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Teknisen velan (Technical Debt, TD) käsitteiden ja konseptin käyttö on lisäänty-
nyt paljon viimeisinä vuosina, mikä kuvastaa myös yritysmaailman herännyttä 
kiinnostusta aiheeseen. Teknisen velan negatiivisten vaikutusten ulottuessa oh-
jelmistotuotantoyrityksistä ohjelmistojen käyttäjiin ja koko ympäröivään maa-
ilmaan, velan hallinnoinnin merkitys kasvaa. Ohjelmistojen jatkokehityksen 
hankaloituminen tai estyminen tarkoittaa ylimääräisiä kuluja. Samalla kun käy-
tännön tekijöiden kiinnostus on herännyt, on myös syntynyt tarve erilaisille 
malleille, viitekehyksille ja esimerkkiratkaisuille, työvälineille, joiden avulla käy-
tännössä teknisen velan hallinnointia voitaisiin tehdä. Teknisen velan hallin-
nointia (Technical Debt Management, TDM) on parhaan kompromissin löytämi-
nen kullekin projektille tai tuotteelle. Tämä tutkimus perustui oletetukseen, ett-
ei kirjallisuudessa ole vielä tiimitasolle soveltuvaa, kokonaisvaltaista teknisen 
velan hallinnoinnin viitekehystä. Tutkimuksen tavoitteena olikin rakentaa kir-
jallisuuskatsauksien ja empiiriseen osion perusteella alustavat teknisen velan 
hallinnoinnin yleinen ja tasoittainen (tiimi) viitekehys. Viitekehykset toimivat 
siten apuvälineinä rakennettaessa käytännön teknisen velan hallinnoinnin mal-
leja tai prosesseja tiimitasolle. Tutkimusstrategiana käytettiin suunnittelutieteel-
listä tutkimusta ja lähestymistapana suunnittelutieteellistä prosessia (DSRM), 
jossa tutkittavia artefakteja rakennetaan iteratiivisesti. Tämän tutkimuksen arte-
fakteja ovat yleinen ja tasoittainen (tiimi) viitekehys. Rakennetut viitekehykset 
sekä esimerkkimalliratkaisu arvioitiin asiantuntijoille suunnatulla kyselytutki-
muksella. Viitekehykset ja esimerkkimalliratkaisu arvioitiin varsin toimiviksi ja 
käyttökelpoisiksi asiantuntijoiden kyselytutkimuksessa. Kyselytutkimuksen 
tuloksista esiin nousseet tärkeimmät havainnot muutettiin viitekehysten kehi-
tystoimenpiteiksi, jotka seuraavalla iterointikierroksella toteutettiin. Kyselytut-
kimuksesta selvisi myös teknisen velan hallinnoinnin olevan vielä varsin puut-
teellista, eikä termin tuntemuskaan tiimeissä ole kattavaa. 
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ABSTRACT 

Lehojärvi, Jaana 
Technical Debt Management Frameworks - The Team's Perspective 
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Information systems science, Master’s Thesis 
Supervisor(s): Seppänen, Ville 
 

The use of the concept of technical debt (TD) has increased remarkably in a few 
years, reflecting the growing and widespread interest of the business communi-
ty towards the issue. Managing technical debt becomes more and more im-
portant, as its negative impacts hit globally, starting from software companies 
and ending up to single software users. The costs of software production raise 
as a result of complicated, or even blocked further development of software.  
Simultaneously with the awakened interest of the practitioners, there emerges a 
need for various models, frameworks and solution models – tools – that would 
enable proper management of technical debt in practice. Technical Debt Man-
agement (TDM) is about finding best available compromises for each project or 
product in question. This research was based on the assumption that in the lit-
erature there does not yet exist any comprehensive technical debt management 
framework applicable to team level. The aim of the study was to construct two 
frameworks, general and hierarchical (team) to manage technical debt, based on 
a literature review and an empirical study. The frameworks will thus serve as 
tools for further construction of practical technical debt management models 
and processes at team level. Design science research was used as research strat-
egy, the approach being design science process (DSRM), according to which the 
artifacts are constructed iteratively. The artifacts produced by this research are 
the general and the hierarchical (team) frameworks. The constructed frame-
works and the sample model solution were evaluated by an expert question-
naire, resulting as being functional and useful. Main findings emerging from 
the results of the questionnaire were further developed into development pro-
posals and were accordingly implemented in the next iteration cycle of the pro-
cess. The questionnaire also revealed that the existence of the management of 
technical debt is still quite deficient, and the knowledge of the definition itself is 
not yet sufficient in software development teams. 

 
 
Keywords: technical debt, technical debt management, technical debt manage-
ment framework, design science research 
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KÄSITEHAKEMISTO  

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) määritellään lyhyesti tutkimuksessa käy-
tettävät käsitteet. 

TAULUKKO 1 Tutkimuksessa käytettävät keskeiset käsitteet 

Käsite Määritelmä 

Artefakti Artefakti on ihmisen luoma (Goldkuhl, 2002, 5; Lukka, 2001) malli, 
menetelmä, metodi, toteutus (Hevner, Ram, March & Park, 2004; 
Peffers, Tuunanen, Rothenberger & Chatterjee, 2007), tutkimuksen 
tulokset (March & Smith, 1995), tietojärjestelmähallinnon tietämys 
(Carlsson ym., 2011) tai muu suunniteltu kohde (Peffers ym., 2007; 
Lukka, 2001). Artefaktilla ratkaistaan tunnistettuja ongelmia (Pef-
fers ym., 2007; Hevner ym. 2004) tai sitä käytetään käytännölliseen 
ongelmaan (Goldkuhl, 2002, 5). Se voi olla sovellus (Benbasat & 
Zmud, 2003) tai kehitettävä järjestelmä (Järvinen & Järvinen, 2000). 

Haju (koodi, ark-
kitehtuuri) 

Viite huonosta koodista tai suunnittelusta, on helposti nähtävis-
sä ”päältä”, että jotain on vialla. Martin Fowlerin (2006) mukaan 
koodihaju on pinta-indikaatio, joka tavallisesti viittaa järjestelmän 
syvempään ongelmaan. 

Inkrementaalinen Lisäyksittäinen, asteittainen, lisäysten kautta tapahtuva. Kehitetään 
ohjelmistoa vähitellen, pienin lisäyksin. 

Iteratiivinen, ite-
raatio 

Toisteinen. Menetelmiä, joissa samat laskutoimitukset tai muut 
toimenpiteet toistetaan (joko samanlaisina tai muuttujia vaihdel-
len), kunnes saadaan esim. tarkkuudeltaan haluttu tulos; yksi täl-
lainen toimenpiteiden sarja. (Kotimaisten kielten kes-
kus ja Kielikone Oy, 2017.) Toistetaan toimenpiteitä niin, että edel-
lisen kierroksen tulos on seuraavan lähtötilanne. 

Järjestelmäkehitys Järjestelmän kehittäminen tai muuttaminen ks. ohjelmistokehitys. 
Ketterät menetel-
mät, ketterä kehi-
tys 

Ketterät menetelmät eroavat perinteisistä menetelmistä (Boehm, 
2002; Boehm, 2004), niin tavoitteiden (Boehm, 2004), oletusten 
(Leffingwell, 2007) kuin kehitysmallienkin osalta (Conboy, Coyle, 
Wang & Pikkarainen, 2011). Ketterä ohjelmistokehitys on eräänlai-
nen konseptuaalinen kehys ohjelmistokehitysprojektien toteutta-
miselle (Dyck & Majchrzak, 2012). Useimmat ketterät menetelmät 
pyrkivät minimoimaan riskejä kehittämällä ohjelmistoja lyhyillä 
aikaväleillä, iteroinneilla. Ketterässä ohjelmistokehityksessä pyri-
tään julkaisemaan uusia ohjelmistoja jokaisen iteraation lopussa. 
(Dyck & Majchrzak, 2012.) Ketterät menetelmät myös korostavat 
reaaliaikaista viestintää, joka tapahtuu mieluiten kasvotusten 
(Dyck & Majchrzak, 2012). Ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä 
on useita erilaisia, esimerkiksi Scrum (Schwaber, 1995; Schwaber & 
Sutherland, 2011), Feature Driven Development (FDD) (Palmer & 
Felsing, 2001), Lean (Poppendieck & Poppendieck, 2003), Kanban 
ja Extreme Programming (XP) (Beck, 1999). 

  

                   (jatkuu) 
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Taulukko 1 (jatkuu) 
Ohjelmistojärjes-
telmä 

Ohjelmistokokonaisuus. 

Ohjelmistokehitys Ohjelmistokehityksen tavoitteena on ohjelmistotuotteiden tuotta-
minen, parantaminen tai palvelujen tarjoaminen (Humphrey, 1988). 

Ohjelmistokehi-
tysmenetelmä 

Ohjelmistokehitysmenetelmä voidaan kuvata ennalta määriteltyjen 
ja järjestettyjen tekniikoiden kokoelmana ja joukkona sääntöjä 
(Smolander, Tahvanainen & Lyytinen, 1990), työkaluja, dokumen-
taatiota, hallintaa ja koulutusta (Avison & Fitzgerald, 2003). Ohjel-
mistokehitysmenetelmä voidaan nähdä myös menettelytapana 
(prosessina) jonkin asian saavuttamiseksi (Baskerville 1996). Oh-
jelmistokehitysmenetelmä voidaan ajatella kehyksenä, jota käyte-
tään tietojärjestelmän kehittämisprosessin rakenteeseen, suunnitte-
luun ja hallintaan (Humphrey, 1989). Ohjelmistokehitysmenetelmä 
voidaan määritellä ohjelmiston kehittämisen vertailumalliksi, joka 
kuvaa vastaavien ohjelmistoprojektien eri tiloja (Dyck & Majchrzak, 
2012). Menetelmän säännöt kuvaavat kuka käyttää, missä järjestyk-
sessä ja millä tavoin tekniikoita käytetään (Smolander ym., 1990) 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi (Tol-
vanen, 1998) tai järjestelmän kehittämiseen (Avison & Fitzgerald, 
2003). Menetelmä sisältää tuotteen ja prosessin näkökohdat, tietoa 
menetelmän käyttäjistä, tavoitteista ja arvoista (Tolvanen, 1998).  

Ohjelmistokehi-
tysprosessi 

Ohjelmistokehitysprosessi voidaan määritellä joukoksi osittain jär-
jestettyjä vaiheita tavoitteen saavuttamiseksi (Feiler & Humphrey, 
1993). Ohjelmistotuotannon prosessiperiaatteessa sisäänmenona on 
useita mitattavia vaatimuksia ja tuloksena taas sopivia suunnittelu-
ratkaisuja (Gilb & Finzi, 1988). Prosessi voi tarpeen mukaan sisältää 
vaatimusten määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen, varmistuksen, 
asennuksen, operatiivisen tuen ja dokumentaation (Humphrey, 
1989). Ohjelmiston kehittämisprosessi tai -menetelmä määrittelee 
myös ohjelmiston luomiseen liittyvien perustehtävien järjestyksen, 
valvonnan ja arvioinnin (Janzen & Saiedian, 2005). 

Refaktorointi  
(refactoring) 

Uudelleenrakentaminen. Prosessi, jossa tietokoneohjelman lähde-
koodia muutetaan siten, että sen toiminnallisuus (ulkoinen käytös) 
säilyy, mutta sen sisäinen rakenne muuttuu (Wikipedia, 2017b). 
Refaktoroinnilla pyritään koodin sisäisen laadun parantamiseen 
koodirakenteita muuttamalla. Refaktoroitaessa ohjelman ulkoinen 
(käyttäjälle näkyvä) toiminnallisuus ei muutu, mutta koodista tulee 
helpommin ymmärrettävää ja selkeämpää. 

Scrum Scrum on Ken Schwaberin (1995) kehittämä ketterä menetelmä 
projektin hallintaan ja sen tavoitteena on parantaa tuottavuutta 
tiimeissä (Dyck & Majchrzak, 2012). Scrum käyttää inkrementaalis-
ta (lisäyksittäistä) ja iteratiivista (toistavaa) lähestymistapaa koke-
muksen kerryttämiseen ja riskien hallinnan sekä asioiden enna-
koinnin parantamiseen (Schwaber & Sutherland, 2011). Scrum käyt-
tää aikajaksoina sprinttejä, jotka ovat kiinteäpituisia ja kestoltaan 
enintään kuukauden. Sprintti on kuin pienimuotoinen projekti tuo-
toksineen ja määrityksineen. (Schwaber & Sutherland, 2011.) Scrum 
mahdollistaa itseorganisoitujen tiimien luomisen kannustamalla 
suullista viestintää kaikkien tiimin jäsenien sekä projektiin osallis-
tuneiden tahojen kesken. (Dyck & Majchrzak, 2012.) 

                   (jatkuu) 
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Taulukko 1 (jatkuu) 
Viat, virheet, häi-
riöt, bugit ja poik-
keamat ohjelmis-
toissa 

Ohjelmistokehityksen (koodi, arkkitehtuuri) virhe (error) voi johtaa 
ohjelmiston vääränlaiseen toimintaan, ohjelmistovikaan (fault), joka 
taas ohjelmiston suorituksen aikana mahdollisesti johtaa toiminta-
häiriöön (failure/defect) (Wikipedia, 2017a; Galin, 2004). Poikkeama 
on negatiivinen havainto, oletettu virhe. Bugilla (bug) tarkoitetaan 
yleensä virhettä tai vikaa.  Ohjelmistojen kehittäjillä ja käyttäjillä on 
erilaiset näkökulmat ohjelmistotuotteen sisäisiin vikoihin. Kehittä-
jät ovat kiinnostuneita ohjelmistovirheistä ja vioista, niiden poista-
misesta sekä keinoista estää niiden syntymistä, kun taas ohjelmis-
ton käyttäjät ovat huolissaan ohjelmistojen häiriöistä (Galin, 2004). 
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1 JOHDANTO 

Teknisen velan (Technical Debt, TD) käsitteen ja konseptin käyttö on lisääntynyt 
paljon viimeisinä vuosina, mikä kuvastaa tutkijoiden lisäksi myös yritysmaail-
man herännyttä kiinnostusta aiheeseen. Teknisen velan negatiivisten vaikutus-
ten ulottuessa ohjelmistotuotantoyrityksistä ohjelmistojen käyttäjiin ja koko 
ympäröivään maailmaan, velan hallinnoinnin merkitys kasvaa. Ohjelmistojen 
jatkokehityksen hankaloituminen tai estyminen tarkoittaa ylimääräisiä kuluja. 

Tekninen velka on hyvin monitahoinen, vivahteikas ja hieman hankalakin 
asia ja käsite, johon ei löydy yhtä yksiselitteistä vastausta, vaan se on aina riip-
puvainen myös kontekstista, jossa sitä käytetään. Yksinkertaistettuna voidaan 
sanoa, että teknistä velkaa on esimerkiksi puutteellisesti ja oikein tehtyjen koo-
dien erotus. Tuo erotus on eräänlainen velka, joka on maksettava takaisin eli 
puutteellisesti tehdyt koodit on jossain vaiheessa korjattava. Velalle alkaa myös 
kasvaa korkoa, joka taas kuvaa sitä lisäpanostusta, jonka myöhemmin tehtävä 
työ vaatii, mitä myöhemmin se tehdään sitä kalliimpaa ja hankalampaa se on. 
Teknisen velan määrää nykyisissä ohjelmistoissa ei tiedetä tarkasti, eikä ole 
tarkkaa tietoa myöskään sen hinnasta. Gartner (Stamford, 2010) ennusti vuonna 
2010 globaalin IT-velan mahdollisesti nousevan 1 triljoonaan dollariin vuoden 
2015 aikana. Uudempaa ennustetta tai toteumaa Gartner ei ole asiasta tarjonnut. 

Limin, Taksanden ja Seamanin (2012) mukaan teknisen velan hallinnointia 
(Technical Debt Management, TDM) on parhaan kompromissin löytäminen kul-
lekin projektille. Teknisen velan hallinnointiin kuuluu heidän mukaansa haluk-
kuus hyväksyä joitakin teknisiä riskejä liiketoiminnan tavoitteiden saavutta-
miseksi. Toisaalta teknisen velan hallinnointiin kuuluu myös asiakkaiden odo-
tusten lieventäminen siten, että voidaan taata riittävä ohjelmiston laatu. (Lim, 
Taksande & Seaman, 2012.) 
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1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma 

Ensimmäisen kerran teknisen velan metaforan esitteli Ward Cunningham, jo 
vuonna 1992 (Cunningham, 1992). 2000-luvulla teknistä velkaa on tutkittu jo 
enemmän, mutta vasta viime vuosina tekninen velka on saanut paljon enem-
män huomiota ja tutkimusta, kun myös yritysmaailma on ilmaissut kiinnostuk-
sensa asiaan.  Li, Avgeriou ja Liang (2015) ovat myös havainneet teknisestä ve-
lasta julkaistujen tutkimuksien määrän lisääntyneen merkittävästi vuodesta 
2008 vuoteen 2013 tultaessa. Tämä myös osaltaan kuvastaa teknisen velan hal-
linnoinnin merkityksen kasvamista. Teknisen velan hallinnointi on tärkeää niin 
ohjelmistojen ylläpidon kuin kustannusten kannalta, unohtamatta liiketoimin-
nallisia strategisia etuja. Teknisen velan negatiivisia vaikutuksia ovat muun 
muassa laskenut tuottavuus, järjestelmän ja laadun rapautuminen, nousevat 
ylläpitokustannukset ja projektiriskit (Tom, Aurum & Vidgen 2012; Tom, Au-
rum & Vidgen 2013; Behutiye, Rodriques, Oivo & Tosun, 2017). Samalla kun 
käytännön tekijöiden kiinnostus teknistä velkaa kohtaan on herännyt, on myös 
syntynyt tarve erilaisille malleille ja viitekehyksille, työvälineille, joiden avulla 
teknisen velan hallinnointia voitaisiin käytännössä tehdä. 

Teknisen velan hallinnoinnille on määritelty joitakin viitekehyksiä, joista 
osa keskittyy vain johonkin hallinnoinnin osa-alueeseen tai lähestyy asiaa jon-
kin tietyntyyppisen teknisen velan tai ohjelmistokehitysmenetelmän näkökul-
masta. Teknisen velan hallinnointiin on esitetty myös muutama prosessikuvaus 
hallinnoinnin suorittamiseksi. Teknisen velan hallinnointia on tarkasteltu myös 
organisaation tai tiimin hallinnoinnin kypsyyden kannalta. Yleisellä tasolla voi-
daankin sanoa, että on olemassa perusmääritelmä siitä, millaisia elementtejä 
teknisen velan hallinnointiin nähdään kuuluvaksi (Li ym., 2015), mutta hallin-
noinnin elementtien jakoa organisaatiotasolla ei ole määritelty. Samalla useiden 
teknisen velan tutkimusten näkökulmat tai lähestymistavat keskittyvät johon-
kin yksittäiseen osa-alueeseen, tietyntyyppiseen tekniseen velkaan tai ongel-
maan (Schmid, 2013). Pyrkimyksenä kuitenkin tulisi olla kaikkia osa-alueita 
hyödyntävä tai kokonaisuutta kuvaava näkökulma (Seaman & Guo, 2011). Tut-
kimusten hajanaisuuden ja osa-ratkaisujen takia ei siten voida nähdä olevan 
määriteltyä kokonaisvaltaista ja muodollista, käytäntöön sovellettavaa ratkai-
sua teknisen velan hallinnointiin tai edes sen osaratkaisuihin. Tästä hajanaisuu-
desta johtuen nähdäänkin, että käytännössä niin teknisen velan päätöksentekoa, 
hallinnointia kuin tunnistamistakin tehdään edelleen usein tapauskohtaisesti 
(ad-hoc). (Zhang & Wu, 2016.)  

Monet nykyiset teknisen velan hallinnointimenetelmät käsittelevät paljolti 
yksittäisiä tapauksia tai joitakin konkreettisia teknisen velan yksiköitä (ks. Le-
touzey & Ilkiewicz, 2012; Codabux & Williams, 2013). Vain harvoissa tutkimuk-
sissa on kokonaisvaltainen näkökulma teknisen velan hallinnointiin. Voidaan 
myös ajatella, että yhteen kysymykseen tai ongelmaan keskittyvä malli tai ke-
hys on liian kapea tukemaan teknisen velan päätöksentekoa (Fernández-
Sánchez, Garbajosa & Yagüe, 2015b). Yleisemmällä, kokonaisvaltaisemmalla 
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mallilla myös päästään keskimäärin parempiin tuloksiin (Schmid, 2013, Chula-
nin, Boehmin ja Steecen, 1999 ja Kitchenhamin, Mendesin ja Travassosin, 2007 
mukaan). Useissa teknisen velan hallinnoinnin malleissa myös korostetaan ve-
lan aiheuttamia kustannuksia sen tuomien hyötyjen kustannuksella sekä jäte-
tään huomioimatta ohjelmistojen elinkaari (Ramasubbu & Kemerer, 2014). Hy-
vin usein viitekehykset tai mallit eivät myöskään ota kantaa käytännön sovel-
lettavuuteen tai käytettävyyteen. Toisaalta on kuitenkin määritelty tai löydetty 
joitakin projektin sisäisiksi ratkaisuiksi nähtäviä viitekehyksiä tai osa-ratkaisuja 
(esim. Seaman & Guo, 2011; Yli-Huumo, Maglyas & Smolander, 2016a). Tosin 
näissä ei taas tarkastella tätä kehitettyä osaratkaisua kokonaisuuden kautta, eli 
esimerkiksi miten hallinnoinnin elementit tulisi nähdä jaettavaksi organisaation 
sisällä. Ilman kokonaiskuvaa ratkaisematta jää esimerkiksi millaisella johdon 
tuella saatua osaratkaisua voidaan toteuttaa, miten erillisten projektien teknisen 
velan hallinnointi pitäisi kohdentaa, tai mitkä ovat tiimin tehtäviä ja mitkä 
muun organisaation. 

Tämä tutkimus perustuu kirjallisuudessa havaittuun aukkoon tiimitasolle 
soveltuvan, kokonaisvaltaisen teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksen osal-
ta. Tutkimuksen lähtökohtana on siten Lin ym. (2015) teknisen velan hallin-
noinnin elementtien määrittely, jota käytetään tässä tutkimuksessa teknisen 
velan yleisen viitekehyksen asemassa.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 

Edellä kuvatun tutkimusongelman perusteella asetettiin tutkimuksen tavoit-
teeksi rakentaa kaksi alustavaa teknisen velan hallinnoinnin viitekehystä, ylei-
nen ja tasoittainen (tiimi) viitekehys. Viitekehysten rakentaminen perustuu kir-
jallisuuskatsauksiin ja empiiriseen osioon. Viitekehykset toimivat siten apuväli-
neinä rakennettaessa käytännön tiimitason teknisen velan hallinnoinnin malleja 
tai prosesseja, kuvaten tarvittavat elementit tasoittain. Konstruktiivinen tutki-
musote soveltuu tähän hyvin käytettäväksi, koska tutkimuksen tavoitteena on 
rakentaa jonkin artefakti. Tutkielman tutkimusstrategiana on suunnittelutieteel-
linen tutkimus ja lähestymistapana käytetään suunnittelutieteellistä prosessia 
(Design Science Research Method, DSRM). Rakennettujen artefaktien arvioin-
nissa käytettiin verkkokyselyä. Verkkokyselyn etuina ovat nopeus, taloudelli-
suus sekä mahdollisuus kysyä laajalta vastaajajoukolta (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara, 2009, 195). Tutkimusongelman ja tavoitteen perusteella voidaan muo-
toilla tutkimuskysymys seuraavasti: 

RQ1: Mitä elementtejä kokonaisvaltaisen teknisen velan hallinnoinnin viitekehys-
ten tulee sisältää? 

RQ2: Kuinka elementit tulee jakaa organisaatiossa eri tasojen kesken? 
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Tämän lisäksi tarkastellaan myös muita viitekehysten ominaisuuksia, jotka 
mahdollistavat viitekehysten käytön rakentamisen apuvälineinä käytännön 
työssä. Viitekehysten arviointia varten voitiin edellä kerrotun ja yleisesti päätel-
tävissä olevan perusteella määritellä seuraavat yleiset arviointiperusteet:  

 Viitekehys kattaa tarvittavat elementit,  
 Hallinnoinnin jako tasoille on oikea,  
 Viitekehys on selkeä ja sitä on helppo käyttää,  
 Viitekehyksestä on hyötyä käytännön työssä ja  
 Viitekehyksen avulla voidaan rakentaa tiimille soveltuva hallinnoinnin 

malli tai prosessi. 

Tutkimusprosessin eri vaiheissa on hyödynnetty niin induktiivista, deduktiivis-
ta kuin abduktiivistakin päättelyä (Fischer & Gregor, 2011; Vaishnavi & Kuech-
ler, 2015, 17, 83, 88, 95–96) sekä eri näkökulmien triangulaatiota (Pedersen, 
Methlie & Thorbjornsen, 2002; Vaishnavi & Kuechler, 2015, 79, 83, 95–96). 

Tutkimus etenee siten, että toisessa luvussa tutustutaan suunnittelutieteel-
liseen tutkimukseen sekä muihin tutkimuksen valintoihin. Kolmannessa luvus-
sa esitellään tutkimuksen kontekstia: tiimiä, teknistä velkaa ja sen hallinnointia. 
Neljännessä luvussa käydään läpi aiempaa kirjallisuutta koskien teknisen velan 
hallinnoinnin viitekehyksiä, malleja ja prosesseja. Viidennessä luvussa kuva-
taan sitä, kuinka tasoittainen (tiimi) sekä yleinen viitekehys rakennetaan kirjal-
lisuuden pohjalta. Kuudennessa luvussa käydään läpi rakennettujen viitekehys-
ten ja niiden avulla määritellyn esimerkkiratkaisun arviointi kyselytutkimuksel-
la ja seitsemännessä luvussa muokataan viitekehyksiä saatujen arviointitulosten 
perusteella. Kahdeksannessa luvussa kerrataan tutkimusongelma ja siihen saa-
tu ratkaisu ja pohditaan tutkimustulosten merkitystä. Yhdeksännessä luvussa 
vedetään yhteen tehty tutkimus ja arvioidaan tutkimusta ja sen merkitystä sekä 
esitellään jatkotutkimusaiheita. 
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2 SUUNNITTELUTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
VALINNAT 

Tämän tutkimuksen tutkimusote on konstruktiivinen. Konstruktiivinen ote so-
pii tähän tutkimukseen, koska tutkimuksella pyritään ratkaisemaan reaalimaa-
ilman ongelma innovatiivisella konstruktiolla, artefaktilla (Lukka, 2001), jonka 
rakentaminen perustuu aiempaan tutkimustietoon (Järvinen & Järvinen, 2000). 
Konstruktiivinen ote tutkimuksessa tarkoittaa myös sitä, että tutkija aktiivisesti 
itse muodostaa, eli konstruoi maailmankuvansa. Näin muodostettu näkemys 
perustuu siten aiempaan ennakkotietoon ja kokemukseen sekä tutkimuksen 
tulkintoihin, mittausmenetelmiin ja näiden asioiden yhteyksiin. (Anttila, 1998.) 
Näin ollen konstruktiot, artefaktit, kehitetään ja rakennetaan, eli luodaan uutta 
(Lukka, 2001). Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda tuotekehitystiimille 
soveltuva alustava teknisen velan hallinnoinnin viitekehys, IT artefakti. Suun-
nittelutieteellinen tutkimus (Design Science Research, DSR) soveltuu tutkimuk-
sen lähestymistavaksi, kun tarkoituksena on tuottaa artefakti yleiseen ongel-
maan (Hevner ym., 2004). 

Toisaalta tätä tutkimusta lähestytään myös kriittisen realismin perspektii-
vistä. Carlsson (2006, 2010) ja Lyytinen (2008) ovat tuoneet esille kriittisen rea-
lismin mahdollisuuksista tietojärjestelmien suunnittelutieteellisissä tutkimuk-
sissa (ks. luku 2.2). Kriittisen realismin perspektiivi sopii hyvin tutkimukseen, 
joka pyrkii ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia ja lisäämään tietämystä näis-
tä ongelmista (Carlsson, 2006).  

Suunnittelutieteellinen tutkimus on tutkimuksen paradigma, jossa suun-
nittelija vastaa ihmisongelmiin liittyviin kysymyksiin luomalla innovatiivisia 
artefakteja ja siten lisää uutta tietämystä tieteelliseen näytön perustaan. Suunni-
tellut artefaktit ovat sekä hyödyllisiä että perustuvanlaatuisia ongelman ym-
märtämisessä. (Hevner & Chatterjee, 2010, 5.) Suunnittelutiede on tieteellistä 
tutkimusta ja artefaktien luomista silloin, kun artefakteja kehitetään ja käyte-
tään ihmisten keskuudessa ja yleisen edun mukaisten käytännön ongelmien 
ratkaisemiseksi (Johannesson & Perjons, 2014, 7). Vaihtoehtoisena tutkimusta-
pana tässä olisi voinut olla esimerkiksi toimintatutkimus, suunnittelutieteelli-
nen toimintatutkimus tai monitapaus grounded theory. Nämä vaihtoehtoiset 
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tavat eivät kuitenkaan olleet toteutettavissa tämän tutkimuksen aikataulun ja 
resurssien puitteissa. Seuraavissa luvuissa käydään läpi mitä suunnittelutieteel-
linen tutkimus on, ja kuinka tällainen tutkimus voidaan suorittaa. Lisäksi esitel-
lään muut tässä tutkimuksessa tehdyt valinnat. 

2.1 Suunnittelutieteellinen tutkimus 

Suunnittelutieteellinen tutkimus luo mahdollisuuden tietojärjestelmätutkimuk-
sen merkityksen lisäämiselle (Nunamaker, Chen & Purdin, 1990; March & 
Smith, 1995; Rossi & Sein, 2003; Hevner ym., 2004). Suunnittelutieteellinen tut-
kimus perustuu kolmeen eri teokseen ja niiden esittämiin näkemyksiin:  

 Walls, Widmeyer & El Sawy (1992),  

 Nunamaker ym. (1990) ja  

 March & Smith (1995).  

Suunnittelun ja tieteen vuorovaikutuksen yksi merkityksellinen teos on Simon 
Herbertin (1996) ”The Sciences of the Artificial”, joka julkaistiin ensimmäisen 
kerran jo 1969. Teoksessa tutkittiin suunnittelun roolia ihmisten rakentamassa 
maailmassa ja pohtii sitä, kuinka tiede voi antaa tietoa suunnittelulle. Teoksessa 
tuodaan esille suunnitteluteorioiden pyrkimys tuottaa parempia, joskaan ei op-
timaalisia artefakteja. Teoksen ajatuksille perusti työnsä myös Walls ym. (1992) 
määritellessään tietojärjestelmäsuunnitteluteorian (ISDT), jossa hän Simonin 
(1996) ajatusten lisäksi yhdisteli myös Dubinin (1978) ajatuksia yhteiskuntatie-
teiden teorioista. Wallsin ym. (1992) määrittelemää tietojärjestelmäteoriaa pide-
tään yhtenä kattavimmista lähestymistavoista sekä yhtenä suunnittelutieteelli-
sen tutkimuksen perusteoksista.  

Nunamaker ym. (1990) taas eivät käyttäneet Simonin teoriaa perustelles-
saan järjestelmäkehitystä tutkimusmenetelmänä, tutkimuksen elinkaarimallina. 
Heidän multimetodinen lähestymistapansa sisältää neljä toisiaan täydentävää 
tutkimusstrategiaa, jotka ovat 1) teorian rakentaminen, 2) järjestelmien kehittä-
minen, 3) kokeilu ja 4) havainnointi. Walls ym. (1992) ja Nunamaker ym. (1990) 
molemmat korostavat teorioiden merkitystä.  

Kolmas suunnittelutieteellisen tutkimuksen perustaan kuuluvista teoksis-
ta on Marchin ja Smithin (1995) ehdottama tutkimuskehys, joka perustuu tut-
kimustoimintojen ja tutkimustulosten erotteluun. Heidän mukaansa tutkimus-
kehyksen tulee perustua suunnittelutieteiden ja luonnontieteiden vuorovaiku-
tukseen siten, että hyödyllisyys tutkitaan suunnittelutieteiden kautta ja teoriat 
ja teoriointi luonnontieteiden kautta. 

Suunnittelutieteellinen tutkimus ei tähtää ainoastaan artefaktin luontiin 
vaan myös tietämyksen luontiin tästä artefaktista ja sen ympäristöstä. Tällaisen 
tietämyksen ollessa kypsää ja kattavaa voidaan se systematisoida (järjestelmällis-
tää) suunnitteluteoriaksi. (Johannesson & Perjons, 2014, 33.) Gregor ja Jones 
(2007) jatkoivat tietojärjestelmäsuunnitteluteorian tarkentamista ja määrittelivät 
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kahdeksan suunnitteluteorioiden erillistä osaa, suunnitteluteorioiden anatomi-
an, joka koostuu seuraavista kahdeksasta osista. Nämä osiot ovat: tarkoitus ja 
soveltamisala, konstruktiot, muodon ja toiminnallisuuden periaatteet, artefaktin 
muunneltavuus, testattavat ehdotukset, tietämys oikeuttamisperusteena (ydin-
teoriat), toteutusperiaatteet ja yleistajuiset ilmentymät. 

Suunnittelutietämyksestä saadaan täsmällistä ja systemaattista (järjestel-
mällistä), kun sitä kuvataan teorian kautta, jolloin tietämystä voidaan myös 
hyödyntää ja laajentaa erilaisissa kumulatiivisen tietämyksen kehittämisen pro-
sesseissa (Johannesson & Perjons, 2014, 33). Suunnittelutieteellisen tutkimuksen 
tavoitteena on luoda uusia IT artefakteja, joko palvelemaan ihmisten erityyppi-
siä tarkoituksia (March & Smith, 1995), ratkaisemaan tunnistettuja organisaati-
on ongelmia (Hevner ym., 2004) tai lisäämään erilaisten resurssien ominaisuuk-
sia (Järvinen, 2007). Suunnittelutieteellinen tutkimusprosessi sisältää aina myös 
suunnitellun artefaktin arvioinnin, uutta tietoa luovan tutkimuksen, ja tuloksis-
ta tiedottamisen (Hevner ym., 2004). 

Yleensä suunnittelutieteellinen tutkimus käsittelee erilaisten tieteellisten 
artefaktien luomista (kuten menetelmät ja mallit), jotka ovat käyttökelpoisia eri 
yhteyksissä (Hevner ym., 2004). Artefakteja voivat kuitenkin olla myös tutki-
musten tulokset (March & Smith, 1995). Suunnittelutieteellä on aktiivinen suh-
de teknologiaan, ottaessaan osaa ihmisiin ja organisaatioihin vaikuttavien tek-
nologia artefaktien luontiin, parantamiseen ja ongelmanratkaisuun. Artefaktin 
suunnittelu, muodollinen määrittely ja hyödyllisyyden arviointi, ovat olennai-
nen osa suunnittelutieteellistä tutkimusta (Hevner ym., 2004). Tietojärjestelmä-
tutkimuksen käsitteellisen kehyksen tarkoituksena on helpottaa tietojärjestel-
mätutkimuksen ymmärtämistä, toteuttamista ja arviointia, sen yhdistäessä 
käyttäytymis- ja suunnittelutieteellisen paradigmoja (Hevner ym., 2004) (kuvio 
1). Hevnerin ym. (2004) mukaan tietojärjestelmätutkimuksessa kehys koostuu 
ihmisistä, organisaatiosta ja niiden olemassa olevista tai suunnitelluista tekno-
logioista. Kehykseen kuuluvat myös tavoitteet, tehtävät, ongelmat sekä mah-
dollisuudet, jotka määrittävät yritysten tarpeita (Hevner, ym., 2004). Hevnerin 
ym. (2004) mukaan liiketoimintatarpeet arvioidaan organisaation strategioiden, 
rakenteen, kulttuurin, ja olemassa olevien liiketoimintaprosessien suhteen. 
Nämä arvioidut liiketoimintatarpeet sijoitetaan sitten suhteessa nykyisiin tek-
nologiainfrastruktuureihin, -sovelluksiin, tietoliikennearkkitehtuureihin, ja ke-
hittämisen valmiuksiin. (Hevner, ym., 2004.) Tuloksena saadaan siten määritel-
ty liiketoiminnan tarve tai ongelma. Muotoilemalla tutkimustoiminta vastaa-
maan liiketoiminnan tarpeita varmistetaan tutkimuksen merkityksellisyys. Tut-
kimuksen tarkkuus taas varmistetaan soveltamalla asianmukaisesti tietämys-
pohjan tarjoamaa. (Hevner, ym., 2004.) 
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KUVIO 1 Tietojärjestelmätutkimuksen kehys (Hevner, ym., 2004, 80) 

Kehyksessä kuvattu tietämyspohja koostuu aiempien tietojärjestelmätutkimus-
ten tarjoamista perustuksista sekä arviointi ja perusteluvaiheessa käytettävistä 
menetelmistä. Varsinainen tietojärjestelmätutkimus suoritetaan kahdessa toisi-
aan täydentävässä vaiheessa, joiden syötteenä toimivat liiketoiminta tarpeet ja 
soveltava tietämys. (Hevner, ym., 2004.) 

Hevner (2007) lisäsi edellä esiteltyyn kehykseen tutkimuksen kolme luon-
taista sykliä, jotta saadaan lisättyä ymmärrystä laadukkaiden suunnittelutieteel-
listen tutkimusten tekemiseen. Merkityssykli toimii yhdistävänä siltana tutki-
musprojektin kontekstuaalisen ympäristön ja suunnittelutieteellisten toiminto-
jen kanssa. Keskimmäinen, suunnittelun sykli, iteroi rakentamisen ydintoimin-
tojen ja artefaktien arvioinnin sekä tutkimuksen prosessien kanssa. Tarkkuuden 
sykli taas yhdistää suunnittelutieteelliset toiminnot tieteellisen perustan, koke-
muksen ja osaamisen tietopohjien kanssa. Hevnerin (2007) mukaan nämä kolme 
sykliä on oltava läsnä ja selvästi tunnistettavissa suunnittelutieteellisissä tutki-
musprojekteissa. 

Suunnittelutiede on siis eräänlainen ongelmanratkaisumalli, jossa pyritään 
tuottamaan rakennettu ja arvioitu artefakti. Keskeistä tällaisessa paradigmassa 
on tekniikan käyttäminen ja rakentamisprosessin läpikäyminen ja ymmärrys 
tehtävänä olevien artefaktien kanssa. (Hevner & Chatterjee, 2010, 5.) Carlssonin 
(2006) mukaan tietojärjestelmänsuunnittelututkimuksen tavoitteena tulisi olla 
käytännön tietämyksen kehittäminen aloitteiden suunnittelulle ja toteutukselle, 
tai käytettäväksi olemassa olevan tietojärjestelmän suorituskyvyn parantami-
sessa. Aloitteella tässä tarkoitetaan intervention suunnittelua ja toteuttamista 
yhteiskunnallisessa ja teknisessä järjestelmässä. Tietojärjestelmät, kuten IT-
artefaktitkin, ovat kriittinen keino tällaisten toivottujen tulosten saavuttamises-
sa. (Carlsson, 2006.) Tässä tutkimuksena artefaktina on rakennettu tuotekehitys-
tiimin alustava teknisen velan hallinnoinnin tasoittainen (tiimi) viitekehys sekä 
yleisen tason teknisen velan viitekehys. Tämän takia voidaankin todeta, että 
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suunnittelutieteellinen tutkimus ja kriittisen realismin perspektiivi soveltuvat 
hyvin tässä tutkimuksessa olevan ongelman ratkaisemiseksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suunnittelutieteellinen tutkimus pyrkii 
luomaan uusia tai parantamaan olemassa olevia artefakteja sekä tuottamaan 
tietämystä näistä artefakteista ja niiden ympäristöstä. 

2.2 Kriittinen realismi 

 
Roy Bhaskarin teos ”A Realist Theory of Science” (1975/1978) yhdessä Bhaskarin 
toisen teoksen, ”Possibility of Naturalism” (1979/1998), kanssa luo perustan kriit-
tiselle realismille (CR, Critical realism). Kriittisen realismin suuntaus on hakenut 
omaa suuntaansa ja kehittynyt vuosikymmenten kuluessa (mm. Bhaskar 1975, 
1978, 1979, 1998; Archer, 1979). Kriittinen realismi perustuu objektiiviseen onto-
logiaan ja subjektiiviseen epistemologiaan. Kriittisen realismin mukaan todelli-
suus on olemassa kognitiosta riippumatta, tieto siitä vain on puutteellinen (ob-
jektiivinen ontologia) (Antila, 2001; Carlsson ym., 2011). Subjektiivisen epistemo-
logian mukaan taas tosiasiat ja havainnot ovat implisiittisesti tai eksplisiittisesti 
teorialatautuneita ja näin kriittisen realismin avoimen järjestelmänäkymän joh-
dosta myös luodut suunnitteluteoriat ja tietämykset ovat väliaikaisia. (Carlsson, 
2006).  

Kriittinen realismi väittää, ettei tiede ole vain lakien laatimista havaittavis-
sa olevien tapahtumien keskinäisille yhteyksille. Tiede menee havaintoja pi-
demmälle tuottaessaan perusoletuksiin ja ehtoihin perustuen (postuloidessaan) 
rakenteita, kokonaisuuksia ja mekanismeja, jotka taas aiheuttavat ja tuottavat 
sen, mitä voidaan havaita ja noudattaa. Näin tiede tuo esiin kokonaisuuksia ja 
mekanismeja, joita voidaan selittää ja joskus ennustaakin havaittavia ilmiöitä 
(Johannesson & Perjons, 2014, 173; Mingers, Mutch & Willcocks, 2013). Argu-
mentin muoto tässä on transsendentaalinen eli kokemus otetaan taattuna ja il-
maistaan, mitä on tapahduttava siten, että kokemus sellaisenaan on mahdollista 
(Mingers ym., 2013). Kriittinen realismi esitteleekin kolme kerrosta (tai maailmaa) 
(Bhaskar, 1978), joiden kautta voidaan selkeyttää kausaalimekanismien (syy-
seuraus mekanismien) välisiä suhteita ja sen mitä ne tuottavat tai mitä voidaan 
havaita. Nämä kolme kerrosta ovat (Johannesson & Perjons, 2014, 173; Carlsson, 
2006): 

 Todellinen kerros (tai maailma), joka koostuu taustalla olevista raken-
teista, kokonaisuuksista ja mekanismeista sekä niiden aiheuttavista 
kohteista ja tapahtumista. 

 Varsinainen kerros (tai maailma), joka koostuu todellisen kerroksen ra-
kenteiden, kokonaisuuksien ja mekanismien aiheuttamista tapahtumis-
ta ja käyttäytymisistä. 

 Empiirinen kerros (tai maailma), joka koostuu havaituista tapahtumista, 
eli tapahtumista, jotka joku on havainnut. 
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Ensisijainen metodologinen lähestymistapa kriittisessä realismissa on jälkikäsit-
tely (retroduction), joka vastaa oleellisesti abduktiivista päättelyä. Tällainen päät-
tely taas keskittyy havaittujen ilmiöiden mahdollisiin selityksiin ja lopputulok-
seen edetään näin havainnoinnista johonkin havainnon huomioivaan hypotee-
siin. (Johannesson & Perjons, 2014, 173). Kriittisen realismin näkemyksen mu-
kaan olemassaolo on havaittavuudesta riippumaton, kun huomioidaan kausaa-
linen vaikutus maailmaan. Tällainen näkemys kausaalimekanismeista on kriit-
tisen realismin ydintä (Mingers ym., 2013). 

Kriittinen realismi hyväksyy erityyppisten tietokohteiden olemassaolon, 
kuten fyysisten, sosiaalisten ja käsitteellisten, joilla on myös erilaiset ontologiset 
ja epistemologiset piirteet. Erilaiset piirteet edellyttävät erilaisten
tutkimusmenetelmien ja – metodologioiden käyttämistä. Kriittisen realismin 
näkökulma tukee tutkimuskohteen erilaisten ominaisuuksien tutkimiseen 
mahdollisesti tarvittavaa monimenetelmätutkimusstrategiaa (eri menetelmät sa-
massa tutkimuksessa) (Mingers ym., 2013). Kriittiseen realismiin kuuluu myös 
erilaisten teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtäminen ja toi-
saalta ihmisten toiminnan ymmärtäminen. Näiden ymmärtämiseksi vaaditaan 
sekä teoriaymmärrystä, että laadullisempaa ymmärrystä siitä, miten ihmiset 
sosiaalisesti rakentavat teknologiaa. Yhdessä nämä ymmärrykset antavat koko-
naisvaltaisemman kuvan teknologian toteuttamisesta tietyssä kontekstissa. 
(Smith, 2006.) Tällainen kokonaisvaltainen ajattelu johtaa myös siihen, että tut-
kimuksissa tulisikin pyrkiä ymmärtämään miksi ja kuinka artefakti toimii ympä-
ristössään, eikä vain sitä, että artefakti toimii (Johannesson & Perjons, 2014, 174). 

Kriittistä realismia käyttävät tietojärjestelmätutkimukset ovat paljolti kes-
kittyneet kriittisen realismin käyttöön käyttäytymistieteiden tutkimuksen para-
digmassa eikä niinkään suunnittelutieteellisen tutkimuksen paradigmassa. 
Suunnittelutieteellisen tutkimuksen osalta käyttäytymistieteiden paradigman 
käyttö tarkoittaa siis kriittisen realismin käyttämistä teorian kehittämiseen tai 
testaamiseen. (Carlsson, 2006.) Kriittisen realismin perspektiivin avulla pyritään 
ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia ja lisäämään tietämystä näistä ongel-
mista. Kriittisen realismin perspektiivin käyttäminen tietojärjestelmien suunnit-
telutieteellisessä tutkimuksessa myös laajentaa tutkimuksen tuottamaa erilaista 
tietämystä, kun ei keskitytä vain IT artefaktiin vaan koko sosiotekniseen järjes-
telmään. (Carlsson, 2006.) Näin ollen voidaan todeta, että kriittisen realismin 
perspektiivi antaa mahdollisuuden laajentaa näkemyksiä artefaktin kehittämi-
sessä kun huomioidaan myös artefaktin ympäristö. Perspektiivin avulla voi-
daan myös paremmin ymmärtää miksi ja kuinka kehitettävä artefakti toimii 
ympäristössään ja siten myös kehittää parempi artefakti. Tässä tutkimuksessa 
jälkikäsittelyn lähestymistapaa ja abduktiivista päättelyä hyödynnetään jo käy-
täessä läpi aiempaa kirjallisuutta sekä tutkijan omia kokemuksia. Toisaalta kriit-
tisen realismin perspektiivi antaa mahdollisuuden huomioida laajemmin tut-
kimusympäristöä ja sen vaikutuksia tai mahdollisia vaikutuksia. Tämän tutki-
muksen puitteissa ei tosin voida paneutua kokonaisvaltaisesti sosiaalisiin nä-
kökulmiin. 
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2.3 Suunnittelutieteellisen prosessin valinta 

Suunnittelutieteelliselle prosessille tai tutkimuksen lähestymistavalle yleensä 
on olemassa useita hieman toisistaan poikkeavia malleja, viitekehyksiä tai oh-
jeistuksia (esim. Nunamaker ym., 1990; Hevner ym., 2004; Walls ym., 1995; Bas-
kerville, Pries-Heje & Venable, 2009; Järvinen & Järvinen, 2011; Carlsson ym., 
2011; Johannesson & Perjons, 2014, 75–77). Nämä mallit ja viitekehykset eroavat 
toisistaan hieman niin painotuksien, tulosten kuin perustana olevan filosofian-
kin suhteen. Toisaalta erot eivät suoraan estä käyttämästä ja soveltamasta oh-
jeistuksia myös esitetystä alkuperäisestä poikkeavaan suunnittelutieteelliseen 
tutkimukseen (Carlsson ym., 2011). Yleisesti ottaen käytettävässä prosessissa 
tulisi olla aina sisällytettynä myös evaluointi, jolloin arviointiprosessi kulkisi 
mukana koko tutkimuksen ajan (ks. Carlsson, 2006; Cleven, Gubler & Hüner, 
2009; Hevner & Chatterjee, 2010, 23–30). 

Tutkimuksen tavoitteena olevan tuotekehitystiimin tasoittaisen (tiimi) ja 
yleisen viitekehysten sosio-teknisen luonteen sekä käytännön tietämyksen ke-
hittämisen takia, tutkimuksessa olisi voitu noudattaa esimerkiksi Carlssonin ym. 
(2011) määrittelemää sosio-teknistä suunnittelutieteellistä lähestymistapaa. Toi-
saalta Seinin, Henfridssonin, Puraon, Rossin ja Lindgrenin (2011) esittelemää 
suunnittelutieteellistä toimintatutkimusta olisi ollut myös mahdollista käyttää. 

Tässä tutkimuksessa noudatetaan kutenkin Peffersin ym. (2007) esittele-
mää suunnittelutieteellisen tutkimuksen prosessimallia (DSRM prosessi). Tämä 
malli valittiin sen joustavuuden ja tutkimustyötä tukevan tarkoituksen takia, 
sekä huomioiden tutkimukseen käytettävissä olevat aika- ja resurssirajoitukset. 
Kriittisen realismin perspektiivin mukaisesti tässä suunnittelutieteellisessä pro-
sessissa pyritään lisäksi noudattamaan seuraavia kolmea periaatetta: täyttää 
tieteellisen laadun kriteerit, käsittelee käytännön kysymyksiä ja ongelmia sekä 
luo käytännön suunnittelutietämystä (Carlsson, 2006). Peffersin ym. (2007) mal-
li koostuu sekä prosessia että lähtötilannetta kuvaavasta osasta (ks. kuvio 2). 
Prosessia kuvaava osa koostuu kuudesta erillisestä perusvaiheesta. Nämä kuusi 
perusvaihetta ovat:  

1) Ongelman tunnistaminen ja motivointi,  
2) Ratkaisun tavoitteiden määrittely,  
3) Suunnittelu ja kehittäminen, 
4) Demonstrointi, 
5) Arviointi ja  
6) Viestintä. 

Peffersin ym. määrittelemänä (2007) ensimmäisessä vaiheessa (ongelman tunnis-
taminen ja motivointi) määritellään tutkimuksen ongelma ja etsitään syitä siihen 
miksi ongelma pitäisi saada ratkaistua. Toisessa vaiheessa (ratkaisun tavoitteiden 
määrittely) määritellään ratkaisun tavoitteet ongelman määrittelyn ja sen tietä-
myksen kautta mikä on mahdollista ja toteutettavissa. Kolmannessa vaiheessa 
(suunnittelu ja kehittäminen) rakennetaan itse artefakti. Neljännessä vaiheessa 
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(demonstrointi) osoitetaan se, kuinka artefaktin käytöllä ratkaistaan yksi tai use-
ampi ongelman tapaus. Viidennessä vaiheessa (arviointi) arvioidaan sitä, kuinka 
hyvin rakennettu artefakti tukee määriteltyä ongelman ratkaisua. Kuudennessa 
ja viimeisessä vaiheessa (viestintä) kommunikoidaan tutkimuksen tulokset niin 
tiede- kuin yritysyhteisölle. Lähestymistavasta riippuen tutkimuksen aloitus-
kohta vaihtelee ongelmakeskeisestä asiakas/kontekstilähtöiseen aloituskohtaan. 
Prosessi voi ja usein myös sisältää useita iteraatioita. (Peffers ym., 2007.) 

Tämän tutkimuksen eteneminen ja käytetyt vaiheet noudattavat Peffersin 
ym. (2007) kuvaamaa prosessimallia. Tutkimuksen eteneminen on kuvattu seu-
raavassa prosessikaaviossa (kuvio 2), johon on merkitty ympyröillä ja numeroil-
la tutkimuksessa käytetyt vaiheet. Nämä tutkimuksen vaiheet ovat seuraavat:  

1) Lähestymistavan valinta, 
2) Ongelman tunnistaminen ja motivointi,  
3) Ratkaisun tavoitteiden määrittely,  
4) Suunnittelu ja kehittäminen, 
5) Demonstrointi, 
6) Arviointi,  
7) Uudelleen suunnittelu ja kehittäminen,  
8) Uudelleen demonstrointi, 
9) Uudelleen arviointi, 
10) Viestintä. 

Tässä tutkimuksessa käytetyn suunnittelutieteellisen prosessin vaiheittaiset ku-
vaukset käydään seuraavaksi läpi vaiheittain. 

Vaihe 1. Ongelmakeskeinen lähestymistapa. Tässä vaiheessa valitaan tut-
kimukselle sopiva lähestymistapa (Peffers ym., 2007). Tämän tutkimuksen pro-
sessissa valittiin ongelmakeskeinen lähestymistapa, koska jo alustavan pohdin-
nan kautta oli alustava mahdollinen ongelma, johon lähdettäisiin hakemaan 
ratkaisua. Ongelma-alueen määrittelyssä ja olemassa olevan tiedon tunnistami-
sessa ja keräämisessä käytettiin narratiivista yleistä kirjallisuuskatsausta, joka 
kuvataan tarkemmin luvussa 2.4 (Tutkimusprosessin muut menetelmät ja va-
linnat). 

Vaihe 2. Ongelman tunnistaminen ja motivointi. Peffersin ym. (2007) mukaan 
tässä vaiheessa määritetään tutkimusongelma ja perustellaan etsittävän ratkai-
sun merkitys. Ongelman tulee olla helposti hahmotettavissa ja ratkaisun merki-
tyksellisyys perusteltua. Nämä seikat taas helpottavat motivointia ja päättely-
ketjun seuraamista. Tämä vaihe vaatii sekä tietämystä ongelman tilasta että on-
gelman ratkaisun tärkeydestä. (Peffers ym., 2007.) Tämän tutkimusongelman 
määrittelyssä ja olemassa olevien teknisen velan hallinnoinnin viitekehysten 
keräämisessä käytettiin kokoavan (integroivan) kirjallisuuskatsauksen metodia, 
joka kuvataan tarkemmin luvussa 2.4 (Tutkimusprosessin muut menetelmät ja va-
linnat). Ongelman tunnistamisen ja motivoinnin vaihe käydään kokonaisuudes-
saan läpi luvussa 5.1 (Ongelman tunnistaminen ja ratkaisun tavoitteet). 

