuttaa jatkuvaa kehittymistä ja lisätä johtamisen visuaalisuutta, 
johti lopulta Kanbanin valintaan operatiivisen IT:n ja ylläpito-osastojen mene-
telmäksi joulukuussa 2009. (Maassen & Sonnevelt, 2010.) 

4.3.2 Kanbanin implementointi 

Pilottiprojektina ASR:ssa toimi vastikään fuusioitunut J2EE- ja Järjestelmäinte-
graatio-osasto (System Integration, SI). Tässä uudessa yksikössä toimi SI-
kehittäjiä, J2EE-kehittäjiä ja ketteriä testaajia, jotka eivät olleet aiemmin työs-
kennelleet yhdessä moniteknologisessa tiimissä. Valittu Kanbanin toteutus oli 
hyvin pelkistetty ja perustui käytännössä kolmeen periaatteeseen (Maassen & 
Sonnevelt, 2010): 

1. Tee työstä näkyvää 
2. Rajoita käynnissä olevia töitä 
3. Auta työtä virtaamaan 

Tiimi aloitti työn visualisoinnin kartoittamalla omat prosessinsa, jonka perus-
teella Kanban-taulu luotiin. Taulu oli perinteinen manuaalinen valkotaulu (whi-
teboard), jota käytettiin yhdessä post-it -lappujen ja magneettien kanssa. Valko-
taulun käytön puolesta puhuu sen nopea muuteltavuus; jos muutostarvetta il-
menee, se tulee tehtyä, koska käyttöliittymä on helppo. Lisävisuaalisuutta työ-
hönsä tiimi toi käyttämällä erivärisiä post-it -lappuja sekä merkitsemällä tehtä-
viä määrittävien post-it -lappujen viereen pisteen jokaisesta päivästä, jonka työ 
pysyy samassa työvaiheessa. (Maassen & Sonnevelt, 2010.) 

Käynnissä olevien töiden määrää tiimi päätti rajoittaa kahdella tavalla. 
Ensinnäkin, jokaiselle työvaiheelle asetettiin rajoitus, kuinka monta kesken-
eräistä työtä vaiheessa sai olla. Tiimillä ei ollut kokemusta rajoituksista, joten he 
päättivät käyttää kaavaa (2* työtä tekevien henkilöiden määrä)-1. Toisena rajoit-
teena oli rajata yhdellä henkilöllä samanaikaisesti käynnissä olevat työt kahteen, 
joka visualisoitiin käyttämällä tiimin henkilöitä edustavia magneetteja (kaksi 
magneetia henkilöä kohden). (Maassen & Sonnevelt, 2010.) 



43 

Kolmannella periaatteella Maassen ja Sonnevelt (2010) tarkoittavat sitä, et-
tä tiimin täytyy keskittyä varmistamaan, että työ etenee jatkuvasti. ASR:n pilot-
tiprojektissa periaatetta toteutettiin useammallakin tavalla. Tiimin Kanban-
tauluun lisättiin joitain ”odotus” -sarakkeita (”wait” columns), joihin työtä voi-
tiin jonkin verran kerätä. Tällä pyrittiin välttämään tiimin tarpeettomat juuttu-
miset. Tiimi käytti päivittäisiä stand-up -kokouksia ylläpitääkseen jatkuvaa kol-
lektiivista tietoutta projektin kulloisestakin tilasta. Ongelmat ja pullonkaulat 
havaittiin taululta hyvin ja niiden ratkaisemiseen pystyttiin paneutumaan välit-
tömästi kokouksessa. Lisäksi tiimissä käytettiin kahdesti viikossa retrospek-
tiivia, jonka avulla paneuduttiin jatkuvaan kehitykseen. Ja jopa näiden retro-
spektioiden ulkopuolella tiimi kehitti omaa toimintaansa tarvittaessa. (Maassen 
& Sonnevelt, 2010.) 

