
Noora Plattonen 

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N 

NÄKÖKULMASTA  

Tietojärjestelmätieteen  kandidaatin tutkielma 

8. kesäkuuta 2010

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 



  

TIIVISTELMÄ 

Plattonen, Noora 
Ketterä projektin hallinta PMBOK:in ja CMMI:n näkökulmasta / Noora 
Plattonen 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010. 
58 s. 
Tutkielma 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ketterän lähestymistavan mukaista 

projektinhallintaa perinteisen projektinhallinnan prosessien näkökulmasta. 

Tarkastelun viitekehyksiksi on valittu PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) ja CMMI (Capability Maturity Model Integration). Tavoitteena on 

kartoittaa perinteisen ja ketterän lähestymistavan mukaisen projektinhallinnan 

eroja ja yhtäläisyyksiä sekä miten näitä lähestymistapoja voidaan yhdistellä. 

Tutkimus on suoritettu kirjallisuuteen pohjalta kokoamalla yhteen aiemmissa 

kartoituksissa löytyneitä eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Tutkimuksessa huomattiin, että suurimmat erot ketterässä lähestymistavassa 

perinteiseen lähestymistapaan verrattuna ovat karkeat suunnitelmat, 

sidosryhmien aktiivinen osallistuminen, kasvokkain kommunikointi sekä 

epäformaali dokumentaatio. Yhdistettäessä ketterää projektinhallintaa 

perinteiseen auttaa ketterä projektinhallinta yksittäisen projektin hallinnan sekä 

ulospäin tarkkailun tehostamisessa. Toisaalta perinteinen projektinhallinta 

CMMI:n tapaisesti auttaa sisäisten prosessien tehostamisessa ja 

vakiinnuttamisessa organisaatioon 

 

AVAINSANAT: projektinhallinta, ketterä lähestymistapa, PMBOK, CMMI 



  

Ohjaaja: Mauri Leppänen 

  Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Jyväskylän Yliopisto 

 

Tarkastaja: Mauri Leppänen 

  Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Jyväskylän Yliopisto



 

SISÄLTÖ

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................................... 2 

SISÄLTÖ ................................................................................................................................ 4 

1  JOHDANTO ................................................................................................................ 6 

2  PERINTEISEN PROJEKTIN HALLINAN VIITEKEHYKSIÄ ........................... 9 
2.1  Project Management Body of knowledge (PMBOK) ....................................... 9 

2.1.1 Projektin elinkaari ..................................................................................... 10 
2.1.2  Integraation hallinta .................................................................................. 11 
2.1.3 Laajuuden hallinta .................................................................................... 11 
2.1.4 Ajan hallinta ............................................................................................... 13 
2.1.5 Kustannusten hallinta ............................................................................... 13 
2.1.6 Laadun hallinta .......................................................................................... 14 
2.1.7 Henkilöstön hallinta ................................................................................. 15 
2.1.8 Viestinnän hallinta .................................................................................... 16 
2.1.9 Riskien hallinta .......................................................................................... 17 
2.1.10  Hankintojen hallinta ..................................................................... 18 
2.1.11  Prosessiryhmät ............................................................................... 19 

2.2  Capability Maturity Model Integration (CMMI) ........................................... 21 
2.2.1 Projektin suunnittelu ................................................................................ 22 
2.2.2 Projektin seuranta ja hallinta ................................................................... 23 
2.2.3 Toimittajasopimustenhallinta .................................................................. 23 
2.2.4  Integroitu projektinhallinta ..................................................................... 24 
2.2.5 Riskienhallinta ........................................................................................... 24 
2.2.6  Integroitu tiimiytyminen .......................................................................... 25 
2.2.7  Integroitu toimittajien hallinta ................................................................ 25 
2.2.8 Kvantitatiivinen projektinhallinta .......................................................... 26 

2.3  Yhteenveto ........................................................................................................... 27 

3  KETTERÄ PROJEKTIN HALLINTA PMBOK:N NÄKÖKULMASTA ......... 28 
3.1  Ketterä lähestymistapa....................................................................................... 28 
3.2  Yleiskatsaus ketterään projektinhallintaan ..................................................... 29 
3.3  Ketterän projektinhallinnan vaiheet ja prosessit ............................................ 30 
3.4  Ketterän projektinhallinnan tietämysalueet ................................................... 32 

3.4.1  Integraation hallinta .................................................................................. 32 
3.4.2 Laajuuden hallinta .................................................................................... 34 
3.4.3 Ajan hallinta ............................................................................................... 35 
3.4.4 Kustannusten hallinta ............................................................................... 36 
3.4.5 Laadun hallinta .......................................................................................... 37 



 

3.4.6 Henkilöstön hallinta ................................................................................. 38 
3.4.7 Viestinnän hallinta .................................................................................... 39 
3.4.8 Riskien hallinta .......................................................................................... 40 
3.4.9 Hankintojen hallinta ................................................................................. 40 

3.5  Yhteenveto ........................................................................................................... 41 

4  SCRUM-PROJEKTINHALLINTA CMMI:N NÄKÖKULMASTA ................. 43 
4.1  Scrum-menetelmä ............................................................................................... 43 

4.1.1 Scrum-mestari ............................................................................................ 45 
4.1.2 Tuotteen omistaja ...................................................................................... 46 
4.1.3 Tiimi 47 

4.2  Scrum vs. CMMI ................................................................................................. 49 
4.3  Yhteenveto ........................................................................................................... 51 

5  YHTEENVETO .......................................................................................................... 53 

LÄHTEET ............................................................................................................................. 56 



6 

 

1 JOHDANTO 

Kettärät kehitysmenetelmät ovat jo jonkin aikaa olleet yleistymässä 

ohjelmistotuotannossa, sillä teknologiamarkkinat vaativat toimittajiltaan 

nopeaa reagointia muutoksiin (Slinger, 2006, 3). Samalla perinteisen 

lähestymistavan suosio on laskenut erityisesti pienemmissä ja itsenäisissä 

projekteissa, joissa ketterät menetelmät on koettu kevyemmiksi ja 

sopusointuisimmiksi ohjelmistotuotannon tarpeiden, kuten nopean kehityksen 

ja jatkuvan muutoksen, kanssa. (Boehm, Turner, 2005, 30) Kuitenkin ketterien 

menetelmien ongelmana on ollut skaalautuvuus ylöspäin sekä integroituvuus 

perinteisen ylhäältä alaspäin (top-down) organisoidun järjestelmäkehityksen 

kanssa. (Boehm, Turner, 2005, 30) Organisaatiokulttuuri sekä johdon ja 

kehittäjien näkökulmat projektinhallintaan ovat muuttuneet ketterän 

lähestymistavan käyttöönoton myötä stage-gate hallintamallin organisaatioissa 

siten, että yhteentörmäyksiä hallintamallien toteutuksessa sattuu (Karlström, 

Runeson, 2005, 43). 

Ketteristä menetelmistä ollaan erittäin kiinnostuneita insinöörialoilla, mutta 

usein niihin liitetään epäilyksiä siitä, miten ketterä ohjelmistokehitys voi toimia 

rinnan perinteisten projektinhallintamallien kanssa (Karlström, Runeson, 2005, 

43). Tarve muutoksille projektinhallinnassa on siis olemassa ja tämän 

muutoksen mahdollistamiseksi täytyy ensin tunnistaa näiden kahden 

projektinhallinnan lähestymistapojen väliset erot ja miten niitä pystytään 

yhdistelemään.  

Projektinhallinnalla tarkoitetaan tietämyksen, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden 

hyödyntämistä projektin toimintoihin, joiden kautta pyritään täyttämään 

projektin vaatimukset. Projektinhallinta toteutetaan prosessien avulla, joita ovat 
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mm. aloitus, suunnittelu, toteutus, hallinta ja lopetus. (IEEE Computer Society 

2004, 6) Perinteisellä lähestymistavalla tarkoitetaan, että projektissa on 

tunnistettavissa toisiaan seuraavia vaiheita ja nämä vaiheet ovat edellä mainitut 

projektinhallinnan vaiheet. Perinteistä lähestymistapaa käyttävät organisaatiot 

näkevät projektin toiminnot teknillisinä prosesseina. Näitä prosesseja 

käyttävissä organisaatioissa toiminnot määritellään formaalilla tavalla, 

menetelmiä sovelletaan täsmällisesti ja prosesseja ja tuloksia seurataan tarkasti 

(Alleman 2002, 2). Ketterä lähestymistapa on ihmisläheisempi ja kevyempi versio 

perinteisestä lähestymistavasta. Siinä korostetaan mm. yksilöitä, 

vuorovaikutusta, yhteistyötä asiakkaan kanssa, toimivan tuotteen toimittamista 

lyhyin väliajoin sekä muutoksiin sopeutumista (Beck ym. 2001). Projekti etenee 

sykleissä ja niitä on useita peräkkäin eli prosessi on sekä iteratiivinen että 

inkrementaalinen. Ominaista ketterälle projektinhallinnalle on mm. 

yksinkertaisuus, jatkuva kommunikaatio, jatkuva palaute ja projektiryhmän 

itseohjautuvuus ja pieni koko (Alleman, 2002, 16-17; Glazer ym., 2008,16-18). 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ja vertaillaan perinteistä ja ketterää 

projektinhallintaa tunnetuimman viitekehyksen, PMBOK:in (Project 

Management Body of Knowledge) (IEEE Computer Society, 2004) prosessien 

pohjalta. Konkreettisemman kuvan saamiseksi tutkielmassa käytetään toista 

viitekehystä, CMMI:tä (Capability Maturity Model Integration) (Chrissis, 

Konrad, Shrum, 2005) Scrum-menetelmän (Schwaber, 2004) tarkastelemiseksi. 

Tässä yhteydessä kerrotaan, miltä osin perinteistä ja ketterää näkökulmaa 

voidaan yhdistellä. 

Tutkielman tutkimusongelma voidaan esittää seuraavasti: Miltä osin ketterän 

lähestymistavan projektinhallinta poikkeaa perinteisestä projektinhallinnasta ja miltä 

osin ketterä lähestymistapa tukee perinteistä projektinhallintaa?  
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Ensimmäiseksi tutkielmassa esitellään PMBOK ja CMMI. Seuraavassa luvussa 

perehdytään ketterään projektinhallintaan yleisellä tasola käyttäen PMBOK:n 

jäsennystä tietämysalueista vertailukohtana. Kappaleessa 4 esitellään Scrum-

ketterä menetelmä ja tutkitaan sen yhtyeensopivuutta CMMI:n kanssa. Lopuksi 

kootaan yhteen tutkielman tarkoitus ja tulokset. 
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2 PERINTEISEN PROJEKTIN HALLINAN VIITEKEHYKSIÄ 

Perinteistä projektinhallintaa on sovellettu ohjelmistokehitykseen sen 

alkuajoista saakka. Perinteisen projektinhallinnan juuret juontavat kuitenkin 

insinöörialoihin, joiden kypsyessä on kehitetty projektinhallinnan prosesseja 

jäsentäviä viitekehyksiä. Näistä viitekehyksistä esitetään seuraavassa PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) ja CMMI (Capability Maturity 

Model Integration). 

2.1 Project Management Body of knowledge (PMBOK) 

Projektinhallinta on tiedon, taidon, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista 

projektin toimintoihin, joiden tarkoituksena on täyttää projektille asetetut 

vaatimukset (IEEE Computer Society, 2004, 6). Projektissa toteutettavaa työtä 

hallitsee projektitiimi, jonka tehtävänä on määrittää projektin rajat, aikataulu, 

kustannukset, riskit ja laatu. Lisäksi projektitiimi tunnistaa eri sidosryhmät sekä 

projektin itsensä tuloksena tuottaman tuotteen tai palvelun vaatimukset. 

Projektinhallintaa toteutetaan viemällä läpi joukko yhteenliittyneitä prosesseja, 

jotka voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin. Projektinhallintaprosessit kuvaavat, 

järjestävät ja täydentävät projektissa tehtyä työtä, ja tuote-orientoituneet prosessit 

puolestaan määrittelevät ja luovat lopputuotteen tai -palvelun. Nämä prosessit 

eivät ole täysin erillisiä vaan limittyvät läpi projektin. (IEEE Computer Society, 

2004, 6, 30) Projektinhallinta voidaan siis kuvata yhtenä isona prosessina, joka 

sisältää erilaisia aliprosesseja, jotka vaikuttavat toisiinsa ja joita voidaan myös 

iteroida useampaan kertaan projektin aikana.  

Seuraavissa kappaleissa tullaan esittelemään PMBOK-viitekehyksen elinkaari, 

tietämysalueet ja prosessiryhmät. Elinkaari auttaa hallitsemaan projektin 
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vaiheita kokonaisuutena. Tietämysalueet ja prosessiryhmät puolestaan ovat 

projektin hallinnan prosessit lajittelutapoja. Tässä kohdassa tietämysalueita 

esitellään yhdeksän. 

2.1.1 Projektin elinkaari 

Prosessien hallintaa helpottamiseksi projektinhallinta jaetaan usein vaiheisiin. 