Vaihe 3. Määritä ratkaisun tavoitteet. Peffersin ym. (2007) määritelmän mu-
kaan johtopäätökset ratkaisun tavoitteista saadaan ongelman määrittelystä sekä 
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tiedostamalla mitä on mahdollista tehdä ja toteuttaa. Tavoitteet kuvaavat tällöin 
sitä, kuinka määritelty ratkaisu olisi parempi kuin nykyinen ratkaisu tai kuinka 
määritelty ratkaisu tukisi kuvatun ongelman ratkaisua. Tavoitteiden tulee olla 
rationaalisesti ongelmanmäärittelystä johdettuja. Tämä vaihe vaatii tietämystä 
ongelman tilasta sekä nykyisistä ratkaisuista ja niiden tehokkuudesta. (Peffers 
ym., 2007.) Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää alustavat tasoittainen 
(tiimi) ja yleinen teknisen velan hallinnoinnin viitekehykset ja tähän liittyvät 
tavoitteet kuvataan luvussa 5.1 (Ongelman tunnistaminen ja ratkaisun tavoitteet). 

 

 
KUVIO 2 Tutkimusprosessin eteneminen vaiheittain (mukaillen Peffers ym., 2007, 54) 

Vaihe 4 (&7). Suunnittelu ja kehittäminen. Tässä vaiheessa kehitetään varsi-
nainen artefakti, joka voi olla mikä tahansa suunniteltu kohde, kun kohteen 
suunnittelu itsessään sisältää tutkimuspanoksen. Tähän kuuluu tavoitellun artefak-
tin toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin määrittely. Tämä vaihe vaatii ratkaisun 
mahdollistavien teorioiden tietämystä. (Peffers ym., 2007.) Tämän tutkimuksen 
artefaktien suunnittelu ja rakentaminen käydään läpi luvussa 5.2 (Viitekehysten 
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suunnittelu ja kehittäminen) ja edelleen kehittäminen luvussa 7.1 (Viitekehysten 
edelleen kehittäminen). 

Vaihe 5 (&8). Demonstrointi. Tässä vaiheessa esitettään se, kuinka artefak-
tin käyttö ratkaisee yhden tai useamman ongelmatapauksen. Artefaktin de-
monstrointi voidaan suorittaa koetilanteessa, simuloinnissa, tapaustutkimuksel-
la tai muulla soveltuvalla tavalla. Tämä vaihe vaatii todellista tietämystä siitä, 
kuinka artefaktilla voidaan ratkaista ongelma. (Peffers ym., 2007.) Tämän tut-
kimuksen artefaktin demonstrointia on käsitelty luvussa 5.3 (Viitekehysten de-
monstrointi) ja edelleen kehitetyn artefaktin osalta luvussa 7.2 (Viitekehysten de-
monstrointi). 

Vaihe 6 (&9). Arviointi. Peffersin ym. (2007) määritelmän mukaan tässä 
vaiheessa tutkitaan sitä, kuinka hyvin artefakti tukee ongelman ratkaisua. Tämä 
tapahtuu vertaamalla ratkaisulle asetettuja tavoitteita ja artefaktin esittelyssä 
tehtyjen havaintojen tuloksia. Vertailu edellyttää tietämystä asiaankuuluvista 
mittayksiköistä ja analyysitekniikoista. Arviointi voi sisältää minkä tahansa tar-
koituksenmukaisen empiirisen näytön tai loogisen todisteen. Vaiheen lopuksi 
voidaan päättää, palataanko aikaisempiin vaiheisiin (tavoitteiden määrittely tai 
suunnittelu & kehitys) artefaktin parantamiseksi, vai jatketaanko eteenpäin ja 
jätetään jatkokehitys tuleville projekteille. Iterointi mahdollisuus riippuu myös 
tutkimuksen luonteesta. (Peffers ym., 2007.) Tämän tutkimuksen artefaktin ar-
viointi kyselytutkimuksen kautta käsitellään luvussa 6 (Viitekehysten arvioinnin 
tulokset) sekä edelleen kehitetyn artefaktin osalta luvussa 7.3 (Viitekehysten uu-
delleen arviointi). 

Vaihe 10. Viestintä. Peffersin ym. (2007) määritelmän mukaan tähän vai-
heeseen kuuluu ongelmasta, sen merkityksestä ja artefaktista viestiminen. Vies-
tinnässä kiinnitetään huomiota artefaktin hyödyllisyyteen, uutuuteen ja tehok-
kuuteen sekä sen suunnittelun tarkkuuteen. Viestintä tapahtuu tutkijoiden ja 
muiden asiaan kuuluvien yleisöjen, kuten ammattilaisten, kanssa. Myös tästä 
vaiheesta voidaan tarpeen mukaan palata aiempiin vaiheisiin (tavoitteiden mää-
rittely tai suunnittelu & kehitys). Viestintä vaatii tietämystä tieteenalan kulttuu-
rista. (Peffers ym., 2007.) Tämän tutkimuksen viestinnässä käytetään tätä Pro 
Gradu dokumenttia. Viestintä tiedeyhteisön, tässä tapauksessa yliopiston, 
kanssa tapahtuu tämän dokumentin ja sen arvioinnin kautta. Tämän lisäksi jul-
kaisutietokantaan (JYX) tallennuksen jälkeen linkki dokumenttiin lähetetään 
kyselytutkimukseen osallistuneille, jolloin viestinnällä saavutetaan myös am-
mattilaiset. 

2.4 Tutkimusprosessin muut menetelmät ja valinnat 

Aiempaan kirjallisuuteen perehtymisessä hyödynnettiin erilaisia kirjallisuus-
katsauksen metodeja. Kirjallisuutta etsittäessä ja luettaessa tehtiin samanaikai-
sesti taustatyötä tutkimusprosessin vaiheiden mukaisesti (kuvio 3). Kuviosta 
selviävät tehdyt kirjallisuuskatsaukset tarkoituksineen sekä tutkimusprosessin 
vaiheet, johon ne liittyvät.  
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KUVIO 3 Kirjallisuuskatsaukset ja prosessinvaiheet 

On huomioitava, että tutkimusprosessivaiheen sisältämä työ ei etene suoravii-
vaisesti, vaan tarvittaessa palattiin esimerkiksi etsimään uutta kirjallisuutta ja 
sitten jälleen arvioitiin kirjallisuuden kautta saatua tietämystä. 
 
Alustava yleinen kirjallisuuskatsaus 
Tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) ensimmäisessä vaiheessa, lähestymistavan valin-
nassa, tutkimusalueen ja ongelman kartoittamisessa hyödynnettiin narratiivisen 
kirjallisuuskatsauksen metodia. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus toteutettiin 
yleiskatsauksena (Salminen, 2011). Salmisen (2011) mukaan narratiivinen kirjal-
lisuuskatsaus soveltuu tähän hyvin, koska se auttaa päivittämään ongelma-
alueen tutkimustiedot, muttei kuitenkaan tuota varsinaista analyyttistä tulosta. 
Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin siten artikkeleita niin teknisestä velasta ylei-
sesti kuin teknisen velan hallinnoinnistakin.   

Tämän kirjallisuuskatsauksen avulla pyrittiin muodostamaan kokonais-
kuva teknisestä velasta ja sen hallinnoinnista niin akateemiselta kuin käytän-
nönkin kannalta. Näkemyksiä käytännön ongelmista ja tarpeista etsittiin myös 
ei-akateemisista julkaisuista ja blogeista. Hakusanoina toimivat muun muassa 
tekninen velka, teknisen velan hallinnointi, suunnittelu velka ja arkkitehtuurinen velka 
(technical debt, technical debt management, design debt, architectural debt). Tämän 
lisäksi hyödynnettiin hyviksi havaituista artikkeleista sekä taaksepäin hakuja 
(referenssit & kirjoittajat) että eteenpäin hakuja (referenssit & kirjoittajat) 
(Webster & Watson, 2002). 

Tutkimusalueen ja mahdollisen tutkimusongelman kartoittamisen lisäksi 
tästä kirjallisuuskatsauksesta saatuja tietoja hyödynnettiin tutkimusalueen kon-
septin määrittelyssä kappaleissa 3 (Viitekehystutkimuksen konteksti) ja 4 (Teknisen 
velan hallinnoinnin viitekehykset, prosessit ja työnkulkukaaviot). 
 
Teknisen velan viitekehykset -kirjallisuuskatsaus 
Tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) toisessa vaiheessa, ongelman tunnistamisessa ja 
motivoinnissa, tutkimusongelman ja etsittävän ratkaisun määrittelyssä käytettiin 
integroivan (kokoavan) kirjallisuuskatsauksen metodia (Salminen, 2011; Whitte-
more & Knafl, 2005). Tällainen metodi valittiin, koska tässä vaiheessa haluttiin 
tietoa tutkittavasta aiheesta mahdollisimman monipuolisesti (Salminen, 2011). 
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Kirjallisuuskatsaus kohdennettiin teknisen velan hallinnoinnin järjestämiseen, 
viitekehyksiin, prosesseihin ja malleihin (kuvio 4).  

 
KUVIO 4 Teknisen velan viitekehykset -kirjallisuuskatsauksen sisältö 

Integroivan kirjallisuuskatsauksen menetelmillä voidaan tiivistää halutun aihe-
piirin aikaisempi empiirinen ja teoreettinen kirjallisuus. Integroiva kirjallisuus-
katsaus voi sisältää erilaisia menetelmiä, joilla saadaan kerättyä halutun aiheen 
konteksteja, prosesseja ja subjektiivisia elementtejä. (Whittemore & Knafl, 2005.) 
Hakusanoina kirjallisuuskatsauksessa (ks. taulukko 2) toimivat muun muassa 
teknisen velan hallinnointi, teknisen velan viitekehys ja teknisen velan prosessi (tech-
nical debt management, technical debt framework, technical debt process). 
Teknisen velan viitekehysten lisäksi etsittiin aihepiiriin läheisesti liittyvää kirjal-
lisuutta, kuten refaktorointi. 

TAULUKKO 2 Kirjallisuuskatsauksen hakusanat 

Kanta JA Interventio 

Tekninen velka TAI  Viitekehys 
( Teknisen velan hallinnointi  Prosessi 
Refaktorointi )  Malli 
   Päätöksenteko 
  Tiimi 

 
Tämän lisäksi hyödynnettiin hyviksi havaituista artikkeleista sekä taaksepäin 
hakuja (referenssit & kirjoittajat) että eteenpäin hakuja (referenssit & kirjoittajat) 
(Webster & Watson, 2002). Kirjallisuuskatsauksen tietoja käydään läpi luvussa 4 
(Teknisen velan hallinnoinnin viitekehykset, prosessit ja työnkulkukaaviot). 
 
Artefaktin suunnittelu 
Tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) kolmannessa (Määritä ratkaisun tavoitteet) ja 
neljännessä (Suunnittelu ja kehittäminen) vaiheessa määriteltiin tavoitteet ja ra-
kennettiin artefaktit. Aiemmasta teknisen velan ja teknisen velan hallinnoinnin 
kirjallisuudesta kerättiin yhteen yleiset teknisen velan hallinnoinnille määritel-
lyt tai kuvatut vaatimukset. Lisäksi kirjallisuudesta kartoitettiin muita teknisen 
velan hallinnoinnille määriteltyjä, ehdotettuja tai suositeltuja vaatimuksia. Arte-
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faktin suunnittelu ja tutkimusprosessin vastaavat vaiheet näkyvät kuviosta 5 
(kuvio 5).  
 

 
KUVIO 5 Artefaktin suunnittelun perusteet 

Hallinnoinnille kartoitetut vaatimukset ja ehdotukset käytiin lävitse kohta koh-
dalta ja valittiin ne, jotka rakennettavia viitekehyksiä nähtiin koskevaksi ja näin 
koostettiin tämän tutkimuksen vaatimuslista. Artefakteja suunniteltiin ja kehi-
tettiin osa-alue kerrallaan tavoitteiden ja vaatimusmäärittelyiden pohjalta. Arte-
faktien suunnittelu kokonaisuutenaan käydään läpi luvussa 5 (Viitekehysten ra-
kentaminen). 

 
Viitekehysten demonstrointi ja arviointi 
Tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) viidennessä vaiheessa (Demonstrointi) suoritet-
tiin viitekehysten demonstrointi. Demonstrointia suoritettiin siten, että raken-
nettujen tasoittaisen (tiimi) ja yleisen viitekehysten avulla rakennettiin yksin-
kertainen ja helposti käyttöönotettava teknisen velan hallinnoinnin esimerkki-
ratkaisu ketterään tuotekehitysympäristöön, erityisesti scrum tyyppiseen. Tällä 
esimerkkiratkaisun rakentamisella voitiin osoittaa, että viitekehysten avulla on 
rakennettavissa tiettyyn käytännön tuotekehitysympäristöön oma ratkaisumal-
linsa. Viitekehykset sekä demonstroitu esimerkkimalli arvioitiin asiantuntijoi-
den kyselytutkimuksessa. Tutkimusprosessin vaiheiden liittyminen demon-
strointiin ja arviointiin selviää kuviosta 6 (kuvio 6). 
 

 
KUVIO 6 Viitekehysten demonstrointi ja arviointi 
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Tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) kuudennessa vaiheessa (Arviointi) suoritettiin 
artefaktien arviointia. Arvioinnin menetelmänä käytettiin asiantuntijoille suun-
nattua kyselytutkimusta, verkkokyselyä (Webropol). Kyselytutkimus suoritet-
tiin kyselylomakkeilla rajatulle asiantuntijaryhmälle. Kyselyt lähetettiin 24 asi-
antuntijalle ja vastauksia saatiin 19, joista vain taustatiedot sisältäviä vastauksia 
oli kaksi. Aineiston jatkokäsittelyyn jäi siis 17 vastausta. Artefaktin demon-
strointi käydään läpi luvuissa 5.3 ja 7.2 (Viitekehysten demonstrointi), kyselytut-
kimuksen suorittaminen luvussa 6.1 (Kyselylomake ja kyselyn suorittaminen) ja 
uudelleen arviointi luvussa 7.3 (Viitekehysten uudelleen arviointi). 

 
Kyselyaineiston analysointi 
Kyselytutkimuksen aineisto sisälsi sekä laadullista (kvalitatiivista) että määrällis-
tä (kvantitatiivista) tietoa. Laadullinen aineisto järjesteltiin ja analysoitiin koo-
daamalla, luokittelemalla ja teemoittelemalla. Määrällistä aineistoa analysoitiin 
muun muassa jakaumien, korrelaatiokertoimien, Cronbachin alfan ja ristiintau-
lukoiden avulla. Kyselyaineiston analysointi ja kyselytutkimuksen tulokset kä-
sitellään luvuissa 6.2 (Kyselyaineisto) ja 6.3 (Kyselytutkimuksen tulokset). 
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3 VIITEKEHYSTUTKIMUKSEN KONTEKSTI 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen olennaisimmat käsitteet: tiimi, tekni-
nen velka ja teknisen velan hallinnointi. Teknistä velkaa voidaan tarkastella 
monesta eri näkökulmasta tai mittakaavasta, esimerkiksi: teoreettisesti, käytän-
nön kautta, projektitasolla tai koko ekosysteemin kattavana. Teknisen velan 
tarkastelunäkökulma myös määrittää kyseisessä yhteydessä tarvittavat yksi-
tyiskohdat, käsitteet, rajaukset ja näkemykset.  

Seuraavassa alaluvussa käydään läpi tiimin käsite, jonka jälkeen tutkitaan 
tarkemmin teknisen velan käsitettä. Viimeiseksi tarkastellaan teknisen velan 
hallinnoinnin määritelmää ja tarkoitusta. 

3.1 Tiimi 

Työtä tehdään usein erilaisissa ryhmissä, mutta se ei vielä tarkoita, että työs-
kenneltäisiin tiiminä. Työskenneltäessä ryhmässä tiedon tai näkökulman jaka-
misen takia, sen sijaan, että luotaisiin erityistavoitteita, on työskentelyä osana 
ryhmää. Ryhmien yksittäisten panostusten ei myöskään odoteta luovan lisäar-
voa kokonaisuudelle. (Wellington, 2012.) Tämä yhteisen tavoitteen jakaminen 
erottaa tiimit ja ryhmät toisistaan. Tiimissä jäsenten panosten yhteisvaikutus 
tuottaa kollektiivista tuotosta, kun taas ryhmissä jäsenten yksittäiset panokset 
voivat olla painavampia. (Ramirez, 2013, 10.) Hollenbeck ym. (1997) katsovat, 
että ryhmät muodostuvat kahdesta tai useammasta toisistaan riippuvaisesta 
yksilöstä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tiimit taas ovat eri-
tyisiä ryhmiin kuuluvia tapauksia, joiden jäsenyys perustuu taitojen eriyttämi-
seen ja toisaalta tiimin jäsenet jakavat yhteisen kohtalon (Hollenbeck ym., 1997; 
Brannick & Prince, 1997). Tiimin määritelmiä on useita, mutta yleisesti ottaen 
niissä korostuu yhteiset tavoitteet ja vastuut (esim. Pokras, 1995, 3). Tiimi voi-
daan määritellä esimerkiksi joukkona ihmisiä, jotka jakavat yhteisen päämäärän 
ja joiden toimet ja tuotokset ovat toisistaan riippuvaisia. He myös mieltävät it-
sensä ja muut yhtenä sosiaalisena yksikkönä ja lisäksi kuuluvat organisatori-
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seen kontekstiin. (Cohen & Bailey, 1997; Hackman, 1987; Sundstrom, De Meuse 
& Futrell, 1990; Devine, 2002.) Näiden yksiköiden, tiimien, suhteita hallitaan 
yhteisesti organisaation asettamissa rajoissa. (Hackman, 1987; Alderfer, 1977.) 
Tiimin jäsenillä täytyy olla määritellyt roolit. He pyrkivät kohti yhteistä ja tär-
keää tavoitetta mukautuvassa ja dynaamisessa vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. (Dyer, 1984; Salas, Dickinson, Converse & Tannenbaum, 1992.) Tiimillä 
täytyy olla myös kykyä koordinoida ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kans-
sa, jolloin määriteltyjen tehtävien tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa. 
Yhteisymmärrys tiimin resursseista, tavoitteista ja tiimin työskentelyrajoituksis-
ta on myös olennaista. (Salas, Sims & Burke, 2005.) Tiimillä on oltava myös to-
delliset tehtävät, toisistaan riippuvaiset jäsenet sekä yhteiset tulokset (Gibson & 
Cohen, 2003).  Yksi useista tiimin määritelmistä on Dyerin (1984) määrittelemä, 
tässä Humphreyn kasaamana (2000, 19). Tiimi muodostuu: 

a) vähintään kahdesta henkilöstä, jotka 
b) pyrkivät yhteiseen tavoitteeseen tai tehtävään, missä 
c) jokaisella henkilöllä on omat erityiset roolit tai toiminteet suoritettava-

naan ja missä 
d) tehtävän toteuttaminen edellyttää jonkinlaista riippuvuutta ryhmän jä-

senten keskuudessa. 

Tiimejä on myös määritelty henkilöryhmiksi, jotka tekevät yhteistyötä kehit-
tääkseen tuotteita tai tuottavat palveluja, joista he ovat keskenään vastuullisia 
(Mohrman, Cohen & Morhman Jr, 1995). Katzenbach ja Smith (1993) taas mää-
rittelevät kirjassaan (The Wisdom of Teams) tiimin niin, että:  

1. työskennellään kohti yhteistä päämäärää, 
2. tiimin jäsenten henkilökohtainen menestyminen on riippuvainen toi-

sista tiimin jäsenistä, 
3. tiimillä on yhteinen ja hyväksytty lähestymistapa, 
4. tiimin jäsenten taidot ja tietämys on toisiaan täydentävää, 
5. lukumäärältään pieni, yleensä alle 20. 

 
Tiimit voivat olla lähes minkä kokoisia tahansa; yhdestä henkilöstä kymmeniin, 
jopa satoihin henkilöihin riippuen määritelmästä ja jäsenten osallisuudesta. 
Voidaan siis ajatella, että on olemassa yleinen yksimielisyys siitä, että tiimin 
kokoa ja kokoonpanoa on muunneltava projektin tarpeiden mukaan. Ongel-
maksi jää vain se, kuinka varmistaa, että käytössä on tehokkain tiimin rakenne? 
(Verner, Evanco, Cerpa, 2007.) Ketterässä kehityksessä (Agile) taas puhutaan 
pienen tiimin koon yhteydessä maagisesta numerosta 7 plus/miinus 2 ja tämän 
lisäksi kokonaisista tiimeistä. Kokonaisella tiimillä tarkoitetaan tilannetta, jossa 
tiimillä on riittävät osaamiset tehtävän kokonaisvaltaiseen suorittamiseen. 
(Hazrati, 2010.) Käytännössä tiimit toimivat tehokkaimmin, kun kehitystä teh-
dään läheisessä suhteessa muiden tiimin jäsenten kanssa. Tämä onnistuu to-
dennäköisesti parhaiten, kun tiimit ovat pieniä ja jäsenet kehittävät keskinäisiä 
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riippuvuussuhteita. (Humphrey, 2000, 19.) On yleisesti tunnustettu, että sisäi-
seen viestintään käytetty aika kasvaa tiimin kokoon kasvaessa, jolloin esimer-
kiksi projektitiimin koko vaikuttaa aikataulupäätöksiin, joiden taas tiedetään 
olevan yksi tärkeä tekijä projektin onnistumisen kannalta (Verner, ym., 2007). 
Tiimit, etenkin ne, joilla on lisääntynyt itsenäisyys ja vastuu, ovat tehokkaampia, 
kun heille annetaan monimutkaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tiimin eri tai-
toja ja tietämystä (Wellington, 2012, 8). Voidaan siis määritellä kolme peruseh-
toa, joiden tulee täyttyä, jotta ryhmä voi työskennellä onnistuneesti tiiminä. 
Tässä Humphreyn (2000, 20) kasaamana seuraavista kolmesta (Cummings, 1978, 
627; Dyer, 1984, 286; Mohrman ym., 1995, 279): 

1. Tehtävät ovat selkeitä; Työ on selkeästi määritelty, mielekästä ja ryhmä 
tietää, mitä sen on tehtävä. 

2. Tiimi on selvästi tunnistettu; Jäsenet tietävät ryhmän soveltamisalan ja 
ketkä kuuluvat ryhmään. Ryhmä on muiden tunnistettavissa, työ ja 
roolit ovat läpinäkyviä ja tunnistettuja ryhmässä.  

3. Tiimi hallitsee tehtäviään; Jäsenet tietävät, mitä tehdä, miten se teh-
dään, milloin se tehdään ja kun se on valmis. Jäsenet tietävät, että he 
ovat vastuussa työstä ja he ohjaavat käyttämiään prosesseja. Heillä on 
myös edellytykset tehdä työ ja he tietävät, ettei kukaan muu ole siitä 
vastuussa. 

Tiimejä voidaan muodostaa monin eri tavoin, kuten kiinteistä vaihtuviin jäse-
nyyksiin, kuuluminen yhdestä useisiin tiimeihin, yksi paikkaisuudesta hajau-
tuneisiin tiimeihin. Samalla tavoin tiimejä kehitetään myös moniin eri tarkoi-
tukseen, kuten uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen, yritysten perustami-
seen, koti- ja etätyöhön ja jakelutarkoituksiin, mukaan lukien toimiminen virtu-
aalisessa tiimissä etäyhteydellä. Tiimin jäsenyys voi siis olla suhteellisen vakaa 
tai vaihtua säännöllisin väliajoin, kuten projektitiimeissä tapahtuu. (Wellington, 
2012, 9-10.) Tiimikoon kasvaessa liian suureksi voi strategiana olla jakaa suu-
rempi tiimi pienempien tiimien joukoksi ja tehokkaimmin jakaminen tapahtuu 
järjestelmän arkkitehtuurin kautta. Jokaisen alitiimin pitää olla vastuussa yh-
destä tai useammasta osajärjestelmästä, jotta he voivat toimia pienenä ketteränä 
tiiminä sekä vastata toimivan ohjelmiston toimittamisesta ajoissa. Tiimiraken-
teen muutos aiheuttaa sen, että näin organisaation todellinen sosiaalinen (vies-
tintä) rakenne, eli tiimit, vastaa paremmin ohjelmistojärjestelmän rajapintara-
kennetta. Tällainen ohjelmistojärjestelmän rajapintarakenteita hyödyntävä stra-
tegia perustuu Conwayn lakiin (Conway, 1960) ja Conwayn laki on yksi lean 
(Poppendieck & Poppendieck, 2003) kehityksen tietohallintostrategioista. (Haz-
rati, 2010.) Conwayn lain mukaan organisaation rakenne alkaa muistuttaa or-
ganisaation rakentaman järjestelmän rakennetta (Conway, 1960). 

Määritelmien lisäksi tiimeille on tehty erilaisia luokitteluja esimerkiksi 
ominaisuuksien, toiminnan tai tarkoituksen mukaan. Devinen (2002) luokitte-
lussa on 14 erilaista tiimiä, jotka jaetaan perusominaisuuden mukaan pääasiassa 
henkisiä tehtäviä ja pääasiassa fyysisiä tehtäviä suorittaviin työtiimeihin. Hänen 
mukaansa henkisiä tehtäviä suorittavia työtiimejä ovat johtoryhmät, komento-, 
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neuvottelu-, suunnittelu-, palkkio- ja neuvontatiimit. Fyysisiä tehtäviä suoritta-
via työtiimejä taas ovat palvelu-, tuotanto-, suorituskyky-, lääketieteellinen, 
vastaus-, sotilaallinen, kuljetus- ja urheilutiimit. Devinen (2002) luokittelumää-
ritelmän mukaan suunnittelutiimi tekee käytännön työtä, joka vaatii luovuutta 
ja/tai teknisen innovaation luontia asiakkaalle. Tiimin jäsenyys on usein toi-
minnallisuudet ylittävää. Suunnittelutiimit saatetaan yhteen tiettyä tarkoitusta 
varten, ja ne hajotetaan kun tavoite on saavutettu. Niiden kollektiivinen tuote 
on konkreettinen ja se on mukailtu aiemmista malleista tai luodaan uudestaan. 
(Devine, 2002.) 

Dumaine (1994) jakaa tiimit viiteen erilaiseen tyyppiin: johtoryhmä-, työ-
ryhmä-, virtuaali-, laatukerros- ja ongelmanratkaisutiimi. Virtuaalitiimi tyyppi-
sen työryhmän ominaisuuksia ovat seuraavat: jäsenet keskustelevat tietokoneel-
la, liittyvät ja lähtevät tarvittaessa tiimistä sekä vuorottelevat johtajana (Dumai-
ne, 1994). Tiimistä tekee virtuaalisen sen maantieteellinen hajonta ja teknologi-
sesti välittyvän viestinnän käyttö (Gibson & Cohen, 2003). Virtuaalisten tiimien 
jäsenet eivät ole saman paikkaisia; heidän ensisijaiset työpaikat eroavat toisis-
taan. Ne voivat sijaita eri rakennuksissa, kaupungeissa, valtioissa, kansakunnis-
sa ja jopa maanosissa. Tiimin jäsenet voivat kuulua samaan organisaatioon tai 
useisiin organisaatioihin. Täten nämä ryhmät voivat olla kansainvälisiä tai maa-
ilmanlaajuisia ja moniorganisatorisia. Virtuaaliset ryhmät myös turvautuvat 
sähköisesti välittyvään viestintään pysyäkseen yhteydessä toisiinsa ja saadak-
seen työnsä tehdyksi. (Gibson & Cohen, 2003.) Virtuaalinen tiimi voi olla vuo-
rovaikutuksessa ja yhteistyössä puhelimen, sähköpostin, videoneuvottelun ja 
pikaviestimien kautta, vaikka ovat ajallisesti ja etäisyydellisesti eriytyneet (Pot-
ter & Balthazard, 2002). Tämä kyky antaa organisaatioille lisää joustavuutta ja 
reagointikykyä, minkä ansiosta ne voivat nopeasti koota hajallaan olevia ja eri-
laisia asiantuntijoita virtuaaliseksi joukkueeksi, joka voi työskennellä kiireelli-
sessä projektissa. Tällaiset edut lisäävät virtuaalisten tiimien kasvavaa käyttöä. 
(Potter & Balthazard, 2002.) 

Virtuaalisen tiimin jäsenillä on erilliset osaamisalueet ja jäsenet ovat maan-
tieteellisesti ja usein myös ajallisesti jakautuneita (Lipnack & Stamps, 1997, 
Townsend, DeMarie & Hendrickson, 1998, Duarte & Snyder, 2006). Kehittyneet 
tietoliikenne- ja tietokoneverkkoteknologiat ja hyper-kilpailukykyinen liiketoi-
mintaympäristö ovat olleet katalysaattoreita uudelle organisaatiomuodolle, vir-
tuaaliselle tiimille (Järvenpää & Ives, 1994). 

Projektitiimi on jotain ongelmanratkaisua varten kasattu joukko asiantun-
tijoita. Tämän tyyppiin tiimissä on usein vaikutusvaltaisia jäseniä, joten heillä 
on valtuudet ja edellytykset toteuttaa ongelmien ratkaisemiseksi suositellut 
muutokset. Projektityöryhmiä perustetaan usein myös tuotekehityksen ja uu-
sien palveluiden luomiseksi. (Wellington, 2012, 8-12.) Projektitiimeistä on tullut 
suosittu organisaatiomuoto olosuhteissa, jotka edellyttävät koordinoituja toimia 
ei-rutiininomaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Projektitiimejä löytyy laajasti 
suunnittelun, innovaation, tuotekehityksen ja laatukysymysten alueilta. Tiimien 
muoto on suhteellisen yksinkertainen, joilla on selkeästi määritellyt tehtävät, 
tunnistettavat varatut resurssit, suhteellisen vakaan jäsenyys ja johtajuus. 
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(Rickards & Moger, 2000.) Toisaalta yleisenä projektitiimin määritelmä voidaan 
käyttää samanlaista määritelmää kuin muillakin työtiimeillä. Kyseessä on sil-
loin ryhmä toisistaan riippuvaisia henkilöitä, joilla on jaettu vastuu organisaati-
on erityisistä tuloksista. (Sundstrom, 1999.) Toisaalta projektiryhmät eroavat 
kuitenkin muista tiimeistä siinä, että ne suorittavat kertaluonteisen, ei-
rutiininomaisen tehtävän, ne ovat väliaikaisia eikä pysyviä. Lisäksi ne ovat 
yleensä heterogeenisiä ja ristikytkemättömiä (ei maantieteellisiä) ja niissä on 
korkeasti koulutettuja asiantuntijoita eikä yleisosaajia. Projektiryhmät ovat 
myös toisistaan riippuvaisia suuremmasta organisaatiosta, johon ne ovat upo-
tettuja. (Scott-Young & Samson, 2008.) 

Tässä tutkimuksessa tiimillä tarkoitetaan suunnittelutiimiä, joka on ohjel-
mistokehitystiimi. Tiimi voi olla pysyvä, projektinaikainen sekä virtuaalinen. 
Seuraavaksi edetään teknisen velan käsitteeseen ja sen erilaisiin määritelmiin. 

3.2 Tekninen velka 

Tässä luvussa tarkastellaan teknisen velan käsitettä erilaisten näkökulmien ja 
määritelmien kautta, jotta saadaan selkeämpi käsitys siitä mitä tekninen velka 
on. Teknistä velkaa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta tai mittakaa-
vasta, esimerkiksi: teoreettisesti, käytännön kautta, projektitasolla tai koko 
ekosysteemin kattavana. Se mistä näkökulmasta teknistä velkaa kulloinkin tar-
kastellaan määrittää myös kyseisessä yhteydessä tarvittavia yksityiskohtia, ra-
jauksia ja näkemyksiä. Monen muun tavoin myös Li ym. (2015) ovat havainneet 
tutkimuksessaan, että vaikka tekninen velka on saanut merkittävää huomiota 
viime vuosina, niin tutkijat ja käytännön tekijät, ohjelmistoalan ammattilaiset, 
hahmottavat teknisen velan käsitettä edelleen hieman eri tavoin. Arkkitehtuuri-
sen teknisen velan lisäksi ohjelmistoalan ammattilaiset eivät ole täysin samaa 
mieltä muista teknisen velan tyypeistä (Ernst, Bellomo, Ozkaya, Nord, & Gor-
ton, 2015). Tämän lisäksi samanaikaisesti on tutkijoiden kesken olemassa vielä 
erilaisia epäselvyyksiä teknisen velan olemuksesta ja sen rajoista. Esimerkiksi, 
on edelleen vielä hieman epäselvää, mitä ohjelmistokehityksessä tulisi luokitel-
la tekniseksi velaksi ja mitä ei. Kyse on eräänlaisista kompromisseista liittyen 
siihen, mitä järjestelmän laatuominaisuuksia pidetään teknisenä velkana, ja 
minkä taas voidaan ajatella olevan teknisen velan metaforan rajoja. (Li ym., 
2015.) 
 

3.2.1 Määritelmät 

Tekninen velka on metafora, joka kuvaa teknisen kehityksen eri toiminnoissa 
tehtyjä kompromisseja. Kompromisseilla saadaan lyhyen tähtäimen etuja, kuten 
ajoissa oleva ohjelmistoversio, mutta seurauksena on toimintojen viivästyminen. 
Termiä "velka" käytetään kuvaamaan sitä, miten nämä viivästyneet toiminnot 
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voisi maksaa pois lyhyellä aikavälillä. (Zazworka, Seaman & Shull, 2011.) Cun-
ningham (1992) muotoilee asian niin, että koodin lähettäminen ensimmäistä 
kertaa tuotantoon on kuin ottaisi velkaa. Pieni velka nopeuttaa kehitystä, kun-
han se vain muistetaan maksaa viipymättä ja paranneltuna takaisin. Vaara pii-
lee siinä. jos velkaa ei makseta takaisin. Jokainen minuutti, joka on vietetty ei-
ihan-oikeanlaisen koodin kanssa, kasvattaa korkoa tuolle velalle. (Cunningham, 
1992.) Toisaalta tekninen velka voidaan kuvata myös kaikkina niinä oikoteinä 
(Allman, 2012), kompromisseina (Li ym., 2015) tai ohjelmistoa koskevina men-
neinä päätöksinä (Falessi, Kruchten, Nord & Ozkaya, 2014), joilla on saavutettu 
lyhyen tähtäimen hyötyjä, mutta jotka sitten haittaavat tulevaa kehitystä.  

Teknisen velan määritelmää on Cunninghamin metaforan jälkeen sekä 
laajennettu että supistettu useasti eri tutkijoiden toimesta. McConnell (2007) 
määritteli teknisen velan suunnittelun tai rakentamisen lähestymistavaksi, joka 
voi joskus olla tarkoituksenmukainen lyhyellä aikavälillä. Tällaisen lähestymis-
tavan käyttö kuitenkin luo erilaisia teknisiä konteksteja. Merkiten sitä, että tuon 
siirretyn työn tekeminen myöhemmin maksaa enemmän kuin jos se olisi tehty 
heti (McConnell, 2007.) Teknisen velan voidaan myös ajatella olevan niitä kus-
tannuksia, jotka ovat syntyneet, kun ohjelmiston teknistä laatua on parannettu 
optimaaliselle tasolle. Teknisen velan korkoa taas ovat ne ylimääräiset kustan-
nukset, jotka on käytetty ohjelmiston ylläpitoon, johtuen ohjelmiston huonosta 
teknisestä laadusta. Teknisen velan määrä ja sen korko tyypillisesti kasvavat 
ajan kuluessa, ellei velkaa ratkaista kuten kuviosta (kuvio 7) nähdään. (Nugro-
ho, Visser, & Kuipers, 2011, 2.) 

 
KUVIO 7 Tekninen velka ja sen korko (Nugroho ym., 2011, 2) 

Toisaalta teknistä velkaa voidaan tarkastella myös käytännönläheisemmin, eri-
laisten esimerkkien kautta. Teknistä velkaa voidaan yleisellä tasolla verrata ra-
hoitusvelkaan. Kuten esimerkiksi otettaessa uuden auton ostoon rahoitusvelkaa, 
joka on maksettava myöhemmin takaisin (Zazworka ym., 2011). Samalla tavoin 
kehitystyössä käytetyt oikotiet, lainattu aika, on maksettava takaisin korjaamal-
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la puutteellinen toteutus. Myös erilaiset skenaariot ovat olennainen osa teknistä 
velkaa. Kuten esimerkiksi, viivästytetäänkö toimitusta päivällä, jotta saadaan 
kommentoitua ohjelmamoduulin koodi, vai lähetetäänkö kommentoimaton 
ohjelmamoduuli tuotteen mukana (McGregor, Monteith & Zhang, 2012). Entä 
käytetäänkö suunnittelumalleja, jotka voidaan sijoittaa nykyiseen malliin, vai 
käytetäänkö sellaisia, jotka parantavat enemmän haluttuja ominaisuuksia, mut-
ta toisaalta aiheuttavat merkittäviä muutostarpeita. (McGregor ym., 2012.)  

Ohjelmistojen kehityksen yhteydessä tehdään jatkuvasti erilaisia päätöksiä, 
jotka vaikuttavat projektin tavoitteisiin, komponenttien kypsyyteen ja julkaisu-
aikatauluihin. Hyvin usein nämä päätökset myös edellyttävät useiden eri omi-
naisuuksien kompromisseja, aiheuttaen siten teknistä velkaa (McGregor ym., 
2012.) Ohjelmistoissa tekninen velka voi aiheutua myös muutoksista ympäristö-
tekijöissä, joihin taas kehitystiimin kontrolli ei ylety. Kuitenkin jos järjestelmää 
ei kehitetä, uudet ympäristöolosuhteet voivat luoda korkeita korkomenoja. 
(Brown ym., 2010.) 

Teknistä velkaa voidaan tarkastella myös suuremmassa mittakaavassa, 
ekosysteemitasolla. McGregor ym. (2012) määrittelevät ekosysteemin asiayh-
teydeksi, jossa organisaatiot tuottavat ja käyttävät ohjelmistoja. Ne harjoittavat 
liiketoimintaa toistensa kanssa ja suorittavat näitä toimia uusilla ja innovatiivi-
silla tavoilla. Suhteet tällaisissa ekosysteemeissä luovat suoria ja epäsuoria riip-
puvuuksia. Ekosysteemi kattaa myös organisaatioiden toimitus- ja arvoketjut. 
(McGregor, ym., 2012.) Tämä taas merkitsee, että päätös, jonka yksi organisaatio 
on tehnyt voi levitä läpi ekosysteemin ja vaikuttaa tahattomasti muihin organi-
saatioihin (McGregor ym., 2012), joten myös teknistä velkaa siirtyy osapuolelta 
toiselle. McGregor ym. (2012) havaitsivat, että kun tekninen velka tietyssä kom-
ponentissa saattaa heikentyä siirtyessään, niin komponenttien yhdistämisessä 
tekninen velka voi pahentua. Teknisen velan siirtyessä eteenpäin seuraavaan 
solmuun, on se suurempi kuin yhdistelmä teknistä velkaa toimitussolmuissa.  

Teknistä velkaa voidaan tarkastella myös liiketoiminnan näkökulmasta. 
Brownin ym. (2010) mukaan tekninen velka voidaan nähdä yhtenä ulottuvuu-
tena suuremmassa arvostusprosessissa, eräänlaisena linssinä. Tämän linssin 
kautta voidaan tarkkailla ohjelmistokehitystä taloudellisen strategian näkymäs-
tä, mikä edellyttää ohjelmistojen arvonluonnin mahdollisuuksien arviointikei-
noja. Projekteja vertaillaan näin toisiin harkinnanalaisiin projekteihin näiden 
kustannusten suhteen. (Brown, ym., 2010.) Samalla tavoin nähdään myös, että 
tekninen velka on mikä tahansa kuilu teknologiainfrastruktuurissa tai sellainen 
sen toteutus, joka vaikuttaa vaadittuun laatutasoon. Sitomalla vaaditut laatuta-
sot määritelmään, luodaan arvopohjainen näkemys, joka on linjassa sidosryh-
mien omien näkökulmien kanssa. (Theodoropoulos, Hofberg & Kern, 2011.) 
Lisäksi antamalla sidosryhmille mahdollisuus laadullisten haasteiden arvioin-
tiin ja hallintaan johdonmukaisesti läpi koko yrityksen, mahdollistetaan tehok-
kaampi yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistämällä tähän vielä asian-
tuntemukset niin liiketoiminnan, teknologian kuin riskienhallinnankin keinois-
ta, lisätään tällä yhtenäisellä linjalla teknisen velan hallinnoinnin vaikuttavuutta. 

(Theodoropoulos ym., 2011.) Toisaalta olennaista on myös tehdä näkyväksi or-
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ganisaatioiden sovellussalkuissa piilossa olevat kustannukset ja riskit. Rakenne-
taan vertailukohtia niille investointien päätöksenteolle, jotka koskevat sovellus-
ten laatua, erityisesti rakenteellista laatua. (Curtis, Sappidi & Szynkarski, 2012.)  

Yhdistävänä näkökulmana voidaan pitää ajatusta teknisestä velasta oh-
jelmiston aiemmin tehtyjen päätösten summana, joka vaikuttaa ohjelmiston tu-
levaisuuteen. Kruchten, Nord, Ozkaya ja Falessi (2013, 52) esittelivät teknisen 
velan puitteet kuvaaman teknisen velan konteksteja sekä konkretisoimaan tek-
nisen velan käsitettä (kuvio 8).  

 

 
KUVIO 8 Teknisen velan puitteet (Kruchten ym., 2013, 52) 

Teknisen velan puitteet auttavat tunnistamaan konkreettisia teknisen velan yk-
siköitä ja tarkastelemalla näiden yksiköiden vaikutuksia ja arvioimalla niiden 
elinkaaren kustannuksia, voidaan paremmin löytää ohjelmistojen erilaisia kehi-
tyskipuja, ongelmakohtia. Tällä tavoin voidaan sitten teknisen velan vähentä-
mistä suunnitella yhdessä muiden kohteiden, kuten uusien ominaisuuksien, 
vikojen ja arkkitehtuuristen elementtien kanssa. (Kruchten ym., 2013.)  

 

3.2.2 Luokittelu 

Mitä tarkemmalle tasolle teknisen velan määrittelyissä mennään, sitä enemmän 
tarvitaan kuvauksia, rajauksia ja sääntöjä. Teknistä velkaa voidaan jakaa, luoki-
tella ja rajata monin eri tavoin, perustuen ominaisuuksiin, syihin tai ilmenemis-
paikkaan. Luokittelujen ja esimerkkien avulla on helpompi konkretisoida ja 
tuoda lähemmäs käytäntöä teknistä käsitteistöä ja määritelmiä. Tällaiset kuvat 
ja listat ovat yksi tutkijoiden ja ohjelmistoammattilaisten välistä keskustelua 
helpottava asia (Li ym., 2015.) McConnell (2007) jakoi teknisen velan kahteen 
perustyyppiin. Tyypin I tekninen velka on tahaton ja ei-strateginen. Tällainen 
velka syntyy tiedostamatta tai vahingossa. Esimerkkejä tällaisista voisivat olla 
virhealttiiksi osoittautuva suunnittelumenetelmä tai kokemattoman suunnitteli-
jan kirjoittama huono koodi. Tyypin II tekninen velka taas optimoi nykytilan-
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netta ja on joko lyhyen tai pitkän tähtäimen velka. Tällainen velka syntyy tar-
koituksellisesti, tehdään tietoinen päätös optimoida nykyhetken tilannetta eikä 
tulevaa. Esimerkkejä tällaisista voisivat olla puuttuvat yksikkötestit tai ”lii-
ma”/”laastari” – koodi, jotka on tarkoitus korjata myöhemmin. Tyypillistä tälle 
velalle on, että sillä halutaan ratkaista nopeasti nykytilanteen ongelmat (esim. 
aikataulu, budjetti), jättämällä tekemättä jotain tai valitsemalla helpoin tai osit-
tainen ratkaisu. Näin tekemättömät tai osittaiset ratkaisut jäävät odottamaan 
korjausta. Tom ym. (2013) ottivat pohjaksi McConnellin (2007) teknisen velan 
jaon kahteen perustyyppiin ja selkeyttääkseen jakoa uudelleen nimesivät luokit-
telut, joiden yhdistelmä näkyy seuraavassa kuviossa (kuvio 9). He säilyttivät 
Tyypin I teknisen velan tahattomana, mutta uudelleen nimesivät Tyypin II tek-
nisen velan sen ominaispiirteiden mukaan. Pitkän tähtäimen tekninen velka 
nimettiin strategiseksi velaksi. Lyhyen tähtäimen, yksilöllisesti tunnistettavia 
oikoteitä käyttävä tekninen velka nimettiin taktiseksi velaksi. Lyhyen tähtäimen, 
paljon pieniä oikoteitä sisältävä tekninen velka taas nimettiin inkrementaalisek-
si velaksi. (Tom ym., 2013.)  

 

 
KUVIO 9 Yhdistelmä teknisen velan tyypeistä johdettuna McConnellin (2007), Tomin ym. 
(2013) ja Fowlerin (2009) määritelmistä. 

Toisaalta Fowlerin (2009) mukaan tekninen velka voidaan jakaa tahaton-
tietoinen ja piittaamaton-harkittu parien mukaan neljään erilaiseen tyyppiin. 
Nämä neljä tyyppiä on yhdistetty McConnellin (2007) ja Tomin ym. (2013) tyy-
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pitysten kanssa (kuvio 9).  Fowlerin (2009) ensimmäinen tyyppi on ”tietoinen – 
piittaamaton”, tässä otetaan tietoinen, mutta hallitsematon riski. Toinen tyyppi 
on ”tietoinen – harkittu”, tässäkin otetaan tietoinen riski, mutta se myös harkit-
tu, tunnistettu ja hallinnoitavissa. Kolmantena tyyppinä on ”tahaton – piittaa-
maton”, tämä syntyy usein tahattomasti ja tietämättömyydestä tai osaamatto-
muudesta johtuen. Neljäs ja viimeinen tyyppi on ”tahaton – harkittu”, tämäkin 
syntyy tahattomasti ja usein on jälkikäteen, oppimisen seurauksena, nähtävissä 
millainen suunnitteluratkaisu olisi ollut oikea.   

Pitkän tähtäimen tekninen velka syntyy ennakoivasti, strategisista syistä. 
Se voi olla investointi uuteen tuotteeseen tai uuteen teknologiaan (McConnell, 
2007). Tällaisia strategisia syitä voivat olla muun muassa vähentynyt asiakas-
tyytyväisyys ja monimutkainen koodi (Yli-Huumo, Maglyas & Smolander., 
2014). Toisaalta pitkän tähtäimen tekninen velka voi olla myös näkemys tule-
vaisuuden tarpeista. Kuten vaikka, että tuotteessa tarvitaan tukea vain yhdelle 
alustalle seuraavien viiden vuoden ajan (McConnell, 2007).  Lyhyen tähtäimen 
velka on usein otettu taktisesti ja reaktiivisesti. Yleensä se on projektin myöhäi-
sen vaiheen toimenpide, jotta saadaan tietty julkaisu valmiiksi. (McConnell, 
2007.) Lyhyen tähtäimen taktisessa velassa käytetyt oikotiet, esimerkiksi puut-
tuvat testit, osittaiset toiminnallisuudet tai kevyempi tietokanta, ovat jokainen 
erikseen tunnistettavissa. Tällaiseen velkaan johtavia syitä voivat olla esimer-
kiksi Time-to-market syyt (Yli-Huumo ym., 2014). Lyhyen tähtäimen, paljon 
pieniä oikoteitä sisältävä tekninen velka syntyy usein ajanpuutteen ja liiketoi-
mintapäätösten seurauksena (Yli-Huumo ym., 2014) ja on luonteeltaan inkre-
mentaalista (kuten ”copy-paste koodi”). Lyhyen tähtäimen velkaa tulisi maksaa 
pois nopealla aikataululla, ehkä jo seuraavan julkaisun aikana. Pitkän tähtäi-
men velan maksu taas voi viedä useita vuosia. (McConnell, 2007.) Toisaalta ei-
strateginen, piittaamaton velka johtaa lamaannuttaviin korkomenoihin ja pitkä-
aikaisiin pääomamaksuihin (Fowler, 2009). 

Siirryttäessä konkreettisempiin teknisen velan yksiköihin, voidaan niitä 
luokitella esimerkiksi velan sijainnin mukaisesti. Li ym. (2015) käyttivät tekni-
sen velan luokittelussaan velan sijaintia jakaessaan teknisen velan karkeasti 
kymmeneen erilaiseen tyyppiin. Nämä teknisen velan kymmenen eri tyyppiä 
ovat vaatimus, arkkitehtuuri, suunnittelu, koodi, testaus, julkaisu, dokumentaa-
tio, infrastruktuuri, versioituminen ja vika. Jokainen näistä tyypeistä voidaan 
vielä edelleen jakaa useaan alatyyppiin teknisen velan syntysyiden perusteella. 
Teknisen velan ulkopuolelle rajattiin viat, toteuttamattomat ominaisuudet, tu-
kevien prosessien puute, keskeneräiset tehtävät kehitysprosessissa, triviaalit 
koodin laatukysymykset sekä ohjelmistojen alhainen ulkoinen laatu. (Li ym., 
2015.)  Tutkimuksessaan Li ym. (2015) havaitsivat myös sen, kuinka jakautunut 
tutkijakunta on edelleen sen suhteen, ovatko viat teknistä velkaa vai eivät. Tä-
mä näkyy myös heidän tekemissään ”teknisen velan tyyppi” ja ”ei tekninen 
velka” listauksissa. Huomionarvoista on se, että viat esiintyvät molemmissa 
listauksissa.  

Tekninen velka kytkeytyy myös hyvin luonnollisesti ohjelmiston laatuun, 
jonka perusteella voidaan tunnistaa kaksi velan tyyppiä (Wolff & Johann, 2015). 
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Ensimmäinen tyyppi on ulkoinen laatu, joka koetaan käyttäjän tai asiakkaan 
toimesta. Ulkoista laatua voi olla ohjelmiston suorituskyky, turvallisuus, skaa-
lautuvuus, vakaus ja niin edelleen. Tällaista laatua voidaan mitata, ja käyttäjät 
kokevat sen käyttäessään ohjelmistoa. Toinen tyyppi on sisäinen laatu, jonka 
voivat havaita vain kehittäjät. Sisäinen laatu on jotain, joka tekee koodin jatko-
kehityksestä ja ylläpitämisestä joko helpompaa tai vaikeampaa. Hankalaa oh-
jelmistokehityksessä on se, että sisäistä laatua eivät oikeastaan voi havaita muut 
kuin tekniset henkilöt. Muiden on vaikea nähdä, mitä tämä sisäinen laatu todel-
la on ja miten se vaikuttaa itse kehitysprosessiin. (Wolff & Johann, 2015.) Edellä 
olevan perusteella teknisen velan voidaan ajatella olevan niiden tuotannossa 
olevien koodien korjaamisen kustannuksia, jotka johtuvat koodin rakenteellisis-
ta laatuongelmista. Teknisen velan voidaan ajatella kattavan myös sellaiset laa-
tuongelmat, jotka korjaamalla voitaisiin välttää erilaiset toiminnalliset ongelmat 
tai paremmin seurata kehityskustannuksia (Curtis ym., 2012). Luokittelujen ja 
tyypitysten jälkeen on kuitenkin huomattava, että tekninen velka ei ole pelkäs-
tään huonoa laatua, se ei myöskään ole virheitä ja kaiken lisäksi se on vielä 
hankalasti mitattavissakin (Kruchten ym., 2013).  

 

3.2.3 Syntyminen 

Jotta teknisen velan hallinnointi olisi mahdollista, on tärkeää tietää miten, mil-
loin ja miksi teknistä velkaa syntyy. Hyvin usein tekninen velka voidaan havai-
ta jo suoraan järjestelmän rakenteen perusteella, esimerkiksi rakenteen moni-
mutkaisuutena (Brown ym., 2010) tai huonona laatuna (Curtis ym., 2012). Täl-
lainen tekninen velka vaikuttaa liiketoimintaan sekä tietotekniikan kustannuk-
sina että liiketoiminnan riskeinä (Curtis ym., 2012). Rakenteellinen monimut-
kaisuus taas syntyy tahattomasti usein silloin, kun järjestelmän osien riippu-
vuuksien määrä kasvaa ja suunnittelutavoitteita rikotaan. Tällaiset monimut-
kaistumiset tekevät järjestelmistä jäykkiä (vaikea muuttaa), hauraita (kukin muu-
tos rikkoo jotain muuta), viskooseja (on vaikeampaa tehdä asiat oikein) ja läpinäky-
mättömämpiä (vaikea ymmärtää). (Brown, ym., 2010.) Toisaalta myös koodin 
heikko sisäinen laatu on eräänlaista teknistä velkaa. Työkalut, kuten staattiset 
koodianalysaattorit, auttavat tunnistamaan näitä heikosta sisäisestä laadusta 
johtuvia ongelmia ja niihin liittyviä dokumentaatio- ja testausongelmia. (Kruch-
ten ym., 2013.) Teknistä velkaa syntyy myös muun muassa seuraavista syistä 
Allman, 2012; Yli-Huumo ym., 2014): 

- käytetään oikoteitä lähdekoodissa 
- käytetään epämääräisiä käsitteitä 
- käytetään hämäriä tai epätäydellisiä virheilmoituksia  
- käytetään ei-tyyppiturvallisia ratkaisuja  
- käytetään järjestelmään sopimattomia käännöstyökaluja 
- tingitään hyvistä tietoturvakäytännöistä 
- jätetään yksikkötestit kirjoittamatta (Allman, 2012.) 
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- käytetään oikoteitä vaatimus-, arkkitehtuuri- ja testausvaiheissa  
- puuttuvat koodausstandardit ja -ohjeet 
- viestinnän haasteet 
- ajan puute (Yli-Huumo ym., 2014.) 

Tekninen velka on pohjimmiltaan tasapainoilua ohjelmistojen laadun (Lim ym., 
2012; Kruchten ym., 2013; Brown, ym., 2010; Wolff & Johann, 2015), liiketoimin-
nan todellisuuden (Lim ym., 2012; Curtis ym., 2012; Tom ym., 2013) sekä johdon 
ja liiketoiminnan päätösten (Yli-Huumo ym., 2014; Tom ym., 2013; Brown, ym., 
2010) kanssa. Toisaalta se on myös prosessien, laajuuden, testauksen ja suunnit-
telun kompromisseja (Lim ym., 2012). Lisäksi on myös todennäköisempää, että 
ohjelmistoprojekti hankkii teknistä velkaa ohjelmiston infrastruktuuriin kuin 
sen käyttöliittymään (Lim ym., 2012). Teknistä velkaa ei välttämättä aiheuta 
vain yksi erityinen syy. Ohjelmistoprojektin teknisen velan ensisijaiseksi syyksi 
on havaittu ajanpuute ja liiketoimintapäätökset taas ovat yksi kehitystiimin 
ajanpuutteen ja paineen yleisistä syistä (Yli-Huumo ym., 2014). Tekninen velka 
on kuitenkin väistämätön ja se voi olla jopa hyvä asia, kunhan sitä hallinnoi-
daan oikein. Hallinnointi voi kuitenkin olla hankalaa, sillä teknistä velkaa syn-
tyy lukuisista eri syistä, ja velan vaikutuksien ennustaminen on usein vaikeaa. 
(Allman, 2012.)  

