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Tiivistelmä 

Ketteryys ja organisaatiokulttuuri ovat molemmat arvoihin ja periaatteisiin pohjautuvia 
käsitteitä, joille ei ole olemassa yksiselitteisiä määritelmiä. Ohjelmistokehitys tunnetaan 
insinöörimäisenä tieteenalana, jossa arvostetaan kovia taitoja ja teknisestä osaamista. 
Organisaatioiden tavoitellessa ihmiskeskeistä ja ketterää organisaatiokulttuuria ne 
kohtaavat aivan uudenlaisia haasteita. Organisaatioiden täytyy ennen ketteryyteen 
siirtymistä tarkasti identifioida ja analysoida tekijät, jotka mahdollistavat ketterän 
organisaatiokulttuurin.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida ketteryyteen vaikuttavia tekijöitä 
organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Tutkimus tehtiin arvojen, periaatteiden ja 
käytäntöjen kautta ja tutkimuksessa otettiin myös huomioon se, miten ne vaikuttavat 
työyhteisöön ja ihmisiin. Hakuprosessin tuloksena saatiin 705 artikkelia, joista 
hyväksymis- ja hylkäyskriteerit huomioon ottaen jäi lopulliseen tutkimukseen 19 
artikkelia. Tutkimustulosten vaihtelevuudesta näkyy kuinka eri tavoilla ketteryydestä 
ajatellaan ja kuinka erilaiset tekijät vaikuttavat kussakin organisaatiossa.  

Tutkimus tehtiin systemaattisena kirjallisuuskartoituksena, jossa haetaan artikkeleita 
tarkoin määritellyn hakuprosessin mukaan. Lopulliseen meta-analyysiin otettiin mukaan 
kaikki vuoden 2001 jälkeen julkaistut artikkelit, jotka täyttivät hakuprosessissa 
määritellyt hakuehdot ja hyväksymiskriteerit ja joissa käsiteltiin ketteryyttä 
organisaatiokulttuurin näkökulmasta.  

Ketteryys on tullut yhdeksi yleisimmistä tavasta työskennellä ohjelmistokehitys 
organisaatioissa ja se kuulostaa hyvin helpolta tavalta parantaa tehokkuutta. Monet 
organisaatiot yrittävät muuttua ketteriksi ottamalla pelkästään uusia menetelmiä 
käyttöön, mutta unohtavat samalla ketteryyden arvomaailman ja periaatteet. Ketteryys 
on kuitenkin arvomaailmansa puolesta helposti tunnistettavissa pehmeäksi tieteeksi, 
jossa ihmiset ovat hyvin keskeisessä asemassa. Yritykset kertovat usein käyttävänsä 
ketteriä prosesseja, vaikka tosiasiassa prosessit eivät voi olla ketteriä, vain ihmiset 
voivat olla ketteriä. 

Tutkielman tuloksena selventyi, kuinka erilaisen näkökulman ketteryys tuo 
ohjelmistokehitykseen ja organisaatiokulttuuriin, ja kuinka paljon haasteita ja 
välttämätöntä muutosta se tuo mukanaan organisaatiokulttuuriin. Ketteryys vaatii 
toimiakseen ajattelutapojen ja asenteiden muutosta. Useissa tutkimuksissa keskitytään 
ketteriin menetelmiin, niiden käytäntöihin ja vaikutukseen organisaatiossa, samalla kun 
unohdetaan vaikutukset työyhteisöön. Tämä tutkimus antaa katsauksen ketteryyteen 
vaikuttavista tekijöistä organisaatiokulttuurin näkökulmasta.  
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Ketterä ohjelmistokehitys, organisaatio, ihmiset, tiimi, ryhmä, yksilö 

Ohjaaja 
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Abstract 

Agile and organizational culture are both based on values and principles without clear 
and unambiguous definitions. Software development are known as engineering science, 
which values hard and technical skills. While organizations try to adopt people-centric 
and agile organization culture, they will meet completely new challenges. Before 
starting adopt agile methods organizations must precisely identify and analyse factors 
which enable agile organization culture.  

This study aimed to map and analyse factors which impact on agile adoption from the 
point of view of organization culture. The study focuses on agile practices, principles 
and values which should be aligned with the company’s existing ones. As the result of 
mapping process 705 articles were identified. 19 articles were included for the final 
study after applying inclusion and exclusion criteria. When analysing the results it is 
very easy to notice how different ways people think of agile and how different factors 
affect in each organization. 

The study was conducted as a systematic mapping study in which articles published 
after Agile Manifesto (2001) were analysed. All articles which matched search strategy 
conditions were retrieved from IEEE Xplore, ACM Digital Library and ScienceDirect. 

Agile has become more and more common way to work in software organizations and it 
sounds very easy way to improve efficiency. Many organizations try to adopt agile by 
only starting to use new methods, but it is not possible. Agile is based on values and 
principles which has to align with organizational culture. However, agile can be easily 
recognized as a people-centric soft science. Companies may claim be using agile 
processes even if processes can’t be agile only people can. 

Results of study made clear how different aspect agility brings to software development 
and organisation culture and how many challenges and necessary changes it brings with. 
Agile requires changes for mind-set and attitudes. Many studies focus on agile methods 
and agility, their practices and impacts on organization. At the same time we forgot its 
impact on working environment. This study gives an overview of factors having on 
impact on organization culture that enable successful agile adoption. 
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Alkusanat 

Tämän Pro Gradu -tutkielma valmistumisesta saan kiittää monia ihmisiä ympärilläni. 
Suurimmat kiitokset menee ihanalle ja tsemppaavalle ohjaajalleni Dosentti Raija 
Haloselle, jonka tuki ja neuvot ovat olleet korvaamattomat. Suuret kiitokset ansaitsee 
myös Opinto-ohjaaja Heli Alatalo kullanarvoisista neuvoista ja kuuntelemisen taidoista. 
Informaatikko Pertti Martinmäkeä haluan kiittää suurenmoisesta avusta 
tietokantahakujen kanssa. Viimeiset mutta eivät vähäisimmät kiitokset menee ihanalle 
gradu -ryhmän vetäjälle Suunnittelija Kaisa Karhulle ja meidän mukavalle ja 
tsemppaavalle gradu -ryhmälle.  

Virallisten tahojen lisäksi kultaakin kalliimpi tuki on tullut perheeltäni ja rakkaalta 
äidiltäni. Erityisesti Sapporossa opiskelevan poikani Janne Tikkasen tuki ja neuvot ovat 
olleet tuiki tärkeitä. Olen niin kiitollinen teidän olemassa olostanne, kiitos!! 

Tarja Käckman 



5 

Sisältö 

Tiivistelmä ........................................................................................................................ 2 
Alkusanat .......................................................................................................................... 4 
Sisältö ................................................................................................................................ 5 
1. Johdanto ........................................................................................................................ 6 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ......................................................................................... 6 
1.2 Motivaatio ............................................................................................................ 6 
1.3 Aikaisemmat tutkimukset .................................................................................... 7 
1.4 Tutkimuksen lähestymistapa ................................................................................ 7 
1.5 Keskeiset tulokset ................................................................................................ 8 
1.6 Tutkimuksen rakenne ........................................................................................... 8 

2. Aikaisemmat tutkimukset ............................................................................................. 9 
2.1 Organisaatiokulttuuri ........................................................................................... 9 

2.1.1 Organisaatiokulttuurin käsite .................................................................... 9 
2.1.2 Organisaatiokulttuurin kolme tasoa ........................................................ 11 

2.2 Ketteryys ............................................................................................................ 13 
2.2.1 Agile Manifesto ...................................................................................... 13 
2.2.2 Ketteryys ja ketterät menetelmät ............................................................ 14 
2.2.3 Ketteryyden vaikutus projektin johtamiseen .......................................... 16 
2.2.4 Ketteryyden vaikutus tiimirakenteeseen ................................................. 17 
2.2.5 Ketteryyden vaikutus yksilöön ............................................................... 19 

2.3 Organisaatiokulttuuri ja ketteryys ...................................................................... 21 
3. Tutkimuksen lähestymistapa ...................................................................................... 27 

3.1 Tutkimusmenetelmä ........................................................................................... 27 
3.2 Tutkimuskysymyksen määrittely ....................................................................... 29 
3.3 Hakuprosessi ...................................................................................................... 30 
3.4 Hyväksymis- ja hylkäyskriteerit ........................................................................ 33 
3.5 Luokittelu ........................................................................................................... 34 

4. Tulokset ja analysointi ................................................................................................ 37 
4.1 Meta-analyysi ..................................................................................................... 37 
4.2 Organisaation rakenne ja kulttuuri ..................................................................... 39 
4.3 Muutosjohtajuus ................................................................................................. 42 
4.4 Johtamistyyli ...................................................................................................... 43 
4.5 Työyhteisö ......................................................................................................... 45 
4.6 Työympäristö ja teknologia ............................................................................... 47 

5. Pohdinta ...................................................................................................................... 48 
5.1 Organisaation rakenne ja kulttuuri ..................................................................... 48 
5.2 Muutosjohtajuus ................................................................................................. 50 
5.3 Johtamistyyli ...................................................................................................... 51 
5.4 Työyhteisö ......................................................................................................... 51 
5.5 Työympäristö ja teknologia ............................................................................... 53 

6. Loppusanat ................................................................................................................. 54 
Lähdeluettelo ................................................................................................................... 56 
Liite A. Ketteryyteen vaikuttavia tekijöitä ...................................................................... 59 
Liite B. Meta-analyysissä tutkitut artikkelit .................................................................... 60 
Liite B. Jatkuu ................................................................................................................. 61 
 



6 

1. Johdanto 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen sisältö: Tutkimuksen tarkoitus, motivaatio, 
aikaisemmat tutkimukset, tutkimuksen lähestymistapa, keskeiset tulokset ja tutkimuksen 
rakenne. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa käsitystä, kuinka keskeisessä roolissa 
ihmiset ja organisaatiossa vallitseva kulttuuri ovat ketteriä menetelmiä käyttävissä 
projekteissa, kuinka sekä ketteryyden että organisaatiokulttuurin arvot ja periaatteet 
vaikuttavat työskentelytapoihin ja työyhteisöön; ihmisiin, tiimeihin, ja projektin 
johtamiseen.  

Tutkimus tehtiin systemaattisena kirjallisuuskartoituksena. Tarkoituksena oli 
identifioida tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat ketteryyden omaksumiseen 
organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Työssä pohdittiin, sitä ovatko toiset ihmiset jo 
valmiiksi ketteriä ja vaatiiko ketterässä tiimissä ja organisaatiossa työskenteleminen 
tietynlaista osaamista ja voiko ketteryyteen oppia.  

1.2 Motivaatio 

Ketteryys ja organisaatiokulttuuri ovat tutkimusaiheena mielenkiintoisia, koska 
molempien termien määrittelyt eroavat hyvin monilla eri tavoilla. Schein (1991) on 
todennut, että lisätessämme sanaan kulttuuri, jolla on paljon eri merkityksiä, sanan 
organisaatio tuloksena on käsitteellinen sekasotku (Schein, 1991). Sanalle ketteryys ei 
ole riittävän selkeää ja ytimekästä määrittelyä ja kun se yhdistetään 
organisaatiokulttuuriin, saadaan aikaiseksi dynaaminen ja monimutkainen suhde (da 
Silva, Amaral, Matsubara & Graciano, 2015; Iivari & Iivari, 2011; Tolfo, Wazlawick, 
Ferreira & Forcellini, 2011). 

Iivari ja Iivari (2011) toteavat, että saatavilla olevat tutkimukset perustuvat 
olettamukseen organisaatiokulttuurin ja ketterän kulttuurin yhteensopivuudesta. Niissä 
identifioidaan piirteitä ideaalimaailman organisaatiokulttuurista ja näin se saadaan 
sovitettua yhteen ketteryyden ja ketterien menetelmien kanssa. Tutkijat ovat kuitenkin 
tulleet hyvin erilaisiin tuloksiin, miten yhteensopivuus saavutetaan. (Iivari & Iivari, 
2011.) 

Ketteryyttä käsitellään usein ketteriin menetelmiin ja käytäntöihin viitaten samalla kun 
unohdetaan vaikutukset työyhteisöön ja organisaation kulttuuriin. Ketteryyden 
omaksumisesta on runsaasti artikkeleita, joissa organisaatiot yrittävät muuttua ketteriksi 
ottamalla ketteriä menetelmiä käyttöön. Silvan ja kumppaneiden (2015) tutkimuksen 
mukaan organisaatioista ei välttämättä ketteriä menetelmiä noudattaen tule niin ketteriä 
kuin alkuperäinen tavoite on ollut, koska organisaation tyyppi ja olemassa oleva 
organisaatiokulttuuri vaikuttavat niin paljon lopputulokseen. (Silva et al., 2015.) 
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1.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Organisaatiokulttuuri on ihmisten työyhteisössä omalla toiminnalla ja käyttäytymisellä 
aikaan saama joukko tapoja, normeja, oletuksia, uskomuksia ja arvoja. Tätä 
organisaatioon aikaa myöten juurtunutta kulttuuria noudatetaan tiukasti ja sitä opetetaan 
uusille työntekijöille vakiintuneina menettelytapoina. Organisaatiokulttuuri merkitsee 
ryhmälle stabiilisuutta ja sitä on ulkopuolisten haastavaa lähteä muuttamaan. On tärkeää 
ensin ymmärtää organisaation kokemuksiin perustuvien uskomuksien, arvojen, 
asenteiden ja perinteiden luonne. Kun perusoletukset ovat selvillä, on helpompi 
ymmärtää organisaatiokulttuurin konkreettisempia tasoja ja aloittaa vallitsevan 
organisaatiokulttuurin muutostyö. (Schein 2010.) 

Ketteryys puolestaan on dynaaminen toimintatapa, jossa hyvin keskeistä on nopea 
reagoiminen asioihin ja organisaation muutoshalukkuus. Ketterässä organisaatiossa 
halutaan luoda muutosta ja vastata muutoksiin, koska asioiden ei uskota olevan 
pysyvää. Ketteryys on myös ihmiskeskeinen ja arvomaailmaan perustuva ajattelutapa, 
joka vaikuttaa koko organisaation toimintaan, sekä kulttuurin että ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen ja työskentelytapoihin. (Nerur, Mahapatra & Mangalaraj, 2005; 
Moore & Spens 2008.) 

Ketterässä organisaatiokulttuurissa yhdistetään kaksi suhteellisen abstraktia asiaa, joille 
molemmille on kirjallisuudessa useita määritelmiä. Lisäksi ketteryys on dynaaminen 
ajattelutapa ja organisaatiokulttuuri puolestaan stabiili, joka tekee niiden suhteesta 
monimutkaisen. Näiden kahden koko organisaation toimintaan vaikuttavan 
ajattelumallin yhdistäminen on haastavaa. Organisaatioiden on ensin analysoitava sen 
hetkinen toimintakulttuuri ymmärtääkseen, millainen lähestymistapa juuri heillä pitäisi 
ketteryyteen olla. (Iivari & Iivari, 2011.)  

1.4 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimus tehtiin järjestelmällisenä kirjallisuuskartoituksena (engl. systematic mapping), 
jonka tavoitteena on tarjota laaja yleiskatsaus tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. 
Lisäksi siinä pyritään identifioimaan saatavilla olevat todisteet (Kitchenham et al, 
2007). Petersen ja kumppanit (2008) vertailivat omassa tutkimuksessa systemaattista 
kirjallisuuskatsausta ja systemaattista kirjallisuuskartoitusta ja sen tutkimuksen pohjalta 
määrittelivät prosessin systemaattisen kirjallisuuskartoituksen tekemiseen. Prosessissa 
avainsanojen luokittelulla on tärkeä osa ja he suosittelevat tiivistelmän lisäksi lukemaan 
myös johdannon ja tarpeen vaatiessa myös johtopäätöksen. Tämän tutkimuksen 
lähestymistapana käytettiin sekä Kitchenhamin ja kumppaneiden (2007) että Petersenin 
ja kumppaneiden (2008) julkaisemia oppaita ja lisäksi huomioitiin Petersenin ja 
kumppaneiden (2015) julkaisema päivitetty opas. (Petersen, Feldt, Mujtaba & Mattsson, 
2008; Petersen, Feldt, Mujtaba & Mattsson, 2015.) 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskartoitusprosessin tarkoituksena oli hakea ennalta 
määritellyistä tietokannoista kaikki Agile Manifeston (2001) jälkeen julkaistut 
artikkelit, jotka käsittelevät ketteryyteen vaikuttavia tekijöitä organisaatiokulttuurin 
näkökulmasta. Auger ja kumppanit (2008) ja Petersen ja kumppanit (2008) ehdottavat 
käyttämään tutkimuskysymyksen muodostamisessa mallia, jossa heidän ehdotuksissaan 
yhteisiä termejä ovat populaatio, interventio, vertailu ja lopputulos (Auger, Petticrew & 
Roberts, 2008;). Tässä tutkimuksessa populaationa ajateltiin organisaatio kulttuuria ja 
siihen liittyviä ihmisiä ja heidän välistä käyttäytymistä, interventio puolestaan oli 
ketteryyttä. Tavoitteen asettelun jälkeen PICO mallia soveltaen tutkimuskysymykseksi 
määriteltiin: Mitkä ovat tärkeimmät tekijät ketteryyden omaksumisessa 
organisaatiokulttuurin näkökulmasta?  
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Haku tehtiin ennalta määriteltyä hakuprosessia käyttäen, löydettyjä artikkeleita 
verrattiin hyväksymis- ja hylkäyskriteereihin ja lopuksi ne luokiteltiin löydettyjä 
avainsanoja käyttäen. 

1.5 Keskeiset tulokset 

Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin saatavilla olevat todisteet ketterien menetelmien 
käytöstä organisaatiossa ja siihen vaikuttavista organisaatiokulttuurin tekijöistä ja 
näkökulmista. Löydettyjen artikkeleiden perusteella tehtiin luokittelu Petersenin ja 
kumppaneiden (2008; 2015) ja Kitchenhamin ja kumppaneiden (2007) määrittelemien 
järjestelmällisten kirjallisuuskartoitus prosessien mukaisesti.  

Lisäksi analysoitiin, kuinka ketterät arvot ja periaatteet tulisi huomioida ketterässä 
organisaatiokulttuurissa ja mitkä näkökulmat ovat kriittisimmät, jotta organisaatio voi 
muuttua ketteräksi. Tutkimuksessa myös identifioitiin, millaisia tutkimuksia on tehty, 
mitä puutteita nykyisessä tutkimuksissa on ja mitä pitäisi tutkia lisää. Tulokset koottiin 
ja analysoitiin. 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Luvussa kaksi kerrotaan miten aikaisemmissa tutkimuksissa on käsitelty 
organisaatiokulttuuria, ketteryyttä ja niiden välistä suhdetta. Kuvataan, mitä 
organisaatiokulttuuri on, johtajuuden vaikutusta kulttuuriin ja kulttuurin eri tasot. 
Lisäksi kerrotaan, mitä ketteryys vaatii toimiakseen ja mitä ketteryys tuo mukanaan 
työympäristöön. Ketteryys liittyy vahvasti ihmisiin ja työyhteisöön, joten työyhteisö 
käsiteltiin kolmena eri kokonaisuutena, koska niillä kaikilla on oma tehtävänsä 
ketterässä maailmankuvassa. Kaikki ketterät menetelmät ja ketteryys perustuvat Agile 
Manifestoon, joka otettiin mukaan lukuun kaksi, koska sen sisältämät neljä periaatetta 
on usein hiukan vaikea yhdistää ohjelmistokehityksen käytäntöihin. Lopuksi kerrotaan 
organisaatiokulttuurin ja ketteryyden suhteesta.  Luvussa kolme kerrotaan 
systemaattisesta kirjallisuuskartoituksesta, miten se määritellään ja miten tämän 
tutkimuksen systemaattinen kirjallisuuskartoitus prosessi on toteutettu. Luvussa neljä 
esitellään tulokset ja analysoidaan niitä. Luvussa viisi esitellään tämän tutkimuksen 
tärkeimmät tulokset, arvioidaan, mitä lisäarvoa tämä tutkimus on tuottanut. Lisäksi se 
sisältää arvion tutkimusmenetelmästä ja ehdotukset mahdollisiksi jatkotutkimus 
aiheiksi.  
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2. Aikaisemmat tutkimukset 

Tässä luvussa esitellään aikaisempia tutkimuksia organisaatiokulttuurista, ketteryyden 
käsitteestä sekä organisaatiokulttuurin ja ketteryyden välisestä suhteesta. 

2.1 Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuurin vaikutusta työyhteisöön ei usein huomata, koska se ei ole 
kokonaisuudessaan näkyvää, vaan sitä ohjaavat mielessämme olevat opitut tavat ja 
kirjoittamattomat säännöt. Yleensä sen olemassaolo huomataan, kun organisaatiossa 
aletaan tekemään muutosta tuttuihin ja vakiintuneisiin käytäntöihin. Tässä luvussa 
esitellään omissa alaluvissaan organisaatiokulttuurin käsite ja kulttuurin eri tasot.  

2.1.1 Organisaatiokulttuurin käsite 

Organisaatiokulttuuri on vuosien saatossa ryhmässä syntyneitä tapoja, oikeuksia ja 
normeja. Jokaisella organisaatiolla on oma kollektiivinen toimintaa ohjaava 
perusfilosofia, käyttäytymismallit, perinteet ja pelisäännöt, jotka erottavat sen muista 
organisaatioista. Organisaatioon muodostuu kulttuuri, kun erilaiset toiminnot, arvot ja 
ihmisten käyttäytyminen nivoutuu ja integroituu yhteen. (Schein, 2010; Schultz, 2014.) 
Hatch ja kumppanit (2013) toteavat, että yhteistä tunnetuimmille organisaatiokulttuuri 
määrittelyille on yhdessä työskentelevän ryhmän kesken jaetut tavat, uskomukset, 
oletukset, normit, arvot ja tietämykset. Ymmärtääkseen organisaation toimintaa täytyy 
ymmärtää myös siellä vallitsevaa kulttuuria eli uskomuksia ja arvoja ja huomata, että 
myös organisaation sisällä olevissa ryhmissä voi olla oma hiukan erilainen alakulttuuri 
(Schein, 2010). Yhteinen kulttuuri mahdollistaa yhdessä työskentelyyn, vaikkei 
ryhmällä olisi mitään sidoksia työn tai ryhmän ulkopuolella (Schultz, 2014).  

Kulttuuri on syvällinen, kokonaisvaltainen ja monimutkainen osa ryhmää. Kulttuurilla 
on voimakas vaikutus ryhmän käyttäytymiseen (Schein, 2010.) Schultz (2014) kuvaa 
kulttuuria voimaksi, joka ohjaa ihmisiä heidän vuorovaikutuksessaan toisten ihmisten 
kanssa. Organisaation sisällä voi olla myös eri kulttuureita, koska joka kerta, kun 
ihmiset työskentelevät yhdessä jonkun ajanjakson, ryhmälle muodostuu kulttuuri 
(Schultz, 2014.) Kulttuuri on laaja-alainen alitajunnassa ilmentyvä abstraktio, joka 
vaikuttaa kaikkiin organisaatiossa tapahtuviin asioihin: miten organisaatiossa toimitaan, 
millaiset prosessit sillä on ja miten sitä johdetaan. Kulttuuri vaikuttaa kaikkiin 
muutoksiin ja myös muutokset vaikuttavat kulttuuriin: esimiehet ja johtajat vaihtuvat, 
teknologia muuttuu, ryhmät hajoavat. (Schein, 2010.) Organisaatiokulttuurista riippuu, 
kuinka helppoa tai vaikeaa muutosten omaksuminen on. Hierarkkiseen ja 
byrokraattiseen kulttuuriin kuuluvat normit ja uskomukset voivat estää muutosta 
(Schultz, 2014). 

Kulttuuri nähdään sekä eletyn hetken ”tässä ja nyt” -ilmiönä, mutta se perustuu myös 
jokaisen ihmisen taustaan ja historiaan. Passoksen (2014) tutkimuksen mukaan tausta ja 
aikaisemmat kokemukset ovat suurin vaikuttaja ryhmän toiminnassa (Passos, Mendonça 
& Cruzes, 2014). Organisaation ja ryhmän kulttuuri muovautuu sen perusteella, miten 
ihmiset käyttäytyvät ja miten ryhmän vuorovaikutus ja yhteistyö toimii ja kehittyy. 
Ryhmässä on tärkeää ymmärtää, mistä kulttuuri tulee ja miten se kehittyy, koska vain 
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sillä tavalla saamme kulttuurista konkreettisempaa, helpommin käsiteltävää ja 
ymmärrettävämpää. Jos kulttuurille annetaan mahdollisuus ja oikeat työkalut, sen pitäisi 
keskittää huomionsa ihmisen tarpeisiin eli stabiilisuuteen, yhdenmukaisuuteen ja 
tarkoituksenmukaisuuteen. (Schein, 2010.)  

Kulttuurin tavoitteena on aina ryhmän ja organisaation yhdentyminen, josta muodostuu 
johdonmukainen kokonaisuus ja malli. Ryhmän kulttuuri on kerättyä oppimista jaetusta 
yhteisestä historiasta ja siihen on nivottu yhteen rituaalit, arvot ja käyttäytyminen. 
Kulttuurin yksi peruskäsitteistä on, että se on sosiaalisen oppimisen kautta syntyvä 
tulos. (Schein, 2010.) Organisaatiokulttuurilla on suuri merkitys organisaation 
sosiaaliseen rakenteeseen, mikä taas puolestaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja 
toimintaan. Ihmisten ajattelutapaa ja sen myötä syntynyttä kulttuuria on vaikea muuttaa. 
(Nerur et al., 2005.) Se, millaiseksi ryhmän kulttuuri tulee muodostumaan, riippuu ajan 
pituudesta, ryhmän stabiiliudesta, jaetuista kokemuksista ja opituista perusoletuksista. 
Ryhmä oppii ajan ja kehittymisen myötä ja samalla siitä muodostuu yhtenäinen 
sosiaalinen ryhmä. Jokaiselle ryhmälle muotoutuu oma identiteetti, joka on yksi 
avaintekijä kulttuurin määrittelyssä. Kun ryhmä on saavuttanut oman identiteettinsä, se 
vakiintuu ja ryhmästä tulee stabiili. Se ei helposti halua luopua saavutetusta tilastaan. 
(Schein, 2010.) 

