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This study has examined the effects created by the Scrum framework within an 
organization from the perspective of its administrative work as well as leadership. 
The study has been conducted as a qualitative literature review. The purpose of 
the study is to find the effects of administrative work on the activities of the 
Scrum team, as well as to find positive and negative factors that affect adminis-
trative work. In particular, the study identified human factors and leadership as 
having a major impact on the administrative work conducted by the Scrum team 
and its functioning. A servant leadership style can be used to create more efficient 
and satisfied teams that follow Scrum's process and definitions, implementing it 
appropriately. Incorrect interpretation or management of Scrum can create dis-
satisfied and unmotivated teams that do not follow the principles of administra-
tive work, thereby turning it into an obstacle to the functioning of the team, as 
opposed to a useful part. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Scrum-viitekehyksen vaatimien 
hallinnollisten tehtävien vaikutusta tiimin toimintaan IT-alalla. Scrum-termin al-
kuperä tulee rugbystä, jossa se tarkoittaa rygbypallon etenemistä kentällä tiiviin 
tiimikeskeisen syöttelyn jälkeen. Samaisessa artikkelissa termiä Scrum käytetään 
kuvaamaan uutta tuotekehitysprosessia, joka keskittyy itseohjautuvuuteen, so-
veltuvuuteen sekä nopeuteen. (Takeuchi & Nonaka, 1986.) Tästä noin vuosikym-
menen kuluttua Ken Schwaber (1997) esitti uutta kehitysprosessia Scrum-nimen 
alla, jonka jälkeen sitä on päivitetty aktiivisesti Schwaberin sekä useiden kolle-
goiden toimesta sen nykyiseen muotoon Schwaberin ja Sutherlandin (2020) esit-
tämänä kokonaisena viitekehyksenä, eikä vain prosessina. Scrumin määritelmä 
on täten jo luonnostaan jatkuvasti elävä ja muuttuva, joka heijastuu sen sovelta-
miseen käytännössä. Erityisesti kiinnostavaa on johtamisen näkökulman tarkas-
telu. Tutkimuksen tavoitteena on esittää Scrum-viitekehyksen esittämien hallin-
nollisten prosessien positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia toimintaan, sekä esit-
tää näihin toimintoihin vaikuttavia tekijöitä ja täten esittää mahdollisia kehitys- 
kuin jatkotutkimuskohteita. Scrumista on olemassa paljon tutkimusta laajalla 
alalla, mutta suoraan hallinnolliseen työhön keskittyvää tutkimusta ei löydy pal-
joa. 

Tutkimuksen tutkimuskysymyksenä on ”Kuinka Scrum-viitekehyksen 
vaatima hallinnollinen työ vaikuttaa tiimin toimintakykyyn?”. Tutkimus on 
luonteeltaan laadullinen ja se on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauk-
sena, jossa lähteiden alkuperätietokantoina ovat toimineet JYKDOK, IEEE Xplore 
Digital Library sekä Google Scholar. Lähteet ovat laajalti vertaisarvioituja tieteel-
lisiä artikkeleita tai kirjoja. Käytettyjä hakutermejä 
ovat: ”Scrum”, ”Agile”, ”Event”, ”Artefact”, ”Daily”, ”Stand-up”, “Retrospec-
tive”, “Review”, “Servant”, “Leadership”, “Transformal”, “Team”, “Sprint”, 
“Communication”, “Values”, “Performance”, “Waterfall”, “Method”, “Process”, 
“Management”, sekä näiden yhdistelmiä ja taivutuksia. Lähteet on valittu niiden 
sisällön soveltuvuuden, luotettavuuden, tutkimustulosten sekä tutkimuksen 
kohteen perusteella, jolloin lähteiden sisältöä voidaan soveltaa tässä tutkimuk-
sessa. 

1 JOHDANTO 
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Tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan Scrumin määritelmää sekä johta-
mista kuin myös sen verrannollisuutta perinteisempään vesiputousmalliin. Kä-
sittelyssä ovat Scrumin prosessi, arvot, tiimi, tapahtumat, tuotokset ja johtaminen. 
Luvun tärkeä tehtävä on määritellä hallinnollinen työ tämän tutkimuksen kan-
nalta, jotta sitä vasten on mahdollista peilata esiintyviä löydöksiä. 

Kolmannessa luvussa tutkitaan Scrum-viitekehykseen vaikuttavia yksilöl-
lisiä, sosiaalisia, proseduraalisia sekä johtamiseen liittyviä tekijöitä ja syntetisoi-
daan löydettyjä tekijöitä niin Scrumin kuin sen tuoman hallinnollisen työn kan-
nalta. Vaikka tämä tutkimus keskittyy prosessin osan tarkasteluun, on tärkeää 
käsitellä myös ihmislähtöisiä näkökulmia ymmärtääksemme prosessia parem-
min. Scrum on ihmispainotteinen viitekehys, joten kaikki sen toiminnot ovat riip-
puvaisia sitä toteuttavista ihmisistä.  
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Tutkielmassa tarkastellaan Scrumin hallinnollisen työn vaikutusta sitä käyttäviin 
tiimeihin IT-alalla. Ymmärtääksemme näitä vaikutuksia, täytyy meidän ensin 
ymmärtää mitä Scrum on ja mitkä sen osat aiheuttavat hallinnollista työtä. Hal-
linnolliseksi työksi laskemme kaiken työn, mikä ei suoraan edistä tehtävien edis-
tymistä, eli esimerkiksi tapaamiset sekä työn organisoinnin. Vesiputousmalli toi-
mii vertauskuvana Scrumin tarkastelulle, sillä perinteisten ohjelmistokehitysme-
netelmien kuten vesiputousmallin säilyminen käytössä koetaan ongelmana ket-
terän kehityksen laajemmalle adoptoinnille (Digital.ai, 2021).  

Koska Scrum-viitekehys on muuttunut huomattavasti Schwaberin (1997) 
alkuperäisen määritelmän jälkeen, on suositeltavaa tarkastella viitekehystä mo-
dernimpien määritelmien puitteissa. Näitä ovat esimerkiksi The Scrum Guide 
(Schwaber & Sutherland, 2020) ja Agile Software Development Methods: Review and 
Analysis (Abrahamsson, Salo, Ronkainen, Warsta, 2002). 

2.1 Scrum 

Scrum on 1990-luvulla kehitetty viitekehys sopeutuvaan ongelmanratkaisuun 
(Schwaber & Sutherland, 2020). Se ei määrittele raameja varsinaisen kehitystyön 
toteuttamiselle, vaan keskittyy henkilöresurssien toimintaan kehitystyön jousta-
vuuden saavuttamiseksi jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Täten mahdollis-
tetaan kykenevyys vastata niin ulkoisiin kuin teknisiin muuttujiin, jotta lopputu-
los olisi mahdollisimman käyttökelpoinen heti julkaisussa. (Abrahamsson ym., 
2002.) Schwaber ja Sutherland (2020) kertovat Scrumin määrittävän teorian, arvot, 
tiimin, tapahtumat sekä tuotokset.  

Iteratiivisuus ja inkrementointi ovat ominaisia Scrumille, joka mahdollistaa 
työn joustavuuden. Inkrementti tarkoittaa konkreettista ja kumulatiivista askelta 
tuotteen tavoitetta kohden. Scrumin teoreettisen pohjan määrittelee läpinäky-
vyys, tarkastelu sekä soveltaminen, jotka toimivat yhdessä. Läpinäkyvyys mah-
dollistaa tarkastelun, havaintojen tulkinta mahdollistaa soveltamisen, eikä 

2 SCRUM JA VESIPUTOUSMALLI 
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mikään edellä mainituista ominaisuuksista voi toteutua ilman toista. (Schwaber 
& Sutherland, 2020.)  