Vaiheisiin jakaminen vahvistaa myös johdon kontrollia projektista sekä 

helpottaa projektin sulauttamista yrityksen päivittäisiin toimintoihin. Vaiheet 

voidaan määritellä monella eri tapaa riippuen projektin tyypistä, toimialasta 

sekä organisaatiosta. Jokaisella projektin vaiheella on sille ominaiset tuotokset, 

jotka ovat jonkin tehdyn työn selkeitä ja hyödynnettävissä olevia tuloksia, usein 

kirjallisia dokumentteja. Vaiheen päättää yleensä näiden tuotosten tarkastus ja 

projektin siihenastisten saavutusten läpikäynti, minkä perusteella puolestaan 

voidaan päättää, tulisiko projektin siirtyä seuraavaan vaiheeseen, sekä 

tunnistaa ja korjata mahdolliset virheet. (IEEE Computer Society, 2004, 6, 11) 

Projektin vaiheista yhtenä kokonaisuutena käytetään nimitystä projektin 

elinkaari. Se määrittelee tarkemmin, mitkä tehtäväkokonaisuudet kuuluvat 

kuhunkin vaiheeseen, sekä henkilöt, jotka ovat mukana näissä vaiheessa. Ennen 

kaikkea elinkaari määrittelee projektin alun ja lopun sekä niihin liittyvät 

siirtymätoiminnot kuten esimerkiksi sen, kuuluuko projektin esitutkimus 

projektin rajojen sisäpuolelle vai ei. Elinkaari on siis projektista riippuvainen, 

mutta joitakin yhteisiä piirteitä erilaisten projektien elinkaarilta kuitenkin 

löytyy: kustannukset ja henkilöstötarpeet ovat alhaisimmillaan projektin alussa, 

kasvavat projektin edetessä ja laskevat nopeasti projektin lopussa, riskit ja 

epävarmuus ovat suurimmillaan projektin alussa kuten myös sidosryhmien 

vaikutusmahdollisuudet. (IEEE Computer Society, 2004, 12) 
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2.1.2 Integraation hallinta 

Integraationhallinta (integration management) sisältää prosessit, joiden 

tarkoituksena on eri osasten koordinointi projektissa. Näissä prosesseissa 

tasapainotetaan projektin tavoitteet ja vaihtoehdot eri sidosryhmien tarpeiden 

ja odotusten täyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Suurin osa projektin 

budjetista kuluu tämän prosessin suorittamiseen. Integroidun projektin 

hallinnan prosessit suoritetaan yleensä ainakin kerran jokaisessa projektin 

vaiheessa. Ne ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään sekä muiden 

tietämysalueiden prosessien kanssa. Integroidun projektin hallinnan prosesseja 

ovat projektisuunnitelman tekeminen ja täytäntöönpano sekä koko projektin 

laajuisten muutosten hallinta. (IEEE Computer Society, 2004, 41) 

Projektisuunnitelman tekemisellä integroidaan ja koordinoidaan kaikki 

projektin suunnitelmat yhdeksi yhtenäiseksi dokumentiksi, joka ohjaa projektin 

toteutusta ja hallintaa. Projektisuunnitelman täytäntöönpanoprosessi 

puolestaan hallitsee projektisuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden 

suorittamista. Projektipäällikkö ja tiimi koordinoivat ja ohjaavat projektissa 

esiintyviä erilaisia teknisiä ja organisationaalisia rajapintoja. Suoriutumista 

projektin lähtökohtiin nähden tulee monitoroida jatkuvasti, ja korjaavia 

toimenpiteitä voidaan suorittaa suunnitellun ja toteutuneen suoriutumisen 

vertailuun perustuen. (IEEE Computer Society, 2004, 42-46) 

2.1.3 Laajuuden hallinta 

Laajuuden hallinta (Scope management) sisältää prosessit, joilla varmistetaan, 

että projekti sisältää tarvittavan työn onnistuneeseen läpivientiin ja että se ei 

sisällä mitään muuta työtä. Pääpaino on projektin sisällönhallinnalla eli sillä, 
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mitä projektiin sisällytetään ja mitä ei. Laajuus voi viitata joko tuotteen tai 

projektin laajuuteen. Ensimmäisellä tarkoitetaan ominaisuuksia ja toimintoja, 

joilla kuvaillaan tuotetta tai palvelua, ja jälkimmäisellä tarkoitetaan työtä, joka 

tulee tehdä näiden ominaisuuksien ja toimintojen toimittamiseksi. Projektin 

laajuuden toteutumista arvioidaan projektisuunnitelmaa vasten, kun taas 

tuotteen laajuuden toteutumista mitataan tuotteen vaatimuksia vasten. 

Prosesseja ovat aloitus, laajuuden suunnittelu, määrittely, verifiointi ja 

muutoshallinta. (IEEE Computer Society, 2004, 51) 

Aloitusprosessi antaa projektille tai projektin vaiheelle virallisen luvan alkaa. 

Aloitus on tärkeää siksi, että eri organisaatioissa projektia saattaa edeltää 

erinäisiä toimenpiteitä kuten esitutkimus, jolloin aloituksen avulla projekti 

voidaan helpommin linkittää organisaation jatkuvaan työhön. Laajuuden 

suunnitteluprosessi käsittelee yksityiskohtaisesti ja dokumentoi projektiin 

kuuluvan työn (projektin laajuuden), jonka tuloksena on haluttu tuote. 

Prosessista saadaan tuotoksena laajuudenhallintasuunnitelma ja 

laajuusmääritys (scope statement), joka kuvaa yhteisymmärrystä asiakkaan ja 

projektin välillä siitä, mitkä ovat projektin tavoitteet ja tuotokset. Laajuuden 

määrittelyssä projektin tuotokset jaetaan edelleen pienempiin, helpommin 

hallittaviin komponentteihin. Näin parannetaan kustannus-, aika- ja 

resurssiarvioita, määritellään lähtökohdat suoriutumisen mittaamiselle ja 

hallinnalle sekä helpotetaan työtehtävien vastuun jakamista. Hyvä laajuuden 

määrittely on kriittinen tekijä projektin onnistumisen kannalta. Laajuuden 

verifioinnilla saadaan sidosryhmien virallinen hyväksyntä projektin 

laajuudelle. Kaikki toimitettavat tuotokset ja työn tulokset käydään läpi ja 

tarkastetaan, että ne on tehty oikein ja hyväksyttävästi painon ollessa 

jälkimmäisellä. Laajuuden muutostenhallintaprosesseilla pyritään 

vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka aiheuttavat muutoksia, ja varmistamaan, 
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että muutoksista ollaan yhtä mieltä. Lisäksi niiden avulla määritellään se, 

milloin muutos on tapahtunut, sekä hallitaan itse muutoksia. (IEEE Computer 

Society, 2004, 51-64) 

2.1.4 Ajan hallinta 

Ajan hallintaprosessit ovat aikataulussa pysymistä hallinnoivia prosesseja. 

Näihin kuuluvat mm. toimintojen määritys, toimintojen järjestäminen ja keston 

arviointi sekä aikataulun kehitys ja hallinnointi. Toimintojen 

määritysprosessissa tunnistetaan ja dokumentoidaan ne toiminnot, jotka täytyy 

suorittaa toimitettavien tuotteiden tuottamiseksi, jotka on mainittu 

työnosituksessa. Toimintojen järjestämisessä tunnistetaan ja dokumentoidaan 

vuorovaikutuksen loogisia suhteita toiminnoille. Toiminnot tulee jaksottaa niin, 

että tuetaan myöhempää realistisen aikataulun kehittämistä. Toimintojen 

keston arvioinnissa kehitetään aikataululle syötteenä toimivat kestot, mikä 

tehdään perustuen projektin laajuuteen ja resursseihin. Aikataulun 

kehittäminen on yleensä iteratiivinen prosessi, jossa määritellään alkamis- ja 

lopettamispäivämäärät projektin toiminnoille. Päivämääräarvioiden tulisi olla 

realistisia, jotta saataisiin totuudenmukainen kuva kokonaisaikataulun 

määrittämiseksi. Aikataulun hallinnointi ottaa kantaa samoihin asioihin 

aikataulun kannalta kuin laajuuden muutosten hallinta ottaa laajuuden 

kannalta. (IEEE Computer Society, 2004, 65) 

2.1.5 Kustannusten hallinta 

Kustannusten hallinnalla varmistetaan, että projekti pysyy annetun budjetin 

rajoissa. Ensisijainen paino on projektin läpivientiin tarvittaviin toimintoihin 

kuluvien varojen hallinnointi, mutta kustannusten hallinnassa tulisi myös ottaa 
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huomioon, miten kustannusten muutos jossakin osa-alueessa vaikuttaa muihin 

projektin toimintoihin. Prosesseja ovat mm. varojen hallinta, kustannusten 

arviointi, kustannusten budjetointi ja kustannusten hallinta. (IEEE Computer 

Society, 2004, 83) 

Varojen hallintaan kuuluu määrittää, mitä fyysisiä resursseja (ihmiset, laitteet ja 

materiaalit) ja mikä määrä kutakin näistä tulisi käyttää projektin toimintojen 

suorittamiseksi sekä milloin näitä resursseja tarvitaan. Varojen hallinta tulisi 

suorittaa tiivisti yhdessä kustannusten arvioinnin kanssa, jolloin kehitetään 

arvio resursseista aiheutuvista kustannuksista. Kun projekti tehdään 

sopimuksenalaisena, tulee kiinnittää myös erityistä huomiota hinnoitteluun. 

Hinnoittelu on liiketoiminnallinen päätös, joka käyttää kustannusarviota 

yhtenä harkintakriteerinä. Kustannusten budjetoinnissa allokoidaan 

kokonaiskustannusarvio yksittäisiin toimintoihin tai työpaketteihin. Näin 

saadaan perusta projektin suoriutumisen mittaamiselle. Kustannusten hallinta 

ottaa kantaa samoihin asioihin kustannusten kannalta kuin laajuuden 

muutosten hallinta ottaa laajuuden kannalta ja aikataulun hallinta aikataulun 

kannalta. (IEEE Computer Society, 2004, 85-91) 

2.1.6 Laadun hallinta 

Laadun hallinnalla varmistetaan, että projekti täyttää ne tarpeet, jotka se 

alunperin sitoutui täyttämään. Tähän kuuluu kaikki hallinnointitoiminnot, 

jotka määrittelevät laatuperiaatteet, -tavoitteet ja -vastuut sekä toiminnot niiden 

toteuttamiseksi. Projektin laadunhallinnan tulee ottaa huomioon sekä tuotteen 

että itse projektin laatu. Epäonnistuminen jommassa kummassa voi johtaa 

vakaviin negatiivisiin seurauksiin sidosryhmien osalta. Moderni laadun hallinta 

täydentää projektinhallintaa tunnustamalla mm. asiakastyytyväisyyden, 
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ennaltaehkäisyn, johdon vastuun sekä vaiheiden ja prosessien tärkeyden. 

Pääprosessit laadunhallinnassa ovat laadun suunnittelu, varmistaminen ja 

hallinnointi. (IEEE Computer Society, 2004, 95-97)  

Laadun suunnitteluun kuuluu projektille merkityksellisten laatustandardien 

tunnistaminen ja päättäminen siitä, miten ne täytetään. Laadun 

suunnitteluprosessi on yksi tärkeimmistä helpottavista prosesseista projektin 

suunnittelussa. Ideana on, että laatu luodaan suunnittelemalla, ei tarkastamalla. 

Laadun varmistamiseen kuuluvat kaikki suunnitellut ja systemaattiset 

toiminnot, jotka varmistavat, että projekti täyttää olennaiset laatustandardit. 

Varmistus voidaan antaa joko organisaation sisällä tai ulkoisille sidosryhmille 

kuten asiakkaalle. Laadunhallinnointi seuraa tiettyjä projektin tuloksia 

varmistaakseen, että ne ovat olennaisten laatustandardien mukaisia. Lisäksi 

tunnistetaan tapoja, joilla epätyydyttäviä tuloksia voitaisiin eliminoida. (IEEE 

Computer Society, 2004, 97,101,102) 

2.1.7 Henkilöstön hallinta 

Henkilöstön hallinnalla (Human resource management) pyritään tehokkaaseen 

henkilöstön käyttöön ja kehittämiseen. Henkilöstöön lasketaan tässä yhteydessä 

kuuluvaksi kaikki projektin sidosryhmät kuten sponsorit, asiakkaat, työntekijät 

ja partnerit. Suurin osa henkilöstön hallintaan liittyvästä kirjallisuudesta 

soveltuu ihmisten johtamiseen projekteissa, mutta projektipäällikön ja projektin 

johdon tulee ottaa huomioon se, miten tietoa sovelletaan alati muuttuvaan 

projektiin. Pääprosesseina henkilöstön hallinnassa on projektin organisoinnin 

suunnittelu, työtekijöiden rekrytointi ja projektitiimin kehittäminen. (IEEE 

Computer Society, 2004, 107) 
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Projetin organisoinnin suunnittelulla tarkoitetaan projektin roolien, vastuiden ja 

raportointisuhteiden tunnistamista, dokumentointia ja tehtäväksiantoa. 

Useimmissa projekteissa tämä tehdään osana ensimmäisiä vaiheita, mutta se 

tulisi kuitenkin tarkastaa säännöllisin väliajoin varmistaakseen soveltuvuus sen 

hetkiseen tilanteeseen. Työntekijöiden rekrytointiprosessissa hankitaan 

tarvittava työvoima, joka on määrätty työskentelemään projektille. Usein 

parhaat resurssit eivät ole saatavilla, jolloin projektin johdon tulee varmistaa, 

että saatavilla olevat resurssit pystyvät vastaamaan projektin vaatimuksiin. 

