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Distributed IT Projects have become more common during the beginning of the 
21st century. The notion has been accelerated especially by increasing speed of 
communication networks and improved availability of well-trained workforce 
from overseas countries of lower costs of labor. However, the distribution leads 
to certain problems concerning the execution of a project, especially concerning 
human communication. Additionally, if a project is modelled after an agile 
method such as XP or Scrum, certain modifications to project processes are re-
quired. The purpose of the Bachelor’s Thesis is to examine the possible chal-
lenges of agile and distributed projects, including the proposed means to coun-
ter or mitigate such challenges. It is stated that combining agile and distribution 
to a project can lead to various types of challenges, including communication, 
cultural and time difference-related ones. Several proposals for solutions are 
discussed. The results are of benefit when a distributed project is considered, 
and processes derived from agile development are desired for the project. 
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1 JOHDANTO 

Ketterä kehittäminen on noussut tärkeään osaan 2000-luvun aikana järjestelmä-
kehityksen alalla. Nopea reagointi muuttuviin vaatimuksiin, säännöllisesti jul-
kaistava toimiva ohjelmakoodi sekä yhteistyön merkityksen korostaminen ovat 
eräitä niistä monista vahvuuksista, jotka herättävät mielenkiintoa ketterää ke-
hittämistä kohtaan (Pressman, 2005). Ketterää kehittämistä on ollut jo ennen 
vuoden 2001 ketterää manifestia, ja sen käytännön toteutuksia kutsutaan ylei-
sesti ketteriksi menetelmiksi. Merkittävimpiä ketteriä menetelmiä on vertailtu 
perusteellisesti (Abrahamsson, Warsta, Siponen & Ronkainen, 2003). Esimerk-
keinä menetelmistä voidaan mainita XP (Beck, 1999) ja Scrum (Schwaber & Sut-
herland, 2013), joihin perehdytään tässä tutkielmassa hieman perusteellisem-
min. 

Myös hajautettu kehittäminen on 2000-luvun aikana lisääntynyt runsaasti, 
johtuen suurelta osin kustannusten säästämisestä työvoimakuluissa (Korkala & 
Abrahamsson, 2007) sekä potentiaalisesta ympärivuorokautisesta kehitystyöstä 
(Carmel, Dubinsky & Espinosa, 2009). Hajautuksen aste vaihtelee aina saman 
pihapiirin eri kerrostaloista tyystin eri maanosiin. 

Ketterä kehittäminen näissä hajautetuissa ympäristöissä on osoittautunut 
käytännössä usein hankalaksi kokemukseksi. Suurimmat ongelmat liittyvät 
puutteelliseen kommunikaatioon (Korkala & Abrahamsson, 2007) ja kulttuuril-
lisiin eroihin hajautettujen kehitystiimien välillä (Poole, 2004). Tutkimuskirjalli-
suudessa on ehdotettu erilaisia keinoja ongelmien minimoimiseksi tai välttämi-
seksi, joiden yhtenä yhdistävänä tekijänä on löytää optimaalinen välimaasto 
ketteryyteen yhdistettävien tekijöiden sekä hajautetusta kehittämisestä johtuvi-
en rajoitteiden välillä. 

Tässä kandidaatintutkielmassa on tarkoitus selvittää, millaisia haasteita 
ketterissä ja hajautetuissa projekteissa on ollut. Lisäksi esitellään ja arvioidaan 
erilaisia ehdotuksia, kuinka kehitysprojektit saataisiin vietyä läpi mahdolli-
simman onnistuneesti kun projekti on hajautettu sekä halutaan käyttää jotakin 
ketterää menetelmää. 

Tutkielman tutkimusongelmana on selvittää, millaisia ongelmia esiintyy 
ketterässä kehittämistyössä hajautetuissa ympäristöissä, ja millaisia keinoja eh-
dotetaan käytettävän. Tutkielman tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: Millai-
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sia haasteita fyysinen välimatka tuo kehitystyöhön, kun projektimalliksi on va-
littu jokin ketterä menetelmä, sekä millaisia kokemuksia ketteristä menetelmistä 
on hajautetuissa projekteissa. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää pohdittaessa hajautetun projektin 
toteuttamista, kun halutaan projektiprosessissa käytettävän aineksia ketteristä 
menetelmistä. Lisäksi tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi osana projektin ris-
kienhallintaa. 

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen. Seuraavassa eli toisessa luvussa 
esitellään ketterän ohjelmistokehittämisen periaatteet sekä esitellään tarkemmin 
kaksi ketterää menetelmää XP ja Scrum. Kolmannessa luvussa käsitellään ha-
jautettua kehittämistä painottaen erityisesti maantieteellistä ja ajallista hajaut-
tamista. Neljännessä pohditaan ketterän ja hajautetun kehittämisen ristiriitaa 
sekä esitellään kirjallisuudessa ehdotettuja ratkaisumalleja eri haasteisiin. Vii-
meisessä eli viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset sekä ehdotetaan aihei-
ta jatkotutkimukseen. 
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2 KETTERÄ KEHITTÄMINEN 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä ketterän lähestymistavan periaatteet ket-
terän manifestin (Agile Alliance, 2001) mukaisesti alaluvussa 2.1, sekä kuvataan 
tarkemmin kaksi ketterää menetelmää XP ja Scrum alaluvuissa 2.2 ja 2.3. Mene-
telmiä käsitellessä korostetaan niitä seikkoja, jotka liittyvät olennaisesti ha-
jautettuun kehittämiseen ja hajautetuissa ympäristöissä toimimiseen.  

2.1 Ketterä lähestymistapa ja ketterä manifesti 

Ketterän lähestymistavan periaatteita noudattavia kehittämismenetelmiä on 
ollut olemassa jo kauan ennen ketterien menetelmien nousua merkittäväksi 
keskustelun ja tutkimuksen aiheeksi 2000-luvun alkupuolella. Esimerkiksi 
Scrum-menetelmä esiteltiin tieteellisissä piireissä jo 1990-luvun puolivälin jäl-
keen (Schwaber, 1997). Kuitenkin ketterästä kehittämisestä alettiin yleisesti pu-
hua vasta 2000-luvun alkuvuosina sekä erityisesti erään vuonna 2001 pidetyn 
tapaamisen jälkeen. Tuolloin joukko entuudestaan hyvin tunnettuja järjestel-
mäkehitysalan tieteentekijöitä ja konsultteja hahmotteli suuntaviivat paremmal-
le tavalle kehittää ohjelmistoja. Taustalla oli näkemys, jonka mukaan ohjelmis-
ton perinteinen kehittämistapa on raskas ja byrokraattinen prosessi. Esimerkiksi 
ja erityisesti esille oli noussut Roycen 1970 esittelemä malli, joka tunnetaan ny-
kyisin nimellä vesiputousmalli. Tämän mallin mukaisesti kehitysprojekteissa 
vaiheet seurasivat toisiaan, jolloin esimerkiksi vaatimusmäärittelyn jälkeen vaa-
timukset ”kiinnitettiin” niin, ettei niihin sopinut tehdä muutoksia. Tästä esi-
merkkinä sellaiset perustellut vaatimukset, joiden määrittely oli hankalaa tai 
jopa mahdotonta tekivät kehitysprojektista jäykän toteuttaa.  

Oli noussut tarve joustavammalle tavalle suunnitella ja toteuttaa ohjelmis-
toja, joka sopeutuu muutoksiin paremmin. Tapaamisen tuloksena syntyi ketterä 
manifesti (Agile Manifesto) eli julistus ketterästä lähestymistavasta, sen arvoista 
ja periaatteista (Agile Alliance, 2001). 

Manifestin mukaan ohjelmistokehittämisessä on asioita, jotka ovat tärkeitä, 
mutta on olemassa asioita jotka ovat vielä tärkeämpiä ja joiden merkitystä tulee 
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arvostaa. Manifesti muotoili nämä asiat niin, että vasemmalla puolella olevat 
asiat ovat tärkeämpiä kuin oikealla puolella olevat ja valintatilanteessa niitä 
tulisi suosia: 

 

Yksilöt ja vuorovaikutus ovat tärkeämpiä kuin prosessit ja työkalut 

Toimiva ohjelma on tärkeämpää kuin perusteellinen dokumentaatio 

Yhteistyö asiakkaan kanssa on tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut 

Muutoksiin vastaaminen on tärkeämpää kuin suunnitelman seuraaminen 

(Agile Alliance, 2001) 
 

Arvoasettelun lisäksi Agile-manifesti (Agile Alliance, 2001) määrittelee yh-
teensä kaksitoista periaatetta. Tärkein on, että asiakas saa toimivan ohjelman 
mahdollisimman aikaisin ja mahdollisimman useasti. Muuttuvat vaatimukset 
ovat tervetulleita, myös kehitysvaiheen myöhemmissä vaiheissa. Toimivaa oh-
jelmakoodia julkaistaan usein, julkaisujen välin ollessa kahden viikon ja kahden 
kuukauden väliltä suosien lyhyempää aikaväliä. Kehittäjien tulee työskennellä 
päivittäin yhdessä koko projektin ajan. Projekti rakennetaan motivoituneiden 
yksilöiden varaan, heille annetaan työkalut ja tarvittava tuki projektin loppuun-
saattamista varten, sekä heihin myös luotetaan tässä asiassa. Tehokkain kom-
munikointimenetelmä on kasvotusten tapahtuva keskustelu. Projektin edisty-
misen pääasiallinen mittari on tuotantokelpoinen, toimiva ohjelmakoodi. Spon-
soreiden, kehittäjien ja käyttäjien työskentelytahti on tasapainoista, josta syntyy 
käsite ”kestävästä kehittämisestä” tässä yhteydessä. Huomio kohdistetaan tek-
nisiin taitoihin ja hyvään suunnitteluun, jotka edistävät ketteryyttä. Yksinker-
taistaminen on oleellinen osa ketteryyttä, pyrkimyksenä on maksimoida sen 
työn määrä mitä ei tehdä. Tiimien tulee olla itseohjautuvia, jotta saavutetaan 
parasta mahdollista laatua olevat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat. 
Tasaisin väliajoin tiimi pohtii omaa toimintaansa ja sitä, miten ketteryyttä ja 
tehokkuutta työssä voidaan lisätä, sekä mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti. 
(Agile Alliance, 2001) 

Ketterän lähestymistavan arvoja ja periaatteita tarkastellessa on syytä 
huomata, että ketteryyden idea perustuu paljolti asiakkaan ja kehitystiimin jat-
kuvaan, tiheään vuorovaikutukseen. Manifesti nostaa yksilöt ja vuorovaikutuk-
sen, sekä yhteistyön asiakkaan kanssa ketteryyden arvoiksi. Vaikka ne sinänsä 
eivät poissulje hajautettua kehitystyötä, on selvää että vuorovaikutus häiriintyy 
etäisyyksien ja aikaerojen noustessa projektin riskitekijöiksi. Periaatteiden luet-
telosta päivittäinen yhdessä työskentely sekä erityisesti kasvotusten tapahtuva 
keskustelu voivat hajautetuissa projekteissa olla peräti mahdottomia saavuttaa, 
edellä mainituista syistä johtuen. 

Seuraavissa aliluvuissa esitellään kaksi suosittua ketterää menetelmää, 
jotka toimivat esimerkkeinä ketterän lähestymistavan käytännön toteutuksista. 
Malleja on useita erilaisia, ja niiden tavat lähestyä projektinhallintaa eroavat 
usein jonkin verran toisistaan. Abrahamsson ym. (2003) ovat luetelleet suosi-
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tuimpia ketteriä projektinhallintamalleja ja havainneet, että niissä on eroja eri-
tyisesti projektin elinkaaren vaiheisiin liittyvän tarkastelukulman sekä niiden 
syvyyden suhteen. Eräät ketterät menetelmät esimerkiksi tarjoavat konkreetti-
sia työkaluja käytännön kehitystyöhön, jättäen projektin hallinnan käsittelyn 
vähemmälle. Tässä esityksessä näitä eroja on hyödynnetty niin, että toisena tar-
kemmin esiteltävänä ketteränä menetelmänä on Kent Beckin (1999) kehittämä 
Extreme Programming (XP), joka tarjoaa kehitysprosessin kuvauksen sekä 
konkreettisen ohjeistuksen projektin kehittämisvaiheisiin. Toisena ketteränä 
menetelmänä esitellään Scrum, joka tukee projektin hallintaa vastaavissa pro-
jektin elinkaaren vaiheissa. Paitsi että nämä menetelmät tukevat tältä osin toisi-
aan, ovat molempien menetelmien kehittäjät ketterän manifestin alkuperäisten 
allekirjoittajien joukossa.  