2.1.1 Scrumin prosessi 

Alla olevassa kuviossa on havainnollistettuna Scrumin prosessi, sekä kuinka 
Scrumin tapahtumat, tuotokset, arvot, periaatteet ja tiimi sijoittuvat prosessin 
varrelle. On huomioitavaa, että havainnollistuksesta poiketen prosessi ei pääty 
inkrementaaliseen tuotteen julkaisuun, vaan prosessi toistuu niin kauan, kunnes 
tuotteen tavoitetila on saavutettu ja haluttu työ on tehty. 

 

 

Kuvio 1 Scrum prosessi (Jacobson ym., 2022) 

Scrum on iteratiivinen viitekehys, joka sisältää iteratiivisia vaiheita. Iteratiivisuus 
korostuu erityisesti kehitysvaiheessa, joka sisältää 1-4 viikkoa pitkän kehi-
tyssprintin, jonka aikana aiemmin sovittu työ suoritetaan (Abrahamsson ym., 
2002). Se sisältää kaikki Scrumin tapahtumat ja korostaa tuotosten tärkeyttä vii-
tekehyksen soveltamisessa. 

Sprintin suunnittelu on tärkeää tehdä kehitysvaihetta edeltävässä vaiheessa, 
sillä asetetun maalin tavoittamiseksi sekä arvaamattomuuden vähentämiseksi ei 
koko sprintin aikana saa tehdä tavoitteisiin vaikuttavia muutoksia (Schwaber & 
Sutherland, 2020). Koko tuotteen tehtävälistaa tulee kuitenkin päivittää Product 
Ownerin toimesta koko prosessin aikana, jotta tulevia sprinttejä voidaan ennus-
taa paremmin (Abrahamsson ym., 2002). 

Kehitysvaiheessa tiimi on sitoutunut suorittamaan suunnittelussa tuotteen 
kehityslistasta sprintin tehtävälistaan priorisoidut tehtävät, jotta uusi tuotteen 
inkrementti saadaan tuotettua sprintin päätteeksi. Sprintin aikana käydään 
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tarvittavan monta kertaa perinteisen ohjelmistokehityksen pilarit läpi: vaatimus-
määrittely, analyysi, suunnittelu, evoluutio sekä toimitus (ks. Kuvio 1, Abra-
hamsson ym., 2002). 

Kehitysvaiheen jälkeisessä vaiheessa tuotteen tulee olla valmis julkaista-
vaksi (Abrahamsson ym., 2002). Vaiheeseen liittyy myös tapahtumia kuten 
sprinttikatselmus, joiden tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tietoisuutta ta-
pahtuneen pohjalta (Schwaber & Sutherland, 2020). Abrahamsson ym. (2002) kä-
sityksestä puuttuu kokonaan sprintin retrospektiivi, eikä kyseinen käsite ole ol-
lut osa Schwaberin (1997) alkuperäistä Scrumin määritelmää. Todellisuudessa 
sprintin retrospektiivi tunnistetaan nykyaikana osaksi Scrumia Schwaberia & 
Sutherlandia (2020) mukaillen, ja se voidaan sijoittaa kehitysvaiheen jälkeiselle 
osuudelle muiden tapahtumien sekaan. 

2.1.2 Scrumin arvot 

Schwaber & Sutherland (2020) esittävät viisi arvoa, joita tiimiläisiltä vaaditaan 
Scrumin toteutuksessa: Sitoutuminen, keskittyminen, avoimuus, kunnioitus ja 
rohkeus. Tiimiläiset sitoutuvat yhteiseen päämäärään ja tukevat toisiaan mat-
kalla, sekä keskittyvät siihen mikä saattaa heidät lähemmäs onnistumista. Hei-
dän tulee myös olla avoimia työhön liittyvistä asioista, kunnioittaa toisiaan ja 
osoittaa rohkeutta tehdä oikeita asioita. (Schwaber & Sutherland, 2020.) Pelkäs-
tään ketterien menetelmien arvoja noudattamalla voidaan luoda käsitys kette-
rästä toimintatavasta ilman erikseen määriteltyjä prosesseja sekä käytänteitä 
(Peeters ym., 2022). 

Patrucco ym. (2022) esittää rohkeutta ja avoimuutta kahdeksi Scrumin 
avainarvoksi, joita Scrum-tiimien tulisi tavoitella kulttuurikontekstista riippu-
matta. Tätä tukee Lenberg ym. (2019) havainto siitä, että riittämättömällä johta-
misella voidaan aiheuttaa liikaa sitoutumista ja keskittymistä työhön sekä henki-
lökohtaista taakkaa, mikäli joku menee vikaan. Tämä näkökulma eroaa Schwa-
berin & Sutherlandin (2020) näkemyksestä, jossa kaikki viisi arvoa ovat korvaa-
mattomia. On huomioitava, että Lenberg ym. (2019) keskittyvät ohjelmistokehi-
tyksen alan ulkopuolelle, joten kyseiset tutkimustulokset eivät ole suoraan ver-
rannollisia Patruccon ym. (2022) tai Schwaberin & Sutherlandin (2020) artikke-
lien kanssa.  

Scrumin arvojen toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat jo taustalla olevat 
kulttuurilliset arvot, jotka polveutuvat niin maantieteellisistä syistä kuin organi-
saatiosta. Osa tarvittavista arvoista voi siis toteutua jo oletuksena ympäristöllis-
ten tekijöiden takia, joka vähentää tarvetta ylläpitää arvojen toteutumista aktiivi-
sesti. Täten on myös mahdollista, että joissain ympäristöissä jokaista arvoa ei tar-
vita tiimin tehokkaan toiminnan puolesta. Tärkeintä on se, että tiimi tai organi-
saatio omaa yhteisen, selkeästi määritellyn arvopohjan. 

2.1.3 Scrum-tiimi 

Scrum-tiimi koostuu kolmesta roolista: Product Ownerista, Scrum Masterista 
sekä kehitystiimiläisistä. Product Owner on vastuussa tiimin tehokkuuden 
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ylläpitämisestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Hän on myös vastuussa tuo-
tekehitysjonosta, eli sen ylläpitämisestä, järjestelystä sekä läpinäkyvyydestä 
(Schwaber & Sutherland, 2020). Yhdessä Product Ownerin sekä Scrum Masterin 
roolit jakavat perinteisemmän projektipäällikön aseman kahteen osaan: ihmis-
painotteisempaan Scrum Masterin- sekä hallinnollisempaan Product Ownerin 
rooliin. Scrum-tiimi tavoittelee hierarkiattomuutta, eli kehitystiimiläiset, Scrum 
Master sekä Product Owner eroavat vain työn vastuualueissa, eivät johtoase-
massa (Schwaber & Sutherland, 2020). 

Scrum Master ylläpitää Scrum-viitekehyksen toteutumista tiimin sisällä. 
Hän toimii niin tiimiläisten valmentajana ja apukätenä kuin työskentelyn estei-
den poistajana sekä auttaa Product Owneria tietämyksellään. (Schwaber & Sut-
herland, 2020; Holtzhausen & de Klerk, 2018.) Rooli keskittyy ihmisten johtami-
seen kehitystiimin palvelemisen kautta, esimerkiksi järjestämällä Scrumin tapah-
tumat, joissa kehitystiimiläiset pääsevät toteuttamaan Scrumin viitekehyksen 
mukaisia työtehtäviä (Holtzhausen & de Klerk, 2018). 

Kehitystiimissä tulee olla niin ohjelmistokehittäjiä, dokumentoijia sekä laa-
dun varmistukseen erikoistuvia tiimiläisiä (Schwaber, 1997). Schwaberin & Sut-
herlandin (2020) julkaiseman The Scrum Guiden uusimman version mukaan kehi-
tystiimiläiset ovat määräytyneet luomaan todellista arvoa joka sprintille määräy-
tyvää inkrementtiä kohden. He siis tekevät varsinaisen työn Scrum-tiimissä, kun 
taas Product Owner sekä Scrum Master keskittyvät työn hallinnointiin sekä asi-
anomaisten ihmisten johtamiseen. 