Projektitiimin kehittäminen on ratkaiseva tekijä kyvyssä vastata projektin 

tavoitteisiin. Sen tavoitteena on parantaa sekä sidosryhmien yksilöiden 

osallistumista että tiimin kykyä toimia yhtenä tiiminä. (IEEE Computer Society, 

2004, 108-109, 114) 

2.1.8 Viestinnän hallinta 

Viestinnän hallinnalla varmistetaan oikea-aikainen ja sopiva informaation luonti, 

kerääminen, levittäminen, varastointi ja saatavuus. Viestinnän hallinta turvaa 

kriittiset linkit ihmisten, ideoiden ja tiedon välillä, mikä on välttämätöntä 

projektin onnistumiselle. Jokaisen projektiin osallistuvan henkilön on oltava 

tietoinen, miten viestintä, jossa he ovat osallisena, vaikuttaa koko projektiin. 

Viestinnän hallintaprosesseihin kuuluvat viestinnän suunnittelu, informaation 

jakelu, suoriutumisen raportointi ja hallinnollinen päätös projektille tai sen 

vaiheelle. (IEEE Computer Society, 2004, 117) 

Viestinnän suunnitteluun kuuluu informaatio- ja kommunikaatiotarpeiden 

määrittäminen eri sidosryhmille: mitä informaatiota ne tarvitsevat ja milloin, 

kuinka informaatio annetaan niille ja kuka sen antaa. On olemassa lukuisia 

tapoja kommunikoida tämä tieto, ja sopivien tapojen löytäminen on tärkeää 
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projektin onnistumiselle. Informaation jakelun tehtävänä on toteuttaa 

viestintäsuunnitelma sekä vastata odottamattomiin informaatiopyyntöihin. 

Prosessissa asetetaan tarvittava tieto projektin sidosryhmien näkyville oikeaan 

aikaan. Suoriutumisen raportoinnilla kerätään ja välitetään sidosryhmille tietoa 

suoriutumisesta, jotta he ovat tietoisia siitä, miten resursseja käytetään projektin 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Suoriutumisen raportointi tarjoaa yleensä tietoa 

projektin laajuudesta, aikataulusta, kustannuksista sekä laadusta, mutta usein 

myös riskeistä ja hankinnoista. Hallinnollinen päätös projektille tai sen 

vaiheelle koostuu projektin tulosten dokumentoinnista tuotteen virallista 

hyväksyntää varten, minkä tekee projektin asiakas tai sponsori. Tässä 

prosessissa otetaan talteen ja varastoidaan kaikki opittu tieto ja taito 

tulevaisuuden projekteja varten. (IEEE Computer Society, 2004, 119-125) 

2.1.9 Riskien hallinta 

Riskien hallinnassa tunnistetaan ja analysoidaan systemaattisesti projektin riskit 

sekä vastataan niihin. Siinä pyritään maksimoimaan positiivisten tapahtumien 

vaikutukset ja minimoimaan negatiivisten tapahtumien todennäköisyys sekä 

vaikutukset. Riskeihin vastaamista voidaan suunnitella ainoastaan, kun riskit 

on tunnistettu ja analysoitu. Tunnistamattomia riskejä voidaan kuitenkin hallita 

perustuen kokemukseen samanlaisissa projekteissa sattuneista riskeistä. 

Riskien hallintaa tulisi suorittaa läpi projektin. Riskinhallintaprosesseihin 

kuuluvat mm. riskien hallinnan suunnittelu, riskien tunnistaminen, 

kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen riskianalyysi, riskeihin vastaamisen 

suunnittelu sekä riskien valvonta ja hallinta. (IEEE Computer Society, 2004, 127-

129) 
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Riskienhallinnan suunnitteluprosessissa päätetään, miten lähestyä ja 

suunnitella riskienhallinnan toimintoja projektissa. Tällä varmistetaan, että 

riskit ja projektin tärkeys ovat oikeassa suhteessa riskien hallintaan nähden. 

Riskien tunnistamisen tekee iteratiivisesti riskienhallintatiimi, projektitiimi, 

sidosryhmät sekä mahdollisesti myös projektin ulkopuoliset sidosryhmät. He 

määrittävät, mitkä riskit voivat vaikuttaa projektiin, ja dokumentoivat niiden 

ominaispiirteet. Kvalitatiivisella riskianalyysilla arvioidaan tunnistettujen 

riskien vaikutusta ja todennäköisyyttä. Se on eräs tapa määrittää tiettyjen 

riskien tärkeysjärjestyksen ja ohjata riskeihin vastaamista. Kvantitatiivinen 

riskianalyysi puolestaan analysoi riskien todennäköisyyttä numeerisesti, niiden 

aiheuttamia seurauksia projektin tavoitteisiin sekä projektin kokonaisriskiä. 

Prosessi vaatii riskien tunnistamista, joten yleensä se seuraa kvalitatiivista 

riskianalyysia. Riskeihin vastaamisen suunnittelussa kehitetään vaihtoehtoja ja 

määritellään toimintoja, jotka parantavat mahdollisuuksia ja vähentävät uhkia 

projektin tavoitteiden täyttymiselle. Suunnitelman tehokkuudella on suora 

vaikutus siihen, kasvaako vai väheneekö projektin riskit. Riskien valvonta ja 

hallinta seuraa kaikkea edellisissä prosesseissa määriteltyä ja tuotettua 

informaatiota riskeistä ja pitää sitä yllä. Lisäksi se tunnistaa uusia riskejä, jotka 

tulevat esille vasta myöhemmässä projektin vaiheessa. Prosessi varmistaa 

riskisuunnitelman täytäntöönpanon ja arvioi jatkuvasti niiden kykyä pienentää 

riskejä. (IEEE Computer Society, 2004, 129-144) 

2.1.10 Hankintojen hallinta 

Hankintojen hallinta käsittää ne prosessit, jotka tarvitaan tavaroiden ja 

palveluiden hankintaan organisaation ulkopuolelta. Keskeisimmät prosessit 

tällä alueella ovat hankintojen suunnittelu, palvelupyyntöjen valmistelu, 
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palvelupyyntöjen tekeminen, toimittajan valinta, sopimuksen hallinta ja 

sopimuksen päätös. (IEEE Computer Society, 2004, 147) 

Hankintojen suunnitteluprosessissa määritetään, mitkä projektin tarpeista 

voidaan parhaiten täyttää hankkimalla tuotteitta tai palveluja projektin 

organisaation ulkopuolelta. Prosessissa pohditaan, käytetäänkö hankintaa sekä 

miten, mitä, kuinka paljon ja milloin hankitaan. Jos päätetään, ettei hankintaa 

organisaation ulkopuolelta tarvita, loppuja hankintojen hallinnan prosesseista 

ei tule suorittaa. Palvelupyyntöjen valmistelussa valmistellaan 

palvelupyyntöjen tekemiseen tarvittavat dokumentit. Palvelupyyntöjen 

tekemisessä edelleen saadaan vastaukset mahdollisilta toimittajilta siitä, miten 

projektin tarpeisiin voidaan vastata. Toimittajan valinnassa punnitaan useat 

tekijät, suurimpina hinta ja kustannukset, ja päätetään valintakriteerit 

toimittajalle. Sopimuksenhallintaprosessi varmistaa, että toimittajan 

suoriutuminen täyttää sopimuksen vaatimukset. Koska sopimukset ovat 

lainmukaisesti tehtyjä, on projektitiimin oltava tarkkaan tietoinen omista 

toimistaan hallinnoidessaan sopimuksia. Prosessin läpiviemiseksi sen täytyy 

osin yhdistyä useiden muiden projektin hallinnan prosessien kanssa kuten 

laadunvalvonnan ja muutosten hallinnan kanssa. Sopimuksen päätös on 

samantapainen kuin hallinnollinen päätös. Siinä tuote tarkistetaan ja 

suoritetaan hallinnollinen päätös sopimukselle.(IEEE Computer Society, 2004, 

149-159) 

2.1.11 Prosessiryhmät 

Projektin aliprosessit voidaan ryhmitellä niiden tyypin mukaan. Nämä 

prosessiryhmät ovat aloitus, suunnittelu, toteutus, hallinta ja lopetus. 

Aloituksessa annetaan projektille tai sen vaiheelle virallinen lupa edetä. 
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Suunnitteluprosesseissa määritellään tai uudelleen määritellään projektin 

tavoitteita ja valitaan paras tapa saavuttaa asetetut tavoitteet. 

Toteutusprosessien avulla koordinoidaan ihmiset ja muut resurssit 

toteuttamaan suunnitelma. Hallintaprosessit varmistavat, että projektin 

tavoitteet täyttyvät. Projektia valvotaan ja sen edistymistä mitataan tasaisin 

väliajoin niin, että ristiriidat suunnitelmissa voidaan tunnistaa ja tarvittaessa 

korjata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lopetusprosesseissa hyväksytään 

projekti tai sen vaihe virallisesti ja viedään se asianmukaiseen päätökseen. 

(IEEE Computer Society, 2004, 30) 

Prosessit liittyvät yhteen ja niitä iteroidaan läpi projektin tai vaiheen. Jonkin 

prosessin tuotoksesta tulee toisen prosessin syöte ja tätä syötettä päivitetään 

projektin edetessä. Esimerkiksi suunnitteluprosessissa syntyneestä 

projektisuunnitelmadokumentista tulee toteutuksen syöte ja projektin edetessä 

tätä dokumenttia päivitetään ajan tasalle. Nämä prosessien yhteenliittymät 

ulottuvat myös yli projektivaiheiden: jonkin vaiheen lopetuksesta saatu tuotos 

on seuraavan vaiheen syöte. Kuviossa 1 on kuvattuna projektin vaiheiden 

välinen vuorovaikutus ja prosessiryhmien vuorovaikutukset vaiheen sisällä. 

(IEEE Computer Society, 2004, 30)  
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Kuvio 1: Prosessiryhmien  ja  projektin  vaiheiden  välinen  vuorovaikutus  (IEEE 
Computer Society, 2004, 31) 

2.2 Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) on prosessien ja lopulta 

suorituskyvyn parantamiseen tähtäävä näkökulma (Software Engineering 

Institute). Se sisältää tehokkaaseen prosessiin tarvittavat elementit ja vaiheet, 

joiden avulla organisaatio voi eri osa-alueilla kehittää prosessejaan kypsiksi ja 

hallituiksi sekä parantaa laatua. CMMI jaottelee prosessit 25 osa-alueeseen eli 

prosessialueeseen, joista jokainen koostuu käytänteistä, jotka toteutettuina 

täyttävät joukon tavoitteita. Täyttyessään nämä tavoitteet parantavat kyseessä 

olevaa toiminta-aluetta merkittävästi. Tavoitteet ja käytänteet on jaoteltu 

spesifeihin ja yleisiin. Näitä tavoitteita käytetään edelleen arvioimaan onko 

kyseinen prosessialue tyydytetty. (Chrissis, Konrad, Shrum, 2005, 23-24) 

Prosessialueet jaotellaan edelleen neljään eri kategoriaan: prosessin hallintaan, 

projektin hallintaan, tekniikkaan ja ylläpitoon. Nämä prosessialueet toimivat 

pohjana kahdelle eri toteutukselle CMMI:n viitekehyksestä. Näitä kahta 

toteutusta kutsutaan jatkuvaksi malliksi (continuous representation) ja 

asteittaiseksi malliksi (staged representation) (Chrissis, Konrad, Shrum, 2005, 
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55, 73). Molemmat toteutukset tähtäävät samaan lopputulokseen, prosessien 

vakiinnuttamiseen, mutta toteutustapa on hieman erilainen ja se, kumpi 

toteutustapa on sopivampi, riippuu organisaatiosta ja millaisia parannuksia 

organisaation prosesseissa halutaan saavuttaa CMMI:n avulla. (Chrissis, 

Konrad, Shrum, 2005, 75-76)  

Tässä työssä keskitytään projektin hallintaan. Sen prosessialueita ovat: 

– Projektin suunnittelu 

– Projektin seuranta ja hallinta 

– Toimittajasopimusten hallinta 

– Integroitu projektinhallinta 

– Riskien hallinta 

– Integroitu tiimiytyminen 

– Integroitu toimittajien hallinta 

– Kvantitatiivinen projektin hallinta 

Kolmea ensimmäistä pidetään fundamentaalisina ja viittä jälkimmäistä 

progressiivisina projektin hallinnan prosessialueina. (Chrissis, Konrad, Shrum, 

2005, 60) Seuraavaksi kutakin prosessialuetta kuvataan hieman tarkemmin. 