2.2 XP 

Extreme Programming (XP) (Beck, 1999) on yksi tunnetuimmista ketteristä me-
netelmistä. Sen sisältämiä ajatuksia ja menetelmiä on ollut käytössä jo 1980-
luvun lopulta lähtien, mutta varsinaiseksi yhtenäiseksi menetelmäksi XP muo-
toutui Kent Beckin toimesta 1999. 

XP on joukko sääntöjä ja käytänteitä, joita sovelletaan neljään eri aktivi-
teettiin: määrittely, suunnittelu, toteuttaminen eli ohjelmointi sekä testaaminen. 
Koko prosessi on iteratiivinen, eli esimerkiksi kaikkien määrittelyaktiviteettien 
ei ole tarkoitus olla valmiita ennen kuin projektissa päästään suunnitteluaktivi-
teettien pariin. Prosessi on myös inkrementaalinen siinä mielessä, että aluksi on 
tarkoitus julkaista toiminnallisia, pieniä ohjelmistoversioita, joiden päälle ra-
kennetaan lisää toiminnallisuutta. (Beck, 1999) 

XP on hyvin suosittu ketterä menetelmä ja erityisen tunnettu se on käytän-
teistään. Näitä käytänteitä on kaikkiaan kaksitoista,  lueteltuina (Beck, 1999): 

• Suunnittelupeli (the planning game) 
• Pienet julkaisuversiot (small releases) 
• Metafora (metaphor) 
• Yksinkertainen suunnittelu (simple design) 
• Testaaminen (testing) 
• Refaktorointi (refactoring) 
• Pariohjelmointi (pair programming) 
• Yhteinen omistajuus (collective ownership) 
• Jatkuva integraatio (continuous integration) 
• 40-tuntinen työviikko (40-hour week) 
• Asiakkaan läsnäolo (on-site customer) 
• Koodistandardit (coding standards) 

Määrittelyaktiviteetti aloitetaan käyttäjätarinoiden kirjoittamisella. Näillä tari-
noilla on yhtäläisyyksiä useissa muissa eri kehittämismenetelmissä käytettävien 
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käyttötapausten kanssa, mutta käyttäjätarinoiden lähde on ensisijaisesti asiak-
kaan kuvaus ongelmasta toisin kuin käyttötapaukset, joiden kohdalla kehitys-
tiimi on jo osallistunut määrittelemiseen. Tästä syystä käyttäjätarinat ovat usein 
- etenkin projektin alkuvaiheissa - kovin avoimia ja jopa monimerkityksellisiä.  
(Beck, 1999) 

Käyttäjätarinoiden merkitys XP:n mukaisessa kehittämisessä korostuu, 
kun on aika laittaa käyttäjätarinat tärkeysjärjestykseen. Tarinoiden kirjoittajalla 
eli asiakkaalla on eri tarinoille oma prioriteettinsa, jonka mukaan tarinoita ote-
taan mukaan seuraavaan iteraatioon. Kehitystiimin tehtävä on arvioida käyttä-
jätarinan vaatima työmäärä. Luonnollisesti tehokkain mahdollinen iteraatio on 
pyrkiä löytämään asiakkaan mielestä tärkeimmät käyttäjätarinat, jotka ovat ke-
hitystiimin arvion mukaan edullisinta toteuttaa. Tätä suunnitteluaktiviteetin 
alaista prosessia kutsutaan suunnittelupeliksi. (Beck, 1999)  

Käytännössä on tärkeää, että suunnittelupelille on olemassa projektikoh-
taiset säännöt. Esimerkiksi mikäli käyttäjätarina on kehitystiimin mielestä niin 
työläs, ettei sen aika-arvio mahdu iteraation aikaikkunaan, asiakkaan on syytä 
osittaa tarina useammaksi ja antaa jokaiselle syntyneelle osalle erillinen priori-
teetti. Tähän esimerkkiin liittyen on syytä huomauttaa, että tällaisiinkin tilantei-
siin liittyen ketteryyden periaate muuttuvista vaatimuksista on hyvin olennai-
nen ominaisuus. Suunnittelupelin tuloksia on syytä arvioida jälkeenpäin, kun 
suunnitellaan tulevia iteraatioita projektissa. Kehitystiimin kuuluu arvioida 
työmääräarvioiden toteutumista ja pohtia, onko projektissa käytetty esimerkiksi 
johonkin tarinaan liikaa aikaa. (Beck, 1999) 

Pienten julkaisuversioiden ideana on julkaista yksinkertainen järjestelmä 
tuotantoon mahdollisimman nopeasti, ja sitten julkaista uusia versioita lyhyin 
aikavälein. Julkaisuversion on oltava täysin toiminnallinen, eikä esimerkiksi 
sisällä ”puoliksi tehtyjä” ominaisuuksia. Isojen järjestelmien tapauksissa pyri-
tään pienentämään julkaisujen kokoa mahdollisuuksien mukaan.  (Beck, 1999) 

Metafora tarkoittaa kehitystyön ohjausta yksinkertaisella, jaetulla tarinalla 
siitä, kuinka järjestelmä toimii. Kaikki tietävät mistä puhutaan, joka helpottaa 
kommunikaatiota erityisesti asiakkaan ja kehitystiimin välillä. Metafora korvaa 
XP:ssä paljolti järjestelmäarkkitehtuurin käsitettä. Syyksi Beck on maininnut sen, 
etteivät korkean tason arkkitehtuurit välttämättä edistä sitä, että järjestelmästä 
saataisiin yhtenäistä kokonaiskuvaa. (Beck, 1999) 

Järjestelmä tulee suunnitella niin yksinkertaisesti kuin mahdollista. Heti 
kuin ylimääräistä monimutkaisuutta huomataan, se poistetaan järjestelmästä. 
Sovelluslogiikasta karsitaan päällekkäisyys eli saman asian toistaminen useassa 
kohdassa esimerkiksi luokkahierarkiassa. Ylipäätään järjestelmässä on kaikki 
tarpeelliset ominaisuudet mahdollisimman vähillä toteutetuilla luokilla ja me-
todeilla, mutta kuitenkin niin että kaikki ohjelmoijille tärkeät asiat ovat olemas-
sa ja kaikki testit menevät läpi. XP:ssä on luovuttu ominaisuuksilla spekuloin-
nista. Tästä syystä vain ne toiminnallisuudet mitä julkaisuversiossa tarvitaan, 
on toteutettu. (Beck, 1999) 

Testaamisen merkitys on XP:ssä huomattava, jopa siinä määrin että ohjel-
mistossa ei voi olla olemassa ominaisuutta, jota ei ole testattu. Testaamisen tar-
koitus on luottamuksen vahvistaminen ohjelmakoodia kohtaan niin kehittäjien 
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kuin asiakkaan osalta. Kehittäjien rooli on kirjoittaa yksikkötestejä ja asiakkaan 
vastaavasti hyväksymistestejä tätä tarkoitusta silmälläpitäen. (Beck, 1999) 

Refaktoroinnin tarkoitus on rakentaa järjestelmää uudelleen muuttamatta 
sen käyttäytymistä. Tämän tarkoitus on vähentää turhaa ohjelmakoodia, paran-
taa kommunikaatiota, yksinkertaistaa asioita tai lisätä järjestelmän joustavuutta. 
Toisinaan refaktorointi saattaa lisätä työmäärää, mutta koko projektin mitta-
kaavassa se helpottaa tulevien ominaisuuksien lisäämistä järjestelmään. (Beck, 
1999) 

Pariohjelmointi on yksi XP:n tunnetuimpia ominaisuuksia julkisuudessa. 
Kaikki tuotantokoodi kirjoitetaan niin, että kaksi ohjelmoijaa työskentelee yh-
dellä tietokoneella. Toinen kirjoittaa ohjelmakoodia näppäimistöllä ja toinen 
seuraa toimintaa taka-alalta. Pari on roolitettu siten, että kirjoittava ohjelmoija 
pohtii parasta tapaa toteuttaa aiottu toiminnallisuus. Kirjoittamista seuraava 
ohjelmoija ajattelee strategisemmin: toimiiko lähestymistapa, toimivatko testi-
tapaukset, voidaanko koko järjestelmää muuttaa niin että ongelma vain häviää? 
Pariohjelmoinnin on määrä olla dynaamista niin, että pareja voidaan päivän 
mittaan vaihtaa. Myös ohjelmoijien erityyppistä kokemuspohjaa eri alueilta 
voidaan hyödyntää ohjelmointipareja miettiessä. (Beck, 1999) 

Yhteisen omistajuuden periaatteen mukaan kuka tahansa voi muokata mi-
tä tahansa koodia missä tahansa järjestelmän osassa mihin aikaan tahansa. Tätä 
voidaan pohtia kontrastiksi kahta muuta koodin omistajuuden mallia vastaan: 
ei omistajuutta ollenkaan sekä yksityinen omistajuus. Jos omistajuutta ei ole, 
kuten ”ennen vanhaan” tilanne useasti oli, koodia muutettiin sen mukaan, mikä 
omiin tarkoituksiin sopi. Tuloksena oli usein kaaos, jossa ohjelmakomponent-
tien väliset suhteet hämärtyivät ja järjestelmän vakaus kärsi. Tilannetta haluttiin 
luonnollisesti kontrolloida, joka toi ajatuksen yksityisestä omistajuudesta. Vain 
virallinen omistaja sai muuttaa koodia, ja muutostarpeet tuli lähettää omistajal-
le hyväksyttäväksi. Tiukan omistajuuden tuloksena koodin ja kehitystiimin vä-
linen ymmärrys alkaa helposti eriytyä, koska kehitystiimi voi olla haluton häi-
ritsemään omistajatahoa. XP:n idea on, että kaikilla on vastuu koko järjestelmäs-
tä. (Beck, 1999)  

Jatkuva integraatio tarkoittaa järjestelmän integroimista ja rakentamista 
useita kertoja päivässä, ja ylipäänsä aina kuin joku tehtävä on suoritettu. Olen-
naista on myös, että kaikki testit menevät 100-prosenttisesti läpi jokaisessa in-
tegroinnin vaiheessa. Tämä poistaa myös epäselvyyden siitä, kenen vastuulle 
kuuluu virheellisten testien korjaaminen, kun jokaisen on integroitava virhee-
töntä koodia. (Beck, 1999) 

Vaikka jokaisella yksilöllä on oma sietokykynsä siitä miten paljon pystyy 
tekemään viikossa töitä, pitää XP sääntönä ettei yli 40 tunnin työviikkoja tehdä. 
Milloinkaan ei työskennellä toista viikkoa peräkkäin yliaikaa. Ylityö nähdään 
oireena vakavista ongelmista projektissa, jota ei voi ratkaista työmäärää lisää-
mällä. (Beck, 1999) 

Tiimiin sisältyy oikea, elävä käyttäjä, joka on paikalla ja tiimin käytettävis-
sä koko kehitystyön ajan vastaamaan kysymyksiin. Muita roolin tehtäviä ovat 
ristiriitojen ratkaiseminen sekä prioriteettien asettaminen lyhyellä aikavälillä. 
Asiakkaalla tarkoitetaan käyttäjää, joka todellisuudessa tulee käyttämään järjes-
telmää sitten kun se on tuotannossa. Tätä sääntöä vastustetaan usein siksi, että 
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oikea käyttäjä on liian arvokas annettavaksi kehitystiimille. Jos projekti jostain 
syystä epäonnistuu, menee asiakkaan edustajan käyttämä aika hukkaan. Toi-
saalta asiakkaalta saadun palautteen mukaan kehitetty järjestelmä valmistuu 
nopeammin ja on parempi. (Beck, 1999)  

Koodistandardien idean mukaan ohjelmoijat kirjoittavat koodin niin, että 
koodin kautta kommunikointia korostavat säännöt korostuvat ja niitä noudate-
taan. Tämä on merkittävää erityisesti yhteisen omistajuuden sekä pariohjel-
moinnin näkökulmasta, jotka vaativat toimiakseen sen että ohjelmointikäytän-
teet ovat yhdenmukaisia. Vähimmäisvaatimus on työmäärän minimointi, koo-
din monistumisen estäminen, kommunikaation korostaminen sekä se, että koko 
kehitystiimin tulee omaksua standardit oma-aloitteisesti. (Beck, 1999) 

Käytänteet tukevat toinen toisiaan, joten XP:n käytänteitä ei ole tarkoitettu 
otettavaksi millään tavallaan erilleen toisistaan. Käytänteiden yhteys toisiinsa 
on kuvattu kuviossa 1. Myöhemmin, kun käsitellään XP:n käyttämistä hajaute-
tuissa projekteissa, on huomattavaa että tästä ajatuksesta on jossain määrin 
joustettava. 

