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Tiivistelmä 

Hajautetut yritysten väliset ohjelmistoprojektit ovat erittäin haastavia, koska samaa pro-

jektia työstää yhteistyössä useampia yrityksiä. Kun ohjelmistokehitys hajautetaan use-

amman yrityksen kesken, hyötyjen lisäksi ohjelmistokehitykseen tulee mukaan myös 

uusia hajautuksesta johtuvia haasteita, joita tavanomaisessa ohjelmistokehityksessä ei 

ole. Nämä uudet haasteet johtuvat ajallisesta, maantieteellisistä sekä kulttuurillisista 

eroista ja liittyvät kommunikointiin, kontrollointiin sekä koordinointiin. Useimmat on-

gelmat liittyvät maantieteellisestä välimatkasta johtuen nimenomaan kommunikoinnin 

haastavuuteen, koska kasvokkain käytäviä tapaamisia ei voida pitää. Lisäksi haasteita 

muodostavat eri toimipisteiden yrityskulttuurilliset erot sekä luottamuksen rakentamisen 

vaikeus eri toimipisteissä sijaitsevien ohjelmistokehittäjien välille. Hajautetussa ohjel-

mistokehityksessä kommunikointitapaa tulee muuttaa epävirallisista keskusteluista 

enemmän muodollisempaan ja kirjoitettuun muotoon. Kommunikoinnista aiheutuvaa 

lisätyötä on mahdollista vähentää automatisoimalla tiedon saantia mahdollisimman pal-

jon. Hajautetussa ohjelmistokehityksessä tietoa tulisi olla saatavilla useista eri lähteistä. 

Hajautettua ohjelmistokehitystä voidaan helpottaa nykyaikaisten pilvipalveluiden avul-

la, koska pilvipalveluita on mahdollista räätälöidä ja skaalata tilanteen ja tarpeen mu-

kaan ja niiden avulla voidaan helpottaa välimatkasta johtuvia haasteita. Pilvipalvelut 

tulee suunnitella huolellisesti, jotta ne tukevat hajautettua ohjelmistokehitystä, ja jotta 

niiden tuomat hyödyt saadaan maksimoitua sekä vastaavasti riskit ja haasteet minimoi-

tua. Virtuaalisen työtilan tulee mahdollistaa hiljaisen tiedon vaihtaminen sekä tukea 

muuttuvan tiedon tarkastelua ja vaihtamista. Useamman työkalun hyödyntäminen sa-

maan tarkoitukseen on tehokkaampaa kuin pelkästään yhden tietyn työkalun käyttämi-

nen. Kommunikointiin hajautetussa ohjelmistokehityksessä voidaan käyttää useita eri 

työkaluja. Lisäksi tehokkaat työkalut tiedon jakamiseen ja säilömiseen ovat hajautetussa 

ohjelmistokehityksessä erityisen tärkeitä. Työkalujen avulla eri toimipisteissä sijaitsevat 

tiimien jäsenten keräämä tieto voidaan jakaa ja säilöä muiden käytettäväksi. 

Tässä tutkimuksessa toteutettiin virtuaalisen työtilan malli Ponssen tarpeisiin helpotta-

maan ja tehostamaan hajautettua ohjelmistokehitystä.  Tutkimusmenetelmänä tutkimuk-

sessa käytettiin konstruktiivista tutkimusta. Tutkimuksen tuotoksena luotiin tämä do-

kumentti, jossa mallinnettiin virtuaalinen työtila useamman yrityksen kesken tapahtu-

vaan hajautettuun ohjelmistokehitykseen. Virtuaaliseen työtilaan mallinnettiin työkalu-

ja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin ja tiedon jakamisen sekä työkaluja 

koordinointia ja yhteistyötä varten. Ponssen tapauksessa virtuaalisen työtilan malliin 

kuvattiin työkalujen lisäksi prosessi uuden projektitilan luomiseen. Mallin evaluointi 

tapahtui vertaamalla toteutettua mallia haastattelujen pohjalta luotuun vaatimusmääritte-

lyyn sekä esittelemällä malli kohdeorganisaatiossa pienelle Ponssen asiantuntijoista 

koostuvalle ryhmälle, joka antoi mallista oman arvionsa. Virtuaalisen työtilan mallin 

todettiin vastaavan Ponssen tarpeita ja siitä löydettiin useita hyviä piirteitä, joiden uskot-

tiin tehostavan Ponssella tehtävää hajautettua ohjelmistokehitystä. Lisäksi todettiin, että 

mallin pohjalta varsinainen virtuaalinen työtila on mahdollista toteuttaa käytännössä. 

Tutkimuksen tekoaikaan Ponssella ei ollut käytössä virtuaalista työtilaa, joten kehitettyä 

mallia ja sen hyvyyttä ei voitu verrata jo olemassa olevaan työtilaan. Virtuaalisen työti-

lan mallin tekniseen toteutukseen ei tässä tutkimuksessa otettu kantaa. 

Avainsanat 
virtuaalinen työtila, hajautettu ohjelmistokehitys, pilvipalvelut ohjelmistokehityksessä 
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Alkusanat 

Tämän tutkimuksen tekeminen aloitettiin keväällä 2014. Tutkimus tehtiin Ponsselle 

varsinaisten päivätöiden ohessa. Paljon olen vapaa-aikaani tälle uhrannut ja paljon on 

tällä välillä ehtinyt tapahtua. Varsinkin esikoisen syntyminen tällä välillä on tuonut 

omat haasteensa ajankäyttöön. Perheen, työn ja etäopiskelun yhdistäminen on ollut 

haastavaa, mutta siitäkin voi selvitä, kun on auttavia ja ymmärtäviä ihmisiä ympärillä. 

Tämän tutkielman tekeminen on ollut opettavainen prosessi. Gradun ohjauksesta haluan 

kiittää yliopistonlehtoria Raija Halosta. Kiitos hyvistä neuvoista ja välittömästä palaut-

teesta, jota annoit.  Opponentti yliopistonlehtori Antti Siirtolaa haluan kiittää hyvistä ja 

rakentavista kommenteista, joiden avulla sain viimeisteltyä työni. Aiheesta haluan kiit-

tää työnantajaani Ponsse Oyj:tä sekä työkavereitani kommenteista ja kannustuksesta. 

Haluan kiittää perhettäni sekä kaikkia läheisiäni tuesta ja kannustuksesta. Eniten kuiten-

kin haluan kiittää vaimoani Johannaa sekä tytärtämme Elliä. Ilman teidän apuanne ja 

kannusta tästä tuskin olisi tullut mitään. Annoitte voimaa ja jaksamista juuri silloin, kun 

sitä eniten tarvitsin.  

Kiitokset kaikille! 

 

Kajaanissa 10.5.2016 

Heikki Hyvönen 
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1. Johdanto 

Tämä tutkimus tehtiin Ponsse Oyj:lle. Tutkimuksen aikana Ponssella tehtiin ohjelmisto-

kehitystä omien ohjelmistosuunnittelijoiden voimin omilla työkaluilla sekä järjestelmil-

lä. Silloin tällöin Ponssella oli tarvetta saada ohjelmistoprojekteihinsa lisäresursseja, 

joten se hankki niitä ulkopuolisilta yhteistyöyrityksiltä. Versionhallinta, työlistat sekä 

dokumentaatio olivat tallessa Ponssen omilla palvelimilla, joihin oli suora pääsy ainoas-

taan Ponssen omasta yritysverkosta. Yritysverkon ulkopuolelta resursseihin pääsi käsik-

si pelkästään VPN-yhteyden avulla tai tietyn portaalisivuston kautta. Ulkopuoliset oh-

jelmistosuunnittelijat tarvitsivat näin ollen Ponssen yritysverkkoon omat käyttäjätun-

nuksensa, jotka Ponssen IT-osasto loi. Tämän lisäksi Ponssen IT-osasto hallinnoi tun-

nuksien käyttöoikeuksia tarvittaviin resursseihin. Näiden käyttöoikeuksien luomisessa 

oli oma työnsä, mutta suurempi haaste oli näiden käyttäjätunnusten ylläpidossa sekä 

hallinnoinnissa. Samoin kehittämistä oli, miten versionhallinta, työlistat sekä dokumen-

taatio saatiin jaettua ulkopuolisten ohjelmistosuunnittelijoiden kanssa turvallisesti, no-

peasti ja helposti siten, että kullakin ulkopuolisella ohjelmistosuunnittelijalla oli pääsy 

tarvittaviin resursseihin. 

Tavanomaisesti ohjelmistokehitystä tehdään yhden yrityksen sisällä sen omilla resurs-

seilla, mutta nykyään on kuitenkin hyvin yleistä, että ohjelmistokehitys on hajautettu ja 

sitä tehdään yhteistyössä useamman yrityksen voimin. Normaalisti tällaisessa yhteis-

työssä tehtävässä ohjelmistoprojektissa yksi yrityksistä toimii asiakkaana ja muut sen 

alihankkijoina. Tekemällä näin asiakasyritykset hakevat säästöjä ja/tai hankkivat osaa-

via resursseja, joita omasta yrityksestä ei löydy, tai joilla ei ole tekemistä asiakasyrityk-

sen pääliiketoiminnan kanssa. (Herbsleb, & Moitra, 2001.) Ohjelmistokehityksen ha-

jauttaminen tuo mukanaan kuitenkin aivan uudenlaisia haasteita. Nämä uudet haasteet 

johtuvat ajallisesta, maantieteellisistä sekä kulttuurillisista eroista ja liittyvät kommuni-

kointiin, kontrollointiin sekä koordinointiin (Damian, Lanubile, & Oppenheimer, 2003). 

Useimmat ongelmat liittyvät maantieteellisestä välimatkasta johtuen kommunikoinnin 

haastavuuteen (Paasivaara, 2003). Hajautetussa ohjelmistokehityksessä kommunikointia 

varten tulee olla erilaisia työkaluja (Lanubile, Damian, & Oppenheimer, 2003). Tämän 

lisäksi kommunikointitapaa tulee muuttaa enemmän muodolliseen ja kirjoitettuun muo-

toon (Shrivastava, 2010), koska epävirallisia kasvokkain käytäviä keskusteluja ei voida 

käydä, mikä haittaa tiedon jakamista (Noll, Beecham, & Richardson, 2010). Lisäksi 

hajautetussa ohjelmistokehityksessä on erityisen tärkeää hyödyntää tehokkaita työkaluja 

tiedon jakamiseen ja tallentamiseen (Dorairaj, Noble, & Malik, 2012). 

Pilvipalvelut tukevat hajautettua ohjelmistokehitystä ja hyödyntämällä pilvipalveluiden 

eri palvelutasoja kuten infrastruktuuri-, alusta- sekä sovelluspalvelutasoja voidaan rat-

kaista hajautetussa ohjelmistokehityksessä eteen tulevia haasteita (Hashmi ja muut, 

2011). Virtuaalisen työtilan toteuttaminen pilvipalveluiden avulla mahdollistaa myös 

kustannuksien alentamisen, tuotekehityksen nopeuttamisen, asiakkaan paremman ym-

märtämisen, innovoinnin ja uusien tuotteiden kehityksen nopeuttamisen sekä työnteki-

jöiden kommunikaation ja tuottavuuden parantamisen (Simon, 2010). Virtuaalisen työti-

lan tulisi mahdollistaa hiljaisen tiedon vaihtaminen sekä tukea muuttuvan tiedon tarkas-

telua ja vaihtamista (Maholtra, & Majchrzak, 2012). Lisäksi virtuaalisen työtilan tulee 

tarjota työkaluja projektien tilojen ja edistymisen seurantaan (Dorairaj ja muut, 2012) 

sekä virtuaalisen läsnäolon luomiseen ja tietämyksen kehityksen seurantaan (Malhotra, 

& Majchrzak, 2012.). Useamman työkalun hyödyntäminen samaan tarkoitukseen on 
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tehokkaampaa kuin pelkästään yhden tietyn työkalun käyttäminen (Malhotra, & 

Majchrzak, 2012). 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksenä oli: Millainen virtuaalinen työtila mahdollis-

taa tehokkaan työskentelyn ohjelmistoprojekteissa, joissa osapuolina ovat eri yritysten 

ohjelmistosuunnittelijat? Tutkimuksen näkökulmaa on havainnollistettu kuvissa 1 ja 2. 

Kuvassa 1 on kuvattu tutkimusalueen organisatorinen sekä maantieteellinen etäisyys. 

 

Kuva 1. Tutkimuksen näkökulma. 

Tutkimuksen näkökulma rajattiin hajautetun ohjelmistokehityksen osalta samassa maas-

sa useamman kuin yhden yritysten kesken tapahtuvaan ohjelmistokehitykseen (kuva 1). 

Tarkemmin määriteltynä tutkimuksen näkökulma hajautetun ohjelmistokehityksen osal-

ta keskittyy organisaatioiden maantieteelliseen hajautukseen, missä organisaatiot toimi-

vat Suomessa ja kommunikointikielenä toimii suomi. Näin ollen virtuaalisen työtilan 

mallia rakennettaessa kulttuurillisista, aikavyöhykkeistä sekä kielellisistä eroista johtu-

vat haasteet hajautetussa ohjelmistokehityksessä rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuo-

lelle. Tämän lisäksi virtuaalisen työtilan osalta siihen läheisesti liittyviä osapuolia voi-

tiin sanoa olevan Ponssen johto ja esimiehet, ohjelmistosuunnittelijat ja IT-osasto sekä 

rajoittamaton määrä yhteistyöyrityksiä (kuva 2). 

 

Kuva 2. Järjestelmään liittyvät osapuolet. 

Tutkimuksen näkökulma:

hajautettu ohjelmistokehitys 

samassa maassa toimivien 

ohjelmistoyritysten kesken.

Organisatorinen etäisyys

Useampi 

kuin 1 

yritys

Yksi yritys

Sama maa Eri maat
Maantieteellinen etäisyys
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Näillä kullakin osapuolella oli omat tarpeensa virtuaaliselta työtilalta ja kullakin osa-

puolella tuli olla pääsy virtuaaliseen työtilaan. Tämän tutkimuksen näkökulma kuitenkin 

rajattiin Ponssen eli tutkittavan organisaation ohjelmistosuunnittelijoiden näkökulmaan 

(kuva 2). 

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusta. Konstruk-

tiivisen tutkimuksen tavoitteena on suunnitella ja luoda uusia innovatiivisia artefakteja, 

joilla pyritään ratkaisemaan perustavaa laatua olevia organisatorisia ongelmia (Hevner, 

March, Park, & Ram, 2004; Peffers ja muut, 2006). Tutkimuksen artefaktiksi luotiin 

malli virtuaalisesta työtilasta, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa useamman eri yrityk-

sen ohjelmistosuunnittelijoiden tehokas työskentely samoissa ohjelmistoprojekteissa. 

Mallin suunnittelussa käytettiin iteratiivista suunnitteluprosessia, jossa malli luotiin pie-

nissä palasissa ja mallia kehitettiin ja parannettiin jatkuvasti. Mallin evaluointi tapahtui 

vertaamalla sitä virtuaalista työtilaa varten tehtyyn vaatimusmäärittelyyn ja arvioimalla, 

kuinka hyvin mikäkin vaatimus mallissa toteutui vai jäikö joku vaatimus kokonaan to-

teuttamatta. Tämän lisäksi virtuaalisen työtilan malli esiteltiin kohdeorganisaatiossa 

pienelle Ponssen asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle. Malli käytiin kohta kohdalta läpi 

ja arvioitiin, mitä etuja mallin mukaisella virtuaalisella työtilalla voidaan saavuttaa sekä 

parantaako mallin mukainen virtuaalinen työtila ohjelmistokehitystä eri alihankkijoiden 

kanssa. Tutkimuksen tekoaikaan Ponssella ei ollut käytössä minkäänlaista virtuaalista 

työtilaa, joten kehitettyä mallia ja sen hyvyyttä ei voitu verrata jo olemassa olevaan työ-

tilaan. Virtuaalisen työtilan mallin todettiin vastaavan Ponssen tarpeita ja siitä löydettiin 

useita hyviä piirteitä, joiden uskottiin tehostavan Ponssella tehtävää hajautettua ohjel-

mistokehitystä. Mallin evaluoinnissa todettiin myös, että mallin mukainen virtuaalinen 

työtila on mahdollista toteuttaa käytännössä. Mallin mukaista virtuaalista työtilaa ei siis 

tutkimuksen aikana rakennettu ja testattu käytännössä vaan se jäi myöhemmäksi. Myös 

mallin mukaisen virtuaalisen työtilan tehokkuus käytännössä vaatii vielä jatkotutkimuk-

sia. 

Tämä tutkielma on jaoteltu seuraavasti. Johdantoa seuraa kirjallisuuskatsaus luvussa 

kaksi, jossa on kerrottu aikaisempaa tutkimusta liittyen hajautettuun ohjelmistokehityk-

seen sekä pilvipalveluiden hyödyntämiseen hajautetussa ohjelmistokehityksessä. Tut-

kimuksessa käytetyn konstruktiivisen tutkimusmenetelmän esittely on luvussa kolme. 

Tämän jälkeen luvussa neljä on varsinainen tutkimuksellinen osuus, jossa on ensin ku-

vattu Ponssen ohjelmistokehitysprosessi sekä tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen 

vastaukset. Vastausten avulla luotiin vaatimusmäärittely virtuaalista työtilaa varten. 

Varsinaisen virtuaalisen työtilan mallin toteutus aikaisemman tutkimuksen sekä vaati-

musmäärittelyn pohjalta on luvussa 4.4. Mallin evaluointi on luvussa viisi, jota seuraa 

luvussa kuusi käyty keskustelu tutkimuksessa löydetyistä tuloksista. Lopuksi luvussa 

seitsemän on koko tutkielman yhteenveto, päätelmät sekä jatkotutkimusaiheet. 
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2. Aiempi tutkimus 

Virtuaalisen työtilan tulee tukea hajautettua ohjelmistokehitystä. Tästä syystä on hyvä 

ymmärtää, miten hajautettu ohjelmistokehitys eroaa sekä millaisia haasteita siinä on 

verrattuna yhden yrityksen sisällä tehtyyn ohjelmistokehitykseen. Tässä luvussa käsitel-

lään aiempaa tutkimusta koskien hajautettua ohjelmistokehitystä ja sen osalta keskity-

tään siinä oleviin haasteisiin sekä ratkaisuihin, jotka on todettu toimiviksi. Aiemman 

tutkimuksen osalta mielenkiinto kohdistui maantieteellisen välimatkan tuomiin haastei-

siin, koska tutkimus rajattiin saman valtion, saman aikavyöhykkeen sisällä hajautettuun 

samalla kielellä kommunikoivien organisaatioiden kesken tapahtuvaan hajautettuun 

ohjelmistokehitykseen. Tämän lisäksi tässä luvussa kerrotaan, mitä pilvipalvelut ovat ja 

miten niitä on hyödynnetty hajautetussa ohjelmistokehityksessä. 