2.2.1 Projektin suunnittelu  

Projektin suunnittelun prosesseilla on tarkoituksena luoda ja ylläpitää 

suunnitelmia, jotka määrittelevät projektin toiminnot. Tähän kuuluvat 

projektisuunnitelman luonti, sopiva sidosryhmävuorovaikutus, sitoumuksen 

saaminen suunnitelmaan ja suunnitelman ylläpito. Suunnittelu alkaa 

vaatimuksista, jotka määrittävät tuotteen ja projektin. Lisäksi estimoidaan 
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tehtävät ja tuotokset, vaadittavat resurssit ja vastuualueet, sekä tunnistetaan ja 

analysoidaan riskit. Näitä toimintoja saatetaan joutua iteroimaan 

projektisuunnitelman aikaansaamiseksi. Suunnitelma on perusta kaikkien 

projektin toimintojen suorittamiseen ja hallintaan. Projektisuunnitelmaa 

joudutaan usein tarkistamaan ja muuttamaan esimerkiksi vaatimusten 

muuttuessa tai korjaavien toimenpiteiden takia. (Chrissis, Konrad, Shrum, 2005, 

405) 

2.2.2 Projektin seuranta ja hallinta 

Projektin seuranta- ja hallintaprosessien tarkoitus on antaa ymmärrys projektin 

etenemisestä siten, että sopivia korjaavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa silloin, 

kun projektista suoriutuminen poikkeaa suunnitelmasta huomattavasti. 

Projektin etenemistä seurataan etupäässä vertaamalla itse tuotosta, tehtyä työtä, 

kustannuksia ja aikataulua projektisuunnitelmaan. Sopiva näkyvyys näihin 

projektin attribuutteihin mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisen 

siten, että projekti pysyy sille asetetuissa tavoitteissa. Tämä vaatii usein 

projektisuunnitelman uudelleenläpikäyntiä ja muuttamista. (Chrissis, Konrad, 

Shrum, 2005, 391) 

2.2.3 Toimittajasopimustenhallinta 

Toimittajasopimustenhallintaprosesseilla hallitaan tuotteiden hankintaa 

tavarantoimittajilta, joiden kanssa on tehty virallinen, lainmukainen sopimus. 

Tähän sisältyy hankintatavan määrittely hankittaville tuotteille, 

tavarantoimittajien valinta, tavarantoimitussopimusten luonti ja ylläpito, 

tavarantoimitussopimusten täytäntöönpano, hankittujen tuotteiden toimituksen 

hyväksyminen ja tuotteiden siirtäminen projektille. Näitä prosesseja sovelletaan 
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lähinnä sellaisten tuotteiden tai tuotekomponenttien hankintaan, jotka menevät 

suoraan asiakkaalle eikä esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa 

tavarantoimittaja on osa projektitiimiä. (Chrissis, Konrad, Shrum, 2005, 517-518) 

2.2.4 Integroitu projektinhallinta 

Integroidun projektinhallinnan prosessien tarkoituksena on perustaa projekti, 

hallita sitä sekä hallita sidosryhmien osallistumista projektiin. Integroidun 

projektinhallinnan prosessit tulee räätälöidä organisaation yhtenäisistä ja 

määritellyistä standardiprosesseista. Projekti voi myös vastavuoroisesti 

vaikuttaa organisaation standardiprosesseihin. Projektin prosessit on määritelty 

projektisuunnitelmassa ja niiden toteutus on sidottu projektin tehtäviin. Tämä 

prosessialue ottaa myös kantaa projektiin liittyvien toimintojen koordinointiin 

kuten teknisiin ja tukeviin toimintoihin. Integroitu projektinhallinta varmistaa 

myös asianmukaisten sidosryhmien osallistumisen projektin prosessien ja 

suunnitelman tekoon ja että tarkastuksia ja sananvaihtoa suoritetaan tasaisin 

väliajoin. (Chrissis, Konrad, Shrum, 2005, 187-188) 

2.2.5 Riskienhallinta 

Riskienhallintaprosesseilla tunnistetaan ongelmat ennen niiden ilmaantumista 

siten, että riskien käsittely voidaan suunnitella ja tarvittaessa ottaa käyttöön 

tuotteen tai projektin elinkaaren aikana, jotta tavoitteiden saavuttamiseen 

haitallisesti vaikuttavien tekijöiden vaikutus lievenee. Riskienhallinta on 

jatkuvaa läpi projektin ja siihen kuuluu aikainen ja aggressiivinen riskien 

tunnistaminen tuomalla mukaan projektisuunnitelmassa määritellyt 

asianmukaiset sidosryhmät. Tämä vaatii voimakasta sidosryhmäjohtajuutta. 

Riskienhallinta voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: 
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riskienhallintastrategian määritykseen, riskien tunnistamiseen ja analysointiin 

sekä tunnistettujen riskien käsittelyyn. Näitä osa-alueita voidaan kehittää 

evolutiivisesti riskienhallintaprosessien avulla systemaattiseen suuntaan. 

(Chrissis, Konrad, Shrum, 2005, 497) 

2.2.6 Integroitu tiimiytyminen 

Integroidun tiimiytymisen (Integated teaming) tavoitteena on muodostaa 

tuotteen kehittämiseksi yhtyeenkoottu tiimi ja ylläpitää sitä. Integroidun tiimin 

jäsenet omaavat tarvittavat taidot ja asiantuntijuuden tehtävien suorittamiseksi, 

toimivat yhdessä organisaation sisäisten ja ulkoisten tiimien ja merkityksellisten 

sidosryhmien kanssa, ovat yhteisymmärryksessä tiimin tehtävistä ja tavoitteista 

sekä johtavat itseään laadittujen toiminta- ja perusperiaatteiden mukaisesti. 

Integroituun tiimiin kuuluu valtuutettuja edustajia sekä teknisistä että 

liiketoiminnallisista organisaation toimijoista ja mahdollisesti myös 

organisaation ulkopuolisten sidosryhmien kuten asiakkaan edustajia. 

Integroidun tiimin jäsenet ovat kollektiivisesti vastuussa toimitettavasta 

tuotoksesta. (Chrissis, Konrad, Shrum, 2005, 231-232) 

2.2.7 Integroitu toimittajien hallinta 

Integroitu toimittajien hallinnan prosessit tunnistavat proaktiivisesti mahdollisia 

toimittajia sopiville, projektin vaatimuksien täyttämiseen käytettäville tuotteille 

sekä hallinnoivat valikoituja toimittajia ja ylläpitävät yhteistoimintasuhdetta 

projektin ja toimittajan välillä. Nämä prosessit perustuvat toimittajasopimusten 

hallintaprosesseihin, mutta korostavat yhteistoimintasuhdetta 

tavarantoimittajien kanssa. Integroitu toimittajien hallinta on tarkoitettu 

erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa projekti käyttää toimittajia suorittamaan 
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projektin onnistumisen kannalta kriittisiä toimintoja. Integroitu toimittajien 

hallinta ei kuitenkaan ole tarkoitettu valmiille paketti tuotteille, jotka eivät 

vaadi minkäänlaista muokkausta ennen käyttöönottoa. (Chrissis, Konrad, 

Shrum, 2005, 217-218) 

2.2.8 Kvantitatiivinen projektinhallinta 

Kvantitatiivinen projektinhallinta hallitsee projektin määriteltyjä prosesseja 

kvantitatiivisesti saavuttaakseen projektille asetetut laatu- ja prosessien 

suorituskykytavoitteet. Nämä tavoitteet tulee myös määritellä osana 

kvantitatiivista projektinhallintaa. Prosessialueen tarkoituksena on kerätä 

tilastollista aineistoa valikoiduista aliprosesseista itse projektin suoriutumisen 

mittaamiseksi sekä tallennettavaksi organisaation arkistoihin referenssiksi 

tuleville projekteille. Kvantitatiivisen projektinhallinnan mahdollistamiseksi 

organisaatiolla tulisi jo olla luotuna standardiprosessit sekä avut niiden 

räätälöimiseksi projektille kuten menneiden projektien mittauksista koostuva 

tietopankki. Yksi kvantitatiivisen projektinhallinnan tärkeimmistä elementeistä 

on luottamus estimaatteihin, mikä tarkoittaa kykyä ennustaa missä määrin 

projekti voi täyttää sille asetetut laatu- ja prosessien suorituskykytavoitteet. 

Toinen tärkeä elementti on prosessien suorituskyvyssä ilmenevän variaation 

laadun ja laajuuden ymmärtäminen sekä tilanteiden tunnistaminen, joissa 

projektin senhetkinen suorituskyky ei riittää saavuttamaan projektin 

laatutavoitteita tai prosessien suorituskykytavoitteita. Tilastollisesti kerätty 

tieto auttaa ennustamaan näiden tavoitteiden täyttymistä projektissa. (Chrissis, 

Konrad, Shrum, 2005, 441-442) 
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2.3 Yhteenveto 

Tässä luvussa esiteltiin CMMI viitekehys erityisesti sen projektinhallinnan 

prosessien kannalta. Projektinhallinnan prosessialueita määriteltiin kahdeksan: 

projektin suunnittelu, projektin seuranta ja hallinta, toimittajasopimusten 

hallinta, integroitu projektinhallinta, riskien hallinta, integroitu tiimiytyminen, 

integroitu toimittajien hallinta ja kvantitatiivinen projektin hallinta. Näitä 

prosessialueita käytetään myöhemmin tutkielmassa vertailemaan miten hyvin 

Scrum-menetelmän ja CMMI:n vastaavat toisiaan. 
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3 KETTERÄ PROJEKTIN HALLINTA PMBOK:N 
NÄKÖKULMASTA 

Liiketoimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammalla tahdilla perinteisen 

projektinhallinnan periaatteet ovat käyneet liian kankeiksi. Se kehitettiin alun 

perin insinöörialoille, joissa liiketoiminnan suurimmat epävarmuudet oli 

eliminoitu ajan myötä tulleen kokemuksen kautta ja liiketoiminnan näin ollessa 

kypsää. Mutta kun projektin ympäristö ja rajat ovat jatkuvan epävarmuuden ja 

muutoksen kohteena, perinteinen projektin hallinta ei enää välttämättä olekaan 

paras vaihtoehto. (Chin 2003, 14-16) Tässä luvussa kuvaillaan ensin millainen 

ketterä lähestymistapa on, jonka jälkeen luodaan yleiskatsaus ketterään 

projektinhallintaan. Viimeiseksi tarkastellaan ketterän projektin hallinnan 

vaiheita, prosesseja sekä tietämysalueita käyttäen viitekehyksenä PMBOK- 

perinteisen projektinhallinnan viitekehystä. Tarkastelu perustuu Slingerin ja 

Broderickin (2008) kirjaan. 

3.1 Ketterä lähestymistapa 

Ketterä lähestymistapa alkoi saavuttaa suosiota 1990-luvulla, kun “kevyen 

sarjan” (lightweight) projektinhallinta otti tuulta alleen useissa yrityksissä 

ympäri maailman. Lopulta ketterä lähestymistavan harjoittajat kokosivat 

yhteen Agile-manifestin (Beck ym., 2001), jossa määritellään ketterän 

ohjelmistokehityksen arvot, periaatteet ja käytännöt. Agile-manifestissa arvoja 

määritellään neljä: Arvostamme  

– yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja 

– toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota 

– asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita  
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– muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista.  

(Beck ym., 2001)  

Agile-manifestin arvoja ja periaatteita noudattavat useat eri projektinhallinnan 

ja ohjelmistotuotannon menetelmät kuten Scrum (Schwaber, 2004), eXtreme 

Programming (XP) (Beck, 2004), FDD (Feature Driven Development)(Palmer, 

Felsing, 2002), Chrystal (Cockburn, 2004) ja DSDM (Dynamic Systems 

Development Method)(Cockburn, Highsmith, 2003). Menetelmien painotukset 

ovat erilaisia, esimerkiksi XP ottaa kantaa erityisesti ohjelmistokehityksen 

käytänteisiin kun taas Scrum keskittyy projektin hallintaan (Schuh, 2004, 23). 

Tässä luvussa ei tarkastella yksittäistä menetelmää vaan luodaan yleiskatsaus 

ketterään lähestymistapaan ja sen mukaiseen projektinhallintaan. Seuraavassa 

luvussa otetaan kuitenkin konkreettisemman kuvan saamiseksi tarkasteluun 

ketteristä menetelmistä Scrum, sillä se keskittyy projektinhallinnan 

näkökulmaan ja sopii näin tarkastelukontekstiin. 

3.2 Yleiskatsaus ketterään projektinhallintaan 

Perinteisen projektinhallinnan perustana on idea, jonka mukaan tarkat prosessit 

kontrolloivat muutosta, hierarkkinen organisaatiorakenne ja lisätty kontrolli 

tuottavat järjestystä, ihmiset ovat korvattavissa olevia projektin osasia, 

ongelmia ratkotaan pääasiassa työn osituksella ja allokaatiolla sekä riskien 

täytyy olla riittävästi hallittavissa etukäteen (CC Pace, 2003-2009, 3). Perinteinen 

projektinhallinta perustuu siihen, että kaikki suunnitellaan etukäteen ja 

suunnitelmaa noudatetaan projektin alusta loppuun saakka. Projektipäällikön 

päätöksentekoa rajoittavat projektin laajuus, resurssit ja aikataulu ja jos näitä 

rajoja halutaan muuttaa, on päätöksen tultava projektin ulkopuolelta. (Chin 

2003, 23-24).  
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Ketterän projektin hallinnan ideana on puolestaan se, ettei projektin 

päämääränä ole ainoastaan pysyä projektin kolmirajoitteen – laajuus, resurssit 

ja aikataulu – sisällä vaan saavuttaa sille asetetut liiketoimintatavoitteet. 