 

 
KUVIO 1 Extreme Programming-menetelmän käytänteet ja niiden suhteet toisiinsa (Beck, 
1999, s.59) 

2.3 Scrum 

Scrum sanana tarkoittaa rugbyssä ryhmitystä, johon joukkue asettuu aloituk-
sessa. Tuotekehityksen kontekstiin se tuotiin vuonna 1986 Nonakan ja Takeuc-
hin artikkelissa New New Product Development Game, jossa se kuvattiin ”jous-
tavana, kokonaisvaltaisena tuotekehityksen strategiana, jossa kehitystiimi toi-
mii yhtenä yksikkönä saavuttaakseen yhteisen tavoitteen”. Myöhemmin vuon-
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na 1995 kirjassaan The Knowledge Creating Company he lisäsivät määrittelyyn 
käsityksen ”organisaation tietämyksen luomisesta, joka on erityisen hyvä inno-
vaation edistämiseen jatkuvasti, inkrementaalisesti ja spiraalisesti”. Järjestelmä-
kehityksen kontekstissa Ken Schwaber sekä Jeff Sutherland käyttivät tahoillaan 
omissa yrityksissään 1990-luvun alussa menetelmiä, joista kehittyi 1990-luvun 
puolivälissä Scrum-menetelmä (Schwaber, 1997).  

Scrum on määritelmällisesti viitekehys, joka on tarkoitettu monimutkais-
ten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Scrumin ominaisuuksiin kuuluu 
keveys, yksinkertaisuus ymmärtää ja vaikeus hallita. Lähtökohtana on empiiri-
nen prosessinhallintateoria eli empirismi, jonka mukaan tietämys syntyy koke-
muksen ja päätöksenteon perusteella. Lähestymistapa on iteratiivinen ja inkre-
mentaalinen, jotta kyetään lisäämään ennustettavuutta sekä hallitsemaan riskiä. 
(Schwaber & Sutherland, 2013) 

Scrumin ominaisuuksia on verrattu useihin muihin tunnettuihin kehittä-
mismenetelmiin taulukossa 1. On huomattava, että menetelmän ominaisuuksis-
sa on samankaltaisuuksia muihinkin ketteriin menetelmiin. Lisäksi lukijan on 
syytä muistaa, että vertailu on voimakkaasti Scrumia suosiva osittain siitä syys-
tä, että se on kehittäjän itsensä muodostama. 

TAULUKKO 1 Scrumin ja muiden kehittämismenetelmien vertailu (Schwaber, 1997) 
 Vesiputousmalli Spiraalimalli Iteratiivinen Scrum 
Määritellyt pro-
sessit 

Pakolliset Pakolliset Pakolliset Vain suunnitte-
lu- ja lopetta-
misvaiheessa 

Lopputuote Määritellään 
suunnittelun 
aikana 

Määritellään 
suunnittelun 
aikana 

Asetetaan 
projektin 
aikana 

Asetetaan pro-
jektin aikana 

Projektin kus-
tannukset 

Määritellään 
suunnittelun 
aikana 

Osittain muuttu-
via 

Asetetaan 
projektin 
aikana 

Asetetaan pro-
jektin aikana 

Valmistumisai-
ka 

Määritellään 
suunnittelun 
aikana 

Osittain muuttu-
via 

Asetetaan 
projektin 
aikana 

Asetetaan pro-
jektin aikana 

Ympäristöteki-
jöiden huomi-
ointi 

Vain suunnitte-
luvaiheessa 

Lähinnä suunnit-
teluvaiheessa 

Jokaisen ite-
raation lo-
pussa 

Kauttaaltaan 

Tiimin jousta-
vuus ja luovuus 

Rajoittunut, op-
pikirjamainen 
lähestymistapa 

Rajoittunut, op-
pikirjamainen 
lähestymistapa 

Rajoittunut, 
oppikirja-
mainen lä-
hestymistapa 

Rajoittamaton 
iteraatioiden 
aikana 

Tiedon siirto Koulutus ennen 
projektia 

Koulutus ennen 
projektia 

Koulutus 
ennen pro-
jektia 

Tiimityöskente-
ly projektin 
aikana 

Onnistumisen 
todennäköisyys 

Matala Matala - keskin-
kertainen 

Keskinker-
tainen 

Korkea 

 
Empirismin toimimiseksi ovat tärkeitä tekijöitä läpinäkyvyys, perusteelli-

nen tarkastelu sekä mukautuminen. Läpinäkyvyydellä (transparency) tarkoite-
taan, että kaikilla projektin lopputuloksesta vastaavilla tahoilla on näkyvyys 
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niihin asioihin, mitkä ovat heille merkityksellisiä. Lisäksi asioiden määrittely on 
syytä tehdä siten, että kaikilla on käytössä sama sanasto erityisesti sen suhteen, 
milloin tuote on missäkin vaiheessa ”valmis”. Projektin jäsenten on tarkastelta-
va säännöllisesti ja perusteellisesti paitsi Scrum-prosessin tuottamia tuloksia, 
myös itse prosessia kohti tavoitetta. Mikäli tarkastellessa huomataan, ettei tuo-
tetta voida hyväksyä, tulee prosessia mukauttaa mahdollisimman pikaisesti. 
(Schwaber & Sutherland, 2013) 

Tarkasteluun ja mukauttamiseen Scrumilla on tarjota neljä muodollista ta-
pahtumaa: sprintin suunnittelupalaveri (sprint planning), päiväpalaveri (daily 
Scrum), sprinttikatselmus (sprint review) sekä sprintin retrospektiivi (sprint 
retrospective), jotka esitellään kappaleessa 2.3.2. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Scrum-menetelmä on kuvattu kuviossa 2. Esivalmistelu ja jälkitoiminnot 
suoritetaan Scrumissa kerran, mutta pelivaihe on jaettu useaan sprintiksi kut-
suttuun iteraatioon. 

 
KUVIO 2 Scrum-menetelmä (Schwaber, 1997) 

Scrum-tiimi koostuu tuoteomistajasta (product owner), kehitystiimistä 
(development team) sekä scrummestarista (scrum master). Scrum-tiimi on itse-
organisoituva sekä monitaitoinen, joka valitsee parhaan tavan - ja on varustettu 
kaikilla tarvittavilla taidoilla - suorittaa annetut tehtävät ilman Scrum-tiimin 
ulkopuolisten puuttumista. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Tuoteomistajan vastuulla on maksimoida sekä tuotteen että kehitystiimin 
työn arvo. Hänen, ja vain hänen, tehtävänsä on myös tuotteen kehitysjonon 
(product backlog) hallinta. Hallinnan toimintoja ovat tuotteen kehitysjonon 
kohtien selkeä ilmaisu, kohtien järjestäminen tavoitteiden saavuttamiseksi par-
haalla tavalla, kehitystiimin työn arvon varmistaminen ja maksimointi, kehitys-
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jonon ominaisuuksien varmistaminen siten että tiimi tietää mitä tulee tekemään 
seuraavaksi, sekä sen varmistamisen että kehitystiimi ymmärtää kehitysjonon 
kohdat riittävällä tarkkuudella. Olennaista on, että tuoteomistaja on yksittäinen 
henkilö eikä esimerkiksi komitea, joskin hän voi sellaista edustaa. Vain tuote-
omistajan kautta tulevat vaatimukset velvoittavat kehitystiimiä toimimaan, ei 
kenenkään muun tahon. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Kehitystiimi koostuu ammattilaisista, joiden tehtävä on toimittaa julkaisu-
kelpoinen, ”valmis” tuote jokaisen sprintin jälkeen. Kehitystiimi on rakennettu - 
ja sitä kannustetaan – siten että se kykenee organisoimaan ja hallitsemaan omaa 
työtään, jotta sen tehokkuus olisi paras mahdollinen. Kehitystiimin ominai-
suuksiin kuuluu itseorganisoituvuus, monitaitoisuus, muiden titteleiden 
kuin ”kehittäjä” poissaolo, ”alitiimien” poissaolo sekä kehitysvastuun kuulu-
minen koko kehitystiimille yhdessä. Kehitystiimi on riittävän pieni pysyäkseen 
ketteränä mutta riittävän suuri kyetäkseen tekemään merkittävän työpanoksen 
sprintissä. Kolmea kehittäjää pienemmät tiimit kärsivät vuorovaikutuksen vä-
häisyydestä ja mahdollisesta osaamispulasta, kun taas yhdeksää suuremmat 
tiimit vaativat liikaa koordinointia ja lisäävät prosessin hallinnan kompleksi-
suutta. On syytä huomata etteivät tuoteomistaja ja scrummestari kuulu kehitys-
tiimiin, elleivät he osallistu tuotteen kehitysjonon kohtien käytännön toteutta-
miseen. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Scrummestari vastaa siitä, että Scrum ymmärretään ja toteutetaan. Tämä 
tapahtuu varmistamalla, että Scrum-tiimi sitoutuu Scrumin teoriaan, käytän-
töön ja sääntöihin. Hänen roolinsa on sekä palvelijan että johtajan, ja hän auttaa 
Scrum-tiimin ulkopuolisia tahoja ymmärtämään millainen vuorovaikutus on 
hyödyllistä ja millainen ei, sekä muuttamaan vuorovaikutusta arvon maksi-
moinniksi. Scrummestari palvelee tuoteomistajaa useilla tavoilla, kuten tuotejo-
non hallinnassa, tuotejonon kohtien selkeyden korostamisessa, tuotteen suun-
nittelun ymmärtämisen edistämisessä kokemuksista oppivassa ympäristössä, 
tuotteen kehitysjonon kohtien järjestämisessä arvon maksimoimiseksi, kette-
ryyden ymmärtämisessä ja toteuttamisessa sekä Scrumin tapahtumien järjestä-
misessä tarvittaessa. Kehitystiimiä hän palvelee esimerkiksi valmentamalla ke-
hitystiimiä itseohjautuvaksi ja moniosaavaksi, opettamalla ja johtamalla luo-
maan korkean arvon tuotteita, poistamalla esteitä kehitystiimin edistymisen 
tieltä, järjestämällä Scrumin tapahtumia sekä valmentamalla kehitystiimiä sel-
laisissa ympäristöissä, joissa Scrumia ei ole vielä täysin ymmärretty ja omaksut-
tu. Lopuksi scrummaster palvelee organisaatiota valmentamalla ja johtamalla 
Scrumin omaksumista, suunnittelemalla Scrumin organisaatiokohtaista toteu-
tusta, auttamalla työntekijöitä ja sidosryhmiä ymmärtämään ja käyttämään 
Scrumia ja empiiristä tuotekehittämistä, toteuttamalla Scrum-tiimin tuottavuut-
ta lisääviä muutoksia sekä lopuksi työskentelemällä muiden scrummastereiden 
kanssa organisaation Scrum-toteutuksen tehokkuuden lisäämiseksi. (Schwaber 
& Sutherland, 2013) 