2.1 Hajautettu ohjelmistokehitys 

Tavanomaisesti ohjelmistokehitystä tehdään yhden yrityksen sisällä sen omilla resurs-

seilla, mutta nykyään on kuitenkin hyvin yleistä, että ohjelmistokehitys on hajautettu ja 

sitä tehdään yhteistyössä useamman yrityksen voimin. Normaalisti tällaisissa yhteis-

työssä tehtävissä ohjelmistoprojekteissa yksi yrityksistä toimii asiakkaana ja muut sen 

alihankkijoina. Tekemällä näin asiakasyritykset hakevat säästöjä ja/tai hankkivat osaa-

via resursseja, joita omasta yrityksestä ei löydy, tai joilla ei ole tekemistä asiakasyrityk-

sen pääliiketoiminnan kanssa. (Herbsleb, & Moitra, 2001.) Yritysten tavoite on hajaute-

tun ohjelmistokehityksen avulla tuottaa korkealaatuisia tuotteita halvemmalla hinnalla 

resursseja optimoimalla (Jiménez, Piattini ja Vizcaíno, 2009). Kun ohjelmistokehitys 

hajautetaan useamman yrityksen kesken, hyötyjen lisäksi ohjelmistokehitykseen tulee 

mukaan myös uusia hajautuksesta johtuvia haasteita, joita tavanomaisessa ohjelmisto-

kehityksessä ei ole. Nämä uudet haasteet johtuvat ajallisesta, maantieteellisistä sekä 

kulttuurillisista eroista ja liittyvät kommunikointiin, kontrollointiin sekä koordinointiin 

(Damian ja muut, 2003). 

Seuraavissa aliluvuissa on ensin käsitelty yleisesti hajautetussa ohjelmistokehityksessä 

esiintyviä haasteita. Tämän jälkeen on käsitelty tarkemmin omissa aliluvuissaan koor-

dinointiin ja yhteistyöhön, kommunikointiin sekä tiedonhallintaan liittyviä haasteita. 

Lopuksi on esitelty työkaluja, joita kirjallisuudessa on ehdotettu hajautetun ohjelmisto-

kehityksen tueksi. 

2.1.1 Yleistä hajautetusta ohjelmistokehityksestä 

Hajautetut yritysten väliset ohjelmistoprojektit ovat erittäin haastavia, koska samaa pro-

jektia työstää yhteistyössä useampia yrityksiä. Tiivistä yhteistyötä ja kommunikointia 

tarvitaan koko projektin ajan. Jotta projektit onnistuvat, tulee yhteistyötä ja kommuni-

kointia varten olla selkeästi määritellyt toimintatavat, käytännöt sekä rakenteet, joita 

tulisi käyttää yleisesti kaikissa yritysten välisissä projekteissa. Useimmat ongelmat liit-

tyvät nimenomaan kommunikoinnin haastavuuteen ja suurin syy tälle on maantieteelli-

nen välimatka, koska kasvotusten pidettäviä tapaamisia ei voida pitää. (Paasivaara, 

2003.) Maantieteellisen välimatkan takia ihmisillä on hyvin vähän epävirallisia keskus-

teluita, jotka voivat esimerkiksi auttaa ihmisiä pysymään tilanteen tasalla, missä men-

nään, mitä muut ovat tekemässä, ja kuka on kunkin alan asiantuntija. Nämä tiedot autta-

vat ihmisiä työskentelemään tehokkaasti yhdessä. (Herbsleb, & Moitra, 2001.) Hajaute-
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tun ohjelmistokehityksen pääsiallisia haasteita ovat muun muassa epävirallisen kommu-

nikoinnin puute, eri toimipisteiden yrityskulttuurilliset erot sekä luottamuksen rakenta-

misen vaikeus eri toimipisteissä sijaitsevien ohjelmistokehittäjien välille (Lanubile ja 

muut, 2003). On myös tutkittu, että jos kehitystehtävien suorittaminen hajautetaan use-

ampaan toimipisteeseen, niiden suorittaminen yleensä kestää pidempään verrattuna sii-

hen, jos ne suoritettaisiin yhdessä ja samassa paikassa. Viivästys johtuu suurimmaksi 

osaksi nimenomaan kommunikointiin ja koordinointiin liittyvistä haasteista. (Herbsleb, 

Mockus, Finholt, & Grinter, 2001.) 

Hajautetusta ohjelmistokehityksestä tehtyjä tutkimuksia ovat analysoineet muun muassa 

Gumm (2006), Jiménez ja muut (2009), Noll ja muut (2010) sekä Steinmacher, Chaves 

ja Gerosa (2013). He ovat koonneet kukin omiin kirjallisuuskatsauksiinsa haasteita, joita 

hajautetussa ohjelmistokehityksessä on havaittu sekä hyväksi havaittuja käytäntöjä, jot-

ka helpottavat hajautettua ohjelmistokehitystä. Gumm (2006) on tunnistanut haasteita, 

joita projektitiimit voivat kohdata, kun ohjelmistoprojekti hajautetaan fyysisesti tai or-

ganisatorisesti, sekä kuinka projektitiimit voivat selvitä niistä. Tutkimukseensa Jiménez 

ja muut (2009) ovat koonneet hajautetussa ohjelmistokehityksessä esiintyviä haasteita ja 

kehityskohteita sekä menestystekijöitä onnistuneeseen hajautettuun ohjelmistokehityk-

seen. Iso osa analysoiduista tutkimuksista keskittyi arvioimaan hajautettua ohjelmisto-

kehitystä varten suunniteltuja työkaluja ja malleja, joiden tarkoitus oli parantaa tiettyä 

osa-aluetta ohjelmistokehityksessä tai kommunikoinnissa. Tämän lisäksi useat heidän 

analysoimansa tutkimukset käsittelivät kommunikoinnissa käytettäviä prosesseja sekä 

yhteistyötä edistävien työkalujen integroimista osaksi ohjelmistokehitystä. (Jiménez ja 

muut, 2009.) Noll ja muut (2010) ovat käyneet läpi globaaliin ohjelmistokehitykseen 

liittyvää kirjallisuutta ja nostaneet sieltä esiin yhteistyöhön liittyviä ongelmia sekä rat-

kaisuja niihin, miten yritykset käytännössä yrittävät selvitä näistä ongelmista. 

Gummin (2006) mukaan organisatorinen etäisyys saattaa muodostua suureksi haasteek-

si, koska se luo haasteita yhteisen tuotevision ylläpitämiseen sekä prosessien läpinäky-

vyyteen. Myös loppukäyttäjien jakautuminen vaikeuttaa osallistuvien suunnittelumene-

telmien käyttämistä tiimin sisällä, koska loppukäyttäjät työskentelevät hyvin erilaisissa 

yhteyksissä, jolloin heidän näkemyksensä, tarpeensa ja vaatimuksensa voivat erota mer-

kittävästi. Projektin vaatimuksia luotaessa tiimin pitääkin kiinnittää erityistä huomiota 

organisatoriseen jakautumiseen ja varmistaa vaatimusten sisältöä eri yhteyksissä yhtei-

sen järjestelmävision ylläpitämiseksi, neuvotella ristiriitaisista vaatimuksista sekä tarjota 

palautetta molempiin suuntiin projektitiimin jäsenten sekä käyttäjäryhmien kesken sekä 

jopa eri käyttäjäryhmien kesken. Henkilökohtainen tuki, työpajojen järjestäminen sekä 

verkkokyselyiden suorittaminen auttavat selviämään käyttäjäryhmien välisestä etäisyy-

destä. (Gumm, 2006.) 

Jiménez ja muut (2009) ovat tunnistaneet kymmenen pääkohtaa, jotka tuottavat haastei-

ta hajautetussa ohjelmistokehityksessä. Nämä ovat kommunikointi, ryhmän tietoisuus, 

ohjelmistojen rakenne, tiedonhallinta, koordinointi, yhteistyöprojektien ja -prosessien 

hallinta, prosessituki, laadun-, sekä riskienhallinta. Heidän mukaansa kriittisin tekijä 

hajautetussa ohjelmistokehityksessä on ryhmien jäsenten välinen kommunikointi. 

(Jiménez ja muut, 2009.) Nollin ja muiden (2010) löydösten mukaan isoimmat esteet 

yhteistyölle liittyvät maantieteelliseen välimatkaan, aikaeroihin, kulttuurillisiin eroihin 

sekä kielimuuriin. Toisaalta Gummin (2006) mukaan fyysinen välimatka ei ole iso on-

gelma, koska suurin osa tiimin jäsenistä on kuitenkin sen verran lähellä, että he voivat 

järjestää tapaamisia säännöllisesti ja tämän lisäksi tiimin jäsenillä tulee olla käytössään 

hyvät tekniset apuvälineet kommunikointiin. Maantieteellinen välimatka aiheuttaa kui-

tenkin Nollin ja muiden (2010) mukaan sen, että epäviralliset kasvokkain käytävät ta-

paamiset puuttuvat, mikä osaltaan haittaa tiedon jakamista sekä luottamuksen rakenta-



10 

mista. Tämän lisäksi välimatka haittaa ryhmän jäsenten tietoisuutta toisistaan, mikä vai-

kuttaa yhteiseen ymmärrykseen esimerkiksi vaatimuksista. Maantieteellinen välimatka 

myös rajoittaa tietoisuutta siitä, mitä toisissa toimipisteissä on meneillään ja missä vai-

heessa kehitys näissä toimipisteissä on. (Noll ja muut, 2010.) 

Jiménezin ja muiden (2009) analysoimat tutkimukset pääasiassa ehdottivat parannuksia 

koskien yhteistyövälineiden ja -tekniikoiden käyttämiseen, olemassa olevien työkalujen 

integrointiin, versionhallinnan käyttämiseen sekä yhteistyöagenttien käyttämiseen. Hei-

dän analysoimiensa tutkimusten mukaan onnistunut hajautettu ohjelmistokehitys edel-

lyttää muun muassa sitä, että yrityksen tulee tarpeen mukaan kehittää toimintaansa otta-

en huomioon käytössä olevat teknologiat ja menetelmät. Nämä käytössä olevat työkalut 

tulee mukauttaa ja integroida osaksi ohjelmistokehitystä ja työntekijät tulee kouluttaa 

käytettävien työkalujen ja prosessien osalta. Ohjelmistokehityksessä tapahtuvista tapah-

tumista, kuten keskeneräisistä ja odottavista asioista, virheistä sekä muutoksista vastan-

neista henkilöistä, tulee kirjata tietoja. Tämän lisäksi tietoa tulee tarjota ohjelmistokehi-

tyksessä tapahtuvista tapahtumista kuten esimerkiksi muutoksista ja lisäyksistä ohjel-

makoodiin. Tehokkaat kommunikointimekanismit eri organisaatioiden kesken mahdol-

listavat ohjelmistokehittäjille jokaisen projektin statuksen seuraamisen ja sekä niissä 

tapahtuvien muutosten havaitsemisen. Versionhallinnan käyttäminen auttaa konfliktiti-

lainteiden hallitsemisessa. Näiden lisäksi yrityksen tulee käyttää seurantaan järjestel-

mällisesti eri mittareita, jotka ovat räätälöity yrityksen tarpeisiin. (Jiménez ja muut, 

2009.) Maantieteellisestä välimatkasta johtuviin haasteisiin pääasiallisia ratkaisuja ovat 

vierailut eri toimipisteillä, reaaliaikainen kommunikointi sekä tiedon jakamisessa hyö-

dynnettävä infrastruktuuri (Noll ja muut, 2010). Näiden lisäksi lupaavia menetelmiä 

haasteista selviämiseen ovat iteratiivisten kehitysmenetelmien hyödyntäminen molem-

minpuolisen luottamuksen rakentamisessa sekä projektin synkronoinnissa. Tämän lisäk-

si on mahdollista hyödyntää työkaluja epävirallisen kommunikoinnin tueksi sekä ryh-

män tietoisuuden parantamiseksi. (Lanubile ja muut, 2003.) 

Eri yritysten yrityskulttuurilliset erot toimintatavoissa kuten ongelman ratkaisussa ja 

kommunikoinnissa voivat olla ristiriidassa keskenään, mikä voi johtaa väärinymmärryk-

siin. Eroista johtuvat ristiriidat voidaan kokea töykeinä tai puutteellisena ammattitaito-

na. (Herbsleb, Paulish, & Bass, 2005.) Paasivaara (2003) on tunnistanut kolme raken-

teellista ratkaisua, jotka tukevat yritysten välistä ohjelmistokehitystä. Nämä ovat selkeä 

organisaatiorakenne, jossa on selvät roolit kommunikointiin, sisäisten organisaatiopro-

sessien osittainen synkronointi sekä rakenteet projektitason koordinointiin. Hänen mu-

kaansa nämä rakenteet tukevat työntekoa sekä kommunikointia. (Paasivaara, 2003.) 

Näiden lisäksi hyväksi havaittuja käytäntöjä kommunikoinnin ja luottamuksen rakenta-

miseen ovat muun muassa projektien alussa käytävät aloitustapaamiset, projektin aikana 

aika ajoin pidettävät tapaamiset, eri kulttuureihin tutustuminen sekä verkossa kuvien 

kera käytävät keskustelut, joilla on mahdollista vähentää sosiaalista välimatkaa (Lanubi-

le ja muut, 2003). 

2.1.2 Koordinointi ja yhteistyö 

Paasivaara ja Lassenius (2003) ovat tutkineet yritysten välisten ohjelmistoprojektien 

johtamista ja hallintaa. Heidän tutkimuksensa tavoite oli kerätä yhteistyötä helpottavia 

käytäntöjä, joita on käytetty yritysten välisissä ohjelmistoprojekteissa ja jotka on todettu 

toimiviksi. Heidän mukaansa yrityksillä tulisi olla hajautettuja ohjelmistoprojekteja var-

ten selkeät prosessit ja käytännöt, joita tulisi käyttää yleisesti kaikissa projekteissa. Yri-

tykset kuitenkin helposti aliarvioivat yhteistyön vaatimat käytännöt ja prosessit, ja usein 

yritysten väliset ohjelmistoprojektit aloitetaan ilman, että ensin suunnitellaan, kuinka 

työskennellään yhdessä. Näiden yhteistyökäytäntöjen puute voi aiheuttaa merkittäviä 
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haasteita, koska jokaisella yrityksillä on oma kulttuurinsa, prosessinsa sekä tapansa toi-

mia. (Paasivaara, & Lassenius, 2003.)  

Paasivaaran ja Lasseniuksen (2003) tunnistamat hajautettua ohjelmistokehitystä helpot-

tavat käytännöt olivat pääetappien (main milestones) synkronointi, tiheät julkaisut, yh-

teyshenkilöiden sopiminen eri organisaatiotasoilla sekä ongelmanratkaisuun, tiedottami-

seen ja monitorointiin sekä luottamuksen rakentamiseen liittyviä käytäntöjä. Päätöksen-

teko ja koordinointi tapahtuvat hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa usein verkossa käy-

tävissä ohjausryhmän palavereissa, projektipäälliköiden kesken sekä tiimitasolla käytä-

vissä tapaamisissa. Jokaisella näistä tulisi olla omat vastuunsa ja näille tapaamisille tu-

leekin määritellä, mitä päätöksiä missäkin tapaamisessa tehdään ja kuinka koko projek-

tia tiedotetaan tehdyistä päätöksistä. (Paasivaara, 2003.) Ohjelmistosuunnitteluprosessin 

osalta eri yritysten ei välttämättä tarvitse käyttää samaa prosessia vaan pääetappien 

synkronointi riittää. Synkronoitavat pääetapit tulee sopia projektien alussa. Pääetappien 

ulkopuolella yritykset voivat käyttää omia hyväksi havaittuja prosessejaan. Koska koko 

ohjelmistokehitysprosessia ei tarvitse sopia usean eri osapuolen kesken, projektien to-

teutusvaihe voidaan aloittaa nopeammin. Tiheät julkaisut tuovat yritysten väliseen oh-

jelmistokehitykseen läpinäkyvyyttä sekä varmistaa sen, että kunkin osapuolen tuottama 

valmis koodi on yhteensopivaa muiden tuotosten kanssa. Tiheät julkaisut myös luovat 

automaattisesti tarkistuspisteitä projektia varten sekä saattavat motivoida eri yritysten 

työntekijöitä. Yhteyshenkiöiden sopiminen eri organisaatiotasoilla mahdollistaa tehok-

kaamman yritysten välisen kommunikoinnin projektien edetessä. Ongelmanratkaisuun, 

tiedottamiseen ja monitorointiin sekä luottamuksen rakentamiseen liittyvät käytännöt 

keskittyvät kommunikoinnin tehostamiseen näissä tilanteissa. (Paasivaara, & Lassenius, 

2003.) 

Poikolainen ja Paananen (2007) ovat tutkineet yritysten välisten ohjelmistoprojektien 

tehokkuutta ja heidän mukaansa globaalissa ohjelmistoprojekteissa on tärkeä määritellä 

selkeät ja hyvin linjatut suorituskriteerit, joilla mitataan projektien etenemisen hyvyyttä. 

Suorituskriteerit voivat vaihdella projekteittain, mutta selkeillä ja linjassa olevilla suori-

tuskriteereillä on positiivinen vaikutus projektien onnistumiseen. Nämä on helpompi 

saavuttaa yksinkertaisten projektien osalta kuin monimutkaisempien projektien, joten 

erityisesti monimutkaisten projektien osalta tähän kannattaa kiinnittää erityistä huomio-

ta. (Poikolainen, & Paananen, 2007.) Suorituskriteereistä keskeisimpiä projektin projek-

tipäälliköiden mielestä Poikolaisen ja Paanasen (2007) mukaan olivat aikatauluun liitty-

vät tapahtumat sekä loppukäyttäjän saama arvo, jotka tulee käsitellä kunnolla projektin 

vaatimuksissa sekä merkitä selkeästi suorituskriteereiksi. Nämä tulee myös kommuni-

koida toimittajille, koska niillä on vaikutusta projektien suoritukseen. Tämän lisäksi 

yleisimmät syyt monimutkaisten projektien epäonnistumiseen olivat toimittajien heikko 

ymmärrys loppukäyttäjien käyttötapauksista sekä loppukäyttäjien lopullisista tarpeista. 

Projekteissa, joissa näkyvyyttä oli pidemmälle ja selkeät odotukset tiimien väliseen yh-

teistyöhön, suorituskyky koettiin tehokkaammaksi. Lisäksi tiimeillä, joilla oli aikaisem-

paa kokemusta työskentelystä yhdessä menestyivät paremmin kuin vastatavanneet tii-

mit. Tiimeillä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan, oli yhteiset odotukset sekä kriteerit 

suorituskyvylle ja olivat tätä kautta tehokkaampia kommunikoinnissa sekä koordinoin-

nissa. (Poikolainen, & Paananen, 2007.) 

2.1.3 Kommunikointi 

Maantieteellisen välimatkan takia ihmisillä on hyvin vähän epävirallisia keskusteluita 

(Herbsleb, & Moitra, 2001) ja useimmat ongelmat hajautetussa ohjelmistokehityksessä 

liittyvät nimenomaan kommunikoinnin haastavuuteen (Paasivaara, 2003). Tämän takia 

hajautetussa ohjelmistokehityksessä kommunikointitapaa tulee muuttaa epävirallisista 
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keskusteluista enemmän muodollisempaan ja kirjoitettuun muotoon (Shrivastava, 2010). 