2.1.4 Scrumin tapahtumat 

The Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2020) määrittelee Scrumin ominaisiksi 
tapahtumiksi sprintin, sprinttisuunnittelun, päivittäisen Scrum-tapaamisen, 
sprintin arvioinnin sekä sprintin retrospektiivin. Scrumin sisältävät tapahtumat 
sovelletaan sen kehitysvaiheessa (Abrahamsson ym., 2002). Erilaisten tapahtu-
mien, kuten sprinttikatselmuksen tai retrospektiivin sijoittamisesta on erilaisia 
tulkintoja. Osa sisällyttää ne sprinttiin, kun taas osa vasta kehitysvaiheen jälkei-
seen vaiheeseen. Jacobson ym. (2022) ja Abrahamsson ym. (2002) esittää tapahtu-
mien sisällytystä sprinttiin sisällyttäen myös modernimpia Scrumin ominaisuuk-
sia, kuten sprintin retrospektiivin. Sprintin loppupään tapahtumia eli sprinttikat-
selmuksen ja sprintin retrospektiivi voidaan kokea kuuluvan sprintin ulkopuo-
lelle kehitysvaiheen jälkeiselle ajanjaksolle, mikä tukee edellä mainittua tulkintaa 
tapahtumien sisällytyksestä. 

Sprintti on 1 – 4 viikon pituinen prosessi, jonka aikana tiimi suorittaa kehi-
tystyötä uuden projekti-inkrementin saavuttamiseksi (Abrahamsson ym., 2002). 
Kaikki edellä kuvatut toiminnot tapahtuvat sprintin aikana Scrum Masterin oh-
jaamana yhteistyössä Product Ownerin kanssa. Sprintin ajaksi asetetut vaati-
mukset tulevat pysymään muuttumattomina printin aikana (Cocco ym., 2011). 

Päivittäinen Scrum-tapaaminen on Scrum Masterin organisoima koko tii-
miä koskeva tapaaminen, jossa tiimiläiset vuorollaan kertovat kolme asiaa: mitä 
he ovat tehneet edellisenä päivänä, mitä he tulevat tekemään ja mitä esteitä he 
ovat havainneet (Ruler, 2014). Abrahamsson ym. (2002) sekä Schwaber & 
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Sutherland (2020) määrittelevät tapaamisen pituudeksi noin 15 minuuttia, mutta 
Schwaber ja Sutherland (2020) antavat tiimin itse määritellä tapaamisen sisällön. 

Sprinttisuunnittelun tavoitteena on määritellä, miksi sprintillä tehtävä työ 
on arvokasta, mitä sprintin aikana tehdään ja kuinka valittu työ tehdään. Product 
Owner johtaa tapaamista esittäen tuotteen tehtävälistasta tehtäviä, joita siirtää 
sprintin kehityslistaan sekä jotka hän jakaa tiimiläisille suoritettavaksi. Tapaami-
seen voidaan kutsua kaikki sidosryhmät, joita suunnitteluvaihe voi koskettaa tai 
kiinnostaa. (Schwaber & Sutherland, 2020). 

Läpinäkyvyyden sekä työn joustavuuden soveltamisen vuoksi järjestetään 
sprintin avainsidosryhmien kesken katselmustapaamisen, jossa tarkastellaan 
sprintillä toteutunutta työtä sekä määritellään mahdollisia muutoksia tulevaan 
työhön (Schwaber & Sutherland, 2020). Abrahamsson ym. (2002) määrittelee 
sprinttikatselmuksen olevan sprintin viimeinen tapahtuma, kun taas Schwaber 
& Sutherland (2020) sijoittaa sprintin retrospektiivin katselmuksen jälkeen ja 
Schwaber (1997) sisällyttää tarkastelun sprintin jatkuvaksi sprintin aikana tapah-
tuvaksi toiminnaksi. Koska tutkimus tarkastelee nykyhetkeä ja tulevaisuutta, tar-
kastellaan sprinttikatselmusta Schwaberin ja Sutherlandin (2020) määritelmän 
mukaisesti sprintin aikana tapahtuvaksi toiminnaksi. Katselmuksen aikana kerä-
tään informaatiota seuraavan inkrementin vaatimuksia varten palautteen ja ke-
rätyn tiedon avulla (Hron & Obwegeser, 2022). 

Sprintin retrospektiivin tarkoitus löytää tapoja parantaa laatua sekä tehok-
kuutta. Scrumin iteratiivisen luonteen vuoksi tämä sisäisen tarkastelun prosessi 
auttaa tukemaan jatkuvaa oppimista tiimin sisällä ja täten paremmin optimoi-
maan omaa toimintaansa (Hron & Obwegeser, 2022). Retrospektiivi eroaa katsel-
muksesta keskittymällä siihen, kuinka työtä tehdään, kun taas katselmus keskit-
tyy siihen, mitä on tehty (Schwaber & Sutherland, 2020). Molemmat ovat siis 
olennaisia osia Scrumin soveltamista käytännössä. 

Näiden ohella tapahtumiin voidaan luokitella kuuluvan kaikki työhön liit-
tyvät tapaamiset suunniteltujen tapahtumien ohella, kuten Alami & Krancher 
(2022) ovat tutkimuksessaan havainneet. Kuitenkin kahden tutkimustapauksen 
välillä voidaan tulkita, että ainoat täysin yhtenevät tapahtumat ryhmien välillä 
sisältyvät The Scrum Guiden (Schwaber & Sutherland, 2020) määrittelyyn. Osa 
erillisistä tapahtumista kuten tiimin yhteisten keskustelukanavien käyttö on 
myös osa tavallista tiimin toimintaa, eivätkä ne kuulu Scrumin määritelmään. 

 

2.1.5 Scrumin tuotokset 

Tuotos eli artefakti voidaan määritellä työtulokseksi, jolla on kontekstikohtainen 
tarkoitus, ja joka muodostaa fyysisen esityksen, syntaktisen rakenteen ja semant-
tisen sisällön, muodostaen kolme havaintotasoa tai yksinkertaisemmin konkreet-
tiseksi arvoa luoneeksi tilaksi, joka on tuotettu ohjelmistokehityksen aikana (Wa-
genaar ym., 2015). Scrum sisältää kolme primäärituotosta, jotka tuovat informaa-
tion läpinäkyvyyden kautta arvoa prosessille. Nämä tuotokset ovat tuotteen ke-
hitylista, sprintin tehtävälista sekä inkrementti. (Schwaber & Sutherland, 2020).  
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Tuotteen kehityslista on tiimin ainoa työn lähde, jonka sisällön suorittami-
nen edistää tuotteen laatua. Sen tarkoitus on siis sisällyttää, ohjata sekä antaa tii-
mille työtä, joka edistää tuotteen päämäärän toteutumista. (Schwaber & Suther-
land, 2020). Product Owner on vastuussa kehityslistasta, kuten sen säännöllisestä 
päivittämisestä kuin myös sen ymmärrettävyyden. läpinäkyvyyden sekä koos-
tumuksen ylläpidosta (Grebić & Stojanović, 2021). 

Sprintin tehtävälista sisältää tehtäviä tuotteen kehityslistasta, jotka on va-
littu suoritettavaksi kyseisellä sprintillä (Wagenaar ym., 2015). Lista on myös tar-
kempi kuin koko tuotteella, sillä kehitystiimiläisten vastuulla on valita heille so-
pivat tehtävät kuin myös jalostaa niiden sisältöä työn suorittamista varten (Gre-
bić & Stojanović, 2021). Sprintin tehtävälistan tuotteet pilkotaan sprinttisuunnit-
telussa pienempiin suoritettaviin osiin, joita toteutetaan sprintin aikana (Gra-
penthin ym., 2015). 