Scrumiin kuuluu joukko ennalta määriteltyjä tapahtumia, joiden tarkoitus 
on luoda säännöllisyyttä sekä vähentää Scrumissa määrittelemättömien koko-
uksien tarvetta. Tapahtumat ovat aikarajoitettuja, eikä sprintin pituutta voida 
lyhentää tai pidentää kun sellainen on aloitettu. (Schwaber & Sutherland, 2013) 
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Sprintti on Scrumin varsinainen sydän sekä säiliö muille Scrumin tapah-
tumille. Se on aikaikkuna, jonka aikana ”valmis”, käyttökelpoinen ja potentiaa-
lisesti tuotantovalmis julkaisuinkrementti luodaan. Sprintin ohjepituus on kuu-
kausi tai alle, ja niiden pituus on koko kehitystyön ajan samansuuntainen. Kun 
sprintti on valmis, alkaa uusi sprintti välittömästi. Sprintti koostuu sprintin jul-
kaisupalaverista, päiväpalavereista, kehitystyöstä, sprinttikatselmuksesta sekä 
sprintin retrospektiivistä. Sprintin aikana sprintin tavoite ei saa vaarantua ei-
vätkä laatuvaatimukset heikentyä, mutta sprintin sisältöä voidaan tarkentaa 
sekä neuvotella uudelleen, kun ongelmasta opitaan lisää. Sprinttiä voi tarkastel-
la omana projektina jolla on määritelmä mitä on tarkoitus saavuttaa, joustava 
suunnitelma, tietty määrä työtä sekä lopputuloksena tuote. Aikarajoitus on 
olemassa kompleksisuuden ja riskin minimoimiseksi, sekä sen varmistamiseksi 
että sprintin tavoitteen toteutumista tarkastellaan ja toimintaa mukautetaan 
vähintään kerran kalenterikuukauden aikana. Lisäksi riski rajoittuu sprintissä 
yhteen kalenterikuukauteen aikaa ja kustannuksia. Sprintti voidaan peruuttaa 
ainoastaan tuoteomistajan toimesta, ja siihen on syytä turvautua vain vakavista 
syistä. Tällöin valmiit tuotteen kehitysjonon kohdat arvioidaan ja jos ne voidaan 
julkaista, tyypillisesti myös hyväksytään. Valmistumattomat kohdat arvioidaan 
uudelleen ja laitetaan takaisin kehitysjonoon, mutta on syytä huomata että ne 
vanhentuvat usein nopeasti. Sprinttien lyhyyden vuoksi sprinttien peruuttami-
sessa on harvoin järkeä, ja ne voivat olla Scrum-tiimille traumaattisia kokemuk-
sia. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Sprintin suunnittelupalaverissa luodaan koko Scrum-tiimin yhteisellä 
työllä suunnitelma sprintissä tehtävästä työstä. Palaverin pituus on rajoitettu 
kahdeksaan tuntiin yhden kuukauden sprinttiä kohden. Scrummestarin rooli 
on paitsi toteuttaa palaveri myös varmistaa että sen tarkoitus ymmärretään ja 
että aikaraja toteutuu. Tavoitteena on selvittää, mitä voidaan toteuttaa tulevan 
sprintin tuloksena syntyvässä inkrementissä sekä miten tämä työ voidaan to-
teuttaa. Tuoteomistaja esittelee kehitystiimille tuotteen järjestetyn kehitysjonon, 
ja Scrum-tiimi pohtii mitä kehitysjonon kohtia seuraavaan sprinttiin valitaan. 
Kehitystiimi on kuitenkin ainoa taho, joka valitsee toteutettavat kohdat. Tämän 
jälkeen valitaan sprintin tavoite, joka toteutuu kehitysjonon kohtien toteutuksen 
kautta. Valinnan jälkeen kehitystiimi suunnittelee, miten työ 
laan ”valmiiksi” tuoteversioksi. Tästä syntyy sprintin tehtävälista (Sprint back-
log). Tuoteomistaja osallistuu sprintin suunnittelun jälkimmäisellä puoliskolla 
tarkentaakseen kehitysjonon sisältöä sekä auttaakseen löytämään kompromis-
seja. Mikäli kehitystiimi havaitsee työmäärän olevan liiallinen tai liian vähäinen, 
se voi vielä neuvotella tuoteomistajan kanssa. Scrumin suunnittelupalaverin 
loppuun mennessä kehitystiimi pystyy selittämään tuoteomistajalle ja scrum-
masterille, kuinka se pystyy työskentelemään itseohjautuvasti sprintin tavoit-
teen ja odotetun inkrementin saavuttamiseksi. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Päiväpalaveri on enintään viidentoista minuutin mittainen tapaaminen, 
jossa suunnitellaan seuraavan vuorokauden työt. Kehitystiimin jäsenet kertovat 
kukin vuorollaan seuraavat asiat: 

• Mitä olen saanut aikaan viime tapaamisen jälkeen? 
• Mitä aion tehdä ennen seuraavaa tapaamista? 



18 

 

• Mitä esteitä etenemiselläni on? 

Scrummestarin tehtävä on varmistaa että kehitystiimi pitää palaverin ja et-
tä tapahtuma on lyhyt. Myöskään ulkopuolisilla ei ole asiaa päiväpalaveriin, ja 
scrummaster vastaa tämän ehdon toteutumisesta. (Schwaber & Sutherland,  
2013) 

Sprintin katselmointi pidetään sprintin lopussa. Siinä tarkastellaan kehi-
tetty inkrementti ja sopeutetaan tarvittaessa tuotteen kehitysjonoa. Scrum-tiimi 
ja sidosryhmät selvittävät mitä tehtiin sekä mitä tehdään seuraavaksi. Kesto 
rajataan neljään tuntiin kuukauden sprinttiä kohden. Katselmukseen kuuluu 
tuoteomistajan arvio mikä osa työstä on ”valmista” ja mikä ei, kehitystiimin 
keskustelu mikä meni hyvin, mikä huonosti ja kuinka ongelmista 
tiin, ”valmiin” työn esittely ja kysymyksiin vastaaminen, kehitysjonon tilanteen 
selvittäminen sekä kaikkien yhteinen pohdinta mitä kannattaa tehdä seuraa-
vaksi. Sprinttikatselmuksen tuloksena syntyy tarkistettu tuotteen kehitysjono, 
joka sisältää todennäköiset tuotteen kehitysjonon kohdat seuraavaa sprinttiä 
varten. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Sprintin retrospektiivin tarkoitus on antaa Scrum-tiimille tilaisuus tarkas-
tella työskentelyä ja suunnitella kehitysprosessin parannuksia, joita seuraavassa 
sprintissä toteutetaan. Sprintin retrospektiivin ajankohta on sprinttikatselmuk-
sen jälkeen ja ennen seuraavan sprintin suunnittelupalaveria, ja sen aikarajoitus 
on kolme tuntia kuukauden sprinttiä kohden. Tavoite on tarkastella kuinka 
sprintti sujui suhteessa ihmisiin, yhteistyöhön, prosessiin ja työkaluihin, tunnis-
taa hyvin sujuneet asiat ja määritellä tärkeimmät kehityskohteet sekä luoda 
suunnitelma parannusten toteuttamiseksi aivan kuten Scrum-tiimi muutenkin 
työskentelee. Sprintin retrospektiivin loppuun mennessä Scrum-tiimi tunnistaa 
ne prosessin parannukset mitä se toteuttaa seuraavan sprintin aikana. (Schwa-
ber & Sutherland, 2013) 

Scrumin artefakteihin kuuluvat tuotteen kehitysjono (product backlog), 
sprintin tehtävälista (sprint backlog) sekä tuoteversio tai inkrementti (incre-
ment). Artefaktien läpinäkyvyys on Scrumin kivijalka ja edellytys toiminnan 
onnistumiselle. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Tuotteen kehitysjono on järjestetty luettelo kaikesta, mitä tuotteeseen voisi 
tarvita. Se on myös ainoa vaatimusten lähde. Vastuu tuotteen kehitysjonon si-
sällöstä, saatavuudesta sekä järjestämisestä on tuoteomistajalla. Tuotteen kehi-
tysjono ei ole koskaan valmis, ja ensimmäiset versiot siitä sisältävät vain asiat 
jotka aluksi tiedetään ja vaatimukset, jotka voidaan parhaiten ymmärtää. Kehi-
tysjono kehittyy sitä mukaa kuin itse tuote sekä sen käyttöympäristö kehittyvät. 
Tuotteen kehitysjonon kohdilla on kuvaus, järjestys, aika-arvio sekä arvo. 
(Schwaber & Sutherland, 2013) 

Sprintin tehtävälista on yksittäisen sprintin aikana toteutettavien tehtävien 
lista, joka on valittu tuotteen kehitysjonon tehtävien joukosta. Tämän lisäksi 
sprintin tehtävälistaan kuuluu suunnitelma inkrementin toteuttamisesta ja sitä 
kautta sprintin tavoitteiden toteutumisesta. Sprintin tehtävälista on kehitystii-
min ennustus siitä toiminnallisuudesta, joka seuraavaan inkrementtiin tulee ja 
mitä työtä se edellyttää. Suunnitelma on riittävän yksityiskohtainen, jotta edis-
tyminen on päiväpalavereissa ymmärrettävissä. Kehitystiimi muokkaa sprintin 
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tehtävälistaa sprintin edistyessä, lisäten ja poistaen tehtäviä sitä mukaa kun ne 
osoittautuvat tarpeellisiksi tai tarpeettomiksi. Sprintin tehtävälista on vain kehi-
tystiimin muokattavissa, ja se on hyvin näkyvä kuva siitä mitä tiimi suunnitte-
lee tekevänsä. Milloin tahansa sprintin aikana sprintin tehtävälistassa jäljellä 
olevan työn määrä on selvitettävissä, jotta edistymistä voidaan hallita. (Schwa-
ber & Sutherland, 2013) 

Inkrementti on summa niistä tuotteen kehitysjonon kohdista, jotka sprin-
tin aikana ovat valmistuneet, sekä lisäksi kaikkien aikaisempien sprinttien in-
krementtien arvosta. Sprintin päätteeksi inkrementin on oltava valmis siinä 
määritelmässä minkä Scrum-tiimi on sen arvioinut, ja joka tapauksessa käytet-
tävässä kunnossa. (Schwaber & Sutherland, 2013) 
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3 HAJAUTETTU KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa selvitetään, mitä hajautetulla kehittämisellä tarkoitetaan. Ensin 
perehdytään hajautettuun kehittämiseen yleisesti sekä perehdytään erityisesti 
yhteen hajautetun kehittämisen erikoistapaukseen, globaaliin ohjelmistokehit-
tämiseen. Tämän jälkeen pohditaan joitain ongelmia, joita hajautuksesta yleensä 
aiheutuu sekä millaisia ratkaisukeinoja niihin on esitetty. 

3.1 Hajautettu ohjelmistokehittäminen (Distributed Software 
Development, DSD) 

 
Hajautetulla kehittämisellä tarkoitetaan kehitystiimin tai kehitystiimien ha-
jautettua sijaintia toisiinsa nähden. Hajautuksen maantieteellinen syvyys voi 
vaihdella aina vierekkäisistä rakennuksista kokonaan eri maanosiin (Layman,  
Williams, Damian & Bures, 2006). Jo se, ettei kehitystiimi jaa samaa kahvihuo-
netta tekee projektista luonteeltaan hajautetun ja sitä myöten monimutkaisen 
(Lings, Lundell, Ågerfalk & Fitzgerald, 2007). Yleensä ottaen hajautetusta kehit-
tämisestä puhuttaessa käytetään yleisesti käsitettä hajautettu ohjelmistokehit-
täminen (Distributed Software Development, DSD), jonka erikoistapaus on glo-
baali ohjelmistokehittäminen (Global Software Development, GSD) joka siis 
vaatii toteutuakseen tiimin hajautumisen maailmanlaajuisesti (Herbsleb & 
Moitra, 2001, Prikladnicki, Audy & Averisto, 2003). 

Terminologia hajautetusta kehittämisestä puhuttaessa vaihtelee laajalti. 
Ongelmana on eri tutkijoiden taipumus käyttää heille jo entuudestaan tuttua 
terminologiaa, joka saattaa toisen tutkimusryhmän raportissa tarkoittaa eri asi-
aa (Smite, Wohlin, Galvina & Prikladnicki, 2012). 

Syitä hajautetun ohjelmistokehittämisen yleistymiseksi on useita. Intian ja 
Kiinan kaltaiset alueet, joissa on saatavilla koulutettua ja monitaitoista työvoi-
maa mahdollistavat alihankinnan kyseisistä maista. Tämä vastaa vaatimukseen 
järjestelmien kehittämisen kannattavuuden säilymisestä, ja koskee erityisesti 
toteuttamistyötä. Tarkoitus on erityisesti säästää kustannuksissa. Lisäksi nopeu-
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tuneet tietoliikenneyhteydet ovat tulleet yleisimmiksi, mahdollistaen nopeat 
viestintäkanavat maailmanlaajuisesti (Ågerfalk, Fitzgerald, Homström Olsson 
& Conchúir, 2008). 

Muita tekijöitä, jotka ovat edistäneet hajautetun kehittämisen suosiota 
ovat Taylorin ym. (2006) mukaan komponenttipohjaisen kehittämisen yleisty-
minen, standardien merkityksen kasvu, kehitysympäristön valitsemisen vapau-
tuminen, asiakas/palvelin-arkkitehtuurin yleistyminen, kommunikaatiomah-
dollisuuksien parantuminen sekä projektinhallinnan työvälineiden kehittymi-
nen sellaisiksi, että ne mahdollistavat tehokkaan toiminnan myös hajautetuissa 
ympäristöissä. 