Kun ryhmä ratkaisee ulkoisiin ärsykkeisiin ja sisäiseen yhdentymiseen liittyviä 
ongelmia, se samalla muodostaa ja valitsee uusia toimintatapoja. Hyväksi havaituista 
tavoista tulee perusteltuja ja tiedostamattomia opittuja tapoja, joita sitten opetetaan 
oikeina tapoina hahmottaa ja tunnistaa ongelmat. (Schein, 2010.) 

Scheinin (2010) mielestä kulttuuri ja johtajuus ovat kaksi puolta samassa kolikossa, 
koska niiden välinen yhteys organisaatiokulttuurissa on niin selvä. Johtajat luovat 
kulttuurin määräämällä organisaation ja ryhmän työskentelemään tietyllä tavalla. Tämän 
työn tulosta kutsutaan organisaatiokulttuuriksi. Organisaatiokulttuuri myös määrittelee, 
millainen johtajuus organisaatiossa on tulevaisuudessa sallittua. Hyvät johtajat toimivat 
ihmiskeskeisen mallin mukaan ja kehittävät organisaatiokulttuuria tarvittavien 
muutosten mukaisesti. (Schein, 2010.) Johtajat voivat tulkita kulttuuria myös teknisenä 
ylivoimana, jolloin organisaatiokulttuuri perustuu siihen, mitä on tehty ja sanottu ei 
ajattelutapaan. Johtajat katsovat asioita ohjailevasti teknisiin käytäntöihin keskittyen ja 
jättävät normit, tavat ja prosessit huomioimatta. (Parker, 2000.)  

Ryhmän oppimisprosessi heijastaa aina joidenkin ihmisten uskomuksia ja arvoja. 
Oppimisprosessin alussa ryhmä ei ole vielä jakanut tietämystään, joten ehdotukset ja 
tekemiset tulevat johtajilta. ”Ryhmä toimii sellaisen oletuksen pohjalta, että johtaja on 
’luova nero’ eriskummallisuuksineen”. (Schein, 1991, p. 234). Ensimmäiset 
organisaatiokulttuurin muodot ovat siis johtajuuden tulosta. Sitten kun ryhmä on 
toiminut kauemmin yhdessä, nähnyt lopputuloksen ja kokenut niistä saatavan hyödyn, 
se voi itse alkaa määrittelemään oppimisprosessiaan ja sen etenemistä. (Schein, 2010.) 

Kulttuuri määritellään usein perusarvoihin perustuen, mutta Schein (2010) perustaa 
koko kulttuurin käsityksen perusoletuksiin. Nämä kaksi erilaista näkökulmaa 
vaikuttavat myös siihen, miten kulttuuri määritellään. Organisaation sisällä arvoista 
voidaan keskustella ja niistä ollaan joko samaa tai eri mieltä. Perusoletukset taas 
perustuvat ajatukseen, että ne, jotka eivät kannata niitä, eivät kuulu ryhmään vaan heidät 
koetaan ulkopuoliseksi tai oudoksi. (Schein, 2010.)  
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2.1.2 Organisaatiokulttuurin kolme tasoa 

Tässä luvussa esitellään Scheinin (2010) määrittelemät kulttuurin tasot: Artefaktit, 
omaksutut uskomukset ja arvot sekä perusoletukset. Tolfo ja kumppanit (2011) 
yhdistivät ketteryyden Scheinin (2010) esittelemiin tasoihin. Molempien esittelemissä 
malleissa tasot perustuvat siihen, miten ulkopuoliset voivat niitä havainnoida ja 
ymmärtää.  

Artefakteihin kuuluvat kaikki organisaation näkyvät asiat ja toiminnot, joita voidaan 
havainnoida kuulemalla, näkemällä ja tuntemalla. Tämä taso on organisaation 
sosiaalinen ja fyysinen ympäristö, joka sisältää käytössä olevan teknologian ja tuotteet, 
mutta myös toiminnalliset ilmiöt kuten prosessit, kielen sekä ryhmän käyttäytymisen 
kuten ihmisten vuorovaikutuksen. (Schein, 2010.) 

Omaksutut uskomukset ja arvot sisältävät näkyvät uskomukset ja arvot kuten ideat, 
tavoitteet ja pyrkimykset. Myös ideologia kuuluu omaksuttuihin arvoihin, koska on 
tärkeää tietää, mikä juuri tässä organisaatiossa on tärkeää ja arvostettavaa ja miten se 
näkyy toiminnassa. Uusien asioiden edessä toimitaan arvopohjaisesti ja pohditaan miten 
asioiden tulisi olla. Arvot muuttuvat uskomuksiksi vasta onnistumisten jälkeen ja 
lopulta oletuksiksi, kunhan ne on käytännössä huomattu toimiviksi. Ryhmän 
ulkopuoliset eivät voi ymmärtää, mitä arvot merkitsevät ryhmälle ja siksi muutokset 
ryhmän kulttuurissa ovat haastavia. (Schein, 2010.)  

Arvot materialisoivat tavan miten ryhmässä toimitaan - sellaiset kuin etiikan, 
työskentelyfilosofian, käyttäytymissäännöt, strategiat ja tavoitteet (Silva et al., 2015). 
Passoksen ja kumppaneiden mukaan tulokkaiden on vaikea omaksua uusia tapoja muun 
ryhmän mukana, koska heillä on alitajunnassa vielä edelliseen kulttuuriin perustuvat 
arvot (Passos et al., 2014).  

Stavru (2012) toteaa, että arvoja kuvataan käsitteinä, jotka muodostavat organisaation 
filosofian, periaatteet ja tavoitteet. Arvot määrittelevät laadun ja standardit, jotka 
ohjaavat organisaation päätöksentekoa ja ihmisten käyttäytymistä. Uskomukset ja 
olettamukset muodostavat kollektiivisen ymmärryksen siitä, mitä organisaatio edustaa 
ja mistä se on ylpeä. Lisäksi ovat abstraktit tavoitteet ja ihanteet, jotka kuvaavat 
tavoiteltuja toimenpiteitä ja tilanteita. Viime aikoina organisaation arvot on myös 
yhdistetty useisiin termeihin: liikkeenjohto, strategia, johtajuus, työkalut, sosiaalinen 
kontrolli ja jopa johdon paradigmat. (Stavru, 2012.)  

Ketterän organisaatiokulttuurin saavuttaakseen organisaation on ymmärrettävä 
ketteryyteen liittyvä kulttuuri, ajattelutapa ja arvot. Arvot ovat syvälle juurtuneita 
käsityksiä siitä, mikä on haluttava lopputulos tai oikea käyttäytyminen. Arvot kehittyvät 
ja siirtyvät yksilötasolle kulttuurin kautta. Arvoihin liittyy sekä ajattelua että tunteita. 
Ne ovat mukana kaikessa, mitä ihminen tekee. (Fagerholm & Pagels, 2014.) Arvot ja 
periaatteet muodostavat kokonaan uuden ja monimuotoisen kulttuurin 
ohjelmistokehitykseen (Schwaber, 2004). 

Jotkut kuvaavat organisaation arvoja elintärkeänä komponenttina organisaatio 
kulttuurissa. Toiset taas määrittelevät organisaatiokulttuurin vain jaettujen arvojen 
käsitteenä ja käyttävät näitä kahta käsitettä keskenään tilanteeseen sopivalla tavalla. On 
kuitenkin hyvä huomata, että niiden välinen ero tehdään pääsääntöisesti kirjallisuudessa, 
ei tutkitusti organisaatioiden sisällä. Suurin ero näiden kahden ajattelutavan välillä on, 
että organisaatiokulttuuri on käsitteiden kokonaisuus, joka sisältää lisäkonsepteja kuten 
oletukset, artefaktit ja rituaalit. (Stavru, 2012.) 
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Perusoletukset ovat tiedostamattomia ajan myötä vakiintuneiksi muodostuneita 
uskomuksia, käsityksiä ja arvoja, jotka ohjaavat organisaatiossa työskentelevien 
ihmisten käyttäytymistä, ajattelua, havainnointia ja jopa tunteita (Schein, 2010). 
Passoksen ja kumppaneiden (2014) tutkimuksessa todetaan, että ketteryyden 
omaksuminen on helpompaa, jos ryhmän perusoletukset ovat linjassa vallitsevan 
organisaatiokulttuurin kanssa (Passos, 2014). Perusoletukset vahvistuvat onnistumisten 
kautta. Niistä tulee vakiintuneita käsityksiä ja itsestäänselvyyksiä, joihin yleensä lähes 
kaikki ryhmän jäsenet uskovat ja siksi niitä on vaikea muuttaa. Toisaalta koska ihmisen 
mieli tarvitsee tasaisuutta, kaikki muutokset perusoletuksiin aiheuttavat ahdistuneisuutta 
ja huolestuneisuutta. (Schein, 2010.) Kuvassa 1 esitetään Scheinin (2010) näkemystä 
kulttuurista. 

 

Kuva 1. Kulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus (Schein, 2010, s. 24) 

Kulttuuri on lähtöisin perusoletuksista, jotka organisaation työntekijät ovat sisäistäneet. 
Ajan myötä niistä muodostuu arvoja ja tapoja, kulttuurin perusolemuksen ilmentymiä. 
Suurin ero arvojen ja oletusten välillä on niiden havaitseminen. Artefakteihin liittyy aina 
fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. (Schein, 2010.) 

Tolfo ja kumppanit (2011) ovat kuvanneet organisaatiokulttuurin jäävuorena (kuva 2), 
jossa osa näkökulmista on näkyvissä ja osa piilotettuna. Jäävuori muistuttaa hyvin 
paljon Scheinin (1991) näkemystä organisaatiokulttuurista.   

 

Kuva 2. Organisaatiokulttuurin jäävuori (Tolfo et al., 2011).  
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Jäävuoren alaosassa veden alla piilossa olevat näkökulmat kannattelevat koko 
organisaatiokulttuuria. Näkymättömien alitajunnassa sijaitsevien oletusten täytyy tukea 
vallitsevaa kulttuuria, jotta havaittavassa ja näkyvissä olevat asiat kuten käytännöt ja 
työkalut edistäisivät ketterää filosofiaa. Voidaan sanoa, että ylin taso on alempien 
tasojen ilmentymä. (Tolfo et al., 2011; Schein, 2010.) 

2.2 Ketteryys 

Tässä luvussa esitellään ketteryyden perustana oleva Agile Manifesto, ketteryyden 
määritelmä sekä ketteryyden vaikutus työyhteisöön. Ihmiset ovat hyvin keskeisessä 
roolissa ketteriä menetelmiä käyttävissä projekteissa. Yrityksen tehokkuus perustuu 
siellä työskenteleviin ihmisiin eikä käytössä oleviin prosesseihin. Ketterä 
ohjelmistokehitys vaikuttaa suuresti sekä ihmisten työskentelytapoihin että 
työympäristöön. (Leffingwell, 2007.) 

2.2.1 Agile Manifesto 

Agile Software Manifesto (Ketterän sovelluskehityksen manifesti) julkaistiin vuonna 
2001. Manifestin tarkoituksena oli kerätä yhteen eri ketterien menetelmien periaatteet ja 
arvot. (Highsmith, 2002, s. xVII). 

Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja 
Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentointia 
Asiakas yhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 
Nopeaa muutokseen reagoimista enemmän kuin tarkkojen suunnitelmien seuraamista 

Manifestin julkaisijat, 17 kokenutta ja tunnettua ”gurua”, halusivat ensimmäisellä 
lauseellaan korostaa, että heillä ei ollut valmiita vastauksia eikä ratkaisumalleja 
ongelmiin. He itsekin harjoittelivat ja kokeilivat menetelmiä työssään. Tarkoitus ei 
ollut, että oikeanpuoleiset arvot unohdettaisiin, mutta niiden painoarvo on huomattavasti 
pienempi kuin vasemmanpuoleisten. Oikeanpuoleiset arvot kuvaavat perinteisessä 
ohjelmistokehityksessä yleisesti vallitsevaa ajattelumaailmaa. 
(www.agilemanifesto.org.) 

Prosessit ja työkalut eivät kykene mukautumaan jatkuviin muutoksiin, eivätkä 
parhaatkaan prosessit voi korvata yksilöiden puutteita. Työntekijöiden täytyy tehostaa 
toimintaansa kaikilla mahdollisilla tavoilla ennen kaikkea lisäämällä keskinäistä 
vuorovaikutusta. (Coram & Bohner, 2005.) Jos yksilöt ovat uniikkeja kuten me 
uskomme, niin prosessit pitäisi sulauttaa ihmisiin ja tiimeihin - ei toisin päin. Laaja 
yhteistyö ja jatkuva kommunikointi muodostavat pohjan yhteiselle toiminnalle. 
(Highsmith, 2002.)  

Asiakkaalle tärkeintä on toimiva ohjelmisto. Dokumenttien kirjoittaminen ja ylläpito on 
hidasta ja työlästä, erityisesti verrattuna epämuodolliseen kasvokkain tapahtuvaan 
kommunikointiin. Yhteistä ketterille menetelmille onkin toimivan tuotteen 
julkistaminen niin nopeasti kuin se on mahdollista. (Coram & Bohner, 2005.) Toimiva 
ohjelmisto kertoo, mitä todella on saatavilla verrattuna lupauksiin, mitä saattaisi olla 
jossain vaiheessa olla tulossa (Highsmith, 2002, s. XVIII).  

Ketterät menetelmät toimivat parhaiten, jos kaikki projektiin osallistuvat toimivat 
samassa tiimissä. Asiakas on yksi tiimin jäsenistä ja osallistuu aktiivisesti ohjelmiston 
kehitystyöhön mahdollistaen nopeat muutokset. (Boehm, 2002.) Projektiin osallistuvan 

http://www.agilemanifesto.org/
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asiakkaan täytyy olla sitoutunut, asioista perillä oleva, yhteistyökykyinen, osallistuva ja 
valtuutettu (Coram & Bohner, 2005). 

Muutoksiin reagoiminen on tärkeämpää kuin suunnitelmien seuraaminen. Nykyisessä 
muuttuvassa maailmassa lopputuote vastaa harvoin alkuperäisessä suunnitelmassa 
kuvailtua tuotetta. Suunnitelma on ajan tasalla ainoastaan alkuvaiheessa, kun se on 
kirjoitettu ja hyväksytty. Ketterissä menetelmissä suunnitelmat on tehty helpommin 
muutettaviksi. Yksinkertaisimmillaan ne ovat keltaisia muistilappuja, jotka ovat 
valkotaululla kaikkien nähtävillä. (Coram & Bohner, 2005.) 

2.2.2 Ketteryys ja ketterät menetelmät 

Perinteinen suunnitelma-ohjattu malli, jossa asiakkaan osallistuminen usein rajoittuu 
alussa tehtäviin määrittelyihin, ei enää pysty vastaamaan jatkuvasti muuttuviin uusiin 
vaatimuksiin. Yritysten on mukauduttava ajatukseen, että ennustettavuus ja pitkän 
aikajakson suunnitelmallisuus ei ole enää käytännössä lainkaan mahdollista nykyisessä 
asiakaslähtöisessä ohjelmistokehityksessä. Ketteryys merkitsee organisaatiolle lähes 
päinvastaista ajattelu- ja toimintamallia jokaiselle projektin tasolle. (Nerur et al., 2005.) 

Ketterä ohjelmistokehitys vaikuttaa suuresti koko organisaatiokulttuuriin, ihmisten 
työskentelytapoihin ja työympäristöön. Leffingwell (2007) on kuvannut ihmisten 
merkityksen ketteryydessä “You do not ‘do agile’, you ‘are agile’. If you only do agile 
without being agile, you will fail and not know why, and you will be left blaming 
books”. Ketteryyttä ei opita tekemällä vaan se vaatii, ajattelua, tunnetta ja muutosta 
(Leffingwell, 2007). 

Ketteryys tarkoittaa muutoksen luomista ja siihen vastaamista. Ketterien menetelmien 
käytännöt eivät periaatteessa tarjoa mitään uutta, vaan korostavat ihmisen merkitystä 
ensisijaisena suunnan näyttäjänä menestykseen. Kun ihmisten voimavaroihin 
yhdistetään keskittyminen tehokkuuteen ja tuottavuuteen, niin saamme uuden 
yhdistelmän arvoja ja käytäntöjä määrittelemään ketterää maailmankuvaa. Tehokkuus 
perustuu ihmisten kykyyn työskennellä yhdessä toisiaan kunnioittaen. Ketteryys 
yhdistää luovan ja innovatiivisen tiimityön yksilöiden tehokkuuteen ja ohjattavuuteen. 
(Highsmith & Cockburn, 2001.) 

Toimiakseen ketterät prosessit vaativat nopeasti reagoivia ihmisiä ja organisaatioita. 
Ketterät menetelmät keskittyvät kykyihin ja yksilöiden taitoihin muokkaamalla prosessit 
sopimaan ihmiselle ja tiimeille eikä päinvastoin. Cockburn ja Highsmith (2002) 
käyttävät ketteryydestä ja ketteristä menetelmistä nimityksiä ekosysteemi ja 
yhteistyöpeli. Perinteisissä menetelmissä 80 prosenttia toiminnasta perustuu 
prosesseihin, työkaluihin, rooleihin ja dokumentteihin, kun taas ketteryys perustuu 80 
prosenttisesti ekosysteemiin – ihmisiin, persoonallisuuksiin, yhteistyöhön, 
keskusteluihin ja ihmissuhteisiin. (Highsmith & Cockburn, 2001.)  

Ketteryyden tehokas implementointi vaatii koko perinteisen ohjelmistokehityksen 
johtamismallin täydellistä muutosta. Moore ja Spens (2008) kuvailivat tutkimuksessaan 
ketterien menetelmien vaatimuksia seuraavasti: intohimoiset ja motivoituneet henkilöt, 
jotka sopeutuvat muutoksiin nopeasti ja helposti, ajattelevat kuten yrityksen johto, 
tekevät yhteistyötä innokkaasti muiden tiimien kanssa, lisäksi tunnistavat ja pystyvät 
johtamaan tuotekehitykseen liittyviä asioita eli käytännössä ovat oman työnsä johtajia. 
(Moore & Spens 2008.)  

Ketterät menetelmät korostavat kahta asiaa: toimivaa koodia ja ihmisten tehokkuutta 
työskennellä yhdessä toisiaan kunnioittaen. Toimivalla koodilla tarkoitetaan jonkin 
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todellisen asian esittämistä asiakkaalle sen sijaan, että annettaisiin vain lupauksia siitä, 
mitä asiakas mahdollisesti tulee saamaan. Käytätettäessä ihmisten vahvuuksia 
tehokkaasti saavutetaan ohjattavuutta, nopeutta ja kustannussäästöjä. Ketterä 
sovelluskehitys yhdistää luovan ja innovatiivisen tiimityön yksilöiden tehokkuuteen ja 
ohjattavuuteen. (Highsmith & Cockburn, 2001.)  

Laaja yhteistyö ja jatkuva kommunikointi muodostavat pohjan yhteiselle toiminnalle. 
Ketterien menetelmien tehokkuus ja vaikutus perustuvat avoimeen kasvokkain 
tapahtuvaan kommunikointiin ja yhteiseen kieleen (Haikara & Salo & Abrahamsson & 
Still, 2008). Näillä keinoilla saadaan huomattavasti nopeutta päätöksentekoon, jossa 
valtuutetuilla tiimeillä ja projektiryhmillä on hyvin suuri vastuu ja valta.  

Nerur ja kumppanit (2005) kuvaavat termillä thought-action-reflection tiimin toimintaa 
lyhyissä toistuvissa sykleissä. Asioiden havainnointi, pohdinta ja seuraaminen edistävät 
jatkuvan oppimisen ja mukautumisen ympäristöä. Tiimin jäsenet eivät voi toimia enää 
asiantuntijan roolissa, koska heille on annettu enemmän harkintavaltaa ja mahdollisuus 
tehdä päätöksiä. Tämä lisää monipuolisuutta tiimissä. Tiimistä tulee itseohjautuva ja se 
pystyy vastaanottamaan kriittisiä tilanteita paremmin. (Nerur et al., 2005.) 

Tunnetuin ja käytetyin ketteristä menetelmistä on Scrum, joka tuo 
ohjelmistokehitysprosessiin aivan uuden empiirisen lähestymistavan; joustavuuden, 
mukautumisen ja tuottavuuden. Schwaberin ja Beedlen määrittelemät Scrummin arvot 
(sitoutuminen, keskittyminen, avoimuus, kunnioitus ja rohkeus) kuulostavat 
perinteiseen ohjelmistokehityksen määrittelyjen rinnalla abstrakteilta, mutta tuovat 
hyvin esiin ketteryyden ominaisuuksia (Schwaber & Beedle, 2002, s.1). Empiirisessä 
prosessissa kontrolli tapahtuu näkyvyyden, katselmointien ja mukautumisen avulla 
(Schwaber, 2004).  

Iivari ja Iivarin (2011) mielestä yksi ongelma on, että ketterille menetelmille ei ole yhtä 
selvää määrittelyä, vaan yleensä todetaan, että ne perustuvat ketteryyteen. Sanaa 
ketteryys tulkitaan monilla eri tavoin ja joissakin organisaatioissa jopa ajatellaan, että 
ketteryys syntyy automaattisesti ketterien menetelmien tuloksena jo sisäistetyn 
kulttuurin ja ketterien menetelmien vuorovaikutuksesta. (Iivari & Iivari, 2011.) Silva ja 
kumppanit (2015) toteaa myös omassa tutkimuksessaan, että on harhaanjohtavaa ajatella 
organisaatiokulttuurin muuttuvan ketterämpään suuntaan ainoastaan ottamalla uusia 
menetelmiä käyttöön (Silva et al., 2015).  

Ketteryys, on kykyä reagoida muutoksiin nopeasti muuttuvassa ympäristössä luomalla 
uutta muutosta ja näin saadaan huomattava kilpailuetu muihin yrityksiin. Ketterässä 
organisaatiossa ymmärretään, että mikään ei ole pysyvää. Se mikä on tehokasta ja 
toimivaa tänään, ei ole sitä enää ensi viikolla. (Highsmith, 2002). Muutoksen luominen 
ja siihen vastaaminen perustuvat iteratiivisiin sykleihin. Iteratiivisuus mahdollistaa 
jatkuvat ja toistuvat pohdinnat, itsehavainnoinnit, yhteiset päätökset ja nopean 
palautteen (Nerur et al., 2005).  

Conboy (2009) on määritellyt ketteryyden hyvin samalla tavalla. Ketteryydessä luodaan 
muutosta, omaksutaan muutos ja samalla opitaan muutoksesta. Samanaikaisesti hän 
toteaa, että termiä ketteryys käytetään niin monella tavalla, että se on hiukan menettänyt 
merkitystään. Kirjallisuudesta tuskin löytyy kahta samanlaista määrittelyä ketteryydestä 
tai ketteristä menetelmistä. Ongelmana on myös menetelmien määrä ja lisäksi kaikki 
menetelmät ovat hiukan erilaisia. (Conboy, 2009.) 

Kiddin määrittely ketteryydestä on selkeä ja Swaffordin ja kumppaneiden (2006) 
mukaan yksi ymmärrettävimmistä. ”Ketterä organisaatio perustuu nopealiikkeiseen ja 
sopeutuvaan liiketoimintaan. Sen toiminta perustuu prosesseihin ja rakenteeseen, jotka 
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mahdollistava nopeat muutokset ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Tuloksena on 
hyvin koordinoitu organisaatio, joka pystyy tarjoamaan kilpailukykyisen suorituskyvyn 
erittäin dynaamisessa ja ennustamattomassa liike-elämässä”. (Kidd, 2000, viitattu 
Swafford, Ghosh & Murthy, 2006, s.119.) 

Tolfo ja kumppanit (2011) viittaavat Scheinin (1991) tulkintaan kulttuurista, jossa 
kaiken takana on perusoletukset, joiden päälle päivittäiset toiminnot rakentuvat. Schein 
(1999) kyseenalaistaa nopean oppimisen, jossa luvataan tiimityö, kulttuuri, 
työntekijöiden valtuutukset ja oppiva organisaatio hetkessä. Nuo argumentit eivät pidä 
paikkaansa, jos uusia arvoja ei ole saatu osaksi perusoletuksia (Tolfo et al., 2011). 

2.2.3 Ketteryyden vaikutus projektin johtamiseen 

Projektin johdon tehtävänä on asettaa suuntaviivat, joiden perusteella tiimi määrittelee 
sovitussa ajanjaksossa tehtävän työn laajuuden. Tiimin tehtävänä on myös selvittää, 
millä tavalla se saa tehtyä työnsä mahdollisimman tehokkaasti. Tiimi tekee tarvittavat 
päätökset itsenäisesti ja tarvittaessa myös muuttaa niitä. Tiimin itseohjautuvuus on 
välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Leffingwell, 2007, s.77.) Projektimanagerin 
tehtävänä on ainoastaan helpottaa tiimiä tekemään päätöksiä. Onnistuakseen uusi 
toimintamalli tarvitsee oikeanlaisen tasapainon tiimin itsenäisyyden ja yhteistyön 
välille, jolloin se tarjoaa kaikille osapuolille joustavuutta ja vastuullisuutta. Johto 
ymmärtää, että ketteryydessä luotetaan siihen, että ihmiset tekevät työnsä parhaalla 
mahdollisella tavalla. (Cockburn & Highsmith, 2001.) Johtajien rooli ketterässä 
organisaatiossa on muokata organisaatiota omalla esimerkillään, kouluttamalla, 
ymmärtämällä ja auttamalla ihmisiä pääsemään tavoitteisiinsa, sen sijaan, että hän 
käyttäisi määräysvaltaansa ja sanelupolitiikkaansa. (Schwaber, 2004, s. IX.) 

Ketterä johtamiskulttuuri perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen. Johto luottaa että 
ihmiset tekevät työnsä niin kuin on sovittu ilman johtamista, alaisten liiallista 
kontrolloimista ja jatkuvaa suorituksen arvioimista. Ketterässä kulttuurissa suoritusta 
arvioidaan asiakkaalle tuotetun arvon perusteella, ei vertailemalla sitä suunnitelmaan. 
(Cockburn & Highsmith, 2002) Highsmith (2004) on puolestaan kuvannut tiimin 
ohjautuvuutta: ”Itseohjautuvat tiimit eivät ole ilman johtaa, kuten jotkut asian mieltävät. 
Mistä tahansa ryhmästä, josta puuttuu johtajuus, tulee itse organisoituva jossain 
muodossa, mutta ollakseen tehokas ja tehdäkseen tulosta, se tarvitsee jonkun 
näyttämään oikeat suuntaviivat. Itseorganisoituvissa tiimeissä ei ole kyse ohjauksen 
puutteesta vaan tyylistä miten ohjataan.” (lainattu Leffingwell, 2007, s.111.)  