Inkrementti on Schwaberin & Sutherlandin (2020) mukaan konkreettinen ja 
kumulatiivinen askel kohti tuotteen tavoitetta. Jotta tehty työ voidaan laskea 
osaksi inkrementtiä, täytyy sen täyttää tiimin Definition of Done eli määritelty 
tila, johon yltäessään suorite koetaan toteutuneeksi. (Schwaber & Sutherland, 
2020). Inkrementti toimii mittarina, jota vasten voidaan peilata tehdyn työn to-
teutumista sekä täsmäävyyttä tuotteen tavoitetta kohden. Itse tarkastelu toteutuu 
sprinttikatselmuksen aikana, jossa tarkastellaan tarvetta työtä koskeviin muu-
toksiin seuraavalle sprintille. (Abrahamsson ym., 2002.) 

Lisäksi tuotoksiksi voidaan laskea myös usein käytännössä esiintyviä me-
todeja kuten edellisessä kappaleessa mainittu Definition of Done, joka asettaa  
kriteerit työn hyväksynnälle sekä Burn Down Chart, joka on edistyksen visuali-
sointia varten (Wagenaar ym., 2015). Nämä eivät Scrumin arvojen ja ajatusmal-
lien yhtenäisyydestä huolimatta kuulu suoraan Scrum-viitekehyksen määritte-
lyyn, joten näitä ei erikseen huomioida tässä tutkielmassa. 

2.1.6 Scrumin vaatima hallinnollinen työ 

Tässä tutkielmassa hallinnolliseksi työksi määritellään kaikki, mikä ei suoraan 
edistä sprintin inkrementin toteutumista. Inkrementin määriteltiin olevan konk-
reettinen askel, joka on konkreettinen, kumulatiivinen sekä käytettävä (Schwaber 
& Sutherland, 2020). Tämän määrittelyn puitteissa hallinnollista työtä ovat siis 
Scrumin tapahtumat sekä tuotokset. Täten hallinnollisen työn kannalta Product 
Owner sekä Scrum Master omaa merkittävän roolin tiimin toiminnan johtami-
sessa.  

2.2 Scrumin johtaminen 

Scrum-tiimin muodollinen johtaja on Scrum Master, joka ylläpitää tiimin tapah-
tumia, varmistaa työn edistymisen sekä mittaa ja dokumentoi tiimin toimintaa 
kuin myös sen tuotoksia (Gottfredson, 1997). Hänen ohellaan toimii Product 
Owner, joka kommunikoi yrityksen kaupallisia tarpeita kehitystiimille ja 



14 

hallinnoi tiimin työn täsmäävyyttä organisaation tarpeisiin (Bass, 2015). Tuotteen 
kehitysjono on siis Product Ownerin tapa kommunikoida nämä tarpeet tiimille, 
joka toteuttaa tehtäviä luoden arvoa sidosryhmille sekä organisaatiolle itselleen 
(Grebić & Stojanović, 2021). Schwaberia ja Sutherlandia (2020) lainaten ”Scrum 
Masterit ovat todellisia johtajia, jotka palvelevat Scrum–tiimiä ja laajempaa orga-
nisaatiota”, eli Scrumin ohjeiden määrittelemäksi johtamistyyliksi voidaan esit-
tää palvelevan johtamisen teoriaa, vaikka muitakin johtamistyylejä voidaan so-
veltaa organisaatiosta ja tiimistä riippuen. 

Vaikka Scrum-tiimi on hierarkiton, jakautuvat eri roolien vastuualueet pe-
rinteiseen tyyliin. Kehitystiimi on vastuussa kehitystyöstä, kun taas Scrum Mas-
ter ja Product Owner pitävät huolta kehitystiimin ohjauksesta bisnes- ja Scrum-
viitekehyksen näkökulmista. Schwaber ja Sutherland (2020) määrittelevät Scrum 
Masterin palvelevan niin kehitystiimiä, Product Owneria kuin myös koko orga-
nisaatiota. Scrum-viitekehys siis hyödyntää palvelevan johtamisen teorioita su-
juvan ketterän kehitystyön mahdollistamiseksi. 

Holtzhausen ym. (2018) määrittelevät palvelevan johtamisen tarkoittavan 
ihmiskeskeistä lähestymistapaa, jossa johtajia motivoi johtajan seuraajien palve-
leminen ja heistä välittäminen vallan tavoittelun sijaan, omien intressien ulko-
puolella toimiminen, autonomian ja oman ajatustyön rohkaiseminen sekä mui-
den osallistaminen päätöksentekoon. Palvelevassa johtamisessa on tärkeää, että 
johtohahmolla on tahto palvella seuraajiaan sekä motivaatiota johtaa heitä. Pal-
veleva johtaminen vaikuttaa positiivisesti niin johtaja-seuraaja –sekä organisaa-
tion henkiseen ympäristöön, jotka vaikuttavat suhteessa positiivisesti tiimin te-
hokkuuteen ja organisaation kestävyyteen sekä sosiaaliseen vastuullisuuteen fo-
kusoimisen. (van Dierendonck, 2011.) 

2.3 Lyhyt yhteenveto vesiputousmallista 

Jotta Scrumin hallinnollista työtä voidaan tarkastella mahdollisimman objektii-
visesti, tulee tutkimuksessa sivuta myös perinteisemmän ohjelmistokehitysme-
netelmän toimintaa ja eroja Scrum-viitekehykseen. Vesiputousmalli on vuonna 
1970 esitetty ohjelmistokehitysmetodologia, jossa määrittely, suunnittelu, kehi-
tystyö testaaminen ja käyttöönotto tapahtuvat peräkkäisinä operaatioina. Jokai-
nen vaihe täytyy suorittaa täysin ennen seuraavan aloittamista, eikä aiempiin 
vaiheisiin palaaminen ole resurssien taikka sen vaatiman työn näkökulmasta 
kannattavaa. (Cocco ym., 2011.) Toisin kuin Scrum, vesiputousmalli keskittyy 
itse prosessiin eikä ihmisiin, ketkä ovat prosessin takana. Koska vesiputousmal-
lia sovellettaessa kaikki projektiin liittyvät määrittelyt ja suunnitelmat täytyy 
tehdä etukäteen, sopii se hyvin ennalta-arvattavaan ympäristöön. (Kisielnicki & 
Misiak, 2017.)  

Ennen kuin vesiputousmallin työvaiheeseen voidaan siirtyä, täytyy organi-
saation luoda System Requirement Specification (SRS) eli järjestelmävaatimus-
dokumentti (Cocco ym., 2011; Prasetya ym., 2021). Tämä dokumentti sisältää kai-
ken projektin tarvittavan määrittelyn ja suunnittelun, jolla työ voidaan saattaa 
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loppuun asti. Dokumentti tulee hyväksyttää asiakkaalla, joka usein johtaa doku-
mentin moninkertaiseen uusimiseen. (Prasetya ym., 2021.) 

Johtamisen näkökulmasta vesiputousmallin toteuttamisessa vaaditaan vah-
vaa hallintoa, joka käskee ja kontrolloi projektin kulkua (Kisielnicki & Misiak, 
2017). Prosessikeskeisyyden vuoksi hierarkialla taataan, että itse prosessin laatu 
pysyy korkeana keskittymättä suuremmin asiakkaan näkökulmaan. Kyseinen ra-
kenne on täysin vastakohtainen Scrumin keskittämättömään johtamishierarki-
aan, jossa Scrum Masterin sekä Product Ownerin esittämä johtajuus esiintyy ih-
miskeskeisenä palvelusjohtamisena.  