Hajautuksen astetta voidaan arvioida esimerkiksi Prikladnickin ym. (2003) 
mallilla. Malli erottaa eri sidosryhmät (kehitystiimin, sovelluksen käyttäjät ja 
tilaaja-asiakkaan) ja arvioi niiden maantieteellistä eroavaisuutta. Mitä enemmän 
välimatkaa on, sitä enemmän projekti on hajautunut. Myös sidosryhmien kes-
kinäinen sijainti on mallissa huomattu, eli esimerkiksi kehitystiimi voi olla ha-
jautunut. Kuvio 3 havainnollistaa Prikladnickin ym. näkemyksen projektin ha-
jautuneisuudesta. 

 

 
KUVIO 3 Hajautetun ohjelmistokehittämisen eri asteet (Prikladnicki ym., 2003) 

Prikladnicki ym. (2003) jaottelevat hajautetun ohjelmistokehittämisen ha-
jautuksen asteen seuraavin kriteerein: ryhmän sisäisen fyysisen etäisyyden ja 
ryhmien välisen fyysisen etäisyyden perusteella. Ryhmän sisäinen fyysinen 
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etäisyys määräytyy projektin toimijoiden eli pääpiirteittäin projektitiimin, asi-
akkaan ja käyttäjän välimatkan mukaan. Ryhmien välisen fyysisen etäisyyden 
määrittää se, miten kunkin sidosryhmien jäsenet ovat keskinäisesti hajautuneet. 
Lisäksi koko organisaation hajautumisen aste määräytyy sillä perusteella, kuin-
ka hajautuneisuus esiintyy projektissa kummalla tahansa kriteerillä mitattuna. 
Esimerkiksi jos projektitiimi on hajautunut mutta muut sidosryhmät ovat kes-
kenään samassa sijainnissa, projekti on silti syytä luokitella hajautuneeksi. 
(Prikladnicki ym., 2003). 

Lings ym. (2005) erottavat hajautumiselle kolme eri ulottuvuutta: maantie-
teellisen, temporaalisen ja sosio-kulttuurillisen. Maantieteellinen tarkoittaa siis 
maantieteellisten sijaintien eroavaisuutta. Temporaalinen ulottuvuus kuvaa 
projektin sidosryhmien sijaintien eri aikavyöhykkeiden määrää. Mitä enemmän 
aikavyöhykkeitä on olemassa, sitä enemmän haasteita syntyy esimerkiksi 
kommunikaation suhteen. Sosio-kulttuurillinen ulottuvuus koskee eri toimijoi-
den kulttuurista, yhteiskuntajärjestelmästä sekä vastaavista seikoista johtuvia 
eroja ja niiden merkitystä projektille. 

3.2 Globaali ohjelmistokehittäminen (Global Software Deve-
lopment, GSD) 

Globaali ohjelmistokehittäminen on hajautetun ohjelmistokehittämisen erityis-
tapaus, jonka huomattavin ominaisuus on kehitystiimin tai –tiimien sijainti 
maailmanlaajuisesti. Tämä lisää hajautuksen astetta, esimerkiksi Prikladnickin 
ym. (2003) mallin mukaisesti. Myös Lingsin ym. (2005) mallin mukaiset hajau-
tumisen ulottuvuudet nousevat erityisesti esille. 

Globaalin ohjelmistokehittämisen yksi merkittävä perustelu on mahdolli-
suus ympärivuorokautiseen kehitysaikatauluun. Tämän Follow The Sun (FTS) –
tyyppisen kehittämisen ansiosta kehittämistyötä voidaan tehdä aluksi yhdellä 
aikavyöhykkeellä, ja sen aikavyöhykkeen työajan päätyttyä jatkaa toisella aika-
vyöhykkeellä siitä mihin työ ensimmäisellä jäi. Tämä luo joukon etuja, esimer-
kiksi sen on katsottu lyhentävän projektin lopputuotteen aikamäärää markki-
noille päätymiseen. (Carmel ym., 2009) 

Työvoiman edullisuuden lisäksi globaaliin ohjelmistokehittämiseen vetää 
myös mahdollisuus hankkia monitaitoista työvoimaa sekä hankkiutua lähem-
mäksi markkinoita ja asiakasta. Näitä sekä ympärivuorokautisen kehittämisen 
mahdollisuuksia kutsutaan tunnetuiksi eduiksi (Ågerfalk ym., 2008). Sama tut-
kimusryhmä on kuitenkin löytänyt joukon muita, ”tuntemattomia” etuja glo-
baalista ohjelmistokehittämisestä. Edut on esitetty taulukossa 2. Organisaatio 
voi hyötyä innovatiivisuuden lisääntymisestä, parhaiden käytänteiden jakami-
sesta sekä resurssien allokoinnin parantumisesta. Kaksi edellä mainittua seik-
kaa nähdäänkin tekijöinä, jotka tekevät globaalista ohjelmistokehittämises-
tä ”tietämystä etsivää” toimintaa, erona pelkkään kustannuksia säästävään ul-
koistamiseen. Parantuneella resurssien allokoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi 
kustannuksia säästävän ulkoistamisen vapauttamien resurssien uudelleensuun-
tausta strategisempiin aktiviteetteihin. (Ågerfalk ym., 2008) 
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TAULUKKO 2 Globaalin ohjelmistokehittämisen hyödyt (Ågerfalk ym., 2008) 
Organisaation hyödyt Tiimin hyödyt Prosessin hyödyt 
Kustannussäästöt Parantunut tehtävien osit-

taminen 
Muodollinen ”jälki” kom-
munikoinnista 

Monitaitoisen työvoiman 
saatavuus 

Pienentyneet koordinoinnin 
kustannukset 

Parantunut dokumentointi 

Lyhentynyt julkaisuaika Lisääntynyt tiimin autono-
mia 

Selkeästi määritellyt proses-
sit 

Läheisyys markkinoille ja 
asiakkaisiin 
Innovaatio ja jaetut parhaat 
käytänteet 
Resurssien allokointi 

  

 
Tiimit voivat hyötyä globaalista ohjelmistokehittämisestä kolmella tavalla: 

tehtävien osittaminen parantuu, koordinoinnin kustannukset vähenevät ja tii-
min autonomia kasvaa. Kun kehitystyön määrä ositetaan itsenäisiin moduulei-
hin, ne on helppo jakaa eri sijaintien välillä niin, etteivät ne haittaa toistensa 
toimivuutta. Tämä mahdollistaa päätösten tekemisen erillisesti, vähentäen 
koordinoinnin tarvetta. Koordinoinnin kustannukset voivat toisaalta vähentyä, 
kun kehitystyötä jatketaan eri sijainnissa toisen lopetettua. Kun vain yksi ihmi-
nen työskentelee, koordinoinnin tarvetta ei ole. Yksittäisen sijainnin autonomi-
an tunne on tarpeellinen työn laadun varmistamiseksi, ja autonomia ylläpitää 
omaleimaista työskentelykulttuuria hajautetun työskentelyn yksittäisessä si-
jainnissa. (Ågerfalk ym., 2008) 

Myös itse prosessin ja tehtävien tasolla hyötyjä on kolme: kommunikaati-
osta jää muodollinen jälki, dokumentaatio parantuu ja prosessi on selkeästi 
määritelty. Viestinnän asynkronisuudesta johtuen esimerkiksi sähköposti- ja 
pikaviestinkeskustelusta jää yleensä historia, joka lisää jäljitettävyyttä, vastuul-
lisuutta sekä mahdollistaa usean eri sidosryhmän edustajan osallistumisen vies-
tintään. Dokumentaation parantuminen johtuu siihen keskittymiseen lisäänty-
misestä, eritoten kommunikaation edistämiseksi. Verrattuna tiimeihin jotka 
toimivat samassa sijainnissa, on prosessin määrittelyn selkeys korostuneessa 
asemassa hajautetuissa ympäristöissä. (Ågerfalk ym., 2008) 

3.3 Hajautetun kehittämisen ongelmia ja ratkaisuehdotuksia 

Hajautettu kehittäminen ei ole ongelmatonta, ja sen toteuttamisessa on 
havainnoitu joukko ongelmia. Tässä alaluvussa esitellään joitakin niistä ongel-
mista joita on havaittu, sekä esitetään ratkaisuehdotuksia hajautuksesta johtu-
viin ongelmiin.  
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Suuri haaste hajautetuille tiimeille on epämuodollisen viestinnän vähäi-
syys. Sitä on pidetty olennaisena onnistumisen tekijänä perinteisen, samassa 
tilassa tapahtuvan kehittämisen kontekstissa. Kirjoitettu dokumentaatio ei ole 
välttämättä riittävä kommunikaatioväline esimerkiksi vaatimusmäärittelyn 
muuttuessa tai epäselvyyksissä vaatimuksista yleensä. Maantieteellinen ja ajal-
linen välimatka hankaloittavat kontaktin ottamista muihin projektin sijainteihin 
esimerkiksi matkakustannusten vuoksi. Mikäli työajat eivät eri sijainneissa me-
ne päällekkäin, saattaa palautteen antaminen ja saaminen viivästyä, heikentäen 
samalla koko prosessin tehokkuutta. (Ågerfalk ym., 2008) 

Sosio-kulttuurilliset erot voivat johtaa erimielisyyksiin ja väärinymmär-
ryksiin kehitysprosessin suhteen. Erityisesti muuta kuin äidinkieltä käytettäessä 
voi teknisluontoisten keskustelujen seuraaminen puhelimitse olla hankalaa. 
Yleisesti voi olla, että etäkohteessa sijaitsevia kollegoita ei tunneta eikä tiimi 
pääse kunnolla syntymään, joka voi johtaa luottamuksen tunteen vähenemiseen. 
(Ågerfalk ym., 2008) 

Ongelmallisia asioita globaalissa ohjelmistokehittämisessä nähdään kult-
tuurien eroavaisuus, riittämätön viestintä, tietämyksen hallinta sekä aikaerot 
(Herbsleb & Moitra, 2001). Näihin liittyen ohjelmistoprosessin vaiheista erityi-
sesti vaatimusten määrittely on katsottu haastavaksi toteuttaa hajautetuissa 
ympäristöissä. Vaatimusmäärittelyn kontekstissa haasteiksi tarkentuivat eroa-
vaisuudet asiakkaan kulttuurissa ja liiketoiminnassa, asianmukainen järjestel-
män loppukäyttäjien ja kenttähenkilöstön osallistuminen, tietoisuus paikallises-
ta työkontekstista ja epämuodollisesta viestinnästä, luottamukseen perustuvat 
suhteet, konfliktien hallinta ja avoin keskustelu intresseistä, yhteisymmärrys 
vaatimusten suhteen, tehokkaat palaverit sekä viivästymiset. Haasteet ja niiden 
vaikutukset vaatimusmäärittelyyn on esitetty kuviossa 4. (Damian & Zowghi, 
2003) 
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KUVIO 4 Hajautetun ohjelmistokehittämisen ongelmat ja niistä johtuvat haasteet vaati-
musmäärittelyssä (Damian & Zowghi, 2003) 

Käytännön työssä edellä mainittujen ongelmien helpottamiseksi suositel-
laan seuraavanlaisia toimintatapoja. Kulttuurieroihin liittyen vuorovaikutuksen 
parantaminen ja tihentäminen erityisesti henkilöstön välillä auttaa luottamuk-
sen rakentamisessa. Erityisesti loppukäyttäjien kanssa tekemisissä olevan hen-
kilöstön on hyvä vierailla muilla toimipisteillä, joka edesauttaa myös osallistu-
misesta ja työkontekstiin liittyvistä haasteista selviämistä. Tietämyksen hallin-
taan on panostettava, esimerkiksi keräämällä projektin artefakteja yhteiseen 
tietämyskantaan. Aikaerojen hallinta nähdään hankalaksi kysymykseksi, mutta 
sitä voidaan yrittää lieventää järjestämällä työvuoroja lähemmäksi toisiaan. 
(Damian & Zowghi, 2003) 

Lings ym. (2007) esittävät kymmenen kohdan mallia menestyksekkään ha-
jautetun kehittämisen saavuttamiseksi. Mallissa on osa-alueita, jotka koskevat 
joko samaan maanosaan hajautettua kehittämistä, jossa temporaalinen välimat-
ka on vähäinen, tai globaalia ohjelmistokehittämistä. 