Jos projektimanageri määrää käytettävät prosessit, tiimillä ei ole mahdollisuutta kehittyä 
itseohjautuvaksi. Tiimi ei kykene valitsemaan optimaalista ratkaisua ongelmille 
jatkuvassa muutoksessa, jos heitä ohjataan erilaiseen lähestymistapaan. (Leffingwell, 
2007, s.92.) Projektimanagerin perinteinen rooli työn suunnittelijana ja seuraajana 
muuttuu. Ketterissä menetelmissä hän ohjaa ja koordinoi yhteisiä pyrkimyksiä 
varmistaen, että kaikkien projektiin kuuluvien henkilöiden mielipiteet on huomioitu 
lopullisia päätöksiä tehtäessä. (Nerur et al., 2005; Cockburn & Highsmith, 2002.) 
Useissa tutkimuksissa on todettu todelliseksi haasteeksi saada projektimanagerit 
ymmärtämään, että heillä ei ole enää auktoriteettiasemaa, vaan päätökset tehdään 
yhdessä (Cockburn & Highsmith, 2001). Suurin haaste onkin saada projektimanageri 
luopumaan aiemmin nauttimastaan vallasta (Nerur et al., 2005).  

Projektimanagerit ovat tärkeässä roolissa organisaatiossa käytössä olevissa prosesseissa. 
He saattavat vastustaa muutosta, jossa vaaditaan vähemmän seurantaa ja 
dokumentointia, koska kokevat niiden olemassa olon välttämättömäksi työlleen. 
(Leffingwell, 2007, s.92.) 
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Johdon tehtävä on ratkaista mahdolliset esiin nousevat ongelmat ja luottaa, että tiimi 
saavuttaa tavoitteensa. Luottamusta vahvistetaan päivittäisissä palavereissa, joissa 
jokainen esittelee tekemänsä työn. Näin toimimalla työn etenemistä voidaan seurata 
koko projektin ajan. Tiimi on tarkoitus olla täydellisesti vastuussa julkaistavasta 
ohjelmistosta, palaveripäivistä ja käytännöistä sekä riittävästä laadusta. Tiimillä on 
täydellinen valtuutus, mutta sen seurauksena he ovat velvollisia raportoimaan työstään 
säännöllisesti. (Leffingwell, 2007, s.77.)  

Ketterät tiimit ovat itseohjautuvia ja itseorganisoituvia ja niihin liittyy voimakas 
yhteisöllisyys. He tekevät yhteistyötä sekä tiimin sisällä että tiimi rajojen ulkopuolella. 
Tämä ei tarkoita, että tiimit ovat ilman johtajuutta vaan, että he voivat itsenäisesti 
organisoitua yhä uudelleen ja uudelleen erilaisilla kokoonpanoilla pystyäkseen 
vastaamaan heille tuleviin haasteisiin. (Cockburn & Highsmith, 2002.) 

Sutling ja kumppanit (2014) identifioivat seitsemän tekijää, jotka vaikuttavat projektin 
suorittamiseen: johtajuus, luovuus ja innovatiivisuus, avoimuus, kommunikaatio, 
tulosorientoitunut, strategia ja etiikka (Sutling, Mansor, Widyarto, Letchmunan & 
Arshad, 2014). 

Taulukko 1. Ketterän projektimanagerin käyttäytyminen onnistuneessa projektissa 
(Sutling et al., 2014) 

 

Taulukon 1 mukaisesti ketterän projektimanagerin ominaiseen käyttäytymiseen 
kuuluvat seuraavat tekijät: johtajuus, luovuus ja innovatiivisuus, avoimuus, 
kommunikaatio, tulosorientoitunut, strategisesti toimiva ja eettisesti ajatteleva. Sutling 
ja kumppanit (2014) ovat sitä mieltä, että nämä kaikki seitsemän käyttäytymiseen 
vaikuttavaa tekijää vaaditaan onnistuneeseen projektin johtamiseen. 

2.2.4 Ketteryyden vaikutus tiimirakenteeseen 

Ketterässä organisaatiokulttuurissa asetetaan tavoitteet aina koko tiimille eikä 
yksilötavoitteita aseta laisinkaan. Schwaber ja Beedle (2002) on kuvannut tilannetta 
sanomalla, että ketteryydessä koko tiimi hukkuu tai se pysyy pinnalla ja onnistuu 
uimaan kohti tavoitteitaan. Tiimissä ei voi olla yksittäisiä sankaritekoja vaan vain koko 
tiimin sankaritekoja. Yksilö ei voi epäonnistua, mutta tiimi voi. Kun yksi tiimin jäsen 
on heikko, muiden tiimin jäsenten täytyy tehostaa toimintaansa, koska ryhmän paine ja 
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tiimiympäristö saa ihmiset toimimaan tehokkaasti puutteista huolimatta. Tärkeintä on, 
että jokainen tekee parhaansa ja auttaa muita tiimin jäseniä tarvittaessa. Ajan myötä, 
kun ryhmähenki tiivistyy ja ryhmälle muodostuu kulttuuri, tiimi oppii toistensa 
vahvuudet ja heikkoudet. Ne hyväksytään ja niiden mukaisesti opitaan toimimaan. 
(Schwaber & Beedle, 2002, s. 152 -153.) 

Highsmithin (2004) mukaan ketterän projektinjohtamisen sydän on mukautuva tiimi, 
joka yhdistää vapauden ja vastuun sekä joustavuuden ja rakenteen. Tällaisen tiimin 
muodostuminen vaati tiimiltä itseorganisoitumista ja tiimin jäseniltä itsekuria. (lainattu 
Leffingwell, 2007, s.110). Ketteryys vaatii, että tiimeillä on yhteinen päämäärä, 
keskinäinen luottamus ja kunnioitus. Kyky käsitellä epäselviä tilanteita on myös 
välttämätön. Päätökset ovat yhteisiä ja ne on tehtävä nopeasti. (Cockburn & Highsmith, 
2002.) 

On tärkeää, että tiimi tietää tehtävänsä, joka tavallisesti sisältää vision, tarkoituksen, 
laajuuden ja aikataulun. Tiimi myös ymmärtää, millä tavalla heidän tehtävänsä liittyy 
osaksi suurta kokonaisuutta. (Leffingwell, 2007, s.112.) Ketteryys luonnehditaan hyvin 
kevyeksi jatkuvasti muuttuvaksi prosessiksi, joten tiimissä ei voida käyttää 
monimutkaisia prosesseja, eikä muita mekanismeja, joita yleensä heikommat suorittajat 
tarvitsevat (Leffingwell, 2007, s.110). 

Ketterien menetelmien vaatimus kommunikoinnista, raportoinnista ja vastuullisuudesta 
ei sovi jokaiselle. On tärkeää varmistaa, että tiimin jäsenillä on oikeat roolit. Tiimin 
kehittyessä ketterämmäksi on tavallista, että osa tiimin jäsenistä vaihtuu. Tiimin 
kehittyminen ja ihmisten vaihtuminen ei välttämättä tarkoita, että heikot suorittajat 
lähtevät pois vaan paremminkin, että tiimiin jää henkilöt, joiden yksilölliset taidot ovat 
yhteneväiset tiimin vaatimusten kanssa. (Leffingwell, 2007, s.110.) Cockburn ja 
Highsmith (2002) käyttävät nimitystä ohjelmistokehittäjä kaikista tiimin jäsenistä. 
Toimivan ohjelmiston tuottaminen on ketterien menetelmien keskeinen arvo, mutta 
ohjelmointi ei ole ainoa rooli, mikä vaaditaan sen saavuttamiseen. (Cockburn & 
Highsmith, 2002.) Yhdistämällä tiimin jäsenten erilaiset kokemukset ja asiantuntevuus 
tehtävien suuntaa voidaan muuttaa nopeasti. Moniosaajatiimillä tuotetaan 
tarkoituksenmukaisia tuloksia nopeammin. (Highsmith & Cockburn, 2001.) 

Ketterät menetelmät rohkaisevat nojautumaan ajatteluun ja vähentämään 
dokumentointia. Ketterissä menetelmissä suurin osa tiedosta on tallentuneena 
projektiryhmän jäsenten mieliin ja siitä johtuen organisaatio on hyvin voimakkaasti 
riippuvainen projektiryhmästä ja sen jäsenistä. Vallan ja vastuun voimatasapainon 
pitäisi siirtyä johtoportaalta projektiryhmään. Ajatus voi olla vaikeasti hyväksyttävä 
monissa organisaatiossa. Ongelma voidaan välttää määrittelemällä, mitä tietoa pitäisi 
dokumentoida ja mikä tieto on hyväksyttävää olla vain kehitystiimin tiedossa. (Nerur et 
al., 2005.)  

Tiimiä rohkaistaan jatkuvaan kasvokkain käytävään kommunikointiin, jolloin tiedon 
siirto tapahtuu nopeammin kuin kirjoittamalla ja lukemalla dokumentteja. Tiedon siirto 
on helpompaa, jos tiimin jäsenet istuvat fyysisesti lähellä toisiaan avoimessa työtilassa. 
Ohjelmistokehittäjät voivat vierastaa avointa työympäristöä, koska nykyajan ihmiset 
kaipaavat omaa työrauhaa ja väliseiniä ympärilleen. Tutkimusten mukaan avoimella 
työympäristöllä kuitenkin parannetaan tiimin harmoniaa ja yhteisöllisyyden merkitystä. 
(Highsmith & Cockburn, 2001.) Työtilassa prosessit, analyysit ja määrittelydokumentit 
ovat usein epämuodollisesti esitetty keltaisilla muistilapuilla. Kokonaisuus on kaikille 
näkyvissä seinällä olevalla valkotaululla. Ulkopuoliselle tämä ei näytä tehokkaalta, 
koska usein vaikuttaa, että tiimin jäsenet käyttävät aikaa enemmän keskusteluun kuin 
ohjelmointiin. Joillekin tämä skenaario saattaa näyttää valvomattomalta, kaoottiselta ja 



19 

jopa ei-ammattimaiselta, koska tiimissä ei ole ulkoisia merkkejä, joita me oletamme 
olevan tehokkaassa ja hyvin organisoidussa yrityksessä. (Leffingwell, 2007, s.87 – 90.) 

Ketterässä organisaatiossa luotetaan tiimityöskentelyyn toisin kuin perinteisessä 
mallissa, jossa luotetaan yksilöllisiin roolimalleihin. Suorituksen mittaaminen ja 
palkitsemismallit täytyy noudatella tiimi ajattelua. (Nerur et al., 2005.) Jokainen on 
ensisijaisesti vastuussa omasta suorituksestaan, mutta sen täytyy olla linjassa tiimin 
tavoitteen kanssa. Palkitsemisjärjestelmä täytyy muuttaa tukemaan ketteryyttä, koska 
vääränlainen arviointijärjestelmä saattaa estää tiimin suoriutumista. (Leffingwell, 2007, 
s.92.) 

Tiimien on luotettava itseensä ja oltava oma-aloitteisia selvitäkseen monimutkaisista ja 
nopeasti muuttuvista vaatimuksista. Koska työnlaatu on ennalta arvaamatonta, projektin 
aikana voidaan myös epäonnistua ja joutua tekemään kompromisseja. Siitä huolimatta 
tiimin jäsenten täytyy olla määrätietoisia ja suorapuheisia. (Schwaber & Beedle, 2002, 
s. 147.) 

2.2.5 Ketteryyden vaikutus yksilöön 

Ketterän projektin onnistumissa yksi olennaisin ja kriittisin osatekijä ovat yksilöt. 
Onnistumiseen vaikuttavat yksilöiden lahjakkuus, kyvykkyys, taidot ja 
kommunikaatiokyky. Riittävän pätevät ihmiset voivat käyttää melkein mitä tahansa 
prosesseja saavuttaen halutun lopputuloksen. Ohjelmiston kehittämiseen vaaditaan aina 
työn perusosaaminen. (Cockburn & Highsmith, 2002.) Projektit rakennetaan 
motivoitujen yksilöiden ympärille, annetaan heille ympäristö ja tuki, jota he tarvitsevat, 
sekä luotetaan siihen, että he saavat työnsä tehtyä. (www.agilemanifesto.org.). 
Ketteryyden yksi piirre on läpinäkyvyys. Työn eteneminen ja tulokset ovat aina 
kaikkien saatavilla ja se voi aiheuttaa joillekin ihmisille suorituspaineita. (Leffingwell, 
2010.) 

Ihmiset tekevät ohjelmistokehityksestä monimutkaista. Heillä on erilaiset taidot, 
älykkyystaso, kokemukset, näkökulmat, asenteet ja ennakkoluulot. Ihmisten mielentila 
on erilainen joka aamu riippuen siitä, miten ovat nukkuneet, mutta myös 
terveydentilasta, säästä, naapureista ja perhesuhteista. Kun ryhmä näitä ihmisiä 
työskentelee yhdessä, niin ohjelmiston monimutkaisuus ylittää kaikki rajat. Schwaber 
(2004) puhuu maalaisjärjestä, joka on yhdistelmä kokemusta, koulutusta, nöyryyttä, 
nokkeluutta ja älykkyyttä (Schwaber, 2004). 

Ketterät organisaatiot keskittyvät ihmisiin ja huomioivat mahdollisuudet parantaa 
heidän suorituskykyään eri tavalla kuin jäykät perinteiset organisaatiot. Ketterät 
prosessit on suunniteltu hyödyntämään jokaisen yksilön ja kunkin tiimin ainutlaatuiset 
ja yksilölliset vahvuudet. Taitojen kehittyminen on tärkeää, koska silloin ihmiset 
tuottavat ajan myötä enemmän arvoa projektille. Jokaiselle projektille valitaan omat 
prosessit, jotka mukautetaan jokaiselle tiimille ja sen jäsenille sopiviksi. Liian usein 
sekoitetaan prosessit ja kompetenssi keskenään. Prosessit voivat tarjota puitteet ja 
kehykset ryhmässä toimimiseen, mutta ne eivät voi korvata työntekijöiden pätevyyttä. 
(Cockburn & Highsmith, 2001.) Tarkoitus on, että jokainen tiimissä tekee sitä, minkä 
parhaiten hallitsee. Olennaista on muistaa, että kaikki tavoitteet ovat yhteisiä ja kuuluvat 
kaikille. Kukaan ei voi ajatella mistään tehtävästä: ”tämä ei kuulu minulle”. 
(www.ketteratkaytannot.fi.) Ihmisiin keskittyminen luo ketterille projektille aivan 
tietynlaisen ilmapiirin, joka saavutetaan muokkaamalla prosessit ihmisten ja tiimien 
toimintatapoihin sopivaksi (Cockburn & Highsmith, 2001). 

http://www.agilemanifesto.org/
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Ketteryys vaatii innovaatiota ja luovuutta, kykyä visioida uusia tapoja tehdä työtä. Se 
vaatii myös kuria, järjestystä ja taitoja. Taitavat ohjelmistokehittäjät voivat olla 
ketterämpiä kuin aloittelijat, koska heillä on parempi käsitys laadusta. (Cockburn & 
Highsmith, 2002.) Aloittelijoilla on hyvin vähän käsitystä, mikä työ on laadukasta ja 
mikä ei, joten heidän edistymisensä on hidasta. He voivat jäädä pyörimään ympyrää 
samojen ongelmien ympärille. (Cockburn & Highsmith, 2002.) Ketteryys ja siinä 
käytettävät menetelmät olettavat, että ongelmat eivät voi olla määriteltävissä etukäteen 
eikä niihin ole optimaalista ja ennustettavaa ratkaisua. Ennalta arvaamattomuutta 
käsitellään ja tarkastellaan empiirisen teorian kautta luottamalla ihmisiin ja heidän 
luovuuteensa enemmän kuin prosesseihin. (Nerur et al., 2005.) 

Yksinkertaisuus – taito maksimoida työn määrä, jota ei ole olennaista tehdä – on 
elinarvoisen tärkeää (www.agilemanifesto.org). Ketterät menetelmät vaativat 
onnistuakseen nopeasti reagoivia ihmisiä. Cockburnin ja Highsmithin mukaan ihmiset 
määräävät projektin nopeuden: Kuinka helposti he huomaavat asioita, joille tarvitsee 
tehdä jotain? Välittävätkö he tarpeeksi huolehtiakseen niistä ja voivatko he tehokkaasti 
viedä tietoa eteenpäin? (Cockburn & Highsmith, 2001.)  

Tutkiessaan vuonna 2001 hyvin menestyviä yrityksiä, Jim Collins luonnehti yrityksen 
menestystekijäksi ”a relentless process of getting right people on the bus”. Oikeilla 
ihmisillä tarkoitetaan todella kyvykkäitä ihmisiä, jotka ovat sitoutuneita ja päteviä 
viemään asioita eteenpäin tavoitteiden saavuttamiseksi. (Leffingwell, 2007, s.110.) 

Ketterien menetelmien yksi menestystekijöistä on saada aikaan yhteisöllinen sosiaalinen 
prosessi, johon kuuluvat kommunikointi ja yhteistyö tiimin jäsenten välillä. Tärkeää on, 
että tiimin jäsenet arvostavat ja luottavat toisiinsa. (Nerur et al., 2005.) Ihmiset, joilla on 
hyvät keskinäiset suhteet ja kommunikointitaidot, suoriutuvat yhdessä 
työskennellessään huomattavasti paremmin, kuin heidän yksilölliset kyvyt osoittavat. 
Yhdessä työskenteleminen parantaa tiimin jäsenten tietotaitoja. (Cockburn & 
Highsmith, 2001.) Työnkierto tiimin sisällä varmistaa, että tieto ei keräänny muutamien 
yksilöiden hartioille, vaan tiimin jäsenet pysyvät moniosaajina (Nerur et al., 2005). 

Ketterien menetelmien vaatimus kommunikoinnista, raportoinnista ja vastuullisuudesta 
ei sovi jokaiselle. On tärkeää varmistaa, että tiimin jäsenillä on oikeat roolit. Tiimin 
kehittyessä ketterämmäksi on tavallista, että osa tiimin jäsenistä vaihtuu. Tiimin 
kehittyminen ja ihmisten vaihtuminen ei välttämättä tarkoita, että huonot suorittajat 
lähtevät pois. Paremminkin se tarkoittaa, että tiimiin jää henkilöitä, joiden yksilölliset 
taidot ovat yhteneväiset tiimin vaatimusten kanssa. (Leffingwell, 2007, s.110.) 
Työskentely homogeenisessa ryhmässä analyytikkojen ja suunnittelijoiden kanssa voi 
olla ylivoimainen este erakoituneille ja aiemmin yksin toimineille ohjelmoijille. Heille 
voi olla myös vierasta jaettu oppimisen malli, pohdiskelevat työpajat, pariohjelmointi ja 
yhteisöllinen päätöksenteko. (Nerur et al., 2005.) 

Rohkeus ketterässä projektissa ei ole näkyvä eikä käsin kosketeltava asia. Se ei ole 
sankaruutta. Sen sijaan se on sisua, päättäväisyyttä ja sen, minkä osaa, tekemistä 
parhaalla mahdollisella tavalla. Se on jääräpäisyyttä, ei luovuttamista, vaan 
selvittämistä, kuinka sitoutumiset toteutetaan. Tämän tyyppinen rohkeus on 
päättäväisyyttä, ei maineikkuutta. Rohkeutta on myöntää avoimesti, että tarvitsee apua 
ja pyytää muuta tiimiä auttamaan. (Schwaber & Beedle, 2002, s. 152 -153.) 

Dybån ja Dingsoyrin (2009) tutkimuksen mukaan organisaation menestyksen takana on 
keskittyminen inhimillisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Erityisesti yksilöiden autonomia 
täytyy olla tasapainossa suhteessa tiimin autonomiaan ja heillä täytyy olla yhteinen 
jaettu vastuu. On myös tärkeää, että tiimin jäsenillä on usko omiin kykyihin ja lisäksi 
heillä on hyvät vuorovaikutuskyvyt. Toisiin ihmisiin luottaminen on yksi tärkeimmistä 
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tekijöistä. (Dybå & Dingsoyr, 2009.) Luottamus helpottaa tiedon jakamista ja 
mahdollistaa prosessien nopean muuttamisen (Cockburn & Highsmith, 2001).  

 

2.3 Organisaatiokulttuuri ja ketteryys 

Cockburn ja Highsmith käyttävät työyhteisöstä termiä ketterä ekosysteemi ja 
mainitsevat yhtenä kolmesta toisiinsa liittyvistä komponenteista: yhteiset arvot ja 
periaatteet. Yhteistyökulttuurilla he tarkoittavat ihmisiä ja heidän välisiä suhteita koko 
organisaatiossa. Ihmisten dynamiikka, kommunikointi ja yhteistyökyky tunnetaan 
pehmeänä tieteen alana, joka on haastavaa johtaa ja hallita. (Cockburn & Highsmith, 
2002.)  

Ketteryys tulkitaan dynaamiseksi ominaisuudeksi joka joko tulee esiin organisaatiossa 
tai sitten ei. Yleisesti näyttää olevan taipumusta tarkastella ketteryytenä mitä tahansa 
joustavaa tai mukautuvaa ohjelmistokehitys prosessia. Tosiasiassa organisaatioiden 
täytyy tutkia erityyppisiä ketteriä menetelmiä pystyäkseen hahmottamaan, miten heidän 
kulttuurissaan ketterät menetelmät ja ketteryys täytyisi omaksua. Ainoastaan 
identifioimalla olemassa olevat realiteetit organisaatio pystyy muodostamaan yhtenäisen 
ja aidon ketterän kulttuurin. (Silva et al. 2015.) 

Ketteryyden määrittelystä ei ole päästy yhteisymmärrykseen, vaikka Agile Manifeston 
(2001) julkaisusta on 15 vuotta. Silva ja kumppanit (2015) ehdottavat, että 
määriteltäisiin joukko parametreja, joilla voidaan mitata ketteryyden tasoa ja samalla 
päätellä kuinka ketterä organisaatio on (Silva et al., 2015).  

Sama ongelma koskee organisaatiokulttuuria, jota tässäkin tutkimuksessa käytetyissä 
artikkeleissa luokitellaan monin eri tavoin erilaisia malleja käyttäen. Määrittely saattaa 
perustua organisaatiotyyppeihin, tasoihin tai luokkiin ja tätäkin jakoa tulkitaan eri 
tavoin. Organisaatiokulttuurille pitäisi myös luoda yhtenäinen ja johdonmukainen malli, 
jossa erilaiset nimet, organisaatiokulttuuri tyypit ja luokittelut olisivat määritelty. (Silva 
et al. 2015.) 

Organisaatiokulttuurin ja ketteryyden välinen suhde on mielenkiintoinen ja haastava, 
koska ne molemmat voimakkaasti pohjautuvat arvoihin ja periaatteisiin ja vaikuttavat 
toisiin monilla eri tavoin (Iivari & Iivari, 2011). Joissakin organisaatioissa ihmiset eivät 
edes tiedä näiden kahden välisestä suhteesta ja sen vaikutuksesta organisaation 
käytäntöihin (Silva et al., 2015). Tehdessään muutoksia toimintakulttuuriinsa 
organisaation täytyy huomioida tämä molemmista suunnista vaikuttava 
vuorovaikutteinen suhde. Organisaatiokulttuurin piirteet voivat edistää ja tehostaa 
joitakin ketteryyden piirteitä ja toisaalta ketteryys voi muokata sitä kulttuuria, johon se 
on liitetty. (Silva et al., 2015; Iivari & Iivari, 2011.) Ketteryys ja organisaatiokulttuuri 
tulisi määritellä selkeästi käyttämällä erilaisia malleja, suosituksia, prosesseja, 
strategioita ja toimenpiteitä. Selkeiden määrittelyjen avulla organisaatioiden olisi 
helpompi tunnistaa, millainen suhde organisaatiokulttuurilla ja ketterillä menetelmillä 
on heidän organisaatiossaan ja sen linjauksen avulla saavuttaa niin ideaalinen ketterä 
kulttuuri, kuin mahdollista on. Ketterien menetelmien omaksuminen vaatii ympäristön, 
jossa elintärkeät muutokset työntekijöiden käyttäytymismalleihin ja 
työskentelyprosesseihin ovat mahdollisia. Menetelmät, toimenpiteet ja 
toimintaperiaatteet täytyy linjata organisaatiokulttuuriin siten, että ketteryys on 
mahdollista ja että molemmat hyötyvät ja tukevat toisiaan. (Silva et al., 2015.) 
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Organisaatiokulttuuria ja ketteryyttä voidaan periaatteessa käsitellä erillisinä 
konsepteina, mutta yksinkertaisempaa on rakentaa harmonia olemassa olevan kulttuurin 
ja ketteryyden välille, koska niillä on monia yhteisiä tekijöitä. Esimerkiksi 
kommunikaatio on organisaatiokulttuurin luontainen ja synnynnäinen piirre, ja sitä 
pidetään yhtenä tärkeimmistä ketteryyden piirteistä. (Chow & Cao, 2008.) 

Koska ketterät menetelmät keskittyvät ihmisiin ja ohjaavat työskentelytapojen 
muutosta, niiden sopivuus yritykseen riippuu paljolti vallitsevasta organisaatio 
kulttuurista - erityisesti ketteryyden humaanit piirteet saattavat olla jopa suurin este 
ketteryyden omaksumiselle. Organisaatiokulttuuri voi vaikuttaa ketteryyden 
omaksumiseen joko negatiivisella tai positiivisella tavalla ja siksi on elintärkeää 
huomioida sen olemassaolo ja vaikutukset. (Tolfo et al., 2011.)  