3.2.4 Taksonomia, ontologia ja ilmiön nykytilanne  

Teknisen velan ilmiötä on tutkittu varsin monesta näkökulmasta ja ilmiölle on 
näin pystytty luomaan myös taksonomia ja ontologia sekä muita erilaisia luo-
kitteluja. Teknisen velan ilmiön alustava teoreettinen viitekehys syntyi Tomin 
ym. (2012) kirjallisuuskatsauksen tuloksena. Tom ym. (2013) tekivät myös toi-
sen kirjallisuuskatsauksen, jossa he täydensivät aiempaa teoreettista viitekehys-
tä ja loivat teknisen velan ilmiön taksonomian. Teknisen velan ontologian taas 
loivat Alves, Ribeiro, Caires, Mendes ja Spínola (2014) suorittamallaan kirjalli-
suuskartoituksellaan. Lin ym. (2015) kirjallisuuskatsaus yksilöi teknisen velan 
hallinnoinnin elementit, jotka toimivat myös tämän tutkimuksen lähtökohtana. 
Alves ym. (2016) suorittivat kirjallisuuskatsauksen teknisen velan eri tyypeistä 
ja erilaisista teknisen velan hallinnoinnin menetelmistä. Näitä menetelmiä hyö-
dynnetään myös tässä tutkimuksessa. Ampatzogloun, Ampatzogloun, Chat-
zigeorgioun ja Avgerioun (2015a) kirjallisuuskatsaus taas tuo esille teknisen 
velan taloudellisia näkökohtia. Ribeiro, de Freitas Farias, Mendonça, ja Spínola 
(2016) selvittivät kirjallisuuskatsauksessaan erilaisia teknisen velan hallinnoin-
nin tukemiseen käytettäviä päätöksentekokriteerejä. Tutkimuksessaan he tun-
nistivat päätöksentekokriteereitä, jotka tukevat teknisen velan takaisinmak-
suajankohdan valintaa. Villarin, Matalongan ja Uruguayn (2013) kirjallisuuskat-
sauksen tarkoituksena taas oli ymmärtää teknisen velan metaforan käyttökel-
poisuus projektin hallinnan välineenä. Behutiye ym. (2017) sen sijaan määritti-
vät kirjallisuuskatsauksessaan teknisen velan tämänhetkistä tasoa sekä velan 
syitä, seurauksia ja hallinnointistrategioita ketterässä ohjelmistokehityksessä. 
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Toisaalta teknisen velan hallinnointiin käytettävien työkalujen vaatimuksia 
määrittelivät Falessi, Shaw, Shull, Mullen & Keymind, (2013). Voidaankin todeta, 
että teknisen velan ilmiön aihepiiriä on tutkittu monelta eri kantilta ja useiden 
tutkijoiden toimesta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että teknisen velan määritelmiä on useita ja 
osittain eri kohderyhmille suunnattuja. Yleistäen voitaisiin sanoa, että teknistä 
velkaa ovat kaikki ne järjestelmään liittyvät asiat, jotka heikentävät tai huonon-
tavat järjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa. Teknistä velkaa voidaan myös jakaa 
ja luokitella monin eri tavoin. Erilaisilla luokitteluilla pyritään konkretisoimaan 
teknisen velan käsitteistöä ja määritelmiä. Tekninen velka voidaan jakaa esi-
merkiksi tahattomaan, strategiseen, taktiseen ja inkrementaaliseen velkaan. Ne-
gatiivisten vaikutusten lisäksi teknisellä velalla voidaan saavuttaa myös merkit-
täviä hyötyjä, kuten esimerkiksi kilpailuetua. Toisaalta teknistä velkaa syntyy 
lukuisista eri sysistä ja usein syntymistä ei aiheuta vain yksi syy, vaan se on 
tulos monen eri syyn yhteisvaikutuksesta. Teknisen velan syntymistä edesaut-
tavia asioita näyttäisivät olevan muun muassa viestinnän haasteet, ajan puute, 
monimutkainen koodi ja koodausstandardien ja -ohjeiden puute. Seuraavassa 
luvussa tarkastellaan teknisen velan hallinnointia, mistä osista se koostuu ja 
miksi hallinnointia tarvitaan. 

3.3 Teknisen velan hallinnointi 

Tässä luvussa tutkitaan mitä teknisen velan hallinnointi on, mistä osista se 
koostuu ja miksi ja kuinka sitä voidaan tehdä. Brown ym. (2010) havaitsivat jo 
2010, että teknisen velan käsite oli saamassa vetovoimaa yhtenä keinona keskit-
tyä lyhyen tähtäimen kompromissien luomien satunnaisten monimutkaisuuk-
sien pitkän tähtäimen hallintaan. Tutkimuksessaan hän havaitsi myös, että täl-
laisen velan tehokasta hallinnointia pidetään yleisesti kriittisenä, kun yritetään 
saavuttaa ja ylläpitää ohjelmistojen laatua. Syynä tähän on, että hallinnoimaton 
velka luo merkittäviä pitkän tähtäimen ongelmia, kuten lisääntyneet ylläpito-
kustannukset. Teknisen velan metafora korostaa, että tekninen velka syntyy 
aikaisempien nopeiden, hätäisten ja vajavaisten suunnittelujen ja toteutuksien 
valinnoista. Tekninen velka näkyy siten lisääntyneinä tulevina kustannuksina. 
(Brown, ym., 2010.) Kuten rahoitus velka, joskus tekninenkin velka voi olla tar-
peellinen. Voidaan valita joko koron maksun jatkaminen, tai pääoman lyhen-
täminen. Pääoman lyhentämistä tehdään esimerkiksi refaktoroimalla ja muok-
kaamalla arkkitehtuuria, jolla päästään pienempiin tuleviin korkomaksuihin. 
(Brown, ym., 2010.)  
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3.3.1 Tarve ja merkitys 

Tekninen velka auttaa tasapainottamaan kehityshankkeen liiketoiminnallisia ja 
organisatorisia tekijöitä sekä maksimoimaan taloudellista menestystä yhdessä 
teknisten näkökohtien kanssa (Buschmann, 2011). Teknisen velan ymmärtämi-
sellä, siitä viestimisellä ja sen hallinnoinnilla voi olla valtava merkitys järjestel-
män sekä lyhyen- että pitkän tähtäimen menestykseen (Allman, 2012). Tekninen 
velka on usein tarkoituksella luotu vipuvoimaksi ja se voi lisätä tuottavuutta 
lyhyellä aikavälillä. Näin tiimit voivat käyttää strategisesti tai taktisesti erilaisia 
oikoteitä ja lykätä työtä sekä kerätä teknistä velkaa vastineeksi "lainatusta ajas-
ta" (Tom ym., 2013). Strategiana voi olla myös ajan tai rahan säästäminen (All-
man, 2012). Tekninen velka sisältää usein myös uhkapeliä siitä, mitä tulevai-
suudessa tapahtuu (Allman, 2012).  

Tahaton tekninen velka ei vaikuta tiimin tuottavuuteen lyhyellä aikavälil-
lä, koska se ei tyypillisesti johda nousuun tai laskuun nopeudessa. Tiimin mo-
raaliin taas ei ole vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, koska tahaton tekninen velka 
saattaa löytyä ja realisoitua vasta useiden seuraavien iteraatioiden päästä. (Tom 
ym., 2013.)  
Velan ollessa hallitsematonta päästään optimointiongelmaan, jossa lyhyen täh-
täimen optimoinnilla vaarannetaan sekä talous että tekniikka pitkällä tähtäimel-
lä. Suunnittelun oikotiet taas saattavat antaa käsityksen menestyksestä, kunnes 
niiden seuraukset alkavat hidastaa projekteja. Kehityspäätökset, erityisesti ark-
kitehtuuriset, taas tulee olla aktiivisesti hallinnoituja ja jatkuvasti määrällisesti 
analysoituja, koska ne aiheuttavat kustannuksia, arvoa ja velkaa. (Brown ym., 
2010.) 

Käsite velasta yhtenä investoinnin tyyppinä, joka mahdollistaisi kasvun 
nopeasti lyhyellä aikavälillä, luo houkutuksen antaa velan kertyä. Tämä taas 
väistämättä hidastaa kehitysnopeutta ja kasvattaa markkinoille tuloaikaa (Ti-
me-to-market) pitkällä aikavälillä, ellei velkaa makseta takaisin. (Tom ym., 
2013.) Buschmannin (2011) mukaan tosin monet laskelmat osoittavat yllättäen, 
että usein on parempi ottaa velkaa ja maksaa se vasta myöhemmin pois. Hyvä 
asia teknisessä velassa on se, että se poistuu automaattisesti järjestelmän elin-
kaaren lopussa, toisin kuin taloudellinen velka. Teknisten näkökohtien pitää 
vaikuttaa, mutta ne eivät saa määrittää miten velkaa tulee käsitellä. Vaikka tek-
nisen velan poismaksu on suotuisaa, niin se ei aina tarjoa parasta arvoa. 
(Buschmann, 2011.) Teknisen velan kielteiset vaikutukset näyttävät osuvan pit-
källe aikavälille. Nämä johtavat huonoon asiakaskäsitykseen ja heijastuvat siten 
asiakaspalveluun, jossa tarvitaan myöhemmin enemmän työtä ja kustannuksia, 
koska joudutaan käsittelemään teknistä velkaa asiakkaan tiloissa. (Lim ym., 
2012.) Yhden ohjelmistokehitysorganisaation tehdessä päätöksen ottaa teknistä 
velkaa saavuttaakseen tietyn tavoitteen, kuten tietyn toimituspäivän, ei päätös 
ole erillinen yksittäinen tapahtuma, vaan se vaikuttaa myös muihin ekosystee-
min jäseniin (McGregor ym., 2012). 

Brownin ym. (2010) mukaan riittävänä teknisen velan hallintana pieni-
muotoisissa projekteissa koetaan olevan ketterät käytänteet (refaktorointi, testi-
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vetoinen ohjelmakehitys (TDD) ja iteraatioiden hallinta) yhdessä teknisen velan 
intuitiivisen käsityksen kanssa. Kenties tästä riittävyyden tunteesta johtuen ei 
ketteriin käytänteisiin ole tehty teknisen velan tiukempaa konseptin määritel-
mää ja validointia tai heuristisia käytänteitä, joita sen hallinnointi suuremmassa 
mittakaavassa sitten käytännössä tarkoittaisi. Ketterillä ohjelmistokehitysmene-
telmillä on ollut merkittävä vaikutus ohjelmistokehityksen käytäntöihin muu-
tamien viime vuosien aikana. Ketterien tekniikoiden skaalaus onkin saanut pal-
jon huomiota, mutta teknisen velan hallinnointitekniikat ovat jääneet lähes 
huomiotta. Vaarana tällaisessa tekniikoiden kehittymisen epätasapainossa on, 
että tarve saada teknisen velan hallinnointiongelmaan tehokkaita ratkaisuja, 
johtaa siihen, että hyväksytään intuitiivisesti houkutteleva, mutta todellisuu-
dessa vain osittain sopiva heuristiikka. (Brown ym., 2010.) 

Allman (2012) toteaa, että teknisen velan hallinnoinnissa on paljon samaa 
kuin riskienhallinnassa, joten vastaavia tekniikoita voidaan soveltaa. Jos teknis-
tä velkaa ei hallinnoida, niin se yleensä ajan mittaan kasvaa asteittain, kunnes 
mahdollisesti saavutetaan kriisitilanne. Teknistä velkaa voidaan tarkastella mo-
nella eri tavalla ja sitä voi syntyä kaikilla organisaation tasoilla. Sitä voidaan 
hallinnoida kunnolla vain kaikkien tasojen tuella ja ymmärryksellä. Erityisen 
tärkeää on auttaa ei-teknisiä osapuolia ymmärtämään kustannuksia, joita hal-
linnoimaton velka voi aiheuttaa. (Allman, 2012.) Pieni määrä teknistä velkaa ei 
ehkä vielä ole ongelma, mutta siitä tulee ongelmallista velan määrän kasvaessa. 
Oleellista on siis määrittää sääntöjä teknisen velan määrälle, esimerkiksi hyväk-
syttävyysraja. (Brown ym., 2010.)  Snipes, Robinson, Guo ja Seaman (2012) tuo-
vat taas tutkimuksessaan esille, että kustannushyötyanalyysin liittäminen pää-
töksentekoprosessiin voisi johtaa parempiin päätöksiin kuten tuotteen kannat-
tavuuteen pitkällä aikavälillä ja asiakastyytyväisyyden parantumiseen. Tutki-
muksessaan he myös kehittivät kustannushyötyanalyysiä siten, että siihen sisäl-
tyy myös tekniseen velkaan liittyviä tunnistettuja kustannustekijöitä. Teknisen 
velan hallinnointi on tarpeen, jotta velka voidaan pitää hallinnassa. Teknisen 
velan hallinnointi muodostuu lisäkustannusten lähteen selvittämisestä silloin 
kun ohjelmistoa muutetaan ja analysoidaan, jotta nähdään, milloin on kannat-
tavaa investoida ohjelmiston parantamiseen. Käytännössä hyvä teknisen velan 
hallinnointi tarkoittaa, että projekteilla on teknistä velkaa sellainen määrä, joka 
ei estä organisaatiota saavuttamasta sen liiketoiminnallisia tavoitteita. (Fernán-
dez-Sánchez, Garbajosa, Vidal ja Yague, 2015a.) 

Tyypillisesti tiukat ylläpidon budjetit ja aikataulut aiheuttavat väistämättä 
muutoksia, jotka eivät täysin ota huomioon ohjelmiston laatuvaatimuksia. Kun 
käytetään teknisen velan metaforaa selittämään tätä ilmiötä, pystyvät käyttäjät 
ja johtajat huomiomaan sen suunnittelussa ja päätöksenteossa. (Seaman & Guo, 
2011.) Tekninen velka on usein seurausta korkean tason teknisten ja ei-teknisten 
johtajien päätöksistä, ja teknisen johtajuuden ja johtamisen asenteet vaikuttavat 
voimakkaasti päätöksiin ottaa teknistä velkaa (Lim ym., 2012). Teknisen velan 
tehokasta hallinnointia taas pidetään kriittisenä yritettäessä saavuttaa ja ylläpi-
tää ohjelmistojen laatua. Hallinnoimaton velka luo merkittäviä pitkän aikavälin 
ongelmia, kuten lisääntyneet ylläpitokustannukset. (Brown, ym., 2010.) 
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3.3.2 Teknisen velan hallinnoinnin osa-alueet 

Teknisen velan hallinnointi (Technical Debt Management, TDM) sisältää toimia, 
joilla estetään mahdollisen uuden teknisen velan yksiköiden (sekä tahallisten 
että tahattomien) syntyminen. Teknisen velan hallinnointi sisältää myös toimet 
jo kertyneen teknisen velan hallinnoimiseksi, tarkoittaen velan tekemistä näky-
väksi ja hallittavaksi. Lisäksi se sisältää toimet, joiden avulla pidetään ohjelmis-
toprojektin kustannukset ja arvo tasapainossa. (Li ym., 2015.)  Teknisen velan 
hallinnointi voidaan Lin ym. (2015) mukaan jakaa kahdeksaan osa-alueeseen, 
jotka on järjestelty taulukoksi (taulukko 3). Heidän mukaansa teknisen velan 
hallinnointi on tunnistamista, mittaamista, priorisointia, valvontaa, ehkäisemis-
tä, dokumentointia ja viestintää. 

TAULUKKO 3 Teknisen velan hallinnoinnin jako kahdeksaan osaan Lin ym. (2015) mu-
kaan 
 Hallinnoinnin osa  Selite 

1 Tunnistaminen  Havaitaan syntynyt tekninen velka 

2 Ehkäiseminen  Pyritään ehkäisemään uuden teknisen velan syntyminen 

3 Mittaaminen  Arvioidaan hyödyt / kustannukset 

4 Priorisointi  Ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella järjestellään tekni-
sen velan yksiköt 

5 Takaisinmaksu  Korjataan tai lievennetään teknistä velkaa, esim. uudelleen-
suunnittelulla 

6 Valvonta  Valvotaan hyötyjen ja kustannusten muutoksia ratkaisematto-
mien velan yksiköiden osalta 

7 Viestintä   Tehdään tunnistettu tekninen velka näkyväksi kaikille sidos-
ryhmille, mahdollistaa keskustelun ja edelleen hallinnoinnin 

8 Dokumentointi  
 

 Yhdenmukainen tapa esittää ja yksilöidä tekninen velka 

 

 
Erilaiset käytettävissä olevat teknisen velan hallinnointitekniikat ovat lisänneet 
erilaisten tekniikoiden määrää ja hajontaa. Tästä johtuen johtajat kaipaavatkin 
nyt ohjeita siitä, kuinka valita sellainen tekniikoiden kokoelma, joka huomioi 
organisaation tavoitteet, liiketoimintastrategiat, aikataulut, riskitekijät, taloudel-
liset rajoitteet ja verotukselliset näkökohdat ja lisäksi vielä mahdollistaisi tekni-
sen velan hallinnoinnin. (Fernández-Sánchez, ym., 2015a.) Teknisen velan hal-
linnointi vaatii selkeän ja perusteellisen käsityksen viimeisimmästä teknisen 
velan tilanteesta. Erilaisia menetelmiä ja työkaluja on käytetty, ehdotettu ja ke-
hitetty teknisen velan hallinnointiin, mutta epäselvää on se, kuinka näitä mene-
telmiä ja välineitä voidaan kytkeä teknisen velan hallinnoinnin toimintoihin. (Li 
ym., 2015.)  Alla olevassa kuviossa (kuvio 10) on kuvattu Li ym. (2015) tutki-
muksessaan tarkastelemien kahdenkymmenenyhdeksän työkalun jakautumi-
nen teknisen velan hallinnoinnin osa-alueittain. Kuviosta on selvästi havaitta-
vissa se, kuinka työkalut ovat painottuneet teknisen velan tunnistamiseen ja 
esittämistä eli kuvaamista tai takaisinmaksua tukee vain yksi työkalu ja tekni-
sen velan ehkäisemistä ei yksikään. Lin ym. (2015) mukaan näistä kahdesta-
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kymmenestäyhdeksästä työkalusta vain neljä työkalua oli omistettu teknisen 
velan hallinnointiin, kun suurin osa kerätyistä työkaluista oli muilta aloilta lai-
nattuja, kuten esimerkiksi koodin laadun analysointiin. 

 

 
KUVIO 10 Teknisen velan hallinnointia tukevat työkalut toiminnoittain (Li ym., 2015, 211) 

He myös painottivat, että jokainen näistä neljästä teknisen velan hallinnointiin 
omistetusta työkalusta tuki useampaa kuin kahta teknisen velan hallinnointi-
toimintoa. Toisaalta muut työkalut tukivat vain yhtä tai kahta teknisen velan 
hallinnointitoimintoa. (Li ym., 2015.) Ernst ym. (2015) taas havaitsivat tutki-
muksessaan, että arkkitehtuurisen teknisen velan hallinnointiin käytettiin har-
voin työkaluja. Syynä tähän heidän mukaansa oli se, että käytettävissä olevat 
työkalut olivat, joko hankalia käyttää ja asentaa tai eivät vastanneet käyttäjien 
tarpeita. 

3.3.3 Tunnistaminen, ehkäiseminen ja mittaaminen 

Ensimmäinen askel teknisen velan hallinnointiin on erilaisten teknisen velan 
yksiköiden tunnistaminen. Teknistä velkaa ei voi hallinnoida ilman velan tun-
nistamista sekä keskustelua niiden kanssa, jotka voivat tehdä teknistä velkaa 
koskevia päätöksiä (Lim ym. 2012). Guo ja Seaman (2011) ovat tutkineet miten 
erilaisia teknisen velan yksiköitä voidaan tunnistaa ja he ovat listanneet seuraa-
vat tavat:  

1. Suunnitteluvelka voidaan tunnistaa staattisesti, Eisenberg (2012) on li-
sännyt vielä dynaamisen tunnistamisen, analysoimalla lähdekoodia. 

2. Testausvelka voidaan tunnistaa vertaamalla testisuunnitelmia ja testitu-
loksia. Suunnitellut, mutta ajamattomat testit ovat testausvelkaa.  
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3. Vikavelka voidaan tunnistaa vertaamalla testituloksia muutosraporttei-
hin. Viat, jotka on todettu, mutta ei korjattu, ovat vikavelkaa. Toisaalta 
Kruchten ym. (2013) ovat rajanneet itse viat teknisen velan ulkopuolelle.  

4. Dokumentaatiovelka voidaan tunnistaa vertaamalla muutosraportteja 
dokumentaation versiohistoriaan. Jos muutoksia on tehty päivittämättä 
dokumentaatiota, on kyseinen päivittämätön dokumentaatio dokumen-
tointivelkaa.  

Koodin analysointiin on tarjolla paljon erilaisia työkaluja. Analysoinnissa tulisi-
kin käyttää useampaa välinettä, sillä kukin työkalu tuo esiin erilaisia koodin 
ongelmakohtia. Yhden työkalun käyttö ei yleensä ole riittävä osoittamaan pro-
jektin kannalta kaikkia tärkeitä teknisen velan ongelmakohtia. (Zazworka ym., 
2014.) Useat analysointityökalut sisältävät myös jonkinlaisen mittaamisen työ-
kalun tai menetelmän, jonka avulla järjestelmän teknisen velan määrää voidaan 
mitata. Saatavilla on myös erikseen hyödynnettäviä menetelmiä. Eniten käytet-
ty lienee SQALE (software quality assessment based on life-cycle expectations), joka 
löytyy myös joistakin analysointityökaluista plugin-versiona (Letouzey & Il-
kiewicz, 2012). Teknisen velan tunnistamisessa myös kehittäjät ovat avainase-
massa. Kehittäjillä on usein jo tiedossa olevia ongelmakohtia, jotka usein ovat 
myös sellaisia, joita työkalut eivät löydä, kuten esimerkiksi useaan paikkaan 
tallennettu tieto tai muistinkäyttöongelmat (Zazworka, Spinola, Vetro, Shull & 
Seaman, 2013). Teknisen velan syntymistä voidaan rajoittaa jonkin verran vas-
taamalla velan yleisiin syntymisen syihin. Tällaisia ehkäisemisen ja rajoittami-
sen menetelmiä voisivat siten olla esimerkiksi koodausstandardien ja -ohjeiden 
kirjoittaminen, parikoodaus (kokematon - kokenut), dokumentointi ja koodin 
refaktorointi (Yli-Huumo ym., 2014). 

Teknisen velan olemassaolo vaikeuttaa ohjelmistojen hallintaa, koska joh-
tajien on päätettävä, maksetaanko velkaa pois, kuinka paljon maksetaan ja mil-
loin. Jotta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä, on välttämätöntä saada perus-
teellinen tietämys sekä nykyiselle että tulevalle projektin teknisen velan määräl-
le ja arvolle. Tunnistaminen, mittaaminen ja teknisen velan valvonta auttaisivat 
johtajia tekemään perusteltuja päätöksiä, jolloin saataisiin laadukkaampia yllä-
pidettyjä ohjelmistoja ja suurempi ylläpidon tuottavuus. (Seaman & Guo, 2011.) 
Teknistä velkaa voidaan pitää tietyn tyyppisenä riskinä ohjelmistojen ylläpidos-
sa, koska sillä on riskien peruselementit: mahdollinen tappio tai sanktio ja tähän 
liittyvä epävarmuus. Teknisen velan mittaamisen ja hallinnan ongelman voi-
daankin nähdä liittyvän läheisesti riskienhallintaan ja perusteltujen päätöksien 
tekemiseen. Perustellut päätökset taas liittyvät siihen, mitkä viivästytetyt tehtä-
vät tulee suorittaa loppuun ja missä ajankohdassa. (Seaman & Guo, 2011.) 
Avain teknisen velan kuvantamiselle, ei siten niinkään ole mitata velkaa pala 
palalta sen toteutuessa, vaan mitata velan kumulatiivista vaikutusta ajan suh-
teen (Lim ym., 2012). 
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3.3.4 Priorisointi, takaisinmaksu ja valvonta 

Teknisen velan metaforaa on pidetty hyödyllisenä kommunikoitaessa osa-
optimaalisten ratkaisujen riskeistä teknisten ja ei-teknisten sidosryhmien välillä. 
On kuitenkin olennaista ymmärtää asiaan liittyvien sidosryhmien tietotarpeet, 
jotta voidaan tuottaa teknisen velan mittauksia, jotka sallivat asianmukaisen 
viestinnän ja tietoon perustuvan priorisoinnin. (Martini & Bosch, 2015a.) 

Martini ja Bosch (2015a) ovat tutkineet mitkä ovat ne keskeiset tiedot, joita 
ketterien projektien tuotteen omistajat ja ohjelmistojen arkkitehdit tarvitsevat 
voidakseen priorisoida riskialttiita arkkitehtuurisia teknisen velan yksiköitä 
suhteessa uusien ominaisuuksien kehittämiseen. He määrittelivät ne priori-
soinnin näkökohdat, joita voidaan käyttää vertailupainoarvoina arkkitehtien ja 
tuotteenomistajien välillä. He kuvasivat myös aiemmin (Martini & Bosch, 2015b) 
tekemänsä taksonomian arkkitehtuuristen teknisen velan yksiköiden vaikutuk-
sista, koska tietoja velan vaikutuksista voidaan käyttää priorisoinnin aikana.  
Priorisoinnin näkökohdat Martinin ja Boschin (2015a) mukaan ovat:  

1. kilpailuetu  
2. pitkäaikainen asiakastyytyväisyys  
3. läpimenoaika 
4. ylläpitokustannukset 
5. vetovoima markkinoille 
6. rangaistus 
7. riskit 
8. arvo tietylle asiakkaalle 
9. epävakaus / vaihtelevuus. 

Limin ym. (2012) tutkimuksen mukaan riskienhallinnan lähestymistapaa voisi 
käyttää arvioimaan ja priorisoimaan teknisen velan kustannuksia ja arvoa. He 
myös ehdottavat 5 – 10 % varaamista kustakin julkaisusyklistä teknisen velan 
käsittelyyn. Martinin ja Boschin (2015) tutkimuksen mukaan luku voisi olla 10 - 
20 % resursseista ja tämä osoitettuna nimenomaan arkkitehtuuriselle tekniselle 
velalle. 

Arkkitehtuurisen teknisen velan priorisointiprosessissa käytettäviä tietoja 
ovat asiakkaalta saatavat liiketoimintaperusteiset tiedot sekä arkkitehtuurisen 
teknisen velan vaikutusten tiedot, kuten refaktorointikustannukset ja velan 
pääomakustannukset. Näiden tietojen perusteella ja priorisointinäkökohdat 
huomioiden arkkitehdit ja tuoteomistajat arvioivat ja tekevät päätöksiä arkki-
tehtuurisen teknisen velan suhteen. (Martini & Bosch, 2015a.) Priorisoinnin nä-
kökohdista läpimenoaika, ylläpitokustannukset ja riskit näyttäisivät hyötyvän 
paljon arkkitehtuurisen teknisen velan vaikutuksiin liittyvistä tiedoista. Edelli-
sillä kolmella näkökohdalla on myös eniten merkitystä priorisointiprosessissa. 
(Martini & Bosch, 2015a.) Toisin kuin tuoteomistajat, arkkitehdit näkevät arkki-
tehtuurisen teknisen velan vaikutusten tiedot enemmän hyödyllisenä priori-



49 

sointiprosessissa, erityisesti silloin kun priorisointinäkökohtina ovat ylläpito-
kustannukset tai rangaistus (Martini & Bosch, 2015a). 

 Arkkitehtien vastuulla on auttaa sopivan toteutuksen valitsemisessa, kun 
projektiryhmän päättää maksaa teknistä velkaa takaisin. Nyrkkisääntönä on 
olla "minimaalisesti kajoava" - pidetään kustannukset alhaisina, mutta myös 
koska ei ole vain voitettavaa, vaan on myös hävittävää. (Buschmann, 2011.) 
Ihannetapauksessa ohjelmistojen johtajat voivat valita ottavansa vain sellaista 
teknistä velkaa, joka ei kasva korkoa tai valita viivyttävänsä velan takaisin 
maksua keskittymällä sellaisiin teknisiin velan yksiköihin, joille on rangaistus. 
Vaikeutena kuitenkin on se, että harvoin on tiedossa etukäteen, onko tietyssä 
osassa järjestelmää puutteita tai onko tiettyyn moduuliin koskaan tulossa muu-
toksia. (Seaman & Guo, 2011.) 

Vaikka teknistä velkaa ei tarvitse maksaa takaisin millään kiinteällä aika-
taululla, se pitää yleensä kuitenkin maksaa. Korkoa tekniselle velalle kertyy 
aina kun joku järjestelmän kanssa työskentelevä viivästyy esimerkiksi virheiden, 
suorituskykyongelmien tai ylläpidettävän koodin takia. (Allman, 2012.) 
Buschmannin (2011), kuten myös Allmanin (2012) sekä Curtisin ym. (2012), 
mukaan teknisen velan hoitaminen voidaan jakaa kolmeen erilaiseen vaihtoeh-
toon. Ensimmäisenä vaihtoehtona on teknisen velan takaisinmaksu, jossa uu-
delleen kirjoitetaan tai korvataan todella huono koodin osa tai kokonaisuus va-
kaalla ja hyvällä suunnittelulla. Toisaalta tällaiseen tulisi lähteä vain siinä ta-
pauksessa, että koodi on todella huonoa tai, että siihen joudutaan jatkuvasti 
lisäämään uusia toiminnallisuuksia. Toisena vaihtoehtona on teknisen velan 
muuntaminen. Silloin jossain järjestelmän osassa on hyvin korkea tekninen vel-
ka, mutta järjestelmän osan vaihtaminen ei ole mahdollista, koska takaisinmak-
su voi olla liian kallista ja riskialtista. Tällaisessa tapauksessa voidaan yrittää 
muuntaa järjestelmän osaa parempaan vaan ei täydelliseen ratkaisuun, jossa on 
pienempi tekninen velka. Näin järjestelmän osa ei edelleenkään ole täydellinen, 
mutta paljon parempi kuin vanha. Uuden teknisen velan korko on paljon alhai-
sempi ja sopii siten paremmin myös talousarvioon. Viimeisenä, kolmantena 
vaihtoehtona on teknisen velan koron maksu. Joskus saavutettavissa olevat 
hyödyt eivät kata uudelleensuunnitteluun liittyviä kustannuksia, jolloin voi-
daan hyväksyä tekninen velka ja vain jatkaa sen koron maksua. Tässä tapauk-
sessa tiedetään, ettei koodi ole kovin hyvää, mutta liiketoiminnan kannalta se 
on halvin vaihtoehto.  

Teknistä velkaa ei voi välttää, joten sitä täytyy silloin hallita. Tämä tarkoit-
taa, että tunnustetaan, tunnistetaan ja valvotaan, tehdään perusteltuja päätöksiä 
liittyen tekniseen velkaan ja estetään sen pahimmat seuraukset (Lim ym., 2012). 
Tärkeää olisi myös analysoida se, kuinka erilaisia asiakkaisiin liittyviä tietoja, 
kuten asiakasvaatimuksia, käytetään priorisoinnin aikana ja kuinka niitä verra-
taan teknisen velan vaikutuksiin. Näin ymmärretään se, kuinka teknisen velan 
takaisinmaksutarpeet voidaan priorisoida uusien ominaisuuksien kehittämisen 
edelle (Martini & Bosch, 2015a). Teknisen velan valvonnan avuksi Lim ym. 
(2012) ehdottavat Wikiä, tehtävälistaa (backlog) tai tehtävätaulua (task board).   
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3.3.5 Viestintä ja dokumentointi  

Tekninen velka ei ole yhtä näkyvä ulkoisille sidosryhmille, kuten asiakkaille ja 
johdolle, kuin koodin kanssa päivittäin työskenteleville kehittäjille. (Lim ym., 
2012). Tom ym. (2012) tutkimuksessa tulee esille se, että järjestelmän sisältämän 
teknisen velan laajuuden tunnistaminen, määrällistäminen ja tarkka viestintä 
tuovat merkittäviä haasteita. Lim ym. (2012) kehottavat hallitsemaan asiakkai-
den ja ei-teknisten sidosryhmien odotuksia tekemällä heistä tasavertaisia 
kumppaneita sekä näin helpottamaan avointa vuoropuhelua teknisen velan 
vaikutuksista.  

Yli-Huumo ym. (2014) tuovat ilmi, että tekninen velka on jotain, mitä yri-
tykset eivät voi välttää ohjelmistokehitysprojektien aikana. Heidän tapaustut-
kimuksessaan tekninen velka syntyi eri johtotason päätöksien seurauksena. 
Päätöksiä tehtiin projektin aikana, jotta saavutettaisiin määräajat tai tietämät-
tään, tietämyksen puutteesta johtuen. Yli-Huumo ym. (2014) havaitsivat tutki-
muksessaan hyviä viestintärakenteita, joissa projektipäälliköt toimivat tehok-
kaina suodattimina yritysjohtajien ja kehitystiimien välillä teknistä velkaa kos-
kevissa päätöksissä. Lisäksi he havaitsevat, että tiedonantorakenteet ovat pie-
nissä yrityksissä paljon parempia kuin suurissa yrityksissä, joissa mielipiteen 
saaminen teknisestä velasta on haastavampaa monimutkaisemman ja suurem-
man viestintärakenteen takia (Yli-Huumo ym., 2014). Yli-Huumon ym. (2014) 
mukaan kehitystiimin oli vaikea ilmaista teknisiä mielipiteitänsä yritysjohtajille 
ja liikkeenjohdon ihmisille ja tätä kautta saada enemmän kehitysaikaa. Toisaalta 
kehitystiimi kuitenkin mainitaan usein erilaisissa tekniseen velkaan liittyvissä 
tilanteissa (Yli-Huumo ym., 2014). Onkin olennaista ymmärtää mukana olevien 
sidosryhmien tietotarpeita, jotta voidaan laatia teknisen velan mittauksia, jotka 
sallivat asianmukaisen viestinnän ja tiedon priorisoinnin (Martini & Bosch, 
2015a). Teknisen velan tasapainottaminen vaatii, että ohjelmistoalan ammatti-
laiset esittävät teknisen velan täsmällisesti, kommunikoivat sen kustannukset ja 
hyödyt kaikille sidosryhmille sekä hallinnoivat väistämättömät kompromissit 
(Lim ym., 2012). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että teknistä velkaa voidaan käyttää myös 
strategisena tai taktisena välineenä organisaation lyhyen- ja pitkän tähtäimen 
suunnittelussa. Tosin vain asianmukaisesti hallinnoidulla velalla voidaan saa-
vuttaa tuloksia, hallinnoimaton velka voi johtaa mittaviin tappioihin. Teknisen 
velan hallinnointiin kuuluu toimia, joilla tunnistetaan, ehkäistään ja rajoitetaan, 
mitataan, priorisoidaan, hoidetaan takaisinmaksua, valvotaan, viestitään ja do-
kumentoidaan teknistä velkaa. Ensimmäinen edellytys teknisen velan hallin-
noinnille on kuitenkin tunnustaminen, teknisestä velasta vapaata järjestelmää ei 
ole. Teknisen velan tunnistamisen ja mittaamisen avuksi, erityisesti koodin, löy-
tyy useita työkaluja, mutta myös kehittäjien tietämystä tulee teknisen velan 
tunnistamisessa hyödyntää. Teknisen velan priorisointi ja takaisinmaksu ovat 
asioita, jotka vaativat jatkuvaa ja avointa viestintää kaikkien asianosaisten kans-
sa. Haastavan asiasta tekee teknisten ja ei-teknisten osallisten kommunikointi 
teknisistä ja taloudellisista asioista, tähän hyvä työväline on teknisen velan me-
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tafora. Päätöksiä tehtäessä on myös tärkeää, että käytettävissä on ajantasainen 
ja riittävä tietämys velasta. Teknisen velan dokumentointi ja kommunikointi 
ovat erittäin tärkeitä osa-alueita, mutta samalla hankalia toteuttaa. Onnistunee-
seen kommunikointiin vaikuttavat niin organisaation viestintärakenteet kuin 
teknisen velan näkyvyys ja vaikutukset. Yleisesti ottaen teknisen velan hallin-
noinnin tueksi on tarjolla vähänlaisesti työkaluja, varsinkin teknisen velan hal-
linnointiin erikoistuneita. Toisaalta koodin analysoinnin tueksi on tarjolla useita 
erilaisia työkaluja. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkimuksessa käytettäviä 
menetelmiä ja tutkimuksessa tehtyjä valintoja. 
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4 TEKNISEN VELAN HALLINNOINNIN VIITEKE-
HYKSET, PROSESSIT JA TYÖNKULKUKAAVIOT 

Kuten johdannossa mainittiin, teknisestä velasta on tehty tutkimuksia useista 
eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen (ks. luku 
2.4) tavoitteena oli löytää teknisen velan hallinnointiin määriteltyjä viitekehyk-
siä, osittaisia viitekehyksiä tai prosessikuvauksia. Tämän lisäksi etsittiin muita 
aihealueeseen läheisesti liittyviä määriteltyjä viitekehyksiä, joista voitaisiin osia 
soveltaa rakennettavaan viitekehykseen. Kirjallisuuskatsauksen ja artikkeleiden 
analyysin jälkeen valitut artikkelit luokiteltiin niiden tyypin mukaisesti, ja ne on 
esitelty alla olevassa taulukossa (taulukko 4). 

TAULUKKO 4 Teknisen velan hallinnoinnin viitekehykset, prosessit ja muut kuvaukset 
Tyyppi Määrä Lähde 

Teknisen velan hallinnoinnin viitekehys 5 1, 2, 3, 4, 5 
Teknisen velan hallinnoinnin prosessi-
/työnkulkukuvaukset sekä päätöksen-
teon viitekehykset 

5 
 

6, 7, 8, 9, 10 

Muut viitekehykset ja prosessikuvauk-
set 

4 
11, 12, 13,14 

   

Lähdetiedot   

[1] Fernández-Sánchez ym., 2015a 
 

[8] Yli-Huumo, Maglyas, Smolander, 
Haller & Törnroos, 2016b 

[2] Fernández-Sánchez ym., 2015b  [9] Ho & Ruhe, 2014 
[3] Fernández-Sánchez, Garbajosa, 
Yagüe & Perez, 2017 

 
[10] Harun & Licter, 2015 

[4] Seaman & Guo, 2011  [11] Leppänen ym., 2015 
[5] Yli-Huumo ym., 2016a  [12] Martini & Bosch, 2016 
[6] Zhang & Wu, 2016  [13] Jansen & Bosch, 2005 
[7] Schmid, 2013  [14] Ampatzoglou ym., 2015b 

 
Viitekehykset ja muut kuvaukset käydään lävitse artikkeleiden tyyppiluokitte-
lun mukaisesti seuraavissa alaluvuissa. Vaikka teknisen velan hallinnoinnista 
on tehty useita erilaisia tutkimuksia, niin edelleen puuttuu kokoava kattava 
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viitekehys, niin yleisellä tasolla kuin tiimin tasollakin. Teknisen velan hallin-
noinnin eri osa-alueista on toki tutkittu paljon. 

4.1 Teknisen velan hallinnoinnin viitekehykset 

Teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksiä on suhteellisen vähän määriteltynä 
ja näistäkin osa keskittyy vain johonkin tiettyyn osaan tai tietyntyyppiseen tek-
niseen velkaan. Tämä tutkimuksen lähtökohtana on Lin ym. (2015) määrittele-
mät kahdeksan teknisen velan hallinnoinnin elementtiä, viitekehyksen perusta-
na. Tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa löydettiin viisi teknisen velan hallinnoin-
nin viitekehystä, joista yhteenveto alla olevassa taulukossa (taulukko 5), jonka 
jälkeen esitellään myös viitekehysten pääpiirteet. 

TAULUKKO 5 Teknisen velan hallinnoinnin viitekehykset 
Artikkeli Tutkimus Kattavuus Lähestymista-

pa/näkökulma 
Kenelle Sisältö 

[1] 
Fernán-
dez-
Sánchez 
ym., 
2015a 

Järjestel-
mällinen 
kirjalli-
suuskat-
saus  

Arkkiteh-
tuurinen 
tekninen 
velka 

Tulokset on analy-
soitu ohjelmisto-
arkkitehtuurin 
näkökulmasta 

Managerit Jakaa teknisen velan 
hallinnoinnin kolmeen 
ryhmään: ydinosat, hal-
linnoinnin osat ja täy-
täntöönpanon osat 

[2] 
Fernán-
dez-
Sánchez 
ym., 
2015b 

Järjestel-
mällinen 
kirjalli-
suuskat-
saus 

Kolme 
sidos-
ryhmä 
näkökul-
maa 
 

Elementtien luo-
kittelu sidosryh-
mien näkökul-
mien mukaisesti, 
kirjallisuuden 
kautta 

Ohjelmisto-
tekniikka, 
ohjelmisto-
tuotannon 
hallinta, lii-
ketoiminnan 
organisatori-
nen johtami-
nen 

Viitekehyksen elementit 
teknisen velan hallin-
noinnille ovat: perus 
päätöksenteko faktorit, 
kustannusarvioinnin 
tekniikat ja päätöksen-
teon käytänteet ja tek-
niikat. 

[3] 
Fernán-
dez-
Sánchez 
ym., 2017 

Järjestel-
mällinen 
kirjalli-
suuskat-
saus 

Kolme 
sidos-
ryhmä 
näkökul-
maa 

Teknisen velan 
hallinnointi orga-
nisaation olennai-
sena tehtävänä 

Päätöksente-
on tuke-
miseksi si-
dosryhmä-
kohtaisesti 

Elementtien määritel-
mät, luokittelu ja ana-
lyysi muodostavat viite-
kehyksen, jolla raken-
nettavissa malleja 

[4] Sea-
man & 
Guo, 
2011 

 Ylläpito Teorian rakenta-
minen osaprojek-
tien kautta 

Käyttäjille On osa isompaa projek-
tia. Alustava teknisen 
velan viitekehys (osit-
tainen) 

[5] Yli-
Huumo 
ym., 
2016a 

Tutkiva 
tapaus-
tutkimus 

Yhden 
yrityksen 
todelliset 
ohjelmis-
tokehitys-
tilanteet 

Käytännössä teh-
tävä teknisen ve-
lan hallinnointi 

Tutkijat & 
käyttäjät 

Toiminnot, sidosryhmät 
ja vastuut kolmella ta-
solla sekä lähestymista-
vat, käytänteet ja työka-
lut 
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Fernández-Sánchezin ym. (2015a) tutkimus määrittelee teknisen velan hallin-
noinnin elementtien viitekehyksen. Heidän viitekehyksensä sisältää myös kar-
toituksen olemassa olevista teknisen velan hallinnoinnin tekniikoista ja meto-
deista. Viitekehys on rakennettu arkkitehtuurisen teknisen velan näkökulmasta 
ja lisäksi tutkimuksessa tunnistetaan olemassa olevia aukkoja, jotka estävät te-
hokkaan teknisen velan hallinnoinnin. He tuovat esille tutkimuksessaan, että 
teknisen velan hallinnoinnin elementit edustavat niitä konkreettisia vaatimuk-
sia, jotka tulee saavuttaa, jotta teknistä velkaa voidaan hallinnoida. He jakoivat 
hallinnoinnin elementit kolmeen erilliseen ryhmään. Nämä ryhmät ovat 
(Fernández-Sánchez ym., 2015a): 

1. Ydinosat 
2. Hallinnoinnin osat 
3. Täytäntöönpanon osat  

Fernández-Sánchezin ym. (2015a) viitekehyksen ydinosat keskittyvät arvioi-
maan järjestelmien teknistä velkaa. Hallinnoinnin osat taas yksilöivät ne asiat, 
joita konkreettisissa projekteissa teknistä velkaa hallinnoitaessa tarvitaan ja täy-
täntöönpanon osat taas osoittavat sen, kuinka nämä elementit on sitten toteutet-
tu. (Fernández-Sánchez ym., 2015a.) Hallinnoinnin osa-alue on tässä viiteke-
hyksessä jaettu seuraaviin osiin: markkinoille tuloaika (Time-to-market), teknis-
tä velkaa koskevien päätösten tekoajankohta, skenaarioanalyysi, teknisen velan 
valvonta sekä teknisen velan kuvaaminen. Ydinosat on jaettu tunnistamiseen, 
velan arviointiin (mittaaminen) sekä vaikutusten arviointiin (priorisointi). To-
teutuksen osat on jaettu automaattiseen arviointiin ja asiantuntija-arvioihin. 
(Fernández-Sánchez ym., 2015a.) Fernández-Sánchezin ym. (2015a) mukaan 
teknisen velan vaikutukset tulee muuntaa taloudellisiksi seurauksiksi. Skenaa-
rioanalyysi taas auttaa selkeyttämään erilaisia mahdollisia tehtäviä päätöksiä. 
Time-to-market ja ”milloin toteuttaa” sisältävät teknisen velan ottamisen tai 
teknisen velan yksikön poistamisen. 

He analysoivat kirjallisuudesta löytyneiden teknisen velan hallinnoinnin 
tekniikoita ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulmasta. Monet näistä löytyneistä 
tekniikoista on suunnattu suunnittelu- ja arkkitehtuuriselle velalle sekä koodi-
velalle. Heidän analyysinsä myös osoitti, että lisätutkimuksia tarvitaan arkki-
tehtuurisen velan tekniikoiden tukemiseksi. He havaitsivat myös, että jotkin 
tärkeät elementit olivat vain osittain katettuja, kuten Time-to-market. Teknisen 
velan hallinnointi muodostuu lisäkustannusten lähteen selvittämisestä silloin 
kun ohjelmistoa muutetaan ja analysoidaan, jotta nähdään milloin on kannatta-
vaa sijoittaa panoksia (investoida panoksia) ohjelmiston parantamiseen. Käy-
tännössä hyvä teknisen velan hallinnointi tarkoittaa, että projekteilla on teknistä 
velkaa sellainen määrä, joka ei estä organisaatiota saavuttamasta sen liiketoi-
minnallisia tavoitteita. (Fernández-Sánchez ym., 2015a.) 

Fernández-Sánchezin ym. (2015b) määrittelemä viitekehys pyrkii huomi-
oimaan kolmen erilaisen sidosryhmän näkökulmat. Fernández-Sánchezin ym. 
(2017) tutkimuksessa taas tunnistetaan ja analysoidaan teknisen velan hoitami-
seen tarvittavia tekijöitä, elementtejä. Näissä molemmissa tutkimuksissa keskei-
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senä lähtökohtana on päätöksenteko, kun taas aiemmassa tutkimuksessa keski-
tyttiin yleisemmin hallinnoinnin järjestämiseen. Kuten aiemmassakin (Fernán-
dez-Sánchez ym., 2015a) viitekehyksessä, myös näissä kahdessa tutkimuksessa 
viitekehys rakentuu kolmesta erillisestä osasta elementtien luokittelun mukai-
sesti. Näissä tutkimuksissa he myös kartoittivat elementit kolmen eri sidosryh-
män näkökulmasta. Käytetyt sidosryhmät olivat tekninen, tekninen johtaminen 
ja liiketoiminnan organisatorinen johtaminen (Fernández-Sánchez ym., 2017). 
Nämä viitekehyksien kolme erillistä osat ovat: 

1. Päätöksenteon perustekijät 
2. Päätöksenteon käytänteet ja tekniikat 
3. Kustannusarvioinnin tekniikat 

Näistä päätöksenteon perustekijät keskittyvät tarpeellisen tai välttämättömän 
tiedon saamiseen ja hankintaan järjestelmän teknisestä velasta. Kustannusarvi-
oinnin tekniikat keskittyvät taas siihen, kuinka teknisen velan hallinnoinnin 
malli tulisi toteuttaa. Päätöksenteon käytänteet ja tekniikat keskittyvät teknisen 
velan arviointien lisäksi niihin näkökohtiin, jotka tulee ottaa huomioon, jotta 
teknistä velkaa voidaan hallinnoida asianmukaisesti. (Fernández-Sánchez ym., 
2015b; Fernández-Sánchez ym., 2017.) 

Fernández-Sánchezin ym. (2015b) mukaan liiketoiminnan näkökulmasta 
teknisen velan poistaminen on järkevää vain jos se nostaa kannattavuutta tai 
johtaa kannattavuuden nousuun. Jokaista teknisen velan hallinnoinnin tulosta 
tulee siis tarkastella aina uudelleen sen taloudellisten seurausten kannalta, otta-
en kuitenkin huomioon liiketoimintanäkökohdat. Tämä taas tarkoittaa, että 
tekninen velka tulee määrällistää. Fernández-Sánchezin ym. (2015b) viitekehyk-
sen tarkoituksena on auttaa teknisen velan hallinnoinnin päätöksenteossa ja he 
ovat sisällyttäneet viitekehykseensä kirjallisuuden mukaiset teknisen velan hal-
linnoinnin elementit. Nämä hallinnoinnin elementit he ovat jakaneet yllä mai-
nittuihin kolmeen osaan sekä lisäksi kartoittaneet ne kolmen sidosryhmän nä-
kökulmasta. Heidän mukaansa tämän viitekehyksen avulla on mahdollista ra-
kentaa (erityisiä) malleja teknisen velan hallinnoinnin päätöksentekoa varten. 
Nämä rakennetut mallit huomioisivat strategisten liiketoiminta tavoitteiden 
vaatimat erilaiset prosessimallit. (Fernández-Sánchez ym., 2015b.)  

Fernández-Sánchezin ym. (2017) tutkimuksen elementtien määritelmät, 
luokittelu ja analyysi rakentavat varsinaisen viitekehyksen. Tutkimuksessaan 
he ryhmittelevät tunnistetut elementit teknisen velan hallinnointia varten. Ele-
mentit on ryhmitelty sen mukaan miten niitä käytetään teknisen velan hallin-
noinnissa. (Fernández-Sánchez ym., 2017.) Heidän mukaansa tätä viitekehystä 
voidaan käyttää sellaisten mallien kehittämiseen, jotka on mukautettu teknisen 
velan hallinnoinnissa tarvittavan päätöksenteon tukemiseksi sidosryhmä koh-
taisesti. Tämän lisäksi sitä voidaan käyttää olemassa olevien mallien ja mene-
telmien arvioimiseksi. (Fernández-Sánchez ym., 2017.) Viitekehys koostuu kar-
kealla tasolla kaksiulotteisesta mallista (Fernández-Sánchez ym., 2017). Mallissa 
ulottuvuudet ovat elementtien ryhmät sekä sidosryhmien näkökulmat. Toisella 
tasolla mallilla voidaan siten katsoa olevan kuusi ulottuvuutta, jotka vastasivat 
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kolmea elementtiryhmää (peruspäätöksen tekijät, kustannusarviointitekniikat ja 
päätöksentekoon käytetyt käytännöt ja tekniikat) sekä kolme sidosryhmien nä-
kökulmaa. Tämä kehys edustaa teknisen velan hallinnointia yrityksen olennai-
sena tehtävänä. (Fernández-Sánchez ym., 2017.) Heidän mukaansa Time-to-
market oli yksi vähiten ehdotetuista elementeistä, vaikka se luultavasti on tekni-
sen velan eniten viitattu syy. Tällainen ristiriitainen tilanne taas voi johtaa vää-
riin päätöksiin, jotka voivat vaikuttaa projektin tärkeisiin aikarajoihin. (Fernán-
dez-Sánchez ym., 2017.) He myös havaitsivat viitteitä siitä, että teknisen velan 
vaikutus voisi projektissa olla tehokas mahdollistamaan eri sidosryhmien välistä 
viestintää. Tämä tosin edellyttää sekä teknisen velan vaikutusten määrällistä-
mistä että visualisointia. (Fernández-Sánchez ym., 2017.)  

Fernández-Sánchezin ym. (2017) viitekehyksen näkökulma on teknisen ve-
lan hallinnoinnin vaatimissa elementeissä, eikä niinkään itse teknisessä velassa 
tai teknisen velan hallinnoinnin vaatimissa toiminteissa. Viitekehys ei myös-
kään pohjaa tai rajoitu mihinkään tietyn tyyppiseen tekniseen velkaan. Tutki-
muksessaan he myös havaitsivat, että teknisen velan hallinnointi on konteksti 
riippuvainen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että vaikeasti määriteltävän kontekstin 
olisi oltava osa arviointimallia. Malliin tulisi sisältyä esimerkiksi tuotekehityk-
sen historia, tulevaisuuden näkymät tai Time-to-market. (Fernández-Sánchez 
ym., 2017.)  