Paasivaara (2003) on luokitellut kommunikoinnin tarpeet hajautetussa ohjelmistokehi-

tyksessä ongelmien ratkaisemiseen, tiedottamiseen ja seurantaan, suhteiden rakentami-

seen sekä päätöksen tekemiseen ja koordinointiin. Hänen mukaan johtajien tulisi ottaa 

nämä tarpeet huomioon suunnitellessaan hajautettua ohjelmistokehitysprojektia. Projek-

tin alussa ainakin kerran kasvokkain tapahtuva tapaaminen helpottaa jatkossa käytävää 

kommunikointia sekä helpottaa suhteiden rakentamista. Tämä mahdollistaa myös sen, 

että etäkohteissa olevat tiimit sekä muut toimittajat eivät ole kasvottomia. Muuten etä-

kohteissa työskentelevät työntekijät helposti unohdetaan ja tästä syystä kysymyksiin 

vastaaminen saattaa kestää. Hyvien suhteiden rakentamiseen kuuluu myös, että toimitta-

jia kohdellaan kuten kumppaneita, jotka ovat oman alansa eksperttejä. (Paasivaara, 

2003.) Kasvokkain käytävät tapaamiset myös mahdollistavat antoisia keskusteluja ja ne 

on koettu miellyttäväksi ja tehokkaaksi tavaksi jakaa tietoa, koska toistuvasti käytävissä 

keskusteluissa aikaa ei mene hukkaan suunnitteluun liittyvän tiedon tallentamiseen (Do-

rairaj ja muut, 2012; Ko, DeLine, & Venolia, 2007). Kasvokkain käytäviä tapaamisia 

olisi hyvä käydä aika ajoin ja vaihtelevilla kokoonpanoilla (Paasivaara, 2003). Suunnit-

teluun liittyvää tietoa tulisi tallentaa vain tarvittaessa sen sijaan, että sitä tallennettaisiin 

koko ajan ja siitä tallennettaisiin kaikki mahdollinen, koska tallenteita ei välttämättä 

koskaan tulla lukemaan tai tieto ehtii vanhentua ennen kuin joku sen lukee (Ko ja muut, 

2007). 

Projektin alussa saatava tieto on ratkaisevan tärkeää, jotta projekti lähtee oikealla tavalla 

liikkeelle ja projektissa mukana olevilla osapuolilla olisi yhteinen ymmärrys muun mu-

assa projektin tavoitteista, liiketoiminnan hyödyistä, kustannuksista, aikataulusta, me-

nestyksen mittareista, käytetyistä teknologioista sekä sitoutumisen säännöistä (Dorairaj 

ja muut, 2012). Tämän lisäksi ongelman ratkaisuun liittyvät kommunikointitavat tulisi 

käydä jo projektin suunnitteluvaiheessa, koska ongelmien ratkaisua varten tulisi olla 

alusta asti selvillä kuinka kommunikointi tapahtuu ja mitä kanavia pitkin. Näin ongel-

mien ratkaiseminen nopeutuu projektin myöhemmissä vaiheissa, koska projektin jäsenet 

tietävät alusta saakka keneltä kannattaa kysyä eikä aikaa ja energiaa kulu oikean henki-

lön etsimiseen. (Paasivaara, 2003.) Koska hajautetussa ohjelmistokehityksessä vuoro-

vaikutusta muiden toimipisteiden ohjelmistokehittäjien välillä ei juuri ole, tulee vain 

harvoja tilaisuuksia oppia, kuka tekee mitä, kuka on ekspertti missäkin asiassa ja miten 

heidät tavoittaa. Tästä syystä tieto siitä kenellä on kokemusta mistäkin osa-alueesta sekä 

yhteystiedot tulisi löytyä jostain, jotta olisi helpompaa ja nopeampaa löytää oikea henki-

lö, johon ottaa yhteyttä. (Herbsleb, & Mockus, 2003.) Yksi mahdollisuus on luoda or-

ganisaatiokaavio henkilöistä, jotka osallistuvat hajautettuun ohjelmistoprojektiin, ja 

laittaa se kaikkien saataville. Kaavio voi sisältää tietoja henkilöistä kuten nimen, roolin, 

yhteystiedot sekä mielellään myös kuvan ja mahdollisesti jotain muuta henkilökohtaista 

tietoa. Kun ihmisille annetaan kasvot, luottamuksen rakentamien ja yhteistyö eri toimi-

pisteiden välillä paranee. (Paasivaara, & Lassenius, 2003.) 

Hajautetussa ohjelmistokehityksessä tiimien jäsenten tulisi vierailla muissa toimipisteis-

sä tarpeen mukaan, jotta ymmärtäisivät paremmin kriittisiä asioita. Toinen hyvä tapa 

hajautetussa ohjelmistokehityksessä on kierrättää tiimien jäseniä eri toimipisteiden välil-

lä, mikä edistää tiedon jakamista tiimien kesken. Vierailut ja työnkierrot tarjoavat eri 

tiimien jäsenille mahdollisuuden tavata kasvokkain ja näin edistää tiimien tiiviimpää 

yhteistyötä. Yhdessä tehty työskentely edistää jatkossa tiedon jakamista myös silloin 

kun tiimien jäsenet ovat hajautettu eri paikkoihin. (Dorairaj ja muut, 2012.) Joka tapa-

uksessa isoimmat ongelmat tulisi ratkaista aina kasvokkain käytävissä tapaamisissa 

(Paasivaara, 2003). Kommunikoinnin jättäminen pelkästään teknologian kuten pikavies-

tipalvelujen, sähköpostin, puhelinten tai videoneuvottelujen varaan estää sanattoman 

viestinnän, mikä voi johtaa väärinymmärryksiin (Noll ja muut, 2010). 
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Asiakkaan tai toimittajan toimitiloissa pidetyt koulutukset tai lyhyet työjaksot ovat 

myös hyödyllisiä (Paasivaara, 2003). Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa 

kehitystiimien yhteydenpitoa ja aktiivinen keskustelu projektin vaatimuksista ja palaute 

ominaisuuksista lisää tiedon luontia (Dorairaj ja muut, 2012). Tiedottamiseen ja seuran-

taan liittyvää kommunikointia tulisi käydä asiakkaan ja toimittajien välillä molempiin 

suuntiin. Yleensä asiakas muistaa seurata toimittajien edistymistä, mutta usein unohtaa 

tiedottaa toimittajia koko projektin tilanteesta. Tämä tieto auttaa työntekijöitä etäkoh-

teissa suorittamaan tehtävänsä, mutta myös motivoi heitä. Asiakas myös helposti unoh-

taa tiedottaa toimittajia tehdyistä päätöksistä sekä muutoksista tai uusista luoduista do-

kumenteista. Tämän lisäksi toimittajille tulisi antaa palautetta heidän työstään, työn laa-

dusta ja hyvin tehdystä työstä. Esimerkiksi viikoittain käytävät tapaamiset tiimin kesken 

ovat tehokkaita tapoja välittää tietoa. Tapaamisissa tulisi käydä läpi, mitä on saatu aikai-

seksi, mitä tullaan tekemään, sekä ongelmat ja avoimet kysymykset. Tapaamiset tulisi 

pitää sopivan lyhyinä sekä sopivan kokoisen ryhmän kesken. Useamman yrityksen kes-

ken käytävät tapaamiset voidaan käydä videoneuvottelun avulla. (Paasivaara, 2003.) 

Ketterillä ohjelmistokehitysmenetelmillä, jotka perustuvat tiiviiseen ja avoimeen kom-

munikointiin sekä lyhyisiin kehitys- ja julkaisujaksoihin (Beck ja muut, 2001), on ha-

jautetussa ohjelmistokehityksessä havaittu olevan useita eri hyötyjä (Shrivastava, 2010). 

Tiivis ja avoin kommunikointi on ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien tärkein etu 

hajautetussa ohjelmistokehityksessä (Paasivaara, Durasiewicz, & Lassenius, 2009) ja on 

havaittu, että kommunikointi helpottuu monella tasolla (Shrivastava, 2010). Tämän li-

säksi ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät parantavat projektien ja ohjelmistojen laatua 

sekä projektien tehokkuutta (Paasivaara ja muut, 2009). Lisäksi ne auttavat projektien 

edistymisen arvioinnissa sekä seurannassa ja projektien aikana mahdollisesti ilmenevät 

ongelmat tulevat myös huomatuksi helpommin ja aikaisemmassa vaiheessa. (Shrivasta-

va, 2010.) Avoin kommunikointi tulee varmistaa, jotta ketteristä ohjelmistokehitysme-

netelmistä hajautetussa ohjelmistokehityksessä saadaan hyödyt esiin (Paasivaara ja 

muut, 2009). Usein tapahtuvan kommunikoinnin lisäksi ketterien ohjelmistokehitysme-

netelmien etuja hajautetussa ohjelmistokehityksessä ovat lyhyet kehitysjaksot, tiheät 

julkaisut sekä jatkuva valmiin ohjelmistokoodin integrointi olemassa olevaan. Lyhyet 

kehitysjaksot luovat projekteille läpinäkyvyyttä kaikille osapuolille, joten ohjelmistoke-

hittäjät, projektien vetäjät sekä asiakkaat saavat hyvän kuvan siitä, miten projektit edis-

tyvät. Asiakkaat voivat seurata projektien todellista edistymistä, kun taas hajautetut oh-

jelmistokehittäjät saavat välitöntä palautetta tekemästään työstä. Palautteen saamisella 

on nähty olevan motivoiva vaikutus. Jatkuva kommunikointi, korkeatasoinen työ sekä 

useat julkaisut luovat luottamusta ja arvostusta hajautettujen eri toimipisteillä toimivien 

ohjelmistotiimien välille, mikä helpottaa yhteistyötä jatkossa. (Paasivaara, & Lassenius, 

2006.)  

2.1.4 Tiedonhallinta 

Ohjelmistokehityksessä kehittäjillä on useita erilaisia tiedontarpeita. Ko ja muut (2007) 

ovat tutkimuksessaan tunnistaneet ohjelmistokehittäjien tiedontarpeita, lähteitä tiedon 

hankinnalle sekä tilanteita, joissa tiedon saanti estyi. He ovat luokitelleet nämä tarpeet 

sen mukaan, minkälainen rooli kullakin tarpeella on ohjelmistokehittäjän päätöksente-

ossa. Tiedon tarpeiden tyydyttämistä varten tulee Kon ja muiden (2007) mukaan olla 

selkeät työkalut, prosessit sekä sovitut merkintätavat. Jos vastuu suunnitteluun liittyväs-

tä tiedosta jakautuu kollektiivisesti jokaiselle ohjelmistokehittäjälle, voi se johtaa siihen, 

että ohjelmistokehittäjien tarpeet toisten tietoisuudesta tai kommunikointiin liittyen kas-

vavat. (Ko ja muut, 2007.) Dorairaj ja muut (2012) ovat omassa tutkimuksessaan huo-

manneet sen, että tiedon jakaminen hajautetussa ohjelmistokehityksessä eri toimipisteis-

sä sijaitsevien ohjelmistotiimien välillä tapahtuu alusta lähtien järjestettävissä työpajois-
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sa, käyttämällä sopivia työkaluja sekä vierailuiden, pariohjelmoinnin, työnkierron, ket-

terien ohjelmistosuunnittelumenetelmien ja keskustelutilaisuuksien avulla. Uutta tietoa 

saadaan luotua, kun jaettu ja tallennettu tieto yhdistyy jokaisen yksilön olemassa ole-

vaan tietoon. Tätä uutta tietoa on mahdollista hyödyntää samantyyppisissä projekteissa, 

ongelmanratkaisussa sekä kilpailuedun saavuttamisessa tulevissa projekteissa. (Dorairaj 

ja muut, 2012.) 

Kon ja muiden (2007) mukaan yleisin tiedontarve oli tietoisuus työtovereista. Työtove-

rit olivat myös yleisimmin käytetty tiedonlähde ja yksi yleisimmistä aiheista, josta oh-

jelmistokehittäjät konsultoivat työtovereitaan, oli suunnitteluun liittyvä tietämys, koska 

suunnitteluun liittyvä tietämys oli useimmissa tapauksissa ainoastaan työtovereiden tie-

dossa. Suunnitteluun liittyviä kysymyksiä olivat muun muassa mikä on tämän muutok-

sen vaikutus, mitä ohjelman tulisi tehdä, miksi tämä on ohjelmoitu tällä tavalla, tuleeko 

tämä ongelma korjata, missä tilanteessa tämä ongelma esiintyy sekä mikä osa ohjelmis-

tokoodista mahdollisesti aiheuttaa tämän. Osa ohjelmistokehittäjien tarvitsemasta tie-

dosta oli helposti ja tarkasti saatavilla kuten esimerkiksi tieto toisten tavoitettavuudesta. 

Osa tiedosta oli vastaavasti saatavilla ainoastaan tietyllä tarkkuudella kuten esimerkiksi 

tieto ohjelmakoodiin tehdyn korjauksen toimivuudesta tai muutosten vaikutuksesta. (Ko 

ja muut, 2007.) Dorairaj ja muut (2012) ovat huomanneet, että aktiivinen yhteistyö ja 

tiedon vaihtaminen kehitystiimien kesken edistävät tiedon luontia sekä helpottavat ha-

jautettujen projektien onnistumista. Kun tietoa välitetään henkilöltä toiselle, tieto saattaa 

usein muuttua vastaanottajan ajatuksissa, joten lyhyissä tiimin kesken pidettävissä ta-

paamisissa on tärkeää keskittyä jaettuun tietoon, jonka tulee olla mielekästä. Tämä edis-

tää tiimin jäsenten ymmärrystä sekä oppimista. Tämän lisäksi tiedon jakamista ohjel-

mistokehittäjien kesken voidaan edistää muun muassa pariohjelmoinnilla, jossa tieto 

siirtyy vastavuoroisesti tehokkaan yhteistyön ja tiheän keskustelun ansiosta. Päivittäiset 

keskustelut asiakkaan edustajien kanssa koko kehitysjakson ajan myös parantavat tiedon 

luontia hajautetuissa tiimeissä. Hyödyllisiä menetelmiä tiimien jäsenten tietojen päivit-

tämiseen on havaittu olevan muun muassa koulutusten pitäminen sekä ketterien ohjel-

mistosuunnittelumenetelmien käyttäminen. Koulutukset tulee kuitenkin suunnitella huo-

lella ja toteuttaa koko organisaatiossa yhdessä johdon tuen avulla. (Dorairaj ja muut, 

2012.) 

Vastaavasti yleisimmin lykätyt tiedon haut koskivat suunnittelua ja ohjelman suoritusta 

kuten esimerkiksi miksi ohjelma oli ohjelmoitu tietyllä tavalla, mitä ohjelman oli tarkoi-

tus tehdä ja ohjelman tilaan liittyviä syitä. Joissakin tapauksissa tietoa oli taas mahdo-

tonta saada kuten esimerkiksi jonkin tietyn ongelman toistettavuudesta. Ohjelmistoke-

hittäjien tuli lykätä tehtäviään, koska ainoa lähde tälle tiedolle olivat työtoverit, jotka 

eivät sillä hetkellä olleet tavoitettavissa. Jos työtoverit olivat estyneitä vastaamaan ky-

symyksiin, usein saattoi käydä myös niin, että kysyjän tehtävät estyivät, koska he jäivät 

odottamaan vastauksia esimerkiksi sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin. Tämä voi 

johtaa myös siihen, että ohjelmistokehittäjät alkavat suosia enemmän niitä työtehtäviä, 

joissa on vähiten tarvetta tiedon hankinnalle. Nämä tehtävät yleensä eivät ole prioriteet-

tijärjestyksessä tärkeimpien joukossa. Yksi keino vähentää kommunikoinnista aiheutu-

vaa lisätyötä on automatisoida tiedon saantia mahdollisimman paljon sisältäen myös 

tiedon muiden ohjelmistokehittäjien tavoitettavuudesta. (Ko ja muut, 2007.) Tietoa tu-

lisikin olla saatavilla useista eri lähteistä kuten wiki-sivuilta, yhteisön tapahtumista tai 

teknisistä blogeista. Tietoa tulisi kerätä tehokkaan kommunikaation ja tiimin jäsenten 

välillä usein tapahtuvan vuorovaikutuksen avulla. Vaikka ketterien ohjelmistosuunnitte-

lumenetelmien tarkoituksena on vähentää tarpeetonta dokumentointia, tulee dokument-

teja luoda suunnittelua sekä testitapauksia koskien. Ketterä ohjelmistokehitysmalli ei 

tarkoita, että dokumentoinnista pitäisi luopua kokonaan, vaan paremminkin tulisi miet-
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tiä sitä, missä yhteyksissä dokumentteja on järkevää ja kannattavaa luoda sekä ylläpitää. 

(Dorairaj ja muut, 2012.) 

2.1.5 Työkalut 

Hajautetussa ohjelmistokehityksessä työkalujen tulee mahdollistaa tehokas kommuni-

kointi eri osapuolten välillä. Tutkimuksissa on ehdotettu useita eri työkaluja sekä muo-

dollista että epävirallista kommunikointia varten kuin myös työkaluja projektien hallin-

nan tueksi. (Shrivastava, 2010.) Virtuaalisen työtilan työkalut voidaan jakaa kahteen 

kategoriaan sen mukaan, onko jaettava tieto hiljaista tietoa vai rajaobjekteja (esimerkik-

si tuotetietoja). Virtuaalinen työtila tulisi suunnitella siten, että se mahdollistaa hiljaisen 

tiedon vaihtamisen sekä tukee muuttuvan tiedon tarkastelua ja vaihtamista. Sillä ei niin-

kään ole merkitystä, millä työkalulla haluttu ominaisuus savutetaan. Sen lisäksi useam-

man työkalun hyödyntäminen samaan tarkoitukseen on tehokkaampaa kuin pelkästään 

yhden tietyn työkalun käyttäminen. (Malhotra, & Majchrzak, 2012.) Työkalut voidaan 

edelleen luokitella niiden pääkäyttötarkoituksen mukaan sosiaalisiin verkostoitumistyö-

kaluihin, kommunikointityökaluihin, ohjelmistojen kokoonpanojen hallintatyökaluihin, 

vikojen ja ongelmien seurantaan tarkoitettuihin tietokantoihin, tietokeskuksiin sekä yh-

teistyötä tukeviin kehitysympäristöihin. Sosiaaliset verkostoitumistyökalut sisältävät 

erilaisia työkaluja, jotka mahdollistavat ryhmien vuorovaikutuksen, mikä sisältää kaiken 

sähköpostista videoneuvottelutyökaluihin. Näistä sähköposti ja pikaviestityökalut voi-

daan edelleen luokitella kommunikointityökaluihin. Ohjelmistojen kokoonpanojen hal-

lintatyökaluja ovat muun muassa tietovarastot sekä versionhallintatyökalut. Vikojen ja 

ongelmien seurantaan tarkoitetut tietokannat sisältävät tietoa löydetyistä vioista. Tieto-

keskukset sisältävät teknisiä viittauksia sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Yhteistyötä tukevat kehitysympäristöt tarjoavat projekteille työtilat sekä vakioidut työ-

tavat kuten esimerkiksi sen, että projektien tietovarastot sekä projektinhallintatyökalut 

ovat välttämättömiä ratkaisuita ketterissä jaetuissa projekteissa. (Shrivastava, 2010.)  