On mahdotonta luoda vain yksi yleispätevä ketterän kulttuurin määrittely, koska 
jokaisella organisaatiolla on erilaiset realistiset mahdollisuudet toteuttaa ketteryyttä. 
Tärkeintä on ottaa huomioon sekä sisäisten että ulkoisten asioiden kuten sidosryhmien 
vaikutukset ja sitä kautta ymmärtää, mikä on mahdollista ja mikä ei. 
Organisaatiokulttuuri ja organisaatioon kohdistuvat muutokset ovat subjektiivisia 
laajoja aiheita ja ne kohdistuvat jokaiseen yritykseen eri tavalla. Myös negatiivisesti 
vaikuttavat tekijät tulisi tutkia ja eliminoida ne pois. (Tolfo et al., 2011; Silva et al., 
2015.)  

Kulttuurillisten näkökulmien identifiointi ja ymmärtäminen ovat ensimmäiset askeleet 
ketteryyden polulla. Ketteryys voi tuntua houkuttelevalta, mutta sen kanssa ei kannata 
kiirehtiä. Varovainen lähestymistapa, jossa huolellisesti tutkitaan sopivuus olemassa 
oleviin käytäntöihin ja arvioidaan valmius tarvittaviin muutoksiin, on välttämätöntä. 
Tarkistetaan, että organisaation arvot, uskomukset ja käyttäytyminen ovat linjassa 
ketterän kulttuurin arvojen ja periaatteiden kanssa. Ketterä filosofia perustuu taitaviin 
yhteistyökykyisiin ihmisiin ja toimiviin projektien ja organisaation johdon käytäntöihin. 
(Nerur et al., 2005; Boehm, 2002; Tolfo et al., 2011.) 

Iivari ja Iivari (2011) toteavat, että saatavilla olevat tutkimukset perustuvat 
olettamukseen kulttuureiden yhteensopivuudesta. Niissä identifioidaan piirteitä 
ideaalimaailman organisaatiokulttuurista ja näin se saadaan sovitettua yhteen ketterien 
menetelmien kanssa. Tutkijat ovat kuitenkin tulleet hyvin erilaisiin tuloksiin, miten 
yhteensopivuus saavutetaan. (Iivari & Iivari, 2011.) Silva ja kumppanit (2015) 
puolestaan toteavat, että organisaatiokulttuurin ja ketterien menetelmien suhdetta 
tutkineet käyttävät hyvin tieteellisiä tekniikoita, joten tulokset saattavat olla 
puutteellisia. Niissä yleensä identifioidaan ja tutkitaan organisaatio kulttuurin 
ensimmäistä tasoa, joka tavallisesti on vastakkainen syvimpien tasojen kanssa. 
Tutkimukset eivät ole tarjonneet systemaattisesti tutkittuja ratkaisuja, kuinka ketterät 
menetelmät ja organisaatiokulttuuri tulisi sovittaa yhteen. Ehdotukset ovat puutteellisia 
ja tuloksille ei ole tehty evaluointia eikä validointia. Huomattavasti enemmän 
tutkimusta tarvitaan jo löydettyjen tulosten validoimiseen. (Silva et al., 2015.) 
Organisaation luontainen kulttuuri vaikuttaa niin voimakkaasti muutoksessa, että 
organisaatio ei välttämättä saavuta sellaista ketteryyden tasoa, mitä on tavoiteltu.  
Organisaatiot, joissa on valmiiksi joustavuutta, innovatiivisuutta, kommunikaatiota, 
tiimihenkeä, yhteistyötä ja ohjaavaa johtajuutta tukeva kulttuuri, omaksuvat ketteryyden 
huomattavasti paremmin. (Silva et al., 2015.) 

Yllättävää Silvan ja kumppaneiden (2015) tutkimuksessa oli, että organisaatiot eivät 
olleet tietoisia organisaatiokulttuurin vaikutuksesta ketteryyden omaksumiseen eikä 
siitä, että ketteryys vaikuttaa koko organisaation toimintaa ja kaikkiin heidän 
rutiineihinsa. Ohjelmistokehitys keskittyy konkreettisiin ja teknisiin asioihin ja 
organisaatioissa ei ole ymmärretty ketteryyden pehmeämpää arvomaailmaosuutta. 
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Ketteryyden omaksumisen esteet löytyvät usein organisaatiokulttuurista. Muutosta 
tehtäessä keskitytään näkyviin konkreettisiin asioihin, vaikka pitäisi keskittyä 
periaatteisiin ja arvoihin, jotka todellisuudessa ohjaavat organisaation toimintaa. (Silva 
et al. 2015.) 

Iivari ja Iivari (2011) korostavat, että tutkimuksissa ei ole huomioitu, kuinka tärkeää on 
ymmärtää ketteryys kokonaisuudessaan eikä selitetty monimutkaista vuorovaikutusta 
ketterien menetelmien ja organisaatiokulttuurin välillä. Sen sijaan tutkimuksissa 
neuvotaan, kuinka ketterät menetelmät esitellään organisaatiossa ja kuinka ne 
omaksutaan osaksi organisaatiokulttuuria, mutta ei ole ehdotettu, kuinka ohjata 
lopputulosta. (Iivari & Iivari, 2011.) Organisaatiokulttuurin tyypit ja piirteet ovat tärkeä 
tekijä ketteryyden omaksumisessa ja siksi on tärkeää levittää tietoutta 
organisaatiokulttuurista ja nimenomaan sen tärkeydestä yritykselle. Iivarin ja Iivarin 
(2011) tutkimus perustuu organisaatiokulttuurin määritelleen Kilpailevat arvot – malliin 
(engl. CVM, Competing values model). Kilpailevat arvot -mallissa. 
organisaatiokulttuuri jaetaan neljään eri osaan: ryhmä-, kehittyvä-, hierarkkinen- ja 
rationaalinen kulttuuri. 

Taulukko 2. Kulttuurityypit ja niiden vaikutus ketterissä menetelmissä (Iivari & Iivari, 
2011).  

Kulttuurityyppi vs ketterien menetelmien vaikutus Positiivinen Negatiivinen

Kehityksellinen x

Ryhmä x

Hierarkinen x

Rationaalinen x  

Taulukossa 2 esitellään, miten eri organisaatiokulttuurin tyypit (kehityksellinen, ryhmä, 
hierarkkinen, rationaalinen) vaikuttavat ketterien menetelmien omaksumiseen (Silva et 
al., 2015). Jokaisella kulttuurityypillä on omat arvonsa ja piirteet. Hierarkkinen tyyppi, 
jonka Iivari ja Iivari (2011) ovat määritelleet Kilpailevat arvot –mallin perusteella 
kontrolloiduksi, vakaaksi ja ohjesääntöjä seuraavaksi, oli ainoa, jolla oli negatiivinen 
vaikutus ketteryyden omaksumiseen. He mainitsivat sen tukevan myös muiden 
tutkijoiden keskuudessa vallitsevaa ymmärtämystä.  

Kun ketteriä menetelmiä yritetään omaksua hyvin hierarkkisessa kulttuurissa, siitä tulee 
hyvin raskas hallittava ja osa ketteryyden piirteistä menetetään. (Iivari & Iivari, 2011.) 
Tolfon ja kumppaneiden (2011) tutkimuksessa korostetaan johtajuuden merkitystä. 
Vaikka tiimit olisivat yhteistyökykyisiä ja yrityksen ilmapiiri olisi epämuodollinen, niin 
tyyli, millä asioita johdetaan, voi olla esteenä ketteryydelle. Jos johtajat eivät halua 
luopua vallastaan, johtavat asioita kontrolloidusti ja kommunikointi tyyli on 
muodollinen, niin hierarkkisesta kulttuurista on vaikea päästä eroon.  

Silvan ja kumppaneiden (2015) kirjallisuuskartoituksen tuloksena esitellään 
organisaatiokulttuurin vaikutukset ketterien menetelmien omaksumisessa. Lisäksi he 
tunnistivat tekijöitä, jotka myötävaikuttavat ketteryyden ja ketterien menetelmien 
omaksumiseen. (Silva et al., 2015.) Ketteryyteen siirtyminen on mahdollista, jos 
seuraavat tekijät (taulukkko 3) tunnistetaan olemassa olevassa kulttuurissa: Oikea 
roolien jaottelu, johto arvostaa innovatiivisuutta, esimiehet arvostavat palautteen 
antamista, esimiehet ottavat riskejä, organisaatio arvostaa yhteistyötä, organisaatio 
arvostaa joustavuutta, organisaatiolla ei ole keskitettyä hierarkiaa, tyytyväisyys, jaettu 
päätöksentekovastuu, tiimityön arvostus. Tärkeimmiksi Silva nosti tiimihengen, 
sopeutumisen muutokseen ja palautteen. Nämä tekijät mainittiin suurimassa osassa 
Silvan tutkimia artikkeleita. (Silva et al., 2015). 
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Taulukko 3. Organisaatiokulttuuriin vaikuttavia tekijöitä (Silva et al., 2015, s.231) 

Roolitus

Johto arvostaa innovatiivisuutta

Esimiehet arvostaa palautteen antamista

Esimiehet ottavat riskejä

Organisaatio arvostaa yhteistyötä

Organisaatio arvostaa joustavuutta

Organisaatiolla ei ole keskitettyä hierarkiaa

Tyytyväisyys

Jaettu päätöksenteko vastuu

Tiimityön arvostus  

Iivarin ja Iivarin (2011) mielestä Kilpailevat arvot -malli tarjoaa vain yhden 
näkökulman organisaatiokulttuurista ja heidän julkaisemat useat vaihtoehtoiset 
hypoteesit laajentavat huomattavasti näkemystä organisaatiokulttuurin ja ketteryyden 
suhteesta. Tulosten oikeellisuutta rajoittaa organisaatiokulttuurin monitahoinen 
määrittely kuten on kerrottu luvussa 2.1.1 ja lisäksi Kilpailevat arvot -malli ottaa tästä 
laajasta listasta huomioon nimensä mukaisesti vain arvot. (Iivari & Iivari, 2011.) 
Organisaatiokulttuuri vaikuttaa työntekijöiden rutiineihin, hierarkiaan, kommunikaation 
ja tiimityöskentelyyn. Kulttuuri muodostuu ja lujittuu, kun ryhmä seuraa olettamuksia, 
ne toistuvat jokapäiväisissä työskentelyssä ja lopulta niistä tulee rutiineja, jotka ohjaavat 
työtä. (Silva et al., 2015.) 

Organisaatiokulttuurilla on merkittävä vaikutus sosiaaliseen rakenteeseen, joka 
vuorostaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Arvot, normit ja oletukset ovat 
vakiintuneet ja lujittuneet vuosien saatossa ja muodostaneet organisaation rutiinit. 
Organisaation ympärille muodostunut kulttuuri säätelee kaikkea yrityksen toimintaa, 
päätöksentekoprosesseja, ongelmanratkaisustrategiaa, innovatiivisia käytäntöjä, tiedon 
suodattamista, sosiaalisia suhteita sekä suunnittelu- ja kontrollimekanismeja. (Nerur et 
al., 2005.) Organisaatiokulttuuri on runko ryhmän oletuksille, jotka on opittu ongelmia 
ratkaistaessa vuosien saatossa. Organisaatiokulttuuri on olennainen osa yrityksen 
sisäisiä suhteita ja vaikuttaa ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja tapoihin työskennellä 
yhdessä. (Silva et al., 2015.) 

Nerur ja kumppanit (2005) toteavat aikaisempien tutkimusten osoittaneen, että 
ohjelmistokehitysprosessien muutokset edustavat monimutkaisen 
organisaatiomuutoksen ilmentymää ja sellainen muutos ei onnistu työkalujen ja 
teknologian uusimisella. Ohjelmistokehitys prosessien muutokset saattavat vaikuttaa 
moniin organisaation näkökulmiin, rakenteeseen, kulttuuriin ja johtamiskäytäntöihin. 
Ennen muutosta on ymmärrettävä, mitä seurauksia ja seurannaisvaikutuksia muutos tuo 
tullessaan. Tavoitteet on uudelleen asetettava ja suunniteltava, mitä muutoksia eri osa-
alueille tulee tehdä. (Nerur et al., 2005; Dybå & Dingsoyr, 2009.) 

Kehitystiimin erilaiset taustat, asenteet, tavoitteet ja tiedolliset eroavaisuudet luovat 
pluralistisen päätöksenteko ympäristön. Yhteisöllinen päätöksenteko ketterässä 
organisaatiokulttuurissa on paljon vaikeampaa kuin perinteisessä hierarkkisessa 
kulttuurissa. Kommunikointia voi vaikeuttaa myös yhteisen kielen puuttuminen. 
Yrityksen täytyy rakentaa luottamuksen ja kunnioituksen kulttuuri työntekijöidensä 
keskuuteen. Se vaatii ponnisteluja, aikaa ja kärsivällisyyttä. (Nerur et al., 2005.) 
Cockburn ja Highsmith (2002) ovat myös todenneet, että haastavinta on luoda 
luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiri työntekijöiden keskuuteen. Se on kuitenkin 
elintärkeää ketterässä organisaatiossa, koska ihmiset ja tiimit ovat ne tekijät, jotka 
vaikuttavat eniten organisaation tulokseen. Johtajien täytyy arvostaa alaisiaan, luottaa 



25 

heihin ja tukea heitä, koska päätökset pitäisi tehdä sillä tasolla, missä on paras tietämys 
ja se ei aina ole johtajilla. (Cockburn & Highsmith, 2002, s 93.)  

Tolfo ja kumppanit (2011) liittivät tutkimuksessaan ketteryyden piirteet Scheinin (2010) 
määrittelemään kolmeen kulttuuritasoon helpottaakseen organisaatiokulttuurin 
vaikutuksen ymmärtämistä arvioitaessa ketteryyden sopivuutta olemassa olevaan 
kulttuuriin. Heidän tarkoituksenaan oli esittää, että osa ketterään kulttuuriin 
vaikuttavista piirteistä on piilotettu organisaation ympäristöön. Eri kulttuuritasojen 
ymmärtäminen parantaa kulttuurillisen analyysin tekemistä, mikä puolestaan on 
välttämätöntä saavuttaakseen ketteryyden. Kulttuurillisia tasoja ja niiden sisältöä ei ole 
kuitenkaan helppo ymmärtää ja usein ne ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa. (Tolfo 
et al., 2011.) 

 
Kuva 3. Agile kulttuurin tasot organisaatiossa (Tolfo et al., 2011, s.430).  

Kuvassa 3 kolmas taso kuvaa organisaatiokulttuurin ja ketterän kulttuurin yhdistelmää, 
jossa ketterät piirteet ovat samanlaisia kuin Agile Manifestossa (2001) julkaistut 
periaatteet. Toinen taso on rinnastettavissa ketteriin menetelmiin ja Agile manifestoon 
ja ensimmäinen taso puolestaan esittelee käytännöt ja tekniikat. Tutkimuksen 
perusteella voidaan sanoa, että ketteryyden edistäminen pitäisi pohjautua 
perusolettamuksiin (Tolfo et al., 2011). Tolfo ja kumppanit myös toteavat, että sekä 
positiiviset että negatiiviset vaikutukset ketterää organisaatiokulttuuria kohtaan ovat 
suurimmaksi osaksi lähtöisin sidosryhmiltä.  

Ketterää kulttuuria ei saavuteta vähentämällä prosesseja tai ottamalla menetelmiä 
käyttöön eikä se ole riippuvainen käytetystä teknologiasta vaan se perustuu ketteristä 
periaatteista muodostuviin perusoletuksiin ja edellytyksiin (kts. Luku 2.2.1). Nämä 
perusedellytykset ovat perustana jaetuille arvoille, jotka sallivat ketterän filosofian 
leviämisen organisaatioon. Käytännöt ja teknologia edustavat vaan ketterän kulttuurin 
näkyviä ilmentymiä. (Tolfo et al., 2011.) 
 
Tolfon ja kumppaneiden (2011) tutkimus lisää tietoisuutta verifioida 
organisaatiokulttuurin soveltuvuus ketteriin arvoihin ja periaatteisiin - ei siis vain 
organisaation operatiiviseen kontekstiin, joka yleensä tarkoittaa ohjelmistokehitys tiimin 
aktiviteetteja. Jos yksittäinen tiimi haluaa muuttaa työskentelytapansa ketterimmiksi, 
heidän täytyy ymmärtää, että organisaatiokulttuuri on laaja käsite ja sillä on suuresti 
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vaikutusta kaikkeen tekemiseen. (Tolfo et al., 2011.)  
 
On hyvä muistuttaa, että organisaatiokulttuuri sisältää taktisen ja operatiivisen sisällön 
lisäksi strategisen sisällön. Strategia tulee yleensä sidosryhmiltä, joilla on omat arvonsa 
ja periaatteensa. Nämä arvot voivat olla esteenä muutokselle. Organisaation sisällä voi 
olla monenlaisia arvoja ja periaatteita, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. 
Esimerkiksi johdon ja työntekijöiden motivaatiot ovat yleensä hyvin eriävät. (Tolfo et 
al., 2011.) 
 
Tolfo ja kumppanit (2011) muistuttavat, että ketterien menetelmien ja työkalujen 
implementointi koskee vaan jäävuoren huippua ja jotta näkyvät osat toimivat alempien 
osien täytyy olla kunnossa (Tolfo et al., 2011). 
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3. Tutkimuksen lähestymistapa 

Tässä luvussa esitellään tutkimusmenetelmä, tutkimuskysymyksen määrittely, 
hakuprosessi, hyväksymis - ja hylkäyskriteerit ja lopuksi luokittelu.  

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus tehtiin järjestelmällisenä kirjallisuuskartoituksena (engl. systematic mapping), 
jonka tarkoituksena on kategorisoida aiheeseen liittyvä olemassa oleva tutkimus ja tehdä 
siitä yhteenveto ja yleiskatsaus tutkimuksessa muodostettua luokitusjärjestelmää 
käyttäen. Järjestelmällinen kirjallisuuskartoitus ja järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus 
muistuttavat paljon toisiaan, mutta niiden tavoitteet ovat erilaiset ja sen vuoksi myös 
dataa analysoidaan eri tavalla. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus etsii todisteita ja 
kuinka hyvin ne pystytään perustelemaan, järjestelmällinen kirjallisuuskartoitus on 
ensisijaisesti kiinnostunut tutkimuskentän rakenteesta ja laajuudesta. (Kitchenham et al., 
2007.)  

Järjestelmällinen kirjallisuuskartoitus perustuu etukäteen määriteltyyn 
kartoitusprosessiin, hakustrategiaan ja sen suunnitteluun. Käytetty prosessi esitellään ja 
tutkimusmenetelmän yksittäiset aiheet raportoidaan, mikä tekee siitä selkeän, 
läpinäkyvän ja toistettavan prosessin. Kokonaiskuvasta muodostuu tasapuolisempi ja 
luotettavampi kuin perinteisessä kirjallisuuskatsauksessa. (Kitchenham et al., 2007.) 
Läpinäkyvyys tuo lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimuksen luotettavuutta 
(Petersen et al., 2008). 

Järjestelmällisessä kirjallisuuskartoituksessa käytetään laajaa tutkimuskysymystä, joka 
tuottaa enemmän hakutuloksia kuin järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, koska 
tarkoituksen on saada laaja yleiskuva aiheesta. Kirjallisuuskatsauksessa 
tutkimuskysymys kohdistetaan kapealaisempaan aiheeseen, koska aiheesta haetaan 
myös todisteita. (Kitchenham et al., 2007.) Järjestelmällisessä kirjallisuuskartoituksessa 
voidaan ottaa mukaan myös artikkelit ilman empiirisiä todisteita, koska laadullinen 
arviointi ei ole välttämätöntä tutkittaessa aiheen kehityssuuntia (Petersen et al., 2015). 

Hellman, Chokshi, Abd, Pratte ja Maurer (2013) eivät allekirjoita systemaattisen 
kirjallisuuskartoituksen luotettavuusmäärittelyä. Heidän mielestä kirjallisuuskartoitukset 
eivät voi olla luotettavia, koska pääsääntöisesti niistä luetaan vain otsikko ja tiivistelmä. 
Hellman ja kumppanit (2013) huomauttavat, että tulokset voivat vaihdella suurestikin 
riippuen siitä, luetaanko vain otsikko ja tiivistelmä vai koko teksti kuten 
järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa. Tiivistelmät ovat usein kirjoitettu siten, että 
lukijan on vaikea ymmärtää, mitä tutkimuksessa ylipäätään käsitellään, jopa 
yksiselitteinen ongelman kuvaus voi puuttua. Heikkolaatuinen tiivistelmä tekee 
järjestelmällisen kirjallisuuskartoituksen tekemistä vaikeaa. (Hellman et al., 2013.) 

Järjestelmälliset kirjallisuuskartoitukset ovat työmäärältään huomattavasti suurempia 
kuin perinteiset kirjallisuuskatsaukset. Hellmanin ja kumppaneiden (2013) ja 
Kitchenhamin ja kumppaneiden (2007) mielestä järjestelmällinen kirjallisuuskartoitus 
on siitä huolimatta hyvä tutkimusmenetelmä henkilölle, joka ei tiedä tarpeeksi 
tutkittavasta aiheesta. Päätös artikkelin lukemisesta voidaan tehdä lukemalla vain 
otsikko ja tiivistelmä. (Kitchenham et al., 2007; Hellman et al., 2013.) Budgen, Turner, 
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Brereton & Kitchenham (2008) toteavat, että opiskelijoiden tekemissä tutkimuksissa 
aihe pitäisi valita tarkasti, jotta sopivia artikkeleita löytyisi kohtuullinen määrä. He 
suosittelevat rajoittamaan haut ACM digital library, IEEE Xplore – IEEE/IEE 
Electronic Library ja ScienceDirect (Elsevier) tietokantoihin, joista todennäköisesti 
löytyy vähemmän asiaankuulumattomia ja epäolennaisia julkaisuja. (Budgen, Turner, 
Brereton & Kitchenham, 2008.)  

Järjestelmällisessä kirjallisuuskartoituksessa halutaan varmistaa, että kaikki tutkittavaan 
aiheeseen liittyvät julkaisut on otettu huomioon jossain hakustrategian vaiheessa ja 
lopulliseen raportointiin on valittu olennaiset ja asiaankuuluvat julkaisut (Petersen et al., 
2008). Järjestelmällisen kirjallisuuskartoituksen avulla saadaan selville tutkimuksen ja 
teorian kehittyminen aikajanalla. Tuloksista on helppo arvioida teoriaa sekä tunnistaa 
ongelmia ja puutteita, jotka antavat hyvän pohjan mahdolliselle jatkotutkimukselle. 
(Kitchenham et al., 2007.) Kirjallisuuskartoitus perustuu temaattiseen ajatteluun ja 
luokitteluun, jossa julkaisut luokitellaan halutulla tavalla esimerkiksi tyypin, lähteen tai 
aiheen mukaan. Useissa tutkimuksissa on todettu luokittelun vaikuttavan tuloksiin 
huomattavasti ja tuottavan epäjohdonmukaisia tuloksia, siksi olisi erittäin tärkeää 
kiinnittää huomiota luokittelun määrittelyyn ja luotettavuuteen. (Petersen et al., 2015.) 
Wohlin ja kumppanit (2013) vertailivat kahden tutkimusryhmän kirjallisuuskartoituksen 
tuloksia samasta aiheesta täysin samalla luokituksella ja yllättäen molemmat ryhmät 
saivat eri tulokset. Siitä huolimatta Wohlin ja kumppanit (2013) korostavat 
systemaattisen kirjallisuuskartoituksen tärkeyttä, mutta muistuttavat, että tuloksien 
luotettavuutta ei voida taata. (Wohlin, Runeson, da Mota Silveira Neto, Engström, do 
Carmo Machado & de Almeida, 2013.) 

Systemaattisessa kirjallisuuskartoituksessa artikkeleita ei evaluoida, koska ei etsitä 
todisteita eikä identifioida käytäntöjä, vaan temaattinen analyysi kertoo, mitkä 
kategoriat on katettu ja kuinka laajasti. Tulokset esitetään visuaalisena kuvana. 
(Petersen et al, 2008.) Järjestelmällistä kirjallisuuskartoitusta käytetään usein 
havainnollistamaan potentiaalisia tutkimusaiheita jatkotutkimusta varten, joka voidaan 
tehdä laajempana todisteita etsivänä järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena 
(Kitchenham et al., 2007). Järjestelmällinen kirjallisuuskartoitus sopii erinomaisesti 
yksittäiselle tutkijalle. Se on työmäärältään pienempi kuin järjestelmällinen 
kirjallisuuskatsaus (engl. systematic review), jossa artikkelit analysoidaan 
huolellisemmin ja käytetään tarkempia tutkimuskysymyksiä (Kitchenham et al., 2007).  

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskartoitusprosessin tarkoituksena oli hakea kaikki 
artikkelit, jotka ovat julkaistu vuoden 2001 Agile Manifestin julkaisun jälkeen ja jotka 
käsittelevät ketteryyttä ja ketterää ohjelmistokehitystä organisaatiokulttuurin 
näkökulmasta. Tarkoituksena oli analysoida, millaisia tutkimuksia on tehty, miten 
ketterät arvot ja periaatteet pitäisi huomioida ketterässä organisaatiossa ja mitkä 
näkökulmat ovat kriittisimmät, jotta organisaatio voisi muuttua ketteräksi.  

Kitchenhamin ja kumppaneiden (2007) julkaisemaan malliin järjestelmällisestä 
kirjallisuuskartoituksesta kuuluu viisi vaihetta: tutkimuskysymyksen määrittely, 
hakustrategian määrittely, tutkimusten valinta, tiedon poiminta ja laadun arviointi. 
Petersen ja kumppanit (2008) julkaisivat oman mallinsa (kuva 4) aiempiin tutkimuksiin 
ja omiin kokemuksiinsa perustuen. Heidän ohjeessa erityisesti korostetaan visuaalista 
raportointia ja läpinäkyvyyttä verrattuna kirjallisuuskatsaukseen. (Petersen et al., 2008.) 
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Kuva 4.  Kirjallisuuskartoitus prosessi (Petersen et al., 2008).  

Kuvassa 4 esitellään Petersenin ja kumppaneiden (2008) kirjallisuuskartoitusprosessi ja 
sen eri vaiheet: tutkimuskysymyksen määrittely, relevanttien artikkeleiden haku, 
löydettyjen artikkeleiden pikainen läpiluku, avainsanojen haku ja muodostaminen 
tiivistelmästä, tiedon haku ja kartoittaminen/kuvaus. (Petersen et al., 2008). Tämän 
tutkimuksen hakuprosessin muodostamiseen on käytetty osia molemmista tässä luvussa 
mainituista malleista suurimpana erona Petersenin ja kumppaneiden määrittelemä 
luokittelu ja kartoitusprosessi.  