Ketterän lähestymistavan mukaan projektin laajuus on jatkuvassa muutoksessa, 

joten aikataulun ja kustannusten tulisi olla kiinteitä (Slinger, 2006, 4). 

Perinteisessä projektiympäristössä projektit ovat osa liiketoimintaa. Ne ovat 

erillisiä yksikköjä liiketoiminnan sisällä eikä yksittäisen projektin 

epäonnistuminen kaada organisaatiota. Ketterässä ympäristössä projektit 

puolestaan ovat liiketoiminnan ydin. Pienemmissä organisaatioissa, erityisesti 

niissä, joissa kehitetään uutta teknologiaa, pieni määrä projekteja tuottaa 

suurimman osan kokonaisliikevaihdosta. Tällöin tulee reagoida 

epävarmuuksiin nopeasti, jolloin päätöksenteko projektin sisällä tulee ulottua 

kolmirajoitteen ulkopuolelle. Kun projektin henkilöstön näkökulma suuntautuu 

ulospäin, ollen näin ajan hermolla, nopeutuu päätöksenteko ja projekti pystyy 

helpommin saavuttamaan sille asetetut liiketoimintatavoitteet. (Chin 2003, 22-

25, 27) 

3.3 Ketterän projektinhallinnan vaiheet ja prosessit 

Vaikka perinteisen ja ketterän projektinhallinnan välillä on periaatteellisia eroja, 

ovat käytänteet molemmissa melko samankaltaisia. Erona käytänteissä on se, 

milloin ja miten käytänteet suoritetaan, sekä erilainen sanasto (Slinger, 2006, 5). 

Jim Highsmith (2004, 82-84) on luonut vaiheistuksen ketterälle 

projektinhallinnalle vastaamaan perinteisen projektinhallinnan vaiheita, jotka 

esiteltiin kappaleessa 2.1.3. Taulukossa 1 on kuvattuna nämä vastaavuudet 

Slingerin (2005, 5) mukaisesti. 
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Visiointivaiheessa (envision) määritellään tuotteen visio tarpeeksi tarkasti, jotta 

saadaan karkeasti määriteltyä rajat, joiden sisällä työskennellään. 

Pohdiskeluvaiheen (speculate) aikana visiosta johdetaan tuotteen ominaisuudet 

ja aika, jonka rajoissa nuo ominaisuudet on toimitettava. Tutkiminen (explore) 

tarkoittaa iteratiivista ja inkrementaalista kehitystyötä, johon liittyy suunnitellut 

tarkastuspisteet prosessin ja tuotteen mukauttamiseksi (adapt) osana 

mukautusvaihetta. Lopetuksessa (close) tiimit voivat pohtia saavutuksiaan ja 

tehdä päätöksiä näiden pohjalta. (Slinger, 2006, 5) 

Taulukko 1: PMBOK:n projektinhallinan prosessiryhmien vastaavuus ketterän 
projektinhallinnan prosessiryhmien kanssa (Slinger, 2006, 5) 

Perinteinen Ketterä 

Aloitus Visiointi 

Suunnittelu Pohdiskelu 

Toteutus Tutkiminen 

Hallinta Mukauttaminen 

Lopetus Lopetus 

 

Vaihtoehtoinen tapa määritellä ketterän projektinhallinnan vaiheet on 

suunnittele-tee-tarkista-toimi sykli (Slinger, Broderick, 2008, 32). Ketterän 

projektinhallinnan mukaisen projektin elinkaari toteuttaa samat, edellä 

mainitut vaihteet monella tasolla. Näiksi tasoksi on määritelty projekti, julkaisu, 

iteraatio sekä päivittäinen (Slinger, Broderick, 2008, 31). Elinkaari on PMBOK:n 

mukaan määritelty kokoelmaksi perättäisiä vaiheita, jotka vaativat vaiheessa 

syntyneen tuotoksen hyväksymisen. Tässä kontekstissa sana perättäinen on 
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usein muuntunut vesiputousmalliksi. Ketterän lähestymistapa määrittelee 

näiksi perättäisiksi vaiheiksi iteraatiot, joiden lopputuotoksena syntyy toimivaa 

koodia. Toinen ero perinteisen ja ketterän lähestymistavan välillä löytyy 

sidosryhmien osallistumisesta. Ketterä lähestymistapa odottaa asiakkaalta 

aktiivista osallistumista läpi projektin. (Slinger, Broderick, 2008, 28-33) 

3.4 Ketterän projektinhallinnan tietämysalueet 

Kun mennään prosessien ja vaiheiden suorittamisen tasolle, ketterät 

menetelmät eroavat PMBOK:n viitekehyksestä erityisesti viidellä 

tietämysalueella, joita ovat integraation hallinta, laajuuden hallinta, ajan 

hallinta, laadun hallinta sekä henkilöstön hallinta. Muilla tietämysalueilla erot 

ovat vähäisempiä. Seuraavissa alakohdissa esitellään kaikki PMBOK:n 

tietämysalueet ketterän lähestymistavan näkökulmasta. Tarkastelu perustuu 

pääosin Slingerin ja Broderickin (2008) kirjaan. 

3.4.1 Integraation hallinta 

Integraation hallinnan tarkoituksena on hallita kaikkia projektin prosesseja 

yhtenä kokonaisuutena. Osana integraation hallintaa luodaan projektin 

perustamisasiakirja sekä määritellään alustava laajuus projektille. (Slinger, 

Broderick, 2008, 51-53) 

Integraation hallinnan keskipisteenä on perinteisesti ollut projektisuunnitelma, 

jonka tekee ja omistaa projektipäällikkö. Koko projektin suunnittelu on 

ketterässä lähestymistavassa hajautettu pienemmiksi iteroitaviksi toiminnoiksi. 

Ketterän lähestymistavan mukaan, sen sijaan että määriteltäisiin kaikki 

projektin elementit heti alussa, keskitytään suunnittelemaan lähitulevaisuutta. 
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Projektitiimi yhdessä luo ja omistaa julkistussuunnitelman (release plan) sekä 

iteraatiosuunnitelman ja sitoutuu myös näihin. Projektipäällikön vastuu on 

muuttunut koko projektin yksityiskohtaisesta määrittelystä helpottamaan 

tiimin iteratiivista suunnittelua sekä jakamaan tietoa sidosryhmille siten, että se 

on kaikkien näkyvillä ja saatavilla mahdollisimman helposti. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että avainsidosryhmät voivat tarkastaa prosessia milloin 

tahansa, vaikka myös ennalta määrättyjä tarkastuksia tehdään säännöllisin 

väliajoin. (Slinger, Broderick, 2008, 57-60)  

Integroitu muutosten hallinta on sulautettu päivittäisiin rutiineihin. 

Prosessimuutokset omistaa tiimi ja tuotemuutokset omistaa asiakas. Muutokset 

tulevat pääasiassa esiin tuotteen demonstroinnin yhteydessä käydyistä 

keskusteluista. Muutoksia tuotteeseen hallitaan priorisoiduilla tuotetyöjonolla 

(product backlog). Iteraation tai julkaisun suunnittelussa tärkeimmiksi 

priorisoidut ominaisuudet, myöskin muutokset jo toteutettuihin 

ominaisuuksiin, siirretään iteraatioon toteutettaviksi, testattaviksi ja lopulta 

asiakkaan hyväksyttäviksi. Prosessimuutokset tapahtuvat iteraation lopuksi. 

Ketterässä projektinhallinnassa muutoksista päättää koko tiimi asiakkaasta 

testaajaan, jolloin päätökset syntyvät nopeasti, yhteisvoimin sekä vähin 

muodollisuuksin. (Slinger, Broderick, 2008, 61-63) 

Projektin päätös ei juuri eroa perinteisen lähestymistavan projektin 

päättämisestä. Ketterä tiimi lisää projektin loppuun usein yhden iteraation 

valmistelemaan tuotteen markkinoille tuomista tai asiakkaalle esittelyä. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita virheiden korjausta vaan esimerkiksi dokumentoinnin 

viimeistelyä. Lisäksi ketterä lähestymistapa pitää tärkeänä katsausta siihen, 

mikä projektissa sujui hyvin ja mikä huonosti, jotta tulevaisuudessa näistä 
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voitaisiin oppia ja taata projektien sujuvuus myös jatkossa. (Slinger, Broderick, 

2008, 63-64) 

3.4.2 Laajuuden hallinta 

Projektin laajuuden hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota perinteisessä 

projektinhallinnassa. Perinteisen lähestymistavan mukaan pyritään estämään 

muutokset projektin laajuudessa kun taas ketterä lähestymistapa odottaa ja 

hyväksyy projektiin tulevat muutokset. Ketterä strategia kiinnittää resurssit ja 

aikataulun ja pyrkii toteuttamaan järjestyksessä korkeimman arvon omaavat, 

asiakkaan määrittämät ominaisuudet. Ketterän lähestymistavan mukaan 

projektin alussa ei määritellä niitä prosesseja, joilla projektin laajuutta hallitaan 

vaan iteratiivinen ja inkrementaalinen prosessi itsessään hallinnoi laajuutta. 

Laajuuden määritys tapahtuu viidellä eri tasolla: tuotteen visio, tiekartta 

(roadmap), julkaisu, iteraatio ja päivittäinen. Tuotteen visio on korkeimman 

tason määritys tuotteen ominaisuuksista. Visio kuvaa projektin mission ja rajat, 

joiden sisällä tiimin on työskenneltävä. Tiekartta puolestaan kuvaa tuotteen 

kehittymisen muutaman seuraavan julkaisun (tyypillisesti yksi vuosineljännes) 

aikana. Ominaisuudet tarkentuvat ja määritellään, missä julkaisussa mikäkin 

ominaisuus tullaan toteuttamaan. Vision ja tiekartan määrittämisen pohjalta 

voidaan aloittaa julkaisun suunnittelu, jolloin suunnitellaan julkaisun iteraatiot 

ja jaetaan korkeamman tason ominaisuudet näihin iteraatioihin. Lisäksi 

määritellään olettamukset, riippuvuussuhteet, rajoitteet, riskit ja muut 

mahdolliset julkaisuun vaikuttavat asiat. Iteraatiosuunnittelu vastaa lähimpänä 

perinteisen lähestymistavan laajuuden määrittelyä. Iteraatioon määritellään 

tehtävät ja estimoidaan niihin kuluva aika. Ominaisuudet tarkentuvat 

yksityiskohtaisiksi vasta iteraatioon. Päivittäiset, lyhyet palaverit puolestaan 

auttavat tiimiä pysymään fokusoituneena iteraation päämääriin ja sovittuun 
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laajuuteen. Tällöin tarpeen vaatiessa työsuunnitelmaa voidaan muokata näihin 

tavoitteisiin pääsemiseksi. (Slinger, Broderick, 2008, 67-77) 

Laajuuden hallinta koostuu ketterässä lähestymistavassa tuotetyöjonon 

hallinnasta sekä iteraation suojelemisesta muutoksilta. Iteraatiossa 

toteutettavien ominaisuuksien lista on jäädytetty iteraation ajaksi. Pidemmällä 

aikavälillä on vaikeaa ennustaa, kuinka paljon työtä saadaan tehdyksi ja mitä 

näin ollen voidaan sisällyttää projektiin, mutta se on vaikeaa riippumatta 

lähestymistavasta. Tätä silmällä pitäen julkistussuunnitelmaa ja tiekarttaa 

tarkistetaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin tiimin edistymisen ja asiakkaan 

muutostoiveiden perusteella. Laajuuden verifiointi puolestaan tapahtuu 

iteraation aikana, jolloin asiakas pääsee arvioimaan, testaamaan ja 

hyväksymään toteutetut ominaisuudet. (Slinger, Broderick 2008, 79-80) 

3.4.3 Ajan hallinta 

Ketterässä ympäristössä ajan hallinta on erittäin haastava projektinhallinnan 

osa-alue. Projektin päättyminen on vaikea ennustaa, sillä emme voi täydellisesti 

ennustaa tuotteen ominaisuuksia, sitä miten tuote toimii, miltä se näyttää tai 

tuntuu käyttäjistä. Ajan hallinta onkin neuvottelua asiakkaan ja tiimin välillä 

siitä, mitkä ominaisuuksista sisällytetään seuraavaan iteraatioon, perustuen 

palautteeseen, markkinoiden muutoksiin ja arvioon siitä, kuinka nopeasti tiimi 

kykenee toteuttamaan toimivia ominaisuuksia. (Slinger, Broderick 2008, 84-86) 

Ketterän lähestymistavan mukaan aikaa hallitaan luomalla näkyvyys projektin 

tuloksiin strategisella, pitkän tähtäimen tasolla ja taktisella, tiettyyn tulokseen 

pyrkivällä tasolla. Strateginen ajan hallinta tapahtuu julkaisutasolla läpi 

projektin. Julkaisutyöjonon (release backlog) ominaisuuksia arvioidaan usein 

tarinapisteillä (story points), jotka kuvaavat ominaisuuden suhteellista kokoa 
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tai kompleksisuutta eikä niinkään niiden toteuttamiseen kuluvaa aikaa. Arvio 

on näin ollen karkea. Taktinen ajan hallinta puolestaan suoritetaan 

tehtävätasolla iteraatiota suunniteltaessa käyttäen tunteja arvioiden yksikkönä. 