Kokonaisuudessaan vesiputousmalli toimii miltei täysin vastakohtana. 
Scrum-viitekehyksen määritelmiin. Käytännössä se oli ainoa laajalti käytössä 
oleva viitekehys ennen ketterien kehitysmetodien ja viitekehysten menettelyä. 
Vesiputousmalli on kuitenkin yhä erittäin relevantti metodologia, jota käytetään 
monella alalla IT-alan ulkopuolellakin. 2000-luvun edetessä Scrum sekä muut 
ketterät menetelmät ovat kasvaneet suosiossa, joista Scrumia sovelletaan huo-
mattavasti laajemmalla skaalalla kuin muita ketteriä menetelmiä (Digital.ai, 
2021). Tutkimukseen on hyvä sisällyttää myös vesiputousmalli vertailukohteeksi 
Scrum-viitekehykselle, jotta tuloksia voidaan ymmärtää paremmin kontekstissa.  
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Scrumin toimintaa mahdollisimman laajasti tarkastellessa on tämän tutkimuksen 
kannalta hyödyllistä jakaa tunnistettava ongelma useaan osa-alueeseen. Jokainen 
osa-alue kattaa alleen sektorikohtaisia haasteita sekä myös vaikuttaa muihin osa-
alueisiin ja niiden haasteisiin. Tämän vuoksi ei voi olettaa, että hallinnollista 
työtä tarkastellessa ongelma on vain prosessissa, joka määrittää hallinnollisen 
työn, vaan se on myös ihmisissä, jotka suorittavat prosessia. Osa-alueiksi valikoi-
tuivat yksilölliset-, sosiaaliset, proseduraaliset sekä johtamiseen liittyvät tekijät, 
joita käsitellään seuraavissa alaluvuissa. 

3.1 Yksilölliset tekijät 

Koska Scrum on ihmiskeskeinen prosessi, on moni haaste sekä ongelma riippu-
vainen ihmisten kokemista henkilökohtaisista muuttujista prosessin aikana. Tär-
keä osa Scrumin soveltamista liittyy niin viitekehyksen ymmärtämiseen kuin sen 
arvojen noudattamiseen. Työntekijöiden käsitykset ketterän kehittämisen mene-
telmistä ovat liian laaja-alaisia sekä tulkinnanvaraisia, joka aiheuttaa arvoeriäväi-
syyksiä organisaatioiden sisällä (Lenberg ym., 2019). Yleisesti organisaatiossa 
keskitytään Scrumin prosessin toimintojen toteuttamiseen Scrumin arvojen si-
jaan, sillä se nähdään viitekehyksessä ensisijaisena ja konkreettisena. Kuitenkin 
niin Lenberg ym. (2019) kuin Conboy ym. (2011) ovat tunnistaneet arvopohjan 
yhtenäisyyden vaikuttavan niin työntekijöiden tyytyväisyyteen ja tehokkuuteen. 
Ongelmaksi muodostuu myös haluttomuus puhua arvoista työntekijöiden tai 
johtoportaan aloitteesta (Lenberg ym., 2019). 

Työntekijöiden itsevarmuuden puute voi vaikuttaa työn laatuun tai Scru-
min läpinäkyvyyteen (Conboy ym., 2011). Syynä tähän on haluttomuus tuoda 
omia puutteita esille muiden nähtäväksi. Conboy ym. (2011) esittääkin tärkeäksi 
mahdollistaa palautteen annon muissakin tilanteissa kuin Scrumin tapahtumien 
aikana sekä tiimityöskentelyn mahdollistamisen vahvempien ja heikompien tii-
min jäsenten välillä. Tiimityöskentelyn voi jakaa sen mukaan, kuinka tiimiläiset 

3 TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
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itse kokevat vastuun jakautuvan sopivasti, ja jotta apua on tarvittaessa helposti 
saatavilla (Conboy ym., 2011).  

Itsevarmuuden puutteeseen vaikuttaa myös yhä kasvava tarve yksilöiden 
laajemmalle osaamiselle. Kehitystiimiläisten on osoitettu tarvitsevan entistä 
enemmän liiketoimintaosaamista kehitystyön ohella, joka laajentaa huomatta-
vasti tarvittavaa osaamisalaa. (Conboy ym., 2011.) Osaamisalan laajentumisen 
ohessa läpinäkyvyydellä ja laajemman perspektiivin omaamisella on merkitystä 
kehitystiimiläisten kannalta, sillä heiltä vaaditaan osaamista projektien eri osa-
alueiden ymmärtämiseksi. (Novac & Ciochină, 2018). The Scrum Guide (Schwaber 
& Sutherland, 2020) mukaan jokainen tiimiläinen omaa kaikki tarvittavat taidot 
arvon luomiseen sprintin aikana, mutta tiimillä itsellään on valta hallinnoida, 
kuka tekee mitäkin tehtävää ja milloin. Kyseistä delegointia tukee myös Conboy 
ym. (2011) tutkimustulokset roolituksesta sen tarpeen ilmentyessä esimerkiksi 
kehitystiimiläisten jakamisella kehittäjiksi ja testaajiksi.  

Epävarmuus, konfliktitilanteet sekä arvojen eroavaisuudet voivat johtua 
työntekijöiden motivaation puutteesta tai olla siihen vaikuttava tekijä. Motivaa-
tion puute yksilöissä johtaa matalampaan sitoutumiseen omaan työhön, johon 
usein myös sisältyy mielenterveydellisiä ongelmia ahdistukseen, suruun tai ma-
sennukseen liittyen. Mielenterveyden ongelmat voivat johtaa pahimmillaan yk-
silöiden vetäytymiseen töistä joko hetkellisesti tai pysyvästi. (Graziotin, 2018.)  

Yksilöiden kohtaamat mielenterveyden ongelmat eivät kuitenkaan ole yk-
siselitteisiä, taikka lähtöisiä Scrumin virheellisestä soveltamisesta. Scrumin mää-
ritelmässä Scrum-tiimi on hierarkiaton, eli päätöksenteko kuuluu kaikille tiimin 
jäsenille (Schwaber & Sutherland, 2020). Kuitenkaan useissa organisaatioissa joh-
toasemissa, kuten Scrum Masterina toimivat henkilöt eivät uskalla jättää tiimiä 
itseohjautumisen varaan, ja he pitävät käsissään tiimin ohjia. Tämä virheellinen 
asennoituminen voi tuottaa muille tiimiläisille kokemuksen osallistamisen puut-
teesta, joka puolestaan vaikuttaa negatiivisesti heidän motivaatioonsa. (Lenberg 
ym., 2019.)  

Tutkimuksessaan Ghayyur ym. (2018) on tunnistanut viisi motivaattoria 
yksilön toiminnalle ketterässä tiimissä: kuuluvuuden tunne, työn monipuolisuus, 
osallistaminen, selkeä tehtävien tunnistaminen sekä tunnustuksen jakaminen 
tehdystä työstä. Nämä korreloivat Lenbergin ym. (2019) havaintojen kanssa tii-
miläisten osallistamisen tarpeesta, sekä selkeästä määrittelyn tarpeesta niin vii-
tekehyksen toteuttamiselle, kun itse työlle. Ghayyur ym. (2018) tutkimuksen 
skaala on niin laaja, ettei sitä täysin voi soveltaa vain Scrum-viitekehyksen tar-
kasteluun eikä tässä tutkimuksessa ole tarkoitus käydä kaikkia havaintoja läpi.  
 

3.2 Sosiaaliset tekijät 

Sosiaaliset tekijät keskittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuomiin vaiku-
tuksiin toiminnassa. Scrumin ihmiskeskeisyys korostaa vuorovaikutuksen mer-
kitystä työn toteutumisen ja onnistumisen kannalta tapahtumien sekä tuotosten 
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kautta lisäten Schwaberin ja Sutherlandin (2020) mukaan läpinäkyvyyttä sekä 
säännöllisyyttä. Yksilöt ovat kuitenkin erilaisia keskenään ja kaikki toimivat eri 
tilanteissa eri tavoin. Tapaamisten korkea frekvenssi kuin myös tarve osallistua 
niihin aktiivisesti vaatii tiimiläisiltä entistä parempia sosiaalisia taitoja (Conboy 
ym., 2011). 