3.2 Tutkimuskysymyksen määrittely 

Hyvin suunniteltu tutkimuskysymys on järjestelmällisen kirjallisuuskartoituksen tärkein 
osa. Tutkimuskysymys määrittelee avainsanat ja hakuehdot. (Kitchenham, 2007.)  Sen 
on tarkoitus ohjata koko järjestelmällisen kirjallisuuskartoituksen prosessin 
muodostamista. Budgenin ja kumppaneiden (2008) mukaan tutkimuskysymys 
kirjallisuuskartoituksessa on laajempi kuin muissa kirjallisuustutkimuksissa, koska 
tarkoituksena on saada mahdollisimman kattava joukko artikkeleita analysointia varten.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli identifioida ja analysoida, mitkä tekijät vaikuttavat 
ketteryyden omaksumiseen organisaatiokulttuurin näkökulmasta ja miten ketteryys, 
ketterät arvot ja periaatteet tulisi huomioida organisaatiokulttuurissa, jotta 
organisaatiosta voisi tulla ketterä. Tutkimukseen haettiin ennalta määritellyistä 
tietokannoista kaikki Agile Manifeston (2001) jälkeen julkaistut artikkelit, jotka 
käsittelevät ketteryyttä ja ketterää ohjelmistokehitystä organisaatiokulttuurin 
näkökulmasta. Tarkoituksena oli analysoida millaisia tutkimuksia on tehty, miten 
ketterät arvot ja periaatteet pitäisi huomioida ketterässä organisaatiossa ja mitkä 
näkökulmat ovat kriittisimmät, jotta organisaatio voisi muuttua ketteräksi. 

Tutkimuskysymyksen muodostamiseen käytettiin Augerin ja kumppaneiden (2008) sekä 
Petersenin ja kumppaneiden (2008) ehdottamaa PICO- (populaatio, interventio, vertailu 
ja lopputulos) mallia, jolla tavoitteena on saada kerättyä mahdollisimman validit ja 
luotettavat julkaisut. Populaatio on kohde, mitä tutkitaan esimerkiksi rooli, ryhmä tai 
sovellusalue. Interventio voi olla ohjelmistomenetelmä, työkalu tai teknologia. 
Tutkimuksessa populaationa ajateltiin organisaatiota ja siihen liittyviä ihmisiä, 
interventiona puolestaan oli ketteryys.  

Tavoitteen asettelun jälkeen PICO- mallia soveltaen tutkimuskysymykseksi määriteltiin: 
Mitkä ovat tärkeimmät tekijät ketteryyden omaksumisessa organisaatiokulttuurin 
näkökulmasta? 
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3.3 Hakuprosessi 

Läpinäkyvyys ja toistettavuus ovat järjestelmällisen kirjallisuuskartoituksen 
ominaispiirteet. Tässä tutkimuksessa määriteltiin ensin tutkimuksen tavoitteet ja 
kysymykset, sen jälkeen alettiin muodostamaan hakustrategiaa analysoimalla saatavilla 
olevaa empiiristä tutkimusta. Hakustrategia määritellään mahdollisimman tarkasti ja 
selkeästi siten, että kuka tahansa pystyy arvioimaan työn tarkkuutta ja tutkijat pystyvät 
keräämään asiaankuuluvan kirjallisuuden hakustrategian avulla. (Jalali & Wohlin, 2010; 
Petersen et al. Haku kohdistettiin ajanjaksolle, joka alkaa Agile Manifeston julkaisusta 
2001 ja päättyy tammikuuhun 2016, jolloin tämän tutkimuksen kirjoittaminen 
aloitettiin. Hakusanat ja haun ehdot täytyy määritellä tavalla, jolla ennalta määritellyistä 
tietokannoista pystytään identifioimaan tutkimukset, joista löytyy vastaus 
tutkimuskysymykseen (Kitchenham et al., 2007). Tässä tutkimuksessa käytettiin IEEE 
Xplore (ieeexplore.ieee.org), ACM Digital Library ja ScienceDirect tietokantoja. 

Hakusanat ja haun ehdot täytyy määritellä tavalla, jolla  

Taulukko 4.  Tutkimuksessa käytetyt elektroniset tietokannat  

Tietokannat Haku kohdistettu

ACM Digital Library Otsikko, tiivistelmä, avainsanat

IEEE Xplore Otsikko, tiivistelmä, avainsanat

ScienceDirect Otsikko, tiivistelmä, avainsanat  

Taulukossa 4 esitellään käytetyt tietokannat. Haut kohdistettiin otsikkoon, tiivistelmään 
ja avainsanoihin. IEEE Xplorerista haettiin myös artikkelit, joissa ei ole tiivistelmää. 
  

 

Kuva 5. Kirjallisuuskartoitusprosessin vaiheet 

Kuvassa 5 esitellään tämän tutkimuksen kirjallisuuskartoitusprosessi tehtävineen ja 
vaiheineen. Prosessin kuvaamisen tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä, joka on yksi 
kirjallisuuskartoituksen päätemoista (Petersen et al., 2015).  

Avainsanoiksi määriteltiin organisaatio ja siellä työskentelevät ihmiset sekä ketteryys. 
Näistä avainsanoista ja niiden synonyymeistä muodostettiin hakulausekkeet, joiden 
avulla tehtiin koehakuja eri tietokantoihin. Tietokantojen hakukoneet toimivat kaikki eri 
tavalla, joten jokaiseen kantaan tehtiin hiukan erilaiset hakulauseet.  
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Hakusanoja määritellessä hyödynnettiin aiemmin luetuista artikkeleista saatua tietoa ja 
selattiin läpi kymmenien artikkeleiden tiivistelmiä läpi, jotta löydettäisiin tarpeeksi 
tarkat hakusanat jo ensimmäiseen hakuun. Lopulta avainsanoiksi määriteltiin 
tutkimuskysymystä mukaillen organisaatio ja siellä työskentelevät ihmiset sekä 
ketteryys. Näistä avainsanoista, niiden synonyymeistä ja vaihtoehtoisista tavoista 
kirjoittaa ne, muodostettiin hakulausekkeet, joiden avulla tehtiin koehakuja eri 
tietokantoihin.  

Ennen lopullista hakuprosessia tehtiin koehakuja viiteen eri tietokantaan: Scopus, 
Google Scholar, IEEE Xploren, ACM Digital Library ja ScienceDirect. Koehakujen 
avulla saatiin yleiskäsitys siitä, millaisia julkaisuja missäkin tietokannassa on ja mitä 
tietokantoja kannattaisi käyttää. Kaikilla elektronisilla tietokannoilla on omat 
ominaisuutensa ja jokainen tietokanta vaatii oman hakulausekkeensa. Yhtenä vaiheena 
hakuprosessissa oli selvittää, miten kunkin tietokannan hakukone toimii. Lopulliseen 
tutkimukseen valittiin kolme tietokantaa; IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org), ACM 
Digital Library ja ScienceDirect. Scopus jätettiin pois sen monimutkaisuuden takia ja 
Google Scholar, koska siinä on niin paljon päällekkäisyyttä IEEE Xploren, ACM 
Digital Libraryn kanssa (Chen et al., 2010). 

Hakulauseke muodostui jo aiemmin mainituista populaatio (organisaatiokulttuuri) ja 
interventio (ketteryys) sekä niiden synonyymeistä, lyhenteistä ja vaihtoehtoisista 
tavoista kirjoittaa ne - myös monikot huomioidaan. Tietokantojen hakukoneet toimivat 
kaikki eri tavalla, joten jokaiseen elektroniseen tietokantaan on muodostettu hiukan 
erilainen hakulauseke ja hakuprosessi. Näin varmistettiin, että saadaan riittävästi 
luotettavia artikkeleita.  

Hakulauseke 1 perustuu interventioon eli tässä tapauksessa ketteryyteen ja sen 
synonyymeihin : "agile development", "agile software development", "agile method", 
"agile methodology", "agile methodologies". 

Hakulauseke 2 perustuu organisaation ja siellä työskenteleviin ihmisiin: organization, 
organizational, people, human, individual, team, group. 

Taulukko 5. Elektroniset tietokannat ja hakulausekkeet, joita käytettiin hakuihin 

Tietokanta Hakulauseke Hakulauseketta käytetty

ACM Digital Library

keywords.author.keyword: ("agile development", "agile 

software development", "agile methods", "agile method", "agile 

methodology" OR "agile methodologies") AND 

recordAbstract:(organization, organizational, people, human, 

individual, team, group)

Otsikko, tiivistelmä, 

avainsanat

IEEE Xplore

("Author Keywords":"agile development" OR "agile software 

development" OR "agile method" OR "agile methodology" OR 

"agile methodologies") AND ("Abstract": "organization" OR 

"organizational" OR people OR human OR individual OR team 

OR group)

Otsikko, tiivistelmä, 

avainsanat 

ScienceDirect

KEYWORDS("agile development" OR "agile software 

development" OR "agile methodology" OR "agile method*") 

AND ABSTRACT("agile development" OR "agile software 

development" OR "agile methodology" OR "agile method*" 

OR organization* OR people OR human OR individual OR 

team OR group)

Otsikko, tiivistelmä, 

avainsanat  
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Taulukossa 5 esitellään käytetyt elektroniset tietokannat, hauissa käytetyt 
halulausekkeet ja mihin artikkeleihin osiin haut on kohdistettu.  

Koehakujen aikana hakulausekkeita muokattiin ja saatiin varmistus, mitä hakusanoja 
tullaan käyttämään lopullisessa hakulausekkeessa. Perustuen Petersenin ja 
kumppaneiden (2015) käyttämään malliin hakulausekkeet yhdistettiin, koska 
tutkimuskysymys ja PICO mallista muodostetut avainsanat on niin samanlaisia. 
Lopullinen haku suoritettiin kolmena erillisenä hakuna taulukossa 4 luetelluista 
elektronisista tietokannoista.  

Tutkimuksessa keskityttiin artikkeleihin, jotka on julkaistu Agile Manifeston (2001) 
julkaisun jälkeen ja joissa keskitytään ketteryyteen organisaatio kulttuurin 
näkökulmasta. Jokaisen elektronisen tietokannan hakukone toimii eritavalla, joten 
hakulauseke on muokattu jokaiseen kantaan erikseen.  

ACM Digital Librarystä ensimmäisessä haussa haettiin ennalta määritellyillä 
hakusanoilla sekä kirjoittajan avainsanoista että tiivistelmästä. Seuraavaksi kuvataan 
ACM Digital Libraryn hakuprosessi kokonaisuudessaan. Haku suoritettiin käyttämällä 
hakulauseketta:  

keywords.author.keyword: ("agile development", "agile software development", "agile 
methods", "agile method", "agile methodology" OR "agile methodologies") AND 
recordAbstract:(organization, organizational, people, human, individual, team, group) 

Tuloksena oli 128 julkaisua, joista käytiin läpi artikkeleiden otsikot, silmäiltiin 
abstraktit ja pois suljettiin kaikki sellaiset artikkelit, jotka eivät täyttäneet luvussa 3.4 
mainittuja hyväksymis- ja hylkäyskriteereitä. Listasta poistettiin artikkeleita, jotka 
keskittyivät ohjelmistokehityksen tai ketteryyden yksittäisiin käytäntöihin, kuten 
arkkitehtuuri, pariohjelmointi, testaus, vaatimusten hallinta, SAP. Tässä yhteydessä 
hylättiin myös avauspuheet, raportit, koulutukseen liittyvät artikkelit, mielipiteet tai 
tiettyyn organisaation ryhmään kohdistuvat julkaisut tai muuten vaan erikoistapaukset 
esimerkiksi virtuaali -tiimit, hajautetut tiimit ja naiset. Tämän vaiheen jälkeen 
analysoitavaksi jäi 28 artikkelia.  

Artikkelit käytiin läpi yksitellen, keskittyen siihen, täyttääkö tiivistelmä 
hyväksymiskriteeri tai toisaalta hylätäänkö se hyväksymiskriteereiden perusteella. Osa 
artikkeleiden tiivistelmissä ei kertonut selkeästi, mistä artikkelissa kerrotaan. Kahdeksan 
artikkelia jäi luettavaksi kokonaan läpi.  

IEEE Xploren ensimmäisessä haussa haettiin ennalta määritellyillä hakusanoilla sekä 
kirjoittajan avainsanoista että tiivistelmästä. Alla on kuvattuna IEEE Xploren 
hakuprosessi kokonaisuudessaan. 

IEEE tuntui olevan haastava sen suhteen, että voitaisiin noudattaa alkuperäistä 
suunnitelmaa, jossa otetaan mukaan vain sellaiset artikkelit, joissa author keywordeinä 
on agile development. agile software development, agile method, agile methodology tai 
agile methodologies ja abstractissa on joku sanoista organization, organizational culture, 
people, human, individual, team tai group. Lopulta käytettiin hakulauseketta, joka 
identifioi 476 artikkelia. 

("Author Keywords":"agile development" OR "agile software development" OR "agile 
method" OR "agile methodology" OR "agile methodologies") AND ("Abstract": 
"organization" OR "organizational" OR people OR human OR individual OR team OR 
group) 
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Huolimatta siitä, että lausekkeessa on määritelty Author Keyword, haku tuotti myös 
sellaisia, missä Author avainsanoja ei ollut laisinkaan tai määriteltyjä avainsanoja ei 
löytynyt Author avainsanoista vaan esimerkiksi IEEE termeistä. Artikkelit käytiin läpi 
tarkistamalla, onko Author avainsanoissa annettuja hakusanoja. Jos niitä ei löytynyt niin 
katsottiin, täyttääkö otsikko luvussa 3.4 kuvatut hylkäyskriteerit. Sen jälkeen otsikot 
silmäiltiin pikaisesti läpi, ja jos otsikko ei ollut tarpeeksi kertova, niin silmäiltiin myös 
tiivistelmät. Artikkelit jotka eivät täyttäneet kriteereitä hylättiin. Analyysin jälkeen 
tutkittavana oli 97 artikkelia.  

Jäljellä olevien artikkeleiden tiivistelmät luettiin. Artikkelit, joissa keskityttiin 
ohjelmistokehityksen tai ketteryyden yksittäisiin käytäntöihin, kuten arkkitehtuuriin, 
pariohjelmointiin, testaukseen tai tietyn menetelmän tutkimukseen kuten XP tai Scrum, 
hylättiin. Hylkäys- ja hyväksymiskriteerien evaluoinnin tuloksena analysoitavaksi jäi 22 
artikkelia 

Science Directin ensimmäisessä haussa haettiin ennalta määritellyillä hakusanoilla sekä 
kirjoittajan avainsanoista että tiivistelmästä. Science Directin hakuprosessi muodostui 
seuraavanlaiseksi:   

KEYWORDS("agile development" OR "agile software development" OR "agile 
methodology" OR "agile method*") AND ABSTRACT("agile development" OR "agile 
software development" OR "agile methodology" OR "agile method*" OR organization* 
OR people OR human OR individual OR team OR group). 

Ensimmäisen haun tuloksena löydettiin 101 artikkelia. Näistä artikkeleista katsottiin 
otsikot, pikaisesti luettiin tiivistelmät ja tarkistettiin löytyykö niistä vastausta 
tutkimuskysymykseen. Artikkelit jotka eivät täyttäneet luvussa 3.4 mainittuja hylkäys- 
ja hyväksymiskriteereitä poistettiin. Yksityiskohtaisempaan analyysiin jäi 19 artikkelia. 
Luettiin tiivistelmät, johdanto ja loppulauselma sekä osasta silmäiltiin läpi tekstiä. 
Edelleen noudatettiin hyväksymis- ja hylkäyskriteereitä ja erityisesti keskityttiin siihen 
saadaanko artikkeleista vastaus tutkimuskysymykseen.  

Taulukko 6. Hakuprosessissa käytetyt tietokannat ja löydettyjen artikkeleiden 
lukumäärät prosessin eri vaiheissa.  

Tietokannat Haettu 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

ACM 128 28 8 2

IEEE 476 97 22 13

Science Direct 101 19 4 4

Yhteensä 705 144 34 19  

Taulukossa 6 esitellään hakuprosessin aikana löytyneet artikkelit vaihe vaiheelta - 
Elektroniset tietokannat, löydetyt julkaisut ja määrät kuinka paljon niitä on otettu 
lopulliseen tutkimukseen.  Haettu- sarakkeessa on automaattisella haulla elektronisista 
kannoista löydetty artikkelien määrä. Seuraavat vaiheet on suoritettu manuaalisesti tässä 
luvussa kuvatun hakuprosessin mukaisesti. Lista artikkeleista löytyy liitteestä B.  

3.4 Hyväksymis- ja hylkäyskriteerit 

Ennen artikkeleiden läpikäyntiä määritellään tarkat hyväksymis- ja hylkäyskriteerit, 
joiden perusteella pystytään arvioimaan, mitkä artikkelit ovat ja mitkä eivät ole 
olennaisia tälle tutkimukselle. Hyväksymis- ja hylkäyskriteerit ovat elintärkeät 
kirjallisuuskartoituksessa ja niissä täytyy selvästi määritellä, mitkä artikkelit otetaan 
mukaan ja mitä ei. Tutkimuskysymys määrittää hyvin pitkälle nämä kriteerit (Auger et 



34 

al.,, 2008). Koska kirjallisuuskartoitus on prosessi, kriteereitä voidaan määritellä 
uudelleen tutkimuksen aikana. Kriteerit määräytyvät tutkimuskysymyksen ja asetetun 
tavoitteen mukaan (Petersen et al., 2015).  

Ensimmäisissä vaiheissa haettiin artikkeleita avainsanojen mukaan. Mukaan otettiin 
vain ketteryydestä kertovat artikkelit. Haun tuloksena saaduista artikkeleista käytiin läpi 
otsikot ja tarpeen mukaan pikaisesti myös tiivistelmät. Tiivistelmät eivät usein ole kovin 
kattavia, joten viimeisessä vaiheessa luettiin myös johdanto ja loppupäätelmä, jos 
nähtiin tarpeelliseksi. Osa artikkeleista myös silmäiltiin kokonaisuudessaan läpi.  

Artikkeleiden valinnassa noudatettiin seuraavia hyväksymis- ja hylkäyskriteereitä.  

Hyväksymiskriteerit:  

Tutkimukset jotka on julkaistu 2001- 2015 
Tutkimukset, jotka on kirjoitettu englanniksi 
Tutkimukset, jotka täyttävät hakulausekkeen ehdot 
Tutkimukset jotka keskittyvät ketteryyteen, sen arvoihin ja periaatteisiin 
Tutkimukset, joissa kerrotaan organisaatiokulttuurista ja ketteryydestä ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä 
Tutkimukset joiden teksti on saatavilla 
 
Hylkäyskriteerit: 
Tutkimukset, joita ei ole kirjoitettu englanniksi 
Tutkimukset, jotka keskittyvät ohjelmistokehityksen tai ketteryyden yksittäisiin 
käytäntöihin, kuten arkkitehtuuri, pariohjelmointi, testaus 
Tutkimukset, joissa keskitytään tutkimaan tiettyä ketterää menetelmää kuten XP, 
Crystal, DSDM, FDD 
Tutkimukset joissa ei puhuta organisaatio kulttuurista tai siellä työskentelevistä 
ihmisistä 
 
Tutkimukset, joissa keskityttiin vahvasti tiettyyn ketterään menetelmään, hylättiin, 
koska menetelmät ovat hyvin erilaisia eivätkä ole vertailukelpoisia keskenään. Tässä 
tutkimuksessa nimenomaan haluttiin keskittyä ketteryyteen.   

3.5 Luokittelu 

Yksi järjestelmällisen kirjallisuuskartoituksen tavoite on suunnitella luokitusjärjestelmä. 
Artikkelit luokitellaan tutkimuskysymyksestä muodostettua viitekehystä vasten. 
Luokittelu on haastava vaihe jopa kokeneille tutkijoille, koska tietämystä aiheesta ei ole 
tarpeeksi ja heidänkin luokitus mielipiteissään on eroja. Budgen ja kumppanit (2008) 
ovat maininneet järjestelmällisen kirjallisuuskartoituksen erityisen haastavaksi 
aloitteleville tutkijoille ja opiskelijoille, koska heillä ei ole tarpeeksi tietämystä aiheesta. 
Käytetty empiirinen terminologia asettaa omat haasteensa, mutta joka tapauksessa 
opiskelijoita rohkaistaan käyttämään luokittelua, koska se tarjoaa hyvän lähtökohdan 
jatkotutkimukselle. (Budgen et al., 2008.)  

Hellmannin ja kumppaneiden (2013) mielestä avainsanojen määrittely luokitusta varten 
on perustavaa laatua oleva ongelma kirjallisuuskartoituksessa. Ihmiset tulkitsevat asioita 
eri tavoilla, jokainen tutkija käyttää erilaista termistöä ja termit voivat vaihdella eri 
tilanteita kuvattaessa. Termistön yhtenäinen ymmärtäminen on haasteellista jopa 
kokeneille tutkijoilla. Lopputuloksena eri ihmiset poimivat eri avainsanat samoista 
tiivistelmistä. (Hellman et al., 2013.) 
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Petersenin ja kumppaneiden (2008) kehittämä avainsanojen määrittelymenetelmä (engl. 
keywording) vähentää luokittelun määrittelemiseen ja varmistamiseen käytettyä aikaa. 
He ehdottavat, että luokittelu muodostetaan otsikossa ja tiivistelmässä käytetyistä 
avainsanoista ja käsitteistä. (Petersen et al., 2008.) Päivitetyssä versiossaan Petersen ja 
kumppanit (2015) suosittelevat läpinäkyvyyden lisäämiseksi hyödyntämään myös 
sisältöä luokkien määrittelemiseen.  

Avainsanojen määrittely tehdään kahdessa osassa. Petersenin ja kumppaneiden (2015) 
tutkimuksen ohjeen mukaan valittujen artikkeleiden otsikot silmäillään pikaisesti läpi. 
Jos niistä ei löydy parhaita mahdollisia avainsanoja tutkimuksen tulokseen, aiheeseen ja 
sisältöön liittyen, luetaan myös tiivistelmät. Jos tästäkään ei vielä tule selkeää 
luokittelua, avainsanoja ja konsepteja etsitään myös tekstistä. Samalla saadaan 
kokonaisymmärrys aiheesta ja saavutetuista tuloksista. Luokittelun avulla on tarkoitus 
myös vastata tutkimuskysymykseen ja lisäksi se helpottaa tulosten raportointia. 
Avainsanoja ja käsitteitä yhdistämällä luodaan ensimmäiset korkean tason luokat. 
Tutkimuksen edetessä luokkia ja alaluokkia mahdollisesti tulee lisää. Koko 
luokkakuvauksesta käytetään nimitystä systemaattinen kartta. (Petersen et al., 2008.) 

 

 

 

Kuva 6. Luokittelukaavion muodostaminen (Petersen et al., 2008, s. 4) 

Tutkimuksessa käytettiin Petersenin ja kumppaneiden (2008) luokittelukaaviota 
soveltaen, koska artikkeleita oli mahdoton jakaa luokkien mukaisesti. Tässä 
tutkimuksessa luokat identifioitiin myös tekstistä löytyvistä avainsanoista, koska meta-
analyysissa mukana olleissa tutkimuksissa käytettiin niin monenlaista termistöä sekä 
ketteryyteen että organisaatiokulttuuriin liittyen.  

Petersenin ja kumppaneiden (2008) ohjeen mukaisesti luokittelua varten avainsanoja 
etsittiin otsikosta ja tiivistelmästä. Niistä ei kuitenkaan löytynyt järkeviä avainsanoja, 
joita olisi voinut käyttää luokittelussa, joten etsintää jatkettiin tekstistä. Petersenin ja 
kumppaneiden (2015) päivitetyn version mukaan avainsanojen etsiminen tekstistä on 
järkevää, mutta työlästä. Ketteryyteen vaikuttavat tekijät käytiin läpi ja niitä löytyi 35 
kappaletta. Ne luokiteltiin järkeviin kokonaisuuksiin avainsanojen ja käsitteiden 
perusteella. Koska ketteryydellä ja sen termistöllä ei ole yksiselitteistä määritelmää, 
jokainen tutkija on nimennyt tekijöitä eri tavalla. Käsitteistöissä oli kuvattu samoja 
asioita monilla eri tavoilla riippuen siitä, mistä näkökulmasta asiaa tutkittiin.  
Ensimmäinen systemaattinen luokittelukartta muodostettiin (kts. Liite A) teksteistä 
löytyvien käsitteiden perusteella.. Luokittelukaavion muodostaminen on prosessi, joten 
ensimmäinen luokittelukartta analysoitiin ja yhdistettiin ne tekijät, joiden katsotaan 
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vaikuttavan ketterään organisaatiokulttuuriin samalla tavalla tai voidaan ajatella samana 
käsitteenä. Taulukossa 7 on esitelty muutokset, jotka tehtiin liitteessä A olevaan 
ensimmäiseen systemaattiseen luokittelukarttaan.  

Taulukko 7. Identifioidut organisaatiokulttuurin tekijät, tehty muutos ja uusi tekijä  

Tekijä Muutos Uusi tekijä

Organisaation rakenne 

Yhdistettiin kulttuurin tyypit ja piirteiden 

kanssa, koska niitä käytettiin artikkeleissa 

samassa kontekstissa

Organisaation rakenne ja kulttuurin 

piirteet

Kulttuurin tyypit ja piirteet 

Yhdistettiin Organisaation rakenteen 

kanssa, koska niitä käytettiin artikkeleissa 

samassa kontekstissa. Uusi tekijä 

organisaation rakenne ja kulttuurin 

piirteet.