Kommunikointiin hajautetussa ohjelmistokehityksessä voidaan käyttää useita eri työka-

luja, joita eri toimipisteissä sijaitsevat ohjelmistokehittäjät voivat hyödyntää yhteyden-

pitoon. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi sähköposti, puhelin, pikaviestipalvelut, sovel-

lusten jakaminen sekä videoneuvotteluvälineet. Erilaiset työkalut mahdollistavat kom-

munikoinnin eri muodoissa ja näitä työkaluja tulisi pystyä hyödyntämään paikasta riip-

pumatta. Käytettävän työkalun valinta riippuu kommunikoinnin tarkoituksesta sekä 

käyttäjän mieltymyksistä. Esimerkiksi pikaviestipalveluita voidaan hyödyntää lyhyiden 

kysymysten kysymiseen sekä työkaverin tavoitettavuuden tarkistamiseen. Käyttäjien 

mieltymyksistä riippuen he voivat hyödyntää joko kirjallista kommunikointia tai ääni- ja 

videopuheluita. Näistä syistä hajautetussa ohjelmistokehityksessä on tärkeää tarjota 

käyttäjille useita eri mahdollisuuksia kommunikointiin. (Paasivaara ja muut, 2009.) Pi-

kaviestiohjelmien käyttäminen, keskustelufoorumit sekä sähköpostiryhmät ovat teknisiä 

ratkaisuja, joita voidaan käyttää hajautetussa ohjelmistokehityksessä kommunikointiin 

ongelman ratkaisun yhteydessä (Paasivaara, 2003). Keskustelufoorumeiden hyödyntä-

minen on todettu helpoksi ja toimivaksi tavaksi esittää kysymyksiä, joihin kuka tahansa 

voi vastata. Niiden hyödyntämisellä on myös havaittu olevan raju vaikutus sähköpostin 

määrän vähenemiseen. (Herbsleb ja muut, 2005.) Pikaviestiohjelmat vastaavasti mah-

dollistavat helpon ja nopean tavan epäviralliselle tekstipohjaiselle kommunikoinnille 

sekä voivat kertoa jollain tasolla ketkä henkilöistä ovat sillä hetkellä tavoitettavissa. 

(Herbsleb, & Mockus, 2003). Näiden lisäksi on mahdollista hyödyntää jaettuja kalente-

reita, joiden avulla voidaan jakaa tietoa henkilöiden sijainnista, tavoitettavuudesta sekä 

mahdollisesti sen ketä he ovat tavanneet (Palen, 1999). Hajautetussa ohjelmistokehityk-

sessä verkkopohjaisia kalentereita on hyödynnetty eri yhteyksissä siten, että niissä on 

näytetty muun muassa ryhmien jäsenten tavoitettavuus- sekä yhteystietoja. Rikkaampaa 
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vuorovaikutusta varten tulisi olla korkealaatuiset audio- ja videoneuvottelulaitteistot. 

(Herbsleb, & Mockus, 2003.) 

Tehokkaat työkalut tiedon jakamiseen ja säilömiseen ovat hajautetussa ohjelmistokehi-

tyksessä erityisen tärkeitä. Työkalujen avulla eri toimipisteissä sijaitsevat tiimien jäsen-

ten keräämä tieto voidaan jakaa ja säilöä muiden käytettäväksi. Työkalujen avulla on 

myös mahdollista seurata projektien tilaa sekä edistymisnopeutta. Tiedon jakaminen 

hajautettujen ohjelmistotiimien jäsenten välillä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi 

teknisten esitysten, koulutusten sekä wiki-artikkelien avulla. Teknisten esitysten kautta 

on mahdollista jakaa tietoa ja niiden sisältö tulee tallentaa tiedonhallintajärjestelmään, 

jotta tiimin jäsenten on mahdollista palata esitykseen myöhemmin. (Dorairaj ja muut, 

2012.) Wikit tarjoavat mallin, jolla on suuri vaikutus tiedonhallintaan, koska ne tarjoa-

vat mahdollisuuden tiedon luomiseen yhteistyössä tiimin sisällä ja helpottavat yksilön 

oppimista (Cress, & Kimmerle, 2008). Wiki-artikkelin luo yleensä joku tiimin jäsenistä. 

Artikkeliin hän sisällyttää tietoja sekä omaa tietämystään käsiteltävästä aiheesta. Tämän 

jälkeen muut tiimin jäsenet voivat laajentaa artikkelia lisäämällä siihen yksityiskohtaisia 

kuvauksia, keskusteluja tai omia kokemuksia, mitkä laajentavat alkuperäistä tietoa. Tä-

mä edesauttaa myös artikkelin alkuperäisen kirjoittajan tietämyksen laajenemista. (Do-

rairaj ja muut, 2012.) Malhotra ja Majchrzak (2012) ovat tutkineet mahdollistaako vir-

tuaalisessa työtilassa käytetyt erilaiset työkalut virtuaalisten tiimien jäsenille erilaisia 

käyttömahdollisuuksia parempaan tiedon koordinointiin tiimien sisällä. Tiedon koor-

dinointi edellyttää, että virtuaalisen tiimin jäsenet päättävät, mitä tietoa jaetaan ja kuinka 

virtuaalista työtilaa käytetään tiedon jakamiseen. Virtuaalisen työtilan tulisi tarjota käyt-

tömahdollisuuksia sekä yhteisen virtuaalisen läsnäolon luomiseen että tietämyksen kehi-

tyksen seurantaan, jotta virtuaalisen tiimin jäsenten kyky koordinoida tietoaan kasvaisi. 

(Malhotra, & Majchrzak, 2012.) Erään tutkimuksen mukaan ohjelmistokehitystiimien 

koordinointiongelmien ratkaisemiseksi pitäisi hyödyntää tietoisuutta lisääviä työkaluja, 

jotka tulisi integroida osaksi nykyisiä käytäntöjä (de Souza, Redmiles, & Dourish, 

2003). Esimerkiksi Froehlich ja Dourish (2004) ovat tutkineet kehittämäänsä hajautetun 

ohjelmistokehityksen prosesseja tukevaa työkalua. Työkalu esitti visuaalisesti linkite-

tyissä näkymissä ohjelmakoodia sekä ohjelmistokehityksessä koodiin tehtyjä tapahtu-

mia. Tämän lisäksi työkalu mahdollisti ohjelmistokehittäjien tutkia näiden kahden suh-

teita ja riippuvuuksia. Työkalun kaksi pääkäyttötarkoitusta olivat hajautetun ohjelmisto-

projektin tapahtumien monitorointi sekä kehitystapahtumien jakautumisen tutkiminen. 

Froehlichin ja Dourishin (2004) mukaan artefakti- ja tapahtumatietojen yhdistäminen 

yhteen näkymään auttaa ohjelmistokehittäjiä ymmärtämään järjestelmää sekä ohjelmis-

tokehitysprosesseja paremmin. Tämä edistää ohjelmistokehittäjien tietoisuutta esimer-

kiksi sen avulla, kuka on muokannut mitäkin koodiriviä tai mitkä koodirivit oli viety 

versionhallintaan samalla kertaa. (Froehlich, & Dourish, 2004.) 

Näiden lisäksi on mahdollista hyödyntää Enterprise 2.0 -teknologioita. Simon (2010) on 

määritellyt Enterprise 2.0:n ”organisaatioiden pyrkimykseksi ottaa käyttöön ja hyödyn-

tää uusia teknologioita, järjestelmiä, sovelluksia, alustoja, sosiaalista mediaa ja ohjel-

mistokehitysmetodeita”. Enterprise 2.0 -teknologioihin kuuluvat esimerkiksi pilvilasken-

ta, sosiaalinen verkostoituminen, Business intelligence (BI), sovellukset palveluna 

(Software as a Service, SaaS), Enterprise search and retrieval (ESR) sekä Open source -

sovellukset. Näiden uusien tekniikoiden avulla on mahdollista alentaa kustannuksia, 

nopeuttaa tuotekehitystä, ymmärtää asiakasta paremmin, nopeuttaa innovointia ja uusien 

tuotteiden kehittämistä sekä parantaa työntekijöiden kommunikointia ja tuottavuutta. 

Verrattuna Web 2.0 -tekniikoihin, jotka keskittyvät enemmän kuluttajien kesken tapah-

tuvaan sosiaaliseen verkostoitumiseen, Enterprise 2.0 -tekniikoita hyödynnetään yrityk-

sissä. Niiden päätarkoitus on parantaa tuottavuutta sekä tehostaa yhteistyötä ja kommu-

nikointia myyjien, toimittajien, asiakkaiden sekä työntekijöiden välillä. Tästä syystä 
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näiden teknologioiden tulee Simonin (2010) mukaan ”olla tietoturvallisempia kuin Web 

2.0 -teknologiat, pakottaa noudattamaan liiketoiminnan sääntöjä, olla mahdollista au-

ditoida sekä parantaa loppukäyttäjien pääsyä keskeiseen organisatoriseen tietoon”. 

Enterprise 2.0 -teknologiat kuten audio- ja videoneuvottelut, asiakkuudenhallintatyöka-

lut (customer relationship management, CRM), räätälöidyt verkkotunnukset, blogit sekä 

wikit mahdollistavat ketterän ohjelmistokehityksen sekä yhteistyön yksilöiden ja ryhmi-

en kesken välimatkasta huolimatta. Näiden tekniikoiden avulla ihmisten on mahdollista 

työskennellä yhdessä verkon välityksellä ilman, että tarvitsevat välttämättä tavata kas-

vokkain. Nämä teknologiat myös mahdollistavat organisaatioille alkuun pääsemisen 

hyvin nopeasti. (Simon, 2010.) 

2.2 Pilvipalvelut ohjelmistokehityksessä 

Hajautettua ohjelmistokehitystä voidaan helpottaa nykyaikaisten pilvipalveluiden avul-

la. Pilvipalvelut tulee kuitenkin suunnitella huolellisesti, jotta ne tukevat hajautettua 

ohjelmistokehitystä. Ennen kuin pilvipalveluiden käyttöä hajautetussa ohjelmistokehi-

tyksessä kannattaa harkita, on tärkeää ymmärtää hajautetun ohjelmistokehityksen pro-

sessit. Yksi isoimmista selvitettävistä asioista on eri osapuolten eritasoiset toiminnalliset 

vaatimukset tarjottaville palveluille. (Hashmi ja muut, 2011.) Seuraavissa aliluvuissa on 

kuvattu ensin lyhyesti, mitä pilvipalvelut ovat, jonka jälkeen on käyty läpi pilvipalve-

luiden hyödyntämisen etuja ja haasteita hajautetussa ohjelmistokehityksessä. 

2.2.1 Yleistä pilvipalveluista 

Yksi määritelmä määrittelee pilvipalvelut malliksi, joka ”mahdollistaa kaikkialta verkon 

kautta helpon pääsyn jaettuihin säädettäviin tietotekniikkaresursseihin, jotka voidaan 

ottaa käyttöön sekä vapauttaa nopeasti vähäisellä vaivalla ilman palveluntarjoajan 

apua”. Pilvipalveluiden ominaispiirteitä ovat itsepalvelu, palveluiden laaja hyödyntä-

minen eri päätelaitteilla, samojen tietotekniikkaresurssien hyödyntäminen eri käyttäjien 

kesken, nopea palveluiden joustavuus sekä palveluiden mitattavuus. (Mell, & Grance, 

2011.) Pilvipalvelut jaetaan perinteisesti kolmeen eri palvelutasoon: infrastruktuuri pal-

veluna (Infrastructure as a Service, IaaS), alusta palveluna (Platform as a Service, PaaS) 

ja sovellus palveluna (Software as a Service, SaaS). Kun laitteisto kuten tallennustila, 

prosessorit tai verkkoliikenteeseen liittyvät laitteet tuotetaan palveluna, puhutaan IaaS-

palveluista. PaaS-palvelut taas koostuvat ohjelmistoista, joita hyödyntämällä voidaan 

tuottaa korkeamman tason palveluita. Nämä ohjelmistot voivat olla käyttöjärjestelmiä, 

middleware-ohjelmistoja, sovelluksia tai kehitysympäristöjä. PaaS-palvelu voi koostua 

myös sovelluskehitysrajapinnasta (Application programming interface, API), jota asiak-

kaat voivat hyödyntää palveluja rakentaessaan. SaaS-mallissa kokonainen sovellus tuo-

tetaan pilvipalveluna, jota useat käyttäjät voivat käyttää samanaikaisesti. (Sun Mic-

rosystems, Inc., 2009.) 

Erilaiset pilvipalvelualustat voidaan määritellä usealla tavalla, mutta eräs malli on, että 

pilvipalvelut voidaan tarjota joko julkisen (public), yksityisen (private) tai hybridipilven 

(hybrid) kautta (kuva 3). Jokaisella näistä on omat etunsa, mutta myös jokaisen kohdalla 

täytyy tehdä jokin kompromissi. Useampaa erityyppistä pilvipalvelua hyödyntämällä 

voidaan ratkaista erityyppisiä ongelmia. Jos pilvipalveluna halutaan käyttää väliaikaista 

sovellusta, voi julkinen pilvipalvelu olla paras vaihtoehto, koska tällöin ei tarvitse hank-

kia lisälaitteita väliaikaisen ongelman ratkaisemiseksi. Vastaavasti, jos pilvipalvelussa 

halutaan ajaa pysyvämpää sovellusta, sovelluksella on erityisvaatimuksia tai data halu-

taan säilöä maantieteellisesti tiettyyn paikkaan, on yksityinen tai hybridipilvipalvelu 

parempi vaihtoehto. (Sun Microsystems, Inc., 2009.) 
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Kuva 3. Erilaiset pilvipalvelualustat. 

Julkiset pilvipalvelut ovat kolmansien osapuolien tuottamia ja tarjoamia palveluita, joita 

useat asiakkaat voivat hyödyntää samanaikaisesti. Julkinen pilvipalvelu tuotetaan jos-

sain muualla kuin asiakkaan tiloissa ja sen avulla asiakkaan on mahdollista alentaa kus-

tannuksia sen tuoman joustavuuden takia. Julkinen pilvipalvelu tarjoaa muun muassa 

resurssien skaalaamisen ylös- tai alaspäin tarpeen mukaan ja julkisen pilvipalvelun avul-

la yrityksen on mahdollista siirtää infrastruktuuriin liittyvät riskit palveluntarjoajalle. 

Yksityisessä pilvipalvelussa yritys omistaa infrastruktuurin ja kontrolloi palvelussa käy-

tettäviä sovelluksia. Yksityiset pilvipalvelut sijaitsevat tyypillisesti yrityksen omissa 

tiloissa, mutta ne voivat sijaita myös jonkun palveluntarjoajan konesaleissa. Yksityiset 

pilvipalvelut on rakennettu vain yhtä asiakasta varten ja ne tarjoavat paremman mahdol-

lisuuden datan, tietoturvan ja palvelun laadun parantamiseen. Hybridipilvipalvelut yh-

distävät julkisen ja yksityisen pilvipalveluiden mallit tarjoten molempien mallien edut. 

(Sun Microsystems, Inc., 2009.) 

2.2.2 Edut (hajautetussa) ohjelmistokehityksessä 

Yleisesti pilvipalveluiden suurimpia etuja on katsottu olevan nopea käyttöönotto, käytön 

mukaan perustuva laskutus, IT-palveluiden ulkoistaminen, matalat kuukausimaksut sekä 

viimeisimmän teknologia hyödyntäminen (Gens, 2008). Hashmin ja muiden (2011) mu-

kaan pilvipalvelut tukevat hajautettua ohjelmistokehitystä ja he ovat sitä mieltä, että 

hajautetussa ohjelmistokehityksessä eteen tulevia haasteita voidaan ratkaista hyödyntä-

mällä pilvipalveluiden eri palvelutasoja kuten infrastruktuuri-, alusta- sekä sovelluspal-

velutasoja. Pilvipalvelut mahdollistavat välittömän ja joustavan tavan tehdä yhteistyötä, 

koska pilvipalveluita on mahdollista räätälöidä ja skaalata tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Ohjelmistokehityksen tukeminen palveluiden avulla voi helpottaa välimatkoista johtu-

via haasteita. Useita erilaisia tiettyyn tarkoitukseen kehitettyjä palveluita voidaan hyö-

dyntää ohjelmistokehityksen eri vaiheissa kuten määrittelyssä, suunnittelussa ja testauk-

sessa. Erityyppisiä palveluita voidaan yhdistää, jolloin ne helpottavat koko kehityspro-

sessia. (Hashmi ja muut, 2011.) Cocco, Mannaro ja Concas (2012) ovat esitelleet mal-

lin, jonka avulla yritykset voivat todentaa hajautetussa ohjelmistokehityksessä pilvipal-

velualustojen hyödyllisyyden verrattuna paikallisesti pystytettyihin palveluihin. He ovat 

testanneet malliaan ja todenneet, että pilvipalveluita hyödyntämällä on mahdollista ly-

hentää sovelluksen kehitysaikaa sekä vähentää kehitysympäristöstä aiheutuvia kustan-

nuksia. (Cocco ja muut, 2012.) Muun muassa ketterillä ohjelmistokehitysmenetelmillä 

tuotetun SaaS-tyyppisen sovelluksen kehittämiseen pilvipalvelut ovat erinomainen so-

velluskehitysalusta. Pilvipalveluiden avulla on mahdollista toimittaa toimivia ominai-

Julkinen pilvipalveluYksityinen pilvipalvelu

Yritys

Hybridipilvipalvelu
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suuksia nopeasti käyttäjille testattavaksi, kerätä palautetta sekä tehdä nopeasti muutok-

sia sovellukseen palautteen perusteella. Yhteisen jaetun koodipohjan avulla säästyy 

myös aikaa, koska aikaa ei mene koodin sulauttamiseen ja integrointiin myöhemmässä 

vaiheessa. (Salesforce.com, 2008.)  

Pilvipohjaisen järjestelmän suurimpia etuja ohjelmistokehityksessä ovat nopea sovel-

luskehitys, jatkuva integraatio, kustannussäästöt, koodin jakaminen sekä helpompi ja 

nopeampi järjestelmien pystytys (Oza, Münch, Garbajosa, Yague, & Ortega, 2013). 

Sovelluskehitys on nopeampaa pilvipalveluiden avulla tuotetun kehitysympäristön avul-

la verrattuna perinteisesti käytettyyn järjestelmään, koska kun kehitysympäristöt ovat 

valmiina palveluna pilvessä, sovelluskehittäjät pääsevät heti töihin, ilman että joutuvat 

ensin asentamaan ohjelmat omille koneilleen (Oza ja muut, 2013; Cocco ja muut, 2012). 