4.3.3 Käytetyn Kanbanin luonne, hyödyt ja haasteet 

Maasen ja Sonnevelt (2010) toteavat, että Kanbanin implementointi paransi 
ymmärrystä ja yhteistyötä niin kehittäjien kuin testaajienkin parissa hyvin no-
peasti. Tämä lisäsi tiimin suorituskykyä ja nostatti mielialaa merkittävästi. Kan-
ban-implementoinnin onnistuessa pilottiprojektissa menetelmän kysyntä alkoi 
kasvaa ASR:n sisällä, ja vuoden 2009 lopussa ASR:lla oli jo seitsemän menestyk-
sellisesti Kanbania käyttävää tiimiä. (Maassen & Sonnevelt, 2010.) 

Kanban, jota Maassen ja Sonnevelt (2010) käyttävät, on kolmella periaat-
teellaan hyvin pelkistetty tulkinta. Shallowayn ym. (2010) näkemyksen kaksi 
ensimmäistä pääsääntöä täyttyvät (työn visuaalisuus ja käynnissä olevan työn 
määrän rajoitaminen), mutta töiden läpimenoaikaa Maassen ja Sonnevelt (2010) 
eivät mittaa. Maassen ja Sonnevelt (2010) eivät mainitse käyttävänsä mitään 
mittareita käyttämänsä Kanbanin tehokkuuden mittaamisessa tai toimivuuden 
arvioinnissa. Myös Shallowayn ym. (2010) näkemyksen mukaan Kanban-taulun 
lisäksi työtä olisi syytä visualisoida kumulatiivisella flow-kaaviolla. 

Andersonin (2010) mainitsemat viisi ydinominaisuutta täyttyvät Maasse-
nin ja Sonneveltin (2010) implementaatiossa noin 70 %:sti. Työnkulku on visu-
alisoitu, käynnissä olevien töiden määrä on rajoitettu, ja prosessikäytänteistä on 
tehty eksplisiittisiä Maaseenin ja Sonneveltin (2010) toteutuksessa. Lisäksi 
työnvirtaa hallinnoidaan tai – Maassenin ja Sonneveltin (2010) sanoin – sitä 
edistetään, mikä täyttää puolet Andersonin (2010) esittämästä kolmannesta 
ydinominaisuudesta. 

ASR:ssa toteutettu Kanban-implementointi (Maassen & Sonnevelt, 2010) 
noudattelee melko hyvin Ladasin (2008) mallia. Se on selkeästi tiettyyn ongel-
maan osoitettu hyvin määriteltyjä periaatteita noudattava käytäntö, joka sisäl-
tää inkrementaalisten lisäysten ajatuksen sekä rajoittaa käynnissä olevia töitä.  

Maassen ja Sonnevelt (2010) pohtivat kattavasti Kanbanin käyttöönoton 
haasteita. He jakavat haasteet kahteen luokkaan: haasteisiin tiimissä ja haastei-
siin organisaatiossa. 

Maassenin ja Sonneveltin (2010) havaitsemat tiimiä koskevat keskeiset 
haasteet liittyvät tiedon tai henkilöstön saatavuuteen, käynnissä olevien töiden 
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määrän rajoittamiseen ja työtapamuutoksiin väsymiseen. Organisaation tuomat 
haasteet jakautuvat Maassenin ja Sonneveltin (2010) mukaan johtamisprosessi-
en tuomiin, hajasijoituksen aiheuttamiin, osastojen sisäisten henkilöstöongelmi-
en ja asiakkaiden priorisoinnin haasteisiin. Shalloway ym. (2010) korostavat 
johdon asemaa ja sitoutumista Kanban-lähestymistavassa, joka ei selvästikään 
toteutunut Maassenin ja Sonneveltin (2010) pilottiprojektissa. Vaikeimmaksi 
yksittäiseksi asiaksi Kanbanin implementoinnissa Maassen ja Sonnevelt (2010) 
nostavat varsinaisten työtapojen muuttamisen. 

4.4 Päätelmiä tapauksista 

Kahdessa kolmesta edellä kuvatusta Kanbanin toteutuksen pohjalla oli Kniber-
gin ja Skarinin (2010) näkemys. Kolmannessa, Maassenin ja Sonneveltin (2010) 
Kanban-implementoinnissa käytettävä Kanban oli hyvin pelkistetty, eikä sen 
yhdistäminen mihinkään yhteen näkemykseen ole samalla lailla mahdollista.  