Ensiksikin on syytä olla selvä looginen syy hajautumiseen, koska lähes-
kään kaikki projektit eivät hajautumisesta hyödy. Yhteinen kieli sekä matala 
temporaalinen välimatka voivat olla tavoittelemisen arvoisia asioita. Joka tapa-
uksessa on syytä huolehtia, että eri sijainnit ovat aina hetken aikaa samaan ai-
kaan toiminnassa. Hajautetuiksi projekteiksi on harkittava vain hyvin muotoil-
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tuja, ymmärrettäviä ja vakaita projekteja, jotka on helppo osittaa tehtäviksi. 
(Lings ym., 2007) 

Toiseksi kaikki ymmärrystä vaativat asiat on selvitettävä huolellisesti. Pro-
jektin tavoitteet on kommunikoitava selvästi ja on varmistettava, että ne ovat 
ymmärrettyjä kaikkialla. On myös määriteltävä selkeästi, mitkä tiimit ovat vas-
tuussa mistäkin osasta projektia. (Lings ym., 2007) 

Kolmanneksi projektin ositusta on korostettava. Järjestelmän arkkitehtuuri 
peilaa sen rakentaneen organisaation rakennetta (Conwayn laki), joten järjes-
telmäarkkitehtuurin on myös oltava hajautunut kuten projektiorganisaatiokin 
on. Tämä vähentää erityisesti intensiivisen yhteistyön tarvetta jatkuvasti, vaikka 
se vaikuttaakin arkkitehtuuriratkaisuihin. (Lings ym., 2007) 

Neljänneksi kehotetaan huomioimaan erilaiset kulttuurit. Esimerkkejä täl-
laisesta toiminnasta ovat koulutukset eri kulttuureista, tiimin jäsenten lähettä-
minen toiseen pisteeseen, jopa koko projektin ajaksi. Tällöin työntekijästä voi 
tulla eräänlainen sillanpää projektissa. Jopa esimiesten kiertoa eri toimipisteissä 
voidaan harkita. (Lings ym., 2007) 

Viidenneksi ihmisten viestintä tulee mahdollistaa. Samanaikainen viestin-
tä on tehokkainta kasvokkain, mutta myös muita mahdollisuuksia on. Joka ta-
pauksessa on huomioitava viestintäkanavien tehokkuus, sekä aina kuin on 
mahdollista pyrittävä mahdollistamaan epämuodollinen ja kasvokkainen vies-
tintä. (Lings ym., 2007) 

Kuudenneksi prosessia on hallittava. Vaikka projektilla olisi yksi päällikkö 
joka kantaa siitä täyden vastuun, pitäisi organisaatiota täydentää paikallisilla 
päälliköillä vaikka vastuut lomittuisivatkin. Projektin tilaa suositellaan valvot-
tavan säännöllisesti puhelinkokouksien ja kehitysraporttien avulla, ja tapaami-
set ajoittuvat päällekkäin meneville työtunneille. Tärkeää on myös toimitussyk-
lien, integroinnin, suunnittelun ja koodin katselmuksen säännöllisyys ja toimin-
ta. Inkrementaalinen kehitys ja lyhyet julkaisusyklit ovat myöskin oleellisia. 
(Lings ym., 2007) 

Seitsemäs kohta on tiimikäsityksen kehittäminen. Tätä voidaan toteuttaa 
esimerkiksi projektin kotisivun kehittämisellä, johon lisätään tiimin jäsenten 
tiedot sekä esimerkiksi tiedot lomista. Projektin edistymisestä tiedotetaan, ku-
ten myös suunnitelmista sekä tiimikohtaisesta informaatiosta. Päätökset kirja-
taan ylös ja ne ovat helposti saavutettavissa. Palautteella ja läpinäkyvyydellä on 
myös suuri merkitys. (Lings ym., 2007) 

Kahdeksanneksi kannustetaan väliaikaiseen samaan toimipisteeseen aset-
tumista. Tämä vaatii suunnittelua ja voi tulla kalliiksi, mutta se voi mahdollises-
ti vähentää tulevia ongelmia huomattavasti. Erityisen kustannustehokasta on 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tapahtuva sijoittuminen, esimerkiksi pro-
jektin aloitustapahtumassa strategisten kysymysten ollessa ajankohtaisia. (Lings 
ym., 2007) 

Yhdeksänneksi heterogeenisyyteen on puututtava. Yhteiset työvälineet ja 
prosessit helpottavat yhteistyötä huomattavasti, mutta toisinaan näiden erilai-
suudesta tiimien kesken voi olla edullista. Yksi strategia on luoda prosessimalli, 
jota voidaan räätälöidä eri tiimien sanastoihin ja työkaluihin sopivaksi. (Lings 
ym., 2007) 
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Viimeiseksi on hyödyllistä kehittää yhteinen työkalupakki. Konfiguraa-
tionhallintatyökalu, joka on kaikille työpisteille yhteinen on suositeltava. Tätä 
voidaan täydentää esimerkiksi kommenteilla, jotka ovat yksi lisämuoto asyn-
kroniselle viestinnälle. Avainasemassa on investoida sellaisiin työkaluihin, jotka 
ratkaisevat oikeita ongelmia. (Lings ym., 2007) 
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4 KETTERYYDEN SOVELTAMINEN HAJAUTET-
TUIHIN PROJEKTEIHIN 

Kuten aikaisempia kappaleita lukemalla selviää, ovat ketterän kehittämisen 
periaatteet ja hajautetun kehittämisen todellisuus ja ympäristötekijät useassa 
tilanteessa perustavanlaatuisessa ristiriidassa. Kuitenkin liiketoiminnallisista ja 
teknisistä syistä molempia tapoja voidaan joutua käyttämään samoissa projek-
teissa. 

Tässä kappaleessa käsitellään ketterän ja hajautetun kehittämisen yhdis-
tämistä. Ensin esitellään erilaisia haasteita joita ketterät ja hajautetut projektit 
yleisellä tasolla ovat kohdanneet ehdotetaan niihin ratkaisuehdotuksia. Sen jäl-
keen syvennetään tarkastelua XP:n ja Scrumin toteutuksista hajautettuina, esit-
täen myöskin ratkaisuehdotuksia. 

4.1 Ketterän ja hajautetun kehittämistyön kohtaamia haasteita ja 
ratkaisuehdotuksia 

Ramesh, Cao, Mohan ja Xu (2006) on erottanut ketterän ja hajautetun kehitys-
työn luonteelle ominaisia haasteita. Nämä haasteet ovat viestintätarpeen ja vies-
tinnän välimatkasta johtuvien esteiden ristiriita, kiinnitettyjen ja muuttuvien 
laatuvaatimusten ristiriita, ihmiskeskeisen ja prosessikeskeisen ohjauksen risti-
riita, muodollisen ja epämuodollisen sopimisen ristiriita sekä tiimin yhtenäi-
syyden puute. 

Näiden haasteiden ratkaisuksi ehdotetaan seuraavia käytänteitä: viestin-
nän parantaminen, tietämyksen jakamisen mahdollistaminen, periaate ’luota, 
mutta varmista’, prosessin jatkuva mukauttaminen sekä luottamuksen raken-
taminen. (Ramesh ym., 2006) 

Vaatimukset on hyvä viimeistellä, sekä suunnitelmat tehdä iteratiivisin 
syklein. Lisäksi vaatimusten dokumentointia on syytä tehdä useilla muodolli-
suuden tasoilla. Lopputuotteeseen ja prosessiin liittyvästä tiedosta tehdään tie-
tokanta. Projektin alussa kannattaa valita helposti ymmärrettävää toiminnalli-
suutta toteutettavaksi, toisin kuin ketterässä kehittämisessä usein suositeltavaa 
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kriittistä toiminnallisuutta. Myös aikaikkunan käyttämisestä kannattaa luopua, 
koska esimerkiksi vaatimusten ymmärtämisessä saattaa tulla vaikeuksia. Sitä 
vastoin lyhyistä kehityssykleistä on syytä pitää kiinni. (Ramesh  ym., 2006) 

Työaikaa suositellaan synkronoitavaksi eri toimipaikkojen välillä, koska 
viestinnän hankaluus havaittiin suuremmaksi haitaksi kuin ympärivuorokauti-
sen kehittämisen tuomat edut. Epämuodollista viestintää suositellaan tuetta-
vaksi, mutta muodollisten kanavien kautta. Koordinointia harjoitetaan projek-
tissa tasapainoisesti, enemmän kuin perinteisissä ketterissä projekteissa hajau-
tuksen vuoksi. Kommunikaation on lisäksi oltava jatkuvaa ja tasaista, käyttäen 
eri mekanismeja. (Ramesh ym., 2006) 

Hajautetut tiimit vierailevat usein toistensa luona, luottamusta rakentaak-
seen. Myös projektia rahoittavat tahot vierailevat projektiorganisaation eri toi-
mipisteissä. Tiimikulttuuri rakennetaan yhtenäiseksi, esimerkiksi niin että ku-
kin tiimin jäsen on ollut tekemisessä muiden kanssa aikaisemmin. Laaduntark-
kailu järjestetään hajautetusti, esimerkiksi niin että paikallinen tiimi arvioi etä-
tiimin toimintaa ja tuloksia. Epämuodollista viestintää täydennetään dokumen-
taatiolla eritoten kriittisten artefaktien kohdalla. (Ramesh ym., 2006) 

Haasteiden ja käytäntöjen väliset suhteet on Rameshin ym. (2006) ehdo-
tuksen mukaisesti esitetty kuviossa 5. Kuten kaaviosta huomataan, suositellut 
käytänteet voivat tuottaa helpotuksen useampaan havaittuun haasteeseen. Toi-
saalta myös jotkut projektin kohtaamat haasteet vaativat useamman käytänteen 
toteutumista. 

 
KUVIO 5 Hajautetun ja ketterän kehittämisen haasteet ja ehdotetut käytänteet (Ramesh 
ym., 2006) 
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4.2 XP:n toteuttaminen hajautettuna 

Poole (2004) tutki, miten Extreme Programming onnistuu hajautetussa kehitys-
ympäristössä. Hän toteaa ykskantaan heti alussa, että ohjelmistojen kehittämi-
nen onnistuu parhaiten kun kehitystiimi työskentelee samassa sijainnissa. Kui-
tenkin useista syistä johtuen (esimerkiksi ulkoistaminen, etätyö sekä avoimen 
lähdekoodien käyttäminen) hajautettua kehittämistä tullaan kehitystyössä käyt-
tämään. Kirjoittajan tavoitteena onkin löytää oikeat työkalut menestyksekkää-
seen kehittämiseen hajautetussa kehitystyössä käyttäen XP:tä niiltä osin kuin se 
on mahdollista. 