Pilvipalveluiden avulla toteutettu kehitysympäristö myös poistaa sovelluskehittäjiltä 

tarpeen ylläpitää omalla tietokoneellaan olevaa kehitysympäristöä (Sun, Wang, Zhou, 

Huang, & Liu, 2010). Se, että sovelluksia ei tarvitse itse asentaa, konfiguroida ja ylläpi-

tää, tuo myös kustannussäästöjä laite- ja sovellushankinnoissa säästettyjen kustannusten 

lisäksi. Jatkuvalla integraatiolla tässä tarkoitetaan koodin tiheään tapahtuvaa lisäämistä 

yhteiseen versionhallinnan varastoon siitä huolimatta, ettei kaikilla sovelluskehittäjillä 

ole oikeutta kehitysympäristön ylläpitoon. Ohjelmakoodien jakaminen on myös nope-

ampaa pilvialustan avulla. (Oza ja muut 2013.) 

Sovellusresursseja voidaan ohjelmistokehittäjille tarjota SaaS-palveluina tarvittavilla 

rajapinnoilla, jolloin ne voivat helpottaa yhteistyötä sekä tiedon jakamista tiimien välil-

lä. Ohjelmistokehitysalustat sekä erilaisia muita sovelluskehitykseen liittyviä palveluita 

on mahdollista tarjota sovelluskehittäjille PaaS-palveluina. Näillä palveluilla on mah-

dollista tukea ohjelmistokehitystä sekä sen hostausta pilvipalveluna. Vastaavasti IaaS-

palvelut voivat auttaa sovelluskehitystä esimerkiksi tarjoamalla hajautetun ohjelmisto-

kehityksen eri tiimeille resursseja kuten laskentatehoa tai tallennuskapasiteettia projek-

tin tietojen tallentamiseen. Ohjelmistoresurssit voivat koostua middleware-

ohjelmistoista sekä kehitysresursseista kuten sovelluskehitysalustoista, tietokantapalve-

limista sekä käyttöjärjestelmistä. Etuna näiden resurssien hyödyntämisessä palveluina 

on se, että ne eivät mene koskaan hukkaan vaan projektin loputtua niiden tilaus voidaan 

pelkästään lopettaa. (Hashmi ja muut, 2011.)  

2.2.3 Haasteet ja riskit 

Yleisesti isoimmat haasteet sekä pelot pilvipalveluita kohtaan liittyvät palveluiden tieto-

turvallisuuteen, arkaluonteisen datan hallinnan menetykseen, palveluluiden suoritusky-

kyyn ja saatavuuteen, olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin integroimiseen sekä palve-

luiden omaan tarpeeseen räätälöimisen vaikeuteen (Gens, 2008). Guhan ja Al-Dabassin 

(2010) mukaan sovellusten kehittäminen pilvipalveluiden avulla on erittäin haastavaa, 

koska verkkopalvelut sekä pilvialustat muuttuvat niin nopeasti. Tästä hyvänä esimerk-

kinä voidaan mainita esimerkiksi Ponssella käytössä ollut Team Foundation Server 

(TFS) sovelluskehitysprojektien hallintapalvelin, minkä samat toiminnot ja ominaisuu-

det Microsoft (2016) tarjoaa Visual Studio Team Services -nimisenä sovelluspalveluna. 

Wong (2014) on verrannut Microsoftin tarjoaman sovelluspalvelun ja itse ylläpidetyn 

TFS-palvelimen eroja. Suurin ero näiden kahden tuotteen välillä oli se, että Visual Stu-

dio Team Services -sovelluspalvelulla ei ole erillisiä versioita vaan se kehittyy ja päivit-

tyy koko ajan. Käyttäjä ei voi päättää, milloin ottaa käyttöön uudet ominaisuudet. So-

velluspalveluun tulevat päivitykset voivat myös joskus rikkoa jotakin, jolloin työt voivat 

estyä siihen saakka kunnes palvelu korjataan. Tästä syystä itse ylläpidettävä TFS-

palvelin on toimintavarmempi kuin palveluna ostettu. (Wong, 2014.) Lisäksi suurimpia 

haasteita pilvipohjaisten järjestelmien hyödyntämisessä ohjelmistokehityksessä ovat 
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tekniset ja toiminnalliset riippuvuudet, palveluun pääsemisen estyminen, koodin lisää-

miseen ja integrointiin liittyvät haasteet, tekninen velka sekä tukipalveluista johtuvat 

lisäkustannukset (Oza ja muut, 2013). 

Tavanomaiset ohjelmistokehitysprosessit sekä -mallit eivät Guhan ja Al-Dabassin 

(2010) mukaan ole riittäviä, jotta voidaan hallita ohjelmistokehitysprosessi, joka sisältää 

muun muassa epäyhtenäiset ohjelmistokehitysalustat, hajautetut verkkopalvelut sekä 

useat maantieteellisesti jakautuneet yritykset. Jotta ohjelmistokehitys pilvipalveluiden 

avulla onnistuisi, tulisi pilvipalveluiden palveluntarjoajien kanssa käytävä vuorovaiku-

tus sisällyttää ohjelmistokehitysprosessiin. Palveluntarjoaja tulisi ottaa mukaan jokai-

seen ohjelmistokehitysprosessin vaiheeseen kuten suunnitteluun, määrittelyyn, toteutuk-

seen, testaukseen sekä julkaisuun. Vuorovaikutuksen määrä ohjelmistokehittäjien ja 

palveluntarjoajan välillä riippuu käytettävästä pilvipalvelualustasta eli onko se julkinen, 

yksityinen vai hybridipilvipalvelu. Yksityinen pilvipalvelu mahdollistaa asiakkaan suu-

remman hallinnan palvelusta kuin julkista palvelua käytettäessä. Yksityistä pilvipalve-

lua tulisi Guhan ja Al-Dabassin (2010) mukaan käyttää ennemmin kuin julkista, koska 

yksityinen pilvipalvelu turvaa paremman saatavuuden sekä luotettavamman palvelun 

kuin julkinen. Yksityisen pilvipalvelun muita etuja ovat vuorovaikutuksen vähäisempi 

tarve pilvipalvelun palveluntarjoajan kanssa, parempi itsehallinto, korkeampi turvalli-

suus, luotettavuus sekä tietojen parempi saatavuus. Kuitenkin julkisten pilvipalveluiden 

halvemmat hinnat yleensä ovat houkuttelevampia kuin vähemmän monimutkainen oh-

jelmistokehitysprosessi. (Guha, & Al-Dabass, 2010.) 

Hajautetussa ohjelmistokehityksessä tekniset ja toiminnalliset riippuvuudet toisista oh-

jelmistokehitystiimeistä voivat luoda monenlaisia haasteita ohjelmistokehittäjille, jol-

loin aikaa saattaa kulua toisten tiimien odottamiseen. Hajautetussa ohjelmistokehityk-

sessä yleensä yksi organisaatioista vastaa resurssien oikeuksista. Jos joltain organisaati-

olta puuttuu pääsy tarvittaviin resursseihin, on sitä pyydettävä erikseen. Työt hankaloi-

tuvat, jos tarvittaviin resursseihin ei ole pääsyä, yhteistä koodivarastoa ei voida hyödyn-

tää eikä uusia koodimuutoksia päästä lisäämään yhteiseen versionhallintaan. Kaikki 

aika, mikä menee odotteluun, on pois tuottavasta työstä. Pääsyn estyminen toistuvasti 

lisää myös epävarmuutta pilvipalvelua kohtaan, koska ei tiedetä milloin yhteys on ole-

massa ja milloin ei. Vastaavasti, jos pääsy pilvipalveluun estyy kokonaan palvelusta 

johtuvan ongelman takia, on pääsyä pyydettävä uudelleen ylläpito-organisaatiolta tai 

viimekädessä pilvipalvelun tarjoajalta. (Oza ja muut, 2013.) Koska pilvipalveluja tarjo-

aa yleensä kolmas osapuoli, on varmistauduttava siitä, että palvelu on luotettava ja saa-

tavilla. Uhkia palvelun luotettavuuteen sekä saatavuuteen liittyen ovat esimerkiksi pal-

velun poistuminen, luonnonkatastrofit sekä kyberhyökkäykset. Uhkia varten tulee tehdä 

selvät suunnitelmat kuten esimerkiksi suunnitelmat järjestelmien luotettavuudelle, yllät-

täville sattumille ja toipumiselle sekä datan varmuuskopiointia ja palvelun päättymistä 

varten. Samoin palvelujen ja palveluntarjoajien tulee käyttää tehokkaita tietoteknisiä 

menetelmiä palveluiden suojaamiseen. Riskienhallintaa varten palveluntarjoajalta tulisi 

pyytää tiedot palvelun rakenteesta, lokitiedot palveluun liittyen sekä tietoja tietoturva-

käytännöistä sekä niihin liittyvistä mekanismeista. (Yau, & An, 2011.) 

Pilvipalveluissa data tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille, jolloin palvelun käyttä-

jillä ei ole juurikaan hallintaa datan prosessointiin sekä tallennukseen liittyen. Jos data 

on salaamatonta, on olemassa riski, että datan luottamuksellisuus ja eheys voivat olla 

uhattuna. Palveluntarjoaja tai ulkopuolinen hyökkääjä saattavat paljastaa tai muuttaa 

tietoa käyttäjien tietämättä. Tämän lisäksi käyttäjät eivät yleensä voi tietää datan fyysis-

tä maantieteellistä sijaintia, koska data on tallennettu jollekin palveluntarjoajan monista 

konesaleista. Palvelutasosopimuksessa (Service level agreement, SLA) tulee määritellä, 

että palveluntarjoaja sitoutuu säilömään ja prosessoimaan dataa vain tietyissä maissa 
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sekä sitoutuu noudattamaan kaikkia lainsäädännön vaatimuksia ja vastuita sovellusten 

julkaisemisessa ja hallinnoinnissa. (Yau, & An, 2011.) 

Koodin lisäämiseen liittyvät haasteet tulevat siitä, jos versionhallinnassa on useita koo-

divarastoja. Ohjelmakoodin lisääminen oikeaan versionhallinnan varastoon on haasteel-

lista, jos kehitysympäristö ei ole jokaiselle ohjelmistokehitystiimille tuttu. Sama koskee 

myös ohjelmakoodin integroimista valmiiseen tuotteeseen, mikä saattaa vaatia ylimää-

räistä testausta, jos eri kehitys- ja testausympäristöt eivät ole tuttuja. Teknistä velkaa 

taas voi syntyä pilvialustaista kehitysympäristöä käytettäessä esimerkiksi silloin, jos 

useampi ohjelmistokehitystiimi kehittää samaa tuotetta eivätkä ole tietoisia toistensa 

koodiin tekemistä muutoksista. Lisäkustannuksia pilvipalveluiden käyttämisestä hajau-

tetussa ohjelmistokehityksessä voi tulla ylimääräisestä hallinnallisesta ja toiminnallises-

ta tuesta. Etuja on kuitenkin sen verran enemmän, että näihin lisäkustannuksiin kannat-

taa varautua. (Oza ja muut, 2013.) 

Pilvipalveluna tuotettu kehitysympäristö tulee suunnitella ja toteuttaa huolella, jotta sen 

tuomat hyödyt saadaan maksimoitua sekä vastaavasti riskit ja haasteet minimoitua (Oza 

ja muut 2013). Pääsynvalvonnassa tulee käyttää tehokkaita tunnistautumismenetelmiä 

(Yau, & An, 2011) sekä sen lisäksi luotettavaa tietojenkäsittelyä ja tiedon salaamista, 

joilla voidaan myös varmistua siitä, että asiattomat tahot eivät pääse dataan käsiksi 

(Chow ja muut, 2009). On olemassa myös työkaluja, joilla käyttäjät voivat havaita ja 

todistaa pilveen tallennetun tiedon eheyden, samaan tallennuslohkoon rinnakkain tapah-

tuvat samanaikaiset tapahtumat sekä tiedon ajantasaisuuden (esim. Popa, Lorch, Mol-

nar, Wang, & Zhuang, 2011). Palveluiden laatua voidaan myös parantaa esimerkiksi 

tekniikoilla, jotka mukautuvat palveluiden kuormituksen mukaan lisäämällä resursseja 

kullekin palvelulle (Yau, & An, 2011). 
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3. Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on konstruktiivinen tutkimus. Tässä luvussa 

käydään tarkemmin läpi, miten konstruktiivinen tutkimus määritellään sekä kuinka sitä 

käytettiin tässä tutkimuksessa. 

Tietojärjestelmien tieteen alan tutkimus pyrkii vastaamaan ihmisten, organisaatioiden ja 

teknologian välisiin ongelmiin, ja se voidaan karkeasti jakaa kahteen tyyppiin: käyttäy-

tymistieteelliseen tutkimukseen ja konstruktiiviseen tutkimukseen (design science). 

Näistä käyttäytymistieteellinen tutkimus pyrkii kehittämään ja todentamaan teorioita, 

jotka selittävät tai ennustavat ihmisten tai organisaatioiden käyttäytymistä. Konstruktii-

vinen tutkimus vastaavasti pyrkii laajentamaan ihmisten ja organisaatioiden kykyjä ke-

hittämällä ja arvioimalla uusia ja innovatiivisia artefakteja. (Hevner ja muut, 2004.) 

Konstruktiivista tutkimusta ovat käsitelleet muun muassa Nunamaker ja Chen (1991), 

Hevner ja muut (2004) ja Peffers ja muut (2006). Hevner ja Chatterjee (2010) ovat mää-

ritelleet konstruktiivisen tutkimusmenetelmän menetelmäksi, jossa ”tutkija vastaa ih-

misten ongelmiin liittyviin kysymyksiin kehittämällä innovatiivisia artefakteja siten edis-

täen uutta tietämystä tieteen alalle. Suunnitellut artefaktit tulee olla sekä käyttökelpoisia 

että perustavaa laatua olevia kyseisen ongelman ymmärtämisessä.” Konstruktiivisen 

tutkimuksen perusperiaate on, että ongelmaan ja sen ratkaisuun liittyvä tietämys ja ym-

märrys hankitaan artefaktin rakentamisen ja soveltamisen aikana. (Hevner, & Chatter-

jee, 2010.) 

Käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa tutkimuskohteina tietojärjestelmien tutkimuk-

sessa ovat usein organisatorisessa toimintaympäristössä jo käyttöönotetut IT-artefaktit. 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa vastaavasti kehitetään ja arvioidaan uusia ja innovatii-

visia artefakteja, joilla pyritään ratkaisemaan organisatorisia ongelmia hyödyntäen ai-

kaisempaa tietämystä. IT-artefaktit voivat olla esimerkiksi malleja, menetelmiä, proto-

tyyppejä tai muita konstruktioita. (Hevner ja muut, 2004.) Ne voivat sisältää myös sosi-

aalisia innovaatioita sekä teknisten, sosiaalisten tai tietoresurssien uusia ominaisuuksia 

(Peffers, Tuunanen, Rotherberger, & Chatterjee, 2008). Käyttäytymistieteellinen tutki-

mus pohjautuu luonnontieteisiin, kun taas konstruktiivinen tutkimus tulee tekniikan alan 

tutkimuksesta. Artefaktit tulee esittää strukturoidussa muodossa, jolloin niitä voidaan 

arvioida käyttämällä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. Artefaktin suunnitte-

lu- ja arviointiprosessi on luonteeltaan iteratiivinen, jotta ongelma tulee täysin ymmärre-

tyksi ja ratkaisua saadaan kehitettyä. (Hevner ja muut, 2004.) 

Kuvassa 4 on esitetty Hevnerin ja muiden (2004) käsitteellinen viitekehys tietojärjes-

telmien tutkimiseen. Viitekehys tarkastelee ympäristön, tietojärjestelmien tutkimuksen 

sekä tietämyskannan välisiä suhteita, ja se auttaa ymmärtämään, toteuttamaan sekä arvi-

oimaan tietojärjestelmien tutkimusta yhdistämällä käyttäytymistieteen sekä suunnittelu-

tieteen malleja. Ympäristö määrittelee sen, missä ympäristössä tutkittava ongelma esiin-

tyy. Se koostuu ihmisistä ja organisaatioista sekä heidän käytössään olevasta tai käyt-

töön tulevasta teknologiasta. Yhdessä nämä kolme asiaa määrittelevät liiketoiminnan 

tarpeet tai ongelmat, jotka tutkijan tulee ymmärtää. Muodostamalla tutkimustoiminnan 

vastaamaan liiketoiminnan tarpeita tutkija varmistaa tutkimuksen tarpeellisuuden. Tie-

tämyskanta sisältää perusteet ja menetelmät, joiden avulla tutkimus toteutetaan. Perus-

teet koostuvat aikaisemmasta tietojärjestelmien tutkimuksesta saaduista tiedoista sekä 
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muiden tieteenalojen tuloksista. Menetelmät sisältävät teorioita, viitekehyksiä sekä mui-

ta työkaluja, joita tulee hyödyntää tutkimuksessa. Ne tarjoavat yleisohjeet artefaktin 

perusteluun ja arviointiin. Tutkimuksen täsmällisyys saavutetaan käyttämällä näitä ole-

massa olevia perusteita sekä menetelmiä. 

 

Kuva 4. Viitekehys tietojärjestelmien tutkimiselle (Hevner ja muut, 2004). 

Koska artefaktin rakentaminen ja soveltaminen tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä itse 

ongelmasta ja sen ratkaisusta, Hevner ja muut (2004) ovat suositelleet seuraavat seitse-

män kohtaa design science -menetelmälle tietojärjestelmien tutkimiseen: 

1. Artefaktin suunnittelu. Tutkimuksen tulee tuottaa toteuttamiskelpoinen artefakti, 

joka voi olla rakennelma, malli, menetelmä tai ilmentymä. 

2. Ongelman merkityksellisyys. Teknologiapohjaisen ratkaisun tulee ratkaista tär-

keä ja merkityksellinen ongelma tutkittavalta alalta. 

3. Suunnitelmallinen arvioiminen. Artefaktin käyttökelpoisuus, laatu ja tehokkuus 

tulee täsmällisesti arvioida. 

4. Tutkimustulosten merkitys. Tutkimuksen tulee tarjota selkeää ja todennettavissa 

olevaa uutta tietoa suunnitellun artefaktin, perusteiden ja menetelmien alueelta. 

5. Tutkimuksen täsmällisyys. Tutkimuksen tulee luottaa täsmällisiin menetelmiin 

niin artefaktin rakentamisessa kuin arvioinnissa. 

6. Suunnittelu iteratiivisena prosessina. Suunnittelu tulee nähdä iteratiivisena pro-

sessina, joka tuottaa ratkaisuja toistuvien luonti- ja testausjaksojen aikana. 

7. Tutkimuksen kommunikointi. Tutkimuksen uudet tulokset tulee välittää tutkija- ja 

soveltajayhteisölle sekä teknisesti ja johtamissuuntautuneille tahoille. 