Vaatimukset Conboyn ym. (2011) esittämille sosiaalisille taidoille heijastu-
vat Lenberg ym. (2019) tutkimustuloksissa, jossa todetaan olevan vaikeaa saattaa 
tiimi toimimaan yhdessä, sekä vielä vaikeampaa saada useammat eri osastoilta 
olevat tiimit toimimaan yhdessä. Tätä havaintoa tukee Tannerin ja Mackinnonin 
(2015) huomio riittävästä organisaation sisäisestä kommunikaatiosta, jonka mu-
kaan tiimien välinen tiedonjako vaikuttaa tiimin tehdyn työn määrään. Yhteen-
kuuluvuuden tunteella ja tiimin koheesiolla on siis merkitystä niin yksittäisen 
tiimin kuin koko organisaation toimintaan. 

Erilaisia sosiaalisten taitojen vahvuuksia voidaan hyödyntää sen mukaan, 
kuka niitä parhaiten hallitsee. Sosiaalisen tuen saaminen Scrumin tapaamisissa 
vaikuttaa positiivisesti tiimiläisten sitoutumiseen ja edesauttaa tiimin toimintaa. 
Kolikon kääntöpuolella taas Scrumin tapahtumien järjestäminen niiden itseisar-
von perusteella ei lisää tiimin sitoutumista ilman sosiaalista tukea. (Müller ym., 
2021.) Näitä tuloksia peilaten Strayn ym. (2016) löydöksiin tulee Scrumin mu-
kaista avoimuutta noudattaa tapahtumissa kuin niiden ulkopuolellakin. Avoi-
muus ja ongelmien jakaminen auttaa tiimiläisiä saamaan tukea heidän esittä-
miinsä ongelmiin tai kysymyksiin (Stray ym., 2016).  

Scrumin arvopohja on esittäytynyt oleelliseksi osaksi Scrumin toiminnan 
tarkastelemista. Yksilöllisiä tekijöitä tarkastellessa niin Lenberg ym. (2019) kuin 
Conboy ym. (2011) löysivät arvojen puutteellisen ymmärtämisen ja soveltamisen 
vaikuttavan negatiivisesti Scrum-tiimin toimintaan. Nämä arvopohjan risteymät 
voivat aiheuttaa tiimin sisällä konflikteja, jotka heikentävät tiimin tahtoa työs-
kennellä keskenään. Konfliktitilanteet aiheuttavat yksilöissä välinpitämättö-
myyttä ja siirtävät fokuksen vain lyhyen tähtäimen tavoitteisiin, sekä rapauttavat 
organisaation sisäistä luottamusta. Kokonaisuudessaan konfliktitilanteet siis vai-
kuttavat negatiivisesti tiimin tai koko organisaation toimintaan riippuen konflik-
tin tasosta. (Lenberg ym., 2019.) 

Scrum-tiimin tulisi toimia Schwaberin & Sutherlandin (2020) mukaan hie-
rarkiattomasti ja itseohjautuvasti. Kuten kuitenkin yksilöllisiä tekijöitä tarkastel-
lessa on mahdollista todeta, voidaan nähdä hierarkian sekä perinteisemmän joh-
tamistyylin olevan yhä läsnä organisaatioissa, jotka identifioivat omaksuneensa 
Scrum-viitekehyksen. Scrum Masterin rooli itseohjautuvassa tiimissä on palvella 
muuta tiimiä omien intressiensä ja vallan tahdon ulkopuolella (van Dierendonck, 
2011). Itseohjautuvuus vaikuttaa muun muassa tiimiläisten tunteeseen siitä, että 
he joutuvat vastaamaan jollekin muulle heidän tekemästään työstä sekä siihen 
kuinka tietoa jaetaan Scrumin tapahtumissa ja missä ajassa (Stray ym., 2016). 
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3.3 Proseduraaliset tekijät 

Proseduraaliset tekijät koskettavat Scrum-viitekehyksen itsensä määräämien 
prosessien ja tapahtumien tarkastelemista toiminnan vaikuttamisen näkökul-
masta. Scrumin tapahtumien tavoitteena on tarkastella sekä sopeuttaa Scrumin 
tuotoksia (Schwaber & Sutherland, 2020). Tämä tarkoitus kuitenkin menee usein 
ohi Scrumia soveltavilta tiimeiltä, joissa Scrumin tapahtumat nähdään vain osana 
prosessia. Käytänteiden toteuttaminen niiden itsensä vuoksi ei toteuta todellista 
ketteryyttä, vaan voi johtaa tiimin ongelmiin niiden toteuttamisen kanssa (Pee-
ters ym., 2022). 

Päivittäiset Scrum-tapaamiset voivat olla avain tehokkaampaan ja osallista-
vampaan tiimiin, kuten sosiaalisia tekijöitä tarkastellessa selvisi. Kuitenkin vää-
rin sovellettuna niistä tulee haitallisia, ja koetaan ajan tuhlaukseksi ja toimin-
noiksi, joita ei tarvita. Päivittäiset tapaamiset esiintyvät haitallisiksi ja ajan tuh-
laukseksi koettuina toimintoina, joita ei tarvita, jos ne ovat liian pitkiä tai häirit-
sevään aikaan, jolloin tiimiläiset usein kokevat tapaamisen vievän pois itse työn 
tekemiseltä. Myöhästymiset tapaamisesta myös turhauttavat, sillä ne myös luo-
vat tunteen ajan hukkaamisesta. (Stray ym., 2016.) Osasyy ilmenee Scrum-tiimin 
sisäisistä erikoistumisista esim. testaukseen tai kehitystyöhön, joka voi aiheuttaa 
muille osaryhmille kokemuksen siitä, ettei läpikäytävä asia koske heitä (Stray 
ym., 2016). Scrum tiimillä on itseohjautuvuuden kautta oikeus jakaa tehtäviä tar-
peen mukaan, mutta se ei saa mennä ristiin Schwaberin ja Sutherlandin (2020) 
tiimin käsityksen kanssa. 

Päivittäiset tapaamiset saadaan toimimaan, kun niiden kommunikaatioku-
vio sisältää dialogia koko tiimin kesken sen sijaan, että tiimin jäsenet kommuni-
koivat kokemuksensa tapaamisen fasilitoijalle, eli useimmiten Scrum Masterille 
(Stray ym., 2020). Myös esteet, kuten tapaamisen huono ajankohta tulee poistaa 
hierarkian lisäksi, jotta tapaamiset koetaan hyödyllisiksi ja sosiaalisesti tukeviksi. 
Tapaamisen pituutta voi lyhentää esimerkiksi seisomalla päivittäisen tapaami-
sen ajan, jolloin siirrytään epämukavuusalueelle eikä tapaamista haluta venyttää. 
(Stray ym., 2016).  

Sprintin suunnitteluvaiheessa on tärkeää arvioida tehtävän työn määrä rea-
listisesti. Liian suuri yksilölle lankeava työmäärä lisää stressiä ja täten heikentää 
yksilön ja tiimin tehokkuutta. Onkin tärkeää, että tiimin johtoasemissa toimivat 
eivät langeta tiimilleen liikaa työtä tuotteen kehityslistasta sprintin ajaksi. (Tan-
ner & Mackinnon, 2015.) Myöskään ylimääräisten, mutta pakollisten tehtävien 
tekeminen ei ole suotuisaa sprintin inkrementin kannalta. Esimerkiksi sprintin 
aikana huomatut bugit eli ohjelmointivirheet tulisi merkata oikealle vakavuusta-
solle, joka määrittää virheen korjaamisen aikataulun ja täten se voidaan sisällyt-
tää hyvässä tilanteessa osaksi seuraavien sprinttien työtä. (Tanner & Mackinnon, 
2015.) 