Organisaation rakenne ja kulttuurin 

piirteet

Ei dokumentaatiota, mutta 

raporteja

Sisältyy kohtaan Organisaatio arvostaa f2f 

tapahtuvaa kommunikaatiota

Organisaatio arvostaa kasvotusten 

tapahtuvaa kommunikaatiota

Organisaatio arvostaa f2f 

tapahtuvaa kommunikaatiota Nimi vaihdettiin

Organisaatio arvostaa kasvotusten 

tapahtuvaa kommunikaatiota

Tiimin rakenne

Tiimin rakenne ja koko yhdistettiin, koska 

artikkeleissa niistä puhuttiin tiimin 

suunnittelusta Tiimin suunnittelu

Tiimin koko

Tiimin rakenne ja koko yhdistettiin, koska 

artikkeleissa niistä puhuttiin tiimin 

suunnittelusta Tiimin suunnittelu

Persoonallisuus

Yhdistettiin oikean kompetenssin ja 

vahvan ammattitaidon kanssa, koska kyse 

on siitä, että tiimissä on oikeanlaiset 

henkilöt. Tiimissä on oikeanlaiset henkilöt

Toiminjaohjeet ja 

menettelytavat minimissään Yksi itseohjautuvan tiimin piirre. Itseohjautuva tiimi

Liikkeen johdon kontrolloiva 

tyyli

Yhdistettiin leadership, facilitator tekijän 

kanssa, koska ne ovat johtajuuden kaksi 

eri puolta. Leadership, facilitator

Riskinottokyky

Poistettiin, koska se sisältyy siihen, että 

ketteryys on ymmärretty Ketteryys hyväksytty ja ymmärretty

Organisaatio rakenne ja kulttuuri

 

Taulukossa 7 esitellyillä muutoksilla oli tarkoitus selkiyttää tulosten raportointia. 
Seuraavat muutokset päätettiin tehdä: Ei dokumentaatiota, mutta raportteja poistettiin, 
koska se sisältyy kohtaan Organisaatio arvostaa f2f kommunikaatiota. Tekijän nimeksi 
muutettiin organisaatio arvostaa kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatio. Tiimin rakenne 
ja koko yhdistettiin, koska artikkeleissa niistä puhuttiin myös tiimin suunnitteluna. 
Persoonallisuus yhdistettiin oikean kompetenssin ja vahvan ammattitaidon kanssa, 
koska kyse on siitä, että tiimissä on oikeanlaiset henkilöt. Toimintaohjeet ja 
menettelytavat minimissään poistettiin, koska se on yksi itseohjautuvan tiimin piirre. 
Liikkeen johdon kontrolloiva tyyli, yhdistettiin leadership, facilitator tekijän kanssa, 
koska ne ovat johtajuuden kaksi eri puolta. Organisaation rakenne ja kulttuurin tyypit ja 
piirteet yhdistettiin, koska niitä käytettiin artikkeleissa samassa kontekstissa. Uusi tekijä 
organisaation rakenne ja kulttuurin piirteet. Riskinottokyky poistettiin, koska se sisältyy 
siihen, että ketteryys on hyväksytty ja ymmärretty.  
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4. Tulokset ja analysointi 

Tutkimuksessa analysoitiin organisaatiokulttuuriin ja ketteryyteen vaikuttavia tekijöitä 
organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Ensimmäisessä luvussa esitellään tulokset meta -
analyysina. Seuraavissa luvuissa esitellään ja analysoidaan meta-analyysin tuloksina 
saadut ketteryyteen vaikuttavat tekijät organisaatiokulttuurin näkökulmasta: 
Organisaation rakenne ja kulttuuri, muutosjohtajuus, johtamistyyli, työyhteisö, 
työympäristö ja teknologia. 

4.1 Meta-analyysi 

Lopullinen taulukko organisaatiokulttuurin tekijöistä luokitteluineen esitellään 
taulukossa 8 

Taulukko 8. Ketteryyteen vaikuttavat tekijät organisaatiokulttuurin näkökulmasta 

Organisaatiorakenne ja kulttuurin piirteet T1, T7, T8, T9, T11, T13, T14, T18

Jaettu päätöksen teko T1, T6, T7, T8, T9, T12, T14

Organisaatio arvostaa joustavuutta resursseissa T7, T13, T14

Ketteryys hyväksytty/ymmärretty T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13

Kasvokkain tapahtuva kommunikaatio T2, T3, T4, T5, T6,  T7, T8, T9, T11, T15, T16

Kordinointi T4, T8, T11

Tiimin rakenteen suunnittelu T2, T4, T6, T10,  T11

Evaluointi T5

Leadership, facilitator T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15,T16

Kommunikaatiotyyli T3, T9, T11, T16, T18

Ketteryyttä tukeva projektin johto T3,T4, T6,  T8, T9, T10, T11, T13, T16

Yhteiset tavoitteet T4, T9, T13, T19

Yhteistyö, yhteisöllisyys T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T12, T15, T17, T19

Osallistuva ja joustava tiimityö T1,T2, T4, T9, T8, T12, T13, T15, T19

Tiimissä oikeanlaiset henkilöt T2, T3, T4, T5, T6, T9, T11, T13, T17, T18

Valtuutetut ja itseohjautuvat tiimit T2, T4, T9, T8, T12, T13, T15

Läpinäkyyvyys, avoimuus T5, T6, T7, T8, T19

Minimaalinen dokumentaatio T6, T8

Vaihtuvuus T6, T8, T11

Ajattelumallin muuttaminen T1, T7, T9, T13

Ketterä koulutus T5, T7, T9, T10

Muutoksen tukeminen T1, T8, T9, T10, T13, T18

Organisaatio arvostaa jatkuvaa, oppimista T3, T4, T7, T8, T9, T15, T17, T18

Ylpeys, Itsekunnioitus T19

Luottamus T1,T2, T3, T15, T17, T19

Lojaalisuus, sitoutuneisuus T15

Teknologia T4, T17

Avokonttorit T4, T7, T10, T11

Muut

Johtamistyyli

Työyhteisön ilmapiiri

Organisaation rakenne ja ilmapiiri

Muutosjohtajuus

Arvot, pehmeät taidot

 

Taulukossa 8 esitellään organisaatiokulttuuriin vaikuttavat tekijät ja luokittelu, jonka 
mukaan tulokset on raportoitu. Luokittelu perustuu artikkeleista löydettyihin 
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avainsanoihin. Tässä tutkimuksessa avainsanoja etsittiin tiivistelmän ja otsikon lisäksi 
myös tekstistä. Kuvassa 7 esitellään ketteryyteen vaikuttavat tekijät 
organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Luokittelu perustuu Scheinin (2010) ja Tolfon ja 
kumppaneiden (2011) määrittelemiin organisaatiokulttuurin malleihin. 

 

 

Kuva 7. Ketteryyteen vaikuttavat tekijät organisaatiokulttuurin näkökulmasta 

Kuvassa ei ole käytetty yhdistäviä nuolia eikä viivoja, koska ketterässä 
organisaatiokulttuurissa kuten kulttuurissa yleensä kaikki liittyy kaikkeen. Kuvioiden 
päällekkäisyydellä ilmaistaan, mitkä tekijät ovat hyvin läheisesti suhteessa toisiinsa. 
Alimmaiset kuviot läpinäkyväisyys, avoimuus, luottamus, yhteistyö, yhteisöllisyys, 
ylpeys ja itsekunnioitus, lojaalisuus ja sitoutuneisuus ovat organisaation arvoja ja 
olettamuksia, joiden ilmenemismuotoja kaikki ylempänä olevat tekijät eli artefaktit 
ovat. Nuolilla kuvataan muutosta, miten arvot vaikuttavat organisaation näkyvään 
käyttäytymiseen ja tekeminen puolestaan muokkaa arvoja ja oletuksia. (Schein, 2010.) 
Kuvan sisältö on kerrottu tarkemmin luvuissa 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ja 4.6. 
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Kuva 8. Ketteryyteen vaikuttavat tekijät organisaatiokulttuurin näkökulmasta 

Kuvassa 8 kuvataan ketterä organisaatiokulttuuri jäävuorena, jonka syvimmällä 
olevassa osassa ovat olettamukset. Kulttuuri perustuu kokonaisuudessaan olettamuksiin, 
jotka ohjailevat käyttäytymistämme, ajatteluamme. Jos alimmalla tasolla olevat tekijät 
suhtautuvat ketteryyteen positiivisesti, ketteryyteen siirtyminen on huomattavasti 
helpompaa. Olettamuksien yläpuolella olevat arvot puolestaan materialisoivat tavan 
millä toimitaan, esimerkiksi ohjautuvuus muuttuu tekemisen kautta itseohjautuvaksi 
tiimiksi. 

4.2 Organisaation rakenne ja kulttuuri 

Ketterä organisaatiokulttuuri vaatii usein koko organisaatiorakenteen ja hierarkian 
muuttamista. Perinteisissä ohjelmistokehitys malleissa organisaatiot ovat usein 
teknisesti ajattelevia komponenttipohjaisesti rakennettuja siilo-organisaatioita, kun taas 
ketteryydessä painotetaan asiakaslähtöistä arvopohjaista toiminnollisuuteen keskittyvää 
organisaatiota, jossa on yhteisiä resursseja. [T7.] Organisaatiorakenteella voidaan 
vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Organisaatiorakenne määrää pitkälle 
sen, miten yritystä johdetaan, miten päätöksiä tehdään, miten resursseja käytetään ja sitä 
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kautta myös ketteryyden tasoon ja mahdollisuuksiin. [T8; T14.] Hierarkkisessa 
kulttuurissa on niin paljon eri päätöksenteko tasoja ja vaiheita, että monimutkaisuuden 
lisäksi se on hyvin hidas organisaatio tekemään päätöksiä [T1]. 

Monissa organisaatioissa päätöksiä tekevät ihmiset organisaatiorakenteen mukaisesti, 
eivät ne ihmiset, jotka tietävät asiasta eniten. Tiimin ja asiantuntijoiden, jotka 
ymmärtävät ohjelmistokehityksen monimutkaisuutta, pitäisi olla aina mukana päätöksen 
teossa. Tietämättömyys ja ymmärtämättömyys aiheuttavat huonoja päätöksiä ja huonot 
päätökset puolestaan kriittistä keskustelua ja tyytymättömyyttä. [T9.] Ketteryydessä 
siirrytään määräilevästä päätöksenteosta yhteisölliseen ja pluralistiseen päätöksentekoon 
[T12]. Päätöksenteko vastuun jakaminen vaatii uudelleen sopeutumista ja ajattelutavan 
muutoksia monella organisaatiotasolla [T8]. Luottamus on yksi ketteryyden arvoista, 
mutta luottamus ei yksin riitä varsinkaan kriittisissä päätöksenteko tilanteissa vaan 
tarvitaan muuttunutta organisaatiokulttuuria, kokemusta, persoonallisuutta ja oikeaa 
asemaa organisaatiossa [T9]. Motivaation ylläpitäminen on yksi tärkeä tekijä 
ketteryydessä. Työntekijöiden motivaatio nousee ja he sitoutuvat työhönsä enemmän, 
jos he saavat olla mukana päätöksen teossa. [T3; T7.]  

 

 

Kuva 9.. Organisaatiorakenteen ja kulttuurin tekijät, jotka vaikuttavat ketteryyden 
omaksumiseen 

Kuvassa 9 on esitelty organisaatiorakenteen ja kulttuurin tekijät, jotka käsitellään tässä 
luvussa. Kokonaiskuva kaikista organisaatiokulttuurin tekijöistä esitellään luvussa 4.1 
(kuva 7). Eniten toisiinsa vaikuttavat tekijät on sijoiteltu lomittain. Alimpana kuvassa 9 
ovat arvot ja oletukset, jotka vaikuttavat kaikkeen organisaation tekemiseen.  

Organisaation rakenne vaikuttaa suoraan tiimien ja projektien väliseen koordinaation ja 
kommunikaatioon. Jäykässä ja byrokraattisessa organisaatiossa yksikköjen välinen 
koordinointi ja kommunikointi ovat hidasta ja haastavaa, koska se tapahtuu 
vertikaalisesti managereiden kautta. Horisontaalinen kommunikointi tiimien ja 
projektien kesken on tehokkainta. [T11.] Tiimit ja projektit voivat parantaa omaa 
sisäistä koordinointiaan ja näin parantaa omaa tuottavuuttaan, mutta eivät voi vaikuttaa 
ylhäältäpäin määrättyihin koko organisaation prosesseihin. Linjauksen tekeminen eri 
tiimien välille on haastavaa ja aiheuttaa ongelmia sekä tiimi-, projekti- että 
organisaatiotasolle. [T11.]  

Väitetään, että ketteryys ei toimi tietynlaisissa organisaatioissa esimerkiksi 
hierarkkisissa, mutta joidenkin tutkimusten mukaan sillä on vähäisempi merkitys kuin 
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uskotaan. Tärkeintä on, että organisaatiorakenne tukee ketteryyden piirteitä ja 
organisaation johto ja esimiehet noudattavat ketteryyden periaatteita. Ketterät projektit 
voivat toimia monenlaisissa organisaatiorakenteissa, jos organisaation työympäristö ja 
työilmapiiri tukevat tiimejä, ihmisiä ohjataan johtamisen sijaan ja tiimeillä on valtuudet 
ohjata omaa työtään. Lisäksi organisaatiossa toimitaan yhteistyössä tiimin ja 
projekteiden tavoitteiden mukaisesti ja tasapainotetaan tiimin ja yksilön tarpeet. [T4, 
T13.] Ketterien projektien toteuttaminen on mahdollista, jos organisaatiossa arvostetaan 
yhteistyökulttuuria, kommunikointia ja ketteriä periaatteita, vaikka organisaatiorakenne 
ei olisi ketteryyttä tukeva [T4]. Organisaation täytyy ymmärtää kuinka 
kokonaisvaltainen muutos ketteryys on. Ketteryyteen siirtyminen ei ole mahdollista, jos 
se ei ole yleisesti hyväksytty koko organisaatiossa. [T7]. Kaikki projektit ja 
ohjelmistoympäristöt eivät ole yhtä innokkaita muuttumaan ketteriksi [T1]. 

Organisaation luontaisella kulttuurilla on suuri merkitys ketteryyteen siirtymisessä. 
Byrokraattisessa ja hierarkkisessa kulttuurissa muutos on hidasta ja vaikeaa, koska johto 
ohjaa tekemistä ja muutos on mahdollista vain, jos sillä on johdon hyväksyntä. [T1.] 
Hierarkkisiin ja byrokraattisiin kulttuureihin liitetään usein mukaan syyllistämisen 
kulttuuri, jossa status, vastuu ja vallan määrä on erityisesti läsnä. Vastuun määrä on 
suoraan verrannollinen statukseen ja statuksella saadaan valtaa. Vallasta ja sen käytöstä 
luopuminen on vaikeaa, jos siihen on vuosien varrella tottunut. [T1.] Ylhäältäpäin 
johdetussa kulttuurissa raportoidaan ylöspäin ja se voi vähentää avointa tiedon 
jakamista muiden tiimin jäsenten kesken. Tällaiseen kulttuuriin kuuluu usein myös 
kunnioitus ja ollaan helposti samaa mieltä kuin ylempänä hierarkiassa olevat ja se 
vähentää innovatiivisuutta ja uusien ideoiden jakamista. [T9.] Ketteryys vaatii 
luottamukseen perustuvan yhteistyökulttuurin [T17] ja se on byrokraattisessa 
kulttuurissa haastavaa [T1]. Kun ketterien menetelmien lisäksi on saavutettu ketterä 
organisaatiokulttuuri, myös luottamukselle ja sitä myötä yhteistyölle on paremmat 
edellytykset [T3, T17]. Ketterät menetelmät arvoineen, periaatteineen ja käytäntöineen 
muodostavat ihan uudenlaisen rikkaan ja monipuolisen ohjelmistokehitys kulttuurin. 
Ketterien tiimien jäsenet raportoivat lisääntyneestä yhteenkuulumisen tunteesta, 
turvallisuudesta, mukavuudesta ja halukkuudesta tehdä yhteistyötä ketterässä tiimissä. 
[T19.] 

Tiimien rakenne ja oikeat roolit ovat tärkeä osa ohjelmistokehitystä. Ketteryydessä 
yksilöistä ja tarkoin määritellyistä rooleista siirrytään yhteisölliseen tiimityöhön [T12]. 
Tiimien kokoonpano ja työskentelytavat eivät muodostu automaattisesti. Tiimien 
rakenne, roolit ja töiden allokointi täytyy suunnitella huolellisesti, jotta tiimi pystyisi 
koordinoimaan työtään tehokkaasti. [T11.] Ketterät projektit ovat tehokkaampia, jos 
tiimirajoja ei ole tiukasti määritelty ja käytössä on yhteiset resurssit [T14]. Tiimin 
toiminnan suunnittelu ja monimuotoisuuden huomioon ottaminen ovat yksi 
tärkeimmistä tekijöistä ketteryydessä. Toimivin tiimi koostuu sopivat taidot omaavista 
ihmisistä, jotka eroavat toisistaan kompetenssiltaan, tiedoiltaan ja persoonallisuudeltaan. 
[T11.] Kun näihin ominaisuuksiin lisätään sopivasti kokemusta ja kokemattomuutta ja 
tiimille annetaan valtuudet tehdä päätöksiä, niin ollaan lähellä ketterää tiimityöskentelyä 
[T4].  

Tiimin koko on myös ratkaiseva. Pienessä tiimissä kommunikaatio on nopeampaa ja 
yhteisymmärrykseen pääseminen helpompaa. Koordinointi on yksinkertaisempaa ja 
nopeampaa ja todennäköisemmin vältetään väärinymmärryksiä. Ketterissä 
menetelmissä ei riitä, että sisäisiä ja ulkoisia riippuvuuksia koordinoidaan, vaan tiimien 
väliset asiat täytyy hoitaa myös nopeasti. [T11.] Toisaalta joidenkin tutkimusten 
mukaan tiimin tai projektin koolla ei ole merkitystä onnistumiseen, ketteryys on 
saavutettavissa ihan samalla tavalla suurissa ja pienissä projekteissa, jos vaan 
arvomaailma on kohdallaan [T16]. Tämä oli yllättävää, koska tiimin koko on ollut yksi 
tärkeimmistä tutkimusaiheista, josta on kirjallisuudessa ja tutkijoiden kesken laajasti 
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keskusteltu. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että suurissa tiimeissä ketteryyden 
saavuttaminen ja ketterien menetelmien käyttäminen on lähes mahdotonta tai ainakin 
haastavaa. [T4; T10.] Näyttää siltä, että projektimanagerit eivät usein laita paljon 
painoarvoa ketterän projektin ominaispiirteille kuten projektin tyyppi, suunnittelu tai 
aikataulu ja silloin projektin koolla ei ole merkitystä ketteryyden tasoon [T4]. 

4.3 Muutosjohtajuus 

Organisaatiota ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti ja pysyäkseen muutoksessa 
mukana organisaatiot joutuvat muuttamaan kulttuuriaan, jotta se vastaisi muutoksen 
vaatimia uudelleen määriteltyjä tavoitteita. Ketteryys ei tuo tähän poikkeusta, vaan 
organisaatiokulttuurin täytyy muuttua, jotta tiimit voivat hyödyntää ketteryyttä ja 
ketterien menetelmien käytäntöjä. Kulttuurin muuttaminen vaatii tarkistusta 
suunnitelmiin, prosesseihin ja menetelmiin. [T9.] Tiimien täytyy omaksua uusia 
työskentelytapoja ja prosesseja. Puhutaan myös ymmärtämisestä ja oivaltamisesta. 
Organisaatioiden on itse huomattava, että ketteryys tuo tehokkuutta ja sen 
saavuttaminen vaatii koulutusta ja muutosta sekä organisaatiossa, tiimeissä, 
käyttäytymismalleissa että työskentelytavoissa. [T9.] 

Organisaation on evaluoitava erilaisia ketteriä menetelmiä, pystyäkseen arvioimaan 
mikä niistä sopii heille parhaiten. Erilaiset menetelmät vaativat erilaiset muutokset. 
[T10.] On myös tutkittava ja ymmärrettävä, millä laajuudella ketterät menetelmät ja 
olemassa olevat organisaatiokulttuuri voidaan yhdistää ja miten niiden molempien 
olemassaoloa vahvistetaan tulevaisuudessa. [T7; T9.] 

Huomion arvoista on, että ensin täytyy muokata olemassa olevaa organisaatiokulttuuria 
ja sitten kun sitä on muokattu analysoitujen tekijöiden perusteella, voidaan aloittaa 
ketteryyteen sopeutuminen. Puhutaan paljon arvoista ja periaatteista, mutta myös 
valitsevat olosuhteet kuten käytössä oleva teknologia ja fyysiset rakennelmat täytyy 
ottaa huomioon. Ketterä organisaatio vaatii jatkuvaa kehittymistä, laajentumisprosessia, 
rohkeita riskinottokykyisiä johtajia, enemmän keskusteluja, linjausta käytännöissä ja 
kulttuurin kontekstissa. Jos muutosta ja kehittymistä kohti ketteryyttä ei tapahdu, 
organisaatiokulttuurin sisältöä on syytä tarkastella uudestaan. Tiimeillä voi olla käytössä 
ketteriä menetelmiä, mutta siitä huolimatta tiimissä ei vallitse ketterä kulttuuri. [T7; T9.] 
Strategiat, mallit ja prosessit eivät auta ketteryyden omaksumisessa sen arvopohjaisesta 
luonteesta johtuen [T10]. Ihmisten ajattelutapa täytyy muuttaa pienin askelin 
yksittäisistä sankareista tiimipelaajiin, ylhäältä johdetusta kontrollista yhteiseen 
päätöksen tekoon [T7; T9]. 

Kaikki merkittävät muutokset aiheuttavat yrityksessä vastarintaa eikä ketteryys tuo 
siihen poikkeusta. Kulttuurin ja ajattelutavan yhtäaikainen muutos ei ole helposti 
toteutettavissa. Muutos aiheuttaa aina omat haasteensa ja uhkakuvansa organisaatioissa. 
[T13, T18.] Joskus muutos on vaikeaa, koska uskomme, että käytössämme on jo hyvät 
prosessit, emmekä halua muuttaa hyväksi havaittua toimintamallia. Lisäksi muutos on 
vaikeaa, koska tulevaisuuden visio on haasteellista kertoa konkreettisesti ja 
ymmärrettävästi. Emme voi olla ihan varmoja, mitä muutos tuo tullessaan, kuinka se 
organisoidaan ja kuinka se esitellään muille. [T18.] Ketteryyden jalkauttaminen koko 
organisaatioon vaatii paljon resursseja, aikaa ja panostusta koko organisaatiolta [T7]. 
Lisäksi organisaatiot, joissa on paljon erilaisia yksiköitä, ovat synnynnäisesti 
hidasliikkeisiä [T18]. 

Ketterä organisaatiokulttuuri on mahdollista vain jos ketteryys on yleisesti hyväksytty 
organisaatiossa. Monet kehittämiseen liittyvät asiat kuten koulutus ovat johdon 
kontrollin alla. Hyväksyntä ja johdon tuki ei aina riitä, koska vanhat ajattelumallit ja 
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luontainen työkulttuuri on syvälle juurtunut ja se vaikuttaa päivittäiseen työskentelyyn 
ja erityisesti päätöksen tekoon. [T1; T10.] Kuitenkin yhdessä tutkimuksessa 
huomautettiin, että johdon tuki ei olekaan niin välttämätön kuin yleinen uskomus on 
[T4].  

Siirtyminen yksilöllisestä työstä itseohjautuviin tiimeihin vaatii uudelleen sopeutumista, 
ajattelutavan muutosta ja orientaatiota ei vaan tiimeiltä vaan myös managereilta [T9]. 
Organisaation täytyy panostaa muutokseen ja tarvittaessa palkata ulkopuolisia resursseja 
varmistamaan ketteryyden vaatimaa kulttuuri muutosta [T10].  

Muutoksessa on tärkeää ymmärtää, että ihmiset oppivat eritavoilla. Ihmisillä on 
erilainen tyyli, kyky ja motivaatio opiskella uusia asioita. Jos kaikki tiimin jäsenet ovat 
aloittelijoita, oppiminen on hidasta ja aiheuttaa helposti turhamaisuutta. Ryhmä tarvitsee 
avukseen pätevän ja taitavan henkilön oppiakseen nopeammin ja välttääkseen 
suuritöiset ja turhauttavat virheet. Käytäntöjen oppimiseen täytyy antaa aikaa, minkä 
jälkeen on mahdollisuus ymmärtää periaatteita. Aloittelijat tuntevat usein olonsa 
epämukavaksi asiantuntijoiden kanssa, koska näkevät asiantuntijoiden maailman liian 
teoreettisena ja kaukana käytännön maailmasta. Kommunikointi vaikeutuu, koska 
aloittelijat eivät ymmärrä asioita, joita asiantuntijat pitävät itsestään selvinä. [T18.] 

Koulutus näyttelee tärkeää roolia omaksuttaessa ja parannettaessa ketteriä prosesseja 
[T10, T17] ja sen voisi sanoa olevan ensimmäinen askel kohti haluttua muutosta ja 
lopputulosta [T9]. Ihmisten täytyy muuttaa asennoitumistaan, koska ketterät menetelmät 
vaativat jatkuvaa kehittymistä, joka voi olla intensiivistä oppimista, uusien haasteiden 
kohtaamista tai riskien ottamista [T7]. Ketterän organisaation täytyy arvostaa palautetta 
ja jatkuvaa oppimista [T15].  

Koulutusta tarvitaan monenlaisiin asioihin, kuten kommunikaation, sosiaalisiin 
taitoihin, vuorovaikutus taitoihin, liiketoiminnan tuntemukseen, asiakkaan 
kohtaamiseen. Muodollinen koulutus, jossa opetetaan ketteriä menetelmiä eli 
käytännössä projektinhallintaa, ei ole riittävä. Menetelmiä ei pystytä hyödyntämään 
ilman ohjausta ja motivointia ketteriin periaatteisiin ja arvoihin. [T5.]  

4.4 Johtamistyyli 

Ketterissä projekteissa projektimanagerin täytyy olla tietoinen siitä, mitä ketteryys 
merkitsee projektille ja projektin johtamiseen [T4]. Jos projektimanagerit eivät pysty 
muuttamaan itseään ketterien menetelmien vaatimiin arvoihin ja menetelmiin, niin 
projektit eivät tule onnistumaan. Siinä tapauksessa perinteinen ohjelmistokehitysmalli 
on turvallisempi vaihtoehto. [T6.] Ketterä projektin johto tunnistaa ohjelmistojen 
perusperiaatteet, joita ovat suuri joukko abstrakteja ohjeita, rajoittamaton 
kompleksisuus, joustavuus ja uudistettavuus. Ketterä projektin johto myös irrottautuu 
hyvin määritellyistä suoraviivaisesti etenevistä aktiviteeteista ja korostaa jaettua 
päätöksentekoa, itseohjautuvuutta, jatkuvaa oppimista. [T8.] 