Peffers ja muut (2006) ovat vastaavasti esitelleet oman mallinsa konstruktiiviselle tut-

kimukselle. Mallinsa he ovat luoneet aikaisemman kirjallisuuden pohjalta. Heidän mal-

linsa sisältää kuusi kohtaa: 

1. Ongelman tunnistaminen ja motivointi 

2. Ratkaisun tavoitteet 

3. Suunnittelu ja toteutus 

4. Demonstrointi 

5. Arviointi 

6. Kommunikointi. 

Näissä malleissa on samaa se, että molemmissa suunnitellaan ja luodaan uusi innovatii-

vinen artefakti, joka auttaa ratkaisemaan jonkin perustavaa laatua olevan organisatorisen 

ongelman. Tämän lisäksi artefakti ja sen tuomat tulokset tulee arvioida perusteellisesti 

käyttäen tieteellisiä menetelmiä. Lopuksi tutkimustulokset tulee kommunikoida tiedeyh-
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teisölle sekä muille tietoa tarvitseville tahoille tiedon hyödyntämiseksi. (Hevner ja 

muut, 2004; Peffers ja muut, 2006.) 

Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa virtuaalinen työtila, jonka avulla eri organisaati-

oiden ohjelmistosuunnittelijat voisivat työskennellä tehokkaasti samoissa ohjelmisto-

projekteissa. Konstruktiivisena tutkimuksena toteutettu tutkimus tehtiin seuraavasti: 

tutkimuksen artefaktiksi luotiin dokumentti, jossa mallinnettiin ja kuvattiin virtuaalinen 

työtila. Mallin mukaisella virtuaalisella työtilalla pyrittiin ratkaisemaan kohdeorganisaa-

tion ongelma, kuinka eri yritysten ohjelmistosuunnittelijat voisivat työskennellä tehok-

kaasti samoissa ohjelmistoprojekteissa. Malli suunniteltiin iteratiivisena prosessina ja 

sitä kehitettiin jokaisessa iteraatiossa. Malli rakennettiin aikaisemman tutkimuksen sekä 

kohdeorganisaation vaatimusten pohjalta. Näin malli saatiin vastaamaan tarvetta. Mallin 

arvioiminen tapahtui vertaamalla toteutettua mallia vaatimusmäärittelyssä esitettyihin 

vaatimuksiin sekä esittelemällä malli pienelle Ponssen asiantuntijoista koostuvalle ryh-

mälle. Tutkimustulokset on kommunikoitu tässä tutkielmassa. 
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4. Virtuaalisen työtilan mallin toteutus 

Tässä luvussa käydään ensin lyhyesti läpi Ponssen ohjelmistokehitysprosessi tutkimuk-

sen tekemisen aikaan. Tämän jälkeen esitetään tutkimusta varten tehtyjen avointen haas-

tattelujen tulokset. Haastatteluiden avulla saatujen vastausten sekä tutkijan omien ha-

vaintojen perusteella laadittiin virtuaalisen työtilan vaatimusmäärittely, jonka pohjalta 

virtuaalisen työtilan malli toteutettiin. Lopuksi on mallin evaluointi, jossa tarkastellaan 

kuinka hyvin malli vastaa vaatimusmäärittelyä. 

4.1 Ponsse ja Ponssen ohjelmistokehitysprosessi 

Ponsse on vuonna 1970 perustettu suomalainen perheyritys, joka on maailman johtavia 

metsäkonevalmistajia. Ponssen liiketoiminta muodostuu tavaralajimenetelmään perus-

tuvien metsäkoneiden tuotannosta, myynnistä, huollosta sekä tietojärjestelmistä. Emo-

yhtiö Ponsse Oyj:n lisäksi konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ponsse AB Ruotsissa, Ponsse 

AS Norjassa, Ponssé S.A.S. Ranskassa, Ponsse UK Ltd. Isossa-Britanniassa, Ponsse 

North America Inc. Yhdysvalloissa, Ponsse Latin America Brasiliassa, OOO Ponsse 

Venäjällä, Ponsse Asia-Pacific Ltd Hongkongissa, Ponsse China Ltd Kiinassa, Ponsse 

Uruguay S.A. Uruguayssa sekä Epec Oy Seinäjoella. Lisäksi Ponssella on kattava jäl-

leenmyyjäverkosto ympäri maailman. Ponsse Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ 

OMX:n pohjoismaisella listalla. (Ponsse, 2016.) 

Uuden ohjelmistotuotteen tai isomman ominaisuuden toteutuksesta Ponssella päätti tuo-

teraati, joka koostui Ponssen tuotekehityksen johtohenkilöistä. Ehdotus tuoteraadille voi 

tulla tuotepäälliköiltä, suunnittelupäälliköiltä tai ohjelmistojen pääsuunnittelijoilta. Uu-

sia ohjelmistotuotteita tai -ominaisuuksia voitiin ehdottaa asiakaspalautteen perusteella 

tai ne voivat tulla tuotepäälliköiltä, tuotekehityksen henkilöiltä tai muilta Ponssen hen-

kilökunnasta. Hyväksytyt ehdotukset lisättiin ohjelmistosuunnittelijoiden työlistalle, 

jossa ne priorisoitiin ja aikataulutettiin. Tämän jälkeen tuote tai ominaisuus määriteltiin 

tarkemmin, annettiin sille aikatauluarvio ja tuoteversio, jonka yhteydessä julkaisu tulisi 

tapahtumaan. Tässä vaiheessa myös päätettiin, tarvittiinko tuotteen tai ominaisuuden 

kehittämiseen ulkopuolisten ohjelmistosuunnittelijoiden apua vai riittikö Ponssen omat 

resurssit siihen. Jos päätettiin hyödyntää ulkopuolista apua, tuli tuotteen tai ominaisuu-

den toteutus tilata sekä kommunikoida valitun alihankkijan kanssa. Joissain tapauksissa 

tuotteen tai ominaisuuden toteutukseen tarvittiin useamman kuin yhden alihankkijan 

työpanos, jolloin yhteistyötä tuli tehdä useamman tahon kanssa. Varsinainen ohjelmis-

tokehitys koostui määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta, testauksesta, dokumen-

toinnista sekä uusien ohjelmaversioiden julkaisuista. Ohjelmistotestaus jakaantui ohjel-

mistokooditasolla tehtävään yksikkötestaukseen, simulaattoreilla tehtäviin integraatio- 

ja järjestelmätestaukseen sekä lopuksi metsäkoneilla tehtäviin hyväksymistestauksiin. 

Alihankkijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten ei Ponssella tutkimuksen tekoaikaan 

ollut selkeitä käytäntöjä, joita olisi käytetty systemaattisesti jokaisen tuotteen tai omi-

naisuuden toteutuksessa. Ohjelmistojen suunnitteluun ja vikatilanteiden selvittelyyn 

liittyen vaihdettiin paljon sähköposteja. Sähköpostikeskusteluun osallistuvia henkilöitä 

lisättiin tarpeen vaatiessa. Ongelmana tässä oli, että välttämättä kaikki asianosaiset eivät 

saaneet viestejä, jolloin osa tietoa tarvitsevista henkilöistä saattoi jäädä keskustelun ul-

kopuolelle. Sähköpostikeskusteluja tai niissä kerrottuja päätöksiä tai ratkaisuita ei 
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myöskään tallennettu mihinkään yleiseen yhteiseen paikkaan, josta kuka vain olisi halu-

tessaan voinut käydä asiasta lukemassa. Suunnitteluun ja vikatilanteiden selvittelyssä 

samaa asiaa myös kysyttiin useampaan kertaan. Kysyjänä saattoi olla sama henkilö, 

joka ei enää muistanut mitä oli sovittu tai ei löytänyt sähköpostikeskustelua, jossa asia 

oli. Kysyjänä saattoi olla myös toinen henkilö, joka ei vielä ollut saanut tietoa asiasta. 

Edellä mainittuja asioita myös kysyttiin usein samalta henkilöltä, koska häneltä oli to-

tuttu kysymään tai ei tiedetty suoraan kenen puoleen kääntyä. Suunnitteluun liittyvä 

tieto oli hyvin henkilöitynyttä, jolloin tietystä asiasta tiesi tarkkaan vain muutama henki-

lö. Tällöin kysyjä ohjattiin ottamaan yhteyttä tiettyyn henkilöön. Aina ei kumminkaan 

ollut varmaa, kuka asiasta tarkalleen tiesi, joten jouduttiin arvaamaan henkilö, joka asi-

asta saattaisi tietää. Tämä saattoi johtaa kysyjän pallotteluun henkilöltä toiselle. Niin 

sanotun hiljaisen tiedon jakaminen ja tärkeimpien tietojen tallentaminen olisi auttanut 

asiaa. Myös tiedon tallentamisella ja tiedon saannin automatisoinnilla olisi ollut merkit-

tävä vaikutus keskeytysten määrän vähenemiseen sekä suunnittelijoiden työrauhan var-

mistamiseen. 

4.2 Haastattelut 

Haastateltavana oli yrityksen kolme henkilöä, joista yksi toimi yhden ohjelmistotiimin 

esimiehenä, toinen vastasi ohjelmistojen kokonaisarkkitehtuurista sekä kolmas ylläpiti 

ohjelmistosuunnittelijoiden tarvitsemia ympäristöjä yhdessä Ponssen IT-osaston kanssa. 

Haastatteluista kirjoitettiin muistiin ongelmaan liittyvät olennaisimmat asiat, jotka on 

kerrottu seuraavaksi. 

Ohjelmistotiimin esimies 

Nykyisellään käytössä on portaalisivusto, jota kautta yrityksen ulkopuoliset käyttäjät 

pääsevät hyödyntämään Ponssen yritysverkossa olevia resursseja. Ponssen IT-osasto 

myöntää ulkopuolisille käyttäjille käyttöoikeudet tarvittaviin resursseihin ja julkaisee 

portaaliin näkymiä näiden käyttöoikeuksien mukaan. Toinen tapa hyödyntää resursseja 

on muodostaa VPN-yhteys sisäverkkoon, mikä tarkoittaa, että käyttäjällä tulee olla tun-

nukset luotuna Ponssen yritysverkkoon. Tuotekehityksen Sharepoint-sivustolle ei ulko-

puolisilla käyttäjillä ole vielä pääsyä. Ongelmana on, että tietoa pitäisi pystyä jakamaan 

hallitusti. 

Lähtökohtana on, että jokaisella työntekijällä olisi samat työkalut, joita käytetään samal-

la tavalla. Projekteista tulisi olla kaikille osapuolille oma näkymä samasta tiedosta sen 

mukaan, mikä tieto kiinnostaa eniten. Osapuolia voivat olla esimerkiksi johto, esimie-

het, suunnittelijat sekä yrityksen ulkopuoliset suunnittelijat. Omaan näkymään voisi olla 

valittavissa halutut tiedot siitä aineistosta, mihin käyttäjällä on oikeus päästä. Työnteki-

jän, niin oman kuin ulkopuolisen, on pystyttävä tekemään työnsä mistä tahansa. 

Ulkopuolisille työntekijöille näytettävää materiaalia pitää pystyä hallitsemaan. Tär-

keimpänä on heille määritellyt työtehtävät. Kokonaiskuva on myös hyvä tuoda esille, 

jotta työntekijät tietävät, mihin työ liittyy ja onko sillä joitain riippuvuuksia. Myös omi-

en ideoiden esille tuominen olisi hyvä olla mahdollista. 

Ideapankin jakaminen ja keskustelualue mahdollistaisivat ajatusten vaihtamisen. Työti-

lassa tulisi olla mahdollista lukea vaatimuksia ja jopa parantaa toteutusta oman idean 

pohjalta. Mahdollisuus vaikuttaa itse voi motivoida osaa työntekijöitä. Tavoitteena olisi 

tiedon jakaminen yli organisaatiorajojen. Konesalien ja pilvipalveluiden hyödyntäminen 

mahdollistaisi laajennettavuuden sekä pääsyn kaikkialta. 
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Sovellusarkkitehti 

Ongelmana on, että kaikilla ei ole tietoa, mitä projektissa on sovittu. Lisäksi projektit 

kärsivät liian vähäisestä suunnittelusta ennen aloitusta. Vaatimukset on oltava määritel-

tyinä ja nämä vaatimukset on oltava kaikille selvillä ennen kuin lähdetään toteutusvai-

heeseen. Projektien on oltava järkevän kokoisia kokonaisuuksia. Ponssen väellä on olta-

va tieto ja näkemys meneillään olevista projekteista sekä niiden tilasta. Lisäksi projekti-

en väliset riippuvuudet on oltava tiedossa, mikä parantaisi projektienhallintaa, kun tie-

detään mitä tehdään ja missäkin järjestyksessä. Tällä hetkellä saatetaan tehdä eri tahoilla 

samoja asioita useaan kertaan. Kunnon ”road map” kaikista meneillään olevista projek-

teista puuttuu. Tämä on puhtaasti projektinhallintaa. Jokaisella projektilla on oltava oma 

vastuuhenkilö Ponsselta, joka tietää isossa kuvassa, missä jokaisen projektin osalta 

mennään. Ulkopuolisille työntekijöille olisi hyvä olla projektikohtainen tukihenkilö, 

joka tietää, mitä pitää tehdä ja mikä on projektin tilanne. Julkaisuväli on oltava jokaisen 

alihankkijan kanssa sama. Vastuullisten suunnittelijoiden johdolla tulisi pitää tilanne-

katselmointeja esimerkiksi kuukauden välein. 

Projektien aloituksessa on sovittava, mitä versioita yhteisistä ohjelmistokomponenteista 

käytetään eli minkä päälle uutta aletaan rakentaa. Projektien aloitukseen tulisi lisätä 

tietyt vaiheet, joiden jälkeen vasta tehdään päätös, voidaanko projekti aloittaa. Nämä 

vaiheet voisivat olla: 

 kuvaus, mitä varten projekti on 

 vaatimukset 

 sidokset tai riippuvuudet 

 tekninen tukihenkilö Ponsselta alihankkijoille 

 testausresurssit. 

Sisäiset työlistat on oltava kaikkien nähtävillä. Haastateltavan oma aika menee siihen, 

että koko ajan on oltava keksimässä alihankkijoille tekemistä. Näkyvyyttä pitäisi olla 

selvästi kauemmas. Alihankkijoilla on teetettävä tiettyjä selkeitä kokonaisuuksia ja jo-

kaisen on tiedettävä, mitä tehdään. Alihankkijoilla tulee olla tiedossa vaatimukset sekä 

sidokset muihin projekteihin. Työlistaa ei välttämättä tarvitse tietää kovin pitkälle. 

Infrastruktuurin suunnittelu on tekninen työ, johon löytyy kyllä ratkaisu. Toimintamal-

lin suunnittelu on isompi haaste, josta olisi enemmän hyötyä. Toimintamalli ohjaa infra-

struktuurin suunnittelua ja päinvastoin. Yksi mahdollinen ratkaisu voisi olla Sharepoin-

tiin lisättävä oma sivusto jokaiselle projektille, jota kautta löytyvät muistiot, määrittelyt, 

työt sekä muut vastaavat. 

Haastateltavaa jäi askarruttamaan se, miten agile-menetelmien hyödyntäminen onnistui-

si alihankkijoiden kanssa. 

Ylläpitäjä 

Ongelmana tällä hetkellä on tiedon jakaminen ulkopuolisten käyttäjien kanssa turvalli-

sesti, nopeasti ja yksinkertaisesti. Ulkopuolisilla käyttäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

muiden yritysten ohjelmistosuunnittelijoita. Jaettava tieto koostuu versionhallinnasta, 

projektidokumentaatiosta sekä työlistoista. Tarvitaan virtuaalisia työtiloja, jota kautta 

tietoa voitaisiin jakaa. Työtila voisi sisältää myös keskustelualueen sekä pikaviesti- eli 

chat-ominaisuuden. Keskusteluja on käyty muutaman konesali- tai pilvipalveluita tar-

joavien yritysten kanssa siitä, mitä ratkaisuja heillä olisi tarjota, mutta mitään konkreet-

tista ratkaisua ei vielä ole olemassa. Konesali- tai pilvipalveluratkaisua mietittäessä tu-
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lee ottaa huomioon se, että omien ohjelmistosuunnittelijoiden pääsyä tietoon ei saa vaa-

rantaa, vaan aina pitää olla pääsy. Tiedon on oltava omassa hallinnassa koko ajan. Kes-

keytyksiä tiedon saantiin ei saa olla esimerkiksi verkkoyhteysongelmista johtuen. 

Nykyisellään kaikki dokumentaatio sijaitsee Ponssen sisäverkossa sijaitsevilla palveli-

milla ja verkkolevyillä. Tiedon jakamista varten ulkopuolisille työntekijöille on jouduttu 

luomaan rajoitettuja käyttöoikeuksia yritysverkossa sijaitsevaan tietoon. Näiden käyttö-

oikeuksien hallinta on huomattu haasteelliseksi. Käyttöoikeudet resursseihin myöntää 

tällä hetkellä Ponssen IT-osasto. Käyttöoikeuksien pyynnön käsittelyyn saattaa välillä 

mennä turhan kauan. Olisi hyvä, jos ohjelmistokehitykseen liittyvien resurssien hallinta 

olisi ohjelmistokehityksessä toimivan vastuuhenkilön mahdollista suorittaa itse. Tavoit-

teena olisi, että uuden virtuaalisen työtilan saisi pystytettyä nopeasti, ja resurssien ja 

käyttöoikeuksien myöntäminen olisi helppoa ja nopeaa. 

Lopuksi haastateltava nosti esille ongelmaan liittyen kysymyksiä kuten mitä tehdään 

silloin, kun uusi ulkopuolinen työntekijä tulee uuteen tai olemassa olevaan projektiin 

mukaan, miten työtila luodaan sekä miten tieto jaetaan. 

4.3 Vaatimusmäärittely 

Virtuaalisen työtilan yksinkertainen vaatimusmärittely luotiin avoimien haastatteluiden 

perusteella saatujen vastausten sekä tutkijan omien havaintojen pohjalta. Taulukkoon 1 

on kerätty virtuaaliseen työtilaan liittyvät toiminnalliset vaatimukset sekä taulukkoon 2 

työtilaan liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset. Lisäksi kirjallisuudesta otettiin mallin 

vaatimusmäärittelyyn mukaan työkaluja, joilla on ollut positiivinen vaikutus hajautet-

tuun ohjelmistokehitykseen (taulukko 3). Toiminnalliset vaatimukset sekä kirjallisuu-

desta otetut työkalut luokiteltiin vielä kategorioihin sen mukaan, mihin osa-alueeseen 

vaatimukset liittyivät. Kategoriat olivat kommunikointi, koordinointi ja yhteistyö sekä 

tiedonhallinta ja ne valittiin kirjallisuudesta hajautetusta ohjelmistokehityksestä löydet-

tyjen haasteiden perusteella. 

Toiminnalliset vaatimukset (taulukko 1) sisälsivät työkaluja, palveluita sekä näkymiä, 

joita työtilasta tulee löytyä, ja joita käyttäjien on mahdollista hyödyntää. Lisäksi toimin-

nallisiin vaatimuksiin kirjattiin toimintoja, joita käyttäjien tulee olla mahdollista suorit-

taa virtuaalisessa työtilassa. Kommunikointiin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia olivat 

keskustelualue kysymysten esittämistä ja ajatusten vaihtamista varten sekä pikaviestiso-

velluksen hyödyntäminen nopeaa ja helppoa tekstipohjaista yhteydenpitoa varten. 