Scrum Masterin ja Product Ownerin rooleissa on vaatimuksena ylläpitää 
Scrumin tapahtumia ja tuotoksia. Tämä langettaa heille niin enemmän tapahtu-
mia kuin vastuuta tapahtumista kuin kehitystiimiläisille (Stray ym., 2016). 
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Liiallinen tapahtumien ja tapaamisten määrä vaikuttaa Scrum Masteriin ja Pro-
duct Owneriin negatiivisesti lisäten koettua työmäärää sekä väsymystä (Luong 
& Rogelberg, 2005). Scrum-prosessin määrittämien tapahtumien ulkopuolella ei 
siis tulisi pitää ylimääräisiä tapaamisia ilman riittäviä perusteluja. 

Schwaber ja Sutherland (2020) esittävät päivittäisten Scrum tapaamisten 
kannustavan myös nopeaan päätöksentekoon kommunikaation parantamisen ja 
haittojen tunnistamisen lisäksi. Ketteryys on olennaista kehitettävän tuotteen on-
nistumisen kannalta, jonka vuoksi tuotoksia tarkastelemalla, Scrumin pilareita ja 
arvoja seuraamalla päätöksiä tulisi voida tehdä nopeallakin aikavälillä. Vaatimus 
pikaiselle päätöksenteolle voi tosin koitua myös tiimin ongelmaksi, jossa tilanne 
voi äityä siihen, että jokainen päätös joudutaan tekemään pikaisesti aivan kuin 
viimeisinä oljenkorsina, jotta organisaation toiminta saadaan ylläpidettyä. Näistä 
johtuen voi fokus siirtyä tulevaisuuspainotteisesta suunnittelusta nykyhetkeen, 
jolloin esimerkiksi koodin taso laskee, sen uudelleenkäytettävyys poistuu ja tes-
teistä joustetaan, ellei niitä jätetä kokonaan pois. (Lenberg ym., 2019.)  

Yksilölliset tekijät vaikuttavat myös yksilöiden prosessin noudattamiseen. 
Yksilön tyytymättömyys voi johtaa viiveisiin sekä prosessista poikkeamiseen, 
joka taas voi luoda työstä rikkonaisempaa. Poikkeaminen prosessista aiheuttaa 
yksilöllisten tekijöiden lisäksi ongelmia tehdyn työn laatuun ja tuottavuuteen, 
joita voidaan ehkäistä välttämällä työntekijöiden tyytymättömyyttä. (Graziotin, 
2018.) Tiimiläisten tyytymättömyys on riippuvainen useasta muuttujasta, mutta 
proseduraalisesta näkökulmasta Scrumin arvojen ja määritelmien noudattami-
nen ratkaisee useita tyytyväisyyteen liittyviä ongelmia.  

3.4 Johtamiseen liittyvät tekijät 

Scrum-tiimin johtaminen poikkeaa hyvin paljon perinteisempää viitekehystä 
käyttävän tiimin johtamisesta. Alaluvussa 2.2 on käsitelty Scrum-tiimin toimin-
taa sekä sen johtamista, ja todettu hyvän Scrum-tiimin olevan matalahierarkki-
nen sekä johtamistyyliltään palveleva, eikä hallinnoiva. Kyseisiä määritelmiä tu-
kee yksilöllisten, sosiaalisten ja proseduraalisten tekijöiden huomiot itseohjautu-
vuuden tärkeydestä tiimin toiminnan kannalta. Johtamistyylillä on suuri merki-
tys tiimin tuottavuuteen eri viitekehyksiin soveltaen, mutta samat johtamistyylit 
useimmiten vaikuttavat samalla tavalla viitekehyksestä riippumatta (Garcia & 
Russo, 2019).  

Usea ongelma Scrumin soveltamisessa syntyy johtajien asenteesta sen to-
teuttamiseen. Johtoasemissa toimivien asenteet ja käsitykset vaikuttavat heidän 
itsensä lisäksi muuhun tiimiin sekä organisaatioon. Yksilöllisiä tekijöitä tarkas-
tellessa esille nousi arvoeriäväisyyden vaikutus yksilötasolla, joka on osittain 
johdannainen tiimin johtajasta. Ongelmaksi muodostuu organisaation ketteryy-
den korostaminen ainoastaan ulkoisessa viestinnässä ja esimerkiksi rekrytointi-
tilanteissa ilman sen todellista soveltamista, oli kyse niin arvoista kuin ketteristä 
menetelmistä. (Lenberg ym., 2019.) Osasyy vastaavaan käyttäytymiseen voi joh-
tua johtajan jämähtämisestä menneisyyteen, esimerkiksi epäonnistuneiden 
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ketterien menetelmien kokeilujen pohjalta. Mikäli Scrumia ei toteuteta tarkoituk-
senmukaiseksi, voi se myös johtaa muun tiimin näkökulmasta tyytymättömäm-
piin päätöksiin ja liialliseen hallinnointiin, joka puolestaan vaikuttaa negatiivi-
sesti motivaatioon ja tiimin osallistumiseen. (Lenberg ym., 2019.) Johtajan itse on 
siis tärkeä sisäistää Scrumin arvot ja prosessi, jotta hän voi soveltaa niitä. 

Johtajan ymmärtämisen puute Scrum-viitekehyksessä luo myös ongelmia 
työn allokoinnissa. Mikäli johtaja ei ymmärrä prosessia, voi hän allokoida tiimille 
liikaa tehtäviä sprintin ajaksi, joka johtaa keskeytyksiin sprintin aikana. Scru-
missa on myös oleellista, ettei sprintin aikana tehtävää työtä muuteta sen aikana 
ilman erittäin painavaa syytä (Schwaber & Sutherland, 2020). Tätä tukee myös 
Tannerin ja Mackinnonin (2015) havainnot työn viivästymisestä, mikäli työtehtä-
viä on liikaa tai niitä lisätään Sprintin aikana. 

Proseduraalisissa tekijöissä mainittu päivittäisten tapaamisten raportoinnin 
muoto on myös osa johtamisen näkökulmaa, sillä se implikoi tarpeen johtajalle 
omaksua palveleva johtamistapa tehdäkseen tapaamisen mielekkäämmäksi 
muille muun muassa nopeuttamalla tapaamisia sekä vähentämällä muodolli-
suutta (Stray ym., 2016). Liika raportointi tai negatiivinen palaute esimerkiksi ke-
hitystiimiläisen ja Scrum Masterin välillä luo tapahtumiin painostavan ja epämu-
kavan tunnelman, joka ei ole haluttu (Stray ym., 2016, 2020). 

Strayn ym. (2016, 2020) havainnot itseohjautuvuuden tarpeesta tuo esille 
Conboyn ym. (2011) ongelman jaetun päätöksenteon haasteista. Itseohjautuvuus 
voi luoda johtajille tietämättömyyden tunteen heidän roolinsa osalta tai ohjata 
tiimiläisiä valitsemaan sprintille tehtäviä, joita he eivät suoriudu. Onkin kannat-
tavaa, että tiimi rakentaa yhteisen ympäristön tiedon jakamiseen, implementoi 
demokraattisen äänestysjärjestelmän sekä asettaa johtavassa asemassa toimivan 
henkilön fasilitaattorin rooliin, joka ylläpitää Scrumin tapahtumia. (Conboy ym., 
2011.) 

Hierarkian positiivinen puoli on sen luoma turvaverkko, joka perustuu joh-
toasemissa toimivien vastuuasemaan. Ilman selkeää vastuuhenkilöä palaute me-
nee suoraan tiimiläisille, jotka usein kokevat olevansa henkilökohtaisesti vas-
tuussa virheistään ja täten voivat ottaa asioita erittäin henkilökohtaisesti. Tiimi-
läisten tulee aktiivisesti ylläpitää käsitystä siitä, että he ovat yhdessä vastuussa 
tehdystä työstä, eikä antaa henkilökohtaisuuksien haitata työn edistymistä. (Len-
berg ym., 2019.) 