Poolen mukaan tiimin rakentaminen ja kommunikaatio ovat kriittisiä teki-
jöitä hajautetussa ympäristössä. Hän esittelee niiden tueksi neljä käytännettä: 
kulttuurivaihto, päiväpalaverit ja wikit, jaettu visio ja yhteinen lähdekoodi. 
(Poole, 2004) 

Kulttuurivaihdon merkitys on yhteisymmärryksen luomisessa, ei pelkäs-
tään projektin ja sen artefaktien suhteen, vaan siinä miten eri puolella maata tai 
maailmaa olevat tiimin jäsenet työskentelivät, kommunikoivat, ajattelivat ja 
yleisesti toimivat ongelmanratkaisutilanteissa. Vaikka kulttuurivaihto onkin 
lyhyellä aikavälillä mahdollisesti kallista toteuttaa, katsoo Poole sen hyötyjen 
olevan niin suuret että ne painavat vaakakupissa selvästi enemmän. Käytän-
nössä kulttuurivaihto toteutetaan vaihtamalla yksi tai kaksi kehittäjää kehityssi-
jaintien välillä muutamaksi viikoksi, tai jos mahdollista jopa muutamaksi kuu-
kaudeksi. Kulttuurivaihto parantaa viestintää muun muassa avaamalla kontak-
teja toiseen tiimiin. Kun oman tiimin jäsen tuntee toisen tiimin jäsenet, hän voi 
helposti auttaa esimerkiksi löytämällä oikean henkilön työpariksi. Lisäksi se voi 
estää niin sanotun ”linnakompleksin” muodostumisen, eli haluttomuuden ja-
kaa omaa näkemystään tekniikoista ja visioista. (Poole, 2004) 

Päiväpalaverit ovat yksi yleisimpiä käytänteitä mitä ketterissä menetel-
missä toteutetaan. Pääsyyksi niiden käyttämiseen Poole näkee työskentelyä es-
tävien seikkojen eliminoinnin, ja pienemmässä mittakaavassa se antaa tiiminjä-
senille mahdollisuuden kuulla, mitä muut tiiminjäsenet tekevät. Hajautetuissa 
tiimeissä päiväpalaverien toteuttaminen voi aikaeroista ja tiimien koosta johtu-
en olla vaikeaa. Poolen havaintojen mukaan päivittäiset konferenssipuhelut 
ovat kriittisen tärkeitä tuoteprojektin toimittamisvaiheessa, kun projektissa on 
tarve löytää nopeasti oikeat työparit ratkaisemaan ongelmia. Päiväpalaverien 
toteuttamisesta samassa sijainnissa olevien tiiminjäsenten kesken on syytä pitää 
kiinni, samoin kuin sellaisissa tapauksissa joissa kehittäjien määrä oli vähäi-
sempi (Poolen projektissa alle 15 henkeä). Koko tiimin keskeisten päiväpalave-
rien toteuttamista Poole ei näe tuottavana. Kommunikaation toiminnan varmis-
tamiseksi Poole suosittelee kaksi kertaa viikossa toteutettavaa palaveria etätii-
min ja teknisen johdon ja päälliköiden välillä normaalien tuotantoiteraatioiden 
aikana. Wikien rooli on esittää kaikille organisaation jäsenille, mitä kukin kehi-
tystiimi on tekemässä jaetun tarinan muodossa. Poolen mukaan ne eivät kui-
tenkaan voi korvata seinälle laitettavia kortteja. (Poole, 2004) 

Jaetun vision puuttuminen voi olla ongelma. Miten työskentely jonkin pa-
rissa voi onnistua, jos ei ole tietoa mikä se on, miten se täyttää asiakkaan tarpeet 
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tai yrityksen liiketoiminnan tavoitteet? Mikäli visiosta on erimielisyyksiä esi-
merkiksi teknisten johtajien, tuotehallinnasta vastaavien sekä tuotteen markki-
nointiosaston välillä, kehittäjille välittyvä visio voi olla sellainen ettei sitä ole 
helppo ymmärtää, omaksua ja tukea. Tällöin saattaa syntyä tilanteita, joissa 
joukko kehittäjiä tai kokonaiset kehitystiimit alkavat tuoda visioon omia tavoit-
teitaan, luoden jännitteitä projektille. Kriittinen tekijä jaetun vision suhteen on 
asiakkaan (tai asiakkaana esiintyvän sidosryhmän) valmius kehittää käyttäjäta-
rinoita ja asettaa prioriteetteja vakaalla ja selkeällä tavalla perustuen yhteiseen 
ja hyväksyttyyn visioon. Erimielisyyksien esiintyessä vaihtoehtoja ei ole monta: 
kompromissin rakentaminen, voittavan vision selvittäminen antamalla eri visi-
oiden taistella keskenään tai käskemällä kylmästi erimielisten mukautumaan tai 
lähtemään projektista. Tärkeää on vision kirkastaminen selkeää ja yksinkertais-
ta sanastoa käyttäen, jotta kehitystiimi voi sen hyväksyä ja tukea sitä. Vision 
luomisessa on hyödyllistä asettaa kehitystiimi työskentelemään asiakkaan 
kanssa vision luomisvaiheessa. Tämä viimeinen ohje korostuu hajautetuissa 
projekteissa, koska asiakkaalla ja tiimillä voi olla hyvin erilaiset taustat joka 
luonnollisesti vaikeuttaa jaetun vision löytämistä. (Poole, 2004) 

Yhteisen lähdekoodin merkitys on suuri, ei pelkästään saatavuussyistä 
vaan yhteisten automaatiotyökalujen ja prosessien saattamiseksi kaikkien saa-
taville. Tuotteen valmistumista vaikeuttaa huomattavasti, jos tuotetta ei voida 
rakentaa luotettavasti lähdekoodista alkaen, tai jos olennaiset testaukseen tai 
tuotantoon liittyvät työkalut puuttuvat. Hajautetussa kehitystyössä olennaisia 
käytännön elementtejä ovat hajautetut lähdekoodinhallintajärjestelmät, tuki 
automaattiselle rakentamiselle ja integroinnille sekä pääsy yhteiskäytössä ole-
vaan rakentamisympäristöön. Poolen mainitsemassa esimerkkiprojektissa use-
an kuukauden työpanos näiden työkalujen luomiseen palkittiin huomattavilla 
säästöillä ajassa ja työvoimassa muun muassa testaamiseen liittyvissä tehtävissä. 
(Poole, 2004) 

 

4.3 Scrumin toteuttaminen hajautettuna 

Scrumin alkuperäisiin kehittäjiin kuuluva Jeff Sutherland tiimeineen on esittä-
nyt joukon ehdotuksia parhaiksi käytänteiksi hajautetuille ketterille tiimeille. 
Suosituksensa hän perustaa projektille, joka oli huomattavan laaja sekä hajaute-
tusti toteutettu. Siitä huolimatta projekti saavutti tehokkuudessaan perinteisen 
ketterän projektin vastaavan (mitattuna toimintopisteiden määrällä kehittäjää 
kohden kuukaudessa), ylittäen huomattavasti alan keskiarvon. (Sutherland, 
Viktorov, Blount & Puntikov,  2007) 

Sutherlandin ym. (2007) mukaan Scrumin toteuttamiseen hajautetusti voi-
daan käyttää kolmea eri strategiaa. Eristettyjen Scrumien tapauksessa tiimit 
ovat erillisiä, eivätkä etätiimit välttämättä ole itseohjautuvia eikä Scrum-
prosessi ole käytössä. Hajautettu Scrumien Scrum on erillisten tiimien muodos-
telma, jossa tiimit ovat itseohjautuvia ja eri tiimien scrummestarit tapaavat 
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säännöllisesti eri sijainneissa. Tämä tapa on esimerkiksi Scrum Alliancen suosit-
telema käytäntö. (Sutherland ym., 2007). 

Tästä huolimatta Sutherlandin mielestä paras tapa on täysin integroidut 
Scrumit. Kaikki Scrum-tiimit on hajautettu niin, että jokaisessa tiimissä on jäse-
niä eri sijainneissa. Scrumien Scrum eli projektin johto on samassa sijainnissa, 
joka mahdollistaa integraation. Vaihtoehtoiset tavat toteuttaa hajautetut Scrum-
projektit on esitetty kuviossa 6. (Sutherland ym., 2007) 

 
KUVIO 6 Hajautettujen Scrum-projektien mahdolliset toteutustavat (Sutherland ym., 2007) 

Päiväpalaverit suositellaan toteutettavaksi huolimatta aikaeroista. Käy-
tännössä tiimit huomasivat hyödylliseksi toimittaa vastaukset kolmeen Scrumin 
kysymykseen sähköpostitse ennen palaveria, koska se lyhentää varsinaiseen 
puhelinkokoukseen tarvittavaa aikaa ja auttaa kielimuurin ylittämisessä. Lisäk-
si samassa sijainnissa toimivat tiimit pitävät perinteisen päiväpalaverin kasvo-
tusten. Esimerkiksi sijaintien aikaeron ollessa 10 tuntia, päiväpalaverin ajankoh-
ta on yhdessä sijainnissa aamukahdeksalta ja toisessa iltakuudelta. Hajautuksen 
vastapainona Scrummestarit, arkkitehtuurista vastaavat ja tuoteomistajat ovat 
kaikki samassa sijainnissa ja tapaavat säännöllisesti. (Sutherland ym., 2007) 

Kniberg (2007) esittää, että mikä tahansa tapa millä 
on ”kaistanleveyttä” voidaan maksimoida tulee olla harkinnassa maantieteelli-
sesti hajautettujen tiimien tapauksissa. Kaistanleveydellä Kniberg tarkoittaa 
mahdollisuuksia pariohjelmointiin, kasvotusten tapahtuvaan kommunikointiin 
päiväpalavereissa sekä milloin tahansa, fyysiseen tapaamiseen ja yhdessäoloon, 
spontaaneihin tapaamisiin sekä siihen, että kaikilla tiimeillä on sama näkymä 
Scrum-projektien tietovarantoihin eli sprintin  tehtävälistaan, tuotteen tehtävä-
listaan ja niin edelleen. 
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Erilaisina tapoina Kniberg esittelee joka työasemalla olevat web-kamerat 
ja kuulokemikrofonit, kokoustilojen valmistelun etäkokouksia silmälläpitäen 
(muun muassa etäkäyttötyökalut), ”etäikkunan”, joka on iso näyttö kaikissa 
sijainneissa jossa on näkymä muihin sijainteihin sekä vaihto-ohjelmat eri sijain-
tien välillä säännöllisesti toteutettuina. (Kniberg, 2007) 

Scrumin toteuttamisessa hajautetusti on kaksi tapaa: kaksi eri Scrum-
tiimiä toimii omissa sijainneissaan, tai muodostetaan yksi Scrum-tiimi molem-
mista sijainneista. Vaihtoehdot on esitetty kuviossa 7. Jälkimmäistä ajatteluta-
paa puolustavia syitä ovat halu saada tiiminjäsenet oppimaan tuntemaan toi-
sensa hyvin, viestintäkanavien laadun varmistaminen sijaintien välillä, liian 
pienien tiimien välttäminen sekä intensiivisen tiedonvaihtojakson toteutus en-
nen kuin erilliset tiimit eri sijainneissa ovat mahdollisia. Pitkällä aikavälillä 
Kniberg kuitenkin katsoo erillisten tiimien olevan houkuttelevampi strategia. 
(Kniberg, 2007) 

 
KUVIO 7 Erilliset Scrum-tiimit ja erilliset tiimin jäsenet (Kniberg, 2007 s. 123) 

4.4  Kommunikaation merkitys 

Aikaisemmista tutkimuksista on huomattavissa, että kommunikaation merkitys 
korostuu. Onkin luonnollista, että sitä on tutkittu erikseen omana tutkimukse-
naan. Layman ym. (2006) sekä Korkala ja Abrahamsson (2007) ovat erottaneet 
ne kommunikaatiokäytännöt, jotka ovat olennaisia ketterässä ja hajautetussa 
kehittämisessä. Korkala ryhmineen on arvioinut Laymanin suosituksia ja lisän-
nyt yhden suosituksen. (Layman ym., 2006, Korkala & Abrahamsson, 2007) 

Ensiksikin asiakas täytyy olla hyvin määritelty, jotta päätöksenteko olisi 
tehokasta ja järjestelmän vaatimukset selkeästi asetettuja. Projekteissa joissa ul-
koista asiakasta ei ole, jonkin toisen sidosryhmän on asetuttava asiakkaan roo-
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liin. Kun tähän lisätään asiakkaan läheisyyden tärkeys ketterissä menetelmissä 
sekä hajautetuissa ympäristöissä yleensä asiakkaan etäisyys, saattaa juuri asia-
kasroolin määrittely tuottaa projektissa ne suurimmat vaikeudet erityisesti pro-
jektin alkuvaiheissa. Lisäksi asiakkaalla täytyy luonnostaan olla kiinnostusta 
projektiin, jotta järjestelmävaatimukset ovat mahdollisimman oikeellisia. Onkin 
suositeltavaa, että jo etukäteen määritellään henkilö esittämään asiakkaan roolia. 
Hänellä tulee olla valmiudet tehdä päätöksiä projektin toiminnallisuuden ja 
laajuuden suhteen, hänen on oltava saavutettavissa sekä kiinnostunut projektis-
ta. (Layman ym., 2006) 

Kun ketterä tiimi on hajautettu eri maantieteellisiin sijainteihin alitiimei-
hin on järkevää sijoittaa jäseniä niin, etteivät kaikki saman tiimin jäsenet ole 
samassa sijainnissa. Kun yksi tai kaksi tiimin jäsentä työskentelee toisen tiimin 
tiloissa, helpottuu tiimien välinen viestintä ja yhteisymmärryksen lisääntymi-
nen etenee. Tällaisesta sillanpääaseman käyttämisestä on erityisen paljon hyö-
tyä, kun erilleen sijoitettavat tiiminjäsenet puhuvat kaikkia kieliä mitä projek-
tissa käytetään. (Layman ym., 2006) 