Iteraation suunnittelu onkin tärkein ajan hallinnan väline ketterässä 

lähestymistavassa. Karkean tason ominaisuudet hajotetaan pienemmiksi 

tehtäviksi, estimoidaan niihin kuluva aika, käydään läpi riippuvuussuhteet ja 

valitaan tarpeeksi, mutta ei liikaa, työtä kyseiseen iteraatioon. Koska iteraatiot 

ovat kestoltaan lyhyitä ja aina samanpituisia, projektin edetessä tiimin taidot 

ennustaa iteraatioon mahtuvan työn määrä paranee. Näin ollen iteratiivinen 

kehitystapa helpottaa ajan hallintaa. (Slinger, Broderick 2008, 86-107) 

3.4.4 Kustannusten hallinta 

Kustannusten hallinnan osat eivät eroa juurikaan perinteisen ja ketterän 

lähestymistavan välillä, mutta jälleen kerran ero löytyy siinä, miten asioita 

lähestytään ja miten ne toteutetaan. Ketterän lähestymistavan mukaan 

kustannukset määritellään ylhäältä alaspäin koko tiimin ja asiakkaan ottaessa 

osaa prosessiin. Projektipäällikön tehtävänä ei ole enää määrittää kustannuksia 

vaan helpottaa tiimiä ja asiakasta neuvottelemaan kustannuksia koskevista 

päätöksistä. (Slinger, Broderick 2008, 111-114) 

Ketterissä projekteissa tiimi estimoi epäsuorasti kustannuksia antamalla 

ominaisuusestimaatteja julkaisusuunnittelun tueksi. Julkaisusuunnitelma 

puolestaan voidaan muuntaa kustannusarvioiksi, johon lisätään estimaatit 

muista suorista ja epäsuorista kustannuksista. Kouluttamalla tiimiä erilaisista 

projektikustannuksista, kuten työvoimasta, palveluista ja tiloista, ja ottamalla 

heitä mukaan budjetointiprosessiin saadaan heiltä apua muissakin 
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kustannusestimaateissa kuin ominaisuuksien toteuttamisen 

kustannusestimaateissa. (Slinger, Broderick 2008, 114) 

Ketterän projektin kustannukset estimoidaan ylhäältä alaspäin, koska on 

mahdotonta ennustaa täsmällisesti työmäärää tehtävätasolla. Lisäksi tämä antaa 

tilaa muutoksille määrittelyssä. Tiimi voi estimoida työmäärää ja täten myös 

kustannuksia yksityiskohtaisesti seuraavaa aikajaksoa, esim. iteraatiota, varten 

JIT-periaatteen (just in time) mukaisesti. Periaatteena on myös, ettei tiimi 

suunnittele pidemmälle kuin seuraavalle ajanjaksolle asti. Mitä kauempana 

määräaika on, sitä karkeampi on myös arvio. (Slinger, Broderick 2008, 115) 

3.4.5 Laadun hallinta 

Ketterässä projektinhallinnassa laadunvarmistajaresurssit ovat tärkeä osa tiimiä 

projektin alusta asti. Laadun varmistusta ja hallintaa suoritetaan jo tuotteen 

analyysi- ja suunnitteluvaiheessa, ja tuotteen laatu testataan jokaisen iteraation 

aikana eikä ainoastaan projektin lopussa. Tämä vaatii laadunvarmistajilta 

parempaa teknistä osaamista kuin perinteisen lähestymistavan mukaisessa 

projektissa, sillä laatu testataan automatisoiduilla testeillä kaikilla tasoilla ja 

hyväksytetään asiakkaalla. Ketterissä menetelmissä jokainen projektiin kuuluva 

osallistuu laadun määrittelyyn, ylläpitoon sekä parantamiseen. 

Laadunvarmistusresurssit osallistuvat projektin päivittäiseen päätöksen tekoon 

projektin alusta loppuun saakka, jolloin heidän panoksensa auttaa ohjelmoijia 

tuottamaan jo lähtökohtaisesti parempaa koodia. (Slinger, 2006, 8) (Slinger, 

Broderick 2008, 129-141) 
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3.4.6 Henkilöstön hallinta 

Perinteisessä projektinhallinnassa projektiin osallistuville henkilöille annetaan 

tietty rooli ja vastuualue ja näitä rooleja pyritään kehittämään yksilöllisesti. 

Tiimin järjestäytyminen on siis jo määritelty projektin alussa. Ketterä 

projektinhallinta pyrkii luomaan “poikkitoiminnallisia” (cross-functional) 

tiimejä ja antaa niiden järjestäytyä itse. Ketterä tiimi ei koostu ainoastaan 

ohjelmoijista vaan siihen kuuluvat kaikki osapuolet, joita tarvitaan luomaan 

toimiva tuotteen inkrementti. Poikkitoiminnallinen tiimi tarkoittaa tiimiä, joka 

kypsyessään oppii jäsentensä tehtävistä ja joka on niin sitoutunut toimittamaan 

luvatut ominaisuudet, että jokainen tiimin jäsen on valmis avustamaan muita 

tiimin jäseniä sekä tekemään henkilökohtaisesti kaikkensa onnistuneen 

iteraation saavuttamiseksi. Tiimillä on täydellinen omistajuus projektin 

suunnittelusta, toteutuksesta ja tarkastelusta, mikä johtaa jatkuvan pohdinnan 

ja parannuksen kautta korkean tason itseohjautuvuuteen. (Slinger, Broderick 

2008, 144-145)  

Projektipäällikön rooli on tällaisessa tiimissä hyvin erilainen kuin perinteisessä 

tiimissä. Perinteisen projektin johtaja, projektipäällikkö, on hyvin pitkälti 

orientoitunut asioiden johtamiseen (management) ihmisten johtamisen 

(leadership) ollessa myös osana toimenkuvaa. Ketterän lähestymistavan myötä 

vastuuta asioiden johtamisesta on annettu projektitiimille. Näin ollen ketterä 

lähestymistapa painottaa entistä enemmän ihmisten johtamista. (CC Pace 

Systems, 2003-2009, 6) Ketterän lähestymistavan mukaisesti projektipäällikön 

täytyy edistää yhteistyötä ja pohdintaa tiimin sisällä, jotta he pystyvät 

suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla. Hänen tehtäviinsä 

kuuluu myös poistaa tieltä esteet, jotka voisivat estää tiimiä saavuttamasta 

tavoitteitaan. Ketterän projektin projektipäällikköä voisi kuvailla ennemminkin 
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valmentajaksi kuin perinteiseksi johtajaksi. (Slinger, 2006, 8-9; Slinger, 

Broderick 2008, 144-145) 

3.4.7 Viestinnän hallinta 

Viestinnän hallinta on ketterissä menetelmissä istutettu valmiiksi käytäntöihin, 

joten formaalia dokumentointia ei tarvita. Viestintää ei niinkään hallita kuin 

helpotetaan, missä projektipäälliköllä on suuri rooli tiimin ja 

johdon/sidosryhmien viestinnän helpottajana. Projektipäällikkö pyrkii myös 

luomaan luottamusta tiimin jäsenten välille, jotta he uskaltaisivat kysyä 

toisiltaan tietoa. Ketterä lähestymistapa kannattaa kasvokkain tapahtuvaa 

tiedonvaihtoa toisin kuin perinteinen lähestymistapa, jossa luotetaan 

dokumentoituun tietoon. Muutenkin kaikki tieto tulisi olla näkyvillä ja helposti 

saatavilla kaikille projektista kiinnostuneille. Tyypillinen esimerkki näkyvästä 

tiedonjaosta on työtilan seinällä oleva taulu, johon on kirjoitettuna projektin 

tärkeimmät päivämäärät, ihmiset, sen hetkinen tilanne jne. (Slinger, Broderick 

2008, 160-174) Kommunikaatio tiimin sisällä on tärkeässä asemassa ketterissä 

menetelmissä. Yhteistyö tiimin sisällä tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi 

luomalla hyvät suhteet työntekijöiden välille. Sen helpottamiseksi jokaisen 

tiimiläisen tulisi tuntea toisensa sekä heidät tulisi sijoittaa fyysisesti samaan 

työtilaan, jossa sekä yhteistyö että itsenäinen työ ovat mahdollisia. (CC Pace, 

2003-2009, 10-11) 

Sidosryhmien kanssa viestiminen eroaa ketterässä lähestymistavassa 

perinteisestä siten, että jokaista ongelmaa ei tarvitse kommunikoida ylöspäin 

johdon hierarkiaan. Tiimi on valtuutettu ratkaisemaan omat ongelmansa, 

vaikkakin heitä samalla rohkaistaan viestimään ongelmista eteenpäin silloin 

kun ratkaisua ei löydy. (Slinger, Broderick 2008, 160-174) Viestintä ja 
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sidosryhmien välinen kommunikaatio tulisi tehdä mahdollisimman 

mutkattomaksi poistaen turhat välikädet. Tiedon kulun parantamiseksi 

kehittäjä ja asiakas tulisi asettaa toistensa läheisyyteen esimerkiksi läsnä olevan 

(engl. on-site) asiakkaan avulla. (CC Pace Systems, 2003-2009, 8-14) 

3.4.8 Riskien hallinta 

Kuten viestinnän hallinta, on riskien hallinta rakennettu luontaiseksi osaksi 

ketterän lähestymistavan mukaista projektinhallintaa. Ketterän 

projektinhallinnan kehikko voimistaa positiivisten tapahtumien vaikutusta ja 

vähentää negatiivisten tapahtumien vaikutusta jatkuvalla tuotteen, 

toiminnallisuuden, suunnitelmien sekä prosessin itsensä arvioinnilla. Tämä ei 

kuitenkaan sulje pois perinteistä avointa riskien analysointia. Riskit 

tunnistetaan ja arvioidaan kaikissa suunnittelutilaisuuksissa, jolloin keskitytään 

enemmän kvalitatiiviseen kuin kvantitatiiviseen analysointiin. Riskejä 

valvotaan puolestaan hyvin näkyvillä olevan tiedon perusteella päivittäisissä 

tilannepalavereissa sekä iteraation arviointi- ja läpikäyntitilaisuuksissa. 

(Slinger, Broderick 2008, 177-193) 

3.4.9 Hankintojen hallinta 

Hankintojen hallinnassa ei ole suuria eroja perinteisen ja ketterän 

lähestymistavan välillä. Molemmissa hankintoja suunnitellaan, valitaan 

toimittajat ja hallinnoidaan sopimuksia. Ketterä lähestymistapa ottaa tiimin 

läheisemmin mukaan prosessiin. Tiimi valtuutetaan tutkimaan kriterioita, 

joiden perusteella toimittaja valitaan, ja jakamaan tämä tieto muiden kanssa. 

Toimittajan kanssa kommunikointi asetetaan erityiseen asemaan ketterässä 

hankintojen hallinnassa. Toimittajat pitää saada ymmärtämään mitä tarpeita 
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ketterän menetelmän käyttö asettaa hankinnalle. Näitä tarpeita 

kommunikoidaan mielellään kasvokkain. Sama pätee myös silloin, kun 

toimittajalla on käytössään ketterät menetelmät ja he ovat tekemisissä 

perinteisen projektinhallinnan organisaation kanssa. Toista osapuolta on siis 

tärkeä kouluttaa ketteristä menetelmistä ja korostaa sitä, millaisia odotuksia 

ketterän menetelmän käyttö tuo hankkija-toimittaja suhteeseen. Korkeamman 

tason sopimuksen hallinta ketterissä menetelmissä säilyy muuttumattomana 

perinteiseen nähden, mutta se antaa lisäaspektin päivittäisestä hankkija-

toimittaja-suhteen ylläpitämisestä. Kun päivittäinen kommunikaatio on 

kunnossa, vältytään ikäviltä yllätyksiltä tuotteen valmistuessa. (Slinger, 

Broderick 2008, 197-211) 

3.5 Yhteenveto 

Ketterä projektinhallinta eroaa PMBOK:n ideologiasta asettamalla projektin 

päämääräksi saavuttaa sille asetetut liiketoimintatavoitteet kuitenkin samaan 

aikaan projektin kolmirajoitteen sisällä pysyen. Vaikka periaatteellisia eroja 

löytyy, ketterän projektinhallinnan ja PMBOK:n käytänteet eroavat toisistaan 

lähinnä sanastoltaan sekä siinä milloin ja miten käytänteet suoritetaan. 

Elinkaarta hallitaan ketterässä projektinhallinnassa projektin, julkaisun, 

iteraation ja päivittäisellä tasolla, joista kaikki perustuvat iteraatioihin. 