Seamanin ja Guon (2011) tutkimus on yksi osa heidän tutkimusryhmänsä 
suurempaa tutkimusprojektia. Tuon suuremman tutkimusprojektin tavoitteena 
on kehittää ja vahvistaa kattava teknisen velan teoria, joka formalisoi teknisen 
velan konseptin kustannus- ja hyötypuolien yhteydet. Tämän lisäksi heidän 
tavoitteena on käyttää tätä teknisen velan teoriaa erilaisten mekanismien (pro-
sessit ja työkalut) rakentamiseen teknisen velan mittaamiseksi ja hallin-
noimiseksi ohjelmistotuotteen ylläpidossa. Teorian ja hallinnoinnin mekanis-
mien pyrkimyksenä taas on edistää ohjelmistojen laatua ja avustaa ohjelmisto-
jen ylläpidon päätöksenteossa. (Seaman & Guo, 2011.) Tässä tutkimuksessaan 
(Seaman & Guo, 2011) he esittelevät alustavan teknisen velan hallinnoinnin vii-
tekehyksen, joka on myös pohjana teknisen velan teorian rakentamiselle. Hei-
dän viitekehyksensä on eräänlainen mekanismi, joka on suunniteltu joustavaksi 
ja sisältää kaikilla tasoillaan ihmisten tekemiä arvioita tai päätöksiä. Viitekehyk-
sen keskiössä on teknisen velan lista, joka sisältää teknisen velan yksiköitä yksi-
löllisine tietoineen (taulukko 6).  Seamanin ja Guon (2011) mukaan on olemassa 
kaksi skenaariota, joissa tällaista teknisen velan listaa voidaan käyttää. Nämä 
skenaariot ovat: julkaisun suunnittelun osat sekä teknisen velan jatkuva valvon-
ta. Viitekehys rakentuu teknisen velan listan ympärille, sisältäen teknisen velan 
listan lisäksi teknisen velan tunnistamisen, arvioinnin, valvonnan ja päätöksen-
teon (Seaman & Guo, 2011).  Viitekehyksen toimita perustuu aiemman ohjel-
mistokehityksen ja ylläpidon työmäärätietojen analysointiin ja visualisointiin. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että viitekehyksen antaman päätöksenteon tuen luo-
tettavuus ja hyödyllisyys kasvavat käytettävän tiedon määrän ja laadun kasva-
essa. (Seaman & Guo, 2011.) 
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TAULUKKO 6 Teknisen velan yksikön esimerkkitiedot Seamanin ja Guon (2011) kuvaa-
maa pohjaa mukaillen 

ID 20 
Päiväys 18.7.2009 
Vastuullinen Matti Meikäläinen 
Tyyppi Dokumentointi 
Paikka Moduuli S  
Kuvaus Edellisessä julkaisussa funktio F lisättiin moduuliin S, mutta 

dokumentointia ei ole päivitetty tämän osalta. 
Arvioitu pääoma 1.5 henkilötyöpäivää 
Arvioitu korko 0.5 henkilötyöpäivää 
Arvioitu koron toden-
näköisyys 

Matala 

 
Tosin Seamanin ja Guon (2011) näkemyksen mukaan heidän viitekehyksen tar-
joama lähestymistapa on hyödyllinen saatavilla olevan tiedon ollessa vähäinen 
tai jopa tiedon puuttuessa kokonaan. Teknisen velan olemassaolo vaikeuttaa 
ohjelmistojen hallintaa, koska on päätettävä maksetaanko velkaa pois, kuinka 
paljon maksetaan ja milloin. Jotta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä, on vält-
tämätöntä saada perusteellinen tietämys nykyiselle ja tulevalle velan määrälle. 
Tunnistaminen, mittaaminen ja teknisen velan seuranta auttaisi tekemään pe-
rusteltuja päätöksiä, jolloin saataisiin myös laadukkaampia ylläpidettyjä ohjel-
mistoja ja suurempi ylläpidon tuottavuus. (Seaman & Guo, 2011.) Teknistä vel-
kaa voidaan pitää tietyn tyyppisenä riskinä ohjelmistojen ylläpidossa, koska 
sillä on riskien peruselementit: mahdollinen tappio ja siihen liittyvä epävar-
muus (Seaman & Guo, 2011).  

Yli-Huumon, ym. (2016a) tutkimuksen tavoitteena oli saada selville se, 
kuinka ohjelmistokehitys tiimit ovat järjestäneet teknisen velan hallinnointinsa. 
Lisäksi tällaista kerättyä tietämystä voitaisiin käyttää olemassa olevien proses-
sien ja työkalujen parantamiseen. Heidän rakentamansa teknisen velan hallin-
noinnin viitekehys kuvaa hallinnoinnin toiminnot, sidosryhmät ja vastuut kol-
mella tasolla sekä näissä käytettävät lähestymistavat, käytänteet ja työkalut 
(taulukko 7). Heidän mukaansa tätä viitekehystä voidaan käyttää teknisen ve-
lan hallinnoinnin sisältämien toimintojen määrittelyyn ja toimintojen jakautu-
miseen sidosryhmien kesken. (Yli-Huumo ym., 2016a.) Yli-Huumo ym. (2016a) 
perustavat teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksensä tutkimansa kahdeksan 
kehitystiimin analyysiin. Vertaillessaan näitä kahdeksaa tapausta keskenään, he 
havaitsivat niissä paljon vaihtelua liittyen käytettyihin teknisen velan hallin-
noinnin lähestymistapoihin ja käytänteisiin. Heidän mukaansa tällainen tulos 
taas osoittaa eroja teknisen velan hallinnoinnin kypsyydessä, kykyä hallinnoin-
nin toiminteissa. Näihin huomioihin ja niiden analysointiin perustuvat heidän 
viitekehykseensä sisällyttämät teknisen velan hallinnoinnin eri tasot, kypsyydet. 
(Yli-Huumo ym., 2016a.) He myös tunnistivat kolme pääsidosryhmää sekä yh-
den lisäsidosryhmän. Nämä sidosryhmät ovat kehitystiimi, ohjelmistoarkkitehti 
ja tiimin johtaja sekä lisäksi liiketoiminnan sidosryhmä. (Yli-Huumo ym., 2016a.) 
Esitellyistä viitekehyksistä tämä kehys on sisällöltään monipuolisin ja käytän-
nönläheisin.  
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TAULUKKO 7 Teknisen velan viitekehys (Yli-Huumo ym., 2016a) 

Taso / 
Toimin-
to 

Organi-
soitu (3) 

Saavutettu 
(2) 

Järjestäytymä-
tön (1) 

Vastuullinen Toiminteet / 
työkalut 

Takai-
sinmak-
su 

jatkuvaa kehitys-
työn yh-
teydessä 

ei ollenkaan tai 
vain pakon 
edessä 

kehitystiimi, 
ohjelmisto-
arkkitehti 

refaktorointi, 
uudelleen suun-
nittelu, uudel-
leen kirjoitus 

Estämi-
nen 

pakolliset 
käytän-
teet 

valinnaiset 
käytänteet 

ei osana käy-
tänteitä 
satunnaisesti 

kehitystiimi, 
ohjelmisto-
arkkitehti 

koodaus stan-
dardit, koodikat-
selmukset, Defi-
nition of Done 

Esittä-
minen / 
doku-
mentoin-
ti 

pakolliset 
käytän-
teet 

valinnaiset 
käytänteet 

ei osana käy-
tänteitä 

kehitystiimi, 
ohjelmisto-
arkkitehti 

teknisen velan 
lista, dokumen-
tointi käytäntö, 
projektihallinnan 
työkalu  

Tunnis-
taminen 

jatkuvaa valinnai-
nen 

ei osana käy-
tänteitä 
vain ilmaantu-
essaan 

kehitystiimi, 
ohjelmisto-
arkkitehti 

aikavaraus ma-
nuaaliselle kat-
selmukselle, 
koodianalyysi 
työkalujen käyttö 

Mittaa-
minen 

jatkuvaa valinnai-
nen 

ei osana käy-
tänteitä 

ohjelmisto-
arkkitehti, 
tiiminvetäjä 

mittaustyökalu-
jen ja projektihal-
linnan työkalu-
jen data 

Valvonta jatkuvaa satunnai-
sesti 

ei osana käy-
tänteitä 

ohjelmisto-
arkkitehti, 
tiimin vetäjä 

valvontatyöka-
lut, projektihal-
linnan työkalut 

Viestintä jatkuvaa keskuste-
lut / pala-
verit 

ei keskustelun-
aihe 
usein vain kah-
vipöytä keskus-
teluissa 

kehitystiimi, 
ohjelmisto-
arkkitehti, 
tiiminvetäjä 

erityiset teknisen 
velan palaverit, 
tekninen velka 
keskustelun ai-
heena 

Priori-
sointi 

jatkuvaa 
tietty 
malli/ 
metodi 

aavistukset 
& karkeat 
arviot 
”yksinker-
tainen ta-
pa” 

ei suoritettu 
ilman peruste-
luita tai keskus-
teluja 

ohjelmisto-
arkkitehti, 
tiiminvetäjä 

kustannus-hyöty 
malli, 
asia/tapaus luo-
kittelu 

  
Yli-Huumo ym. (2016a) havaitsivat myös, että teknisen velan hallinnointipro-
sessia toteutettiin eri tasoilla, ja että sillä on monia yhtäläisyyksiä kyvykkyyden 
kypsyysmallin (CMM)(Paulk, Curtis, Chrissis & Weber, 1993) kanssa. He ehdot-
tavat teknisen velan hallinnoinnin viitekehystä, jossa kuvataan johdon toimin-
taa, sidosryhmiä ja vastuita kolmella tasolla sekä lähestymistavoissa, käytän-
nöissä ja työkaluissa. (Yli-Huumo ym., 2016a.) 
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4.2 Teknisen velan hallinnoinnin prosessi-/työnkulkukuvaukset 
sekä päätöksenteon viitekehykset 

Teknisen velan hallinnoinnille on määritelty myös erilaisia prosessi- tai työn-
kulkukuvauksia sekä päätöksentekoon keskittyviä viitekehyksiä, joiden yh-
teenveto seuraavassa taulukossa (taulukko 8). Olennaisena erona näissä ku-
vauksissa ja viitekehyksissä on edellä käytyihin viitekehyksiin verrattuna näi-
den suppeus. Nämä ovat johonkin tietyntyyppiseen ongelmaan kehitettyjä tai 
keskittyvät vain johonkin yksittäiseen teknisen velan hallinnoinnin osa-
alueeseen. 

TAULUKKO 8 Teknisen velan hallinnoinnin prosessi-/työnkulkukuvaukset sekä päätök-
senteon viitekehykset 

Artikke-
li 

Tutki-
mus 

Kattavuus Lähestymis-
tapa / näkö-
kulma 

Kenelle Sisältö 

[6] 
Zhang & 
Wu, 2016 

Raken-
taminen 
Teoria + 
Käytäntö 

Päätöksen-
teko 

Käytäntö 
Päätöksente-
kokartta 

Ohjelmisto-
kehittäjät 

Vuokaavion tavoit-
teena on yksinker-
taistaa ja standardi-
soida nykyisen tek-
nisen velan hallin-
noinnin päätöksen-
tekoa 

[7] 
Schmid, 
2013 

Kehittä-
minen 
teorioi-
den poh-
jalta 

Päätöksen-
teko 

Järjestelmän 
toteuttamisen 
jäsentämisen 
(arkkitehtuu-
risella tasolla) 
seuraukset 
lopulliselle 
järjestelmälle 
ja kehitystyöl-
le 

Reaalimaa-
ilman käyt-
täjät & tutki-
jat 

Päätöksenteko pro-
seduuri & 
kustannus perustai-
nen teknisen velan 
formalisointi malli 

[8] Yli-
Huumo 
ym., 
2016b 

Toiminta-
tutkimus 

Yhden 
organisaa-
tion yksi 
tuotelinja 

Käytännön 
ongelmista 
lähtien ym-
märtää ja ra-
kentaa ratkai-
su 

Tutkimus-
kohteen 
ratkaisu, 
tietämys 
tutkijoille 

Parantaa teknisen 
velan näkyvyyttä ja 
hallinnoitavuutta 
eri prosessien avulla 

[9] Ho & 
Ruhe, 
2014 

Tapaus-
tutkimus 

Päätöksen-
teon tuki ja 
proto-
tyyppi 
työkalu 

Päätöksen 
teon tuki 

Tuotepääl-
likkö 

Päätöksenteon tu-
kemisen metodi ja  
työnkulku kaavio 

[10] Ha-
run & 
Licter, 
2015 

Raken-
taminen 

Tunnistus, 
valvonta & 
priorisointi 

Kustannus-
hyöty analyy-
siin perustuva  

Managerit 
(ohjelmisto-
kehitys or-
ganisaatiot) 

Kustannus-hyöty 
analyysiin perustu-
va teknisen velan 
viitekehys 
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Zhang ja Wu (2016) rakensivat päätöksenteon vuokaavion (päätöksentekokartan), 
jota suunnittelijat voivat käyttää koko ohjelmiston kehityselinkaaren ajan. Vai-
heittaisen päätöksentekokartan tarkoituksena on auttaa päätöksentekijöitä har-
kitsemaan kaikkia mahdollisia vaikutustekijöitä. Heidän mukaansa tällainen 
standardoitu prosessi parantaa tehokkuutta, johdonmukaisuutta, sidosryhmien 
välistä viestintää ja dokumentaatiota teknisen velan käsittelyssä koko ohjelmis-
ton elinkaaren ajan. (Zhang & Wu, 2016.) Vuokaavion tavoitteena on yksinker-
taistaa ja standardisoida nykyisen teknisen velan hallinnoinnin päätöksentekoa. 
Vaikka tutkimustuloksia ei täysin ole vahvistettu, heidän mukaansa tutkimus 
tarjoaa kuitenkin innovatiivisen suuntauksen kohti käytäntöä, joka sopii nykyi-
seen Agile-metodologiaan. (Zhang & Wu, 2016.) Kaavion rakentamisessa he 
käyttivät kirjallisuuden tapaustutkimuksissa raportoituja teknisen velan pää-
töksiin liittyviä ehtoja, joita yksinkertaistettiin ja luokiteltiin ratkaiseviksi teki-
jöiksi. Kaavio kuvaa rungon käytännölle, mutta saadakseen kaiken hyödyn 
kaaviosta, on kehitystiimin itse muokattava sitä arvottamalla jokainen ratkaisu-
tekijä. (Zhang & Wu, 2016.)  

Schmidin (2013) näkökulmana tutkimuksessaan oli, että tekninen velka 
muodostuu ohjelmistojärjestelmän (tai sen osan) ei parhaasta mahdollisesta to-
teutumisesta, mikä taas estää edelleen kehittämistä. Hän pyrki teknisen velan 
käsitteen yksityiskohtaiseen formalisointiin, jotta teknisen velan määrällistämi-
nen on mahdollista. Tämä taas tulisi muodostamaan perustan teknisen velan 
päätöksenteon formaalille (muodolliselle) lähestymistavalle. Formalisoinnin 
kautta oli mahdollista osoittaa, että teknisen velan täsmällinen analyysi vaatii 
pohjimmiltaan rajattua hakutilaa ja vaatii teoreettisesti optimaalisten järjestel-
mien toteutusten tunnistamista, mikä taas käytännössä on mahdotonta. Tämä 
sinällänsä negatiivinen tulos osoittaa kuitenkin teknisen velan hallinnan perus-
rajat. (Schmid, 2013.) Käyttämällä tätä formalisointia oli näin osoitettavissa, että 
optimaalinen päätöksenteko ei ole tehokkaasti laskettavissa reaalimaailman 
tilanteissa. Toisaalta se kuitenkin antaa useita hyvin määriteltyjä arvioita, jotka 
mahdollistavat ongelman käsittelemisen käytännön tilanteissa. (Schmid, 2013.) 
Näiden arvioiden yhdistäminen yhdellä menetelmällä johti siten kevyeen lähes-
tymistapaan, jota voidaan soveltaa tehokkaasti iteratiiviseen ohjelmistokehityk-
seen, mukaan lukien ketterät lähestymistavat. (Schmid, 2013.) Taustalla olevan 
teorian pohjalta voitaisiin siten käyttää erilaisia arviointikokonaisuuksia eri 
päätöksentekomenetelmien kehittämiseen. Tässä mielessä kehittyneet teoreetti-
set perustukset muodostavat perustan koko teknisen velan päätöksentekome-
netelmien perheelle. (Schmid, 2013.) Tutkimuksessaan hän korostaa, että hän on 
tehnyt erittäin voimakkaan yksinkertaistamisen, jolla pyritään saavuttamaan 
helppokäyttöinen lähestymistapa. Toisaalta perustana oleva malli itsessään 
mahdollistaa monien muiden tarkempien, mutta myös vaikeammin sovelletta-
vien menetelmien tukemisen. (Schmid, 2013.) Kehitetyn mallin hän nimesi seu-
raavasti Cost-based FORmalization of TEchnical Debt (CForTeD). 

Yli-Huumo ym. (2016b) kehittivät teknisen velan tunnistamiselle, doku-
mentoinnille ja priorisoinnille prosessit. Prosessien avulla parannetaan teknisen 
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velan näkyvyyttä ja hallinnoitavuutta, joiden avulla taas parannetaan tulevaa 
päätöksentekoa. Teknisen velan hallinnointi sisältää teknisen kehityksen toi-
mintojen lisäksi organisatorisia aktiviteetteja, kuten viestintä ja päätöksenteko. 
(Yli-Huumo ym., 2016b.) Tutkimuksessaan he keskittyivät kolmeen teknisen 
velan osa-alueeseen, joihin kehittivät prosessit. Lisäksi he testasivat kehitettyjä 
prosesseja empiirisesti todellisessa tapausyrityksessä. Heidän tavoitteenaan oli 
luoda lisää päättelymahdollisuuksia päätöksentekoon, mitä vaaditaan erityises-
ti teknisen velan hallinnoinnin organisatorisesta näkökulmasta. (Yli-Huumo 
ym., 2016b.) Tutkimuksen he suorittivat toimintatutkimuksena, johon sisältyi 
useita haastatteluja ja palavereja sekä teknisen velan workshop yrityksen pro-
sessien parantamiseksi. Haastattelujen avulla hankittiin ymmärrystä yrityksen 
teknisen velan ja sen hallinnoinnin tämänhetkisestä tilanteesta. Kehitetyt malli-
pohjat tukivat teknisen velan yksikön dokumentointia sekä arviointia ja priori-
sointia. (Yli-Huumo ym., 2016b.) Teknisen velan workshopin yhteydessä he 
tunnistivat neljä erilaista kategoriaa arvioinnin perustaksi. Tunnistetut katego-
riat olivat hyöty-, riski-, syy- ja ratkaisukategoriat. Hyötykategoria voitiin jakaa 
kolmeen hyötyluokkaan: tekninen, taloudellinen ja organisatorinen hyöty. Ris-
kikategoriassa tunnistettiin myös kolme luokkaa: taloudellinen, tekninen ja or-
ganisatorinen riski. He tunnistivat myös kolme luokkaa syykategoriassa: tahal-
linen, tahaton ja organisatorinen syy. (Yli-Huumo ym., 2016b.) Teknisen velan 
ratkaisutyypeiksi he tunnistivat teknisen ja organisatorisen ratkaisun. He usko-
vat, että teknisen velan priorisointi tulisi perustua ennemmin arviointiin kuin 
mittaamiseen. Heidän näkemyksensä mukaan teknisen velan hallinnointi voi 
olla menestyksekästä kun organisaatio asettaa selkeät standardit sille, mitä tek-
ninen velka heidän kontekstissaan on ja standardeihin perustuen aloittaa tekni-
sen velan hallinnoinnin. (Yli-Huumo ym., 2016b.) Heidän tutkimustuloksena 
sisälsivät prosessit ja mallipohjat, joita onnistuneesti käytettiin teknisen velan 
tunnistamisessa ja dokumentoinnissa. Tunnistetut teknisen velan yksiköt myös 
priorisoitiin myöhemmin. Priorisoiduista teknisen velan yksiköistä luotiin prio-
risoitu teknisen velan tehtävälista (technical debt backlog). (Yli-Huumo ym., 
2016b.) 

Kehitettäessä kilpailukykyisiä tuotteita iteratiivisessa ohjelmistokehityk-
sessä ovat lyhyet julkaisuvälit tärkeitä. Lyhytaikaiset keinot (esim. koodin 
kompromissit, viivästyneet muutospyynnöt jne.) voivat kuitenkin pitkällä aika-
välillä vaikuttaa ohjelmiston ylläpitoon. On monia tekijöitä, jotka vaikuttivat 
teknisen velan tehokkaaseen hallintaan organisaatioissa. (Ho & Ruhe, 2014.) Ho 
ja Ruhe (2014) ehdottavatkin teknisen velan muotoilua ohjelmistojen julkaisu-
jen kontekstissa. Nopeammalla toimituksella saatava mahdollinen kilpailuetu 
on tasapainotettava kokonaisliikearvojen ja mahdollisen teknisen velan toimit-
tamisen suhteen. Heidän mukaansa erilaisissa vapautumisskenaarioissa arvioi-
tua vaikutusta ennakoivien analyysien odotetaan tarjoavan näkökulmia ja olen-
naisia etuja todelliseen päätöksentekoprosessiin. (Ho & Ruhe, 2014.) He ehdot-
tavat teknisen velan tehokkaan arvioimisen menetelmää, jossa teknistä velkaa 
määritettäessä otetaan huomioon myös tuotteen julkaisusuunnitelmat. He pe-
rustavat lähestymistapansa vakiintuneiden teknisen velan mittaamisen tekniik-
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koihin (Letouzey & Coq, 2010) sekä COCOMO II: n (Boehm, Madachy & Steece, 
2000) kaltaisten työmääräarvioinnin tekniikkoihin. Tällainen proaktiivinen, ana-
lyyttinen lähestymistapa julkaisupäätöksiä tehtäessä mahdollistaisi tuotepäälli-
köiden minimoivan ei-strategisen, väistämättömän teknisen velan negatiiviset 
vaikutukset sekä maksimoivan strategisen ja arvokkaan teknisen velan arvon 
projektikehityksen elinkaaren aikana (Ho & Ruhe, 2014). He ovat kehittäneet 
tällaista lähestymistapaa noudattavan ja teknisen velan huomioivan julkaisua-
jankohtatyökalun (W2RPTD). Kuvattu päätöksentekomenetelmä mahdollistaa 
proaktiivisen käyttäjän määrittelemien julkaisuskenaarioiden sekvenssien tut-
kimisen. Sekvenssien tutkimisen tuloksena tuotepäälliköille esitetään vaihtoeh-
tojoukko alkuperäisen julkaisupäivän vaihtelun vaikutuksista ennustettuun 
kokonaistuloksen arvoon ja teknisen velan nykyiseen profiiliin. Arvot ja tekni-
nen velka on mallinnettu arvioitujen työmäärien perusteella. Työmääräarvioin-
nit ovat epävarmoja ja siten edellyttävät projektien tietojen virittämistä ollak-
seen käytännössä merkityksellisiä. Tällä hetkellä julkaisuajankohtatyökalun 
prototyyppi on integroitu useaan olemassa olevaan teolliseen virheiden seuran-
tatyökaluun (kuten JIRA) ja julkaisujen suunnittelutyökaluun. Näihin työkalui-
hin integroitu prototyyppi kerää ja analysoi reaaliaikaisesti saatuja testaus- ja 
vaatimustietoja. (Ho & Ruhe, 2014.) 

Vaikka teknisen velan tunnistaminen on tärkeää teknisen velan hallin-
nointiprosessissa, tulisi teknisen velan järjestelmällistä hallinnointia ja vähen-
tämistä pitää tärkeänä jokaisen kehityshankkeen julkaisuissa (Harun & Lichter, 
2015). Harun ja Lichter (2015) esittelevät viitekehyksen ohjelmistojärjestelmien 
teknisen velan hallinnoimiseksi ja vähentämiseksi. Kehys perustuu määrällis-
tämiseen ja kustannus-hyötyanalyysiin, joten sitä kutsutaan Cost Benefit -
periaatteeksi (CoBeTDM). CoBeTDM määrittelee selkeät vaiheet, jotka keskitty-
vät tärkeimpien teknisen velan hallinnoinnin näkökohtiin: tunnistaminen, val-
vonta ja priorisointi. CoBeTDM lähestymistavan tarkoituksena on tukea johtajia 
tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan niin ohjelmistojen kehittämisessä 
kuin kertyneen teknisen velan vähentämisessäkin. (Harun & Lichter, 2015.) Co-
BeTDM lähestymistavassa määritellään neljä eri vaihetta (Harun & Lichter, 
2015): 

1. Tunnistaminen ja arviointi: Tässä painopisteenä on tunnistaa ja mitata 
pahimmat koodi- ja arkkitehtuurihajut (hajut ks. taulukko 1) sekä mallin-
taa niitä teknisen velan yksiköiden avulla. 

2. Seuranta: Teknisen velan ja sen kehityksen tunnistamiseksi on sitä seu-
rattava jatkuvasti. 

3. Määrällistäminen ja priorisointi: Teknisen velan jokaiselle mahdolliselle 
refaktoroinnille tehdään kustannus-hyötyanalyysi. Määrällistetyt refak-
toroinnit priorisoidaan sitten niiden sijoitetun pääoman tuottoprosentin 
perusteella (ROI). 

4. Takaisinmaksu: Valitut refaktoroinnit lisätään nykyisien tai myöhempien 
julkaisujen tehtävälistalle (backlog) teknisen velan vähentämiseksi. (Ha-
run & Lichter, 2015.) 
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CoBeTDM lähestymistavan perimmäisenä tarkoituksena on tarjota kustannus-
hyötyanalyysiin perustuva viitekehys teknisen velan hallinnoimiseksi ja vähen-
tämiseksi jokaisessa julkaisussa. Lähestymistavassa ja sen prosessissa tarvitta-
vien tietojen hankkimiseksi voidaan käyttää erilaisia metriikoita (mittausmene-
telmiä), jotka kartoittavat koodin ja arkkitehtuurin hajuja (hajut ks. taulukko 1). 
Kerätyt tiedot tallennetaan tietorakenteeseen (teknisen velan yksikkö), jossa on 
relevantit ja tarkat tiedot kaikista havaituista koodi- ja arkkitehtuurihajuista 
(hajut ks. taulukko 1). (Harun & Lichter, 2015.) Heidän mukaansa CoBeTDM 
tarjoaa järjestelmällisen keinon teknisen velan pienentämiseksi määrällistämällä 
refaktoroinnin kustannuksia ja hyötyjä. Se myös huomioi asiaankuuluvia riski-
tekijöitä. Vielä tällä hetkellä CoBeTDM-prosessia suoritetaan manuaalisesti. 
(Harun & Lichter, 2015.) He ovat kuitenkin aloittaneet työkalupaketin kehittä-
misen CoBeTDM: n tukemiseksi ja teknisen velan trendien seuraamiseksi, jotta 
riittävän nopea reagointi onnistuu teknisen velan muuttuessa kriittiseksi (Ha-
run & Lichter, 2015). 

4.3 Muut läheisesti liittyvät viitekehykset ja prosessikuvaukset 

Tarkasti teknisen velan hallinnoille määriteltyjen viitekehysten vähyyden takia 
etsittiin myös muita läheisesti liittyviä viitekehyksiä tai teknisen velan hallin-
nointii määriteltyjä prosessikuvauksia. Tehdyn kirjallisuuskatsauksen kautta 
löydettiin määritelmiin sopivia viitekehyksiä ja prosessikuvauksia neljä. Nämä 
kuvataan seuraavaksi pääpiirteittäin. 

Leppänen ym. (2015) tutkivat haastattelujen kautta sitä, kuinka ammatti-
laiset tekevät refaktorointipäätöksiä. Ristikkäisen analyysin perusteella he ra-
kensivat kuvailevan viitekehyksen refaktoroinnin päätöksentekoa varten. Tu-
loksena syntyi suurten refaktorointioperaatioiden päätöksenteon viitekehys, 
joka kuvaa päävaiheet refaktoroinnin työnkulussa. He myös esittelevät yksi-
tyiskohtaisen analyysin kolmesta todellisesta refaktorointitapauksesta. (Leppä-
nen ym., 2015.) Refaktoroinnin päätöksenteon viitekehys koostuu viidestä vai-
heesta, jotka kuvaavat refaktorointiprosessia ja onnellista ohjelmistoa (S0), jossa ei 
tarvita refaktorointia. Viitekehyksen vaiheet ovat kipualue, tilanneanalyysi, refak-
toroinnin suunnittelu, toteutus ja seuranta. (Leppänen ym., 2015.) Nykyisen järjes-
telmän koodin puutteellisuuksien alkaessa ilmentyä, kehittyminen siirtyy ns. 
kipualueelle (S1). Kipualueella järjestelmälle on määritelty jonkin kynnysarvoa, 
jonka ylittäminen merkitsee refaktoroinnin tarvetta. Kynnys voi olla joko kehit-
täjän tuntemus, erilaisia työkaluista saatavia arvoja tai havainto siitä, että kehi-
tysnopeus on hidastunut huomattavasti. Tilanneanalyysin vaiheeseen (S2) ede-
tään, kun kynnysarvo on ylitetty ja refaktorointi-aihe on nostettu esille. Jos tar-
vittava refaktorointi on suuri ja projektiresurssit sen sallivat, voidaan aloittaa 
refaktorointisuunnittelu (S3). Tässä vaiheessa käsitellään, esimerkiksi keskustel-
len, refaktorointi-aiheen vaatimuksia ja mahdollisia ratkaisuja sekä toteutuksen 
aikataulua ja tehtävien allokointia. Suunnittelun jälkeen voidaan aloittaa varsi-
nainen refaktorointi toteutus (S4). Tavallisesti refaktorointi, kooditasolla, on lo-
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mitettu varsinaisella toiminnallisella muutoksella eikä siten eroa mistään muus-
ta koodaustyöstä. Onnistuneesti suoritetun refaktoroinnin jälkeen, käynnistyy 
seuranta (S5) -vaihe. Tässä vaiheessa refaktorointia arvioidaan jollain sovitulla 
menettelyllä tai menetelmällä.  Tässä voidaan käyttää sekä kehittäjien palautet-
ta että erilaisia koodin arviointityökaluja. Todettaessa refaktorointi onnistu-
neeksi, siirtyy ohjelmisto jälleen takaisin onnellinen ohjelmisto (S0) vaiheeseen. 
Leppäsen ym. (2015) mukaan viitekehystä voidaan käyttää ohjelmistokehitys-
yrityksissä refaktorointiprosessin ja sen sisällön ymmärtämisen ja terminologi-
an parantamiseksi ja lisäämiseksi.  

Martinin ja Boschin (2016) tutkimuksessa kehitettiin ja arvioitiin AnaCon-
Debt-menetelmää suunnittelutieteellisen tutkimuksen kautta. Heidän tavoittee-
na oli tarjota työkalu päätösten tekemiseen, tulisiko ja milloin (if & when) arkki-
tehtuurinen tekninen velka (ATD - architectural technical debt) refaktoroida. Me-
netelmä tarjoaa indikaattoreita, jotka arvioivat tärkeitä koron kasvua aiheutta-
via tekijöitä ja varoittavat siten organisaatiota tarvittaessa refaktoroinnin kii-
reellisyydestä. (Martini & Bosch, 2016.) Menetelmä sisältää analyysin kahden 
skenaarion (nykyisen ja tulevan) eron suhteesta arkkitehtuurisen teknisen velan 
pääomaan ja korkoihin. Tällaista eroa ei kuitenkaan lasketa suoraan vaan vai-
kuttavien tekijöiden listan kautta, joiden osalta tiedot on kerättävä. (Martini & 
Bosch, 2016.) Martinin ja Boschin (2016) kehittämä menetelmä koostuu useista 
analysoitavista komponenteista, joita tarvitaan tunnistamaan koron kasvuun 
vaikuttavat keskeiset tekijät. Menetelmässä yhdistetään teoreettisen teknisen 
velan kehys sekä käytännön tekijöiden kokemus ja tietämys. Menetelmän tu-
loksena esitetään tiivistettyjä indikaattoreita, jotka visualisoivat vaikuttavia te-
kijöitä sidosryhmille hyödyllisellä tavalla. Heidän mukaansa tämä analyysi aut-
taa päättämään, jos ja milloin arkkitehtuurista teknistä velkaa refaktoroidaan. 
(Martini & Bosch, 2016.)  

Jansen ja Bosch (2005) esittelevät uuden näkökulman ohjelmistojen arkki-
tehtuuriin. Näkökulman mukaan ohjelmistoarkkitehtuuri tulisi nähdä täsmäl-
listen suunnittelupäätösten joukon rakenteena. Tällainen näkökulma tekee ark-
kitehtuurisista suunnittelupäätöksistä nimenomaisen osan ohjelmistoarkkiteh-
tuuria. Näin ollen myös tiedon haihtuminen vähenee, lieventäen näin joitakin 
ohjelmistoarkkitehtuurin perusongelmia. Tällaisia perusongelmia ovat muun 
muassa korkeat muutostarpeet, suunnittelun eroosio ja rajoitettu uudelleen-
käyttö. (Jansen & Bosch, 2005.) Heidän esittelemänsä Archium malli laajentaa 
näitä päätöksentekomenetelmiä, koska se integroi päätöksentekoon arkkiteh-
tuurisen mallin. Tässä näkökulmassa ohjelmistoarkkitehtuuri on siten seurausta 
ajan mittaan tehdyistä arkkitehtuurisista suunnittelupäätöksistä. (Jansen & 
Bosch, 2005.) He myös esittelevät erilaisia näkymiä uuden arkkitehtuurisen nä-
kökulman visualisoimiseksi ja kuvaavat käsitteellisen mallin arkkitehtuurisille 
suunnittelupäätöksille (Jansen & Bosch, 2005). Lähestymistapana (Archium) 
pyrkii määrittelemään suunnittelupäätösmallien ja ohjelmistokehitysarkkiteh-
tuurien suhteen. Archium ylläpitää tätä suhdetta koko järjestelmän elinkaaren 
aikana. Archiumin lähestymistapa perustuu käsitteelliseen arkkitehtuuristen 
suunnittelupäätösten malliin, jossa kuvataan arkkitehtuuristen suunnittelupää-
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tösten elementit ja niiden suhteet yksityiskohtaisemmin kuin abstrakteissa 
suunnittelupäätösmalleissa. (Jansen & Bosch, 2005.) Archium mallintaa ohjel-
mistojen arkkitehtuurin ja suunnittelupäätösten väliset suhteet. Se käyttää käsit-
teellistä mallia, joka koostuu deltojen, suunnittelu osien ja suunnittelupäätösten 
käsitteistä, joilla kuvataan ohjelmistoarkkitehtuuria. (Jansen & Bosch, 2005.) 

Ampatzoglou, Ampatzoglou, Avgeriou ja Chatzigeorgiou (2015b) esittele-
vät viitekehyksen teknisen velan koron hallinnalle, joka perustuu tunnettujen 
talousteorioiden (eli lainattavien varojen teoria (loanable funds theory) ja likvidi-
teettipreferenssiteoria (liquidity preference theory)) sekä nykyiseen teknisen velan 
tutkimukseen. He keskittyvät erityisesti teknisen velan korkoihin liittyviin 
seikkoihin, kuten teknisen velan koron tyyppiin, teknisen velan koron ominai-
suuksiin ja ehdottomansa teknisen velan koron teoriaan. (Ampatzoglou ym., 
2015b.) He kehittivät teknisen velan koron hallinnan viitekehyksen (FItTeD), 
joka huomioi olemassa olevan teknisen velan kirjallisuuden ja taloudellisen ko-
ron teoriat. Heidän kehyksensä koostuu: a) teknisen velan koron määrityksestä, 
b) teknisen velan korkotyyppien luokittelusta, (c) teknisen velan korkojen kehi-
tyksestä ja (d) Teknisen velan koron teoria, joka perustuu likviditeettiin. Ehdo-
tetun kehyksen odotetaan tukevan ammattilaisten päätöksentekoa. (Ampat-
zoglou ym., 2015b.) 

Lisäksi on määritelty tai ehdotettu erilaisia lähestymistapoja teknisen ve-
lan hallinnointiin tai joihinkin sen osiin. Muun muassa Guo ja Seaman (2011) 
ovat tutkineet portfoliolähestymistavan käyttöä teknisen velan hallinnoimiseksi. 
Toisaalta Seaman, Guo, Izurieta, Cai, Zazworka, Shull & Vetrò (2012) ehdotta-
vat myös neljää päätöksenteon lähestymistapaa, joita voidaan käyttää julkaisun 
suunnittelun päätöksenteossa sisällyttämään teknisen velan tiedot. Nämä lähes-
tymistavat ovat: Yksinkertainen kustannus-hyöty analyysi, Analyyttinen hierarkki-
nen prosessi (AHP), Portfolion hallinnointi malli sekä Optiot. Kaikki päätöksente-
komenetelmät käsittelevät pääoman ja koron tuloarvioita, mutta ne eroavat 
käyttäjän tarvitseman lisäpanoksen tasolla. Nämä mallit käsittelevät päätöson-
gelmia eri tavoin ja niillä on omat soveltamisedellytykset, vahvuudet ja heik-
koudet päätöksenteon tukemiseen. (Seaman ym., 2012.)  

4.4 Yhteenveto olemassa olevista viitekehyksistä 

Tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa löydettiin viisi teknisen velan hallinnoinnin 
viitekehystä. Lähtökohtina viitekehyksissä olivat hallinnoinnin yleinen järjes-
täminen, päätöksenteko ja sen tukeminen tai käytännön toiminta. Näkökulmina 
taas olivat arkkitehtuurinen tekninen velka, sidosryhmä näkökulma ja käytän-
nön toiminta. Teknisen velan hallinnoinnille määriteltyjä erilaisia prosessi- tai 
työnkulkukuvauksia ja päätöksentekoon keskittyviä viitekehyksiä löydettiin 
myös viisi. Näistä kolme liittyi päätöksentekoon ja ne olivat päätöksenteon 
vuokaavio, kevyt lähestymistapaan päätöksentekoon, sekä teknisen velan te-
hokkaan arvioimisen menetelmä (päätöksenteko-menetelmä). Teknisen velan 
prosesseihin liittyi kaksi ja näissä prosessit kuvattiin teknisen velan tunnistami-
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selle, dokumentoinnille, priorisoinnille tai valvonnalle. Aihealueeseen läheisesti 
liittyviä muita määriteltyjä viitekehyksiä löydettiin neljä. Nämä neljä olivat: 
suurten refaktorointi operaatioiden päätöksenteon viitekehys, AnaConDebt-
menetelmä, Archium sekä teknisen velan koron hallinnan viitekehys (FItTeD). 
Kaikki nämä neljä viitekehystä tai menetelmää liittyivät jollain tavalla päätök-
sentekoon, joko tukemalla tai laajentamalla päätöksentekoa. Kirjallisuuskat-
sauksen perusteella voidaan todeta, ettei kokonaisvaltaista, kattavaa teknisen 
velan hallinnoinnin viitekehystä ole tiimitasolle määritelty, yleiselle tasollekin 
tällainen vielä tarvitaan.  

Seuraavassa (viidennessä) luvussa perehdytään siihen, kuinka artefaktien 
(viitekehykset) rakentaminen eteni ongelman tunnistamisesta ja tavoitteiden 
määrittelemisestä, viitekehysten suunnitteluun ja kehittämiseen tutkimuspro-
sessin eri vaiheiden mukaisesti. 
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5 VIITEKEHYSTEN RAKENTAMINEN 

Tämä luku vastaa tutkimusprosessin vaiheita 2-5 (ks. kuvio 2). Luvussa käy-
dään läpi Ongelman tunnistaminen ja motivointi, Ratkaisun tavoitteiden määrittely, 
Suunnittelu ja kehittäminen sekä Demonstrointi. Artefaktien (viitekehykset) raken-
taminen perustui tehtyihin kirjallisuuskatsauksiin (ks. luku 2.4) sekä näistä joh-
dettaviin päätelmiin. Rakentamisen perustana käytettiin Li ym. (2015) kuvaa-
mia teknisen velan hallinnoinnin elementtejä, joita tarkasteltiin kutakin erikseen 
sekä Lin ym. (2015) käyttämien artikkeleiden että teknisen velan viitekehykset 
kirjallisuuskatsauksen artikkeleiden valossa. Tämän jälkeen rakennettavia vii-
tekehyksiä tarkasteltiin kirjallisuuskatsauksissa löydettyjen teknisen velan hal-
linnoinnin käytännöntutkimuksissa havaittujen erilaisten ongelmien ja hyviksi 
havaittujen käytänteiden valossa. Artefaktien (viitekehykset) demonstrointi ta-
pahtui kehittämällä viitekehysten avulla yksinkertainen esimerkkimalli kette-
rässä kehityksessä (scrum) käytettäväksi. Artefaktien arvioinnin menetelmänä 
käytettiin asiantuntijoille suunnattua kyselytutkimusta. Kyselytutkimus suori-
tettiin kyselylomakkeilla rajatulle asiantuntijaryhmälle.  

5.1 Ongelman tunnistaminen ja ratkaisun tavoitteet 

Teknisen velan hallinnointi voidaan Lin ym. (2015) mukaan jakaa kahdeksaan 
osa-alueeseen; tunnistaminen, mittaaminen, priorisointi, valvonta, ehkäisemi-
nen, takaisinmaksu, dokumentointi ja viestintä. Teknisen velan hallinnointi on 
tärkeä niin ohjelmistojen ylläpidon kuin kustannusten kannalta. Teknisen velan 
hallinnoinnille on erilaisia määritelmiä ja viitekehyksiä. Yleisten viitekehysten 
vähäisyyden takia tässä tutkimuksessa Lin ym. (2015) määrittelyn hallinnoinnin 
elementeistä katsotaan yhdeksi yleiseksi viitekehykseksi. Viitekehykset keskit-
tyvät usein vain johonkin yksittäiseen hallinnoinnin osaan tai tietyntyyppiseen 
tekniseen velkaan ja näin sekä tiimitasolle yksilöity että yleinen, kokonaisval-
tainen viitekehys puuttuvat. Käytettävän viitekehyksen tulisi myös tukea tiimin 
jokapäiväisiä tehtäviä.  
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5.1.1 Nykyisten viitekehysten ongelmakohdat 

 
Lin ym. (2015) kuvaamien teknisen velan hallinnoinnin elementtien jako kah-
deksaan osaan kuvaa ennen kaikkea yleisellä tasolla teknisen velan hallinnoin-
tiin tarvittavia asioita.  Lin ym. (2015) ja muiden teknisen velan hallinnoinnin 
kuvausten perusteella on tunnistettavissa erilaisia ongelmia, jotka on kerätty 
seuraavaan taulukkoon (taulukko 9). Kahdeksan hallinnoinnin elementin jou-
kosta puuttuu useissa tutkimuksissa (esim. Guo & Seaman, 2011; Siebra, Oli-
veira, Seaman, Silva & Santos, 2016) kuvattu teknisen velan strateginen ottami-
nen (tekninen velkaantuminen). Tämä voisi hyvin olla oma elementtinsä, koska se 
käsittelyltään poikkeaa jo olemassa olevista, tunnistettavista teknisistä veloista. 

TAULUKKO 9 Teknisen velan hallinnoinnin yleisen viitekehyksen ongelmia 
 Osa-

alue/elementti 

Ongelma / puuttuva asia 

1 Päätöksenteko Jokaisessa päätöksentekotilanteessa on oltava riittävä tieto. 
Kuka päätöksen voi tehdä, kenellä tieto on, mikä on päätöksen-
teon taso. 

2 Velan ottaminen Elementti puuttuu määritellyistä kahdeksan hallinnoinnin ele-
mentistä (strateginen velan ottaminen). 

3 Riippuvuudet Sekä tiimien että projektien väliset riippuvuudet (arkkitehtuuri-
nen-/suunnitteluvelka & muut riippuvuudet). 

4 Tieto Tiedon kulku ja jakaminen, riittävän tiedon takaaminen päätök-
senteon tueksi. Tietämys & ymmärrys teknisestä velasta ja sen 
vaikutuksista, tunnistaminen. 

5 Vastuu  Riippuvuuksista & yhteistekemisestä johtuen, mikä tekninen 
velka on kenenkin vastuulla tai hoidettavissa. 

6 Liiketoiminta nä-
kökulma/tekijät 

Liiketoiminnan kannalta relevantti tekninen velka, taloudelliset 
näkökulmat, asiakasvaateet ja -arvot, kustannus/hyöty–
näkökulma velan takaisinmaksussa. 

7 Teknisen velan 
politiikka & stra-
tegia, johdon tuki 

Millainen kanta/näkemys/politiikka organisaatiolla on tekni-
seen velkaan. Johdon tuki valitulle kannalle / näkemykselle / 
politiikalle. 

8 Hallinnon jako Kenen vastuulle kuluu mikäkin osa-alue, mitä tehtäviä kukin 
voi suorittaa. 

9 Yleisyys, mallin-
nettavuus 

Hahmotettavuus, kuinka viitekehyksen avulla voidaan rakentaa 
omalle organisaatiolle sopivan teknisen velan hallinnoinnin 
malli. Viitekehys on käytettävissä läpi organisaation. 

10 Käytettävyys, 
hyödyllisyys 

Viitekehyksen tulee tarjota vastauksia ja hyötyä käytännön teki-
jöille.  

 
Yleisesti tutkimus on keskittynyt yleisen viitekehyksen määrittelemisen sijaan 
osaratkaisujen hakemiseen, joita on useita (ks. esim. Seaman & Guo, 2011; Abad 
& Ruhe, 2015). Yleisen viitekehyksen ongelmaan on ratkaisua hakenut Fernán-
dez-Sánchez ym. (2015a). He ovat pyrkineet teknisen velan hallinnoinnin ele-
menttien luokitteluun ja järjestelyyn kolmen sidosryhmän näkökulman mukai-
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sesti (2015b). Viitekehysten, osittaisten ja kokonaisten, keskittyminen päätöksen 
tekoon kuvaa hyvin tuon osa-alueen ongelmallisuutta ks. esim. (Zhang & Wu, 
2016; Schmid, 2013). Missä tai kenellä on riittävä informaatio kuhunkin päätök-
sentekoon liittyen, millä tasolla kukin päätös tulisi tehdä tai kuinka hallinnoin-
nin elementtejä tulisi jakaa. Toinen erittäin ongelmallinen asia on riippuvuudet, 
niin tiimien ja projektien kuin teknisen velan yksiköidenkin välillä (ks. esim. 
Martini, Pareto & Bosch, 2015; Cataldo, Mockus, Roberts & Herbsleb, 2009). 
Riippuvuuksista johtuen myös vastuut aiheuttavat päänvaivaa, kenen vastuulla 
riippuvuuksia ja yhteistekemistä sisältävä velka on? 

Liiketoiminnan näkökulma ja siihen liittyviä tekijöitä on jonkin verran kä-
sitelty, mutta ne eivät silti ole riittävästi viitekehyksistä tai osaratkaisuissa nä-
kyvissä. Epäselvää on myös, kuinka niitä voidaan linkittää päätöksentekoon ja 
kenen toimesta. Vaikka monissa tutkimuksissa on selkeästi tullut esille, että 
teknisen velan hallinnointi on koko organisaation asia ja siinä tarvitaan yhteisiä 
päätöksiä läpi organisaation, ei tämä viitekehyksissä näy. Samalla tavoin hal-
linnoinnin jako läpi organisaation on kuvattu heikosti tai ei lainkaan. 

Olemassa olevat viitekehykset ovat toisaalta hyvin yleisiä ja toisaalta eivät 
riittävän yleisiä. Ongelmana on yleisyys mallin rakentamisen kannalta ja toi-
saalta tasottomuus, jolloin nämä vaikeuttavat käytännössä oman mallin raken-
tamista. Pienissä yrityksissä tai pienissä projekteissa yleisellä tasolla oleva viite-
kehys voisi toimia. Toisaalta mitä monimutkaisempaan tai suurempaan yksik-
köön siirrytään, alkavat ongelmatkin lisääntyä. Projektissa voi olla useita tiime-
jä, joista useampi saattaa tehdä kehitystyötä samalle yksilöidylle alueelle, jolloin 
riippuvuuksilta ei voida välttyä. Samoin usean tiimin tai jopa usean projektin 
yhtä aikainen toiminta aiheuttaa sen, ettei tiimissä välttämättä ole oikeanlaista 
tietoa teknisen velan tuotteeseen aiheuttavista vaikutuksista tai kokonaisvaiku-
tuksista markkinoiden näkökulmasta. Yksi erittäin vaikeasti toteutettava asia 
on käytettävyys ja hyödyllisyys. Viitekehyksen tulisi tarjota vastauksia ja hyöty-
jä käytännöntekijöille jo viitekehyksen tasolla. Viitekehystä ja sen kautta raken-
nettuja malleja käytetään vain, jos ne koetaan hyödyllisiksi ja ne ovat helposti 
omaksuttavia. 

5.1.2 Rakennettavan viitekehyksen tavoitteet 

 
Määriteltyjen ongelmien perusteella voidaan siten johtaa tiimin teknisen velan 
hallinnoinnin viitekehykselle asetettavat tavoitteet, jotka on lueteltu seuraavas-
sa taulukossa (taulukko 10). Tiimin päätöksenteon prosessissa tulee olla vain 
sellaisen tekninen velka tai asia, jonka tiimi pystyy itsenäisesti päättämään. Asi-
alla tai teknisellä velalla ei näin ollen saa olla riippuvuuksia toisiin tiimeihin tai 
projekteihin. Toisaalta teknisen velan kaikkien vaikutusten tiedot tulee myös 
olla käytettävissä. Muun prosessin ja työn kehityksen yhteydessä tulee tiimillä 
olla yhtäläinen mahdollisuus kehittää myös teknisen velan hallinnointiin liitty-
vää toimintaa tai käytänteitä. Päätös ottaa teknistä velkaa tulee perustua tietoi-
seen ja laskelmoituun päätökseen. 
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TAULUKKO 10 Tiimin teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksen tavoitteet  
 Osa-alue /  

elementti 
Tavoite 

1 Päätöksenteko Tiimin päätöksentekoon tulevat vain tiimin päätäntävallassa 
olevat asiat. 

2 Velan ottaminen Tiimin hallinnoinnin prosessiin ei tule ”velan ottamisen” -
elementtiä; elementti koskee strategista teknistä velkaa, jonka 
arviointiin, laskentaan ja analysointiin tarvitaan ajantasaista 
tietoa, jota tiimillä ei välttämättä ole saatavilla. 
Tämä velan ottaminen ei tarkoita tahatonta tai tietoista velkaa, 
jota tiimi aina välillä on pakotettu ottamaan eri syistä. 

3 Riippuvuudet Riippuvuuksia sisältävä tekninen velka käsitellään ”projek-
ti/tuote -tason” palaverissa, jossa läsnä kaikki riippuvuuksien 
osapuolet. Tiimi informoi tätä palaveria riippuvuuksia sisältä-
västä tunnistetusta teknisestä velasta. 

4 Tieto Tekninen velka tulee tehdä näkyväksi. Tietoisuutta ja ymmär-
rystä lisätään koulutusten ja avoimen viestinnän avulla.. 
Tiedon jakaminen tiimien ja projektin/tuotetason kanssa (mm. 
aikataulut, budjetit ja velan määrä ja laatu). 
Projekti/tuotetasolle tulee saattaa ajantasainen tieto mm. mark-
kina ja asiakas tiedoista. 

5 Vastuu  Riippuvuuksia sisältävä tekninen velka käsitellään erillisessä 
palaverissa, ei yhdessä tiimissä. Päätöksenteossa tulee olla oike-
at henkilöt. 

6 Liiketoiminta nä-
kökulma/tekijät 

Projekti/tuotetasolle tarvitaan ajantasainen tieto päätöksente-
koon. Organisaation yleinen teknisen velan politiikka / strategia 
ja käytänteet tukevat eri näkökulmien ja sidosryhmien huomi-
oimista. 

7 Teknisen velan 
politiikka & stra-
tegia, johdon tuki 

Organisaatiolle tehtävä oma strategia/politiikka ja määriteltävä  
yleiset käytänteet, budjetti ja koulutus. 
Johdon sitoutumisella mahdollistetaan tuki ja sen mukana poli-
tiikka, resurssit ja budjetti. 

8 Hallinnon jako Teknisen velan hallinnoinnin osa-alueiden / elementtien jako eri 
tasoille. 

9 Yleisyys Teknisen velan hallinnoinnin osa-alueiden / elementtien jako eri 
tasoille. Mitä osa-alueet sisältävät, mitkä osa-alueet tai toimet, 
jotka vähintään / ensimmäisenä tarvitaan käytännön ratkai-
suun. 

10 Käytettävyys, 
hyödyllisyys 

Viitekehyksen tulee tarjota vastauksia ja hyötyä käytännön teki-
jöille. Viitekehyksen avulla rakennettavan mallin on koettava 
olevan hyödyllinen ja käytettävä. 

 
Sekä määriteltyjen ongelmakohtien, että niiden kautta johdettujen tavoitteiden 
perusteella onkin havaittavissa, että pelkästään tiimin viitekehys ei tässä ole 
riittävä ratkaisu. Ratkaisun tuleekin tämän mukaan sisältää myös muutoksia ns. 
yleiseen viitekehykseen. Hyvin pitkälti yllä olevat tavoitteet koskevat siten sa-
malla myös yleistä viitekehystä.  

Tämän tutkimusprosessin toisen ja kolmannen vaiheen (Ongelman tunnis-
taminen ja motivointi, Ratkaisun tavoitteiden määrittely) lopputuloksena selvitettiin 
olemassa olevan teknisen velan viitekehyksen ongelmakohdat sekä perusteet ja 
tavoitteet rakennettaville viitekehyksille. Seuraavassa luvussa määritellään vaa-
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timukset rakennettaville viitekehyksille ja lopuksi rakennetaan ja demonstroi-
daan viitekehykset. 

5.2 Viitekehyksen suunnittelu ja kehittäminen 

Tämä alaluku vastaa tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) vaihetta 4 (Suunnittelu & 
kehittäminen). Artefaktin rakentaminen perustuu kirjallisuuskatsauksiin (ks. lu-
vut 2.4, 4) sekä niistä johdettaviin päätelmiin. Rakentamisen perustana käyte-
tään Lin ym. (2015) kuvaamia teknisen velan hallinnoinnin elementtejä, joita 
tarkastellaan kutakin erikseen. Vertailuna ja tarkastelun välineenä käytetään 
Lin ym. (2015) käyttämiä artikkeleita ja teknisen velan viitekehyksistä tehdyn 
kirjallisuuskatsauksen artikkeleita. Tämän jälkeen viitekehystä tarkastellaan 
teknisen velan hallinnoinnin tapaus- ja muissa käytännöntutkimuksissa havait-
tujen ongelmien sekä tutkimusten hyviksi havaittujen käytänteiden valossa. 
Ensimmäisenä määritellään kirjallisuuden perusteella perusvaatimukset tekni-
sen velan hallinnoinnille, jonka jälkeen viitekehyksiä rakennetaan vaihe vai-
heelta. 

5.2.1 Vaatimukset teknisen velan hallinnoinnille 

Yleisen viitekehyksen ongelmakohtien määrittelyjen ja niistä johdettujen tavoit-
teiden jälkeen kartoitettiin millaisia vaatimuksia kirjallisuudessa on esitetty 
teknisen velan hallinnoinnille.  Olemassa olevassa kirjallisuudessa oli varsin 
vähän suoraan ja yksiselitteisesti kerrottuja vaatimuksia. Vaatimuksia on etsitty 
yleisesti teknisen velan hallinnointia, jotain osa-aluetta, tapaustutkimuksia ja 
työkaluja koskevista tutkimuksista. Tämä tapahtui jo aiemmin suoritettujen 
kirjallisuuskatsausten (ks. luku 2.4) pohjalta. Seuraavaksi tarkasteltiin erilaiset 
teknisen velan hallinnoinnin tai sen osa-alueiden viitekehykset tai prosessiku-
vaukset (ks. luku 2.4, 4). Ensimmäisenä tarkastelun alle otettiin Lin ym. (2015) 
teknisen velan hallinnoinnin elementit kuvaava tutkimus sekä sen perustana 
olleet artikkelit. Seuraavaksi tarkasteltiin muut teknisen velan hallinnoinnin 
viitekehykset kirjallisuuskatsauksessa (ks. luku 4) esiin tulleet tutkimukset. 
Kolmantena tarkasteluryhmänä olivat johonkin teknisen velan hallinnoinnin 
osa-alueen viitekehystä määrittelevät tutkimukset, joita ei jo edellä olleissa 
kohdissa ollut käsitelty. Neljäntenä tarkasteluryhmänä käsiteltiin teknisen ve-
lan hallinnointiin liittyvät tapaustutkimukset, joita ei vielä aiemmin ollut jo kä-
sitelty. Tämän lisäksi huomioitiin Falessin ym. (2013) määrittelemät vaatimuk-
set teknisen velan hallinnoinnin työkaluille.  