Yhteisinä piirteinä kaikissa tapauksissa oli kuitenkin työnkulun visuali-
sointi fyysisillä Kanban-tauluilla ja käynnissä olevien töiden määrän rajoittami-
nen. Vaikka toteutustavoissa sekä perusteissa olikin eroja, myös jonkinlainen 
reflektiomahdollisuus kuului kaikkiin toteutuksiin. Mittareiden käytössä sen 
sijaan oli selviä eroja. Kanban-kirjallisuudessa paljon esiintyvää kumulatiivista 
virtauskaaviota (Anderson, 2010; Shalloway ym., 2010) raportoi käyttäneensä 
ainoastaan Kniberg (2011), eikä hänkään kokenut sitä merkittäväksi. Muissa 
tässä esitetyissä tapauksissa joko ei käytetty kyseistä kaaviota tai koettu tärke-
äksi ilmoittaa kaavion käytöstä. 

Nikitinan ja Kajko-Mattssonin (2012) tulkinta Kanbanista on melko suppea, 
ja heijastelee perinteisistä ensimmäisen sukupolven mentelmistä periytyvää 
suhtautumistapaa. He käsittelevät Kanbania kehitysmenetelmänä, jonka toi-
minta perustuu periaatteiden käyttöönottoon. Kaikissa tässä työssä esitellyissä 
näkemyksissä Kanbanille on annettu pelkkää menetelmää laajempi rooli, jonka 
toimivuus perustuu paljolti projektissa tapahtuvaan tapauskohtaiseen harkin-
taan sekä prosessin empiiriseen kehitykseen. 

Esitellyissä tapausesimerkeissä saadut tulokset olivat pääasiassa positiivi-
sia, mutteivät kuitenkaan automaattisesti autuaaksi tekeviä. Kommunikaatio, 
yhteistyö ja ryhmähenki kehittyivät kaikissa tapauksissa positiivisesti. Lisäksi 
useat, erityisesti aikarajoitetuista iteraatiosta johtuvat, ongelmat pystyttiin voit-
tamaan Kanbanin avulla tehokkaasti. 

Haasteetonta Kanbanin käyttöönotto ei kuitenkaan ole ollut. Nikitinan ja 
Kajko-Mattssonin (2012) sekä Maassenin ja Sonneveltin (2010) Kanban-
toteutusten erityiseksi ansioksi voidaan nostaa kattavat, käytännönläheiset lis-
tat haasteista, jotka transitioprosessissa voivat tulla vastaan. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä tarkoitetaan ketterällä ke-
hittämisellä ja Kanbanilla sekä kertoa Kanbanin käytöstä saaduista kokemuksis-
ta. Ketterää kehittämistä valaistiin kuvaamalla ketterää lähestymistapaa ja kol-
mea ketterää menetelmää (DSDM, XP ja Scrum). Kanbanin olemusta ja periaat-
teita selvitettiin esittämällä neljän keskeisen henkilön näkemykset Kanbanista 
sekä sen Lean-ajattelutapaan perustuvat juuret. Näistä näkemyksistä tehtiin 
yleistävä yhteenveto, jossa Kanbanin ydin kiteytettiin kolmeen periaatteeseen. 

Kanbanin käytöstä saaduista kokemuksista kerrottiin kolmen tapaustut-
kimuksen kautta. Tapaustutkimusten perusteella voidaan sanoa, että Kanbanin 
käytöstä on saatu selkeitä hyötyjä, erityisesti aikarajoitettujen iteraatioiden on-
gelmien poistumisen ja kommunikaation kehittymisen myötä.  

Kanbanin ollessa vielä melko uusi ilmiö siitä esitetyt käsitykset riippuvat 
esittäjästä. Tässä tutkimuksessa on esitetty, että sen tulkintojen keskeinen ajatus 
voidaan kuitenkin kiteyttää kolmeen periaatteeseen: työnkulun visualisointiin, 
käynnissä olevien töiden määrän rajoittamiseen ja jatkuvaan prosessin kehittä-
miseen. 