Koordinointia ja yhteistyötä varten tuli kaikista projekteista olla kokonaiskuva, mistä 

selviäisi, mitä projekteja on menossa, mitä niissä on sovittu, niiden tilat sekä julkaisuai-

kataulut. Projektien tiedoista tuli myös ilmetä niiden riippuvuudet yhteisistä ohjelmisto-

komponenteista sekä toisista projekteista. Lisäksi jokaisella projektilla tuli olla oma 

sivusto, joka sisältäisi muistiot, määrittelyt, työlistat ja muut projektiin liittyvät tiedot. 

Näiden lisäksi projektisivustoilta tuli löytyä tiedot projektin vetäjästä, teknisestä tuki-

henkilöstä sekä testausresursseista. Koordinointia varten tuli olla työtehtävät listattuna 

ohjelmistokehittäjä- sekä projektikohtaisesti, minkä lisäksi virtuaalisesta työtilasta tuli 

löytyä Ponssen oma sisäinen työlista. Yhteistyön helpottamiseksi tuli jokaisella ohjel-

mistokehittäjällä olla käytössään samat työkalut, joista on samat ohjelmistoversiot. Tie-

donhallinnan toiminnalliset vaatimukset käsittivät ideapankin, jaettavan tiedon sekä 

muutaman muun vaatimuksen. Ideapankin avulla ohjelmistokehittäjät pystyisivät halu-

tessaan lisäämään ja jakamaan ideoitaan sekä kommentoimaan muiden lisäämiä ideoita. 

Jaettava tieto taas koostuisi versionhallinnasta, dokumenteista sekä työlistoista. Käyttä-

jillä tulisi olla mahdollista tarkastella näitä tietoja käyttöoikeuksiensa rajoissa. Loput 
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tiedonhallintaan liittyvät toiminnalliset vaatimukset liittyivät käyttäjien mahdollisuuk-

siin tehdä asioita työtilassa. Näitä olivat henkilökohtaisten näkymien muokkaukseen, 

uuden projektin luontiin sekä vaatimustenhallintaan liittyvät vaatimukset. Käyttäjillä 

tuli olla mahdollista muokata henkilökohtaisia näkymiä lisäämällä ja poistamalla niihin 

tietoja, joihin käyttäjillä riittivät käyttöoikeudet. Uuden projektin luonnin yhteydessä 

tuli projektia varten antaa sille kuvaus ja tavoitteet, tunnistaa sidokset ja riippuvuudet, 

nimetä tekninen tukihenkilö Ponsselta sekä määrittää testausresurssit. Vaatimustenhal-

lintaan liittyen käyttäjillä tuli olla mahdollisuus lukea ja muokata projekteihin liittyviä 

vaatimuksia käyttäjille myönnettyjen käyttöoikeuksien perusteella. 

Taulukko 1. Toiminnalliset vaatimukset 

 Vaatimus Kuvaus 

K
o

m
m

u
n

ik
o

in
ti

 Keskustelualue Käyttäjät voivat esittää kysymyksiä sekä vaihtaa ajatuksia keskenään. 

Pikaviestisovellus Käyttäjien mahdollista hyödyntää pikaviesti- eli chat-ominaisuus tekstipoh-

jaista yhteydenpitoa varten. 

K
o

o
rd

in
o

in
ti

 j
a

 y
h

te
is

ty
ö

 Projektien  

kokonaiskuva 

Meneillään olevat projektit, projektien tilat, riippuvuudet sekä julkaisuaika-

taulut. Käyttäjillä mahdollista tarkastella projektissa sovituista asioista. 

Projektisivustot Sisältävät muistiot, määrittelyt, työt ja muut projektiin liittyvät tiedot sekä 

tiedot projektin vetäjästä, teknisestä tukihenkilöstä ja testausresursseista. 

Työtehtävät Työtehtävien listaus käyttäjä- ja projektikohtaisesti sekä Ponssen oma sisäi-

nen työlista. 

Samat työkalut Jokaisella käyttäjällä käytössään samat työkalut, joista sama ohjelmistoversio. 

T
ie

d
o

n
h

a
ll

in
ta

 

Ideapankki Käyttäjät voivat lisätä ja jakaa ideoitaan muille käyttäjille. 

Jaettava tieto Käyttäjien mahdollista tarkastella virtuaalisessa työtilassa jaettavaa tietoa, 

mikä koostuu versionhallinnasta, dokumenteista sekä työlistoista. 

Käyttäjäkohtaisten 

näkymien muokkaus 

Muokattavissa olevat henkilökohtaiset näkymät jokaiselle käyttäjälle. Käyttä-

jillä mahdollista valita näkymään niitä tietoja, joihin käyttäjillä on käyttöoi-

keudet. 

Uuden projektin 

luonti 

Käyttäjien tulee lisätä uuden projektin luontiin kuvaus, tavoitteet, sidokset ja 

riippuvuudet, tekninen tukihenkilö sekä testausresurssit. 

Vaatimustenhallinta Käyttäjillä tulee olla mahdollista lukea ja muokata projektien vaatimuksia 

käyttäjäoikeuksien rajoissa. 

Ei-toiminnallisiin vaatimuksiin (taulukko 2) kirjattiin teknisiä yleisesti työtilan toimin-

taan liittyviä vaatimuksia, joita työtilalle asetettiin. Virtuaalista työtilaa koskevat ei-

toiminnalliset vaatimukset liittyivät laajennettavuuteen, tavoitettavuuteen, tietoturvaan 

sekä käytettävyyteen. Virtuaalinen työtila tuli olla helposti laajennettavissa muun muas-

sa tallennustilan osalta sekä käyttäjämäärän lisääntyessä, mikä vaikuttaa ainakin yhtäai-

kaisten istuntojen määrään sekä tallennuskapasiteetin laajentamiseen. Tämän lisäksi 

virtuaalinen työtila tuli olla tavoitettavissa ajasta ja paikasta riippumatta eikä keskeytyk-

siä tiedon saantiin saanut olla. Tietoturvaan liittyen ohjelmistokoodit sekä projekteihin 

liittyvät tiedot tuli olla Ponssen hallinnassa ja käyttöoikeuksien hallinta työtilassa ole-

viin resursseihin tuli olla mahdollista Ponssella työskentelevän työtilan ylläpitäjällä. 

Tämä koski myös palveluntarjoajaa, jolla ei lähtökohtaisesti saanut olla pääsyä työtilaan 

tallennettaviin tietoihin. Käytettävyyden osalta toiminnallisia vaatimuksia olivat uuden 
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työtilan luonti uutta projektia, mikä tuli olla nopeaa ja helppoa, sekä tiedon jakamiseen 

liittyvä vaatimus. Tietoa piti pystyä jakamaan eri käyttäjille hallitusti, turvallisesti ja 

helposti. 

Taulukko 2. Ei-toiminnalliset vaatimukset 

Vaatimus Kuvaus 

Laajennettavuus Työtilan oltava laajennettavissa tarpeen mukaan esimerkiksi tallennustilan suhteen 

sekä lisääntyvän käyttäjämäärän takia 

Tavoitettavuus Työtilaan oltava pääsy ajasta ja paikasta riippumatta. Keskeytyksiä tiedon saantiin ei 

saa olla. 

Tietoturva Käyttöoikeuksien hallinta sekä koodit ja projekteihin liittyvä tieto oltava omassa hal-

linnassa 

Käyttöoikeuksien myöntäminen eri resursseihin oltava mahdollista työtilan ylläpitäjäl-

lä. Palveluntarjoajalla ei tule olla pääsyä työtilaan tallennettaviin tietoihin. 

Käytettävyys Uuden työtilan luonti uutta projektia varten tulee olla yksinkertaista ja nopeaa 

Tiedon jakaminen eri käyttäjille tulee pystyä tekemään hallitusti, turvallisesti ja hel-

posti. 

Ponsselta tulleiden vaatimusten lisäksi kirjallisuudesta mallin vaatimusmäärittelyyn 

mukaan otetut työkaluja on esitetty taulukossa 3. Taulukkoon on listattu työkaluja sekä 

kerrottu, millainen positiivinen vaikutus niillä on ollut hajautettuun ohjelmistokehityk-

seen sekä mikä hyöty työkalun hyödyntämisellä on saatu aikaan. 

Taulukko 3. Hajautetussa ohjelmistokehityksessä käytettyjä työkaluja. 

 Työkalu Hyöty 

K
o

m
m

u
n

ik
o

in
ti

 

Pikaviestiohjelmat Helppo ja nopea tekstipohjainen kommunikointi (Herbsleb ja 

Mockus, 2003). 

Keskustelufoorumi Kysymyksiin voi vastata kuka tahansa. Kysymyksiä voi selata 

jälkeenpäin. Sähköpostin määrän väheneminen. (Herbsleb ja 

muut, 2005.) 

Sähköpostiryhmät Voidaan hyödyntää ongelman ratkaisussa (Paasivaara, 2003). 

Audio- ja video-neuvottelu Mahdollistaa rikkaamman vuorovaikutuksen (Herbsleb ja 

Mockus, 2003). 
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Pikaviestiohjelmat Tarjoaa tiedon työtovereiden tavoitettavuudesta (Ko ja muut, 

2007). 

Organisaatiokaavio Yhteyshenkilöt eri organisaatiotasoille (Paasivaara, & Lassenius, 

2003). 

Verkkopohjaiset jaetut  

kalenterit 

Tavoitettavuus- ja yhteystietojen jakaminen (Herbsleb ja Mockus, 

2003). Aikatauluihin liittyvät tapahtumat (Poikolainen, & Paana-

nen, 2007) pääetappien synkronointi (Paasivaara, & Lassenius, 

2003). 

Ohjelmistokehityksestä  

tallennettavat tapahtumat 

Parantavat yhdessä ohjelmakoodin kanssa järjestelmien ja proses-

sien ymmärrystä (Froehlich ja muut, 2004). 
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Wiki-sivut Projekteihin ja ohjelmistokehitykseen liittyvän tiedon jakaminen 

(Dorairaj ja muut, 2012). 
Tapahtumat 

Blogit 

Koulutukset 
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Kirjallisuudessa mainittuja työkaluja, joita on onnistuneesti hyödynnetty hajautetussa 

ohjelmistokehityksessä, olivat kommunikoinnin tukemiseen pikaviestiohjelmat, keskus-

telufoorumi, sähköpostiryhmät sekä audio- ja videoneuvottelutyökalut. Pikaviestiohjel-

mat tarjoavat helpon ja nopean tavan tekstipohjaiseen kommunikointiin, keskustelufoo-

rumien suurimpana etuna on nähty sähköpostin määrän raju väheneminen ja sähköposti-

ryhmiä voidaan hyödyntää ongelmien ratkaisuissa. Lisäksi audio- ja videoneuvottelu-

työkalut mahdollistavat rikkaamman vuorovaikutuksen. Koordinointia ja yhteistyötä 

voidaan parantaa hyödyntämällä organisaatiokaavioita, verkkopohjaisia jaettuja kalente-

reita sekä ohjelmistokehityksestä tallennettavien tapahtumien avulla. Organisaatiokaa-

viot tarjoavat tietoja projekteihin osallistuvista eri henkilöistä. Verkkopohjaisten jaettu-

jen kalenterien avulla voidaan jakaa projektihenkilöiden tavoitettavuus- ja yhteystieto-

jen sekä aikatauluihin liittyviä tapahtumia ja synkronoida ohjelmistokehitystä. Ohjel-

mistokehityksestä tallennettavat tapahtumat parantavat yhdessä ohjelmakoodin kanssa 

järjestelmien ja prosessien ymmärrystä. Tiedon jakamiseen on hajautetussa ohjelmisto-

kehityksessä käytetty wiki-sivuja, tapahtumia, blogeja sekä koulutuksia. Pikaviestioh-

jelmat tarjoavat tiedon työtovereiden tavoitettavuudesta, mikä on hyvin yleinen tiedon 

tarve hajautetussa ohjelmistokehityksessä. 

4.4 Virtuaalisen työtilan malli 

Virtuaalisen työtilan malli toteutettiin vaatimusmäärittelyn sekä aikaisemmasta tutki-

muksesta saadun tiedon pohjalta. Mallin luonnissa keskityttiin tukemaan hajautettua 

ohjelmistokehitystä kommunikoinnin, koordinoinnin ja yhteistyön sekä tiedonhallinnan 

osalta. Hajautettua ohjelmistokehitystä tukevat työkalut virtuaalisen työtilan malliin 

saatiin vaatimusmäärittelystä sekä kirjallisuudesta. Kirjallisuudesta otettiin virtuaalisen 

työtilan malliin työkaluja, joilla on ollut positiivinen vaikutus hajautettuun ohjelmisto-

kehitykseen. Työkalujen osalta virtuaalinen työtila jaettiin yleisiin ja projektikohtaisiin 

työkaluihin. Yleiset työkalut ovat käytössä projektista riippumatta ja niissä näytettävä 

tieto on projekteista riippumatonta yleistä tietoa tai kaikille projekteille yhteistä tietoa. 

Projektikohtaisissa työkaluissa esitettävä tieto on jokaiselle projektille omaa. Mallin 

suunnittelu toteutettiin iteratiivisena prosessina, missä virtuaaliseen työtilaan tulevia 

työkaluja lisättiin malliin vaiheittain. Virtuaalisen työtilan mallin suunnittelu pilkottiin 

kolmeen osaan. Ensin suunniteltiin kommunikoinnin tukeminen eri työkalujen avulla, 

jonka jälkeen suunniteltiin koordinoinnin ja yhteistyön tukeminen. Näiden jälkeen 

suunniteltiin tiedonhallintaan liittyvät työkalut. Suunnittelussa työkalut käytiin läpi ja 

lisättiin malliin, jos niistä katsottiin olevan hyötyä ohjelmistokehityksessä Ponssella. 

Lopuksi suunnitellut työkalut mallinnettiin käyttäen Microsoft Visio -työkalua ja nämä 

kolme osa-aluetta yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Lopulliseen malliin lisättiin 

työkalujen lisäksi prosessi uuden projektitilan luomiseen. Virtuaalisen työtilan malli 

suunniteltiin toteutettavaksi pilvipalveluiden avulla. 

Kommunikointia tukevia työkaluja (kuva 5), joita virtuaalisesta työtilasta tuli löytyä, 

olivat pikaviestisovellus, audio- ja videoneuvottelu, keskustelufoorumi, sähköpostiryh-

mät sekä keskustelualue. Näistä pikaviestisovellus sekä keskustelualue olivat haastatte-

lujen perusteella muodostetussa vaatimusmäärittelyssä. Videoneuvottelu, sovellusjako, 

keskustelufoorumi sekä sähköpostiryhmät lisättiin kommunikointia tukevaan osa-

alueeseen kirjallisuuden perusteella, koska ne tutkimusten mukaan helpottavat kommu-

nikointia hajautetussa ohjelmistokehityksessä. Kommunikoinnin tukemiseen näitä jo-

kaista työkalua voidaan hyödyntää yleisesti projektista riippumatta. Lisäksi keskustelu-

alueita, keskustelufoorumeita ja sähköpostiryhmiä voidaan hyödyntää projektikohtaises-

ti. Keskustelualueilla ja -foorumeissa käytävät keskustelut liittyvät tällöin pelkästään 

projektin asioihin ja sähköpostiryhmiin kuuluvat vain projektiin liittyvät henkilöt. 
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Kuva 5. Kommunikointia tukevat työkalut. 

Koordinointia ja yhteistyötä tukevia työkaluja tai näkymiä (kuva 6) olivat tietoisuutta 

lisäävät työkalut kuten esimerkiksi pikaviestisovellus, joka tarjoaa tiedon toisten läsnä-

olosta, kaikista projekteista luotava kokonaiskuva, projektisivustot, työlistat, organisaa-

tiokaaviot, jaetut verkkopohjaiset kalenterit sekä ohjelmistokehityksestä kirjatut tapah-

tumatiedot. Näistä työkaluista vaatimusten pohjalta virtuaaliseen työtilaan tulivat pro-

jekteista saatava kokonaiskuva, projektikohtaiset sivut sekä työtehtävät, jotka tuli löytyä 

työtilasta listattuna henkilöittäin sekä projektikohtaisesti. Loput työkalut otettiin malliin 

kirjallisuuden perusteella. Kullekin projektille tulisi olemaan yleisen organisaatiokaavi-

on sekä jaetun kalenterin lisäksi omat organisaatiokaaviot ja jaetut verkkopohjaiset ka-

lenterit. Näissä projektikohtaisissa kalentereissa esitettäisiin vain projektiin liittyvien 

henkilöiden sekä tapahtumien tietoja. Vastaavasti projektikohtaisiin jaettuihin verkko-

pohjaisiin kalentereihin merkittäisiin päivämäärät eri versioiden testaus- ja julkaisuaika-

taulusta. Yleinen jaettu verkkopohjainen kalenteri sisältäisi kootusti kaikkien projektien 

testaus- ja julkaisuaikataulut. Näin eri projektien aikatauluja on helpompi hallita. 

 

Kuva 6. Koordinointia ja yhteistyötä tukevat työkalut. 

Tiedonhallintaa varten virtuaaliseen työtilaan mallinnettiin työkalut ja näkymät kuvan 7 

mukaisesti. Näitä olivat blogit, ideapankki, tieto pidetyistä ja tulevista koulutuksista 

sekä tapahtumista, versionhallinta, työlistat, dokumenttikirjastot sekä wiki-sivustot. 

Ponsselta tulleita työkaluihin liittyviä ei-toiminnallisia vaatimuksia olivat ideapankki 

sekä työtilan kautta jaettavat tiedot, jotka olivat versionhallinta, työlistat sekä dokumen-

tit. Työlistojen avulla voidaan koordinoinnin lisäksi jakaa projekteihin liittyvää tietoa. 

Blogit, koulutukset, tapahtumat ja wiki-sivut otettiin malliin mukaan kirjallisuuden pe-

rusteella. Blogit, ideapankki sekä tiedot koulutuksista ja tapahtumista sisältäisivät yleis-

tä tietoa kun taas loppuja työkaluja voidaan hyödyntää myös projektikohtaisesti. 

Kommunikointi

Sähköpostiryhmät KeskustelualueKeskustelufoorumiChat Videoneuvottelu

Projektikohtaisia

Koordinointi ja yhteistyö

Chat Projektit

Projektikohtaisia

Projektisivu Työlista Organisaatio

Kalenteri Ohjelmistokehitys
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Kuva 7. Tiedonhallintaa helpottavat työkalut. 

Tämän jälkeen nämä kolme osiota yhdistettiin samaan kuvaan. Tiedonhallinnan toimin-

nallisista vaatimuksista virtuaalisen työtilan malliin lisättiin vielä prosessi uuden projek-

tin aloitukseen. Virtuaalisen työtilan malli on esitetty kuvassa 8.  

 

Kuva 8. Virtuaalisen työtilan malli. 