Tutkimuksista etsittiin vaatimuksia, suosituksia, onnistumisia, hyviä käy-
tänteitä sekä ongelmakohtia. Suoria vaatimuksia teknisen velan hallinnoinnille 
eli vaikea löytää, sen sijaan löytyi erilasia suosituksia sekä jollain heikolla tasol-
la vaatimuksiksi ajateltavia määritelmiä. Samalla tavoin erilaisia ongelmakohtia 
ja hankalia asioita löytyi tutkimuksista hyvin. Hyviä käytänteitä, ehdotuksia 
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käytänteiksi, työkaluiksi tai lähestymistavoiksi löytyi myös jonkin verran. Näitä 
löydettyjä asioita vertailtiin, luokiteltiin ja yksinkertaisettiin, jonka jälkeen nii-
den perusteella voitiin märitellä rakennettavalle artefaktille erilaisia vaatimuk-
sia ja tavoitteita. Näitä erilaisia saatuja vaatimuksia, suosituksia ja ehdotuksia 
tarkasteltiin lisäksi kirjoittajan omien kokemusten kautta. Vaatimukset järjestel-
tiin prioriteetti (tärkeys) järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella: viittaus-
osumien määrä, relevanttius määriteltyihin ongelmiin tai tavoitteisiin sekä kat-
tavuutta ja kokonaisvaltaisuutta tukevuus. Tämän perusteella valittiin näistä 15 
tärkeimmäksi ja olennaisimmaksi pääteltyä vaatimusta, jotka tulisivat viiteke-
hysten ja tätä kautta rakennettujen mallien täyttää, listattuna alla (taulukko 11).  
Vaatimuksia valittiin vain 15, johtuen tutkimukseen käytettävissä olevan ajan 
rajallisuudesta. Osa valituista vaatimuksista on sellaisia, jotka sisältyvät jo on-
gelmakohtien perusteella asetettuihin tavoitteisiin. Nämä on kuitenkin otettu 
mukaan erillisinä vaatimuksina niiden nähdyn tärkeyden takia, kuten viestintä.  

Ensimmäisenä vaatimuksena on rakennetun mallin tai prosessin integroi-
tavuus olemassa olevaan tuotekehitysprosessiin. Mallin tai prosessin integroi-
minen projektiin on oltava sujuvaa, jotta integrointi yleensäkin onnistuu. Ennen 
mallin rakentamista on myös tunnistettava millaiset asiat estävät tai haittaavat 
täsmällistä hallinnointia tai sen integrointia (Integroitavuus). Toiseksi, käyttäjien 
on myös koettava teknisen velan hallinnoinnin viitekehys tai prosessi hyödyl-
liseksi, jotta sitä myös käytettäisiin (ks. koettu hyödyllisyys: Davis, 1989). Lisäk-
si käytön olisi oltava helppoa. Nämä taas osaltaan lisäävät myös motivaatiota ja 
sitoutumista käyttöön ja näin myös luottamusta hallinnointiin ja sen työkalui-
hin (Koettu hyödyllisyys). Kolmanneksi, teknisen velan hallinnoinnin (erityisesti 
aloitusvaiheen) kustannukset tulisi olla mahdollisimman pienet. Jos kustannuk-
set tai työmäärä koetaan liian korkeiksi, ei hallinnointia edes aloiteta. Usein 
aloitusvaiheessa kustannukset ovat korkeat, mutta putoavat jatkossa järkevälle 
tasolle. (Kustannukset). Neljänneksi, organisaation tulee määritellä selkeä stan-
dardi, politiikka ja/tai strategia, mitä tekninen velka organisaation tai projektin 
kontekstissa on ja miten tekniseen velkaan yleisesti suhtaudutaan. Organisaati-
on yhteinen näkemys myös edesauttaa johdolta saatavaa tukea vaadittaviin re-
sursseihin ym. (Politiikka, standardi, strategia, johdon tuki).  

Viidenneksi, teknisen velan hallinnoinnin tulee perustua rationaaliseen 
päätöksentekoon (ks. rationaalinen päätöksenteko, rajoitettu rationaalisuus: 
Simon, 1955, 1979; prospektiteoria Kahneman & Tversky, 1979, 2013), huomioi-
den myös tuleva kehitys ja sisältäen järkevät perustat investointipäätösten teol-
le. Teknisen velan päätöksenteon prosessin ja päätöksentekoon liittyvien teki-
jöiden määrittäminen tulee tehdä ennen hallinnoinnin aloitusta (Päätöksenteko). 
Kuudenneksi, teknisen velan hallinnoinnin onnistumisen edellytyksenä on 
määritellyt ja käyttöönotetut säännöt, prosessit, toimintatavat ja käytänteet. 
Tämän lisäksi teknisen velan hallinnoinnin tulisi olla osana normaalia työnkul-
kua. Mikä tarkoittaa, että sujuvan organisatorisen rakenteen lisäksi käytössä on 
ennalta määritellyt palaverit, katselmukset ja/tai retrospektiivit, jotka näin tu-
kevat teknisen velan hallinnointia (Säännöt, prosessit, käytänteet).  
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TAULUKKO 11 Yleisiä vaatimuksia teknisen velan hallinnoinnille 

Nro Vaatimus Vaatimusteksti Viitteet, mm. 

1 Integroita-
vuus  

Viitekehyksen kautta rakennettu malli tai 
prosessi täytyy olla integroitavissa olemassa 
olevaan tuotekehitysprosessiin 

Seaman & Guo, 2011; 
Guo, Seaman & da 
Silva, 2016b 

2 Koettu hyö-
dyllisyys 

 Teknisen velan hallinnoinnin viitekehys tai 
prosessi on koettava hyödylliseksi ja käytön 
olisi oltava helppoa. Lisäävät myös motivaa-
tiota ja sitoutumista käyttöön ja näin myös 
luottamusta hallinnointiin ja sen työkaluihin. 

Guo ym., 2016b; Mor-
genthaler, Gridnev, 
Sauciuc & Bhansali, 
2012; Falessi & Voege-
le, 2015; 

3 Kustannuk-
set  

Teknisen velan hallinnoinnin kustannukset 
tulisi olla mahdollisimman pienet. 

Guo ym. 2016b; Guo, 
Spínola & Seaman, 
2016a; Martini, Besker 
& Bosch, 2016 

4 Politiikka, 
standardi, 
strategia, 
johdon tuki 

Organisaation tulee määritellä selkeä stan-
dardi, politiikka ja/tai strategia, mitä tekninen 
velka organisaation kontekstissa on ja miten 
tekniseen velkaan suhtaudutaan. 

Yli-Huumo ym. 2016a;  
Codabux & Williams, 
2013; Oliveira, Gold-
man & Santos, 2015; 
Lim ym., 2012; Yli-
Huumo ym. 2016b; 
Martini ym., 2016 

5 Päätöksen-
teko 

Teknisen velan hallinnoinnin tulee perustua 
rationaaliseen päätöksentekoon, huomioiden 
myös tuleva kehitys ja sisältäen järkevät pe-
rustat investointipäätösten teolle. Teknisen 
velan päätöksenteon prosessin ja päätöksente-
koon liittyvien tekijöiden määrittäminen tulee 
tehdä ennen hallinnoinnin aloitusta. 

Schmid, 2013; Brown 
ym., 2010; Falessi ym., 
2013; Codabux & Wil-
liams, 2013; Martini 
ym., 2016 

6 Säännöt, 
prosessit, 
käytänteet 

Hallinnointi vaatii määritellyt ja käyttöönote-
tut säännöt, prosessit, toimintatavat ja käy-
tänteet teknisen velan hallinnoimiseksi orga-
nisaatiossa.  
Teknisen velan hallinnoinnin tulisi olla osana 
normaalia työnkulkua. Organisatorisen ra-
kenteen lisäksi ennalta määritellyt palaverit, 
katselmukset, retrospektiivit tukevat teknisen 
velan hallinnointia. 
 

Letouzey & Ilkiewicz, 
2012; Martini ym., 
2016; Yli-Huumo ym., 
2016b; Morgenthaler 
ym., 2012; Falessi ym., 
2013; Abad ym., 2016; 
Ghanbari, 2016; Mor-
genthaler ym., 2012; 

7 Tietoisuus, 
koulutus 

On taattava riittävän koulutuksen ja tietoi-
suuden saaminen kaikille sidosryhmille. 

Letouzey & Ilkiewicz, 
2012; Morgenthaler 
ym., 2012; Gupta, Ma-
nikreddy & Arya, 2017; 
Allman, 2012 

8 Yhtenäisyys 
läpi projek-
tien/organis
aation 

On tehtävä yhtenäinen, läpinäkyvä näkymä 
ja selkeä esitystapa ohjelmistojen tekniseen 
velkaan läpi projektien ja organisaation. 

Letouzey & Ilkiewicz, 
2012; Ghanbari, 2016; 
Brown ym., 2010; Lim 
ym., 2012 

 
 
                  (jatkuu) 
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Taulukko 11 (jatkuu) 
Nro Vaatimus Vaatimusteksti Viitteet, mm. 

9 Liiketoimin-
ta ja tekniset 
näkökohdat, 
suunniteltu 
velka 

Liiketoiminta näkökohdat tulee olla etusijalla 
teknisen velan hallinnoinnissa. Teknisten 
näkökohtien tulee vaikuttaa, muttei rajoittaa 
teknisen velan hallinnointia. 

Buschmann, 2011; Guo 
ym., 2011; McConnell, 
2007; Lim ym., 2012; 
Curtis ym., 2012; Tom 
ym., 2013; Brown, ym., 
2010 

10 Viestintä Viestintä on erittäin tärkeässä roolissa tekni-
sen velan hallinnoinnin onnistumisessa. Täs-
sä viestinnällä tarkoitetaan erityisesti viestin-
tää teknisestä velasta, sen vaikutuksista, 
eduista ja hyödyistä, syistä mm. Teknisen 
velan näkyväksi tekemistä, ymmärtämistä, 
velan hallinnointia. 

Yli-Huumo ym., 2016b; 
Morgenthaler ym., 
2012; Klinger, Tarr, 
Wagstrom & Williams, 
2011; Allman, 2012; 
Lim ym., 2012; Tom 
ym., 2012; Yli-Huumo 
ym., 2014;  

11 Muutoksen 
ja muutos-
vastarinnan 
hallinta ja 
johtaminen 

Teknisen velan hallinnoinnin aiheuttamat 
muutokset aiheuttavat muutosvastarintaa ja 
eturistiriitoja. Käytänteiden, prosessien ym. 
muuttaminen tai uusiminen on aina haasteel-
lista ja tarvitsee aikaa. Muutoksen suuruu-
teen vaikuttavat myös mm. organisaatiokult-
tuuri ja olemassa olevat käytänteet. 

Falessi ym., 2013; Abad 
ym., 2016; Yli-Huumo 
ym., 2016b; Falessi ym., 
2013 

12 Työkalut 
 

Työkaluja tulee käyttää teknisen velan hallin-
noinnin tai sen osa-alueiden suorittamisen 
helpottamiseksi ja käytön lisäämiseksi. 

Oliveira ym., 2015; 
Morgenthaler ym., 
2012; Martini & Bosch, 
2016; Falessi ym., 2013 

13 Organisato-
rinen raken-
ne 

Organisatorisen rakenteen tulee tukea tekni-
sen velan hallinnointia. Rakenteen järjestämi-
selle on useita vaihtoehtoja: systeemiarkkiteh-
dit tuoteomistajan ja tiimien yhteyteen, itse-
näinen ryhmä yleiselle teknisen velan hallin-
noinnin päätöksenteolle,… 

Martini & Bosch, 2016; 
Morgenthaler ym., 
2012; 

14 Seuranta Hallinnoinnin tulee sisältää mekanismit seu-
rata teknisen velan takaisinmaksua, miten 
onnistunut takaisinmaksu oli. 

Klinger ym., 2011; 

15 Sidosryhmät Kaikki sidosryhmät ja näkökulmat tulee huo-
mioida. 

Martini & Bosch, 
2015a, Fernández-
Sánchez ym., 2015a; 
Fernández-Sánchez 
ym., 2015b; Theodoro-
poulos ym., 2011; 

 
Seitsemänneksi, teknisen velan hallinnoinnin onnistumiseen ja käyttöönottoon 
vaikuttaa olennaisesti kaikkien sidosryhmien tietoisuus teknisestä velasta. Toi-
saalta on myös varmistettava koulutuksen ja ohjeistuksen riittävyys läpi tekni-
sen velan hallinnoinnin (Tietoisuus, koulutus)(ks. organisatorinen oppiminen: 
Huber, 1991; Levitt & March, 1988). Kahdeksanneksi, samalla tavoin yhtenäinen, 
läpinäkyvä näkymä ja selkeä esitystapa ohjelmistojen tekniseen velkaan lisää 
kaikkien sidosryhmien tietoisuutta ja ymmärrystä sekä helpottaa projektista 
toiseen siirtymistä (Yhtenäisyys läpi projektien/organisaation). 
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Yhdeksänneksi, eri näkökulmat tulee huomioida teknisen velan hallin-
noinnissa, jotta voidaan tehokkaasti pureutua päätöksenteon ongelmiin. Liike-
toiminta näkökohdat tulee olla etusijalla, mutta toisaalta myös teknisten näkö-
kohtien tulee vaikuttaa, mutta ne eivät saa rajoittaa teknisen velan hallinnointia 
(Näkökohdat, suunniteltu velka). Kymmenenneksi, viestintä on erittäin tärkeässä 
roolissa teknisen velan hallinnoinnin onnistumisessa, viestintä vaikuttaa jokai-
seen teknisen velan hallinnoinnin elementtiin. Viestinnän tulee olla johdonmu-
kaista ja jatkuvaa kattaen kaikki sidosryhmät. Viestinnän määrä ja tapa vaihte-
lee hallinnoinnin elementistä toiseen, kattaen mm. teknisen velan määrän, poli-
tiikan, vaikutukset, edut ja kustannukset. Olennaisena osana on teknisen velan 
näkyväksi tekemistä ja ymmärtämistä (Viestintä). Yhdenneksitoista, kuten mikä 
tahansa muutos, myös teknisen velan hallinnoinnin aloittaminen aiheuttaa 
muutosvastarintaa ja eturistiriitoja. Käytänteiden ja prosessien muuttaminen tai 
uusiminen on aina haasteellista ja tarvitsee aikaa. Muutoksen suuruuteen vai-
kuttavat myös muun muassa organisaatiokulttuuri ja olemassa olevat käytän-
teet. Nämä asiat tulee aina huomioida ja yhtenä mahdollisuutena on vaiheittai-
nen, pienin askelin tapahtuva eteneminen (Muutos ja muutosvastarinta).  

Kahdenneksitoista, erilaiset työkalut ovat merkittävässä roolissa teknisen 
velan hallinnoinnissa ja näitä tulisikin mahdollisuuksien käyttää. Työkalut hel-
pottavat, tehostavat ja tarkentavat hallinnoinnin eri elementtien sisältäminen 
toiminteiden suoritusta (Työkalut). Kolmanneksitoista, organisatorisen raken-
teen tulisi tukea sujuvaa teknisen velan hallinnointia. Rakenteen järjestämiselle 
on useita vaihtoehtoja. Rakenteeseen vaikuttaa niin kehitysorganisaation koko 
kuin kehitystyössä käytettävät menetelmätkin. On valintana sitten itsenäinen 
ryhmä, projektiorganisaatio, tiimien ja arkkitehtuurien ryhmät tai joku muu 
kokoonpano, olennaista on rakenteen toimivuus teknisen velan hallinnoinnissa. 
(Organisatorinen rakenne). Neljänneksitoista, hallinnoinnin tulee sisältää meka-
nismit seurata teknisen velan takaisinmaksua, miten onnistunut takaisinmaksu 
oli (Seuranta). Viidenneksitoista, kaikki sidosryhmät tulee huomioida. Tekninen 
velka koskee koko organisaatiota, ei vain kehitystyötä tekeviä. (Sidosryhmät). 

5.2.2 Viitekehysten rakentaminen vaiheittain 

Viitekehyksiä lähdettiin rakentamaan vaiheittain, vaihekuvaus alla (kuvio 11). 
Ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin määrittelemään viitekehysten tarvitsemat 
elementit sekä näiden suhteet toisiinsa. Elementit pyrittiin ryhmittelemään yh-
tenäisiin ryhmiin. Toisessa vaiheessa määriteltyjä elementtejä ja näiden ryhmit-
telyä tarkasteltiin asetettujen vaatimusten suhteen. Samalla elementit pyrittiin 
jakamaan erilisille tasoille, niiden oletetun käytön mukaisesti. Kolmannessa 
vaiheessa viitekehysten sisältöä tarkennettiin ja samalla hahmoteltiin teknisen 
velan hallinnoinnin kypsyysmallia. Neljännessä vaiheessa viimeisteltiin viite-
kehykset sekä arvoitiin niitä sekä määriteltyjä tavoitteita että asetettuja vaati-
muksia vasten. 
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KUVIO 11 Teknisen velan viitekehysten rakentaminen vaiheittain 

Vaihe 1. (Tarvittavien hallinnoinnin elementtien määrittely ja ryhmittely). Viiteke-
hysten hallinnoinnin elementtien määrittelyn lähtökohtana käytettiin Lin ym. 
(2015) määrittelemiä teknisen velan hallinnoinnin elementtejä. Elementit ovat: 
Tunnistaminen, Ehkäiseminen, Mittaaminen, Priorisointi, Takaisinmaksu, Val-
vonta, Viestintä sekä Dokumentointi ja Esittäminen. Peruselementtien lisäksi 
tarkasteltiin rakennettaville viitekehyksille asetettuja tavoitteita ja määriteltyjä 
vaatimuksia. Tavoitteiden ja vaatimusten tarkastelujen jälkeen päädyttiin kol-
men uuden elementin määrittelyyn.  

Vaatimuksiin 4# (Politiikka, standardi, strategia, johdon tuki), 8# (Yhte-
näisyys läpi projektien/organisaation), 10# (Viestintä), 7# (Tietoisuus, koulutus) 
ja 6# (Säännöt, prosessit, käytänteet) liittyen muodostettiin uusi elementti: 
Suunnittelu. Suunnittelu elementti kattaa organisaation yleisen teknisen velan 
politiikan ja strategian määrittelyn ja teknisen velan viestintää. Suhtautuminen 
tekniseen velkaan ja sen hallinnointiin on yhtenäinen koko organisaatiossa (tai 
vaihtoehtoisesti osastolla/projektissa). Yhtenäisellä politiikalla ja strategialla 
saadaan myös tehokkaammin tietoisuus leviämään, sekä tarvittavia panostuk-
sia koulutukseen. (Cohen & Prusak, 2001.) Ylätason suunnittelu mahdollistaa 
myös yhtenäisten sääntöjen, prosessien ja käytänteiden käytön, mikä osaltaan 
vaikuttaa kustannuksiin. Tämän uuden (Suunnittelu) elementin kautta pyritään 
vastaamaan seuraaviin tiimin viitekehykselle määriteltyihin tavoitteisiin 4# 
(Tieto), 6# (Liiketoiminta näkökulmat/tekijät), 7# (Teknisen velan politiikka & strategia, 
johdon tuki) sekä 9# (Yleisyys). 
Vaatimuksiin 9# (Näkökohdat, suunniteltu velka), 5# (Päätöksenteko), 10# (Viestintä) 
ja 15# (Sidosryhmät) perustuen muodostetaan uusi elementti: Tekninen vel-

kaantuminen (Teknisen velan ottaminen). Tekninen velkaantuminen tarkoittaa 
analysoitua ja laskettua liiketoimintaan ja markkinasyihin perustuvia strategisia 
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päätöksiä ottaa teknistä velkaa. Päätöksenteon tueksi tarvitaan erilaisia sekä 
liiketoiminta puolen että teknisen puolen tietoja. Lisäksi tällaisen teknisen velan 
takaisinmaksulle tarvitaan valmiiksi suunniteltu ja laskettu takaisinmaksu stra-
tegia. Tämän uuden (Tekninen velkaantuminen) elementin kautta pyritään vas-
taamaan seuraaviin tiimin viitekehykselle määriteltyihin tavoitteisiin 1# (Pää-
töksenteko), 2# (Velan ottaminen) sekä 4# (Tieto). Tekniseen velkaan liittyvän pää-
töksenteon eriyttäminen kahdelle tasolle perustuu ajatukseen, että päätös tulee 
tehdä siellä missä on riittävästi tietoa käytettävissä, valtuutus (ja halukkuus) 
tehdä päätökset sekä kattavasti asiantuntemusta. Myös Morgan (1997) on arvi-
oinut, että hierarkkinen kulttuuri voi estää päätöksenteon valtuutuksen, ”[…] 
the limits of ‘empowerment’ are usually quickly felt as people run into the con-
straints imposed by the existing hierarchy.”(Morgan, 1997,169). Päätöksenteon 
tavalla ja mallilla on myös merkitystä, mitkä ja kenen vaikuttimet määrittävät 
päätöstä (päätöksenteon teoriat ja mallit, organisatorinen & ryhmäpäätöksenteko, 
ryhmädynamiikka). Hyvin tärkeä näkökulma teknisen velan päätöksenteossa on 
aikanäkökulma, jolloin päätöksentekoa tulisi tarkastella myös intertemporaali-
sen valinnan (intertemporal choice) ja päätöksenteon (intertemporal decision making) 
näkökulmista. Päätöksenteon osalta on aina huomioitava myös sen sosiaalinen 
luonne ja näin ollen myös muun muassa ryhmän jäsenten ominaisuuksien vai-
kutukset päätöksen tekoon (Mark and Poltrock 2004). 

Vaatimuksiin 14# (Seuranta) ja 10# (Viestintä) perustuen muodostetaan 
uusi elementti: Seuranta. Seuranta elementin tarkoituksena on takaisin makse-
tun velan seuranta. Seurannassa tarkastellaan olivatko takaisinmaksua koskevat 
päätökset oikeita, olivatko tehdyt velan arvioinnit oikeita ja miten takaisinmak-
su onnistui. Tämän lisäksi elementtiin kuuluu olennaisesti tehdyistä päätöksistä 
ja arvioinneista oppiminen ja tämän kautta päätösten ja arviointien mahdolli-
nen korjaaminen. Seurantaan kuuluu myös viestintä seuratuista teknisen velan 
yksiköistä ja näiden takaisinmaksun onnistumisesta. Tämän uuden (Seuranta) 
elementin kautta pyritään vastaamaan seuraavaan tiimin viitekehykselle määri-
teltyyn tavoitteeseen #4 (Tieto). 

Seuraavaksi peruselementit ja uudet määritellyt elementit ryhmiteltiin 
omiksi kokonaisuuksikseen. Kokonaisuuksia määriteltiin viisi; Strateginen 
määrittely, Viestintä, Päätöksenteko, Velan kartoitus ja valvonta sekä Velan 
poisto. Strategiseen määrittelyyn katsottiin kuuluvaksi Suunnittelu ja viestin-
tään Viestintä. Velan kartoitukseen ja valvontaan laskettiin kuuluvaksi Tunnis-
taminen, Ehkäiseminen, Valvonta sekä Dokumentointi ja Esittäminen. Päätöksenteon 
kokonaisuuteen katsottiin kuuluvan seuraavat elementit: Teknisen velan ottami-
nen, Priorisointi ja Mittaaminen. Velan poisto kokonaisuuteen ryhmiteltiin Takai-
sinmaksu ja Seuranta. Katso rakennettu viitekehys liitteestä yksi (liite 1). 

Vaihe 2. (Elementtien jako tasoihin sekä vastuut ja käytänteet). Teknisen velan 
hallinnointi jaetaan eri tasoille vastuiden ja toteutettavuuden perusteella. Tasoja 
ovat hallintotaso (organisaatio/johto), projekti-/tuotetaso (osas-
to/tuote/projekti) sekä tiimitaso. Keskimmäinen, projekti-/tuotetaso, voi orga-
nisaatiosta riippuen olla useita kertoja, tai olla yhdistettynä tiimi- tai hallintota-
soon.  Hallintotasolle kuuluu strateginen määrittely ja siihen kuuluva Suunnitte-
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lu elementti. Tätä kautta saadaan organisaation yhteinen teknisen velan poli-
tiikka, resurssit, budjetit yms., myös viestintä teknisestä velasta kuuluu olen-
naisena osana tähän. Viestintään kuuluu myös esimerkiksi ajantasaisten liike-
toiminta-, Time-to-market- ja asiakasarvotietojen ja päätösten välittäminen pro-
jekti/tuotetasolle. Tiimitasolle nähdään kuuluvaksi kaikki muut elementit, pait-
si Teknisen velan ottaminen ja Suunnittelu. Projekti-/tuotetasolle taas voidaan 
nähdä kuuluvaksi Päätöksenteon kokonaisuus (Mittaaminen, Priorisointi ja Tek-
nisen velan ottaminen) sekä Dokumentoinnin elementti. Viestinnän elementti on 
tärkeä osa jokaista eri tasoa, sillä se mahdollistaa onnistuneen hallinnoinnin. 

Hallintotasolla Suunnittelu elementtiin kuuluvista asioista vastaa yksi ni-
metty henkilö tai ryhmä. Nimetyn henkilön tai ryhmä tulee kuulua johtoon, 
jotta hallinnoinnille saadaan johdon tuki. Teknisen velan politiikan, standardin 
ym. määrittelyyn tulee kuitenkin osallistua henkilöitä jokaiselta tasolta ja kai-
kista sidosryhmistä, kattavan näkemyksen saamiseksi. 

Projekti-/tuotetasolla Päätöksenteon kokonaisuuden vastuullinen on ni-
metty henkilö, esimerkiksi projektipäällikkö, tuotepäällikkö, tuote-
/pääarkkitehti. Päätöksentekoon ja sen elementtien tehtävien suorittamiseen 
osallistuvat henkilöt tuote-, projekti- ja tiimitasolta, siten että riippuvuudet, 
arkkitehtuuriset ja strategiseen teknisen velan ottamiseen liittyvät asiat tulevat 
kattavasti huomioitua. Henkilöt voivat olla esimerkiksi projekti-
/tuotepäälliköitä, tuote-/pääarkkitehteja, tiimiarkkitehtejä, jne. Sekä projekti-
/tuotetasolle, että tiimitasolle suositellaan nimettäväksi teknisen velan mestari 
(TVM). Hänen tehtävänsä olisi tietoisuuden, käytänteiden, ohjeiden yms. levit-
täminen omassa tiimissään/projektissaan, sekä osallistua aktiivisesti teknisen 
velan hallinnoinnin järjestämiseen, kouluttamiseen ja kehittämiseen. 

Tiimitason teknisen velan hallinnoinnin kokonais-/yleisvastuu voi olla 
esimerkiksi nimetyllä teknisen velan mestarilla. Toisaalta jokainen tiimin jäsen 
on vastuussa teknisen velan hallinnoinnista omassa tiimissään, erityisesti tekni-
sen velan ehkäisystä. Jotta jokainen tiimin jäsen voi aktiivisesti osallistua tekni-
sen velan hallinnoinnin elementtien sisältämiin toimiin/tehtäviin, tulee heidän 
saada tähän riittävä koulutus ja opastus. 

Eri elementeille ja niiden toiminnoille soveltuvia käytänteitä, menetelmiä 
ja työkaluja on kirjallisuudessa esitelty paljon erilaisia. Tässä hyödynnettiin jo 
aiemmin tehtyjä kirjallisuuskatsausosuuksia, näistä artikkeleista sitten kerättiin 
ja ryhmiteltiin elementeittäin esiteltyjä käytänteitä, menetelmiä ja työkaluja. 
Katso rakennettu tasoittainen viitekehys liitteestä yksi (liite 1). 

Vaihe 3. (Viitekehysten tarkentaminen, alustavan kypsyysmallin hahmottelemi-
nen). Viitekehysten elementtien sisältöä tarkennetaan lisäämällä elementtien 
sisälle tietoa mahdollisista toiminteista, käytänteistä ja tekniikoista. Samalla 
hahmotellaan alustavaa teknisen velan hallinnoinnin kypsyysmallia, jossa ku-
vataan hallinnoinnin kypsyyttä tiimin ja organisaation näkökulmasta. Ohjelmis-
tokehitystiimit ovat erilaisia, toimivat erilaisissa tuotekehitysympäristöissä, eri-
laisten menetelmien kanssa. Kaikki teknisen velan kanssa painiskelevat tiimit 
eivät edes ole ohjelmistokehitystiimejä. Tiimit, projektit, käytettävä aika, käy-
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tänteet ja niin edelleen ovat erilaisia, joka taas vaikuttaa myös siihen, kuinka 
teknistä velkaa hallinnoidaan tai voitaisiin hallinnoida (mm. Yli-Huumo, 2016a ) 

Kirjallisuudesta löydettiin kaksi erilaista teknisen velan seurannan tai hal-
linnoinnin kypsyysmallia, Yli-Huumo ym. (2016a) sekä Martini ym. (2016), mo-
lemmat ovat hakeneet perusteita kyvykkyyden kypsyysmallista (CMM) (Paulk 
ym., 1993). Teknisen velan seurannan strategisessa adoptiomallissa (SAMTTD) 
(Martini ym., 2016) huomioidaan myös muutoksenhallinnan näkökohtia. Yli-
Huumon ym. (2016a) teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksessä kuvataan 
johdon toimintaa, sidosryhmiä ja vastuita kolmella tasolla sekä lähestymista-
voissa, käytännöissä ja työkaluissa. 

Näiden lisäksi on perinteisiä ohjelmistokehitykselle määritellyt kypsyys- 
ja kyvykkyysmalleja, kuten CMM (capability maturity model) (Paulk ym., 1993), 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) (Team, 2002; Shalloway, Beaver & 
Trott, 2009), ISO/IEC 15504 (2008) sekä ISO/IEC 330xx (2015). Tämän lisäksi on 
kehitetty tai kehitteillä useita erilaisia kypsyys- ja kyvykkyysmalleja, joiden 
pyrkimyksenä on saada paremmin pienille tai keskisuurille organisaatioille ja 
erilaisille kehitysmenetelmille soveltuvia malleja. Esimerkiksi ketterille mene-
telmille löytyy erilaisia malleja sekä näiden vertailuja (Patel & Ramachandran, 
2009; Ambler, 2010; Leppänen, 2013).  Kypsyys- ja kyvykkyysmallien soveltu-
mista erityisesti pienille organisaatioille ja kehitysmenetelmille on kritisoitu (ks. 
esim. Brodman & Johnson, 1994), samoin teknisen velan hallinnoinnin tarvitta-
vasta laajuudesta. Toisaalta on myös todettu, että myös raskaammat kypsyys-
mallit (kuten CMM ja CMMI) soveltuvat kyllä myös esimerkiksi ketterien me-
netelmien kanssa käytettäväksi. Kyse olisi enemmänkin siitä, kuinka niitä sovel-
letaan ja tulkitaan. (Nevalainen, 2008.) 

CMM:ssä (kyvykkyyden kypsyysmalli) (Paulk ym., 1993) kypsyystasoja on 
viisi: Alkutilanne, Toistettavissa oleva, Määritelty, Johdettu ja Optimoiva. Yli-
Huumon ym. (2016a) teknisen velan hallinnoinnin kypsyysmallissa on kolme 
tasoa: Järjestäytymätön, Saavutettu ja Organisoitu. Martinin ym. (2016) teknisen 
velan seurannan strategisessa adoptiomallissa on seitsemän tasoa: Tietämätön, 
Ei seurantaa, Ad-hoc, Manuaalinen, Mitattu, Institutionalisoitu ja Täysin auto-
matisoitu. Usein kypsyysmalleissa on tasoja viisi. Teknisen velan hallinnoinnin 
yleinen kypsymättömyys näkyy myös erilaisina ehdotettuina kypsyysmalleina. 
Toisaalta organisaatiot ja tiimit ovat erilaisia ja pyrkivät suorittamaan teknisen 
velan hallinnointia erilaisista lähtökohdista.  

Näistä edellä mainitusta kahdesta teknisen velan kypsyysmallista tehtyjen 
havaintojen sekä muita kypsyysmalleja huomioiden hahmoteltiin alustavaa 
kypsyysmallia rakennettujen viitekehysten pohjalta ja niiden kokonaisvaltaises-
ta näkökulmasta. Alustavaa kypsyysmallia edelleen kehitettiin saadun empiiri-
sen aineiston (kyselytutkimus) tulosten perusteella (ks. luku 7.1).  

Vaihe 4. (Viitekehyksen viimeistely, arviointi vaatimuksia ja tavoitteita vasten). 
Tässä vaiheessa tarkasteltiin rakennettuja viitekehyksiä ja hallinnoinnin tasoja 
viitekehykselle asetettujen tavoitteiden sekä määriteltyjen vaatimusten ja käy-
tännön haasteiden valossa. Samalla tarkasteltiin millainen mahdollisesti viite-
kehyksen perusteella rakennettava malli olisi ja täyttäsikö rakennettava malli 
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teknisen velan hallinnoinnille asetetut tavoitteet ja määritellyt vaatimukset. Ta-
voitteiden ja vaatimusten lisäksi tarkasteltiin viitekehyksiä visuaaliselta kannal-
ta; onko viitekehys selkeä, luettava ja ymmärrettävä, sisältääkö se riittävästi 
tietoa. Havaittuja puutteita ja virheitä korjattiin ennen asiantuntijoiden kysely-
tutkimusta. 

Viitekehysten arvioinnissa todettiin, että rakennetut viitekehykset täyttä-
vät yleisellä tasolla viitekehyksille asetetut tavoitteet sekä määritellyt vaatimuk-
set. Tosin huomioitiin myös, että vasta viitekehysten avulla rakennettavista 
malleista voidaan tarkemmalla tasolla analysoida saavutettiinko kaikki asetetut 
tavoitteet ja määritellyt vaatimukset riittävässä määrin.  

Tutkimusprosessin neljännen vaiheen (Suunnittelu & kehittäminen) raken-
tamisen tuloksena syntyivät seuraavat artefaktit: teknisen velan yleinen sekä 
tasoittainen (tiimi) viitekehys (ks. liite 1). Teknisen velan yleinen viitekehys si-
sältää siis seuraavat elementit: Tunnistaminen, Ehkäiseminen, Mittaaminen, 
Priorisointi, Takaisinmaksu, Valvonta, Viestintä, Dokumentointi ja Esittäminen, 
Suunnittelu, Seuranta ja Teknisen velan ottaminen (tekninen velkaantuminen). 
Liitteestä yksi (liite 1), kyselylomakkeesta, löytyvät viitekehykset, artefaktit ja 
niiden kuvaukset. 

Yleisen viitekehyksen elementit ryhmiteltiin seuraaviin kokonaisuuksiin: 
Strateginen määrittely, Velan kartoitus ja valvonta, Velan poisto sekä Päätök-
senteko. Tasoittainen (tiimi) viitekehys kuvaa sen, kuinka teknisen velan hal-
linnointi jakaantuu eri tasoille (ks. liite 1). Kuvauksessa ylimmän tason osalta 
on kuvattu vain tiedon välittyminen. Organisaation koosta ja toimintatavoista 
riippuen tasojen määrä vaihtelee. Pienissä kehitysorganisaatioissa kaksi ylintä 
tai kaksi alinta tasoa voivat olla yhdistettynä, toisaalta suurissa kehitysorgani-
saatioissa toinen (projekti) taso voi toistua useampana ja jakaantua esimerkiksi 
tuotteittain. Viitekehys ei ole riippuvainen käytettävästä ohjelmistokehitysme-
netelmästä tai -mallista. Tiimitaso on kuviossa kuvattu siniharmaalla pohjalla ja 
projekti-/tuotetaso vaalealla pohjalla. Tiimi- ja projekti-/tuotetaso jakavat kaksi 
elementtiä; Dokumentointi sekä Seuranta. Näiden rakennettujen viitekehysten 
avulla tehtiin myös esimerkkimalliratkaisu, jolla voidaan sitten osoittaa viiteke-
hysten käyttökelpoisuus. Seuraavassa luvussa tarkastellaan sitä, kuinka viite-
kehyksiä demonstroitiin tehdyn esimerkkimalliratkaisun kautta. 

5.3 Viitekehysten demonstrointi 

Tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) viidennen vaiheen (Demonstrointi) tarkoitukse-
na on kuvata esimerkinomaisesti organisatorinen konteksti, jossa artefaktia (vii-
tekehykset) voitaisiin käyttää. Samalla kuvataan se, kuinka artefaktin (viitekehyk-
set) avulla rakennettava malli voisi käytännössä toimia kontekstissa. Tässä tut-
kimuksessa demonstroidaan, että artefaktin (viitekehykset) avulla voidaan raken-
taa malli esimerkinomaiseen ohjelmistokehitysprosessiin, siinä käytettävään 
menetelmään ja projektiin. Kuvauksen ja ratkaisun perusteella voidaan vetää 
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johtopäätös millaiseen kontekstiin artefakti soveltuisi ja miksi. Toisaalta myös 
millaisiin konteksteihin malli ei sovellu ilman muutoksia ja miksi. 

Teknisen velan hallinnoinnin tasoittainen viitekehys (tiimi) ei ole riippu-
vainen käytettävästä ohjelmistokehitysmenetelmästä tai -mallista. Alla oleva 
esimerkkimalli on rakennettu ketteriä menetelmiä, erityisesti scrumia silmällä 
pitäen, mutta hieman soveltaen mallin tulisi sopia mihin tahansa ketterään me-
netelmään tai näiden yhdistelmään. Toisaalta samalla tavoin voidaan rakentaa 
malliratkaisu useimpiin muihinkin ohjelmistokehitysmenetelmiin tai -malleihin 
perustuviin prosesseihin. Teknisen velan hallinnointiin tiimitasolla kuuluu 
useita erilaisia elementtejä, jotka sisältävät eritasoisia toimenpiteitä, riippuen 
tiimin teknisen velan hallinnoinnin kypsyystasosta (kuinka valmista tai kypsää 
hallinnointi on). 

Rakennettu esimerkkimalli (ks. liite 1) tavoittelee tilannetta, jossa tiimi on 
vasta aloittamassa teknisen velan hallinnointia, jolloin tarvittavat toimenpiteet 
ovat kevyitä ja keskittyvät siihen, kuinka tiimi jo tällä hetkellä asioita tekee. 
Tarkoituksena on, että teknisen velan hallinnoinnin aloittaminen on mahdolli-
simman vaivatonta, eikä lisää kustannuksia tai työmäärää liian paljon. Alku-
vaiheessa voidaan käyttää niitä työkaluja, jotka tiimillä ovat jo käytössä ja tä-
män lisäksi erilaisia yksinkertaisia lomakepohjia (teknisen velan yksikkö, teknisen 
velan mittaaminen & arviointi) (esim. Yli-Huumo ym.,2014; Seaman & Guo, 2011). 
Teknisen velan tunnistamista tehdään jatkuvasti muun kehitystyön yhteydessä. 
Kaikkia teknisen velan hallinnoinnin elementtejä ei ole tarkoitus heti saada täy-
simittaisena käyttöön, vaan pikemminkin keskittyä teknisen velan hallinnoin-
nin integrointiin normaalin kehitystyön kanssa. Katkoviivalla kuvattu arkkiteh-
tuurisia, riippuvuuksia ja Time-to-market ym. koskevien teknisen velan pää-
töksenteko osuus on sellainen, joka voidaan ottaa joustavasti käyttöön kun tii-
mi/tiimit ovat ensin muuten ottaneet käyttöön teknisen velan hallinnoinnin 
perustekemisen. Esimerkkimallin lyhyet kuvaukset, teknisen velan hallinnointi 
scrumin eri vaiheissa, löytyvät liitteestä yksi (liite 1), kyselylomake. 

Tämän tutkimusprosessin viidennessä vaiheessa (Demonstrointi) rakennet-
tiin esimerkkimalliratkaisu käyttäen aiemmin rakennettuja viitekehyksiä (ks. 
luku 5.2). Esimerkkimalliratkaisulla demonstroitiin sitä, kuinka viitekehysten 
avulla voidaan rakentaa malli tietyntyyppiseen ohjelmakehitysympäristöön 
(scrum). Esimerkkimallissa kuvataan se, kuinka teknisen velan hallinnointi ete-
nee osana scrumin kehitystyötä. Demonstroinnin lopuksi voidaankin todeta, 
että viitekehysten avulla on rakennettavissa erilaisia teknisen velan hallinnoin-
nin malleja erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille. Seuraavassa luvussa käy-
dään läpi rakennettujen artefaktien (viitekehykset) ja esimerkkimallin arviointi 
kyselytutkimuksen kautta.  
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6 VIITEKEHYSTEN ARVIOINNIN TULOKSET 

Tämä luku vastaa tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) vaihetta 6 (Arviointi). Arte-
faktin arvioinnin menetelmänä käytettiin asiantuntijoille suunnattua kyselytut-
kimusta. Kyselyt suoritettiin kyselylomakkeilla rajatulle asiantuntijaryhmälle. 
Kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää se, kuinka hyvin rakennetut arte-
faktit ja näiden kautta rakennettu malli käytännössä voisi toimia tuotekehitys-
tiimissä (ks. luku 5). Toisaalta kyselyllä pyritään saamaan kohdistettua kritiik-
kiä mahdollisiin ongelmakohtiin sekä tietoa viitekehysten mahdollisista hyvistä 
ratkaisuista. Painopiste kyselyssä on tiimitaso sekä viitekehysten avulla raken-
nettu esimerkkimalli. Suoritettu kyselytutkimus ja sen tulokset käydään läpi 
seuraavasti. Ensin kerrotaan käytetystä kyselylomakkeesta ja kyselytutkimuk-
sen suorittamisesta. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka saatu aineisto analysoitiin ja 
lopuksi esitellään kyselytutkimuksen tulokset. 

6.1 Kyselylomake ja kyselyn suorittaminen 

Tässä alaluvussa käydään läpi se, kuinka kyselytutkimuksen kyselylomake ra-
kentuu ja kuinka varsinainen kyselytutkimus suoritettiin. Ensin paneudutaan 
kyselylomakkeeseen ja sen jälkeen varsinaisen kyselytutkimuksen suorittami-
seen.   

6.1.1 Kyselylomake 

Kyselytutkimuksessa käytetty kyselylomake (liite 1) rakentuu viidestä eri osasta. 
Kyselyn ensimmäisessä osassa ovat tutkimukseen, graduun sekä yleiset tekni-
seen velkaan liittyvät tiedot sekä yleisiä kysymyksiä vastaajan taustasta. Toisen 
osan kysymykset liittyvät teknisen velan termiin ja tämänhetkiseen teknisen 
velan hallinnointiin. Loput kyselyn osat keskittyvät rakennettuihin artefaktei-
hin ja esimerkkimalliratkaisuun. Kolmannessa kyselyn osassa esitellään yleinen 
teknisen velan viitekehys ja siihen liittyvät kysymykset. Neljännessä osassa on 
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tiimitasoiseen viitekehykseen liittyviä tietoja ja sen kysymykset käsittelevät vii-
tekehyksen (ja siitä rakennettavien mallien) yleistä toimivuutta. Viimeisessä, 
viidennessä osassa kuvataan viitekehyksen avulla rakennettu esimerkkimalli, 
johon liittyen esitetään kysymyksiä. Kysymykset käsittelevät yleistä toimivuut-
ta ja kontekstia johon malli soveltuisi. Kyselylomakkeen kysymykset ja väittä-
mät muodostavat mittarin, jolla pyritään mittaamaan ja tuottamaan tietoa tut-
kittavasta alueesta (artefaktit, teknisen velan hallinnointi) (Vehkalahti, 2008,12; 
Metsämuuronen, 2005, 58). 

Kyselylomakkeesta (mittari) pyrittiin rakentamaan mahdollisimman selkeä 
ja helposti vastattava, mikä tarkoitti myös sitä että kyselyssä ei esitelty kattavas-
ti viitekehysten kaikkia yksityiskohtia. Viitekehyksistä esiteltiin rakenne seli-
tyksineen, mutta esimerkiksi kypsyysmallia tai mahdollisia työkalu-
ja/menetelmiä ei erikseen esitelty. Näin kysely saatiin pidetty riittävän lyhyenä 
ja kohtuullisessa ajassa hahmotettavissa. Joidenkin yksityiskohtien puuttuessa, 
kyselyssä tulikin joitakin kysymyksiä tai huomautuksia yksityiskohtiin liittyen. 
Kokonaisten viitekehysten esittely erilaisine vaihtoehtoineen olisi ollut aivan 
liian raskas suoritettavaksi tässä kyselyssä. Samalla kyselyn keskeyttäneiden 
määrä olisi todennäköisesti kasvanut huomattavasti. Voidaan myös ajatella että 
kypsyysmalli sekä menetelmä ja työkalulistaukset muodostuvat hyödyllisiksi 
vasta viitekehysten rakenteen omaksumisen jälkeen. 

Kyselylomakkeen kysymysten rakentamisessa hyödynnettiin kirjallisuu-
dessa käytettyjä termejä, yleisiä hallinnointiin ja ohjelmistokehitykseen liittyviä 
termejä ja viitekehyksille määriteltyjä arviointiperusteita (ks. luku 1.2). Kyselyn 
tarkoituksena oli siis tutkia sitä, kuinka hyvin rakennetut artefaktit, viitekehyk-
set ja malli kuvaavat teknisen velan hallinnointia sekä kuinka toimivia ne ovat 
käytännössä ja millaisia kehitystarpeita niissä on. Kysely testattiin ensin yleises-
ti kirjoitusasun, ymmärrettävyyden, selkeyden ja yleisen toimivuuden osalta 
kahden henkilön toimesta. Tämän jälkeen kaksi ohjelmistoalan asiantuntijaa 
(kyselyn testaajat) testasi kyselyn vastaamalla sen kysymyksiin, minkä lisäksi he 
vastasivat ylimääräisiin, kyselyn kysymyksiä ja kuvia koskeviin kysymyksiin ja 
lisäksi antoivat yleistä palautetta kyselyä koskien. Kyselyn testaajat tarkkailivat 
kyselyn aikana myös ajankäyttöään, käytettyä kokonaisaikaa ja näistä ”ylimää-
räisiin kysymyksiin” kulunutta aikaa. Tätä tietoa hyödynnettiin annettaessa 
arvioitua aikaa kyselyn tekemiseen. Kyselyä muokattiin havaittujen hankalien 
kohtien osalta sekä annetun palautteen mukaisesti, minkä jälkeen yksi ohjelmis-
toalan asiantuntija testasi ja tarkisti vielä kertaalleen tehtyjä muutoksia ja antoi 
palautetta näistä. Kyselyä muokattiin vielä kertaalleen annetun palautteen mu-
kaisesti. Kyselylomakkeen testaaminen kohderyhmän edustajilla varmistaa, että 
kysymykset ovat ymmärrettävissä kohderyhmän sisällä (Hirsjärvi ym., 2009, 
204). 

Kyselylomake sisälsi kaksi peruskysymys osiota: taustakysymykset sekä 
tekniseen velkaan ja sen nykyiseen hallinnointiin liittyvät kysymykset. Perus-
kysymysosioiden jälkeen olivat artefakteihin liittyvät kysymysosiot: Yleisen ja 
tiimitason viitekehysten kysymysosiot sekä malliratkaisun kysymysosio. Kyse-
lylomakkeen kysymykset osioittain ovat yhteen vedettynä liitteen kaksi taulu-
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kossa (liite 2). Kyselylomake kokonaisine kysymyksineen löytyy liitteestä yksi 
(liite 1). Kaikki taustakysymykset sekä osa muista kysymyksistä oli pakollisia. 
Osaan kysymyksistä pääsi vastaamaan vain, jos edeltävään kysymykseen oli 
vastannut kieltävästi. Taustakysymykset liittyivät vastaajaan sekä hänen työs-
kentelyynsä ja tiimiinsä. Toisen osion kysymykset käsittelevät teknisen velan 
termin tuntemusta ja sitä, kuinka vastaajan tiimissä ja organisaatiossa yleensä 
hallinnoidaan teknistä velkaa. 

Kolmannen osion (ensimmäinen artefakti) kysymykset koskivat rakenne-
tun yleisen teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksen kattavuutta. Neljännen 
osion (toinen artefakti) kysymykset koskivat rakennetun ja tasoittain kuvatun 
tiimin viitekehyksen kattavuutta, käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä. Viimeisen, 
viidennen osion kysymykset käsittelivät esimerkkiratkaisun (esimerkkimalli 
scrumiin) onnistumista, käytettävyyttä. Käytetyt kysymystyypit olivat, struktu-
roidut (suljetut), avoimet, sekamuotoiset sekä asenneasteikolliset kysymykset. 
Taustakysymykset olivat vaihtoehtokysymyksiä, joissa pystyi valitsemaan joko 
yhden tai useamman vaihtoehdon kysymyksestä riippuen. Muiden osioiden 
väittämäkysymyksissä käytettiin pääasiassa Likertin 5-luokkaista asteikkoa vä-
lillä ”1= Täysin eri mieltä” – ”5= Täysin samaa mieltä”. ”En osaa sanoa” vaihto-
ehtoa ei käytetty, koska kysely tehtiin asiantuntijoille, joilla voidaan olettaa ole-
van mielipide kysyttyihin asioihin. Yhdessä kysymyksessä oli lisäksi vaihtoeh-
tona ”6= Ei relevantti”. Likert asteikollisilla kysymyksillä mitataan jotain omi-
naisuutta, kuten tyytyväisyyttä tai asenteita (Metsämuuronen, 2005, 61). Lisäksi 
viitekehyksien toimivuutta mittaavissa ”Kuinka” kysymyksissä käytettiin 0-10 
(”0= Ei lainkaan… – 10= Erittäin…”) arvosteluasteikkoa. Väittämäkysymykset 
rakennettiin siten, että niissä on aina useampi erilainen kysymys samaan asiaan 
liittyen, tällaisen mittaamisen nähdään parantavan mittarin reliabiliteettia ja 
pienentävän satunnaisvirheen vaikutusta (KvaliMOTV). Kyselyssä käytettiin 
sekä määrällisiä väittämiä, että laadullisia kysymyksiä validiteetin ja reliabili-
teetin parantamiseksi. Seuraavaksi kerrotaan varsinaisen kyselyn suorittamises-
ta. 
 

6.1.2 Kyselytutkimuksen suorittaminen 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol-palveluun rakennetun kyselyn kautta 
strukturoituna verkkokyselynä. Kysely oli vastattavissa toukokuussa 2017 kol-
men viikon ajan. Kysely perustui vahvasti teknisen velan asiantuntemukseen, 
kokemukseen erilaisista tiimiympäristöistä sekä kykyyn hahmottaa erilaisia 
teknisiä konteksteja. Kyselyn tarkoituksena oli saada asiantuntevaa, monipuo-
lista ja pohdittua palautetta alustavista viitekehyksistä, jotta niitä voidaan kehit-
tää käytännönläheisempään ja soveltuvampaan suuntaan. Kysely oli myös suh-
teellisen pitkä, joten vastaajilta edellytettiin halukkuutta ja kiinnostusta asiaan, 
jotta vastaaminen ei jää kesken. Lisäksi vastaaminen edellytti kyselyssä esitetty-
jen viitekehysten ja mallin sisäistämisen lisäksi oman nykyisin tiimin ja organi-
saation toiminnan analysointia. Näiden vaatimusten takia kyselyä ei tässä vai-
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heessa ollut järkevää suorittaa julkisena laajana kyselynä, sellainen voidaan 
tehdä kun viitekehykset ovat kypsempiä. Kyselyn mahdolliset asiantuntijavas-
taajat, joilta osallistumishalukkuutta kysyttiin, valittiin seuraavien asioiden pe-
rusteella: 

 tutkimuksen tekijän kontakteista, helpon tavoitettavuuden takia 

 vastaajan tulisi omata kiinnostus tekniseen velkaan 

 vastaajan tulisi omata jonkinlainen tuntemus teknisestä velasta 

 vastaajan tulisi omata pitkä tai laaja kokemus alalta 

 vastaajan tulee omata halukkuus osallistua tutkimukseen 

 vastaajien tulisi omata keskenään erilaisia rooleja (näkemyserot) 

 vastaajien tulisi olla useammasta kuin yhdestä yrityksestä (näke-
myserot, menetelmät, tiimit) 

 vastaajat mahdollisesti käyttäisivät erilaisia ohjelmistokehitysmalleja 
/-menetelmiä 

Kyselyn mahdollisiin vastaajiin otettiin ensin yhteyttä joko kasvotusten tai vies-
tinvälityksellä (sähköposti, linkedin). Yhteydenoton aikana kerrottiin tutkimuk-
sesta ja kysyttiin halukkuutta ja mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. Niille, 
jotka ilmoittivat halukkuutensa tai kiinnostuksensa osallistua tutkimukseen, 
lähetettiin varsinainen tutkimuksen saatekirje (sähköposti), joka sisälsi linkin 
Webpropolin kyselyyn. 

Kyselyn linkki lähetettiin kaikkiaan 24 henkilölle, tavoitteena oli saada 
vähintään 10 vastausta. Kyselyyn saatiin 19 vastausta, joista kahdessa oli tiedot 
vain taustamuuttujien osalta ja ne jätettiin näin ollen analysoinneista pois. Kaksi 
vastaajaa oli keskeyttänyt vastaamisen yleisen kehyksen kysymysten jälkeen, 
joten heidän vastauksensa käytettiin vain tähän osioon asti. Täysiä vastauksia 
oli 15 kappaletta, joten tavoitteena ollut kymmenen vastausta täyttyi. Vastaus-
prosentiksi muodostui 79 %, joka on varsin hyvä tulos kyselytutkimukselle. 
Kyselyä ei lähdetty tekemään yleisenä kyselynä, koska kyselyn aihe vaatii tek-
nisen velan yleistietämyksen lisäksi jonkin verran syvempää perehtyneisyyttä, 
kokemusta tai kykyä hahmottaa laajemminkin teknisen velan olemusta ja käyt-
täytymistä erilaisissa tiimikonteksteissa. Ensimmäisen kyselyn ja sen perusteel-
la tehtyjen parannusten jälkeen voidaan seuraavissa tutkimuksissa käyttää laa-
jempaa otantaa kyselyssä, käyttää haastatteluja tai näiden yhdistelmiä. Seuraa-
vaksi perehdytään kyselyllä kerättyyn aineistoon. 