 
 

3.5 Tekijöiden vaikutus toimintaan 

Tässä tutkimuksessa hallinnolliseksi työksi määriteltiin kaikki työ, mikä ei suo-
raan edistä inkrementin edistymistä, eli esimerkiksi Scrumin tapaamiset (mm. 
päivittäinen tapaaminen, retrospektiivi) sekä tuotokset (mm. tuotteen kehitys-
lista, sprintin tehtävälista). Tekijöitä tarkastellessa hallinnolliseen työhön 
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liittyvät ongelmat syntyvät useimmiten inhimillisistä tekijöistä, niin yksilöllisellä, 
sosiaalisella, proseduraalisella kuin johtamisen tasolla. 

Scrumissa perinteinen hierarkiallinen johtamistyyli luo ongelmia Strayn 
(2016, 2020), Conboyn ym. (2011), Lenbergin ym. (2019) ja Garcian & Russon 
(2019) tutkimustuloksiin perustuen. Tiimiläisten osallistamisen puute vähentää 
heidän sitoutumistaan ja motivaatiotaan, joka heikentää heidän tehokkuuttaan 
sekä Scrum-prosessin noudattamista johtaen hyödyttömimpiin tapahtumiin sekä 
tyytymättömyyteen (Graziotin, 2018; Lenberg ym., 2019). Kommunikaation taso 
kärsii ketterässä kehityksessä, mikäli sitä ei toteuteta vapaasti Scrumin arvojen 
mukaan kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena tiimin kaikkien jäsenten kesken, 
joka näkyy tiimin tehokkuudessa (Stray ym., 2020). Scrum-tiimin johtajien tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota Scrumin sekä sen määrittämien arvojen ymmär-
tämiseen ja opettamiseen.  

Suuri osa ongelmista johtuu arvojen noudattamattomuudesta sekä proses-
sin ymmärtämättömyydestä. Arvopohjan eriäväisyydet Scrumissa johtavat pro-
sessin noudattamiseen prosessin takia, jolloin tiimin tehokkuus ja tyytyväisyys 
laskee (Conboy ym., 2011; Lenberg ym., 2019). Scrum–tiimin ellei jopa koko or-
ganisaation tulisi noudattaa Scrumin arvoja, jotta olisi mahdollista luoda kette-
rään kehitykseen soveltuva ilmapiiri ja ympäristö. Jos Scrumia ei täysin ymmärrä, 
voidaan työtä allokoida liikaa tai väärällä tavalla, kuten kesken sprintin (Tanner 
& Mackinnon, 2015). Täten myös tuotosten tarkasteluun menee turhaa aikaa ja 
vaivaa, kun työtä täytyy jatkuvasti tarkastella ja pilkkoa uudestaan. Ketterien or-
ganisaatioiden tulisi siis tarkastella miksi, kuinka ja missä he soveltavat Scrumia, 
sekä ketkä ovat vastuussa viitekehyksen koulutuksesta sitä soveltavalle henki-
löstölle. Scrum Masterin vastuulla on tarkkailla tiimin tehokkuutta sekä Scrumin 
toteutumista (Schwaber & Sutherland, 2020). Scrumin johtamisella voidaan to-
deta olevan suuri merkitys ketterien ja matalahierarkkisten tiimien toiminnassa.  
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Tässä tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen ”Kuinka 
Scrum-viitekehyksen vaatima hallinnollinen työ vaikuttaa tiimin toimintaky-
kyyn?”. Tutkimustavoitteena oli löytää positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia 
Scrumin toimintaan, johon tutkimus löysi vastauksia. Tutkimuksessa selvitin 
hallinnollisen työn toteutustavan vaikuttavan huomattavasti tiimin toimintaky-
kyyn sekä erityisesti tiimin johtamisen olevan suuri vaikutustekijä Schwaberin & 
Sutherlandin (2020) määrittelemän Scrumin soveltamisessa. Scrum tiimin johta-
misella on vaikutusta tiimin motivaatioon, tyytyväisyyteen, tehokkuuteen ja il-
mapiiriin, jotka kaikki vaikuttavat muun tiimin toimintaan (Holtzhausen & de 
Klerk, 2018; Lenberg ym., 2019). Palvelevaa johtamismallia käyttämällä luodaan 
avoimempi ja itseohjautuvampi työympäristö, jossa hallinnolliset työt kuten päi-
vittäiset tapaamiset ja sprintin tehtävälistan luonnehtiminen toteutuu nopeam-
min, vaivattomammin sekä osallisten näkökulmasta tyytyväisemmin (Conboy 
ym., 2011; van Dierendonck, 2011). Tiimin osallistaminen päätöksentekoon hel-
pottaa työn ja tiedon jakamista tiimin sisällä, joka puolestaan vähentää keskey-
tyksiä tai häiriöitä sprintin aikana (Graziotin, 2018; Lenberg ym., 2019). Scrumin 
vaatiman hallinnollisen työn vaikutus on siis hyvin riippuvainen sen toteutuksen 
laadusta, eikä niinkään itse vaadituista prosesseista. 

Käytetyissä lähteissä raportoidut tutkimukset olivat toteutettu hyvin erilai-
sissa ympäristöissä niin geopoliittisesti kuin niiden tarkasteleman alan suhteen, 
joka voi selittää erilaisuuksia niiden havainnoista. Kulttuurilliset erot organisaa-
tioiden ja maiden välillä ovat suuria, joka vaikuttaa suoraan esimerkiksi organi-
saatioiden arvopohjaan. Esitetyt arvot ovat myös suhteellisen geneerisiä, eivätkä 
ne itsessään merkitse mitään ilman kontekstia. Scrumin arvojen ja kulttuurillis-
ten arvojen välistä vuorovaikutusta voisi olla suositeltavaa tutkia lisää tulevai-
suudessa. 

Tutkimustulosten reliabiliteetti ja validiteetti ovat suhteellisen korkeat, 
mutta eivät täydelliset. Validiteetin kannalta tutkimus olisi hyötynyt empiirisestä 
osiosta, jolla olisi saanut kerättyä täsmällistä aineistoa tutkimusta varten. Oman 
aineiston kerääminen olisi myös helpottanut tutkimustulosten rajausta tietylle 
sektorille, sen sijaan, että aineistoa on käytetty laajalti useista konteksteista. 

4 YHTEENVETO 
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Kokonaisuudessaan tutkimus on validi sen käyttämien menetelmien sekä esitet-
tyjen tutkimustulosten näkökulmasta. 

Tutkimuksen reliabiliteetti on myös korkea, sillä tutkimuksessa käytettä-
vien lähteiden tutkimustulokset linjaavat suuresti tämän tutkimuksen tulosten 
kanssa. Useat lähteet olivat systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ja sisälsivät sa-
moja tutkimustuloksia kuin tässä tutkimuksessa, joten voimme todeta ainakin 
suuren osan tutkimustuloksista olevan toistettavia samoilla menetelmillä.  

Johtamismenetelmien tarkastelu Scrumissa on siten mielenkiintoista, ettei 
ole olemassa yhtä oikeaa tapaa johtaa Scrum-tiimiä. Palveleva johtaminen vah-
vistaa tiimin itseohjautuvuutta ja kommunikointia keskenään, joka vaikuttaa po-
sitiivisesti tiimin osallistumiseen sekä motivaatioon (Conboy ym., 2011; Stray 
ym., 2020; van Dierendonck, 2011). Palvelevan johtamisen teoria ratkaisee monia 
perinteisemmän johtamistyylin luomaa ongelmaa, mutta se ei ole ainoa mahdol-
linen vastine perinteiselle johtamiselle. Esimerkiksi transformaalisen ja transak-
tionaalisen johtamisen vaikutuksia Scrum-tiimiin tulisi tutkia enemmän ja tar-
kastella tarvitseeko Scrumiin soveltaa mitään johtamisen teoriaa sen omien mää-
rittelyn lisäksi.  
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