Tietämysalueilla erot kulminoituvat tiimin valtuuttamiseen päätöksenteossa, 

tiimin poikkitoiminnallisuuteen ja itseohjautuvuuteen, kasvokkain viestinnän 

painotukseen, muutosten hyväksymiseen sekä lähitulevaisuuden 

suunnitteluun, jolloin pitkänajan suunnitelmat ovat karkeita. Projektipäällikön 

rooli on ketterässä projektinhallinnassa hyvin erilainen. Hän toimii lähinnä 

valmentavana ja helpottavana osa-puolena tiimin, asiakkaan ja muiden 
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sidosryhmien välillä mm viestinnässä ja teknisissä asioissa. Näiden erojen 

vaikutukset näkyvät selkeimmin integraation, laajuuden, ajan, viestinnän ja 

henkilöstön hallinnassa. 
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4 SCRUM-PROJEKTINHALLINTA CMMI:N 
NÄKÖKULMASTA 

Edellisessä luvussa tarkasteltiin ketterää projektinhallintaa yleisellä tasolla 

PMBOK-viitekehyksen avulla. Tämän luvun tarkoituksena on konkretisoida 

tarkastelua ottamalla kohteeksi yksi ketterä menetelmä, Scrum. Tarkastelussa 

käytetään prosessien parantamiseen tarkoitettua CMMI-viitekehystä, erityisesti 

sen projektinhallintaa koskevaa osuutta. Tässä luvussa esitellään ensiksi Scrum-

menetelmää ja sen jälkeen suoritetaan tarkastelu CMMI:n avulla. Tarkastelun 

tavoitteena on myös selvittää Scrumin yhteensopivuutta CMMI:n kanssa ja 

tutkia, miten nämä erityyppiset projektinhallintamallit voivat tukea toisiaan. 

4.1 Scrum-menetelmä 

Scrum on olemassa olevien järjestelmien ja prototyyppien hallintaan, 

parantamiseen ja ylläpitoon tarkoitettu menetelmä (Schwaber, 1995, 3). Se 

syntyi 1990-luvun alussa kun Ken Schwaber ja Jeff Sutherland ottivat samoihin 

aikoihin yrityksissään käyttöön Scrumin. Sutherland (2004, 1) tarvitsi 

parannellun nopean kehityksen menetelmän, jossa suunnitelmista seuraisi heti 

toimivaa koodia. Myöhemmin he yhdistivät tietonsa ja esittelivät julkaisussaan 

ensimmäistä kertaa Scrumin kehitysmenetelmänä (Schwaber, 1995). Scrum 

projekteille ominaisiksi piirteiksi Schwaber (1995, 16-17) määritteli 

– joustavan tuotoksen 

– joustavan aikataulun 

– pienet tiimit 

– työn edistymisen tiiviin seurannan 
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– yhteistyön 

– oliosuuntautuneisuuden. 

Scrumin tarkoituksena on tuottaa käyttökelpoisia lopputuotteita 

monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sen perustana on empiirinen 

prosessin hallinta, joka ohjaa prosessia askel askeleelta varmistaen, että prosessi 

pysyy hyväksyttävällä tarkkuustasolla. (Schwaber 2004, 1-4) Empiirinen 

prosessi tarkoittaa Scrumin yhteydessä sitä, että analyysin, suunnittelun ja 

kehityksen oletetaan olevan ennalta arvaamattomia. Scrumissa käyttää 

hallintamekanismeja, kuten työjonot, julkaisut ja muutokset, välttämään kaaos 

ja luomaan tarvittavaa joustavuutta (Schwaber, 1995, 9-10). Empiirisen 

prosessinhallinnan perustana ovat näkyvyys, tarkastus ja mukautuminen. 

Näkyvyys tarkoittaa sitä, että ne prosessin aspektit, jotka vaikuttavat prosessin 

lopputulokseen, täytyy olla näkyvillä niille, jotka ohjaavat prosessia ja että 

näiden aspektien pitää myös vastata todellisuutta. Tarkastus tarkoittaa, että 

prosessia tulee tarkastaa tarpeeksi usein, jotta prosessin poikkeamat pysyvät 

hyväksyttävällä tasolla. Kun tarkastuksessa todetaan, että jokin aspekteista on 

hyväksyttävien rajojen ulkopuolella, tulee prosessia mukauttaa ja se tulee tehdä 

mahdollisimman nopeasti. (Schwaber 2004, 1-4) 

Scrum on hallintaan keskittynyt ketterä menetelmä, joka sopii useisiin erilaisiin 

projektiympäristöihin. Se opastaa hallitsemaan projektia erittäin muuttuvissa 

ympäristöissä ja ottaa vain vähän kantaa itse tuotteen toteutukseen. (Schuh, 

2004, 23) Scrumin tekniikat perustuvat iteratiiviseen ja inkrementaaliseen 

prosessiin. Yhtä iteraatiota, joka tuottaa yhden inkrementin, kutsutaan 

sprintiksi. Se on määritelty 30 päivän ajanjaksoksi, jonka aikana tiimin tulee 

rakentaa jokin tuotteen osa, joka kiinnostaa tuotteen omistajaa ja sidosryhmiä ja 

joka on siirrettävissä tuotantoon sprintin päätyttyä. Sprintti sisältää päivittäisiä 
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Scrum-kokouksia, joissa tarkastetaan ja muokataan prosessin kulkua 

päivittäisellä tasolla. Scrum toteuttaa iteratiivisen ja inkrementaalisen prosessin 

kolmen roolin kautta: Scrum-mestari (Scrum master), tuotteen omistaja 

(Product owner) ja tiimi, jotka kaikki osaltaan johtavat prosessia. Seuraavissa 

alakohdissa kuvataan jokaisen roolin tehtävät ja vastuut prosessin johtamisen 

kannalta. (Schwaber 2004, 5-6;136) 

4.1.1 Scrum-mestari 

Scrum-mestarin rooli eroaa selkeästi perinteisen lähestymistavan 

projektipäällikön roolista. Scrum-mestarin vaikutusvalta on pääosin epäsuoraa. 

Hän on vastuussa projektin onnistumisesta ja varmistaa onnistumisen 

auttamalla tuotteen omistajaa sekä tiimiä heidän päätöksissään. Scrum-mestari 

on ainoastaan helpottaja (facilitator) ja suunnan näyttäjä näille kahdelle muulle 

johtavalle roolille, eikä siis tee päätöksiä heidän puolestaan. Hänen tulee 

ymmärtää, että painopiste Scrumissa on siirtynyt kontrollista valtuuttamiseen, 

sopimuksista yhteistyöhön ja dokumentoinnista koodiin ja noudattaa näitä 

periaatteita joka tilanteessa. (Schwaber, 2004, 25-26) 

Scrum-mestarin velvollisuudet voidaan koota seuraavanlaiseksi listaksi 

(Scwaber 2004, 36): 

– Poistaa esteet tuotteen omistajan ja kehitystyön väliltä siten, että tuotteen 

omistaja voi suoraan hallita kehitysprosessia 

– Neuvoa tuotteen omistajaa maksimoimaan sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti ja täyttämään hänen tavoitteensa Scrumin avulla 

– Helpottaa tiimin luovuutta ja valtuuttamista 



46 

 

– Parantaa tiimin tuottavuutta kaikin mahdollisin tavoin 

– Parantaa toimintatapoja ja työkaluja siten, että jokainen inkrementti on 

tuotantovalmis 

– Pitää tiedot työn edistymisestä ajan tasalla ja saatavilla kaikille 

sidosryhmille 

Yhtyeenkoottuna Scrum-mestarin velvollisuus on siis varmistaa, että kaikki 

projektin osaset toimivat yhteen. (Schwaber, 2004, 36) 

4.1.2 Tuotteen omistaja 

Tuotteen omistaja (product owner) vastaa perinteisessä projektissa asiakasta. 

Yksi suurimmista eroista perinteisen projektin rooliin on kommunikoinnissa. 

Scrumissa kehittäjät ja asiakas ovat suorassa yhteydessä toisiinsa ja tehdä 

jatkuvasti yhteistyötä saavuttaakseen parhaiten projektille asetetut 

liiketoimintatavoitteet.. Perinteisessä projektin hallinnassa asiakas hyväksyy 

projektin alussa suunnitelman siitä, mitä lopputuote tulee sisältämään, ja näkee 

lopputuotteen pahimmassa tapauksessa ensimmäistä kertaa projektin lopussa. 

Scrumissa he näkevät joka sprintin lopussa tuotteen sellaisena kuin se silloin on 

ja voivat tämän perusteella muuttaa toiveitaan siitä mitä jatkossa tullaan 

tekemään. Kommunikoinnista on näin ollen poistunut moninainen 

dokumentointi ja projektin etenemistä arvioidaan itse tuotteen perusteella. 

Tuotteen näkeminen myös helpottaa kommunikaatiota, kun tuotteen 

omistajalle ei näytetä monimutkaisia esityksiä, joita käytetään kuvaamaan 

tuotetta, kuten esimerkiksi UML-kaavioita. (Schwaber, 2004, 53-66) 

Tuotteen omistaja ohjaa siis tuotteen kehitystä toimimalla yhdessä tiimin 

kanssa. Avaintekijä tämän onnistumiseen on se, että tuotteen omistaja ja tiimi 
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ymmärtävät toisiaan. Usein perinteisessä projektin hallinnassa asiakas puhuu 

liiketoimintatermein kun taas kehittäjät käyttävät teknistä sanastoa 

keskinäisessä kommunikoinnissaan. Tässä kohtaa on Scrum-mestarin tehtävänä 

opettaa tiimi puhumaan liiketoiminnan kielellä, sillä tuotteen omistaja harvoin 

oppii ilmaisemaan liiketoimintatavoitteitaan teknisin termein. Ymmärtämys 

liiketoimintavaatimuksista voi säästää tuotteen omistajalta rahaa. Kaikki 

ratkaisuvaihtoehdot tuodaan esille eikä tarjota ratkaisuja ainoastaan esim. 

laadun tai kehityskustannusten näkökulmasta. Lisäksi data tulee pitää ajan 

tasalla, jotta se on valmiina heti, kun päätöksiä tarvitsee tehdä. Näin tuotteen 

omistajalla on tarvittava tieto päätöksenteon tueksi. (Schwaber, 2004, 80-82) 

4.1.3 Tiimi 

Scrumissa ketterälle projektinhallinnalle ominainen tiimien itseohjautuvuus 

tulee selkeästi esille. Scrumissa tiimi on itse vastuussa tehokkuutensa 

maksimoinnista, johon kuuluu mm. työn suunnittelu ja toteutus. Scrum-mestari 

ja muut projektin yhteydessä työskentelevät henkilöt voivat avustaa ja ohjata 

tiimiä, mutta lopullinen päätäntävalta on tiimillä itsellään. Se on sitoutunut 

toimittamaan asiakkaalle tietyn toiminnallisuuden seuraavan sprintin lopussa 

ja on itse vastuussa, että tämä sitoumus tulee täytetyksi. Merkittävimmät erot 

perinteisen projektin hallinnan ja Scrumin välillä tiimityöskentelyn kannalta 

ovat se, että projektipäällikkö ei enää kerro tiimille, mitä sen tulee tehdä, 

tiimiläiset työskentelevät yhdessä, eivät itsenäisesti, ja julkaisuaika on 

lyhentynyt 30 päivään inkrementaalisen kehityksen myötä. Tiimien 

itseohjautuvuus ei ole helppoa toteuttaa, sillä se ei istu monenkaan 

organisaation työkulttuuriin, jossa tiimejä on perinteisesti ohjattu ylemmältä 

taholta. Itseohjautuvuus tuo kuitenkin mukanaan kasvaneen tuottavuuden ja 
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työn ilon, minkä takia sen toteutumisen varmistamiseen kannattaakin panostaa. 

(Schwaber, 2004, 101-102) 

Toinen ketterän lähestymistavan mukaisen projektin hallinnan ominaispiirre, 

tiimien poikkitoiminnallisuus, on myös sisällytetty Scrumin periaatteisiin. 

Scrumissa ei tarvitse olla testaaja testatakseen tai suunnittelija suunnitellakseen 

järjestelmää vaan jokainen tiimiläinen voi osallistua prosessiin. Jotta tämä 

toimisi, tarvitsee prosessi tuekseen hyvät tekniset taidot ja toimintaperiaatteet 

mm. työn synkronoimiseksi. Tällaisia taitoja ja toimintaperiaatteita ovat 

esimerkiksi koodin jakaminen, koodausstandardit ja pariohjelmointi. 

(Schwaber, 2004, 104; 107) 

Muiden projektin sidosryhmien puuttuminen tiimin työskentelyyn tulee 

Scrumissa olla hallittua. Scrum-mestarin vastuulla on ainoastaan varmistaa, että 

tiimi selvittää itse omat ongelmansa, eikä tarjota niihin ratkaisuja itse. Hän 

myös valvoo, että Scrumin sääntöjä noudatetaan ja yhdessä tiimin kanssa he 

muokkaavat prosessin sellaiseksi, että tuloksia syntyy eikä projekti ajaudu 

sivuteille. Scrum toteuttaa empiirisen projektinhallinnan tarkastuksen ja 

mukauttamisen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki projektin 

sidosryhmät kokoontuvat kerran kuussa tarkastaakseen tuotoksen etenemisen 

nähdäkseen, toteuttaako tuotos sille asetetut vaatimukset. Jos sidosryhmät eivät 

ole tyytyväisiä, mukautetaan prosessia, ihmisiä, teknologiaa tai vaatimuksia 

vastaamaan haluttua edistymistä. Liiketoiminta perustuu perinteisesti asioiden 

riittävään ennustettavuuteen, jolloin arvioista tulee usein lupauksia, jotka 

kirjataan sopimukseen. Scrumissa arvioita tulee pitää vain arvioina ja tulosten 

tarkastuksen tuleekin perustua siihen, mitä tiimi on saanut tehtyä, ei siihen 

mitä se arvelee pystyvänsä tekemään. Jos tiimi keskittyy vain toimittamaan 
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sidosryhmien vaatiman toiminnallisuuden aika-arvion puitteissa, on tuloksena 

usein huonompi laatu ja ylläpidettävyys. (Schwaber, 2004, 110-113) 

4.2 Scrum vs. CMMI  

Marcal ym. (2008) ovat tehneet perusteellisen selvityksen siitä, miltä osin 

Scrum-menetelmä vastaa CMMI:n määrityksiä. Heidän mukaansa (Marcal ym, 

26-27) noin kolmannes CMMI:n projektinhallinnan prosessialueiden 

käytännöistä tulee täytettyä Scrum- projektinhallintamallissa. 16,4 % 

käytännöistä täyttyy osittain ja noin puolet eivät täyty ollenkaan. CMMI:n ja 

ketterän projektinhallinnan välillä on eroja erityisesti riskien hallinnassa, 

organisaationlaajuisten prosessien hallinnassa sekä systemaattisessa 

historiatietojen käytössä. Osa näistä eroista liittyy dokumentaation puutteeseen, 

joka puolestaan johtuu Agile-manifestin (Beck ym., 2001) arvosta “Arvostamme 

toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota”. 