6.2 Kyselyaineisto 

Tässä alaluvussa käydään läpi millaisilla menetelmillä kyselytutkimuksella saa-
tua aineistoa analysoitiin ja tarkasteltiin sekä kuvaillaan yleisesti millainen ky-
selytutkimuksella saatu aineisto on. 
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6.2.1 Aineiston analysointi 

Ennen aineiston analysointia tehtiin aineiston tietojen tarkistamista ja aineiston 
järjestämistä. Aineiston virheellisyyksien ja puuttuvien tietojen tarkistaminen 
tulee tehdä ennen varsinaisen analysoinnin aloitusta, jolloin voidaan tarvittaes-
sa tietoja täydentää hankkimalla lisätietoja vastaajilta (Hirsjärvi ym., 2009, 221–
222; Metsämuuronen, 2005, 496). Tämän tutkimuksen kysely tehtiin täysin ano-
nyymisti, joten lisätietojen hankkiminen vastaajilta ei ollut mahdollista. Lisäksi 
aineisto tulee tarvittaessa koodata sekä luoda tarvittavat uudet muuttujat (Hirs-
järvi ym., 2009, 221–222). Aineistosta löytyi kolme poikkeavaa (outlier) havain-
toarvoa, jotka käsiteltiin ennen aineiston analyysiä (Metsämuuronen, 2006, 607–
609; Nummenmaa 2004, 153; Holopainen & Pulkkinen, 2015, 287). Näistä kah-
den todettiin olevan mahdollisia vastauksia ja lisäksi ainakin jossain määrin 
linjassa vastaajan muihin vastauksiin. Kolmas poikkeava havaintoarvo päätet-
tiin korjata, koska se ei ollut linjassa vastaajan muiden saman sisältöisten vas-
tauksien kanssa ja poikkeama kaikkien vastauksien keskiarvosta oli lähdes 
kolme (2,9), mikä taas aiheuttaisi ongelmia korrelaatioiden kanssa. (Metsä-
muuronen, 2006, 607–609; Nummenmaa 2004, 153; Holopainen & Pulkkinen, 
2015, 287).  

Kyselyllä saatua aineistoa analysoitiin käyttämällä SPSS ja Excel -ohjelmia. 
Muuttujia tarkasteltiin niiden jakaumien, tunnuslukujen ja yhteenvetojen kautta. 
Osa muuttujista koodattiin käänteisiksi, jotta ne ovat samansuuntaiset keskiar-
vomuuttujia tehtäessä sekä helpommin tulkittavissa (Vehkalahti, 2008, 65). Ja-
kaumia tarkasteltaessa käytettiin Shapiro-Wilkin normaaliustestiä, joka sopii 
erityisesti pienille aineistoille (< 50 näytettä). Tämä testi testaa nollahypoteesia, 
jonka mukaan testattava muuttuja noudattaa normaalijakaumaa. Mitä pienempi 
testin havaittu merkitsevyystaso on, sitä todennäköisemmin jakauma ei ole 
normaalijakautunut. Toisaalta jakaumat ovat normaaleja, jos testin havaittu 
merkitsevyystaso on suurempi kuin 0,05. Muuttujien keskinäisiä yhteyksiä tut-
kittiin lisäksi ristiintaulukoimalla sekä laskemalla korrelaatiokertoimia. Väittä-
mäkysymyksistä pyrittiin muodostamaan erilaisia keskiarvomuuttujia. Ennen 
keskiarvomuuttujien muodostamista tutkittiin vielä väittämäkysymysten kes-
kinäistä korrelointia sekä mahdollisten keskiarvomuuttujien reliabiliteettia 
Cronbachin alfan avulla. Cronbachin alfa antaa reliabiliteetille alarajan (Metsä-
muuronen, 2005, 132). Reliabiliteetti, keskiarvomuuttujan ollessa kyseessä, an-
taa arvion muuttujan sisäisestä yhtenevyydestä (konsistenssista), eli siitä, kuinka 
hyvin keskiarvomuuttujan sisältämät muuttujat (väittämäkysymykset) mittaavat 
samaa käsitettä tai rakennetta (Tavakol & Dennick, 2011; Metsämuuronen, 2005, 
65–67). Alfakerroin perustuu keskiarvomuuttujan sisältämien muuttujien (väit-
tämäkysymysten) välisiin keskimääräisiin korrelaatioihin (väittämäkysymysten 
lukumäärän perusteella) ja voi saada arvoja välillä 0-1. Mitä suurempi alfan ar-
vo on, sitä yhtenäisempi mittarin katsotaan olevan, usein tämä myös tarkoittaa 
keskenään voimakkaasti korreloivia muuttujia. Hyväksyttävälle alfan arvolle 
löytyy paljon erilaisia määritelmiä, aiemmin määritellystä 0.60 alarajasta ollaan 
luopumassa (Metsämuuronen, 2002, 61 ). Toisaalta myös yli 0.90 arvoa pidetään 
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huonona (Tavakol & Dennick, 2011) ei kliinisten muuttujien osalta. Cronbach 
(1951) itse on ehdottanut, että korkea alfa-arvo on "toivottava" silloin kun väli-
nettä/mittaria käytetään pistemäärän antamiseen yksilölle, mutta toisaalta al-
fan arvon ei tarvitse olla korkea ollakseen tulkittavissa. Tosin muuttujat eivät 
aina välttämättä korreloi keskenään, mutta silti niitä on tarpeen tarkastella ko-
konaisuutena (KvantiMOTV). Keskiarvomuuttujiin valittavat muuttujat voi-
daan valita myös täysin sisällöllisistä syistä, jolloin perusteluissa voidaan käyt-
tää esimerkiksi muuttujien välistä korrelaatiota (KvaliMOTV). Aineiston pienen 
koon takia myös määrällistä aineistoa tarkastellaan kuitenkin enemmän laadul-
lisella otteella. 

Laadullisen aineiston (avoimien kysymysten vastaukset) analysointi aloi-
tettiin järjestelemällä vastaukset kysymysosioittain (teemoittain) ja kysymyksit-
täin sekä koodaamalla (värikoodaus) aineistosta ilmenevät artefaktin ominais-
suksiin liittyvät asiat (mm. adjektiivit). Seuraavaksi aineistoa luokiteltiin (ele-
mentit ja ryhmittelyt), jota sitten jatkettiin vielä teemoittelemalla parannusta tai 
kehitystä kaipaava asiat joko tavoitteiden tai vaatimusten mukaisesti. 

6.2.2 Aineiston kuvailu 

Vastauksia kyselyyn saatiin 19 kappaletta, joista kaksi jätettiin pois niiden sisäl-
täessä vain taustatiedot. Käsiteltyjen 17 vastaajan tarkemmat taustatiedot on 
esitelty liitteessä kolme (liite 3). Kyselylomakkeen alussa vastaajilta kartoitettiin 
taustatietoja peruskysymyksillä, joita olivat rooli, tiimityöskentely, tiimin hen-
kilömäärä, työvuosien määrä sekä käytetyt kehitysmenetelmät. Roolilla tarkoi-
tettiin tämänhetkistä päätehtäväkuvaa, jossa vastaaja toimii. Vastaajista pääosa 
oli suunnittelijoita (seitsemän vastaajaa), testaajia oli kolme ja scrum mestareita 
(scrum master) ja projektipäälliköitä kaksi kumpiakin. Arkkitehteja oli yksi sekä 
yhdistelmä roolien omaavia kaksi. Tiimityöskentelyllä kysyttiin millaisiin tiimei-
hin vastaaja kuuluu, vastaajan oli mahdollista valita useita erilaisia tiimiraken-
teita. Kahdeksan vastaajaa kuului useampaan kuin yhteen tiimiin. Vastaajista 
viisi kuului alihankkijan projekti- tai kehitystiimeihin ja loput neljätoista 14 
oman organisaation erilaisiin tiimeihin. Tiimin henkilömäärällä kartoitettiin pää-
asiallisesti työskenneltävässä tiimissä olevien henkilöiden määrää. Henkilömää-
rä luokiksi valittiin 1-3, 4-7, 8-10 ja 11+ henkilöä. Seitsemän vastaajan tiimin 
henkilömäärä oli 4-7, kuten myös 8-10 henkilömäärän tiimejä oli seitsemällä 
vastaajalla. Kolmella vastaajalla oli suuri yli yhdentoista henkilön tiimi. Työvuo-
sien määrällä tarkoitettiin vastaajan alan työkokemusta, työvuosien määrää alal-
la. Työkokemuksen luokiksi valittiin 0-5, 6-10, 11–15 ja 16+ vuotta. Kahden vas-
taajan työkokemus oli 6-10 vuotta, kaikilla muilla oli yli yhdentoista vuoden 
työkokemus, näistä yli kuudentoista vuoden työkokemukseen ylsi yksitoista 
vastaajaa. Käytetyillä kehitysmenetelmillä kartoitettiin ensi sijaisessa tiimissä käy-
tettyjä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Vastaajan oli mahdollista valita useita eri-
laisia menetelmiä. Käytetyin menetelmä oli scrum, jota ilmoitti käyttävänsä vii-
sitoista vastaajaa. Näistä scrumin lisäksi vähintään kanbania käytti yhdeksän 
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vastaajaa. Tarkemmat vastaajien taustatiedot lukumäärineen ja prosenttiosuuk-
sineen löytyy liitteestä kolme (liite 3). 

Kysely sisälsi myös yhdeksän avointa kysymystä, joihin saatiin kaikkiaan 
41 vastausta. Yleisestä viitekehyksestä oli yksi kysymysosio, tasoittaiseen (tiimi) 
viitekehykseen liittyi neljä kysymysosiota, samoin esimerkkimalliin (scrum) 
liittyi neljä kysymysosiota. Yleisen viitekehyksen kysymys oli mahdollisista 
viitekehyksen turhista tai puuttuvista elementeistä tai yleisistä kommenteista 
viitekehykseen. Tähän kysymykseen saatiin kahdeksan vastausta. Tasoittaisen 
(tiimi) viitekehyksen yhteydessä kysyttiin mallin suunnittelun hankaluudesta, 
puuttuvista tai väärällä tasolla olevista toimenpiteistä sekä yleisiä kommentteja. 
Näihin kysymyksiin saatiin seitsemäntoista vastausta. Esimerkkimallin (scrum) 
Kysymykset liittyivät esimerkkimallin integroitavuuteen, käytettävyyteen ja 
käyttöhalukkuuteen, lisäksi oli vapaille kommenteille oma kysymyksensä.  
Esimerkkimallin (scrum) kysymyksiin saatiin 16 vastausta. Näiden lisäksi oli 
yksi vapaa kommentti. Vastausten tarkempi sisältö käydään tarkemmin läpi 
asianomaisen osion kohdalla. 

6.3 Kyselytutkimuksen tulokset 

6.3.1 Teknisen velan tuntemus ja velan hallinnointi 

Ensimmäisen osan yleisiä kysymyksiä olivat myös teknisen velan termin tun-
temus vastaajan ja tiimin näkökulmasta sekä nykyisen teknisen velan hallin-
noinnin käytännöt. Näiden kysymysten vastausvaihtoehdot olivat Likertin 5-
luokkaisella asteikolla välillä ”1= Täysin eri mieltä” – ”5= Täysin samaa mieltä”. 
Teknisen velan termistä kysyttiin, onko vastaaja kuullut termin aiemmin ja tie-
tääkö termin merkityksen sekä kuinka tuttu termi on omalle tiimille. Teknisen 
velan termi oli varsin tuttu vastaajille, mutta tiimeissä tekninen velka ei ollut 
aivan yhtä tuttu, kuten seuraavasta kuviosta nähdään (kuvio 12). Jos teknisen 
velan termi oli tuntematon tai lähes tuntematon niin vastaaja sai yhden määri-
telmän teknisestä velasta sekä tämän jälkeen kysyttiin uudelleen teknisen velan 
termin tietämystä sekä osaisiko antaa esimerkin teknisestä velasta. Jos teknisen 
velan termi ja esimerkin antaminen eivät onnistuneet niin vastaaja ohjattiin ky-
selyn loppuun. Teknisen velan hallinnoinnin sekä muiden muuttujien tunnus-
lukuja löytyy liitteestä viisi (liite 5). 
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KUVIO 12 Teknisen velan termin tuntemus (n=17) 

Nykyisen teknisen velan hallinnointiin liittyviä väittämiä oli kaksitoista. Väit-
tämäkysymysten pohjalta voitiin luotiin kolme keskiarvomuuttujaa; teknisen 
velan hallinnointi organisaatiotasolla ja tiimitasolla sekä teknisen velan ehkäisy 
tiimitasolla. Osa väittämäkysymysten asteikoista koodattiin uudelleen kään-
teiseksi, jotta kaikki kysymykset ovat samansuuntaiset (Vehkalahti, 2008, 65). 
Näitä keskiarvomuuttujia käytetään myös myöhemmin tarkasteltaessa esiteltyjä 
viitekehyksiä ja mallia. 

Keskiarvomuuttuja: Teknisen velan hallinnointi organisaatiotasolla, ky-
symykset 8h, 8k-8l (ks. liite 2). Keskiarvomuuttujalla tarkastellaan vastaajan 
näkemystä siitä, kuinka teknisen velan hallinnointi on hoidettu organisaatiota-
solla (ks. kuvio 13).  Hallinnointia organisaatiotasolla tarkasteltiin ohjauksen, 
sääntöjen ja politiikoiden kautta. Kuviosta nähdään selkeästi, että teknisen ve-
lan hallinnointi organisaatiotasolla on vastaajien mukaan vielä hyvin puutteel-
lista tai voi jopa puuttua kokonaan. Hallinnointi sisältää yksittäisiä tehtäviä tai 
on satunnaista, tilannekohtaista. 
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KUVIO 13 Teknisen velan hallinnointi organisaatiotasolla 

Keskiarvomuuttuja: Teknisen velan hallinnointi tiimitasolla muodostettiin väit-
tämäkysymyksistä 8a, 8d, 8e, 8g, 8i-8j (ks. liite 2). Keskiarvomuuttujalla tarkas-
teltiin vastaajan näkemystä siitä, kuinka teknisen velan hallinnointi on hoidettu 
tiimitasolla (ks. kuvio 14).  Hallinnointia tiimitasolla tarkasteltiin muun muassa 
linjan, tavoitteiden ja käytänteiden kautta. Kuviosta nähdään, että teknisen ve-
lan hallinnointi on vastaajien mukaan vielä varsin tapauskohtaista tai satun-
naista ja jatkuvuus sekä kokonaisvaltaisuus hallinnoinnista puuttuvat. Pieni osa 
vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että tiimin hallinnointi on jo kohtuullista 
vaikkakin osittaista, sisältäen tavoitteita ja suunnitelmallisuutta, keskittyen kui-
tenkin vielä vain joihinkin hallinnoinnin elementteihin. Jatkuvaa ja määriteltyä 
hallinnointia ei ollut lainkaan.  

Keskiarvomuuttuja: Teknisen velan ehkäisy tiimitasolla muodostettiin 
väittämäkysymyksistä 8b, 8c ja 8f (ks. liite 2). Keskiarvomuuttujalla tarkasteltiin 
vastaajan näkemystä siitä, kuinka teknisen velan ehkäisyä on hoidettu tiimita-
solla (ks. kuvio 17).  Teknisen velan ehkäisyä tiimitasolla tarkasteltiin aikatau-
lupaineiden, velan ehkäisyn ja pyrkimysten kautta.  

 

 
KUVIO 14 Teknisen velan hallinnointi ja velan ehkäisy tiimitasolla 

Kuviosta nähdään selkeästi, että teknisen velan hallinnointi organisaatiotasolla 
on vastaajien mukaan vielä hyvin puutteellista tai voi jopa puuttua kokonaan. 
Hallinnointi sisältää yksittäisiä tehtäviä tai on satunnaista, tilannekohtaista. 
Kuviosta nähdään selkeästi, että teknisen velan hallinnointi tiimitasolla jäljitte-
lee organisaatiotason jakaumaa, hallinnoinnin puuttumisen ollen kuitenkin 
hieman vähäisempää. Toisaalta voidaan havaita, että velan ehkäisy ja pyrkimys 
velan ehkäisyyn on hallinnointiin verrattuna paremmalla tasolla, vaikkei jatku-
vaan ja määriteltyyn toimintaan tämänkään osalta vielä päästä. 
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Teknisen velan hallinnoinnin tämänhetkinen tilanne kyselyn perusteella 
näyttäsikin olevan hyvin samansuuntainen Martinin ym. (2016) tekemän tutki-
muksen kanssa, vaikka vastaajamäärät kyselyissä eroavat huomattavasti. Tek-
nisen velan hallinnoinnin keskiarvomuuttujien reliabiliteettia tarkastettiin 
Cronbachin alfan avulla, jonka arvo kuvaa muuttujan sisäistä yhtenevyyttä 
(konsistenssia). Näiden ja muiden käytettyjen keskiarvomuuttujien tarkemmat 
tiedot ovat liitteessä neljä (liite 4).  

Yhteenvetona teknisen velan termin ja tämänhetkisen hallinnoinnin osalta 
voidaan todeta, että termi on asiantuntija tasolla tuttu. Toisaalta tiimeissä on 
vielä paljon henkilöitä, jotka eivät teknisen velan termiä tunne tai tietämys on 
puutteellista. Organisaatiotasolla teknisen velan hallinnointi on vielä hyvin va-
javaista tai puuttuu kokonaan, hallinnointi sisältää pääasiassa vain yksittäisiä 
tehtäviä. Tiimeissäkin hallinnointi on vielä varsin tapauskohtaista tai satunnais-
ta vaikka onkin tavoitteellisempaa kuin organisaatiotasolla. Kuitenkin jatku-
vuus sekä kokonaisvaltaisuus hallinnoinnista puuttuvat tiimitasollakin. Tekni-
sen velan ehkäisy tiimeissä on satunnaista, vaikka joitakin tavoitteita ja pyrki-
myksiä onkin. Toisaalta velan ehkäisy ja pyrkimys velan ehkäisyyn näkyy hal-
linnointia parempina tuloksina. 

6.3.2 Teknisen velan hallinnoinnin yleinen viitekehys 

Tämän ensimmäisen artefaktin (teknisen velan hallinnoinnin yleinen viitekehys) 
kysymykset keskittyivät siten viitekehyksen sisältämiin elementteihin ja siihen, 
kuinka hyvin ne kuvaavat teknisen velan hallinnointia yleisellä tasolla. Samalla 
haluttiin saada tietoa siitä, kuinka viitekehystä tulisi muuttaa, jotta se parem-
min kuvaisi niitä asioita, joita käytännössä tarvitaan. Teknisen velan hallin-
noinnin yleiseen viitekehykseen liittyviä väittämiä oli kolme ja vastausvaihto-
ehdot olivat Likertin 5-luokkaisella asteikolla välillä ”1= Täysin eri mieltä” –
 ”5= Täysin samaa mieltä”.  

Ennen mahdollisten keskiarvomuuttujien muodostamista tutkittiin väit-
tämäkysymysten keskinäistä korrelointia, muuttujien jakaumia ja mahdollisia 
keskiarvomuuttujien Cronbachin alfan arvoja.  Shapiro-Wilkin testin mukaan 
muuttujat eivät ole normaalijakautuneita (p<0,05). Kahden muuttujan väliltä 
löytyy vahva korrelointi, mutta kolmas muuttuja ei korreloi näiden kesken. Jos 
näistä kolmesta muuttujasta tehtäisiin keskiarvomuuttuja, niin sen Cronbachin 
alfa olisi niin alhainen (0,44) ettei muuttujan sisäinen yhtenevyys välttämättä 
ole enää riittävän korkea ja toisaalta yhdistämisessä menetettäisiin myös mah-
dollisesti tärkeää informaatiota (Metsämuuronen, 2005, 67–70; Vehkalahti, 2008, 
120). Toisaalta ei myöskään ollut järkevää tehdä vain kahdesta jäljelle jääneestä 
keskiarvomuuttujaa. Tästä syystä näitä muuttujia päätettiin käsitellä kaikkia 
erillisinä. Kahden muuttajan koodaus käännettiin (puuttuu elementti, on ylimää-
räisiä elementtejä), jotta kaikkien muuttujien yhtäaikainen tarkastelu ja tulkinta 
olisivat helpompaa (Vehkalahti, 2008, 65).  

Alla olevasta kuviosta nähdään selkeästi, että yleisen viitekehyksen koet-
tiin kuvaavan varsin hyvin ne elementit, joita teknisen velan hallinnoinnissa 
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tarvitaan (kuvio 15). Näinollen viitekehys vaikuttaisi kattavan tarvittavat ele-
mentit, eikä siitä juurikaan puutu tai sisällä tarpeettomia elementtejä. 

Yleiseen viitekehykseen liittyen kyselyssä oli yksi avoinkysymys, johon 
saatiin kahdeksan vastausta. Vastauksia luokiteltiin ensin elementeittäin ja 
ryhmittäin. Luokittelun ja ryhmittelyn jälkeen huomattiin vastausten vastaa-
vuus viitekehykselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Vastauksia tarkasteltiinkin 
seuraavaksi tavoitteiden mukaisesti ja jaettiin tarvittaessa osiin. Vastaukset esi-
tellään asetettujen tavoitteiden teemojen mukaisesti. 

 

 
KUVIO 15 Yleisen viitekehyksen kattavuus, elementit 

Tavoitteen 10# (Käytettävyys ja hyödyllisyys) teemaan liittyen vastauksissa pai-
nottui teknisen velan yleinen tuntemus ja sen kautta tarve helpolle ja yksinker-
taiselle viitekehykselle. Kolmasosa luokitelluista ja ryhmitellyistä kommenteista 
liittyi tähän teemaan. 

Itse tarvitsen paljon helpompaa mallia: teknistä velkaa syntyy ja se tunnistetaan esim 
katselmoinnissa, jonka jälkeen se muutetaan työtehtäviksi (dokumentoidaan). (Vas-
taaja 11) 

Tavoitteiden 8# (Hallinnon jako) ja 9# (Yleisyys) teemoihin liittyen vastauksissa 
korostui elementtien sisältämät toimet ja näiden ominaisuudet sekä viestinnän 
tärkeys koko hallinnoinnin kannalta. Näihin teemoihin kytkeytyi puolet luoki-
telluista ja ryhmitellyistä kommenteista. 

Päätöksenteossa, tietoisessa teknisen velan ottamistilanteessa olisi tapaus jotenkin 
dokumentoitava, jotta se olisi mahdollisimman helposti tunnistettavissa takaisin-
maksun yhteydessä. (Vastaaja 16) 

Viestintä / kommunikointi pitäisi olla paremmin esillä kaikissa laatikoissa. (Vastaaja 
6) 
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Ilmeisesti takaisinmaksu kattaa myös tilanteen, jossa tekninen velka on koettu niin 
suureksi, että ainoastaan korvaavan ratkaisun hankinta / toteutus riittää. (Vastaaja 3) 

Seuranta -elementti ei mielestäni loogisesti sovi Velan poisto -segmenttiin. Teknisen 
Velan ottaminen -elementti on velan Takaisinmaksun inversio ja nämä kuuluisivat 
mielestäni samaan laatikkoon määritellessään tuotteen tai palvelun kehitystyön kul-
loinkin sisältämää teknistä velkaa […] (Vastaaja 5) 

Tavoitteen 4# (Tieto) teemaan liittyen vastauksessa painotettiin koulutuksen ja 
kyvykkyyden tarpeellisuutta sekä kuinka tällainen tietämys ja osaaminen taa-
taan kehitystiimille. Luokitelluista ja ryhmitellyistä kommenteista 10 % kuului 
tämän teeman alle. 

Kehys ei ota kantaa siihen, miten taataan, että organisaatiosta löytyy riittävä osaami-
nen […] mutta käytännössä tarvittaneen muitakin mekanismeja, joilla taataan, että 
jokainen kehitystyöhön osallistuva kykenee tunnistamaan ja ehkäisemään velkaa. 
(Vastaaja 1) 

Tavoitteen 6# (Liiketoiminta näkökulma/tekijät) teemaan liittyen vastauksessa pai-
notettiin liiketoiminnan ja ekosysteemin tietojen ja tekijöiden ajantasaisen tie-
don merkitystä ja seurantaa. Luokitelluista ja ryhmitellyistä kommenteista 10 % 
kuului tämän teeman alle. 

[…] suuremmassa kuvassa suunnittelun ja seurannan lisäksi olisi hyvä seurata myös 
ympäristön ja jopa kilpailijoiden kehitystä. Teknistä velkaa voi tavallaan syntyä 
myös sen takia, ettei seurata yleistä kehitystä eikä tehdä päätöksiä ajoissa. (Vastaaja 3) 

Yhteenvetona teknisen velan hallinnoinnin yleisen viitekehyksen osalta voi-
daan todeta sen kuvaavan varsin hyvin ne elementit, joita teknisen velan hal-
linnoinnissa tarvitaan ja ettei siitä juurikaan puutu tai sisällä tarpeettomia ele-
menttejä. Avoimissa vastauksissa taas painottuivat tarve helpolle ja yksinker-
taiselle viitekehykselle, viestinnän tärkeys, tiimin koulutuksen ja kehittymisen 
tarve sekä ajantasaisen tiedon merkitys päätöksenteossa. 

6.3.3 Teknisen velan hallinnoinnin tasoittainen (tiimi) viitekehys 

Tämän toisen artefaktin (teknisen velan hallinnoinnin tasoittainen (tiimi) viitekehys) 
kysymykset keskittyivät tasoittaisen (tiimi) viitekehyksen kattavuuteen, selkey-
teen ja tarkkuuteen, käyttökelpoisuuteen sekä toimivuuteen tiimitasolla. Samal-
la haluttiin saada tietoa, kuinka viitekehystä tulisi muuttaa, jotta se paremmin 
kuvaisi niitä asioita, joita käytännössä tarvitaan ja viitekehys olisi näin hel-
pommin hyödynnettävissä. Ennen uusien keskiarvomuuttujien muodostamista 
tutkittiin väittämämuuttujien jakautuneisuutta ja keskinäistä korrelointia. Edel-
lä tehtyihin analyyseihin sekä sisällöllisiin syihin perustuen muodostettiin viisi 
keskiarvomuuttujaa: selkeys ja tarkkuus, tasoille jakaminen, kattavuus ja eheys, käyt-
tökelpoisuus ja hyödyllisyys sekä kokonaisarvio, joka sisältää kaikki kysymykset. 
Uusien muodostettujen keskiarvomuuttujien yhtenäisyyttä tutkittiin lisäksi 
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Cronbachin alfan avulla. Kaikkien keskiarvomuuttujien tarkat tiedot löytyvät 
liitteestä neljä (liite 4). 

Keskiarvomuuttuja selkeys ja tarkkuus: viitekehys kuvaa selkeästi, helposti 
hahmotettavasti ja riittävällä tarkkuudella hallinnoinnissa tarvittavat asiat tii-
min kannalta. Keskiarvomuuttuja muodostettiin väittämäkysymyksistä 13c, 13e, 
13i ja 13l (ks. liite 2). Keskiarvomuuttuja tasoille jakaminen: viitekehys kuvaa sel-
keästi suoritettavissa olevat elementit ja niiden toimenpiteet tasoittain. Keskiar-
vomuuttuja muodostettiin väittämäkysymyksistä 13f-13h, 13n (ks. liite 2).  Kes-
kiarvomuuttuja kattavuus ja eheys: viitekehyksessä on tarvittavat elementit ja 
viitekehyksen avulla voidaan rakentaa tiimitason malli/prosessi. Keskiarvo-
muuttuja muodostettiin väittämäkysymyksistä 13a, 13j-13k, 13m (ks. liite 2). 
Keskiarvomuuttuja käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys: viitekehystä voidaan käyttää 
hallinnoinnin mallin/prosessin rakentamisessa tai parantamisessa. Keskiarvo-
muuttuja muodostettiin väittämäkysymyksistä 13b, 13d, 13o-13p (ks. liite 2). 
Keskiarvomuuttuja kokonaisarvio: on viitekehyksen kattavuuden ja toimivuuden 
yleisarviointi väittämäkysymysten mukaan. Keskiarvomuuttuja muodostettiin 
kaikista tiimin viitekehyksen väittämäkysymyksistä.  

Keskiarvomuuttujien keskiarvot selviävät alla olevasta kuviosta (kuvio 16).  
Vastaajat arvioivat viitekehyksen melko selkeäksi ja tarkaksi (selkeys ja tarkkuus), 
samoin elementtien tasoille jakaminen oli melko hyvin onnistunut (tasoille jaka-
minen). Viitekehyksen arvioitiin myös kattavan (kattavuus ja eheys) melko hyvin 
elementit, joita tarvitaan teknisen velan hallinnoimiseksi tiimitasolla. Vastaajat 
arvioivat viitekehyksen käyttökelpoisuuden ja hyödyllisyyden (käyttökelpoisuus 
ja hyödyllisyys) hyväksi, viitekehyksen ollen on melko tai erittäin hyödyllinen ja 
käyttökelpoinen apuväline tiimille. Kokonaisuutena tasoittainen viitekehys sai 
varsin hyvän arvion, keskiarvo 3,8 asteikolla 1-5 (toimimaton-erittäin hyvä). 
Viitekehys kokonaisuutena oli siis melko onnistunut, käyttökelpoinen ja hyö-
dyllinen. 

 

 
KUVIO 16 Tasoittaisen viitekehyksen keskiarvomuuttujien keskiarvot 
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Seuraavaksi vastaajat arvioivat viitekehyksen kattavuutta ja käytettävyyttä (ku-
vio 17). Asteikkona käytettiin 0 (Ei lainkaan...) – 10 (Erittäin…). Viitekehyksen 
arvioitiin kuvaavan melko hyvin tai hyvin tiimitasolla tarvittavia elementtejä. 
Erilaisten mallien rakentaminen erilaisiin kehitysympäristöihin viitekehyksen 
avulla arvioitiin olevan melko helppoa.  

 

 
KUVIO 17 Tasoittaisen viitekehyksen kuinka -muuttujien keskiarvot 

Todennäköisyys sille, että itse voisi viitekehyksen avulla suunnitella mallin 
omalle tiimilleen, arvioitiin olevan melko tai hyvin todennäköistä. Näistä kol-
mesta, kuinka hyvin tai todennäköisesti, arviointikysymyksistä muodostettiin 
yleisarviointi keskiarvomuuttuja (kuinka toimiva), jolla kuvataan viitekehyksen 
toimivuutta. Kokonaisuutena viitekehyksen toimivuus arvioitiin melko hyväksi. 

Tasoittaisen (tiimi) viitekehykseen liittyen kyselyssä oli neljä avoinkysy-
mystä, joihin saatiin kaikkiaan seitsemäntoista vastausta. Kysymysten vastauk-
sia oli tarkoitus tutkia kysymyksittäin, mutta vastaukset olivatkin luonteeltaan 
sellaisia, etteivät ne olleet kysymyskohtaisia, vaan laajemminkin käsiteltävissä. 
Vastauksia luokiteltiin ensin elementeittäin ja ryhmittäin. Luokittelun ja ryhmit-
telyn jälkeen vastauksia tarkasteltiin vielä viitekehykselle asetettujen tavoittei-
den mukaisesti ja jaettiin tarvittaessa osiin. Vastaukset käsitellään viitekehyksil-
le asetettujen tavoitteiden teemojen mukaisesti. Annetut vastaukset jakaantui-
vat kahdeksan eri tavoitteen teemaan, lisäksi oli yksi asetetuista tavoitteista 
poikkeava teema, Vaihtoehdot.  

Tavoitteiden 3# (Riippuvuudet), 4# (Tieto) ja 5# (Vastuu) teemoihin liittyen 
vastauksissa painottuivat viestinnän, koulutuksen ja perehdytyksen tärkeys. 

Tekninen velka ei liity ainoastaan omaan tiimiin vaikka se välillisesti vaikuttaa myös 
omaan tiimiin. kommunikointi puuttuu muiden tiimien välillä. (Vastaaja 6). 

Asiakkaan ja arkkitehdin roolit ja niiden suhde tiimin viitekehykseen ja mahdollisuu-
teen vaikuttaa omaan tekniseen velkaan. (Vastaaja 14). 

… Riippuvuudet järjestelmään, hoitaa joku muu taho, mihin ei ole välttämättä yh-
teyksiä. (kommunikointi puuttuu). (Vastaaja 6). 
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… jatkuva kouluttautuminen / tiimin kehittäminen. (vastaaja 3). 

Jatkuvamuotoinen perehdytys, palautesykli (Vastaaja 1). 

En ole henk.kohtaisesti sen enempää miettinyt teknisen velan maksamiseen liittyviä 
asioita. (Vastaaja 4). 

… Kommunikoinnin tärkeyttä ei voi korostaa liikaa (Vastaaja 6). 

Tavoitteiden 6# (Liiketoiminta näkökulma/tekijät) ja 7# (Teknisen velan politiikka & 
strategia, johdon tuki) teemoihin liittyen vastauksissa näkyivät muun muassa 
tarve johdon tuelle, resurssien ja tiedon saaminen. 

Ehkäiseminen, vaatii usein laajempaa asiakastilanteen analyysia päätöksenteon tuek-
si (Vastaaja 5). 

…aikataulupaineet saavat tekemään huonoja ratkaisuja teknisen velan ottamiseen.  
(Vastaaja 4). 

Tiimin ulkopuolelta esimerkiksi kriteeristöihin perustuvat tietoturva-auditoinnit 
voivat tunnistaa aiemmin tuntematonta teknistä velkaa.  Teknisen velan politiikan li-
säksi on hyvä olla myös johdon tuki (Vastaaja 3). 

Aika ja raha teknisen velan maksamiseen pitää tulla ylempää, koska rajallinen määrä 
käsipareja ja aikaa, kun projektit pyörivät koko ajan ja ei ole luppoaikaa. (Vastaaja 4). 

… resursseja jotka eivät ole tiimin kontrollissa (Vastaaja 5). 

Tavoitteiden 8# (Hallinnon jako) ja 9# (Yleisyys) ja 10# (Käytettävyys ja hyödylli-
syys) teemoihin liittyen vastauksista nousivat esille esimerkkien tarve, element-
tien jakaminen ja niiden sisältämät toimet. 

Katselmointi ei ole mielestäni velan ehkäisemistä vaan tunnistamista (Vastaaja 11). 

Teknisen Velan ottaminen, mielestäni myös tiimitason toimintaa (Vastaaja 5). 

Esimerkit mallin soveltamisesta auttaisivat hahmottamaan, miten omalle tiimille so-
veltuva prosessi voitaisiin luoda (Vastaaja 19). 

Yksinkertaistus. Voiko mallia kuvata ylemmällä tasolla vielä selkeämmin? (Vastaaja 
11). 

Viitekehys on minulle hieman liian yleisellä tasolla, kaipaisin esimerkkitapausta. 
Koska en tunne asiaa riittävän hyvin, joutuisin käyttämään aikaa prosessin hahmot-
tamiseen, nyt osaan ajatella lähinnä vain "työt seis ja bugifiksausta" tai "aikataulut 
pidettävä". Tunnistan ongelman erittäin hyvin mutta sen vieminen prosessiksi vaatisi 
ajatuksen testaamista (Vastaaja 15). 

Vaihtoehdot teemaan liittyen haluttiin nähdä erilaisia vaihtoehtoisia tapoja suo-
rittaa hallinnointia, jotka soveltuisivat nykyiseen organisaatioon. 
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 […] pitäisi olla vaihtoehtoisia polkuja / prosesseja suorittaa nykyisellä organisaatiol-
la. (Vastaaja 6) 

Yhteenvetona teknisen velan hallinnoinnin tasoittaisen (tiimi) viitekehyksen 
osalta voidaan todeta, että viitekehys arvioitiin kokonaisuutena melko onnistu-
neeksi, käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi. Samalla tavoin viitekehyksen toimi-
vuus arvioitiin melko hyväksi. Avoimissa vastauksissa taas painottuivat vies-
tinnän, koulutuksen ja perehdytyksen tärkeys. Vastauksissa korostuivat myös 
tarve johdon tuelle ja resursseille sekä malliesimerkkien tarve. 

6.3.4 Teknisen velan hallinnoinnin yksinkertainen esimerkkimalli  

Kolmantena esitetyn ratkaisun (teknisen velan hallinnoinnin yksinkertainen esi-
merkkimallin) kysymykset keskittyivät esimerkkimallin integroitavuuteen, käy-
tettävyyteen sekä mallin kattavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Toisaalta oltiin 
myös kiinnostuneita olisivatko vastaajat valmiita ottamaan tällaisen mallin 
käyttöönsä ja mitkä olisivat mallin puutteet käytännön työn kannalta. Väittä-
mien vastauksia tarkasteltiin yksittäin sekä muodostettiin keskiarvomuuttujia 
laajempaa tarkastelua varten. Ennen uusien keskiarvomuuttujien muodostamis-
ta tutkittiin väittämämuuttujien jakautuneisuutta ja keskinäistä korrelointia. 
Edellä tehtyihin analyyseihin sekä sisällöllisiin syihin perustuen muodostettiin 
neljä keskiarvomuuttujaa: integroitavuus, käytettävyys ja sovellettavuus, selkeys ja 
ymmärrettävyys sekä kokonaisarvio, joka sisältää kaikki kysymykset. Uusien 
muodostettujen keskiarvomuuttujien yhtenäisyyttä tutkittiin lisäksi Cronbachin 
alfan avulla. Kaikkien keskiarvomuuttujien tarkat tiedot löytyvät liitteestä neljä 
(liite 4).  

Keskiarvomuuttuja Integroitavuus: esimerkkimalli voidaan integroida käy-
tettyyn ohjelmistokehitysprosessiin/-malliin. Keskiarvomuuttuja muodostettiin 
väittämäkysymyksistä 22b-22d (ks. liite 2). Keskiarvomuuttuja Käytettävyys ja 
sovellettavuus: esimerkkimallia voitaisiin käyttää tai soveltaa tiimissä. Keskiar-
vomuuttuja muodostettiin väittämäkysymyksistä 22a, 22e, 22f, 22h, 22l ja 22m 
(ks. liite 2). Keskiarvomuuttuja Selkeys ja ymmärrettävyys: esimerkkimalli on sel-
keä ja ymmärrettävä ja sitä voitaisiin käyttää tiimissä. Keskiarvomuuttuja muo-
dostettiin väittämäkysymyksistä 22g, 22i, 22j ja 22k (ks. liite 2). Keskiarvomuut-
tuja kokonaisarvio: on esimerkkimallin kattavuuden ja toimivuuden yleisarvioin-
ti väittämäkysymysten mukaan. Keskiarvomuuttuja muodostettiin kaikista 
esimerkkimallin väittämäkysymyksistä.  

Keskiarvomuuttujien keskiarvot selviävät alla olevasta kuviosta (kuvio 18).  
Vastaajat arvioivat esimerkkimallin selkeäksi ja ymmärrettäväksi (Selkeys ja 
ymmärrettävyys). Esimerkkimallin koettiin olevan melko helposti integroitavissa 
(integroitavuus), mutta tässä koettiin myös olevan eniten parantamista. Käytet-
tävyyden ja sovellettavuuden (Käytettävyys ja sovellettavuus) osalta nähtiin ole-
van melko hyvät mahdollisuudet käyttää tai soveltaa esimerkkimallia omassa 
tiimissä. Kokonaisuutena (kokonaisarvio)esimerkkimalli sai varsin hyvän arvion, 
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keskiarvo 4,0 asteikolla 1-5 (toimimaton-erittäin hyvä). Esimerkkimalli kokonai-
suutena oli siis melko onnistunut, käyttökelpoinen ja sovellettava. 

 

 
KUVIO 18 Esimerkkimallin (scrum) keskiarvomuuttujien keskiarvot 

Seuraavaksi vastaajat arvioivat esimerkkimallin soveltuvuutta ja käytettävyyt-
tä ”Kuinka” kysymysten perusteella (kuvio 19). Asteikkona käytettiin 0 (Ei 
lainkaan...) – 10 (Erittäin…). Esimerkkimallin arvioitiin soveltuvan melko hyvin 
sekä olevan melko hyvin integroitavissa vastaajan tiimin kehitysprosessiin. 
Myös esimerkkimallin käyttäminen omassa tiimissä arvioitiin melko helpoksi. 
Todennäköisyyttä sille, että vastaaja itse käyttäisi kuvatun laista esimerkkimal-
lia, arvioitiin melko todennäköiseksi.  Sen sijaan todennäköisyys, että vastaaja 
esimerkkimallin avulla pystyisi soveltamaan omalle tiimille sopivan mallin, 
arvioitiin hyvin todennäköiseksi. Näistä viidestä, kuinka hyvin tai todennäköisesti, 
arviointikysymyksistä muodostettiin yleisarviointi keskiarvomuuttuja (kuinka 
käytettävä), jolla kuvataan esimerkkimallin käytettävyyttä ja soveltuvuutta tii-
mille. Kokonaisuutena esimerkkimallin käytettävyys tai soveltuvuus tiimille 
arvioitiin melko hyväksi. 
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KUVIO 19 Esimerkkimallin (scrum) kuinka -muuttujien keskiarvot 

Esimerkkimalliin (scrum) liittyen kyselyssä oli neljä avoinkysymystä, johon saa-
tiin kaikkiaan viisitoista vastausta. Vastauksia luokiteltiin elementeittäin ja 
ryhmittäin. Luokittelun ja ryhmittelyn jälkeen vastauksia tarkasteltiin vielä vii-
tekehykselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaukset käsitellään asetet-
tujen tavoitteiden teemojen mukaisesti. Tavoitteen 10# (Käytettävyys ja hyödylli-
syys) teemaan liittyen vastauksissa 

Kysymysten vastauksia oli tarkoitus tutkia kysymyksittäin, mutta vas-
taukset olivatkin luonteeltaan sellaisia, etteivät ne olleet kysymyskohtaisia, 
vaan laajemminkin käsiteltävissä. Tästä syystä vastauksia luokiteltiin ensin 
elementeittäin ja ryhmittäin. Luokittelun ja ryhmittelyn jälkeen vastauksia oli 
tarkoitus tutkia asetettujen tavoitteiden teemojen mukaan, mutta vastauksista 
esille nousevat teemat vastasivatkin paljon suoremmin teknisen velan hallin-
noinnille määriteltyjen vaatimusten teemoja. Esille nousseet teemat yhtenevät 
toki myös tavoitteiden teemoihin.  Saatuja vastauksia tarkasteltiin siten teknisen 
velan hallinnoinnille määriteltyjen vaatimusten teemojen mukaisesti ja jaettiin 
samalla tarvittaessa osiin. Määritellyistä 15 vaatimuksesta annettujen vastaus-
ten teemat osuivat yhteentoista. Ylivoimaisesti eniten osumia tuli vaatimukseen 
2# (Koettu hyödyllisyys), kaikkiaan 10 osumaa. Seuraavaksi eniten osumia saivat 
vaatimukset 3# (Kustannukset) ja 1# (Integroitavuus), molemmat kuusi osumaa. 
Useita osumia saivat myös vaatimukset 11# (Muutos ja muutosvastarinta), 13# 
(Organisatorinen rakenne) sekä 15# (Sidosryhmät), jokainen kolme osumaa. Loput 
osumia saaneet vaatimukset olivat 4# (Politiikka, standardi, strategia, johdon tuki), 
5# (Päätöksenteko), 7# (Tietoisuus, koulutus), 9# (Näkökohdat, suunniteltu velka) se-
kä 10# (Viestintä). 

Vaatimusten 1# (Integroitavuus), 2# (Koettu hyödyllisyys) ja 3# (Kustannukset) 
teemojen mukaisesti vastauksissa pohdittiin mallin soveltuvuutta omalle tiimil-
le, sen integroitavuutta ja kustannusvaikutuksia. Yleisesti vastaajat pitivät vai-
keana arvioida, kuinka malli käytännössä sopisi omalle tiimille. 
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Soveltuvuus ja tarvittavat menettelyt jäävät hieman abstrakteiksi (Vastaaja19) 

[…] muutokset nähdään työtä vaikeuttavina (Vastaaja 3) 

Liian mutkikas. osa mallin asioista voitaisiin hoitaa normaalina tehtävänhallinnointi-
na […] kannattaa yksinkertaistaa ja tehdä siitä käytännönläheisempi versio. (Vastaaja 
11) 

Mallin syventäminen esim. case study -esimerkein varmastikin parantaisi kykyäni 
arvioida mallin soveltuvuutta [...] (Vastaaja 19) 

Nykyiseen tiimiin malli ei sellaisenaan käy kuin toimittajien kanssa käytävän keskus-
telun tueksi [...] (Vastaaja 3) 

[…] kukaan ei halua ylimääräistä työtä (Vastaaja 11) 

Mallia pitäisi koekäyttää ja tehdä tarvittavat johtopäätökset sen perusteella (Vastaaja 
19) 

Vaatimusten 11# (Muutos ja muutosvastarinta), 13# (Organisatorinen rakenne) sekä 
15# (Sidosryhmät) teemojen mukaisesti vastauksissa pohdittiin tiimin haluk-
kuutta muutoksiin ja toisaalta myös hallinnoinnin tasoja ja päätöksentekoa sekä 
tähän liittyen organisatorisia rakenteita. Päätöksentekoon ja organisatorisiin 
rakenteisiin liittyviä asioita olivat esimerkiksi; millä tasolla tai tiedoilla päätök-
siä voidaan tehdä tai tulisi tehdä ja kenen päätökset tulisi tehdä. 

Kaikki tiimin jäsenet eivät ole joustavia […] (Vastaaja 3). 

Tiimin eri jäsenten pitäisi sitoutua malliin ja kanban työskentelyssä jokaisen oma-
aloitteisuus on tärkeää (Vastaaja 14). 

Koska todennäköisyys sille, että työnantaja/tiimi ottaisi mallin käyttöön, ei ole suuri, 
niin oma todennäköisyyteni ei voi olla suurempi. Ei mallia voi yksin käyttää (Vastaa-
ja 2). 

Haasteena on saada tiimissä objektiivinen ja analyyttinen arvio tekniselle velalle, kun 
usein tuotteenhallinnollisella tasolla keskitytään aikataulu- ja resurssikysymyksiin ja 
tiimin tehokkuus lasketaan käytännössä uusien julkaisujen määrinä (Vastaaja 5). 

Teknisen velan takaisinmaksun priorisointi suhteessa uuskehitykseen ja muuhun yl-
läpitotyöhön on hallinnollisen työn hankalin osa. Jotta tämä onnistuu hyvin, priori-
sointipäätökset tekevällä tuoteomistajalla pitäisi olla todella hyvä näppituntuma ve-
lan todellisiin kustannuksiin. Kehys ei ota kantaa siihen, miten tämä ymmärrys saa-
vutetaan (Vastaaja 1). 

En päästäisi tuoteomistajaa retroihin (Vastaaja 6). 

Kaiken kaikkiaan vastauksista välittyi hyvin pitkälle samat asiat, jotka on mää-
ritelty teknisen velan hallinnoinnin vaatimuslistaan. Tältä osin tämän tutki-
muksen empiirisen osuuden vapaiden vastausten voidaan sanoa vastaavan hy-
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vin teoriaosuudessa kerättyä tietoa. Kaksi näistä vastauksista sopii hyvin ku-
vaamaan teknisen velan hallinnoinnin vaikeutta ja toisaalta sen tärkeyttä: 

Meillä pn käytössä pitkälti kuvatun lainen prosessi, joka vesittyy sprintti toisensa jäl-
keen aikataulupaineisiin ja huonoon valvontaan (Vastaaja 15) 

Vanhojen järjestelmien tekninen velka on kasvanut aivan liian suureksi ja kilpailijat 
ovat menneet ohi oikealta sekä vasemmalta (Vastaaja 3). 

Yhteenvetona teknisen velan hallinnoinnin esimerkkimallin osalta voidaan to-
deta, että esimerkkimalli kokonaisuutena arvioiden oli melko onnistunut, käyt-
tökelpoinen ja sovellettava. Myös esimerkkimallin käytettävyys ja soveltuvuus 
tiimille arvioitiin melko hyväksi. Avoimissa vastauksissa painottuivat tiimin 
valmius ottaa vastaan muutoksia ja toisaalta millaisia muutoksia malli lopulta 
aiheuttaisi. Myös päätöksenteon ja sen vaatimien ajantasaisten tietojen vaikeus 
ja tärkeys korostuivat. 

6.3.5 Tulosten yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että teknisen velan termi on asiantuntijatasolla 
tuttu, mutta tiimeissä osin vielä puutteellinen. Organisaatiotasolla teknisen ve-
lan hallinnointi on vielä hyvin vajavaista tai puuttuu kokonaan. Tiimeissäkin 
hallinnointi on vielä varsin tapauskohtaista tai satunnaista vaikka onkin tavoit-
teellisempaa kuin organisaatiotasolla. Toisaalta teknisen velan ehkäisy ja pyr-
kimys velan ehkäisyyn näkyy tiimitasolla hallinnointia parempina tuloksina. 
Teknisen velan hallinnoinnin yleisen viitekehyksen arvioitiin kuvaavan varsin 
hyvin ne elementit, joita teknisen velan hallinnoinnissa tarvitaan. Samalla nousi 
esiin todellinen tarve helpolle ja yksinkertaiselle viitekehykselle ja toisaalta 
viestinnän roolin tärkeys. Tasoittainen (tiimi) viitekehys arvioitiin kokonaisuu-
tena melko onnistuneeksi, käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi, kuten myös viite-
kehyksen toimivuus. Johdon tuen ja malliesimerkkien tarve korostuivat vas-
tauksissa, viestinnän lisäksi. Esimerkkimalli taas arvioitiin kokonaisuutena 
melko onnistuneeksi, käyttökelpoiseksi ja sovellettavaksi. Myös esimerkkimal-
lin käytettävyys ja soveltuvuus tiimille arvioitiin melko hyväksi. Muutos ja 
muutosvastarinta sekä mallin lopullinen soveltuvuus käytännössä nousivat 
vastauksista esiin, kuten myös päätöksenteon vaikeus ja tärkeys. 

Seuraavassa luvussa käydään läpi kyselytutkimuksen tuloksista esiin 
nousseet kehitysehdotukset sekä näihin liittyvät artefaktien muuttamisen toi-
menpiteet. 
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7 VIITEKEHYSTEN EDELLEEN KEHITTÄMINEN  

Tämä luku vastaa tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) vaiheita 7-9, (Uudelleen suun-
nittelu ja kehittäminen, demonstrointi ja arviointi). Kyselytutkimuksen ja sen vas-
tausten analysoinnin jälkeen artefakteja muutettiin saadun palautteen perus-
teella. Tehtyjen muutosten jälkeen artefakteja tarkasteltiin uudestaan asetettuja 
tavoitteita, määriteltyjä vaatimuksia sekä kyselyssä esiin nousseita kehitysehdo-
tuksia vasten. Lopuksi muutettujen viitekehysten avulla rakennettiin (demon-
stroitiin) esimerkkimalliratkaisu. Esimerkkiratkaisun tarkoituksena on demon-
stroida, kuinka viitekehysten avulla on rakennettavissa erilaisia teknisen velan 
malleja tai prosesseja. 

7.1 Viitekehysten uudelleen suunnittelu ja kehittäminen 

Viitekehyksiä lähdettiin muuttamaan vaiheittain, kuten rakentamisessakin (ks. 
luku 5.2.2). Ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi annetut kehitysehdotukset ja 
tutkittiin mitä toimenpiteitä kukin niistä tarvitsee sekä ryhmiteltiin toimenpi-
teet tarvittavien muutosten mukaisesti. Toisessa vaiheessa artefakteja muutet-
tiin todettujen muutostoimenpiteiden mukaisesti ja kolmannessa vaiheessa 
viimeisteltiin rakentamisen yhteydessä alustavasti määritelty kypsyystasomalli. 
Neljännessä vaiheessa tarkasteltiin muutettuja viitekehyksiä ja hallinnoinnin 
tasoja viitekehyksille asetettujen tavoitteiden sekä määriteltyjen vaatimusten 
mukaisesti. Lisäksi tarkasteltiin toteuttavatko artefakteille tehdyt toimenpiteet 
kyselyssä saadut kehittämistarpeet. 

7.1.1 Kehitysehdotukset ja tarvittavat muutokset 

Kyselytutkimuksen tulosten avoimista vastauksista esiin nousseet kehityskoh-
teet listattiin ja kohde kerrallaan tarkasteltiin ehdotettua muutosta tai kysymys-
tä. Seuraavaksi päätettiin mitä toimenpiteitä kukin niistä tarvitsee tai tarvitsee-
ko mitään sekä mihin osaan muutos lopulta kohdistuisi (taulukko 12).             
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TAULUKKO 12 Kehitysesitykset ja niihin liittyvät toimenpiteet 

Yleinen viitekehys  
Tavoitteiden mu-
kaisesti 

Kehitysesitys Toimenpide Muutettava osio 

10# (Käytettävyys ja 
hyödyllisyys) 

Helpompi malli (velkaa syntyy, tunnistetaan, 
korjataan). 

Esimerkkimalli rakennetaan yksinkertaisempana, 
jako kahteen osaan. 

Esimerkkimalli 

8# (Hallinnon jako) 
ja 9# (Yleisyys) 

Viestintä tulisi olla paremmin esillä. Viestinnän tärkeyttä korostetaan entisestään muut-
tamalla se osaksi jokaista ryhmiteltyä kokonai-
suutta. 

Kaikki*  

 Tietoisessa teknisen velan ottamistilanteessa olisi 
tapaus jotenkin dokumentoitava. 

Elementtien ja kokonaisuuksien kuvauksia tar-
kennetaan. 

Tasoittainen vii-
tekehys / ku-
vaus 

 Ilmeisesti takaisinmaksu kattaa myös korvaavan 
ratkaisun.  

Takaisinmaksu kattaa myös korvaavan ratkaisun. Elementtien ku-
vaukset 

 Seuranta -elementti ei loogisesti sovi Velan pois-
to -segmenttiin. Teknisen Velan ottaminen -
elementti on velan Takaisinmaksun inversio ja 
nämä kuuluisivat samaan laatikkoon määritelles-
sään tuotteen tai palvelun kehitystyön kulloinkin 
sisältämää teknistä velkaa. 

Elementtien ryhmittely voidaan tehdä monella 
tapaa. Tässä ratkaisussa velanottamista voi tapah-
tua useammassa ”laatikossa” ja velan takaisin-
maksu ja takaisinmaksun seuranta yhdessä pai-
kassa. Tarkennetaan kuvauksia. 