Projektimanagerin tehtävänä on toimia ihmisten ohjaajana, kannustaa tiimiä tuomaan 
omia ajatuksia sekä ideoita esiin ja helpottaa päätöksen tekoa [T6]. Ketterissä 
menetelmissä tiimin jäsenet ovat usein kokeneita asiantuntijoita, joilla sopii paremmin 
ohjaava ja opastava johtamistyyli kuin käskyttäminen ja kontrolli (engl. command-
control). [T2, T3, T4, T5, T6, T8, T11, T12, T13, T14, T15, T16] Ketteryys ja ketterät 
menetelmät keskittyvät voimakkaasti ihmisiin ja heidän välisiin suhteisiin ja silloin 
kommunikaatio ja johtamistyyli vaikuttavat enemmän projektin onnistumiseen kuin 
esimerkiksi projektin koko, niin kuin useissa tutkimuksissa väitetään [T3; T16]. Myös 
uudistuva johtamistyyli korostaa ihmisiä ja heidän välisiään suhteita [T16]. Joillekin 
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managereille vastuun jakaminen voi olla kulttuurishokki [T6] ja se ei edes onnistu 
kaikissa kulttuurityypeissä [T14]. 

Projektimanagereiden täytyy projekteissa korostaa inhimillisiä tekijöitä, koska ne 
vaikuttavat ketteryydessä suoraan tiimityöhön eivätkä ainoataan tiimin jäsenten 
taitoihin, vaan myös ihmisten erilaisuuden ja persoonallisuuden huomioonottamiseen 
[T11]. Toisaalta projektimanagerin tehtävänä on seurata projektin edistymistä ja tehdä 
liiketoimintaan liittyviä päätöksiä [T6]. Heitä tarvitaan myös resurssien hallintaan ja 
strategisiin visioihin [T13]. Ketterät menetelmät muuttavat projektimanagerin työn 
haasteellisemmaksi, koska tarjolla ei ole niin paljon aikatauluja ja suunnitelmia ja 
kuitenkin heiltä vaaditaan erilaisia raportteja säännöllisin väliajoin [T6]. Ketterän tiimin 
johto todettiin vaikuttavimmaksi tekijäksi tuottavuuden suhteen [T11]. 

Tiimejä ja projekteja vetävät usein sellaiset henkilöt jolla on määräysvaltaa ja taito 
hallita, mutta ei asiantuntemusta varsinaiseen tekemiseen. Käytännössä se tarkoittaa, 
että kommunikointi vähenee ja tiimiä ohjataan. Näissä tilanteissa tiimi pyrkii usein 
saavuttamaan jonkun yksittäisen ihmisen tavoitteet, vaikka tavoitteet pitäisi kohdistaa 
prioriteetiltaan korkeammille tiimille tärkeisiin tavoitteisiin. [T9.] Jos tiimiä johdetaan 
ja kontrolloidaan ulkopuolelta, se ei ole enää itseohjautuva ja päätäntävaltainen. [T13]. 

Projektimanagereita ja esimiehiä valitessa kannattaa muistaa, että ketteryys on 
ajattelumalli, ei taitoihin perustuva prosessi tai menetelmä. Jotkut ihmiset ovat vaan 
luonteeltaan ketterämpiä kuin toiset. [T13.] Ketterä projektinjohto tarkoittaa muutoksia 
sekä projektimanagerin roolissa, käytännöissä, yhteistyössä, koordinaatiossa ja 
kommunikaatiossa [T4; T8]. On myös todettu, että ketterillä prosesseilla ei ole niin 
suurta merkitystä lopputulokseen kuin on ajateltu, vaan tärkeämpää on noudattaa 
ketteriä projektin johtamismenetelmiä [T4]. 

Arvojen yhteneväisyys ja mukautuminen projektin jäsenten välillä on välttämätöntä ja 
ne täytyy olla linjassa projektin tavoitteiden, prioriteettien ja visioiden kanssa. Arvojen 
yhteneväisyys ohjaa myös epäviralliseen kommunikaation ja ohjaavaan johtamistyyliin. 
[T16.] Arvoja, kuten luottamusta ei voi tehdä tai keksiä, vaan sen syntyy ajan myötä. Se 
on hauras arvo, jota pitää ylläpitää ja hoitaa läpi päivittäisten aktiviteettien. 
Byrokraattisessa organisaatiossa se on problemaattista, koska siellä usein ajetaan omia 
yksilöllisiä tavoitteita ja yksilöillä on omat vastuu alueensa ja omat prioriteettinsa, omat 
agendansa ja ketteryys vaatii tiimi tason tavoitteita. [T1.]  

 

 

 

Kuva 10. Muutosjohtajuuden ja johtamistyylin tekijät, jotka vaikuttavat ketteryyden 
omaksumiseen 
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Kuvassa 10 on esitelty muutosjohtajuuteen ja johtamistyyliin liittyvät tekijät, jotka 
käsiteltiin tässä luvussa. Osa kuvioista on laitettu osaksi päällekkäin, koska ne liittyvät 
niin läheisesti toisiinsa. Kokonaiskuva kaikista organisaatiokulttuurin tekijöistä 
esitellään luvussa 4.1 (kuva 7). Alimpana kuvassa 10 ovat arvot ja oletukset, jotka 
vaikuttavat kaikkeen organisaation tekemiseen.  

4.5 Työyhteisö 

Organisaation toiminta ja erityisesti sosiaalinen vuorovaikutus perustuu 
yhteisöllisyyteen, lojaalisuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja sitoutumisen 
sekä ammattitaitoiseen, päätösvaltaiseen ja osaavaan työyhteisöön. [T15]. Ketterät 
menetelmät perustuvat yhteistyöhön ja jatkuvaan kommunikointiin sekä kehitystiimin 
sisällä että muiden projektiin kuuluvien ihmisten kanssa. Ilman yhteistyökykyä ja 
yhteistoimintaa ketteriin menetelmiin siirtyminen ei tule onnistumaan. [T4; T6.] 
Ketteryydessä arvostetaan kollektiivista edistymistä ja joustavaa ja osallistuvaa 
tiimityötä, jossa rohkaistaan sosiaaliseen kanssa käymiseen [T15]. Ketterät käytännöt 
näyttävät tuottavan huipputehokkaan sosiaalipsykologisen ympäristön. Positiiviset 
psykologiset näkökulmat, kuten ylpeys ja itsekunnioitus liittyvät todella vahvasti 
ketterien tiimin tehokkuuteen ja menestymiseen. [T19.] Vuorovaikutuksessa tapahtuva 
kaksisuuntainen yhteistyö on yksi tärkeimmistä inhimillisistä tekijöistä. Se ei 
kuitenkaan ollut niin tärkeä kuin kirjallisuuteen perustuen oletettiin, mutta kuitenkin 
todettiin, että kaikki ihmisiin liittyvät dimensiot ovat tärkeitä ketterässä 
organisaatiokulttuurissa [T4].  

Ketterässä organisaatiokulttuurissa korostetaan yhteisiä päämääriä ja tarpeita. 
Projektimanagereiden on ajettava sekä tiimin että projektin tarpeita ja käsitellä tiimin ja 
yksilön tarpeet samanarvoisesti keskenään tasapainossa [T13]. Selkeät yhteiset 
tavoitteet vähentävät tiimin ja projektin sisäistä jännitystä ja ristiriitoja. Koordinointi jo 
kahden eri tiimin välillä voi olla haastavaa, jos prioriteetit eivät kohtaa. [T19]. 
Projektien yhteisiä tavoitteita kannattaa harkita tarkoin, koska se vaatii projektien 
välistä koordinointia ja vaikuttaa suoraan tulokseen [T11]. Realistisilla tavoitteilla ja 
aktiivisella yhteisellä toiminnalla lisätään tiimin motivaatiota ja luodaan tiimille oma 
identiteetti. Ketterät menetelmät kohottavat tiimin identiteetin ja samanlaisuuden 
tärkeyttä, arvoa ja läsnäoloa vastakohtana yksilölliselle tai rooliperustaiselle 
identiteetille. [T19.] 

Yhtenäiset ketterät tiimit arvostavat oma-aloitteellisuutta ja haluavat kehittyä jatkuvasti.  
Vastakohtana yksilölliselle tai tehtäväperusteiselle ajattelulle kollektiivinen ajattelu 
käsittää koko tiimin huomioonottamisen, toisten ajatusten kunnioittamisen ja 
osallistumisen. Osallistumisella tarkoitetaan jatkuvaa läsnäoloa, jolloin tiimin jäsenet 
ovat yhtä aikaa paikalla vastaamassa kysymyksiin ja antamassa palautetta. Yhtenäisissä 
tiimeissä käytetään sanaa ”me” sanan ”minä” tilalta ja tehtäviä ajatellaan kokonaisuuden 
kannalta. [T19.] Tiimi voi luulla olevansa ketterä noudattaessaan yksittäisiä ketteryyden 
menetelmiä, mutta tiimin täytyy olla myös luonteeltaan ketterä, jos halutaan vaikuttaa 
tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Tiimin täytyy pystyä nivomaan yhteen ketteryyden 
vaatimat käytännöt, menetelmät ja arvot tullakseen ketteräksi. [T9.] 

Tiimin yhtenäisyys, läheisyys ja voimakas vuorovaikutus ovat ketterissä menetelmissä 
avain menestykseen. Voimakastahtoiset ohjelmistokehittäjät, jotka eivät voi 
työskennellä yhdessä voivat tuhota ryhmän yhteneväisyyden [T6.] Ketteryys ja 
iteratiivinen ohjelmistokehitys vaatii luottamuksen ja yhteisöllisyyden ilmapiirin, 
yhteistyökykyiset ihmiset, joustavat työtavat ja nopeaa päätöksentekoa [T1]. 
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Ohjelmistokehittäjien täytyy haluta toimia tiiminä. Heidän täytyy pystyä sopeutumaan 
jatkuvaan muutokseen ja olla riittävän älykkäitä ratkaistakseen eteen tulevia ongelmia. 
Ketterät menetelmät eivät tarjoa monimutkaisia ohjeita eivätkä määrittele prosesseja, 
joten heikommilla suorittajilla voi olla vaikeuksia sopeutua tiimiin. Tutkimusten 
mukaan, osa ihmisistä ei sovi ketterään ympäristöön. Ohjelmistokehittäjien täytyy olla 
sopuisia, ystävällisiä, lahjakkaita, eteviä, ammattitaitoisia ja kyetä kommunikoimaan 
hyvin. [T6.] Ketterä ympäristö vaatii moniosaajia, ei ihmisiä jotka ovat erikoistuneet 
vaan yhteen ohjelmistokehityksen osa-alueeseen. Organisaation täytyy kuitenkin löytää 
sopiva balanssi sen välillä, että tuleeko ohjelmistokehittäjistä hyviä kaikessa vai ei 
missään. [T5.] Yksilö on yksi suurin tekijä ohjelmistoprojekteissa ja siksi heiltä 
erityisesti ketterässä projektissa vaaditaan äärimäistä ammattitaitoa ja jatkuvaa 
kouluttautumista. [T3; T17; T4].  

Valtuutetut ja itseohjautuvat tiimi ovat ainoa keino onnistua, jos ohjelmistoprojektin 
haluaa toimivan innovatiivisesti, tehokkaasti ja nopeasti. Itseohjautuva tiimi ei tarvitse 
tiukkoja ohjeita ja prosesseja, miten toimitaan. Tiimillä on vapaus päättää operatiivisella 
tasolla olevista asioista, ratkaista ongelmia ja myös vapaus johtaa omaa työtään. [T8; 
T9; T12.] Päätöksiä ei voi kuitenkaan tehdä perustuen tiimin yhteneväisyyteen, 
koordinointiin ja ristiriitojen selvittämiskykyyn, vaan tarvitaan kokemusta, tietämystä, 
taitoa, asiantuntemusta ja ongelmanratkaisukykyä [T3, T4, T9]. 

Tiedon läpinäkyvyyden ja avoimuuden tarkoitus on, että kaikki tarvittava tieto on jaettu 
koko tiimille ainakin osittain, tieto on helposti saatavilla ja jokainen tiimissä hallitsee 
muutakin kuin oman komponenttinsa. Avoimuus lisää tehokkuutta, projektia on 
helpompi koordinoida erityisesti tilanteissa, joissa joku on lähtemässä tiimistä. 
Joustavassa projektissa toimintoja suoritetaan monilla eri tavoin hyödyntäen monia eri 
ihmisiä. [T8. T17.]  

Ketteryydessä kannustetaan minimaaliseen dokumentointiin ja mahdollinen tiimin 
jäsenten vaihtuvuus on otettava huomioon, jotta niin sanottu hiljainen tieto (engl. tacit 
knowledge) ei katoa tiimistä. Ilman muodollista dokumentointia, suuri vaihtuvuus 
tiimissä saattaa johtaa tärkeän tiedon menettämiseen ja voi olla katastrofaalista tiimille. 
[T6.] Tiimin on hyvä olla tietoinen vaihtuvuuden vaikutuksesta ja pyrkiä toimimaan 
sillä tavalla, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa. Tiimi määrittelee itse, mitä 
dokumentaatiota tarvitaan projektin onnistumisen kannalta. Määrittelydokumentaatiota 
tehdään ketteryyden periaatteiden mukaisesti juuri sen verran kuin sitä minimissään 
tarvitaan. Yleensä tämä tarkoittaa, että määritellään, mitä on tehtävä, mutta ei miten se 
tehdään. [T8.] Suurimmaksi osaksi tiimin jäsenten vaihtuvuudesta katsotaan olevan 
negatiivisia vaikutuksia itseohjautuvissa tiimeissä, mutta siitä voi olla myös hyötyä. 
Uudet tiiminjäsenet tuovat mukaan uusia ideoita, näkökulmia ja uudenlaista energiaa 
erityisesti, toisaalta uusien jäsenten myötä työteho voi hidastua. [T11.]  

Ketterät menetelmät tarvitsevat tiimeihin aina erittäin taitavia ja koulutettuja ihmisiä ja 
korkean tason asiantuntijoita, joilla mielellään olisi erilainen kompetenssi. Jos 
heikompitasoiset ohjelmistokehittäjät eivät sopeudu ketteriin menetelmiin, 
projektiryhmän kokoaminen on erittäin haasteellista. [T4, T6.] Ketteryyden 
erikoispiirteistä varsinkin itseohjautuvuudesta ja jaetusta päätöksenteko vastuusta 
johtuen tiimeissä menestyvät parhaiten intohimoiset ja motivoituneet henkilöt, jotka 
sopeutuvat muutoksiin nopeasti ja helposti, ajattelevat kuten yrityksen johto, tekevät 
yhteistyötä innokkaasti muiden tiimien kanssa, lisäksi tunnistavat ja pystyvät johtamaan 
tuotekehitykseen liittyviä asioita eli käytännössä ovat oman työnsä johtajia. [T13.] 
Hyvän kompetenssin omaavat ohjelmistokehittäjät toimivat vaistonvaraisesti ja etsivät 
jatkuvasti parempia käytäntöjä ja turhautuvat tiukkojen sääntöjen noudattamisesta. 
Toisaalta aloittelijoille pitäisi olla ennalta määrättyjä tehtäviä, joiden suorittamiseen he 
haluavat saada vain sen tiedon, mikä tehtävän suorittamiseen vaaditaan. [T18].  
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Osa ohjelmistokehittäjistä pelkää, että ketteryyden läpinäkyvyys tuo heidän 
heikkoutensa esiin. Läpinäkyvyys korostaa kehittäjien teknisiä taitoja, heikkoa työn 
laatua mutta myös kommunikaatio kykyjä. Kaikki ihmiset eivät tykkää esitellä työtään 
tai ylipäätään olla esillä muiden ihmisten edessä. Läpinäkyvyys voi vaikuttaa myös 
haitallisesti huonon itsetunnon omaavien ihmisten suorituksiin. Organisaation tulisi 
rakentaa ympäristö, missä on helppo työskennellä heikkouksista huolimatta. [T5.] 

Ketterä ohjelmistokehitys liitetään usein termiin ”projektin kemia” tai positiiviseen 
tiimin ilmapiiriin, jolla edistetään korkeaa suoritustasoa. Yksi suurin tekijä tiimin 
yhtenäisyyteen on vuorovaikutuksen nopeus ja helppous, jotka suoraan olivat suhteessa 
uskollisuuteen toteuttaa ketteriä arvoja kuten luottamus, avoimuus ja kunnioitus 
vuorovaikutusta kohtaan. [T19.]  

 

 
Kuva 11. Työyhteisön tekijät, jotka vaikuttavat ketteryyden omaksumiseen 

Kuvassa 11 on esitelty muutosjohtajuuteen ja johtamistyyliin liittyvät tekijät, jotka 
käsitellään tässä luvussa. Kokonaiskuva kaikista organisaatiokulttuurin tekijöistä 
esitellään luvussa 4.1 (kuva 7). Alimpana kuvassa ovat arvot ja oletukset, jotka 
vaikuttavat kaikkeen organisaation tekemiseen.  

4.6 Työympäristö ja teknologia 

Tutkimusten mukaan avokonttorit helpottavat ja nopeuttavat kommunikointia. Koko 
organisaation - johtajat mukaan lukien pitäisi istua avoimessa tilassa, missä on helppo 
jakaa tietoa kasvotusten sekä hyödyntämällä toimitilojen seiniä työn seuraamiseen. 
[T7]. Toisaalta väitetään, että ketteryyden suosimat avonaiset työtilat, joiden 
välttämättömyyttä varsinkin alan kirjallisuudessa korostetaan, eivät ole välttämättömät. 
Itseohjautuvat tiimit ja ihmiset osaavat kyllä muokata työtilansa ketteryyteen sopivaksi 
[T4]. Toisessa ääripäässä mainitaan, että yhteinen tila ei riitä, vaan tilan layout ja 
sijoittelu pitää suunnitella tarpeiden mukaan [T11.] Yhdessä tutkimuksessa [T10] 
todetaan, että lähekkäin istuminen avokonttorissa on tärkeää kaikissa työympäristössä 
eikä se ole erikoisesti ketteryyteen vaikuttava tekijä.  

Käytössä olevalla teknologialla nähdään olevan huomattavasti pienempi merkitys kuin 
voisi olettaa, mutta kyllä myös teknologinen näkökulmakin pitää ottaa huomioon 
muutoksessa. [T17]. Toisaalta [T4] korostetaan, että tekniset dimensiot ja 
insinööritekniikat ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä. Työympäristön ja teknologian 
tekijät, jotka liittyvät ketteryyteen ovat esitelty kuvassa 7 (kts. Luku 4.1). 
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5. Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietämystä siitä, missä roolissa ihmiset ja 
organisaatiokulttuuri ovat ketteriä menetelmiä soveltavissa ICT-projekteissa. Tätä 
tarkoitusta varten tutkimuksessa haettiin vastausta tutkimuskysymykseen: Mitkä ovat 
tärkeimmät tekijät ketteryyden omaksumisessa organisaatiokulttuurin näkökulmasta. 
Tutkimuksessa tehtiin systemaattinen kirjallisuuskartoitus organisaatiokulttuurista ja 
ketteryydestä. Systemaattisessa kirjallisuuskartoituksessa määritellään hakuprosessi 
tarkasti, koska tarkoituksena on, että asiasta kiinnostuneet voivat toistaa haun ja samalla 
tarjotaan läpinäkyvyys tutkimukseen (Petersen et al., 2008). Hakuprosessin tuloksena 
löydettiin 19 artikkelia, jotka on julkaistu Agile Manifeston (2001) esittelemisen 
jälkeen. Tutkimus tarjoaa yleiskatsauksen organisaatiokulttuurissa ja ketteryydestä ja 
sitä voi käyttää lähteenä syvällisempään kirjallisuuskatsaukseen. Tutkimuksessa 
käytettiin pohjana Tolfon ja kumppaneiden (2011) esittelemää mallia ketterästä 
organisaatiokulttuurista. Malli on muodostettu, yhdistämällä ketteryyden arvot Scheinin 
(1991) määrittelyyn organisaatiokulttuurista. Tässä luvussa vertaillaan tämän 
tutkimuksen löydöksiä aikaisempiin tutkimuksiin meta-analyysin perusteella 
muodostettujen luokkien mukaisesti: Organisaation rakenne ja kulttuuri, 
muutosjohtajuus, johtamistyyli, työyhteisö ja viimeisenä työympäristö ja teknologia. 

5.1 Organisaation rakenne ja kulttuuri 

Aiemmissa tutkimuksissa organisaatiorakenteella ei nähdä olevan suurta merkitystä 
ketteryyteen, vaan enemmän vaikutusta on organisaatiossa vallitsevalla kulttuurilla. 
(Chow & Cao, 2008; Silva et al., 2015; Tolfo et al., 2011). Tämän voisi päätellä 
johtuvan siitä, kun useissa artikkeleissa tutkimuskehyksenä käytetään Kilpailevien – 
arvojen mallia, jonka toimivuudesta suhteessa ketteryyteen ja ketteriin menetelmiin ei 
ole olemassa luotettavaa tutkimista (Strode et al., 2009) ja toisaalta Kilpailevien – 
arvojen mallissa kulttuurista otetaan huomioon vain arvot. Organisaatiossa kuitenkin on 
harvoin vallitsevana vain yksi kulttuuri ja esimerkiksi ketterässä 
organisaatiokulttuurissa on piirteitä kaikista Kilpailevat – arvot mallin kulttuureista 
(Iivari & Iivari, 2011).  

Tutkimuksissa mainitaan, että organisaation on oltava nopealiikkeinen ja sillä täytyy 
olla sopeutuva liiketoimintamalli. Organisaation täytyy olla hyvin koordinoitu ja 
rakenteen sellainen, että se mahdollistaa muutoksiin vastaamisen varsinkin ennalta 
arvaamattomissa tilanteissa. (Swafford, 2006.) Ketterässä organisaatiokulttuurissa 
pitäisi keskittyä ihmisiin ja se ei onnistu jäykissä ja byrokraattisissa organisaatioissa 
(Cockburn & Highsmith, 2001). Tässä tutkimuksessa puolestaan tuli selvästi esille, 
kuinka tärkeä organisaatiorakenteen huomioon ottaminen ketteryydessä on. Lähes 
kaikissa artikkeleissa otettiin kantaa organisaatiorakenteen ja hierarkian muuttamiseen, 
lisäksi osassa korostettiin myös tiimi rakenteen suunnittelua.  

Organisaatio rakenteen todettiin vaikuttavan kaikkeen organisaation tekemiseen. 
Hierarkkisessa rakenteessa päätöksen teko oli hidasta ja monissa muissakin 
organisaatiorakenteissa päätökset tehtiin aseman ja rakenteen mukaan. Ketteryydessä 
kuitenkin tärkeää on nopea päätöksenteko ja erityisesti tutkimuksessa korostettiin sitä, 
että päätöksiä pitää tehdä niiden ihmisten, joilla on asiantuntemus päätettävään asiaan, 
ei niiden joilla on valtaa. Organisaatiorakenne vaikutti myös töiden koordinointiin ja 
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kommunikaation. Hitauden ja haastavuuden lisäksi linjaukset projektien välillä olivat 
hankalia. Byrokraattisissa organisaatioissa yhteistyö tapahtui organisaatiokaavioiden ja 
prosessien mukaisesti, vaikka Agile Manifestossa nimenomaan korostetaan läheistä 
yhteistyötä prosessien sijaan. Toisaalta todettiin myös, että ketteryys voi toimia kaikissa 
organisaatiorakenteissa, jos esimiehet ja johto sitä halusivat. Organisaationrakenne ja 
sitä myöten kulttuuri ovat johtajien ja vallan käyttäjien luomia, joten kaikessa 
tekemisessä näkyy heidän käden jälkensä ja asioita katsotaan heidän silmälasiensa läpi. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa viitataan myös koko johtamismallin täydelliseen 
muutokseen (Moore ja Spens, 2008). Näyttää siltä, että Agile Manifeston periaatteita 
halutaan noudattaa, mutta suurimmassa osassa organisaatioita vain osittain ja siksi 
kokonaiskuva ketteryydestä ja sen vaikutuksesta koko organisaation ja sen toimintaan 
unohdettiin.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa mainitaan tiimin rakenne, mutta sillä tarkoitetaan 
enemmän tiimin jäsenten ominaisuuksia ja kuvataan, millaiset ominaisuudet omaavista 
ihmisistä tiimin pitäisi koostua. Tutkimuksissa korostetaan hyvin paljon tiimin jäsenten 
ammattitaitoa, pätevyyttä ja moniosaamista. Lisäksi tiimiä ja projektia käsitellään 
jollakin tavalla itsenäisenä ja irrallisena ketteränä kokonaisuutena, joka voi hallinnoida 
omia tekemisiään. Tässä tutkimuksessa puolestaan todettiin, että tiimit voivat 
itsenäisesti yrittää olla ketteriä, mutta se ei tule onnistumaan, koska heidän joka 
tapauksessa täytyy noudattaa organisaation määräämiä prosesseja. Jos projektimanageri 
määrää käytettävät prosessit, tiimillä ei ole mahdollisuutta kehittyä itseohjautuvaksi. 
Tiimi ei kykene valitsemaan optimaalista ratkaisua ongelmille jatkuvassa muutoksessa, 
jos heitä ohjataan erilaiseen lähestymistapaan (Leffingwell, 2007, s.92).  

Organisaatiorakenteeseen ja -kulttuuriin liittyy paljon ajan myötä vakiintuneita 
käytäntöjä, oletuksia ja rutiineita, joihin liittyviä muutoksia ei ole helppo tehdä. Ennen 
muutoksia organisaatioiden täytyisi analysoida organisaationsa rakenne ja siihen 
liittyvät kulttuurin piirteet, sitten kun nämä asiat on evaluoitu ja identifioitu voidaan 
määritellä miten muutosta lähdetään johtamaan (Melo et al., 2013). Siitä huolimatta 
muutoksessa ei aina onnistuttu, koska usein muutosta lähdettiin tekemään ketterien 
menetelmien avulla ja niitä käyttämällä organisaatiosta ei tule ketterää.  