VersionOnen (2011) kyselytutkimuksen mukaan ohjelmistokehityksessään 
toisen sukupolven menetelmiä käytti vain 8 % vastaajista. Verrattuna esimer-
kiksi Scrumin ja Scrum/XP -hybridin 66 % yhteisosuuteen, on Lean-
ohjelmistokehitys vielä altavastaaja (VersionOne, 2011). Wang ym. (2012) toteaa 
kuitenkin, että Kanban on ylivoimaisesti suosituin menetelmä siirryttäessä pe-
rinteisestä ketterästä kehityksestä Lean-ohjelmistokehitykseen. Wangin ym. 
(2012) mukaan 75 % kaikista tällaisista prosessitransitioista käytti Kanbania ket-
terän prosessin muutoksessa. On siis perusteltua olettaa, että Kanbanin käytön 
määrä ohjelmistokehityksessä tulee lisääntymään lähitulevaisuudessa. 

Kanban tuo Lean-ajattelun ohjelmistokehitykseen ja pyrkii sen avulla vas-
taamaan ensimmäisen sukupolven ketterien menetelmien käytössä ilmenneisiin 
rajoitteisiin ja ongelmiin. Tapaustutkimusten perusteella Kanbanin käytöstä on 
saatavissa selkeitä hyötyjä. Tapaustutkimuksissa on raportoitu yhteistyön, 
ryhmähengen ja kommunikaation paranemisesta sekä erityisesti aikarajoitetuis-
ta iteraatioista johtuvien ongelmien voittamisesta. Huomionarvoista on myös, 
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että monissa Kanbanin käsityksissä esiin nousevasta kumulatiivisesta virtaus-
kaaviosta ei koettu juurikaan hyötyä käytännössä. 

Vaikka Kanbanin käytön laajuus on toistaiseksi melko vaatimatonta, on 
sen virtaukseen perustuvan työtavan yleistyminen todennäköistä aikaan sidot-
tujen iteraatioiden muodostuessa liian rajoittaviksi. Erityisen sopiva Kanban on 
korkean epävarmuuden ympäristöihin, kuten ylläpitoon ja ohjelmistotukeen 
(Wang ym. 2012). 

Kanbanin periaatteiden tulkinta muodosti tämän tutkimuksen keskeisim-
män sisällön. Keskeiset periaatteet tunnistettiin ja yleistettiin onnistuneesti, 
mutta syvempään analyysiin ei tämän työn rajoissa kyetty. Erityisesti Ladasin 
(2008) ja Andersonin (2010) näkemykset Kanbanin periaatteiden suorasta yh-
teydestä Lean-ajatteluun olisivat ansaineet kattavamman käsittelyn. Myös laa-
jempi vertailu ensimmäisen sukupolven ketteriin menetelmiin olisi voinut 
edesauttaa Kanbanin hyötyjen tunnistamista periaatteellisemmallakin tasolla. 

Tapaustutkimuksien Kanban-toteutuksia arvioitiin suhteessa kaikkiin kä-
siteltyihin näkemyksiin Kanbanista. Olisi voinut olla hyödyllisempää terävöit-
tää Kanbanin periaatteista tehty yhteenveto kokonaisuudeksi, jota olisi voinut 
käyttää viitekehyksenä tapaustutkimuksia arvioitaessa. Tällöin tulokset olisivat 
selkeästi vertailukelpoisia ja käytänteet sekä hyödyt paremmin tunnistettavissa. 

Kanbania koskevaa tutkimusta on tehty vielä varsin vähän ja mahdolli-
suuksia jatkotutkimukseen on runsaasti. Ensiksikin Kanbanin toimivuutta eri-
laisissa käytännön tilanteissa voitaisiin tutkia uusin tapaustutkimuksin. Erityi-
sen kiintoisaa olisi tarkastella Kanbanin sisäistä dynamiikkaa. Monissa tapaus-
tutkimuksissa ja näkemyksissä on pohdittu puskureiden ja käynnissä olevien 
töiden rajoitteiden (WIP-limit) suhdetta ja roolia. Myös Kanbanin erilaisten vi-
sualisointitapojen etuja ja haittoja, kuten myös tyypillisiä tuhlauksen (waste) 
lähteitä (vrt. Ikonen, Kettunen, Oza & Abrahamson, 2010 ja Wingfield, 2010) 
voitaisiin tarkastella. Toiseksi Kanbanista esitettyjen käsitysten ja tehtyjen ta-
paustutkimusten vertailua ja analyysia voitaisiin syventää. 
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