Kuvaukset 

4# (Tieto) Kehys ei ota kantaa siihen, miten taataan, että 
organisaatiosta löytyy riittävä osaaminen. Mui-
takin mekanismeja takaamaan, että kehitystyö-
hön osallistuva kykenee tunnistamaan ja ehkäi-
semään velkaa. 

Koulutus ja tietoisuus ovat tärkeitä velan tietoi-
suuden ja hallinnoinnin onnistumisen kannalta, ja 
ovat yksi osa hallinnointia, nostetaan paremmin 
esille. 

Kuvaukset, esi-
merkkimalli 

6# (Liiketoiminta 
näkökulma/tekijät) 

Tulee seurata ympäristön ja kilpailijoiden kehi-
tystä.. Teknistä velkaa voi syntyä myös kun ei 
seurata yleistä kehitystä eikä tehdä päätöksiä 
ajoissa. 

Ympäristön seuraaminen kuuluu liiketoimin-
tanäkökulmaan. Tiedon tulisi siirtyä sidosryhmien 
välillä. Tarkennetaan kuvauksia. 

Kuvaukset 

                       (jatkuu) 
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Taulukko 12 (jatkuu) 
Tasoittainen (tiimi) 
viitekehys, teemat 

Kehitysesitys Toimenpiteet Muutettava osio 

Viestintä, koulutus 
ja perehdytys 

Viestintä on tiimien ja sidosryhmien välillä puut-
teellista. 
Asiakkaan ja arkkitehdin roolit viitekehyksessä ja 
tiimin mahdollisuus vaikuttaa omaan tekniseen 
velkaan. 
Koulutus ja tiimin kehittäminen ovat tärkeitä. 

 

Viestinnän näkyvyyttä parannettiin lisäämällä se 
jokaiseen kokonaisuuteen.  
Sidosryhmien roolien kuvauksia tarkennetaan 
sekä parannetaan koulutuksen, perehdytyksen ja 
tiimin kehittämisen osuuksia. 
 

Kaikki* 
 
 

Kuvaukset (ta-
soittainen viite-
kehys) 

 
Johdon tuki, resurs-
sien ja tiedon saa-
minen 

Päätöksenteko vaatii laajempaa asiakastilanteen 
analyysia. 
Ulkopuoliset auditoinnit ja valmentajat apuna. 
Teknisen velan politiikan lisäksi on hyvä olla 
myös johdon tuki. 
Aika ja raha pitää tulla ylempää, resurssit eivät 
ole tiimin kontrollissa ja aikataulupaineet saavat 
tekemään huonoja ratkaisuja. 
 

Päätöksenteon kuvausta täsmennetään analyy-
sikuvausten osalta. 
Viitekehyksen toiminteiden ja käytänteiden jouk-
koon lisätään vaihtoehdoiksi myös ulkopuolisten 
toimijoiden käyttö. 
Johdon tuen ja resurssien tarpeen yhteyttä täs-
mennetään ja kuvataan tarkemmin. 

Kuvaukset 

Esimerkkien tarve, 
elementtien jaka-
minen ja niiden 
sisältämät toimet 

Katselmointi ei velan ehkäisemistä vaan tunnis-
tamista ja teknisen velan ottaminen myös tiimita-
son toimintaa. 
Viitekehys liian yleisellä tasolla, tarvitaan esi-
merkkejä kuinka soveltaa. 
Malli tulisi kuvata ylemmällä tasolla selkeämmin 
ja yksinkertaisemmin. 

Katselmoinnin tarkoitus ja kuvaus lisätään.  
Teknistä velkaantumista selkeytetään.  
Viitekehyksen tarkoitus on kuvata asiat yleisesti, 
jotta voidaan rakentaa erilaisia malleja. Esimerk-
kimalli kuvaa yhden sovellutuksen. Viitekehyksen 
selkeyttä parannetaan jakamalla se kahteen osaan 
ja samalla viitekehys yksinkertaistuu. 

Kuvaukset 
 
 

Tasoittainen vii-
tekehys 

 
 
                      (jatkuu) 
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Taulukko 12 (jatkuu) 
Esimerkki malli 
(scrum) vaatimus-
ten mukaisesti 

Kehitysesitys Toimenpide  

1# (Integroitavuus), 
2# (Koettu hyödylli-
syys) ja 3# (Kustan-
nukset) 

Soveltuvuus ja tarvittavat menettelyt jäävät abst-
rakteiksi.  
Muutokset nähdään työtä vaikeuttavina ja ku-
kaan ei halua ylimääräistä työtä. 
Liian mutkikas, osa mallin asioista voitaisiin hoi-
taa normaalina tehtävänhallinnointina. 
Mallin syventäminen esim. tapaustutkimus esi-
merkein tai mallia pitäisi koekäyttää ja tehdä 
tarvittavat johtopäätökset sen perusteella. 
Nykyiseen tiimiin malli ei sellaisenaan käy kuin 
toimittajien kanssa käytävän keskustelun tueksi. 

Esimerkkimallia rakennettaessa jaetaan se kahteen 
osaan. Kuvauksia tarkennetaan. 
 

Esimerkkimalli, 
kuvaukset 

11# (Muutos ja muu-
tosvastarinta), 13# 
(Organisatorinen 
rakenne) sekä 15# 
(Sidosryhmät) 

Kaikki tiimin jäsenet eivät ole joustavia, jäsenten 
pitäisi sitoutua malliin ja jokaisen oma-
aloitteisuus on tärkeää.  
Todennäköisyys sille, että työnantaja/tiimi ottai-
si mallin käyttöön, ei ole suuri. Ei mallia voi yk-
sin käyttää. 

Esimerkkimallia rakennettaessa jaetaan se kahteen 
osaan. 
Nostetaan viestintä, koulutus ja kehittyminen pa-
remmin esille. Lisätään toiminteiden ja käytäntei-
den lista. 

Esimerkkimalli, 
kuvaukset 

 Objektiivinen ja analyyttinen arvio tekniselle 
velalle, takaisinmaksun priorisointi perustuen 
todellisiin kustannuksiin; kehys ei kerro miten 
tämä ymmärrys saavutetaan. 
En päästäisi tuoteomistajaa retroihin. 

Pyritään parantamaan esimerkkimallin koettua 
hyödyllisyyttä, käytettävyyttä ja kustannustehok-
kuutta rakentamalla yksi hyvin yksinkertainen 
esimerkkimalli. 
Tuoteomistaja ei osallistu varsinaisen retron osuu-
teen, mutta tarvitsee tiedon hallinnoinnin mal-
lin/prosessin muutoksista. Kuvauksen tarkennus. 

Esimerkkimalli, 
kuvaukset 

    

Kaikki* Kaikki* = Viitekehykset, esimerkkimalli ja ku-
vaukset 
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Tarvittavat toimenpiteet lajiteltiin vielä muutettavien osioiden mukaisesti. Suo-
ritetussa kyselytutkimuksessa elementtien ja roolien kuvaukset oli esitelty ly-
hennetyssä muodossaan. Tästä huolimatta näitä kuvauksia päätettiin tarkastella 
sekä muokata vastaamaan annettuihin kehitysehdotuksiin. Tämän jälkeen tar-
kasteltiin vielä vaatimuksista tai tavoitteista mahdollisesti esiin nousevia asioita 
saatujen kehitysehdotusten valossa. 

7.1.2 Artefaktien muuttaminen 

Rakennettuja artefakteja (viitekehyksiä) muutettiin edellä kehitysehdotuksille 
määriteltyjen toimenpiteiden mukaisesti. Viitekehysten elementtien sisältöä 
tarkennettiin ja jokaiselle elementille listattiin lisää mahdollisia toimintoja ja 
työkaluja näiden suorittamiseen. Seuraavaksi kuvataan muutetut artefaktit ja 
niihin liittyvät kuvaukset, aloittaen yleisestä teknisen velan viitekehyksestä. 
Yleisen viitekehyksen (kuvio 20) kuvaus kattaa tiedot viitekehyksestä ja sen 
elementeistä. Yleisen viitekehyksen elementit (kuten myös tasoittaisen viiteke-
hyksen) on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: Strateginen määrittely, Velan 
kartoitus ja valvonta, Velan poisto sekä Päätöksenteko. Strategisen määrittelyn ko-
konaisuuteen teknisen velan elementeistä kuuluvat Suunnittelu ja Viestintä. Stra-
tegisen määrittelyn kokonaisuus kuuluu hallintotasolla suoritettaviin tehtäviin.   
 

 
KUVIO 20 Edelleen kehitetty teknisen velan yleinen viitekehys (muutokset ympyröity 
harmaalla) 
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Velan kartoituksen ja valvonnan kokonaisuuteen kuuluvat elementit, jotka liit-
tyvät velan ehkäisemiseen, tunnistamiseen sekä velan näkyväksi ja hallittavaksi 
tekemiseen. Päätöksenteon kokonaisuuteen liittyvät elementit, joilla velkaa 
määrällistetään, priorisoidaan ja tehdään perusteltuja päätöksiä velan ottami-
sesta. Velan poiston kokonaisuudessa hoidetaan velan yksiköiden takaisinmak-
sua ja takaisinmaksun seurantaa, kokonaisuus kuuluu tiimitasolle. Kokonai-
suudet eivät ole toisistaan irrallaan olevia, ne myös limittyvät keskenään hal-
linnoinnin mallia tai prosessia rakennettaessa. 

Viestintä. Viestintä elementti kattaa kaiken tekniseen velkaan ja sen hal-
linnointiin liittyvän erilaisen viestinnän. Viestinnällä tehdään tunnistettu tekni-
nen velka näkyväksi kaikille sidosryhmille, jolloin se mahdollistaa keskustelun 
ja edelleen hallinnoinnin. Viestintään kuuluu myös kaikki hallinnoinnissa tarvi-
tun tiedon siirtäminen sidosryhmältä toiselle. Viestintä on tärkeässä asemassa 
koulutuksen, teknisen velan tietoisuuden ja hallinnan onnistumisen sekä eri 
näkökulmien ymmärtämisen kannalta. Viestinnän kautta voidaan myös hallita 
eri sidosryhmien odotuksia ja tietotarpeita. Onnistunut teknisen velan hallin-
nointi vaatii täsmällistä, monipuolista ja laajaa viestintää. Viestintä kuuluu 
omana elementtinään jokaiseen kokonaisuuteen. Viestinnän apuvälineitä voivat 
olla esimerkiksi erilliset teknisen velan palaverit, teknisen velan määrää, laatua 
ja/tai kustannuksia visualisoivat työkalut ja koulutukset tai perehdytykset. 

Suunnittelu. Suunnittelu elementti kattaa organisaation yleisen teknisen 
velan politiikan ja strategian määrittelyn sekä näihin liittyvät budjetit ja resurs-
sit. Näin suhtautuminen tekniseen velkaan ja sen hallinnointiin on yhtenäinen 
koko organisaatiossa (tai vaihtoehtoisesti osastolla/projektissa). Yhtenäisellä 
politiikalla ja strategialla saadaan myös tehokkaammin tietoisuus leviämään, 
sekä tarvittavia panostuksia koulutukseen. Ylätason suunnittelu mahdollistaa 
myös yhtenäisten sääntöjen, prosessien ja käytänteiden käytön, mikä osaltaan 
vaikuttaa kustannuksiin. Teknisen velan tietoisuus ja ymmärrys hallintotasolla 
vaikuttaa suoraan muilla tasoilla tehtävään teknisen velan hallinnointiin. Saatu 
johdon tuki ja sitä kautta koulutus, budjetti ja muu resurssit antavat mahdolli-
suudet tehokkaaseen teknisen velan hallinnointiin. Suunnittelu elementtiin 
kuuluu myös ratkaista millaisilla menettelyillä taataan tuote-/projektitasolle 
riittävä ja ajantasainen tieto niin sidosryhmien, kilpailijoiden kuin toimintaym-
päristönkin suhteen. Välineinä voivat olla esimerkiksi erilliset teknisen velan 
palaverit, trendikäyrät tai nelikenttäanalyysit (swot). 

Tekninen velkaantuminen (Teknisen velan ottaminen). Tekninen velkaan-
tuminen tarkoittaa analysoitua ja laskettua liiketoimintaan, asiakasarvoon ja/tai 
markkinasyihin perustuvia strategisia päätöksiä ottaa teknistä velkaa. Päätökset 
syntyvät yleensä ennakoivasti ja ovat pitkän tähtäimen suunnitelmia, joilla py-
ritään optimoimaan nykytilannetta. Päätöksenteon tueksi tarvitaan liiketoimin-
nan ja teknisen puolen tietoja sekä eri sidosryhmänäkökulmien huomioimista. 
Lisäksi tällaisen teknisen velan takaisinmaksulle tarvitaan valmiiksi suunniteltu 
ja laskettu takaisinmaksustrategia. Strateginen tekninen velka dokumentoidaan 
ja käsitellään päätöksenteon jälkeen kuten muutkin teknisen velan yksiköt. 
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Teknisen velan ottaminen kuuluu tuote- tai projektitasoiseen päätöksentekoon 
sen vaatimien monipuolisten ja ajantasaisten tietojen ja näkökulmien takia. 

Seuranta. Seuranta elementin tarkoituksena on takaisin maksetun velan 
seuranta. Seurannassa tarkastellaan olivatko takaisinmaksua koskevat päätök-
set oikeita, olivatko tehdyt velan arvioinnit oikeita ja miten takaisinmaksu on-
nistui. Tämän lisäksi elementtiin kuuluu olennaisesti tehdyistä päätöksistä ja 
arvioinneista oppiminen ja tämän kautta päätösten ja arviointien mahdollinen 
korjaaminen sekä tiimin ja prosessin kehittäminen. Seurantaan kuuluu myös 
viestintä seuratuista teknisen velan yksiköistä ja näiden takaisinmaksun onnis-
tumisesta.  

Tunnistaminen. Tunnistamisen elementin tarkoituksena on olemassa ole-
van teknisen velan tunnistaminen. Tekninen velka on voinut syntyä esimerkiksi 
tietoisen tai tahattoman teknisen päätöksen seurauksena. Tunnistamista teh-
dään erilaisten tekniikoiden avulla, kuten käyttämällä staattisia koodianalysaat-
toreita. Tunnistamisen onnistumisen edellytyksenä on teknisen velan tietoisuus 
ja ymmärrys, jolloin koulutus, perehdytys ja viestintä ovat avainasemassa. Tek-
nisen velan tunnistamista voidaan edesauttaa erilaisten analyysien lisäksi tar-
kistuslistoilla, vertailuilla sekä ulkopuolisilla auditoinneilla ja konsultoinneilla. 
Erityisesti kooditason teknisen velan tunnistamiseen on käytettävissä useita 
erilaisia analyysityökaluja. Tunnistamista voi tapahtua jokaisessa teknisen ve-
lan hallinnoinnin mallin tai prosessin vaiheessa. 

Dokumentointi ja esittäminen. Dokumentoinnin ja esittämisen elementin 
tarkoituksena on tuottaa yhdenmukainen tapa esittää ja yksilöidä tunnistettu 
tekninen velka. Teknisen velan yksiköstä kirjattavia asioita voivat olla esimer-
kiksi velan tyyppi, paikka, laajuus, mahdolliset riippuvuudet, vastuullinen sekä 
yksilöivä tunnistenumero ja päiväys. Dokumentoitavien asiat tulee olla sellaisia, 
joiden perusteella voidaan teknisen velan yksikkö löytää helposti sekä määräl-
listää ja tehdä velan yksikköön liittyvät päätökset. Dokumentoinnin ja esittämi-
sen välineinä voidaan käyttää esimerkiksi teknisen velan listaa, wikia tai do-
kumentoinnin tai projektinhallinnan käytäntöjä. Esittämisen välineinä voidaan 
käyttää yllä mainittuja käytänteitä tai visualisoida nopeammin hahmotettavaan 
muotoon vaikka teknisen velan kokonaismäärä. Visualisoinnissa voidaan käyt-
tää muun muassa erilaisia piirroksia, matriiseja, karttoja tai tauluja. 

Ehkäiseminen. Ehkäisemisen elementin tarkoituksena on pyrkiä ehkäi-
semään mahdollisen uuden teknisen velan syntyminen. Ehkäisemisen onnis-
tumisen edellytyksenä on teknisen velan tietoisuus ja ymmärrys, jolloin koulu-
tus, perehdytys ja viestintä ovat avainasemassa. Uusien tahattomien teknisen 
velan yksiköiden ehkäiseminen on kustannustehokkain osa hallinnoida organi-
saation teknisen velan kokonaismäärää. Teknisen velan ehkäisemiseen löytyy 
sekä teknisen velan sekä ohjelmistokehitysmenetelmien kirjallisuudesta erilaisia 
ehdotuksia käytänteistä ja menetelmistä. Koodausstandardit tai -ohjeet sekä 
koodikatselmukset ovat hyviä lähtökohtia ehkäisyyn. Koodikatselmuksia käy-
tettäessä joutuu suunnittelija perustelemaan tekemänsä koodin ja sen ratkaisut 
ennen koodin hyväksymistä julkaisuun. Jatkuvan oppimisprosessin ja parikoo-
dauksen voidaan myös nähdä auttavan teknisen velan ehkäisyssä. Se, mitä käy-
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tänteitä tai menetelmiä tiimi teknisen velan ehkäisyssä käyttää, riippuu muun 
muassa tiimin kulttuurista, koosta ja ohjelmistokehitysmenetelmästä. Teknisen 
velan tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattamisessa ja kehittämisessä voidaan 
käyttää myös ulkopuolisia toimijoita. 

Valvonta. Valvonta elementin tarkoituksena on ratkaisemattomien tekni-
sen velan yksiköiden hyötyjen ja kustannusten muutosten tarkkailu. Tarkkailun 
avulla voidaan havaita ajoissa muutokset teknisen velan yksiköiden kustan-
nuksissa (kuten korko ja pääoma) tai velan perusteena olleen hyödyn tai edun 
(kuten nopeampi toimitus, asiakasarvo) muutoksissa. Havaittujen muutosten 
takia voidaan teknisen velan yksiköiden osalta tehdä tarvittavia päätöksiä esi-
merkiksi takaisinmaksuajankohdan suhteen. Olennainen osa valvontaa on 
myös havaita velan leviäminen tai lisääntyminen, samoin velan kokonaismää-
rän kasvu. Valvonnassa voidaan käyttää esimerkiksi valvonta- ja projektinhal-
linnan työkaluja, tehtävälistoja (backlog) tai visualisointityökaluja.  

Takaisinmaksu. Takaisinmaksu elementin tarkoituksena on teknisen ve-
lan korjaaminen tai lieventäminen. Teknisen velan takaisinmaksu voidaan jakaa 
neljään eri vaihtoehtoon. Vaihtoehdot ovat Velan takaisinmaksu, uudelleen kirjoi-
tetaan tai korvataan, Velan muuntaminen, muunnetaan parempaan, Velan koron 
maksu, hyödyt eivät kata uudelleensuunnittelun kustannuksia sekä Ei toimenpi-
teitä, velka poistuu elinkaaren lopussa. Takaisinmaksua voidaan hoitaa erillisen 
tiimin tai aikavarauksen kautta tai se voi olla osa jokaisen tiimin jatkuvaa toi-
mintaa. 

Mittaaminen. Mittaamisen elementin tarkoituksena on arvioida tunniste-
tun velan hyödyt ja kustannukset erilaisten arviointitekniikoiden avulla. Myös 
yleinen arvio järjestelmän sisältämästä teknisen velan määrästä, laadusta tai 
tasosta kuuluu tämän elementin sisältöön. Mittaamista, velan määrällistämistä, 
voidaan tehdä monilla eri menetelmillä, joiden valinnassa tiimin hallinnoinnin 
kypsyydellä on iso merkitys. Mittaamisessa voidaan hyödyntää mittaus- ja pro-
jektinhallinnan työkalujen tietoja ja koodimetriikkaa. Menetelminä voidaan 
käyttää esimerkiksi työmääräarvioinnin menetelmiä, kustannusluokittelua tai 
toiminnallista arviointia. Mittaamisen yhteydessä voidaan käyttää erilaisia lä-
hestymistapoja, kuten kustannushyötyanalyysi, riskienhallinta tai portfolio lä-
hestymistapaa. Velan määrällistäminen on tärkeää viestittäessä velasta ja sen 
vaikutuksista sidosryhmien kanssa. 

Priorisointi. Priorisoinnin elementin tarkoituksena on ennalta määritelty-
jen sääntöjen ja kriteerien mukaisesti järjestellä teknisen velan yksiköt. Priori-
soinnin tuloksena teknisen velan yksiköt on järjestelty takaisinmaksujärjestyk-
seen, mitkä velan yksiköt tulee maksaa ensin ja mitkä velan yksiköt voidaan 
maksaa myöhemmin. Priorisointi voi perustua esimerkiksi korkeimman koron 
tai korkeimman korjauskustannuksen menetelmään. Toisaalta priorisoinnissa 
on syytä huomioida myös esimerkiksi sidosryhmien näkökulmat. Priorisoinnin 
yhteydessä voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja, kuten kustannushyöty-
analyysi ja riskienhallinta lähestymistapaa. 

Teknisen velan hallinnoinnin eri elementtien vaatimien toimintatapojen 
kehittämisessä voidaan käyttää myös ulkopuolisia toimijoita, jolloin voidaan 
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myös tarkastella hallinnoinnin mallintamista ja kehittämistä kokonaisuutena. 
Teknisen velan hallinnoinnissa käytettäväksi soveltuvista menetelmistä tai tek-
niikoista löytyy kirjallisuudessa erilaisia tutkimuksia. Ketterien ohjelmistokehi-
tyskäytäntöjen osalta on havaittu, että tekniikoilla, jotka säilyttävät toteutuksen 
tilan, on katsottu olevan positiivisin vaikutus teknisen velan kertymiseen ja sen 
ylläpitoon. Myös suunnitellulla ja rajoitetulla asiakkaiden osallistumisella on 
koettu olevan samanlainen positiivinen vaikutus. (Holvitie, Leppänen & Hy-
rynsalmi, 2014.) Liiallinen keskittyminen täydellisiin ylläpitotoimiin taas voi 
tulla kalliimmaksi kuin säännöllinen ennaltaehkäisevä ylläpito teknisen velan 
pienentämiseksi. Tämän seurauksena voi taas olla ohjelmiston ominaisuuksien 
ja toimintojen vähentynyt määrä, korkeampi tehtävälista (backlog), tuottavuu-
den heikkeneminen, alhaisempi ylläpidettävyys ja korkeampi teknisen velan 
pääoma. (Franco, Rocha, Carvalho, Marcelo & Hirama, 2016.) Lisää muita käy-
tettäväksi ehdotettuja tai soveltuvia menetelmiä ja tekniikoita sekä työkaluja on 
listattu liitteessä kuusi olevassa taulukossa (liite 6). Listausta tehtäessä on hyö-
dynnetty muutamia lähteitä (Alves ym., 2016; Li ym. 2015; Yli-Huumo ym., 
2016a; Ampatzoglou ym., 2015a; Ampatzoglou ym., 2015b; Holvitie ym., 2014; 
Krishna & Basu, 2012; Krishna & Basu, 2013), sekä yleistä ohjelmistokehitystie-
toutta. 

Tasoittaisen viitekehyksen (tiimin viitekehys) (ks. kuvio 21) kuvaus kattaa 
tiedot viitekehyksestä, sen elementeistä sekä rooleista. Elementtien kuvaus on 
esitelty jo aiemmin yleisen viitekehyksen osuudessa. Tasoittaisen viitekehyksen 
elementtien kokonaisuuksiin ryhmittely on myös sama kuin yleisen viitekehyk-
sen. Tasoittaisessa viitekehyksessä teknisen velan hallinnointi jaetaan eri tasoil-
le vastuiden ja toteutettavuuden perusteella. Tasoja ovat hallintotaso (organisaa-
tio/johto), projekti-/tuotetaso (osasto/tuote/projekti) sekä tiimitaso. Keskimmäi-
nen, projekti-/tuotetaso, voi organisaatiosta riippuen olla useita kertoja, tai olla 
yhdistettynä tiimi- tai hallintotasoon.  Hallintotasolle kuuluu strateginen mää-
rittely ja siihen kuuluvat Suunnittelu ja Viestintä elementit. Strategisen määritte-
lyn kokonaisuuden kautta saadaan organisaation yhteinen teknisen velan poli-
tiikka, resurssit, budjetit, johdon tuki yms. Myös viestintä teknisestä velasta 
kuuluu olennaisena osana tähänkin kokonaisuuteen. Viestintään kuuluu esi-
merkiksi ajantasaisten liiketoiminta-, Time-to-market- ja asiakasarvotietojen ja 
päätösten välittäminen projekti/tuotetasolle. Tiimitasolle taas nähdään kuulu-
vaksi kaikki muut elementit, lukuun ottamatta Teknisen velan ottaminen ja Suun-
nittelu -elementtejä. Projekti-/tuotetasolle taas voidaan nähdä kuuluvaksi Pää-
töksenteon kokonaisuus (Mittaaminen, Priorisointi ja Teknisen velan ottaminen) 
sekä Dokumentoinnin elementti. Viestinnän elementti on tärkeä osa jokaista eri 
tasoa, sillä se mahdollistaa onnistuneen hallinnoinnin. 
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KUVIO 21 Edelleen kehitetty teknisen velan tasoittainen (tiimi) viitekehys 

Hallintotasolla Suunnittelu elementtiin kuuluvista asioista vastaa vähintään yksi 
nimetty henkilö tai ryhmä. Nimetyn henkilön tai ryhmän tulee kuulua johtoon, 
jotta velan hallinnoinnille saadaan johdon tuki. Teknisen velan politiikan, stan-
dardin ym. määrittelyyn tulee kuitenkin osallistua henkilöitä jokaiselta tasolta 
ja kaikista sidosryhmistä, kattavan näkemyksen saamiseksi.  

Projekti-/tuotetasolla Päätöksenteon kokonaisuuden vastuullinen on nimet-
ty henkilö, esimerkiksi projektipäällikkö, tuotepäällikkö tai tuote-
/pääarkkitehti. Päätöksentekoon ja sen elementtien tehtävien suorittamiseen 
osallistuu henkilöitä vähintään tuote-, projekti- ja tiimitasolta, siten että riippu-
vuudet, arkkitehtuuriset ja strategiseen teknisen velan ottamiseen liittyvät asiat 
tulevat kattavasti huomioitua. Henkilöt voivat olla esimerkiksi projekti-
/tuotepäälliköitä, tuote-/pääarkkitehteja, tiimiarkkitehtejä, jne. Tehtäväkoko-
naisuuden onnistumisen edellytyksenä on riittävä ja ajantasainen tieto niin lii-
ketoiminnan kuin tekniseltäkin puolelta. Liiketoiminnan tieto voi olla esimer-
kiksi markkinatilanne-, asiakas- tai kilpailijatietoa. Teknisen puolen tieto voi 
olla esimerkiksi arkkitehtuuriratkaisuja, riippuvuuksia tai toteutettavuutta kos-
kevaa. Pääsääntöisesti voidaan ajatella, ettei asiakkaalla ole varsinaista roolia 
päätöksenteon kokonaisuudessa. Toisaalta voidaan nähdä myös, että asiakas on 
hyvin kiinnostunut (tai ainakin tulisi olla) ostamansa tuotteen teknisestä velasta 
ja siten myös halukas vaikuttamaan sen määrään. Asiakas voidaan siten nähdä 
tiedonantajana, jonka näkemykset huomioidaan kuten muidenkin sidosryh-
mien. Sekä projekti-/tuotetasolle, että tiimitasolle suositellaan nimettäväksi 
teknisen velan mestari (TVM). Hänen tehtävänsä olisi tietoisuuden, käytäntei-
den, ohjeiden yms. levittäminen omassa tiimissään/projektissaan, sekä osallis-
tua aktiivisesti teknisen velan hallinnoinnin järjestämiseen, kouluttamiseen ja 
kehittämiseen. 
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Tiimitason teknisen velan hallinnoinnin kokonais-/yleisvastuu voi olla 
esimerkiksi nimetyllä teknisen velan mestarilla tai tiimin arkkitehdilla. Toisaal-
ta jokainen tiimin jäsen on vastuussa teknisen velan hallinnoinnista omassa tii-
missään, erityisesti teknisen velan ehkäisystä. Tämän lisäksi tiimitasolla voi-
daan nimetä vastuulliset joidenkin elementtien joillekin tehtäville, kuten koodi-
analysaattorien valvonnalle (serveri, data, muutokset,…), jos sellaisia käytetään. 
Jotta jokainen tiimin jäsen voi aktiivisesti osallistua teknisen velan hallinnoinnin 
elementtien sisältämiin toimiin ja tehtäviin, tulee heidän saada tähän riittävä 
koulutus ja perehdytys. Ensimmäisenä kohteena tulisi olla teknisen velan tietoi-
suus ja tuntemus. Teknisen velan hallinnoinnin ollessa vielä kypsymätöntä voi 
tiimeillä olla keskenään erilaiset mallit tai prosessit teknisen velan hallinnoin-
nille. Hallinnoinnin kypsyyden ja tiimin kehittymisen myötä käytettyjen mal-
lien tai prosessien tulee kuitenkin yhtenäistyä. Jokainen tiimi vastaa oman tek-
nisen velkansa hallinnoinnista, yhteisten politiikoiden, standardien ja ohjeiden 
sallimissa rajoissa. Tästä poikkeuksena on riippuvuuksia tai arkkitehtuurisia 
ominaisuuksia sisältävät teknisen velan yksiköt, joiden käsittelyt ja päätöksen-
teot tapahtuvat tuote-/projektitasolla. Näiden velan yksiköiden takaisinmaksu 
tapahtuu kuitenkin yhden tai useamman tiimin kautta. Teknisen velan viestintä 
on merkittävässä roolissa niin tiimin sisällä kuin sieltä uloskin.  

Eri elementeille ja niiden toiminnoille soveltuvia käytänteitä, menetelmiä 
ja työkaluja on kirjallisuudessa esitelty erilaisia ja näitä käytiin jonkin verran 
läpi jo yleisen viitekehyksen osuudessa. Lisää vaihtoehtoja löytyy liitteen kuusi 
taulukosta (liite 6).  

7.1.3 Kypsyysmallin viimeistely 

Kypsyysmallin tarkoituksena on kuvata yleisiä vaatimuksia teknisen velan hal-
linnoinnille erilaisten organisaatioiden ja tiimin kypsyyden mukaisesti. Malli 
toimii siten apuna määritettäessä organisaation ja sen tiimien kypsyystasoa se-
kä työkaluna kehitettäessä teknisen velan hallinnoinnin mallia tai prosessia. 
Malli ei kuvaa tiettyä tapaa saavuttaa jokin kypsyystaso, vaan kypsyystasoihin 
liittyvät vaatimukset voidaan saavuttaa useilla eri tavoilla. 

Tehdyn kyselytutkimuksen perusteella ja edellä mainittuja (Martini ym., 
2016; Yli-Huumo ym., 2016a) tutkimuksia hyödyntäen, määriteltiin kypsyysta-
sot teknisen velan hallinnoinnille. Tasot 1-4 muotoutuivat kyselytulosten perus-
teella: 1 -Ei hallinnointia, 2 -Yksittäisiä tehtäviä, 3 -Satunnainen ja 4 -Osittainen. Ky-
selyn viimeiseen vaihtoehtoon Hallinnoidaan sekä Jatkuvaa ja määriteltyä ei kyse-
lyssä tullut yhtään vastausta. Tämä määriteltiin kypsyystasomalliin tasoksi 5 
Määritelty. Tämän lisäksi kypsyystasomallissa voidaan olettaa olevan myös 
kypsemmät, kuten hallinnoitu & johdettu sekä strateginen & optimoitu, tasot, ku-
ten Martini ym. (2016) olivat omassa tutkimuksessaan aiempaan kirjallisuuteen 
(Li ym., 2015; Moitra, 1998) perustuen jo olettaneet. Tässä tutkimuksessa ei kui-
tenkaan lähdetty määrittelemään näitä oletettuja (tasot >5) muita tasoja, vaan 
katsottiin, että nämä voidaan määritellä myöhemmin. 
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Tiimikysymysten osalta tasolle 1 vastaajista sijoittui 5,9 % ja organisaa-
tiokysymysten perusteella 17,6 % (ks. taulukko 13). Tasolle 2 vastaajista sijoittui 
tiimikysymysten perusteella 47,1 % ja organisaatiokysymysten perusteella 
52,9 %. Tasolle 3 tiimikysymysten perusteella vastaajista sijoittui 35,3 % ja orga-
nisaatiokysymysten perusteella 23,5 %. Tasolle 4 sijoittuisi vastaajista tiimiky-
symysten perusteella 11,8 % ja organisaatiokysymysten perusteella 5,9 %. 

TAULUKKO 13 Kypsyystasolle sijoittumien kyselyn perusteella 
Kypsyystasolle sijoittu-
minen 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 

Tiimin hallinnointi 5,9 % 47,1 % 35,3 % 11,8 % 0,0 % 
Organisaatiotaso 17,6 % 52,9 % 23,5 % 5,9 % 0,0 % 

 
Seuraavaksi kuvataan määritellyt kypsyysmallin tasot (kuvio 22). Kypsyystaso 
1 Ei Hallinnointia: Organisaatiotasolla ei ole määritelty teknisen velan 
politiikkaa, sääntöjä, standardeja tai prosesseja. Teknisen velan hallinnointia ei 
ohjata organisaatiotasolta. Tiimitasolla on kuitenkin vähintään jonkinlainen 
tietoisuus teknisestä velasta ja hallinnoinnin tarpeesta. Tiimillä ei kuitenkaan 
ole linjaa tai tavoitteita teknisen velan suhteen, eikä hallinnointi kuulu osana 
normaaliin toimintaan. 
 

 
KUVIO 22 Teknisen velan hallinnoinnin kypsyystasomalli 

Kypsyystaso 2 Yksittäisiä tehtäviä: Tietoisuus teknisestä velasta, hallinnoinnin 
tarpeesta ja velan vaikutuksista on tiedostettu tiimitasolla. Teknisen velan 
ehkäisemisen tarve sekä toisaalta teknisen velan ottaminen aikataulupaineiden 
takia on tiedostettu. Yksittäiset henkilöt ovat tietoisia hallinnoinnin tarpeesta ja 
pyrkivät edistämään asiaa. Toiminta on kuitenkin vielä vain yksittäisiä tehtäviä 
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tai toiminteita sisältävää. Organisaatiotasolla ei ole määriteltyä politiikkaa, 
sääntöjä, standardeja tai prosesseja. 

Kypsyystaso 3 Satunnaista: Organisaatiotasollakin on tietoisuus teknisestä 
velasta ja joitakin määritelmiä teknisen velan suhteen on tehty tai suunniteltu. 
Teknisen velan hallinnointiin ei kuitenkaan ole varattu erillistä budjettia tai 
määritelty toiminteita tai prosessia. Johdon tuen puuttuessa (resurssit), toiminta 
on vaillinaista ja satunnaista. Tiimeissä käytetään niitä työkaluja ja toiminteita, 
joita on muutenkin käytettävissä. Käytössä voi olla esim. jokin tiketti-
järjestelmä, sprint-/tuotebacklog tai Excel-taulukko. Joitain analysaattoreita 
voidaan käyttää jossain määrin apuna. Jos arviointia käytetään, se perustuu pit-
kälti ”hiha” – arvioihin. Tekninen velka on yksi tiimin keskustelun aiheista ja 
tietoa ja tietämystä jaetaan tiimin sisällä. Teknisen velan viestintä tapahtuu pää-
asiassa tiimi ja/tai projektitasolla, organisaatiotasolle (johto) viestintä ei ylety. 

Kypsyystaso 4 Osittaista: Teknisen velan hallinnoinnin tärkeys on tunnis-
tettu myös johdossa. Teknisen velan hallinnointiin on varattu oma budjetti ja 
resursointi onnistuvat. Organisaatiotasolla on myös määritelty joltain osin tek-
nisen velan politiikka, säännöt, standardit tai prosessi. Viestintä ylettyy nyt 
myös johtoon asti ja teknisen velan koulutukseen panostetaan. Viestintä koko-
naisuutena on laadukkaampaa ja tietoa vaihdetaan tiimien ja projektien tai tuo-
tetason kanssa. Tiimissä teknisen velan hallinnointi kuuluu olennaisena osana 
ohjelmistokehitykseen ja joitakin työkaluja on otettu käyttöön. Tiimillä on linja 
tai tavoitteet teknisen velan suhteen.  Hallinnoinnille on jonkinlainen malli tai 
prosessi ja sitä kehitetään jatkuvasti. Hallinnointi ei vielä ole kattavaa, koko-
naisvaltaista tai tehokasta. 

Kypsyystaso 5 Määritelty: Teknisen velan hallinnointi on kokonaisvaltai-
sesti määriteltyä. Työkalut ovat käytössä niin tunnistamiseen, riippuvuuksien 
havaitsemiseen kuin koron ja vaikutusten laskemiseenkin. Kaikki hallinnoinnin 
elementit ovat käytössä eri tasoilla. Viestintä on laadukasta ja monipuolista, 
ajantasainen riittävä tieto siirtyy tasolta toiselle. Organisaatiotasolla on määri-
telty teknisen velan politiikka ja prosessi. Tiimillä on linja, tavoitteet sekä oh-
jelmistokehitykseen integroitu malli tai prosessi teknisen velan hallinnointiin. 

7.1.4 Viitekehysten arviointi  

Tässä vaiheessa tarkasteltiin muutettuja viitekehyksiä ja hallinnoinnin tasoja 
viitekehyksille asetettujen tavoitteiden sekä määriteltyjen vaatimusten ja 
kyselyssä saatuja kehittämistarpeita vasten. Samalla tarkasteltiin millainen 
mahdollisesti viitekehyksien perusteella rakennettava malli olisi ja täyttäsikö 
rakennettava malli myös samat vaatimukset.  

Viitekehysten arvioinnissa todettiin, että rakennetut viitekehykset täyttä-
vät yleisellä tasolla viitekehyksille asetetut tavoitteet sekä määritellyt vaatimuk-
set ja kehitystarpeiksi määritellyt asiat. Tosin huomioitiin myös, että vasta vii-
tekehysten avulla rakennettavista malleista voidaan tarkemmalla tasolla analy-
soida saavutettiinko kaikki tavoitteet ja vaatimukset riittävässä määrin. 
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7.2 Viitekehysten demonstrointi 

Tutkimusprosessin kahdeksannen vaiheen (Uudelleen Demonstrointi) tarkoituk-
sena on kuvata esimerkinomaisesti organisatorinen konteksti, jossa artefaktia 
(esimerkkimalli) voitaisiin käyttää. Samalla kuvataan, kuinka artefaktin (viiteke-
hys) avulla rakennettava esimerkkimalli voisi käytännössä toimia kontekstissa. 
Tässä tutkimuksessa esimerkkimalliratkaisuna kuvataan artefaktin (viitekehykset) 
avulla rakennettu esimerkkimalli osana esimerkinomaista ohjelmistokehitys-
prosessia, käytettävää menetelmää ja projektia. Kuvauksen ja ratkaisun perus-
teella voidaan vetää johtopäätös millaiseen kontekstiin artefakti soveltuisi ja 
miksi. Toisaalta myös millaisiin konteksteihin artefakti ei sovellu ilman muu-
toksia ja miksi. 

Teknisen velan hallinnoinnin tasoittainen viitekehys (tiimi) ei ole riippu-
vainen käytettävästä ohjelmistokehitysmenetelmästä tai -mallista. Alla oleva 
esimerkkimalli on rakennettu ketteriä menetelmiä, erityisesti scrumia silmällä 
pitäen, mutta hieman soveltaen esimerkkimallin tulisi sopia mihin tahansa ket-
terään menetelmään tai näiden yhdistelmään. Toisaalta samalla tavoin voidaan 
rakentaa malliratkaisu useimpiin muihinkin ohjelmistokehitysmenetelmiin tai -
malleihin perustuviin prosesseihin. Teknisen velan hallinnointiin tiimitasolla 
kuuluu useita erilaisia elementtejä, jotka sisältävät eritasoisia toimenpiteitä, 
riippuen tiimin teknisen velan hallinnoinnin kypsyystasosta (kuinka valmista tai 
kypsää hallinnointi on). 

Tämä esimerkkimalli (kuvio 23) tavoittelee tilannetta, jossa tiimi vasta 
aloittelee teknisen velan hallinnointia (Vaihe 1: Aloitus). Ylemmillä tasoilla ei ole 
vielä tehty mitään toimenpiteitä tai päätöksiä teknisen velan hallinnoinnin suh-
teen. Tiimissä toimenpiteet ovat kevyitä ja keskittyvät teknisen velan tietoisuu-
den hankintaan, yleisesti ilmiön ymmärtämiseen ja olemassa olevan velan yksi-
köiden dokumentointiin. Teknisen velan ehkäisy on tärkeä osa hallinnointia ja 
siihen liittyen rakennetaan koodistandardeja tai -ohjeita sekä järjestetään koo-
dikatselmuksia. Työkaluina käytetään niitä, joita tiimillä on jo muutenkin käy-
tössä sekä mahdollisesti lomakepohjia teknisen velan dokumentointiin (teknisen 
velan yksikkö, teknisen velan mittaaminen & arviointi) (esim. Yli-Huumo ym.,2014; 
Seaman & Guo, 2011). Dokumentoinnissa voidaan käyttää myös wikia, projek-
tihallinnantyökaluja tai jotain muuta työkalua. Hallinnoinnin toimille voidaan 
varata oma tehtävä (task) sprinttiin tai sitä voidaan tehdä muiden tehtävien (task) 
yhteydessä.  

Tiimin dokumentoitua kaikki tiedossa olevat teknisen velan yksiköt, voi se 
halutessaan siirtyä seuraavan vaiheen (Vaihe 2: Kevyt) mukaiseen toimintaan. 
Hallinnoinnissa pääpaino on velan ehkäisyssä sekä tunnistamisessa ja doku-
mentoinnissa. Dokumentoitujen velan yksiköiden arviointi ja järjesteleminen 
aloitetaan. Velan takaisinmaksu aloitetaan sellaisista velan yksiköistä, jotka 
voidaan suorittaa helposti sprintin muun toiminnan aikana. Vaiheittain pyri-
tään siirtymään velan takaisinmaksussa velan yksiköiden järjestelyn mukaiseen 
takaisinmaksuun. Hallinnoinnin toimille (tunnistus, takaisinmaksu) voidaan va-
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rata omat tehtävät (task) sprinttiin, mutta sitä voidaan tehdä myös muiden teh-
tävien (task) yhteydessä. Vielä tässä vaiheessa tietoisuuden kasvattaminen sekä 
velan ja ilmiön ymmärtäminen ja näihin liittyen koulutus ja perehtyminen ovat 
tärkeitä. Työkaluina voidaan edelleen käyttää niitä, jotka tiimillä ovat jo muu-
tenkin käytössä.   
 

 
KUVIO 23 Teknisen velan hallinnoinnin esimerkkimalli scrumille 

Seuraavana kuvataan lyhyesti mallin alkuvaiheet, teknisen velan hallinnointi 
scrumin eri vaiheissa. 
Sprintin suunnittelupalaveri 
Ensimmäisessä sprintin suunnittelupalaverissa keskustellaan tulevaan sprintin 
teknisen velan käytänteistä, velan ehkäisystä sekä mahdollisesta koulutuksesta. 
Samalla sprinttiin varataan aikaa jo tunnistettujen teknisen velan yksiköiden 
dokumentoinnille. Muuten suunnittelupalaveri etenee scrumin mukaisesti. 
Seuraavat suunnittelupalaverit etenevät sovittujen käytänteiden mukaisesti. 
Sprintin kehitystyö 
Sprintin kehitystyöhön sisältyvät seuraavat teknisen velan hallinnoinnin ele-
mentit: Viestintä, Ehkäiseminen, Tunnistaminen ja Dokumentointi/Esittäminen. 
Ensimmäisen sprintin alkuun voidaan aikatauluttaa teknisen velan koulutus ja 
käytänteistä sopiminen. Tarkoituksena on käydä läpi, miten teknistä velkaa 
tunnistetaan ja kuinka se dokumentoidaan, sekä mitä työkaluja tullaan käyttä-
mään. Ensimmäisen sprintin yhteydessä dokumentoidaan jo tiedossa oleva tek-
ninen velka ja nostetaan se näkyväksi ja keskusteluihin. Muuten sprintin kehi-
tystyön aikana tehdään sprintin kehitysjonon mukaiset tehtävät, mukaan lukien 
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ne teknisen velan tehtävät, jotka sprintin suunnittelupalaverissa sprintille on 
valittu. 
Teknisen velan ehkäisy 
Ellei tiimillä vielä ole koodausstandardia tai -ohjeita, näiden sopiminen ja ka-
saaminen aloitetaan. 
Sprintin katselmointi 
Sprintin katselmoinnissa käydään läpi ne teknisen velan yksiköt, jotka sprintin 
aikana on tunnistettu ja dokumentoitu. Tuotteen kehitysjonon tarkastelun yh-
teydessä nostetaan tiimin teknisen velan listalta (backlogilta), mahdollisesti yksi 
tai useampi teknisen velan yksikkö tuotteen kehitysjonoon. 
Sprintin retrospektiivi 
Sprintin retrospektiivin aikana tarkastellaan kehitysprosessia yleisesti, mutta 
samalla myös kuinka teknisen velan hallinnointia on saatu integroitua kehitys-
prosessiin ja millaisia parannuksia mahdollisesti tarvitaan. 
Tuotteen kehitysjono 
Tuotteen kehitysjonoon voidaan lisätä myös jo tunnistetut ja analysoidut tekni-
sen velan yksiköt. 
Sprintin kehitysjono 
Sprintin kehitysjonoon lisätään myös ne tekniseen velkaan liittyvät tehtävät, 
jotka ovat tuotteen kehitysjonosta valittu. Alussa, myös teknisen velan koulu-
tukseen varataan oma tehtävänsä. 

 
Tämän tutkimusprosessin kahdeksannessa vaiheessa (Uudelleen demonstrointi) 
rakennettiin esimerkkimalliratkaisu (artefakti) käyttäen aiemmin rakennettuja 
muutettuja viitekehyksiä. Esimerkkiratkaisulla kuvattiin (demonstroitiin), 
kuinka viitekehysten avulla voidaan rakentaa malli tietyn tyyppiseen ohjelma-
kehitysympäristöön (scrum). Esimerkkimalliratkaisussa kuvataan, kuinka tekni-
sen velan hallinnointi etenee osana scrumin kehitystyötä. Demonstroinnin lo-
puksi voidaan todeta, että viitekehysten avulla on rakennettavissa erilaisia tek-
nisen velan hallinnoinnin malleja erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille. Seu-
raavassa luvussa käsitellään muutettujen artefaktien (viitekehykset, esimerkkimal-
liratkaisu) arviointia. 

7.3 Viitekehysten uudelleen arviointi 

Tutkimusprosessin (ks. kuvio 2) yhdeksännessä vaiheessa (Uudelleen arviointi) 
arvioidaan muutettuja viitekehyksiä, niille asetettujen tavoitteiden, vaatimusten 
ja kehitysehdotusten kautta. Ensimmäiset versiot rakennetuista artefakteista 
(viitekehykset ja esimerkkimalli) saivat varsin hyvät arvioinnit. Edelleen kehi-
tettyjä ja muutettuja versioita artefakteista ei siten lähdetty enää uudelleen ar-
vioimaan tässä tutkimuksessa. Uudelleen arviointi voidaan tehdä osana toista 
tutkimusta tai kenties käyttää toisen tutkimuksen lähtökohtana ja edelleen ke-
hittää niitä. 
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8 POHDINTA 

Tässä luvussa kerrataan tutkimusongelma, kuinka siihen etsittiin ratkaisua ja 
millainen ratkaisu saatiin aikaan sekä verrataan ratkaisua aiempaan kirjallisuu-
teen. Myös tutkimuksen päätulokset ja niiden merkitys esitellään. 

8.1 Tutkimusongelma  

Teknisen velan käsitteiden ja konseptin käyttö on lisääntynyt ja samalla myös 
käytännön tekijät ovat olleet asiasta kiinnostuneita. Kiinnostuksen herätessä on 
myös syntynyt tarve erilaisille työvälineille, malleille, viitekehyksille ja esimerkki-
ratkaisuille, joiden avulla teknisen velan hallinnointia käytännössä voidaan teh-
dä. Tämä tutkimus lähti olettamuksesta, ettei kirjallisuudessa ole vielä tiimita-
solle soveltuvaa, kokonaisvaltaista teknisen velan hallinnoinnin viitekehystä. 
Kirjallisuudessa on muutenkin vielä varsin vähän viitekehyksiä, malleja tai pro-
sesseja teknisen velan hallinnointiin. Tutkimuksen lähtökohdaksi otettiin Lin 
ym. (2015) teknisen velan hallinnoinnin elementtien määrittely, jota käytettiin 
tässä tutkimuksessa teknisen velan yleisen viitekehyksen asemassa. Tähän tut-
kimusongelmaan perustuen tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa kirjallisuus-
katsauksien ja empiiriseen osion perusteella alustavat teknisen velan hallin-
noinnin yleinen ja tasoittainen (tiimi) viitekehys. Näitä viitekehyksiä voidaan 
hyödyntää rakennettaessa tiimitason teknisen velan hallinnoinnin malleja tai 
prosesseja todellisiin kehitysympäristöihin. Tutkimusongelman ja tavoitteen 
perusteella voitiin muotoilla tutkimuskysymys seuraavasti: 

RQ1: Mitä elementtejä kokonaisvaltaisen teknisen velan hallinnoinnin viitekehys-
ten tulee sisältää? 

RQ2: Kuinka elementit tulee jakaa organisaatiossa eri tasojen kesken? 

Ratkaisua ongelmaan lähdettiin rakentamaan kirjallisuuden kautta hyödyntäen 
kriittisen realismin perspektiiviä, jonka kautta pyrittiin myös ymmärtämään 
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miksi ja kuinka artefakti toimii ympäristössään. Kirjallisuudesta etsittiin ole-
massa olevia erilaisia teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksiä, prosesseja ja 
malleja (ks. luvut 2.4, 4). Teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksiä löydettiin 
viisi ja lähtökohtina näissä viitekehyksissä olivat hallinnoinnin yleinen järjes-
täminen, päätöksenteko ja sen tukeminen tai käytännön toiminta (ks. luku 4.1). 
Prosessi-/työnkulkukuvauksia ja päätöksenteon viitekehyksiä löytyi myös viisi 
(ks. luku 4.2). Näistä viitekehyksistä kolme liittyi päätöksentekoon ja kaksi pro-
sesseihin. Prosessit kuvattiin teknisen velan tunnistamiselle, dokumentoinnille, 
priorisoinnille tai valvonnalle. Lisäksi etsittiin läheisesti teknisen velan hallin-
nointiin liittyviä muita viitekehyksiä ja prosessikuvauksia, joita löydettiin neljä 
(ks. luku 4.3). Kaikki nämä neljä viitekehystä tai menetelmää liittyivät jollain 
tavalla päätöksentekoon, joko tukemalla tai laajentamalla päätöksentekoa. Tek-
nisen velan hallinnoinnin viitekehykset -kirjallisuuskatsauksen perusteella voi-
tiin todeta, ettei kokonaisvaltaista, kattavaa teknisen velan hallinnoinnin viite-
kehystä ole tiimitasolle määritelty ja yleiselle tasollekin viitekehys tarvitaan. 
Lisäksi pyrittiin ymmärtämään miksi ja kuinka olemassa olevat viitekehykset ja 
ratkaisut toimivat omissa ympäristöissään ja millaisia ongelmia niissä on. Tut-
kimuksen viitekehykset rakennettiin olemassa olevien viitekehysten puutteet ja 
ongelmat tunnistamalla, määrittelemällä viitekehyksille tavoitteet ja vaatimuk-
set tunnistettujen ongelmien ja kirjallisuuden avulla (ks. luku 5). Kyselytutki-
muksen viitekehysten arvioinnin tulosten perusteella viitekehyksiä kehitettiin 
edelleen (ks. luvut 6, 7). Asetetun tutkimuskysymyksen vastauksena ovat tut-
kimusprosessin aikana kehitetyt alustavat yleinen ja tasoittainen (tiimi) viiteke-
hys sekä näihin liittyvät kuvaukset.  

Olemassa olevien viitekehysten keskittyessä teknisen velan hallinnoinnin 
yleiseen järjestämiseen, päätöksentekoon ja sen tukemiseen tai käytännön toi-
mintaan, antavat tutkimuksessa rakennetut viitekehykset kokonaisvaltaisem-
man ja tasoittaisen (tiimi) näkökulman teknisen velan hallinnointiin. Olemassa 
olevien viitekehysten näkökulmien ollessa tietyntyyppisessä teknisessä velassa 
tai sidosryhmä- tai käytännöntoiminnan näkökulmissa, antaa tutkimuksessa 
rakennetut viitekehykset monipuolisemman näkemyksen, organisaatiotasolta 
tiimitasolle. Tiimit ja organisaatiot voivat siten hyödyntää viitekehyksiä (sekä 
esimerkkimallia) rakentaessaan käytännön tiimitason teknisen velan hallin-
noinnin malleja tai prosesseja. Rakennetut viitekehykset huomioivat näin jos-
sain määrin myös sosiaalista ympäristöään, tosin viitekehysten arviointi vaatii 
vielä oman tutkimuksensa sekä laajempaa sosiaalisen ympäristön huomioimista. 

Kaksi viitekehysten rakentamisen kannalta relevanttia väitöskirjaa ilmes-
tyi tämän tutkimuksen aikana, mutta niitä ei tässä tutkimuksessa käsitelty. 
Holvitie (2017) tutkii väitöskirjassaan tehokkaan teknisen velan hallinnan fasili-
tointia ja esittelee lähestymistavan teknisen velan hallinnan toteuttamiselle. Yli-
Huumo (2017) tutki teknisen velan roolia ohjelmistokehityksessä. Hänen väi-
töskirjansa kuvaa teknisen velan syitä ja vaikutuksia sekä teknisestä että or-
ganisatorisesta näkökulmasta, lisäksi hän sekä kehitti teknisen velan hallinta-
kehyksen prosesseineen. Kolmas tämän tutkimuksen kannalta relevantti tutki-
mus, jota tässä tutkimuksessa ei käsitelty on Ramasubbun ja Kemererin (2017) 
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julkaisua odottava tutkimus. Tutkimuksessaan he integroivat teknisen velan 
hallinnoinnin ja ohjelmiston laadun hallinnan prosessit. He esittävät kolmivai-
heista prosessia, jossa teknisen velan hallinnointia hoidetaan. Vaiheet ovat (1) 
Tee tekninen velka näkyväksi, (2) Suorita kustannus-hyötyanalyysi ja (3) Hallit-
se teknistä velkaa. 