Kun viestintä on nopeatempoista, se parantaa luottamusta ja sitoutumista 
kehitystyössä. Koska hajautetussa ympäristössä ei aina ole mahdollisuutta välit-
tömään viestintään, voi viestinnän hidas frekvenssi muodostua rajoitteeksi. Täs-
tä huolimatta projektissa kannattaa pyrkiä mahdollisimman nopeasykliseen 
viestintään. Mikäli samanaikainen viestintä ei onnistu, voi esimerkiksi sähkö-
postilista olla oikein käytettynä hyvä ratkaisu. (Layman ym., 2006) 

Kehitysprosessin läpinäkyvyys on ketterissä menetelmissä olennaisena 
ominaisuutena. Se voi parantaa prosessinhallintaa ja suunnitelmien tehokkuut-
ta. Projektin hallintaan on hyödyllistä valita hyvin saatavilla oleva työkalu, jolla 
edistymistä voidaan hallita ja seurata päivittäisellä tarkkuudella. (Layman ym., 
2006) 

Korkala ja Abrahamsson (2007) suosittelevat lisäksi kehitystiimien keski-
näisen kommunikaation mahdollistamista. Mikäli viestintäkanavat estetään 
esimerkiksi luottamuksen puutteesta johtuen, on todennäköistä että projektissa 
ilmenee ongelmia. (Korkala & Abrahamsson, 2007) 

4.5 Hajautetun ja ketterän kehittämisen työkaluja 

Erilaiset projektinhallinnan työkalut ovat tärkeässä osassa minkä tahansa pro-
jektin onnistumisessa. Ketterään kehittämiseen on olemassa varta vasten räätä-
löityjä projektinhallinnan työkaluja kuten XPlanner (Layman ym., 2006). Erityi-
sesti tehtävien koordinointiin soveltuva NextMove (Mak & Kruchten, 2006, 
Mak & Kruchten, 2007) on yksi esimerkki erikoistuneimmista työkaluista. 
NextMove on Java-kehitystyössä laajalti käytetyn Eclipsen lisäosa, joka tarjoaa 
tuen tehtävien asettamiselle tärkeysjärjestykseen ja niiden osoittamiselle tiimin 
jäsenille. NextMove tarjoaa näkymät niin tiimin tehtävälistaan, tiimin aktiviteet-
teihin kuin artefakteihinkin, ja tiimin jäsenet voivat järjestelmän avulla esimer-
kiksi merkitä tehtäviä valmiiksi tai pyytää muutoksia artefakteihin. (Mak & 
Kruchten, 2007) 
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Viestinnän tueksi esiteltiin jo aikaisemmin Knibergin (2007) ehdotukset. 
TUKAN (Schümmer & Schümmer, 2001) on XP:tä tukeva ympäristö, joka tuo 
hajautettuun ohjelmointiympäristöön ominaisuuksia viestinnän helpottamiseen. 
TUKAN yhdistää muun muassa perustason viestinnän (chat, ääni), hajautetun 
suunnittelupelin, versionhallinnan, päätöksenteon tuen sekä samanaikaisen 
muokkaamisen ohjelmakoodille ja suunnittelupelille. (Schümmer & Schümmer, 
2001) 

Myös yksittäisille aktiviteeteille löytyy työkalujen tuomaa tukea. Parioh-
jelmointi on mahdollista myös hajautetuissa ympäristöissä nopeiden laajakais-
tayhteyksien ansiosta. Eclipsen liitännäinen Sangam (Navoraphan, Gehringer, 
Culp, Gyllstrom & Stotts, 2006) mahdollistaa ohjelmointiympäristön synk-
ronoinnin kahden eri sijainnin välillä. Sangam on suunniteltu pariohjelmoinnin 
lähtökohdista, sillä se on toteutettu niin että toinen järjestelmän käyttäjistä toi-
mii ”kuskin” roolissa ja toinen on ikään kuin ”navigaattorina”. Kaikki kuskin 
tekemä toiminta Eclipsessä  välittyy navigaattorille tapahtumapohjaisesti, joten 
navigaattori ei menetä kontrollia koneestaan kuten perinteisessä näytön jakami-
sessa on. (Navoraphan ym., 2006) 

Koska pariohjelmointiin kuuluu osana myös parin keskeinen viestintä, 
tarvitaan myös työkaluja tuottamaan kahdenkeskisyyden tunne hajautetussa 
tilanteessa. Aikaisemmin mainitun web-kameran käyttämisen laajennoksena 
esimerkkinä on Facetop (Navoraphan ym., 2006), joka lisää parin web-kameran 
tuottaman kuvan toisen käyttäjän ruudulle. Tästä suurena hyötynä on, että toi-
nen käyttäjä voi esimerkiksi sormella osoittaa kohtaa ohjelmakoodissa. (Navo-
raphan ym., 2006) 

4.6 Onko ketteristä ja hajautetuista kokemuksista käytännön 
hyötyä? 

Tässä tutkielmassa on esitetty koko joukko käytännön kokemuksiin perustuvia 
raportteja ketterän ja hajautetun kehittämisen yhdistämisestä. Mutta ovatko 
aikaisempiin kokemuksiin perustuvat raportit hyödyllisiä heille, jotka pohtivat 
käytännön työssään tätä kysymystä? 

Taylor ym. (2006) esittävät, että raporteista on vain minimaalista hyötyä 
käytännön toimijalle. Hänen mielestään tutkimuksessa on muutamia perusolet-
tamuksia, jotka ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa. 

Ensinnäkin raporteissa usein pidetään ketteriä menetelmiä uudenaikaisina 
vaikka iteratiivista kehittämistä on harjoitettu hyvin pitkään järjestelmäkehityk-
sen saralla, itse asiassa jo ennen vesiputousmallin esittelyä. Toiseksi oletetaan 
että menetelmät otetaan käyttöön sellaisenaan, ja sitten verrataan niiden vah-
vuuksia hajautetuissa ympäristöissä. Kolmanneksi toteutetaan ketterien mene-
telmien aktiviteettejä kuten pariohjelmointia hajautetuissa ympäristöissä sen 
sijaan, että arvioitaisiin ennen ketteryyttä syntyneitä hajautettujen projektien 
käytänteitä ja niiden soveltuvuutta. Neljänneksi raporteissa ei keskitytä sellai-
siin kehittämisen ympäristötekijöihin kuten hajautumisen luonne, tuotteen toi-
miala tai sopimusten hallinta, joka estää todellisen hyödyn saamisen raporteista. 
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Viidenneksi raportit antavat kuvan, että ketterät menetelmät ovat kypsiä eikä 
niitä kohtaan osoiteta kritiikkiä. Huomioitavaa on, että ketterien ja hajautettujen 
projektien kokemuksista kertovat raportit eivät ota huomioon niitä tutkimuksia, 
joissa osoitetaan ketterien menetelmien havaittuja heikkouksia, kuten rajoitettu 
tuki hajautetuille ympäristöille, alihankinnalle, suurille tiimeille, uudelleen-
käytettävien artefaktien rakentamiselle, kriittisten sovellusten kehittämiselle 
sekä suurien ja monimutkaisten järjestelmien kehittämiselle. (Taylor ym., 2006) 

Parempi tapa käytännön toimijalle Taylorin mukaan onkin tutkia yleisesti 
maantieteellisesti hajautetun kehittämisen teorioita, jonka jälkeen on syytä huo-
lellisesti tarkastella kulloinkin käsillä olevaa kehittämiskontekstia. Tällä tavoin 
löydetään tärkeimmät riskit, joita varten varautua. (Taylor ym., 2006) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ketterä kehittäminen on lisännyt suosiotaan jatkuvasti järjestelmäkehittämisen 
saralla, erityisesti täysin uusien sovellusten ja pienehköjen tiimien tapauksessa. 
Ketteryyden kulmakiviä on välittömän ja lähtökohtaisesti samassa tilassa ta-
pahtuvan kommunikoinnin hyvin korostunut rooli. Eräissä ketterissä menetel-
missä kuten Scrum päiväpalaverit on osa päivittäistä toimintaa, kun taas XP:ssä 
useat aktiviteetit ovat riippuvaisia siitä, että kehitystiimi on samassa tilassa sa-
maan aikaan. 

Erinäiset syyt ovat kuitenkin johtaneet myös toisenlaiseen kehitykseen oh-
jelmistotuotannon alalla. Tämä kehitys on työn hajautuminen eri maantieteelli-
sille alueille, jopa globaalisti, muun muassa kustannustehokkuuden ja parem-
man työvoiman saatavuuden nimissä. Kuitenkin tämä kehitys on ketterien me-
netelmien toiminnan näkökulmasta siinä mielessä vastakkainen, että ketteryy-
delle hyvin tärkeä läheinen ja välitön kommunikaatio kärsii. 

Huolimatta asetelmien vastakkaisuudesta ketterän kehittämisen ja globaa-
lin ohjelmistokehittämisen yhdistämiselle on etenkin liiketaloudellisia perustei-
ta. Ketteriä menetelmiä käyttävät projektit ovat usein saavuttaneet tavoitteensa 
niin sanottuja perinteisiä menetelmiä käyttäviä projekteja paremmin, kun ver-
tailukelpoisuus on saavutettu. Esimerkkinä tästä käy tässä tutkielmassa esitelty 
Sutherlandin ym. (2007) raportti. Toisaalta on selvää, että ohjelmistoliiketoimin-
ta on kannattavampaa mikäli osa ohjelmistokehittämisen työstä voidaan osoit-
taa sellaisille markkina-alueille missä työvoimakustannusten taso on matalampi. 

Käytännössä ketterän ja hajautetun kehittämisen yhdistäminen ei ole yk-
sinkertaista. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista. Useita 
kokemuksia tällaisista projekteista on raportoitu, ja niissä on joitain yhtäläi-
syyksiä keskenään. Tärkeimpänä esiin nousee, miten kyseessä olevassa projek-
tissa hoidetaan tiimin keskeinen, eri tiimien välinen sekä kaikkien eri sidos-
ryhmien välinen kommunikointi ja miten siihen annetaan mahdollisuuksia. 
Esimerkkinä hieman epäonnistuneesta projektista, jossa sidosryhmien viestin-
täkanavia oltiin estetty käy hyvin Korkalan ja Abrahamssonin (2007) artikkelis-
sa esitelty esimerkkiprojekti. Muita onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
esimerkiksi kaikkien projektin sidosryhmien sitoutuneisuus, riittävä luottamus 
sekä mahdollisesti puuttuvien tai puutteellisesti osallistuvien sidosryhmien 
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paikkaaminen vaikkapa kehitystiimin suorittamalla roolipeliä hieman muistut-
tavalla toiminnalla. 

Kirjallisuudessa esitetään useassa kohdassa, että ketterien ja hajautettujen 
projektien ongelmallisuudet ovat hyvin samankaltaisia kuin hajautetuissa ym-
päristöissä yleisesti esiintyvät riskit. Erityisesti Taylor ym. (2006) esittävät, että 
hyödyllisempää onkin tutkia hajautettujen projektien ongelmia, ja soveltaa 
oman projektin kontekstiin sopivaksi. 

Vaikka ketterien projektien toteuttaminen hajautetusti on ilmeisen yleistä 
ja yleistyy varmasti hyvin voimakkaasti, käytännössä sen sovellukset ovat hy-
vin projektikohtaisia ja paljon ketterien menetelmien tärkeiksi koettuja toimin-
toja joudutaan jättämään pois kokonaan tai soveltamaan osittain tehottomasti. 
Onkin mielenkiintoinen kysymys, kuinka paljon ketterien menetelmien poten-
tiaalia menee ”hukkaan” epäoptimaalisissa olosuhteissa. Tätä voisi pohtia esi-
merkiksi jatkotutkimuksissa. 

Toinen seikka, josta harvoin puhutaan näissä olosuhteissa on erilaisten 
projektien, prosessien ja organisaatioiden kypsyysmallien yhteensopivuus me-
netelmien kanssa. On kuitenkin selvää, että erityisesti suuret ohjelmistoyrityk-
set perustavat päätöksentekoaan ja esimerkiksi alihankintaansa voimakkaasti 
eri kypsyysmalleille kuten ITIL ja CMMi. Ketterien ja hajautettujen projektien 
sekä kypsyysmallien yhteensopivuus olisi todella mielenkiintoinen jatkotutki-
musaihe. 
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