Seuraavaksi tarkastellaan CMMI:n ja Scrumin vastaavuutta CMMI:n 

projektinhallinnan eri prosessialueilla perustuen Marcalin ym. (2008) 

tutkimukseen. 

Projektin suunnittelu toteutuu Scrumissa parhaiten kaikista prosessialueista. 

Projektin laajuuden arvioinnissa tuotetyöjonoa käytetään työnosituksen 

asemesta, ja projektin elinkaari määritellään projektin visiolla sekä julkaisu- ja 

sprintin suunnittelulla. Projektille allokoidaan resurssit aloitusvaiheessa ja tiimin 

moniosaavuus, pitää huolen siitä, että tarvittava tietämys ja taidot on otettu 

huomioon suunnitelmassa. Myös sidosryhmien osallistuminen projektiin on 

sisäänrakennettu Scrumiin. Projektisuunnitelma tarkastetaan aina sprinttien 

alussa kuten myös työ- ja resurssitasot. Osittain toteutuvia toimintoja ovat työn 

ja kustannusten arviointi, budjetin ja aikataulun määrittäminen ja projektin 
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riskien tunnistaminen. Työn ja kustannusten arviointiin käytetään Scrumissa 

tuotetyöjonoa sekä sprintin työjonoa. Näiden arviot eivät kuitenkaan ole 

johdettu työn koosta tai kompleksisuudesta, mitä CMMI vaatii, eikä 

kustannusten arvioinnista mainita Scrumin yhteydessä mitään. Budjetti ja 

aikataulu johdetaan Scrumissa suoraan tuotetyöjonossa määritellyistä 

työmääräarvioista, mutta tarkemmat ohjeet niiden laatimiseksi puuttuvat. 

Scrumissa riskejä ei tunnista CMMI:n vaatimalla systemaattisella ja 

parametrisoidulla tavalla. Ainoa projektin suunnittelun toiminto, jota Scrum ei 

toteuta millään tavalla, on työtulosten tai tehtävien ominaisuuksien, kuten koon 

tai kompleksisuuden, määrittäminen. (Marcal ym. , 2008, 20-22) 

Projektin seuranta ja hallinta on myös melko yhteensopiva Scrumin kanssa. 

Projektin sitoumuksia sekä sidosryhmien osallistumista seurataan Scrumin 

päivittäisten ja sprintittäisten palavereiden avulla. Niissä myös käsitellään 

tuotteen laatuun tai suorituskykytasoon vaikuttavat ilmenneet ongelmat. Myös 

projektin edistymistä ja virstanpylväitä arvioidaan Scrumiin 

sisäänrakennetuissa arviointitilaisuuksissa. Osittain Scrumissa toteutuu 

projektisuunnitelman parametrien seuranta, joka tapahtuu tuotteen ja sprintin 

työkaavion avulla. Scrumin periaatteiden mukaan seuranta on kuitenkin 

epäformaalia kun taas CMMI vaatii formaalia parametrien seurantaa. Riskien 

hallinnan osalta Scrumista puuttuu toteutuneisiin riskeihin vastaamisen 

suunnittelu ja seuranta sekä korjaavien toimenpiteiden tehokkuuden 

analysointi. Scrumista puuttuu täysin myös projektin tietojen seuranta. (Marcal 

ym. , 2008, 23-24) 

Integroitu projektinhallinta ja tiimiytyminen perustuu organisaation räätälöityihin 

standardiprosesseihin, joihin ei Scrumissa oteta kantaa lainkaan. Siten kaikki 

standardiprosessien käyttöön liittyvät toiminnot tällä prosessialueella jäävät 
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täyttymättä Scrumissa. Sidosryhmiin ja integroidun projektinhallinnan 

täytäntöönpanoon liittyvät toiminnot sen sijaan voidaan ottaa tarkasteluun. 

Niistä Scrum ottaa täysin huomioon projektin vision laatimisen, sidosryhmien 

osallistumisen sekä integroitujen tiimien rakenteen laatimisen, vaatimusten 

allokoinnin näihin tiimeihin sekä näiden tiimien muodostamisen ja niiden 

välisen yhteistoiminnan varmistamisen. Osittain toteutuu projektin 

riippuvuussuhteiden määrittely sekä yhteistyöongelmien ratkominen, jotka 

tulisi olla rekisteröityinä, mutta ovat Scrumissa toteutettuina ainostaan 

epäformaalisti kasvokkain kommunikoimalla. (Marcal ym. , 2008, 24-25) 

Riskienhallintaa toteutetaan Scrumissa ainoastaan tunnistamalla riskejä, mikä 

sekin toteutuu CMMI:n näkökulmasta vain osittain. Scrumista puuttuu 

riskienhallintaan kuuluvan työn analysointi. Myöskään muut riskienhallinnan 

osa-alueen toiminnot eivät toteudu Scrumissa. 

Toimittajasopimusten hallintaan, integroituun toimittajien hallintaan eikä 

kvantitatiiviseen projektinhallintaan oteta Scrumissa lainkaan kantaa. 

4.3 Yhteenveto  

Tässä luvussa tarkasteltiin CMMI:n (Chrissis, Konrad, Shrum, 2005) 

viitekehyksen mukaan yhden ketterän menetelmän, Scrumin, 

projektihallinnallisia piirteitä. Yhteenvetona tarkastelusta voidaan todeta, että 

CMMI:n ja Scrumin erot juotavat juurensa lähestymistapojen painotuksista. 

CMMI pyrkii vakiinnuttamaan organisaation prosessit sisältäpäin, kun taas 

Scrum pyrkii joustavuuteen ja mukautuvuuteen ollen valmiina reagoimaan 

ulkopäin tuleviin muutoksiin ja tuottamaan liiketoiminnalle arvoa. CMMI 

tarjoaa näkemyksen prosesseihin, joita tarvitaan kypsän ja kurinalaisen 

organisaation ja projektien tuottavuuden ja ennustettavuuden parantamiseen ja 
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Scrum puolestaan tarjoaa kehikon tehokkaaseen projektinhallintaan, mutta 

samalla muutokset hyväksyen. (Jakobsen, Johnson, 2008, 212; Sutherland, 

Jakobsen, Johnson, 2008, 4-5) 

Organisaatiossa, jossa ketteriä menetelmiä on jo käytössä, voisi CMMI auttaa 

vakiinnuttamaan hyvät ketterät tavat koko organisaatioon, ei ainoastaan 

yksittäisiin projekteihin tai tiimeihin. Tällöin saadaan suurin hyöty myös 

ketteristä menetelmistä eikä niiden toteuttaminen muutu kurittomaksi 

“rämpimiseksi.” Isoissa organisaatioissa formaali dokumentaatio on tärkeää 

kokonaiskontrollin säilymiseksi, jolloin CMMI auttaa keskittymään siihen, että 

projektia seurataan kokonaisuutena. CMMI tarjoaa myös proaktiivisen riskien 

hallinnan sekä paremman laadun suunnittelun ja seurannan kuten 

automatisoidut testit ja jatkuvan integraation. CMMI:n fokus on kuitenkin 

prosessissa eikä liiketoiminta-arvon tuottamisessa, mikä puolestaan on Scrumin 

fokus. CMMI ei myöskään ota huomioon organisaatiota itseään tai sen 

ongelmia, sen liiketoiminnan suuntautumista tai projektin olosuhteita tai 

ympäristöä, mikä voikin johtaa markkina- ja kilpailusokeuteen. (Jakobsen, 

Johnson, 2008, 213,215-216; Sutherland, Jakobsen, Johnson, 2008, 2,4) 
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5 YHTEENVETO 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia perinteistä ja ketterää 

lähestymistapaa projektinhallinnassa ja tutkia miltä osin nämä lähestymistavat 

eroavat toisistaan ja miltä osin tukevat toisiaan.  

Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan kahden perinteisen lähestymistavan 

mukaisen projektinhallinnan viitekehyksen, PMBOK:n ja CMMI:n, pohjalta. 

Viitekehyksiä tarkasteltiin erityisesti projektinhallinnan prosessien kannalta. 

Seuraavaksi esiteltiin ketterän lähestymistavan mukaisen projektinhallinnan 

piirteitä ja prosesseja yleisellä tasolla pohjautuen PMBOK:n prosessialueisiin. 

Lopuksi kartoitettiin konkreettisena esimerkkinä CMMI:n ja Scrum-

menetelmän yhteisiä ja eroavia piirteitä sekä selvitettiin miltä osin niiden 

mukaista projektinhallintaa voitaisiin yhdistellä. 

Vaikka perinteiset ja ketterät menetelmät asetetaan usein vastakkain, voidaan 

tämän tutkimuksen pohjalta huomata niiden sisältävän samat 

projektinhallinnan prosessit, ainoastaan painotukset ja toteutusmenetelmät ovat 

erilaiset. Se, mikä voi hämätä perinteisen projektinhallinnan organisaatioita 

ketterissä menetelmissä on, että niissä ei aina eksplisiittisesti ja tarkasti oteta 

kantaa projektin eri osa-alueiden hallintaan, johon perinteisissä 

projektinhallintamalleissa on totuttu. Tämä osittain löyhä menetelmien kuvaus 

jättääkin tilaa organisaatioille toteuttaa hallintaprosessit heille sopivalla tavalla, 

mikä mahdollistaakin perinteisten ja ketterien menetelmien yhdistelemistä. 

Suurimmat erot PMBOK:n ja ketterän projektinhallinnan välillä ovat 

integraation, laajuuden, ajan, laadun ja henkilöstön hallinnassa. Näillä 

tietämysalueilla korostuu ketterien menetelmille ominaiset karkeat 

suunnitelmat, sidosryhmien aktiivinen osallistuminen, kasvokkain 
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kommunikointi sekä epäformaali dokumentaatio. Nämä korostukset muuttavat 

myös projektipäällikön roolia ketterän projektinhallinnan mukaisessa 

projektissa melkoisesti. Hän on kommunikaation helpottaja ja esteiden 

tieltäraivaaja, joka varmistaa että tiimi saa työskennellä rauhassa ja asiakas on 

jatkuvasti tietoinen projektin tilasta. 

CMMI:tä ja Scrumia vertailtaessa voidaan huomata, että suurimmat erot 

löytyvät standardiprosessien kehittämisessä, riskienhallinnassa, 

toimittajasopimustenhallinnassa sekä kvantitatiivisessa projektinhallinnassa. 

Näihin Scrum ei ota kantaa, mutta tulos ei ole tämän tutkimuksen perusteella 

yleistettävissä koskemaan ketteriä menetelmiä yleensä, sillä PMBOK:n ja 

ketterien menetelmien välisessä kartoituksessa otettiin kantaa sekä 

riskienhallintaan että toimittajienhallintaa. Muilta osin CMMI ja Scrum ovat 

yhteensopivia.  

Vertailussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että CMMI keskittää huomionsa 

organisaation sisäisten ongelmien ratkomiseen, kun taas Scrumin huomio 

kiinnittyy organisaation ulkopuolelta tuleviin ongelmiin, muutoksiin ja niihin 

vastaamiseen. Prosessien vakauttaminen auttaa organisaatiota tehostamaan 

prosessejaan ja varsinkin isommat organisaatiot tarvitsevat kattavaa 

dokumentointia toimintansa onnistumiseksi. Scrum puolestaan tehostaa 

yksittäisten projektien hallintaa ja toteutusta kasvattaen sekä työntekijöiden että 

asiakkaan tyytyväisyyttä. Kun molempien kokonaisuuksien prosesseja halutaan 

tehostaa, tulisi CMMI:tä ja Scrumia yhdistellä toisiaan täydentävästi. 

Tutkielmassa huomattiinkin, että CMMI:n avulla voidaan vakiinnuttaa ketterät 

tavat koko organisaatioon ja Scrumin avulla puolestaan otetaan huomioon 

markkinavaihtelut sekä projektin ympäristössä tapahtuvat muutokset.  
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Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvinnyt miten perinteistä ja ketterää 

projektinhallintaa voidaan yhdistellä toisiaan täydentävästi näillä osa-alueilla. 

Tämä voisikin sopia jatkotutkimuksen kohteeksi. Lisäksi olisi mielenkiintoista 

tutkia millaisia vaikutuksia perinteisen ja ketterän projektinhallinnan 

yhdistelemisellä on.  
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