8.2 Tutkimuksen päätulokset 

Tutkimusprosessin aikana kehitetyt alustavat yleinen ja tasoittainen (tiimi) vii-
tekehys sekä näihin liittyvät kuvaukset ovat tämän tutkimuksen päätuotokset ja 
-tulokset. Tämän lisäksi tutkimuksen tuloksena syntyivät malliratkaisut (scrum) 
ketterään kehitysympäristöön teknisen velan hallinnoimiseksi ja teknisen velan 
hallinnoinnin kypsyystasomalli. Asiantuntijoille suunnatussa kyselytutkimuk-
sessa teknisen velan hallinnoinnin yleisen viitekehyksen arvioitiin kuvaavan 
varsin hyvin ne elementit, joita teknisen velan hallinnoinnissa tarvitaan. Tasoit-
tainen (tiimi) viitekehys arvioitiin myös kokonaisuutena melko onnistuneeksi, 
käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi, kuten myös viitekehyksen toimivuus. Esi-
merkkimalli arvioitiin kokonaisuutena melko onnistuneeksi, käyttökelpoiseksi 
ja sovellettavaksi. Myös esimerkkimallin käytettävyys ja soveltuvuus tiimille 
arvioitiin melko hyviksi. 

Asiantuntijoille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksena saatiin lisäksi 
selville, että teknisen velan termi on asiantuntijatasolla tuttu, mutta muille tii-
min jäsenille vain osittain tuttu. Kyselytutkimus paljasti myös, että organisaa-
tiotasolla teknisen velan hallinnointi on vielä hyvin vajavaista tai puuttuu jopa 
kokonaan. Tiimeissäkin hallinnointi on vielä varsin tapauskohtaista tai satun-
naista, vaikka onkin paremmalla tasolla kuin organisaation kohdalla. Toisaalta 
teknisen velan ehkäisy ja pyrkimys velan ehkäisyyn näkyy tiimitasolla hallin-
nointia parempina tuloksina.  

Muita kyselytutkimuksessa havaittuja asioita olivat todellinen tarve hel-
polle ja yksinkertaiselle viitekehykselle sekä malliesimerkeille. Toisaalta esille 
nousivat myös viestinnän tärkeys ja tarve johdon tuelle teknisen velan hallin-
noinnin onnistumiseksi.  

8.3 Pohdintaa 

Yritysorganisaatioiden kiinnostus tekniseen velkaan ja sen hallinnointiin on 
kasvanut ja kasvaa edelleen. Tietämyksen ja ymmärryksen kautta toteuttami-
nen käytännössä vaatii esimerkkejä, työkaluja ja toimintamalleja, joihin myös 
tällä tutkimuksella on pyritty vastaamaan. Teknisen velan hallinnoinnin yleinen 
kypsymättömyys näkyy myös hallinnoinnin kypsyysmalleissa. Tarvitaan lisää 
näkemyksiä, tietoa ja kokemuksia myös käytännön tekemisen osalta, jotta kyp-
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syysmalleja voidaan kehittää, ja tällä tavoin auttaa osaltaan organisaatioita ja 
tiimejä kohti parempaa teknisen velan hallinnointia.  

Teknisen velan hallinnoinnissa erilaisilla päätöksillä ja päätöksenteolla 
yleensä on suuri merkitys. Rakennettujen viitekehysten osalta olisikin kenties 
mielekästä tarkentaa ja avata hieman enemmän päätöksenteon ongelmakenttää. 
Tässä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi Carlsonin, Papatheocharousin ja Peter-
senin (2016) rakentamaa ohjelmistoarkkitehtuurin päätöksenteon kontekstimal-
lin näkökulmaa. Heidän mallinsa koostuu viidestä erilaisesta kontekstitiedosta 
eli organisaatiosta, tuotteesta, sidosryhmästä, kehitysmenetelmästä ja – tekno-
logiasta sekä markkinoista ja liiketoiminnasta. Kontekstimallin tarkoituksena 
on selvittää, mitkä kontekstiominaisuudet ovat tärkeitä tehokkaan päätöksente-
on kannalta ja mahdollistavat arkkitehtuuristen päätösten dokumentoinnin. 
Toisaalta päätöksenteon ongelmakenttää avatessa tulisi ottaa huomioon myös 
yleiset organisatorisen- ja ryhmäpäätöksenteon teoriat ja prosessit. Teknisen 
velan hallinnoinnin tutkimuksissa päätöksenteon oletetaan pääsääntöisesti pe-
rustuvan rationaaliseen toimintaan. Päätöksenteko tapahtuu kuitenkin sosiaali-
sessa, sosio-teknisessä ympäristössä, jolloin toisenlaisiakin näkökulmia tulisi 
huomioida ja tutkia, kuten esimerkiksi intertemporaalista valintaa ja päätöksen-
tekoa. Tarkasteltaessa teknisen velan hallinnointia tulisikin enemmän huomioi-
da organisatorinen ja sosiaalinen konteksti.  

Teknisen velan hallinnointi on iso kokonaisuus, joka sisältää paljon erilai-
sia osa-alueita, monia sidosryhmiä ja erilaisia toimintoympäristöjä niin tuotteen 
kuin tuotekehityksenkin osalta. Tämän suuren kokonaisuuden ja sen erilaisten 
osien vaatimusten ja tarpeiden takia kokonaisvaltaisen viitekehyksen rakenta-
minen on varsin hankalaa. Kenties tästä hankaluudesta johtuen aiemman kirjal-
lisuuden saaman kritiikin, hallinnoinnin osittaisuuden tai tietyn perspektiivin 
omaamisesta, voidaan ajatella olevan hieman aiheetontakin. Yhdessä tutkimuk-
sessa on hyvin vaikea kattaa kaikkia osa-alueita ja näkökulmia kattavasti. Ken-
ties tässä tulisikin kerätä kaikki jo olemassa oleva tieto yhteen ja kehittää viite-
kehystä palanen kerrallaan, ottaen mukaan sekä akateemiset tutkijat että käy-
tännön toimijat. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset ja tutkimuk-
sen tuottamat artefaktit ja tiedot sekä akateemiselta että käytännön kannalta. 
Lisäksi perehdytään tutkimuksen rajoituksiin ja jatkotutkimusaiheisiin. Ensin 
esitellään tutkimuksen yhteenveto. Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen tuot-
tamat artefaktit ja tiedot sekä akateemiselta että käytännön kannalta. Tämän 
jälkeen perehdytään tutkimuksen rajoituksiin ja lopuksi esitellään mahdollisia 
jatkotutkimusaiheita. 

9.1 Tutkimuksen yhteenveto 

Tutkimusongelmana oli, miten teknisen velan hallinnointia tulisi kuvata ja ja-
kaa niin, että saadaan eri tasoilla toimivat viitekehykset. Viitekehykset, joiden 
avulla voidaan rakentaa erilaisia malleja ja prosesseja käytännön teknisen velan 
hallinnointiin, erityisesti tiimitasolle. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa 
alustavat teknisen velan hallinnoinnin yleinen ja tasoittainen (tiimi) viitekehys. 

Tutkielman tutkimusstrategiana oli suunnittelutieteellinen tutkimus ja lä-
hestymistapana käytettiin suunnittelutieteellistä prosessia (DSRM), jossa tutkit-
tavia artefakteja rakennettiin iteratiivisesti. Viitekehyksiä rakennettiin tutki-
muksessa tehtyjen kirjallisuuskatsauksien ja empiirisestä aineistosta nousseiden 
havaintojen perusteella. Rakentamista helpotti myös tutkijan oma työkokemus. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostui asiantuntijoille suunnatusta 
kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimukseen kutsuttiin 24 asiantuntijaa, joista 19 
vastasi kyselyyn ja analysoitavassa aineistossa oli 17 asiantuntijan vastaukset. 
Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 79 %, joka on varsin hyvä tulos kyse-
lytutkimukselle. Asiantuntijat valikoituivat osallistumishalukkuutensa mukaan 
tutkijan kontakteista. Kyselytutkimuksen haasteellisuuden, kokonaisvaltaisuu-
den ja laajan tietämyksen vaatimusten takia kyselytutkimus tehtiin vain rajatul-
le asiantuntijaryhmälle. Kysely perustui vahvasti teknisen velan asiantunte-
mukseen, kokemukseen erilaisista tiimiympäristöistä sekä kykyyn hahmottaa 
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erilaisia teknisiä konteksteja. Tutkimuksen tavoitteena ei myöskään ollut saa-
vuttaa yleistettävyyttä vaan saada tarkkaa, asiantuntevaa, monipuolista ja poh-
dittua palautetta artefakteista jatkokehitystä varten.  

Kirjallisuuden pohjalta rakennetut viitekehykset sekä esimerkkimallirat-
kaisu arvioitiin asiantuntijoiden kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksen 
tuloksista esiin nousseet tärkeimmät havainnot muutettiin artefaktien (viiteke-
hysten) kehitystoimenpiteiksi, jotka seuraavalla iterointikierroksella artefaktei-
hin toteutettiin. Tutkimuksen tulosten perusteella tutkimuksessa kehitetyt vii-
tekehykset vastasivat sille määriteltyjä vaatimuksia ja tavoitteita. 

Tutkimuksen muita havaintoja olivat, että yksinkertaiselle ja helpolle tek-
nisen velan hallinnoinnin viitekehykselle on selkeästi tarvetta ja käytännön teki-
jät kaipaavat tukea ja työvälineitä käytännön työhön. Tutkimuksessa kävi myös 
ilmi, että teknisen velan hallinnointi on tällä hetkellä varsin puutteellista niin 
organisaatio kuin tiimitasollakin, vaikkakin tiimitasolla hieman parempaa. 
Huomattavaa on, että tiimeissä pääsääntöisesti myös ymmärretään hallinnoin-
nin tärkeys, vaikkei teknisen velan termi kaikille tiimiläisille täysin tuttu vielä 
olekaan. Viestinnän rooli nähtiin myös tärkeäksi ja sitä korostettiin useaan ot-
teeseen kyselytutkimuksen vastauksissa. 

9.2 Tutkimuksen tuotokset ja merkitys 

Tämän tutkimuksen artefakteja ovat yleinen ja tasoittainen (tiimi) viitekehys. 
Tämän lisäksi tutkimus tuotti viitekehyksiin liittyen vaatimus- ja tavoitemäärit-
telyt, empiriaan perustuvan kypsyystasomallin hallinnoinnin kypsyyden arvi-
oimiseksi sekä demonstroinnin tuloksena syntyneet esimerkkimalliratkaisut. 
Tutkimuksen tuloksena saatiin myös paljon muuta erilaista tietoa ja tietämystä. 
Kirjallisuuskatsauksilla kerättiin tietoa olemassa olevista teknisen velan hallin-
noinnin viitekehyksistä, prosesseista ja malleista, sekä läheisesti teknisen velan 
hallinnointiin liittyvistä viitekehyksistä, prosesseista ja malleista. Tutkimustu-
loksilla katsotaan olevan sekä käytännöllistä että tieteellistä merkitystä. 

Käytännön tekijät kaipaavat tietoa, tukea ja työvälineitä teknisen velan 
hallinnoinnin järjestämiseen ja tämä tutkimus tuotti tähän liittyen tietoa ja työ-
välineitä. Tutkimuksen tuloksena syntyneitä artefakteja, yleinen ja tasoittainen 
(tiimi) viitekehys, voidaan hyödyntää käytännön työssä määriteltäessä ja ra-
kennettaessa tiimille soveltuvaa teknisen velan hallinnoinnin mallia tai proses-
sia. Viitekehykset kuvaavat millaisia elementtejä teknisen velan kokonaisvaltai-
seen hallinnointiin kuuluu. Viitekehykset kuvaavat myös millä tasolla elemen-
tin määrittämiä asioita voidaan suorittaa ja millaisiin kokonaisuuksiin elementit 
kuuluvat. Viitekehysten kuvaukset antavat lisätietoa elementeistä ja niiden yh-
teyksistä sekä mahdollisista käytettävistä menetelmistä tai työkaluista. Viiteke-
hysten ja kypsyystasomallin avulla voidaan myös määritellä millainen koko-
naisnäkemys soveltuisi parhaiten omalle organisaatiolle ja montako tasoa hal-
linnoinnissa tarvitaan.  Myös demonstroinnin tuloksena syntyneitä esimerkki-
malliratkaisuja voidaan hyödyntää suoraan tai soveltaen tiimien erilaisissa hal-
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linnoinnin ratkaisuissa. Teknisen velan hallinnoinnin kypsyystasomallia voi-
daan käyttää arvioimaan millä tasolla oma organisaatio ja tiimi sijaitsevat sekä 
asettaa tavoitteet miten seuraavat tasot tullaan saavuttamaan. 

Tässä tutkimuksessa rakennettujen artefaktien (viitekehykset) sekä esi-
merkkimalliratkaisun ja kypsyystasomallin avulla käytännön tekijöiden on hel-
pompaa hahmottaa teknisen velan hallinnoinnin vaatimukset yleisesti. Lisäksi 
artefaktien avulla on mahdollista rakentaa ja soveltaa omalle organisaatiolle ja 
tiimille soveltuva teknisen velan hallinnoinnin malli tai prosessi. Yksi merkittä-
vä asia käytännön kannalta on teknisen velan tietoisuuden ja ymmärryksen 
kasvaminen tämän tutkimuksen käytännönläheisen otteen takia. 

Akateemisen tutkimuksen kannalta tämä tutkimus tuotti edellä kerrottu-
jen viitekehysten ja esimerkkimalliratkaisujen lisäksi paljon erilaista tietoa tek-
nisen velan hallinnoinnin viitekehyksistä ja prosesseista ja näin ollen lisäsi tek-
nisen velan hallinnoinnin tietämystä. Kriittisen realismin perspektiivin käyttä-
minen antoi myös laajempaa näkemystä teknisen velan hallinnointiin. Perspek-
tiivin käyttö myös valotti miksi tai kuinka niin aiemmat viitekehykset ja ratkai-
sut kuin tämänkin tutkimuksen viitekehykset toimivat tai voivat toimia määri-
tellyssä ympäristössään. Kirjallisuuskatsauksilla kerättiin tietoa olemassa ole-
vista teknisen velan hallinnoinnin viitekehyksistä, prosesseista ja malleista, sekä 
läheisesti teknisen velan hallinnointiin liittyvistä viitekehyksistä, prosesseista ja 
malleista. Samalla tavoin saatiin tietoa millaisia vaatimuksia viitekehyksille on 
kirjallisuudesta löydettävissä sekä millaisia tavoitteita viitekehyksille voidaan 
näin ollen asettaa. Lisäksi saatiin tietämystä siitä, millaisia ongelmia tai puuttei-
ta erilaisissa ratkaisuissa on. Näitä vaatimus- ja tavoitemäärittelyjä voidaankin 
hyödyntää ja täydentää tulevissa tutkimuksissa. Empiriaan perustuva kypsyys-
tasomalli antaa yhden vaihtoehtoisen tavan kuvata teknisen velan hallinnoin-
nin kypsyyttä.  

9.3 Tutkimuksen rajoitteet  

Tässä alaluvussa pohditaan tutkimuksen onnistumista ja rajoitteita. Tarkastelut 
tehdään sekä tutkimuksen että mittarin reliabiliteetin ja validiteetin kautta. 
Tutkimuksen ulkoinen validiteetti (yleistettävyys) jää heikoksi, johtuen kysely-
tutkimuksen pienestä otoskoosta ja vastaajien pitkän työkokemuksen aiheutta-
masta jakaumaa vääristäneestä painotuksesta, verrattuna perusjoukon (kehitys-
tiimi) jakaumaan. Tutkimuksen yleistettävyyteen ei tosin tällä tutkimuksella 
pyrittykään, vaan asiantuntevan, monipuolisen ja kohdistetun kritiikin ja tiedon 
saantiin, jotta voidaan edelleen kehittää rakennettuja artefakteja.  

Tutkimuksen sisäinen validiteetti (tutkimuksen oma luotettavuus) sisältää 
käsitteiden ja teorioiden valinnat, mittarin muodostamisen, mitataanko oikeita 
asioita ja mittaustilanteen häiriötekijät (Metsämuuronen, 2005, 57, 64–70). Tut-
kimuksessa käytetyt käsitteet, teoriat ja menetelmät sekä näihin liittyneet mää-
rittelyt ja valinnat on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Tutkimuk-
sessa käytetyt käsitteet ja konteksti käsiteltiin monipuolisesti kappaleessa 3, 
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tutkimuksen teoriatausta kuvattiin ja käsiteltiin kappaleessa 4, tutkimukseen 
liittyvät valinnat kappaleessa 2 ja koko tutkimusprosessin eteneminen on pyrit-
ty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Tarkalla kuvaamisella on siten paran-
nettu tutkimuksen sisäistä validiteettia (luotettavuutta). Mittaustilanteen eli ky-
selyn suoritustilanteen häiriötekijöihin ei ole voitu kovin paljon vaikuttaa. Häi-
riötekijöiden poistamiseen on pyritty vaikuttamaan antamalla kyselyn tiedoissa 
mahdollisimman hyvä arvio tarvittavasta vastausajasta sekä jo vastaushaluk-
kuutta kysyttäessä kertomalla tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja kyselyyn 
varattavasta ajasta. Tutkimuksen validiutta voidaan parantaa myös käyttämällä 
tutkimuksessa useita menetelmiä, tai määrällisen ja laadullisen yhdistämistä 
(Hirsjärvi, 2009, 231–233). 

Mittarin validiteetin osalta tarkastellaan, sisällön ja rakenteen validiutta. 
Sisällön validius (Content validity) määrittyy sen mukaan ovatko käytetyt käsit-
teet teorian mukaiset ja oikein operationalisoidut sekä kattavatko käsitteet riit-
tävän laajasti kyseisen ilmiön (Metsämuuronen, 2005, 65, 115) ja onko tutkija 
uskottavasti perustellut empiiristen indikaattorien kattavan riittävästi kyseisen 
käsitteen teoreettisen sisällön (Ketokivi, 2009, 60). Kyselylomakkeen kysymys-
ten rakentamisessa hyödynnettiin sekä kirjallisuutta että viitekehyksille määri-
teltyjä arviointiperusteita, joten kyselyn katsotaan mittaavan haluttua asiaa. 
Kysely testattiin ensin yleisesti kirjoitusasun, ymmärrettävyyden, selkeyden ja 
yleisen toimivuuden osalta kahden henkilön toimesta. Tämän jälkeen kaksi 
kohderyhmän edustajaa (ohjelmistoalan asiantuntijaa) testasi kyselyn ja lopuksi 
vielä yksi kohderyhmän edustaja teki viimeisen testauksen. Näin saatiin var-
mistettua, että kysely on ymmärrettävä kohderyhmän näkökulmasta. Voidaan 
siis todeta, että tutkimuksen teoreettiset käsitteet onnistuttiin operationalisoi-
maan tarpeeksi hyvin kohderyhmän käyttöön. Kyselylomakkeen kysymykset 
koskivat kokonaisvaltaisten viitekehysten erilaisia ominaisuuksia, joten näiltä 
osin voidaan todeta, että käytettyjen käsitteiden teoreettinen sisältö tuli riittä-
västi katettua.  Kyselylomakkeessa käytettiin myös useampaa indikaattoria (ky-
symystä) takaamaan, että teoreettisten käsitteiden sisältö tulee operationalisoi-
tua riittävän kattavasti (Ketokivi, 2009, 60) ja näin parannettiin mittarin validi-
teettia. 

Rakennevalidiutta (Construct validity) voidaan tarkastella aineiston kautta 
siten, että mikäli ilmiö todella noudattaa teoriaa ja mallia, tulisi sille löytyä tu-
kea aineistosta (Metsämuuronen, 2005, 112–113). Kyselytutkimuksessa saatiin 
avoimissa kysymyksissä hyvää, monipuolista ja kohdistettua palautetta viite-
kehyksiin ja esimerkkimalliratkaisuun liittyen, joten tältä osin voidaan todeta, 
että saatu aineisto tukee käytettyä teoriaa ja mallia.  

Kriteerivalidiutta (Criterion validity) voidaan arvioida esimerkiksi vertaa-
malla mittarilla saatua arvoa johonkin toiseen arvoon, joka toimii validiuden 
kriteerinä (Metsämuuronen, 2005, 65–66). Tämän tutkimuksen osalta voidaan 
todeta, että tutkimuksessa saadut tulokset organisaatioissa ja tiimeissä harjoitet-
tavasta teknisen velan hallinnoista saavat tukea Martinin ym. (2016) tekemän 
tutkimuksen samansuuntaisista tuloksista.  
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Yleisesti kyse on siis siitä mittaako mittaus (kysely) sitä mitä piti. Vehka-
lahden (2008, 41) mukaan ”Validiteetti on mittauksen luotettavuuden kannalta 
ensisijainen peruste, sillä ellei mitata oikeaa asiaa, ei reliabiliteetilla ole mitään 
merkitystä”. Tosin siten, että validiteetin lisäksi tavoitellaan mahdollisimman 
hyvätasoista reliabiliteettia mittaukselle (Vehkalahti, 2008, 41). 

Aineiston reliabiliteettia voidaan taas arvioida mittarin yhdenmukaisuu-
den (yhtenevyyden) tarkastelulla. Cronbachin alfa on yleisesti käytetty mittarin 
yhtenäisyyden ja reliabiliteetin eli toistettavuuden mitta (Metsämuuronen, 2005, 
455). Tosin Cronbachin alfan varmuus pienenee otoskoon pienentyessä (Met-
sämuuronen, 2005, 455), mutta alfan luottamusvälillä voidaan arvioida alfan 
luotettavuutta (Metsämuuronen, 2005, 131). Tutkimuksessa käytetyille keskiar-
vomuuttujille laskettiin sekä Cronbachin alfat että alfan luottamusvälit (ks. liite 
4). Keskiarvomuuttujien Cronbachin alfat vaihtelivat välillä 0,721 – 0,924, ollen 
siis käyttökelpoisia. Tosin pienestä otoskoosta johtuen luottamusvälit olivat 
joillakin muuttujilla varsin suuret ja kuudella muuttujalla (6/15) alfan luotta-
musvälin ala-raja oli alle 0,60. Sisäisen yhdenmukaisuuden reliabiliteettia pa-
rannettiin mittaamalla samaa käsitettä usealla mittarilla eli indikaattorilla, mikä 
pienentää satunnaisen mittausvirheen vaikutusta (Ketokivi, 2009, 59–60). 

Kyselytutkimuksentulosten luotettavuutta heikentävä tekijä on aineiston 
pieni koko. Kyselytutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan monin 
keinoin, aineistossa on sekä laadullista että määrällistä tietoa, jota on tarkasteltu 
sekä laadullisin että määrällisin keinoin, lisäksi triangulaatiota on hyödynnetty 
kyselylomakkeella asettamalla useita kysymyksiä samasta aiheesta (Metsä-
muuronen, 2005, 99). Edellä esitetyn lisäksi on huomioitava seuraavat seikat; 
käytettävien artikkeleiden valinnassa on voinut tapahtua virheitä, tutkimukse-
na aikana on mahdollisesti julkaistu tutkimuksen kannalta tärkeitä artikkeleita 
ja tutkimuksen tekijän omat näkemykset ovat mahdollisesti vaikuttaneet artik-
keleiden valintaan ja kyselyaineiston tulkintaan. Lisäksi täytyy huomioida, että 
viitekehyksiä tulisi vielä arvioida ja edelleen kehittää uudessa tutkimuksessa, 
jossa viitekehyksiä hyödynnetään tiimityöskentelyssä. 

Edellä esitetyn analyysin perusteella voidaan kyselytutkimuksen katsoa 
onnistuneen riittävän hyvin sen reliabiliteetin ja validiteetin kannalta. Tutki-
muksessa saatiin rakennettua ja arvioitua alustavat viitekehykset. Kyselytutki-
muksen uskotaan olevan myös helposti toistettavissa ja tuottavan samansuun-
taisia tuloksia uudelleen toteuttaessa. Lisäksi kyselytutkimuksessa onnistuttiin 
tutkimaan sitä, mitä oli tarkoituskin tutkia eli aineistosta saatiin kehitysehdo-
tukset viitekehysten edelleen kehittämiselle sekä arviot rakennetuille viiteke-
hyksille ja esimerkkimalliratkaisulle. 

9.4 Artefaktien kehittäminen ja muut jatkotutkimusaiheet 

Koko organisaatiota sekä tiimiä ja sen toimintaa mietittäessä jatkuvuus ja turhat 
prosessien yms. muutokset ovat olennainen asia. Tarpeettomien muutosproses-
sien välttämiseksi, olisi tärkeää heti alussa saada kokonaisvaltainen prosessi tai 
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malli teknisen velan hallinnointiin, vaikkei alussa kaikkia osia suoritettaisikaan. 
Tarkoituksenmukaista olisi myös muuttaa ja korjata prosessia vain tarvittaessa. 
Tämä taas tarkoittaa niin viitekehyksen kuin sen avulla rakennetun mallinkin 
osalta sitä, että sen tulisi kattaa kokonaisvaltaisesti mahdollisimman laajasti 
kaikki tarpeellinen. Toisaalta koska ohjelmistokehitysympäristöt ja -prosessit 
ovat hyvin erilaisia, tarvitaan myös erilaisia ratkaisuja samoihin toiminteisiin. 
Tästä taas päästään siihen, millä välineillä mallin ja prosessin kuvaamia asioita 
käytännössä hoidetaan, eli millainen teknisen velan hallinnoinnin kokonaisval-
taisen työkalun tulisi olla. Edellä olevan mukaisesti voidaankin ajatella, että 
yhdellä spesifisellä työkalulla ei erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa olevaa 
teknistä velkaa voida hallinnoida. Näkisinkin, että tarkoituksenmukaisinta olisi 
ensin pyrkiä standardoimaan eri hallinnoinnin osien välinen tietosisältö ja tie-
don siirto (rajapinnat). Toiseksi rakentaa alustaratkaisu teknisen velan hallin-
noinnin työkaluksi, sisältäen hallinnoinnin spesifiset ratkaisut. Kolmantena 
osana olisivat rakennetut rajapinnat erillisille tiettyyn osaan liittyville työkaluil-
le, kuten koodianalysaattoreille tai velan mittaamiseen ja arviointiin liittyville 
työkaluille. Näin yhdellä ohjelmistolla voitaisiin kokonaisvaltaisesti hallinnoida 
teknistä velkaa ja valita sopivimmat työkalut kunkin tiimin tai projektin käyt-
töön ja silti omata kokonaisvaltainen näkemys läpi projektien ja organisaation. 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla myös johdon näkökulma teknisen velan 
hallinnointiin. Tämä näkökulma puuttuu tällä hetkellä teknisen velan hallin-
noinnin tutkimuksesta. Johdon ja sen antaman tuen määrä vaikuttaa kuitenkin 
suoraan siihen miten ja millaisilla välineillä tiimeissä ja projekteissa teknisen 
velan hallinnointia voidaan suorittaa. 

Tässä tutkimuksessa rakennettuja artefakteja voitaisiin edelleen kehittää ja 
laajentaa niin, että viitekehykset antaisivat vielä paremmin tukea käytännön 
teknisen velan hallinnoinnin mallien ja prosessien rakentamiselle. Viitekehyk-
siin voitaisiin sisällyttää esimerkiksi kypsyystasoittaista tietoa tarvittavista ele-
menteistä ja toiminteista. Jatkotutkimuksessa voitaisiin esimerkiksi hyödyntää 
asiantuntijoita sekä kyselyjen että ryhmähaastattelujen muodossa.  
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LIITE 2 KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYKSET OSIOITTAIN 

TAULUKKO 14 Kyselylomakkeen kysymykset osioittain (lyhennettyinä) 

 
 
                   (jatkuu) 
 
 
 
 

Osio Kysymykset 

Taustakysymyk-
set 
K1-K5 

1. Pääasiallinen rooli 
2. Kuuluminen tiimi kokoonpanoihin 
3. Tiimin henkilömäärä (ensisijaisen) 
4. Alan työvuosien määrä 
5. Tiimin ohjelmistokehitysmenetelmät 

Tekninen velka ja 
sen hallinnointi 
K6-K8 

6. Tekninen velka: väittämiä 
a. Olen kuullut termin "Tekninen velka" aiemminkin 
b. Tiedän mitä termillä "Tekninen velka" tarkoitetaan 
c. "Tekninen velka" on tuttu termi tiimissäni 

7. Teknisen velan määritelmä: määritelmä ja esimerkki 
a. Tiedän mitä "Teknisen velan" termillä tarkoitetaan 
b. Osaisin kertoa esimerkin teknisestä velasta 

8. Teknisen velan hallinnointi: väittämiä 
a. Tiimilläni on määritelty linja teknisen velan suhteen. 
b. Tiimini tärkein hallinnoinnin tavoite on ehkäistä uusien 

teknisten velkojen syntyminen. 
c. Tiimimme pyrkii ehkäisemään uusien teknisten velkojen 

syntymistä. 
d. Teknisen velan hallinnointi on kiinteä osa tiimini ohjelmis-

tokehitysprosessia. 
e. Tiimilläni on selkeät tavoitteet teknisen velan hallinnoimi-

sessa. 
f. Tiimimme turvautuu teknisen velan ottamiseen aikataulu-

paineiden takia. 
g. Tiimissäni teknistä velkaa hallinnoidaan satunnaisesti tai 

tarvittaessa. 
h. Organisaatiossani on yhteinen määritelty politiikka tekni-

sen velan suhteen. 
i. Tiimilläni on määritellyt käytänteet teknisen velan suhteen. 
j. Tiimini teknisen velan hallinnointi on suunniteltua. 
k. Teknisen velan hallinnointia ohjataan organisaatiotasolta. 
l. Koko organisaatiomme noudattaa samoja sääntöjä teknisen 

velan suhteen. 
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Taulukko 14 (jatkuu) 

                   (jatkuu) 

Yleinen teknisen 
velan viitekehys 
K10-11 

10. Yleinen teknisen velan viitekehys: väittämiä 
a. Viitekehys kattaa kaikki tarvittavat elementit teknisen velan 

hallinnoimiseksi. 
b. Viitekehyksestä puuttuu elementti/elementtejä teknisen ve-

lan hallinnoimiseksi. 
c. Viitekehyksessä on tarpeeton elementti/elementtejä teknisen 

velan hallinnoimiseksi 
11. Avoin vastauskenttä: Jos sinulla on kommentteja liittyen ylei-

seen teknisen velan viitekehykseen (esimerkiksi tur-
hia/puuttuvia elementtejä), voit kirjoitta ne tähän 

Tiimitason tekni-
sen velan viiteke-
hys 
K13-K20 

13. Tiimitason teknisen velan viitekehys: väittämiä 
a. Määritellystä tiimin viitekehyksestä puuttuu element-

ti/elementtejä teknisen velan hallinnoimiseksi tiimitasolla. 
b. Tuotteen lyhyestä elinkaaresta johtuen tiimimme ei tarvitse 

lainkaan teknisen velan hallinnointia. 
c. Tiimin viitekehys kuvaa selkeästi vaadittavat teknisen velan 

hallinnoinnin elementit tiimitasolla. 
d. Tiimimme voisi tiimin viitekehyksen perusteella rakentaa 

teknisen velan hallinnoinnin mallin/prosessin, joka sopisi 
scrum tiimillemme. 

e. Tiimin viitekehyksestä on vaikea hahmottaa mitkä teknisen 
velan hallinnoinnin asiat kuuluvat millekin tasolle. 

f. Tiimin viitekehys jakaa hallinnoinnin elementit siten, että ne 
voidaan suorittaa jokaisella tasolla. 

g. Tiimin viitekehyksestä ei tarkalleen selviä mitkä teknisen ve-
lan hallinnoinnin asiat kuuluvat tiimitasolle. 

h. Osa tiimin viitekehyksen elementtien toimenpiteistä on sel-
laisia, joita ei voida suorittaa tiimitasolla. 

i. Tiimin viitekehyksen tulisi olla tarkemmalla tasolla, jotta sen 
avulla voidaan rakentaa tiimitason hallinnoinnin malli. 

j. Määritellyssä tiimin viitekehyksessä on tarpeeton element-
ti/elementtejä teknisen velan hallinnoimiseksi tiimitasolla. 

k. Määritelty tiimin viitekehys kattaa kaikki tarvittavat elemen-
tit teknisen velan hallinnoimiseksi tiimitasolla. 

l. Tiimin viitekehys ei ole riittävän tarkka, jotta tiimimme osai-
si rakentaa teknisen velan hallinnoinnin mallin/prosessin 
nykyiseen ohjelmistokehitysprosessiimme. 

m. Tiimin viitekehyksen perusteella voidaan rakentaa tiimita-
solle soveltuva hallinnoinnin malli. 

n. Kaikki tiimin viitekehyksen elementteihin kuuluvat toimen-
piteet voidaan suorittaa tiimitasolla. 

o. Tiimin viitekehyksen tulisi olla yleisemmällä tasolla, jotta 
olisi helpompi rakentaa tiimitason hallinnoinnin malli. 

p. Tiimin viitekehyksen avulla voimme parantaa käyttämääm-
me teknisen velan hallinnoinnin mallia/prosessia. 
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Taulukko 14 (jatkuu) 

                 (jatkuu) 

Tiimitason tekni-
sen velan viiteke-
hys 
K13-K20 

14. Kuinka hyvin tällainen tiimin viitekehys kuvaa tiimitasolla 
tarvittavia teknisen velan hallinnoinnin elementtejä? 

15. Kuinka helposti tiimin viitekehyksen avulla mielestäsi olisi 
rakennettavissa erilaisia teknisen velan hallinnoinnin malleja 
erilaisiin kehitysympäristöihin? 

16. Kuinka todennäköisesti pystyisit tiimin viitekehyksen perusteel-
la suunnittelemaan mallin/prosessin, siitä kuinka teknisen ve-
lan hallinnointia käytännössä tehtäisiin sinun tiimissä-
si/organisaatiossasi?  

17. Avoin vastauskenttä: Miksi mallin suunnitteleminen tiimin 
viitekehyksen perusteella olisi hankalaa? 

18. Mielestäni tiimin viitekehyksestä puuttuu seuraavat toimenpi-
teet: 

19. Mielestäni seuraavat tiimin viitekehyksen elementit ovat sellai-
sia, joiden toimenpiteitä/toimenpidettä ei voida suorittaa tiimi-
tasolla (miksi?): 

20. Avoin vastauskenttä: Jos sinulla on muita kommentteja liittyen 
tiimin viitekehykseen, voit kirjoittaa ne tähän 

Yksinkertainen 
Teknisen velan 
hallinnoinnin 
tiimitason malli 
scrumille 
K22-31 

22. Tiimitason esimerkkimalli Scrumille: väittämiä 
a. Esitelty teknisen velan hallinnoinnin malli soveltuisi hyvin 

tiimimme nykyiseen työskentelytapaan. 
b. Esitelty teknisen velan hallinnoinnin malli olisi helposti in-

tegroitavissa tiimissämme käytettävään ohjelmistokehitys-
prosessiin. 

c. Esitellyn teknisen velan hallinnoinnin mallin integroiminen 
nykyiseen ohjelmistokehitysprosessiimme aiheuttaisi liikaa 
kustannuksia, eikä siksi ole soveltuva tiimillemme. 

d. Esitellyn teknisen velan hallinnoinnin mallin integroiminen 
nykyiseen ohjelmistokehitysprosessiimme aiheuttaisi liikaa 
ylimääräistä työtä, eikä siksi ole soveltuva tiimillemme 

e. Uskon, että tiimimme ottaisi mallin mielellään käyttöön. 
f. Mallin mukaisen teknisen velan hallinnoinnin käyttöönotto 

ei onnistuisi tiimissämme. 
g. Tiimillämme on jo paremmin sopiva hallinnoinnin malli. 
h. Tiimimme voisi soveltaen ottaa käyttöön mallin mukaisen 

teknisen velan hallinnoinnin. 
i. Tiimimme ei ole halukas ottamaan käyttöön mitään teknisen 

velan hallinnoinnin mallia. 
j. Mallin kuvaukset eivät ole riittävän tarkkoja, että osaisin sa-

noa soveltuuko malli tiimillemme. 
k. Tarvitsen lisätietoa, ymmärtääkseni mallin soveltuvuuden. 
l. Tiimimme pitäisi yhdessä päättää voimmeko käyttää mallia. 
m. Tiimimme voisi suoraan ottaa käyttöön mallin mukaisen 

teknisen velan hallinnoinnin. 
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Taulukko 14 (jatkuu) 

 
 
 

Yksinkertainen 
Teknisen velan 
hallinnoinnin 
tiimitason malli 
scrumille 
K22-31 

23. Kuinka hyvin tällainen malli soveltuisi tiimin jokapäiväiseen 
työskentelyyn 

24. Kuinka helposti malli olisi integroitavissa tiimissäsi käytettyyn 
tuotekehitysprosessiin 

25. Avoin vastauskenttä: Miksi ei olisi integroitavissa? 
26. Kuinka helppoa tällaisen mallin käyttö olisi tiimisi työskente-

lyssä? 
27. Avoin vastauskenttä: Miksi olisi hankalaa? 
28. Kuinka todennäköisesti sinä käyttäisit tällaista mallia?  
29. Avoin vastauskenttä: Miksi et käyttäisi? 
30. Kuinka todennäköisesti pystyisit esimerkki mallin perusteella 

soveltamaan omalle tiimillesi sopivan teknisen velan hallinnoin-
timallin?  

31. Avoin vastauskenttä: Jos sinulla on vielä kommentteja teknisen 
velan hallinnointiin tiimitasolla, voit kirjoittaa ne tähän: 
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LIITE 3 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

TAULUKKO 15 Vastaajien taustatiedot (n=17) 

Pääasiallinen rooli Lukumäärä Prosenttia 

Arkkitehti 1 5,9 % 
Suunnittelija 7 41,2 % 
Testaaja 3 17,6 % 
Scrum Master 2 11,8 % 
Projektipäällikkö 2 11,8 % 
Tiiminvetäjä 0 0,0 % 
Konsultti & ohjelmistokehittäjä 1 5,9 % 
Scrum Master & projektipäällikkö 1 5,9 % 

Työkokemus Lukumäärä Prosenttia 

0-5 vuotta 0 0,0 % 
6-10 vuotta 2 11,8 % 
11–15 vuotta 4 23,5 % 
16+ vuotta 11 64,7 % 

Käytetyt kehitysmenetelmät  
(voi valita useita) 

Lukumäärä Prosenttia 
vastauksista 

XP 1 5,9 % 
Vesiputousmalli 2 11,8 % 
Scrum 15 88,2 % 
Kanban 9 52,9 % 
Lean 6 35,3 % 
DevOps 4 23,5 % 
Iteratiivista kehitystä 1 5,9 % 
RUP 0 0,0 % 
Mobile-D 0 0,0 % 

Tiimin koko Lukumäärä Prosenttia 

1-3 henkilöä 0 0,0 % 
4-7 henkilöä 7 41,2 % 
8-10 henkilöä 7 41,2 % 
11+ henkilöä 3 17,6 % 

Tiimityöskentely  
(voi valita useita) 

Lukumäärä Prosenttia 
vastauksista 

Organisatorinen tiimi (esimiehen mukaisesti) 4 23,5 % 
Yksi projekti-/kehitystiimi (oma) 6 35,3 % 
Yksi projekti-/kehitystiimi (alihankinta) 3 17,6 % 
Useita projekti-/kehitystiimejä (oma) 7 41,2 % 
Useita projekti-/kehitystiimejä (alihankinta) 2 11,8 % 
Erillisiä tehtäviä useille projekti-/kehitystiimeille 
(oma) 3 17,6 % 
Erillisiä tehtäviä useille projekti-/kehitystiimeille 
(alihankinta) 1 5,9 % 
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LIITE 4 KESKIARVOMUUTTUJIEN TIEDOT 

TAULUKKO 16 Keskiarvomuuttujien tiedot 

Keskiarvomuuttuja 
(tausta) 

Cronbachin 
alfa, df1, df2 

Cronbachin 
alfan luotta-

musväli 

Keski-
arvo 

Keski-
hajonta 

Mediaani n 

Termin tuttuus  0,924, 16, 16 0,79–0,97 4,3 1,1 4,5 19 

Hallinnointi orga-
nisaatiotasolla  

0,86, 16, 32 0,69–0,95 2,1 0,8 2,0 17 

Tiimi velan ehkäisy 0,721, 16, 32 0,37–0,89 2,9 0,8 3,0 17 

Tiimi -hallinnointi 0,914, 16, 80 0,83–0,96 2,4 0,9 2,0 17 

Keskiarvomuuttuja 
Tasoittainen viite-
kehys (tiimi) 

Cronbachin 
alfa df1, df2 

Cronbachin 
alfan luotta-

musväli 

Keski-
arvo 

Keski-
hajonta 

Mediaani n 

Tasoittainen viite-
kehys kaikki KA 

0,869, 14, 210 0,75–0,95 3,8 0,5 3,9 15 

Selkeys/Tarkkuus 0,849, 14, 42 0,67–0,94 3,7 0,8 4,0 15 

Jako tasoille 0,737, 14, 42 0,42–0,90 3,7 0,8 3,8 15 

Kattavuus/Eheys 0,841, 14, 42 0,65–0,94 3,9 0,6 4,0 15 

Käytettävyys / 
hyödyllisyys 

0,734, 14, 42 0,42–0,90 4,0 0,6 4,3 15 

Kuinka kys. KA: 
kuinka onnistunut 
viitekehys on 

0,869, 14, 28 0,69–0,95 7,6 1,4 8,0 15 

Keskiarvomuuttuja 
Esimerkkimalli 
(Scrum) 

Cronbachin 
alfa df1, df2 

Cronbachin 
alfan luotta-

musväli 

Keski-
arvo 

Keski-
hajonta 

Mediaani n 

Integroitavuus 0,829, 14, 28 0,59–0,94 3,7 0,9 4,0 15 

Käytettävyys 0,771, 14, 70 0,53–0,91 4,0 0,6 4,0 15 

Kattavuus / Ym-
märrettävyys 

0,762, 14, 42 0,48–0,91 4,1 0,7 4,3 15 

Malli yht. KA 0,845, 14, 168 0,70–0,94 4,0 0,5 4,0 15 

Kuinka kys. KA: 
kuinka onnistunut 
scrum-malli on 

0,87, 14, 56 0,73–0,95 7,6 1,3 8,0 15 

 
Ennen keskiarvomuuttujien muodostamista tutkittiin väittämäkysymysten kes-
kinäistä korrelointia, muuttujien jakaumia ja mahdollisia keskiarvomuuttujien 
Cronbachin alfan arvoja. Koska otoskoko oli pieni, on riski, että todellinen 
Cronbachin alfan arvo jää alhaiseksi, jolloin luottamusvälin tarkastelu on tar-
peen (Metsämuuronen, 2002,61). Alfoille laskettiin siten luottamusvälit vapaus-
asteilla df1 ja df2. Joidenkin keskiarvomuuttujien luottamusväli on suhteellisen 
suuri, mikä johtuu aineiston pienestä koosta ja keskiarvomuuttujan sisältämästä 
pienestä muuttujamäärästä.  
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LIITE 5 MUUTTUJIEN TUNNUSLUKUJA 

TAULUKKO 17 Muuttujien tunnuslukuja 

Teknisen velan hallinnointi (1-5) Keskiarvo Keskihajonta n 

Tiimillä on linja 2,3 1,2 17 
Tiimillä on käytänteet 2,2 1,1 17 
Tiimillä on tavoitteet 2,6 1,1 17 
Organisaatiolla on politiikka 2,1 0,9 17 
Ohjataan organisaatiotasolla 1,8 0,8 17 
Samat säännöt organisaatiossa 2,4 0,9 17 
Tiimissä on suunniteltua 2,5 1,1 17 
Tiimissä tehdään satunnaisesti 3,5 0,9 17 
On tiimin prosessissa 2,5 1,0 17 
Tärkein tavoite on ehkäisy 2,9 1,1 17 
Tiimi pyrkii ehkäisemään 3,5 1,1 17 
Ottaa velkaa aikataulun takia 3,8 1,0 17 

Yleinen viitekehys (1-5) Keskiarvo Keskihajonta n 

Viitekehys kattaa tarvittavat 4,2 0,6 17 
Viitekehyksestä puuttuu elementti 1,9 1,0 17 
Viitekehyksessä on tarpeeton elementti 2,1 1,0 17 

Tasoittainen (tiimi) viitekehys (1-5) Keskiarvo Keskihajonta n 

Viitekehys kattaa  3,9 0,7 15 
Viitekehyksestä puuttuu elementti 2,1 0,6 15 
Viitekehyksessä on tarpeeton elementti 2,0 0,7 15 
Viitekehyksen asiat voidaan suorittaa 3,9 1,1 15 
Osaa toiminteista ei voida suorittaa tiimissä 2,4 1,4 15 
Voidaan suorittaa kaikilla tasolla 3,7 0,8 15 
Viitekehyksen avulla voidaan rakentaa 3,9 1,0 15 
Viitekehyksen po. tarkempi 2,3 1,0 15 
Viitekehyksen po. yleisempi 2,5 1,0 15 
Viitekehys kuvaa selkeästi 3,7 1,0 15 
Viitekehyksestä ei selviä kaikki 2,3 0,9 15 
Viitekehyksen avulla voisi rakentaa 4,1 0,5 15 
Viitekehys ei ole riittävän tarkka 2,2 0,9 15 
Viitekehyksen avulla voidaan parantaa 3,9 0,6 15 
Viitekehyksestä on vaikea hahmottaa 2,5 1,1 15 
Tiimi ei tarvitse hallinnointia 1,7 1,1 15 

Tasoittainen (tiimi) viitekehys – Kuinka … (0-10) Keskiarvo Keskihajonta n 

… hyvin kuvaa tarvittavat asiat tiimitasolla 7,7 1,6 15 
… helposti rakennettavissa erilaisia malleja 7,4 1,7 15 
… tod. näk.  pystyisit suunnittelemaan mallin 7,7 1,5 15 

Scrum-malli – Kuinka … (0-10) Keskiarvo Keskihajonta n 

… hyvin malli soveltuisi tiimin työskentelyyn 7,5 1,8 15 
… helposti integroitavissa tuotekehitysprosessiin 7,4 2,1 15 
… helppoa olisi mallin käyttö tiimissä 7,3 1,3 15 
… todennäköisesti käyttäisit mallia 7,5 1,6 15 
… todennäköisesti pystyisit soveltamaan mallia 8,4 1,2 15 
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TAULUKKO 18 Tiimitason viitekehyksen keskiarvomuuttujat (n=15) 

Tiimitason viitekehyk-
sen keskiarvomuuttujat 

Täysin 
eri 

mieltä 

Melko 
eri 

mieltä 

Siltä 
väliltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Kaikki 
(n=15) 

Selkeys ja tarkkuus 0,0 % 13,3 % 26,7 % 40,0 % 20,0 % 100,0 % 
Tasoille jakaminen 0,0 % 0,0 % 40,0 % 40,0 % 20,0 % 100,0 % 
Kattavuus ja eheys 0,0 % 0,0 % 20,0 % 53,3 % 26,7 % 100,0 % 
Käyttökelpoisuus ja hyö-
dyllisyys 0,0 % 6,7 % 6,7 % 73,3 % 13,3 % 100,0 % 
Kokonaisarvio 0,0 % 0,0 % 26,7 % 53,3 % 20,0 % 100,0 % 

Tiimitason viitekehyk-
sen arviointi (0-10): 
Kuinka … Keskiarvo-
muuttuja 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Kaikki 
(n=15) 

Kuinka toimiva 0,0 % 
 

0,0 % 
 

26,7 % 
 

53,3 % 
 

20,0 % 
 

100,0 % 
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LIITE 6 TEKNISEN VELAN HALLINNOINNIN TEKNIIKOITA, 
MENETELMIÄ JA TYÖKALUJA 

TAULUKKO 19 Teknisen velan hallinnoinnin toiminteita, tekniikoita ja menetelmiä 

Käytänteet  
 
Elementti 

Toiminteet / tekniikat / menetelmät  
 
Työkalut, esim. 

Takaisin-
maksu 

Refaktorointi, uudelleen suunnittelu, uudelleen kirjoitus, korvaaminen, 
velan poistuminen elinkaaren lopussa, koronmaksun jatkaminen, auto-
matisointi, bugi-korjaukset, vikasietoisuus.  
Erillinen tiimi, oma sprint tai aikavaraukset tiimeille (jatkuva) takaisin-
maksuun. "Minimaalisesti kajoava" periaate. 
Tietyn ajan varaaminen sprinttiin esim. 5 % - 20 % aikavaraus. 
 

 Työkalu esim.: Sonar TD plugin 

Ehkäisy Koodaus standardit- ja ohjeet, koodikatselmukset, Definition of Done, 
parikoodaus, kehitysprosessien parantaminen, arkkitehtuurisen päätök-
senteon tukeminen, kulttuuri, pienet julkaisut, burndown-kaavio, kollek-
tiivinen koodin omistus, jatkuva oppimisprosessi ja tiimityö. 
Clean Code, TDD (test driven development), iteraatioiden hallinta, CI (con-
tinuous integration), kehitysprosessien parantaminen, arkkitehtuurisen 
päätöksenteon tukeminen, elinkaaren kustannussuunnittelu. 
Ketterät menetelmät, DevOps. 

Esittämi-
nen / do-
kumen-
tointi 

Teknisen velan lista, dokumentointi käytäntö, projektihallinnan työkalut, 
visualisointiin: koodi liput, 2D-kartat, hajontapiirros, korrelaatiomatriisi, 
aikajakso, aikajanat, puukartta, mittaritaulu, koodi ja arkkitehtuuri kartat 
ja matriisit. 
Riippuvuuksien, koodimetriikoiden ja teknisen velan yksiköiden yhteyk-
sien visualisointi, teknisen velan mittaritaulu. 
 
Työkalu esim.: Lomakepohjat, taulukkolaskentaohjelma, JIRA, Wiki, 
DebtFlag, Software maps tod., SQUORE, Teamscale. 

Tunnista-
minen 

Manuaalinen koodin tarkistus, testikattavuus, dokumentaation tila, koo-
di- ja riippuvuusanalyysit, ratkaisuvertailut, suunnittelumallit, tarkistus-
listat, asiantuntijoiden tietämys, auditoinnit. 
Koodianalyysi, riippuvuusanalyysi, tarkistuslista, ratkaisuvertailu, kalan-
ruotokaavio (syy-seuraus kaavio) 
Työkalu esim.: SonarQube, SQUORE, AIP, Teamscale, CheckStyle, Find-
Bugs, DebtFlag, CodeVizard, RBML compliance Checker, Sonar TD 
plugin, PMD, RE-KOMBINE, Software maps tod., ATD (architectural tech-
nical debt) map. 

Suunnitte-
lu 

Teknisen velan politiikka, yleinen strategia tekniselle velalle, yleiset oh-
jeet käytännöistä, standardit, toimintatavat, käytänteet. 
Tietoisuus, koulutus, johdon tuki; budjetointi, resursointi, viestintä, orga-
nisaatiokulttuuri. 

 
 

                  (jatkuu) 
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Taulukko 19 (jatkuu) 
Mittaami-
nen 

Mittaustyökalujen ja projektihallinnan työkalujen tiedot, laskentamallit, 
koodimetriikat, kustannusluokittelu, kokemus/tietäysarviointi, toimin-
nallinen arviointi, ratkaisuvertailu, skenaariomallinnus, määrällistämi-
nen. Velan määrän, laadun ja vaikutusten arviointi eri menetelmillä ja 
analyyseilla; vaikutusanalyysi, hyötyanalyysi, evoluutioanalyysi, simu-
laatiot. 
SQALE, riskienhallinnan lähestymistapa, portfolio lähestymistapa, työ-
määrän arviointi, COCOMO, Wisdom of Crowds, ATAM, ROI. 
 
Työkalu esim.: Sonar TD plugin, Software maps tod., AIP, ATD map 

Valvonta Valvontatyökalut, projektihallinnan työkalut, visualisointityökalut, Wiki, 
tehtävälistat (backlog), tehtävätaulut (task board), taulukkolaskentaohjel-
mat, visualisointityökalut, 
Kynnysarvo perustainen lähestymistapa, velan lisääntymisen seuranta, 
suunnitellut tarkistukset, laatuattribuutti perustainen valvonta, teknisen 
velan trendikäyrä. 
 
Työkalu esim.: Sonar TD plugin, DebtFlag, Software maps tod. 

Viestintä Erityiset teknisen velan palaverit, Tekninen velka yleisesti keskustelujen 
aiheisiin, blogit, tietoiskut, koulutus. 
Teknisen velan tilannetiedot, muutosvastarinnan hallinta. 
Sidosryhmien odotusten ja tietotarpeiden hallinta.  Sidosryhmistä tasa-
vertaiset keskustelukumppanit. Teknisen velan mittaritaulu, trendikäyrä. 
 
Työkalu esim.: Sonar TD plugin, DebtFlag 

Priorisoin-
ti 

Kustannus-hyöty analyysi, asia/tapausluokittelu. Mikä velan yksikkö 
tulisi maksaa milloinkin. Ennakkoon päätetyt kriteeristöt priorisointiin. 
Kustannushyötyanalyysi, riskienhallinta, portfolio lähestymistapa, kor-
kein korko ensin – menetelmä, korkein korjauskustannus ensin – mene-
telmä, optiot, AHP, teknisen velan pääoman laskenta, riippuvuuksien ja 
kooditapausten merkitseminen, rahoitus ja kirjanpito käytännöt. 
 
Työkalu esim.: Sonar TD plugin 

Seuranta Seurataan miten onnistunut on velan takaisinmaksu, oliko arviot oikeita, 
jäikö jotain velkaa / tuliko uutta / poistuiko / miten vaikutti/vaikuttaa 
ympäristöön, mitä voidaan oppia ja parantaa. 
Kynnysarvo perustainen lähestymistapa, velan lisääntymisen seuranta, 
suunnitellut tarkistukset, laatuattribuutti perustainen valvonta, teknisen 
velan trendikäyrä, 

Tekninen 
velkaantu-
minen 

Teknisen velan vaikutukset, hyödyt, kustannukset, strategiset syyt, takai-
sinmaksuaikataulu, liiketoiminta- ja projektihallinnan työkalujen tiedot, 
laskentamallit, kustannusluokittelu, ratkaisuvertailu, skenaariot, määräl-
listäminen. 
Teknisen velan koron hallinnan viitekehys (FItTeD), kustannushyötyana-
lyysi, SQALE, riskienhallinnan lähestymistapaa, portfolio lähestymistapa, 
työmäärän arviointi, COCOMO, Wisdom of Crowds, ROI. 

 