Yllättävää oli, että kaikki organisaatiot eivät olleet tietoisia ketteryyden ja 
organisaatiokulttuurin vaikutuksesta koko organisaation toimintaan. Organisaatioissa ei 
tiedostettu ketteryyden pehmeämpää arvomaailma puolta vaan ohjelmistokehitys 
ympäristöissä keskityttiin teknisiin ja konkreettisiin asioihin. (Silva et al., 2005). 
Kuitenkin lähes kaikissa artikkeleissa mainittiin, että ketteryyden täytyy olla hyväksytty 
ja ymmärretty koko organisaation tasolla ennen kuin muutos on mahdollista. 
Ketteryyteen ei riitä ketterien menetelmien käyttäminen, koska menetelmät eivät voi 
olla ketteriä – organisaatioiden itse, tiimien ja ihmisten ajattelutavan täytyy muuttua 
ketteräksi – vain näin voidaan saavuttaa ketterä organisaatiokulttuuri (Duka, 2013; 
Kompella, 2014).  

Tutkimuksessa tuli selväksi, että on tarkoin mietittävä, milloin ketterät menetelmät 
sopivat projekteihin ja milloin eivät. Kulttuuri, joka edistää innovointia ja uuden 
luomista luultavasti hyväksyy ketteryyden helpommin kuin muodollinen ja 
byrokraattinen organisaatio. Ketterät menetelmät sopivat projekteihin, joissa 
työtehtävien vaatimukset muuttuvat nopeassa syklissä. Organisaation on ymmärrettävä 
ketteryyden vaikutus ihmisiin, tiimeihin, prosesseihin ja projekteihin. Ketterissä 
tiimeissä menestyvät parhaiten kokeneet ja pätevät asiantuntijat, jotka eivät tarvitse 
prosesseja ohjaamaan työtään ja jotka pystyvät sopeutumaan nopeasti muuttuvaan 
työympäristöön. Toisaalta muutosherkän prosessin noudattaminen on lähes mahdotonta 
hiljaisessa ja suuressa tiimissä. 
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5.2 Muutosjohtajuus 

Useat aikaisemmat tutkimukset perustuvat ajatukseen ideaalimaailman 
organisaatiokulttuurista, johon ketteryyden piirteet saadaan hyvin sovitettua. 
Tutkimuksissa ei kuitenkaan kerrota, kuinka monimutkainen ja kumpaankin suuntaan 
vaikuttava suhde organisaatiokulttuurilla ja ketteryydellä on eikä kuinka muutosta 
ohjataan. Usein myös unohdetaan kertoa, kuinka tärkeää on ymmärtää ketteryys 
kokonaisuudessaan. Sen sijaan tutkimuksissa neuvotaan, kuinka ketterät menetelmät 
esitellään organisaatiossa ja kuinka ne omaksutaan osaksi organisaatiokulttuuria, mutta 
ei ole ehdotettu, kuinka ohjata muutosta ja lopputulosta. (Iivari & Iivari, 2011; Silva et 
al., 2015.) Sama toistuu osittain tämänkin tutkimuksen artikkeleissa, mutta on myös 
mainittu, että onnistuneen muutoksen johtamiseen tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita 
ja resursseja.  

Maailma muuttuu ja organisaatiot sen mukana. Siinä ei ole kenellekään mitään uutta, 
eikä ketteryys tuo siihen poikkeusta. Organisaatioiden toiminta on vuosikausia 
perustunut prosesseihin ja dokumentteihin. Luultavasti tästä syystä myös ketterää 
ohjelmistokehitystä lähestytään menetelmien ja mallien kautta unohtaen, että ketterät 
menetelmät ovat hyvin ihmislähtöinen tapa tehdä ohjelmistokehitystä. Uutta on koko 
organisaatiota koskeva ajattelutapa, koska ketteryys vaatii muutoksia kaikkeen 
tekemiseen. Puhutaan myös oivaltamisesta, koska organisaation täytyy itse evaluoida ja 
havainnoida, millaisia muutoksia tarvitaan. Ketteryys perustuu arvoihin ja olettamuksiin 
ja Scheinin (1991) mukaan ulkopuoliset eivät voi havainnoida organisaation syvimpiä 
arvoja eivätkä olettamuksia. Tässä tutkimuksessa mainittiin, että ketteryyttä ei saavuteta 
strategioita ja prosesseja muuttamalla, mutta tutkimuksessa ei käynyt täysin selväksi, 
miten koko muutos tulisi johtaa. Ainoastaan todettiin, että se vaatii aikaa, panostusta ja 
ulkopuolisia resursseja johtamaan muutosta. Ketteryys vaatii paljon enemmän kuin 
tekoja, se vaatii tunnetta, ajattelua, ymmärrystä ja muutosta (Leffingwell, 2007). 

Tutkimuksessa identifioitiin koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarve. Koulutuksen 
tarve oli suurin siinä vaiheessa, kun analysoitiin olemassa olevaa organisaatiokulttuuria 
ja rakennetta, ja sen tärkeys vaan kasvoi ketteryyttä omaksuttaessa (Conboy et al.; 
Livermore, 2007; Wan et al., 2011; Weyrauch, 2008). Ketteryys on muutoksen luomista 
ja muutoksiin vastaamista. Sen myötä siihen kuuluu jatkuva oppiminen ja kehittyminen. 
Aiemmissa tutkimuksissa todetaan, että ketteryyteen kuuluva oman ja yhteisen työn 
jatkuva tarkastelu, virheistä oppiminen ja jatkuva jaettu oppimisen ja kehittymisen malli 
voi olla raskasta joillekin henkilöille. Ohjelmistokehitys ajatellaan hyvin 
insinöörimäiseksi tieteeksi ja tyypillistä on, että ihmiset työskentelevät yksin. 
Sosiaaliset taidot voidaan katsoa jopa negatiiviseksi piirteeksi. (Nerur et al., 2005.) On 
ilmiselvää, että vie aikaa ennen kuin ihmiset ja yritykset sisäistävät sosiaali-psykologian 
ja inhimillisyyden osana ohjelmistokehitystä.  

Tutkimuksessa korostettiin, että usein ketteryyteen koulutetaan opettamalla ketteriä 
menetelmiä, mutta se ei ole riittävää, vaan koulutusta tarvitaan monenlaisiin asioihin, 
kuten kommunikaation, sosiaalisiin taitoihin, vuorovaikutus taitoihin, liiketoiminnan 
tuntemukseen ja asiakkaan kohtaamiseen. Muodollinen koulutus, jossa opetetaan 
ketteriä menetelmiä eli käytännössä projektinhallintaa, ei ole riittävä. Menetelmiä ei 
pystytä hyödyntämään ilman ohjausta ja motivointia ketteriin periaatteisiin ja arvoihin 
(Conboy et al., 2011; Weyrauch, 2008). Tärkeää on myös huomata, että ihmiset oppivat 
eri tavalla. 



51 

5.3 Johtamistyyli 

Organisaatiokulttuuri määrittelee millainen johto organisaatiossa on ja toisaalta johtajat 
luovat kulttuurin (Schein, 2010). Johtamistyylin tärkeydestä ja projektimanagerin roolin 
uudelleenmäärittelystä oltiin samaa mieltä kaikissa tämän tutkimuksen artikkeleissa ja 
myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Ketterässä organisaatiokulttuurissa johtajien ja 
projektimanagereiden rooli on ohjaava, he ottavat ihmiset huomioon ja luottavat, että 
ihmiset tekevät työnsä ilman tiukkaa kontrollia ja täsmällisiä ohjeita. Johto asettaa 
suuntaviivat kertomalla, mitä he haluavat ja tiimi päättää, miten se tehdään. Osalle 
johtajista vallasta luopuminen on vaikeaa, kenties mahdotonta Ketterä johtamiskulttuuri 
perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja kunnioitukseen. Tässä tutkimuksessa mainittiin 
myös, että tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta on tärkeämpää noudattaa ketteriä 
projektin johtamismenetelmiä kuin noudattaa ketteriä prosesseja tai menetelmiä (Chow 
& Cao, 2008) ja se kannattaa ottaa huomioon myös johtajia valitessa (Moore, 2009).  

Johtajien rooliin liittyi läheisesti ketteryyden arvot kuten luottamus ja sitoutuneisuus. 
Johtajat luottavat, että ihmiset tekevät työnsä ja ihmiset ovat sitoutuneita tekemään 
osansa yhteisiin tavoitteisiin päästäkseen. Useasti luullaan että itseohjautuva tiimi 
tarkoittaa kontrolloimatonta projektia, mutta säännölliset katselmoinnit tarjoavat 
tarkastelupisteet projektin etenemiselle. Johto huolehtii kontrollista tarjoamalla avoimen 
työympäristön, missä suunnitteluun käytetään valkotaulua ja kommunikointi on 
helppoa. Tiimiä rohkaistaan olemaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Aiemmissa 
tutkimuksissa nousee esille juuri ketteryyteen liittyviä periaatteita ja arvoja kuten 
yhteistyö, läpinäkyvyys, epämuodollisuus, luotettavuus, kunnioitus ja keskusteleva. 
Sutling ja kumppanit (2014) mainitsevat, että projektinmanagerin täytyy toimia noiden 
arvojen pohjalta, jos haluavat projektin menestyvän. Tämän tutkimuksen tuloksissa 
korostettiin projektimanagerin tehtävää ihmisjohtajana, joka ottaa huomioon myös 
persoonallisuudet ja ihmisten erilaisuuden.  

Projektimanageri voi keskittyä ohjaamisen, ulkoisten asioiden hoitamiseen ja 
resursointiin, koska itseohjautuva tiimi keskittyy tekemiseen ja aktiviteetteihin. Yksi 
tärkeä projektimanagerin tehtävä on linjata arvot ja tavoitteet eri tiimien välillä. Oman 
projektin tavoite täytyy olla selkeä ja koko tiimillä yhteinen. Yksilöitä ei saa unohtaa 
vaan heidän tarpeet ja tavoitteet täytyy olla linjassa tiimin tavoitteiden kanssa. Kun 
ihmiset ketteryyteen siirryttäessä kuulevat, että he saavat itse päättää mitä ja miten 
tehdään, he eivät voi aluksi luottaa ja uskoa, että johto ei enää määrääkään tehtävistä. 
Kokemuksen myötä ihmiset alkavat ymmärtää, mitä tiimin autonomisuus, auktoriteetti 
ja valtuutus merkitsevät heidän työlleen. Samaan aikaan kasvaa myös luottamus johtoon 
ja sitoutuneisuus omaan työhönsä. Projektimanagereiden rooli on osallistuvampi. He 
tekevät päivittäin läheistä yhteistyötä tiimin kanssa ja se helpottaa luottamuksen ja 
kunnioituksen ilmapiirin luomista. Ketteryys perustuu jatkuvaan avoimeen 
kommunikaation, luottamukseen ja itseohjautuviin tiimeihin, joten ketterät menetelmät 
eivät sovi prosessikeskeiseen, yhteistyökyvyttömään voimakkaasti ylhäältäpäin 
johdettuun organisaatioon.  

5.4 Työyhteisö 

Johtamistyylin lisäksi toinen tutkimuksissa toistuvasti esiin nostettu ketteryyteen 
vaikuttava tekijä on organisaation yhteisöllisyys, johon kuluu muun muassa joustavat 
työtavat, itseohjautuvuus, valtuutetut tiimit, läpinäkyvyys, yhteiset resurssit, yhteiset 
tavoitteet ja jaettu päätöksen teko. Nämä tekijät ovat suoraan verrannollisia Agile 
Manifeston (2001) korostamiin periaatteisiin.  
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Yksi perusta yhteisöllisille päämärille ovat selkeät ja yksinkertaiset tavoitteet, jotka 
projekteissa ja tiimeissä ovat helppo ymmärtää ja hyväksyä (Whitworth, 2008). 
Suorituksen evaluointi pitäisi kohdistua yksilön sijaan tiimiin ja siinä pitäisi huomioida 
myös ketteryyteen liittyviä ominaisuuksia. Perinteinen evaluointi keskittyy teknisiin 
taitoihin ja pehmeät arvot kuten sosiaaliset taidot, luova ajattelu ja itseorganisoituminen 
unohdetaan. (Conboy et al., 2011). Ketterien menetelmien arvoja tukee tiimin yhteinen, 
yksinkertainen ja selkeä tavoite. Jokainen tiimissä ymmärtää tavoitteet ja ne 
hyväksytään yhdessä. Realistisilla tavoitteilla ja aktiivisesti yhdessä toimimalla lisätään 
tiimin motivaatiota ja luodaan tiimille oma identiteetti. Tässä tutkimuksessa korostettiin 
toimimista me-hengessä. Tiimeissä oltiin keskimääräistä ylpeämpiä yhteisistä 
tavoitteista ja tiimin jäsenyydestä. Päästäkseen tähän tavoitteeseen tiimi tarvitsi 
työrauhan voidakseen keskittyä laadukkaan ohjelmiston kehittämiseen.  

Ihmisten pätevyys ja kompetenssi nousi esille lähes kaikissa tutkimuksissa ja niissä 
todetaan, että ketterän projektin onnistumissa yksi olennaisin ja kriittisin osatekijä ovat 
yksilöt. Vaatimukset perustuvat ketteryyden periaatteisiin, joissa korostetaan 
minimaalista dokumentaatiota ja toimintaohjeiden vähäisyyttä. Kokeneet ihmiset 
pystyvät toimimaan ilman tarkkoja prosesseja ja menetelmiä. (Cockburn & Highsmith, 
2001.) Onnistumiseen vaikuttavat yksilöiden lahjakkuus, kyvykkyys, taidot ja 
kommunikaatiokyky. Moore ja Spens (2005) kuvasivat ketterän tiimin jäsenen 
ominaisuudet lähes yli-inhimilliselle tasolle. Toisaalta tutkimuksissa tuli esiin 
tiimikeskeisyys ja kollektiivinen ajattelu. Aikaisemmissa tutkimuksissa mainitaan, että 
jokainen tekee sitä, minkä parhaiten osaa ja tässä tutkimuksessa identifioitiin myös 
moniosaajien tarve, joka vähentää riskejä tiimin jäsenten vaihtuessa.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa mainitaan, että ketterät tiimit ovat itseohjautuvia ja 
itseorganisoituvia, joissa on voimakas yhteisöllisyys. He tekevät yhteistyötä sekä tiimin 
sisällä että tiimi rajojen ulkopuolella. Tämä ei tarkoita, että tiimit ovat ilman johtajuutta 
vaan, että he voivat itsenäisesti organisoitua yhä uudelleen ja uudelleen erilaisilla 
kokoonpanoilla pystyäkseen vastaamaan heille tuleviin haasteisiin.(Cockburn & 
Highsmith, 2001). Tämän tutkimuksen mukaan juurikin tuo itseohjautuvuus vaatii 
erityistä ammattitaitoa ja kokemusta tiimin jäseniltä. Todettiin myös, että kaikki ihmiset 
eivät sovi ketterään yhteisölliseen tiimiin, koska ketteryys perustuu hyvin voimakkaasti 
ihmisten tapaan ajatella ja toimia. Tiimin jäseniltä odotetaan inhimillisiä piirteitä kuten 
sopuisuutta ja ystävällisyyttä. Omia etujaan ajavat ohjelmistokehittäjät, jotka eivät 
kunnioita muita eivätkä ota toisten mielipiteitä huomioon luultavasti rikkovat tiimin 
yhteisöllisyyden. Yleensä tiimin jättävätkin vahvimmat yksilöt, jotka eivät sopeudu 
tiimiin, eivät heikoimmat niin kuin yleisesti voisi luulla.  

Tutkimusten mukaan on tarkoin mietittävä, milloin ketterät menetelmät sopivat 
projekteihin ja milloin eivät. Kulttuuri, joka edistää innovointia ja uuden luomista 
luultavasti hyväksyy ketteryyden helpommin kuin muodollinen ja byrokraattinen 
organisaatio. Ketterät menetelmät sopivat projekteihin, joissa työtehtävien vaatimukset 
muuttuvat nopeassa syklissä. Organisaation on ymmärrettävä ketteryyden vaikutus 
ihmisiin, tiimeihin, prosesseihin ja projekteihin. Ketterissä tiimeissä menestyvät 
parhaiten kokeneet ja pätevät asiantuntijat, jotka eivät tarvitse prosesseja ohjaamaan 
työtään ja jotka pystyvät sopeutumaan nopeasti muuttuvaan työympäristöön.  

Ihmisiin ja heidän välisiin suhteisiin keskittyminen, antamalla yksilöille valtaa tehdä 
päätöksiä ja omaksua ja oppia itse omat prosessit ovat avain ketterään ekosysteemiin. 
Ketterien menetelmien suurin haaste on ajattelutavan ja asenteen muutos, joilla saadaan 
työyhteisö toimimaan yhdessä yhteisten päämäärien eteen. Tällaisen muutoksen 
toteuttaminen ei ole kaikille helppoa. 
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5.5 Työympäristö ja teknologia 

Ketteryydessä korostetaan kasvokkain tapahtuvaan kommunikointia, jossa ei tarvita 
dokumentaatiota. Helpointa se on yhteisessä avoimessa tilassa, jossa samalla 
helpotetaan tiimin yhteistyötä. (Highsmith & Cockburn, 2001.) Kaikissa tutkimuksissa 
korostettiin kommunikaation tärkeyttä, mutta hyvin vähän otettiin kantaan siihen 
pitääkö olla avokonttori vai ei. Yhdessä tutkimuksessa sanottiin, että ketteryyden 
suosimat avonaiset työtilat eivät ole välttämättömät, koska itseohjautuvat tiimit osaavat 
muokata työtilansa tiimille sopivaksi (Chow & Cao, 2008). Mielenkiintoinen havainto 
oli, että tekniset lahjakkaat ihmiset ovat usein heikkoja vuorovaikutus ja kommunikaatio 
taidoissa (Conboy et al., 2011).  

Ketteryyden yhteydessä ei usein mainita teknologiaa ja tässäkin tutkimuksessa todettiin, 
että teknologialla ei ole suurta merkitystä, mutta sen olemassaolo pitää ottaa huomioon 
(Wan et al., 2011). Ihmisten johtaminen on enemmän taidetta kuin tiedettä, ongelmien 
lähde voi olla organisaatio, projekti, tiimi tai yksilö, joten ongelmia ei voida ratkaista 
tekniikoilla eikä prosesseilla (Conboy et al., 2011). Yhden tai useamman ketterän 
menetelmän käyttöönotto ei tee yrityksestä vielä ketterää, koska prosessit eivät ole 
ketteriä vaan vain ihmiset voivat olla ketteriä. 
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6. Loppusanat 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida tärkeimpiä tekijöitä ketteryyden 
omaksumisessa ohjelmistoalalla ja näkökulmaksi valittiin organisaatiokulttuurin 
näkökulma. Organisaatiokulttuurista ja ketteryydestä on julkaistu kohtuullisen vähän 
tutkimuksia. Tämä kirjallisuustutkimuksen hakuprosessi osoitti, että ketteryyteen 
liittyvissä tutkimuksissa enemmänkin keskitytään menetelmiin kuten Scrum, XP, 
yksittäisiin prosesseihin kuten arkkitehtuuri, vaatimusmäärittely tai ketteriin 
käytäntöihin kuten pariohjelmointi ja hajautetut tiimit. Iivarin ja Iivarin (2009) 
tutkimuksen mukaan organisaatiokulttuurin ja ketteryyden suhteesta on tehty vain viisi 
täsmälleen tuohon aiheeseen viittaavaa tutkimusta. Silvan (2015) systemaattisessa 
kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin kahdeksan artikkelia. Tämän tutkimuksen 
artikkeleissa käsiteltiin sekä kulttuuria että rakennetta ja välillä on vaikea hahmottaa 
puhutaanko käytännön tasolla samasta vai eri asiasta.  

Tutkimuksessa organisaatiokulttuuri ajateltiin työyhteisönä ja siellä toimivien ihmisten 
käyttäytymisen ja heidän välisinä suhteina. Organisaatiokulttuurin sijasta hakusanoiksi 
valikoitui: organisaatio, ihmiset, ryhmä, tiimi ja yksilö, joiden avulla tutkimukseen 
toivottiin löytyvän hiukan monipuolisempaa aineistoa. Organisaatiokulttuurin ja 
ohjelmistokehityksen vaikutus toisiinsa ei ole uusi, mutta ketteryys tuo siihen oman 
vivahteensa ja siksi sitä suhdetta on hyvä tutkia eri näkökulmista (Kompella, 2014). 
Lopulliseen tutkimukseen identifioitui 19 artikkelia, joissa käsitellään ketteryyttä 
käsitteenä, ei yksittäisiä menetelmiä tai tapauksia. Luokittelun lähtökohtana oli ajatus, 
että ketteryyteen vaikuttavat tekijät organisaatiokulttuurin näkökulmasta liittyvät hyvin 
läheisesti työyhteisöön, siellä toimiviin ihmisiin ja heidän välisiin suhteisiin. 
Työyhteisössä toimivat ihmiset muodostavat organisaation ja siksi myös organisaation 
identiteetti ja kulttuuri syntyvät työyhteisössä. Tutkimuksessa esiteltiin yleiskatsaus 
organisaatiokulttuurin vaikutuksesta ketteryyteen.  

Tutkimustulokset noudattivat pitkälti aiempia tutkimuksia kuten johdon ja 
johtamistyylin merkitystä ja osoittivat myös että Agile Manifeston (2001) periaatteet 
ovat edelleenkin valideja. Merkittävämpiä löydöksiä oli, että organisaatiokulttuurin 
vaikutus oli suuri kaikissa tutkituissa organisaatioissa ja siitä huolimatta kaikissa 
organisaatioissa ei tiedetty sen vaikutuksesta ketteryyteen. Lisäksi korostettiin ketteriin 
arvoihin ja ketteryyteen liittyvän koulutuksen tärkeyttä muutoksessa. Ketteryyttä ei 
saavuteta kerralla vaan se vaatii aikaa ja jatkuvaa kouluttautumista, oppimista ja 
kehittymistä jokaisella organisaatiotasolla.  

Yksittäinen tiimi ei voi olla ketterä noudattamalla ketteriä prosesseja, koska se ei voi 
vaikuttaa ylhäältä päin tuleviin prosesseihin. Ketteryyden määrä ja taso vaikuttavat 
huomattavasti enemmän projektien onnistumiseen kuin esimerkiksi organisaation 
rakenne tai yksittäiset ketterät käytännöt. Organisaation täytyy myös identifioida ja 
analysoida ketteryyden vaikutus ennen muutosta, koska ketteryys ja ketterät menetelmät 
eivät sovi kaikkiin organisaatioihin. Ketteryyttä ei voi väkisin viedä prosessikeskeiseen 
ja yhteistyökyvyttömään organisaatioon. Ketteryyteen siirtyminen vaatii selvästi 
ulkopuolista muutosjohtajaa, joka näkee asiat eritavalla kuin organisaation oma johto.  

Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta sekä organisaatiorakenteen että 
organisaatiokulttuurin vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen, asenteisiin ja 
organisaation toimintaan: päätöksen tekoon, ongelmanratkaisuihin, suunnitteluun, 
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kontrolliin, ihmisten kanssakäymiseen ja käytäntöihin. Kulttuuri, joka edistää 
innovointia ja uuden luomista luultavasti hyväksyy ketteryyden helpommin kuin 
muodollinen ja byrokraattinen organisaatio.  

Tämän tutkimuksen johdosta on helpompi ymmärtää Scheinin (1991) määrittelyä 
organisaatiokulttuurista, jonka pohjalla ovat tiedostamattomat olettamukset ja jotka 
toisaalta luovat meidän arvomaailmamme. Kumpaakaan ei voi suoranaisesti havaita, 
joten muutoksissakin ne jäävät helposti huomaamatta ja keskitymme näkyviin 
havaittavissa oleviin asioihin. Suurin osa tutkimuksessa käytetyistä artikkeleista 
perustui haastatteluihin ja niissä ei juuri tunnistettu arvoja, jotka kaikista eniten 
vaikuttavat toimintaamme. Aikaisemmissa tutkimuksissa kuitenkin väitettiin, että 
ketterät menetelmät arvoineen, periaatteineen ja käytäntöineen muodostavat ihan 
uudenlaisen rikkaan ja monipuolisen ohjelmistokehitys kulttuurin. Koska ketterien 
tiimien jäsenet raportoivat lisääntyneestä yhteenkuulumisen tunteesta, turvallisuudesta, 
mukavuudesta ja halukkuudesta tehdä yhteistyötä ketterässä tiimissä, voisi päätellä, että 
kirjallisuuskatsaukseen käytettyjen artikkeleiden tutkimukset on tehty organisaatioissa, 
joissa ketterästä organisaatiokulttuurista ollaan vielä kaukana. Chown (2008) 
mainitsikin omassa tutkimuksessaan, että ketteryyteen vaikuttavat tekijät muuttuvat kun 
organisaatio kehittyy ja alun perin kriittisiksi luokitellut tekijät eivät ole muutaman 
vuoden päästä enää kriittisiä. Haastattelututkimuksiin näytti vaikuttavan se, missä 
vaiheessa ja millä tasolla organisaatio on ketteryyden omaksumisessa. Tämä 
mahdollisesti vaikutti tutkimus tuloksiin ja siksi sama tutkimus olisi hyvä toistaa 
muutaman vuoden päästä uudestaan.  

Tutkimusaihe oli mielenkiintoinen ja toisaalta haastava, koska kaikki käsitteet 
organisaatio, kulttuuri, organisaatiokulttuuri ja ketteryys ovat hyvin abstrakteja ja niille 
ei ole olemassa yksiselitteisiä määrittelyjä. Lisäksi ketteryyttä käsitellään usein 
menetelmien kautta, vaikka ketteryys on arvopohjainen periaatteiden pohjalle rakentuva 
ajattelutapa. Tuo monimuotisuus heijastui myös tutkimukseen luetuissa artikkeleissa ja 
se asetti omat haasteensa luokittelulle. Jatkotutkimuksia varten organisaatiokulttuuri ja 
ketteryys pitäisi määritellä yksiselitteisimmin ja tutkimuksessa voisi keskittyä vain 
yhteen ketterään menetelmään. Tutkimuksissa voitaisiin myös esittää mahdollisia 
ratkaisuja ja jatkotoimenpiteitä, miten organisaatiokulttuurin tekijät otetaan huomioon 
muutoksessa. Tästä on hyvä jatkaa jatkotutkimuksiin Charles Darwinin sanoin: ”It’s not 
the strongest of the species that will survive, or the most intelligent. It’s the one most 
adaptable to change”. 
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