Tiedonhallinta

Blogit Ideapankki

Projektikohtaisia

Versionhallinta Työlista Dokumentit

Wiki

Koulutukset

Tapahtumat

Koordinointi ja yhteistyö

Chat Projektit Projektisivu Työlista Organisaatio

Kalenteri Ohjelmistokehitys

Kommunikointi

Sähköpostiryhmät KeskustelualueKeskustelufoorumiChat Videoneuvottelu

Uusi projekti

Tiedonhallinta

Blogit Ideapankki Versionhallinta Työlista Dokumentit

Wiki

Koulutukset

Tapahtumat

Projektikohtaisia
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Malliin (kuva 8) yhdistettiin kommunikointia, koordinointia ja yhteistyötä sekä tiedon-

hallintaa varten kuvatut työkalut sekä prosessi uuden projektin luontia varten. Vaati-

muksena oli, että uuden projektin luonnissa tulee kuvata projekti, määritellä sen tavoit-

teet yleisellä tasolla, tunnistaa sidokset ja riippuvuudet, nimetä tekninen tukihenkilö 

Ponsselta sekä määrittää testausresurssit. Näin jokaiselle projektiin osallistuvalle tai 

muuten projektista kiinnostuneille tulee selkeä kuva siitä, mikä projekti on kyseessä 

sekä mitkä sen vaikutukset ovat. 

Lopuksi virtuaalisen työtilan malli paketoitiin yksityisen pilven sisälle sekä yhdistettiin 

samaan kuvaan, johon on kuvattu työtilaan liittyvät eri osapuolet (kuva 9). 

 

Kuva 9. Virtuaalisen työtilan malli Ponssella. 

Kuvassa 9 on esitetty virtuaalisen työtilan malli Ponssella sekä siihen liittyvät osapuo-

let. Virtuaalinen työtila Ponssella haluttiin toteuttaa hyödyntäen yksityistä pilvipalvelua, 

johon on pääsy sekä Ponsselta että yhteistyöyrityksistä. Tässä vaiheessa tietoturvan 

osalta tyydytään toteamaan, että pilvipalvelu tulee suojata yleisesti käytössä olevilla ja 

hyväksi havaituilla teknisillä menetelmillä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pilvipalvelun 

suojaamista tarvittavilla palomuuri-, virustorjunta- sekä tietoturvaratkaisuilla. 
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5. Evaluointi 

Mallin mukaista virtuaalista työtilaa ei tutkimuksen aikana toteutettu käytännössä, joten 

malli arvioitiin vertaamalla sitä vaatimusmäärittelyssä esitettyihin vaatimuksiin sekä 

esittelemällä se kohdeorganisaatiossa pienelle Ponssen asiantuntijoista koostuvalle ryh-

mälle. Asiantuntijaryhmän kesken malli käytiin kohta kohdalta läpi ja arvioitiin, mitä 

etuja mallin mukaisella virtuaalisella työtilalla voidaan saavuttaa sekä parantaako mallin 

mukainen virtuaalinen työtila ohjelmistokehitystä eri alihankkijoiden kanssa. Tutkimuk-

sen tekoaikaan Ponssella ei ollut käytössä minkäänlaista virtuaalista työtilaa, joten kehi-

tettyä mallia ja sen hyvyyttä ei voitu verrata jo olemassa olevaan työtilaan. Seuraavissa 

aliluvuissa on arvioitu toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten täyttymistä sekä 

annetaan mallille lopullinen arvio. 

5.1 Toiminnalliset vaatimukset 

Toiminnalliset vaatimukset (taulukko 1) koskivat kommunikointia, koordinointia ja 

yhteistyötä sekä tiedonhallintaa. Vaatimuksina virtuaaliselle työtilalle kommunikoinnin 

osalta olivat keskustelualue, jossa ohjelmistokehittäjät voivat esittää kysymyksiä sekä 

vaihtaa ajatuksia keskenään, sekä pikaviesti- eli chat-sovellus nopeaa ja helppoa teksti-

pohjaista yhteydenpitoa varten. Tämän lisäksi kirjallisuudessa ehdotettuja työkaluja 

(taulukko 3) kommunikointiin olivat pikaviestisovelluksen lisäksi keskustelufoorumit, 

sähköpostiryhmät sekä audio- ja videoneuvottelusovellukset. Nämä kaikki viisi työkalua 

löytyvät virtuaalisen työtilan mallista ja mahdollistavat kommunikoinnin eri muodoissa. 

Pikaviestisovellus, keskustelualue sekä audio- ja videoneuvottelusovellukset tarjoavat 

reaaliaikaisemman kommunikoinnin kun taas keskustelufoorumeita ja sähköpostiryhmiä 

voidaan hyödyntää kommunikointiin, jossa vastausta voidaan jäädä odottamaan. Kom-

munikointia voidaan näiden työkalujen avulla käydä sekä keskustellen että kirjoitetussa 

muodossa. Asiantuntijat kokivat keskustelualueet ja -foorumit hyvinä, koska niissä voi-

daan esittää kysymyksiä, joihin kuka tahansa voi vastata. Niiden koettiin myös paranta-

van kommunikointia, koska sähköpostien avulla käytyä kommunikointia saadaan vä-

hennettyä. Lisäksi todettiin, että sähköposteilla on tapana hukkua ja niissä käydyt kes-

kustelut voivat haarautua, jos esimerkiksi vastaaja ei ole vastaamassa viimeisimpään 

viestiin. Pikaviestiohjelman käytöstä asiantuntijat huomauttivat, että teknistä toteutusta 

suunniteltaessa yhden pikaviestiohjelman tulee toimia eri yritysten välillä, eikä tätä var-

ten tulisi olla tarvetta useammalle eri työkalulle. 

Toiminnallisia vaatimuksia koordinoinnin ja yhteistyön osalta olivat projektisivustot, 

jotka sisältäisivät projekteihin liittyviä tietoja sekä projektiin osallistuvat henkilöt. Työ-

tehtävät tuli löytyä käyttäjä- ja projektikohtaisesti sekä työlista Ponssen omille sisäisille 

töille. Lisäksi virtuaalisesta työtilasta tuli löytyä kokonaiskuva kaikista projekteista. 

Kirjallisuudesta virtuaalisen työtilan mallin vaatimusmäärittelyyn otettiin pikaviestioh-

jelmat tavoitettavuustiedon tarjoamiseksi, organisaatiokaaviot, verkkopohjaiset jaetut 

kalenterit sekä ohjelmistokehityksestä tallennettavat tapahtumat. Yhteensä koordinointia 

ja yhteistyötä varten vaatimusmäärittelyssä oli seitsemän eri työkalua, jotka kaikki löy-

tyvät virtuaalisen työtilan mallista. Työkalujen lisäksi vaatimuksena oli, että yhteistyön 

helpottamiseksi tuli jokaisella hajautettuun ohjelmistokehitysprojektiin osallistuvalla 

ohjelmistokehittäjällä olla käytössään samat työkalut. Vaatimuksista kaikki muut vaati-

mukset saatiin täytettyä paitsi vaatimus samoista työkaluista, joka täyttyi osittain. Käyt-

täjillä tulisi mallin mukaisessa virtuaalisessa työtilassa olemaan kommunikoinnin, koor-
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dinoinnin ja yhteistyön sekä tiedonhallinnan osalta samat työkalut käytössään. Sitä vas-

toin malliin ei ole otettu mukaan ohjelmistokehityksessä käytettäviä työkaluja vaan ne 

on jätetty tästä mallista kokonaan pois. Asiantuntijoiden mukaan ohjelmistokehitystyö-

kaluille voisi olla mallissa oma laatikko. Etuna ohjelmistokehitystyökalujen löytymises-

tä virtuaalisesta työtilasta nähtiin se, että ohjelmistokehittäjien ei tarvitse itse asentaa 

työkaluja vaan kirjautumalla virtuaaliseen työtilaan ohjelmistokehitystyökalut olisivat 

käytössä. Asiantuntija kuitenkin myönsivät, että tällöin ohjelmistokehitys vaatii jatku-

van verkkoyhteyden eikä kehitystä voisi tehdä ilman sitä. Ohjelmistokehitystyökalujen 

löytyminen virtuaalisesta työtilasta myös helpottaisi työkalujen päivitystä. Päivitykset 

voitaisiin tehdä keskitetysti ja päivittyneet työkalut olisivat käytössä heti seuraavalla 

kirjautumisella. Päivitysten keskittäminen myös vähentäisi ohjelmistokehittäjien työka-

lujen päivittämiseen liittyvää kommunikointia. Haasteena ohjelmistokehitystyökalujen 

osalta kuitenkin nähtiin se, että ohjelmistokehitystä tehdään monella tasolla sulautetusta 

ohjelmoinnista aina työpöytä- ja verkkosovelluksiin, jolloin niiden kehittämiseen hyö-

dynnetään eri työkaluja. Kaikkien ohjelmistokehitystyökalujen tarjoaminen jokaiselle 

käyttäjälle nähtiin turhana. Työkalut tulisikin tarjota käyttäjittäin tarpeen mukaan. Käyt-

täjäryhmien tarkastelua ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa tehty, joten ohjelmistokehi-

tystyökalut jätettiin myöhempää tutkimusta varten. Lisäksi haasteena ohjelmistokehitys-

työkalujen lisäämisessä virtuaaliseen työtilaan nähtiin olevan lisensointia vaativien työ-

kalujen lisääminen, kun osapuolina ovat useamman yrityksen ohjelmistokehittäjät. Suu-

rimpana kysymyksenä tässä on se, kuka hankkii ja ylläpitää ohjelmistolisenssejä näissä 

tapauksissa. Työlistojen osalta malliin mallinnettiin yleiset sekä projektikohtaiset työlis-

tat. Ponssen sisäistä työlistaa ei erikseen työtilaa mallinnettu vaan tässä vaiheessa tyydy-

tään toteamaan, että yleistä työlistaa hyödyntämällä ja käyttöoikeuksia rajaamalla sitä 

voidaan käyttää Ponssen sisäisen työlistan ylläpitämiseen. Erityisen hyvinä työkaluina 

asiantuntijat pitivät organisaatiokaavioita sekä jaettuja kalentereita. Organisaatiokaavio-

ta, josta yhteystietojen lisäksi löytyisi jokaisen kuva, pidettiin hyvänä, koska eri osa-

alueiden kehittäjät tulisivat tutuimmiksi ja organisaatiokaavioista näkisi heti, ketä henki-

löitä projekteihin kuuluu. Lisäksi teknisen tukihenkilön nimeäminen eri projekteille 

nähtiin hyvänä asiana, koska se auttaa varsinkin siinä, ettei yhden ihmisen tarvitse vas-

tailla suurimpaan osaan kysymyksiä. Jaetut kalenterit koettiin hyvinä, koska kalenterien 

avulla olisi mahdollista nähdä eri projekteihin liittyvät aikataululliset riippuvuudet, mil-

loin projektit alkavat, millä aikataululla projektit etenevät sekä milloin tapahtuu mitäkin. 

Tällä hetkellä näkyvyys aikataulullisiin riippuvuuksiin nähtiin olevan heikko. 

Tiedonhallinnan toiminnallisia vaatimuksia olivat ideapankki, jaettavaan tietoon liittyvä 

vaatimus sekä muutama muu vaatimus, jotka liittyivät käyttäjien mahdollisuuksiin tehdä 

asioita virtuaalisessa työtilassa. Ideapankin avulla käyttäjät voivat lisätä omia ideoitaan 

ja jakaa niitä muille. Jaettavan tiedon tuli koostua versionhallinnasta, dokumenteista 

sekä työlistoista. Kirjallisuudesta vaatimusmäärittelyyn lisäksi otettiin wiki-sivut, tapah-

tumat, blogit sekä koulutukset. Tiedonhallintaan liittyvistä toiminnallisista vaatimuksis-

ta ideapankki, jaettavaan tietoon liittyvät komponentit, wiki-sivut, tapahtumat, blogit 

sekä koulutukset saatiin mallinnettua virtuaaliseen työtilaan. Lisäksi muista tiedonhal-

lintaan liittyvistä toiminnallisista vaatimuksista, johon virtuaalisen työtilan mallilla saa-

tiin vastattua, oli uuden projektin luontiin liittyvä vaatimus, jossa projektille tuli antaa 

kuvaus, tavoitteet, sidokset ja riippuvuudet, tekninen tukihenkilö sekä testausresurssit. 

Tämä lisättiin malliin omaksi kohdaksi. Asiantuntijoiden mielestä tiedon jakaminen oli 

erityisen tärkeää. Haasteena nähtiin tiedon jakamisessa ulkopuolisten kanssa se, että 

tutkimuksen tekoaikaan ei ollut yhtä selkeää paikkaa, minkä avulla tietoa voisi jakaa. 

Ponssen ohjelmistokehittäjillä oli käytössään oma Sharepoint-sivusto, mutta sitä eivät 

voineet ulkopuoliset ohjelmistokehittäjät hyödyntää. Sharepointista löytyi tietoa liittyen 

esimerkiksi ohjelmistokehitykseen, mihin liittyen tuli ajoittain kysymyksiä Ponssen 
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ohjelmistokehittäjille. Ponssen ohjelmistokehittäjät joutuivat vastailemaan kysymyksiin, 

joihin vastausta olisi voinut hakea esimerkiksi virtuaaliseen työtilaan mallinnetulta yh-

teiseltä wiki-sivustolta. Asiantuntijat näkivät wiki-sivustot todella hyödyllisiksi juuri 

esimerkiksi ohjelmistokehitykseen liittyvän tiedon jakamiseen. Wiki-sivustoihin tehtä-

villä hauilla nähtiin olevan käytännön työtä helpottavia vaikutuksia. Lisäksi dokument-

tien kerääminen yhteen paikkaan nähtiin hyödyllisenä.  

Vastaavasti toiminnallisia vaatimuksia, joihin tämä virtuaalisen työtilan malli ei anna 

vastausta, olivat tiedonhallinnan vaatimuksista vaatimukset käyttäjäkohtaisten näkymi-

en muokkaamisesta sekä projektien vaatimusten lukemisesta ja muokkaamisesta. Nämä 

vaatimukset ovat luonteeltaan enemmän teknisiä haasteita, joihin tulee vastata työtilan 

toteutusvaiheessa. 

5.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset 

Ei-toiminnalliset vaatimukset (taulukko 2) liittyivät virtuaalisen työtilan laajennettavuu-

teen, tavoitettavuuteen, tietoturvaan sekä käytettävyyteen. Ei-toiminnallisiin vaatimuk-

siin pyrittiin vastaamaan nykyaikaisten pilvipalveluiden avulla. Virtuaalinen työtila 

mallinnettiin toteutettavaksi yksityisten Ponssen tarpeisiin rakennettujen pilvipalvelui-

den avulla. 

Laajennettavuuteen liittyvän vaatimuksen mukaan virtuaalisen työtilan tuli olla helposti 

laajennettavissa muun muassa tallennustilan osalta sekä käyttäjämäärän lisääntyessä. 

Hashmin ja muiden (2011) mukaan pilvipalvelut mahdollistavat välittömän ja joustavan 

tavan tehdä yhteistyötä, koska pilvipalveluita on mahdollista räätälöidä ja skaalata tilan-

teen ja tarpeen mukaan. Tavoitettavuuteen osalta virtuaalinen työtila tuli olla tavoitetta-

vissa ajasta ja paikasta riippumatta eikä keskeytyksiä tiedon saantiin saanut olla.  Lisäk-

si tietoturvaan liittyvien vaatimusten mukaan ohjelmistokoodit sekä projekteihin liitty-

vät tiedot tuli olla Ponssen hallinnassa. Myös käyttöoikeuksien hallinta työtilassa ole-

viin resursseihin tuli olla Ponssella työskentelevällä työtilan ylläpitäjällä. Guhan ja Al-

Dabassin (2010) mukaan yksityinen pilvipalvelu turvaa paremman saatavuuden sekä 

luotettavamman palvelun kuin julkinen. Yksityisen pilvipalvelun etuja ovat vuorovaiku-

tuksen vähäisempi tarve pilvipalvelun palveluntarjoajan kanssa, parempi itsehallinto, 

korkeampi turvallisuus, luotettavuus sekä tietojen parempi saatavuus (Guha, & Al-

Dabass, 2010). On myös sanottu, että jos pilvipalvelussa halutaan ajaa pysyvämpää so-

vellusta, sovelluksella on erityisvaatimuksia tai data halutaan säilöä maantieteellisesti 

tiettyyn paikkaan, on yksityinen tai hybridipilvipalvelu parempi vaihtoehto kuin julki-

nen, koska yksityiset pilvipalvelut ovat rakennettu vain yhtä asiakasta varten ja ne tar-

joavat paremman mahdollisuuden datan, tietoturvan ja palvelun laadun parantamiseen 

(Sun Microsystems, Inc., 2009). Lisäksi pilvipalveluun tallennettavat tiedot tulisi myös 

salata, koska jos pilvipalveluun tallennettava data on salaamatonta, on olemassa riski, 

että datan luottamuksellisuus ja eheys voivat olla uhattuna (Yau, & An, 2011). Tämä 

tarkoittaa pilvipalveluiden osalta sitä, että julkisiin palveluihin ei näitä tietoja voida tal-

lentaa, joten tältäkin osin on perusteltua hyödyntää yksityistä Ponssen tarpeisiin raken-

nettua pilvipalvelua. 

Vastaavasti ei-toiminnallisia vaatimuksia, joihin tämä virtuaalisen työtilan malli ei anna 

vastausta, olivat käytettävyyteen liittyvät vaatimukset. Näiden vaatimusten mukaan pro-

jektikohtaisen työtilan luonti tuli olla yksinkertaista ja nopeaa sekä tiedon jakaminen eri 

käyttäjille tuli pystyä suorittamaan hallitusti, turvallisesti ja helposti. Nämä vaatimukset 

ovat luonteeltaan enemmän teknisiä haasteita, joihin tulee vastata työtilan toteutusvai-

heessa. 
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5.3 Lopullinen arvio 

Kokonaisuudessaan mallin mukainen virtuaalinen työtila nähtiin asiantuntijoiden mie-

lestä selkeänä ja toteuttamiskelpoisena. Tarve mallin mukaiselle virtuaaliselle työtilalle 

nähtiin olevan, koska ulkopuolisia ohjelmistokehittäjiä oli projekteissa mukana jo useita 

eikä kaikille Ponssen sisälläkään asiantuntijoiden mielestä ollut selvää, miten toimitaan 

missäkin tilanteessa. Mallin mukaisen virtuaalisen työtilan nähtiin selkiyttävän ulkopuo-

listen ohjelmistokehittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä tiedonjakamista. Varsinkin, 

jos joku uusi ihminen joko Ponssen sisältä tai ulkopuolisesta yrityksestä liittyy johonkin 

projektiin mukaan, niin mallin mukainen virtuaalinen työtila helpottaa tämän henkilön 

liittymistä mukaan. Ehdotuksena tuli, että virtuaalisesta työtilasta tulisi lisäksi olla lyhyt 

ohje, joka neuvoisi uusia ihmisiä löytämään tarvitsemansa työkalut ja tiedot työtilasta. 

Mallin mukaisella virtuaalisella työtilalla nähtiin myös olevan yhteistyötä selkiyttävä 

vaikutus myös siinä mielessä, että tieto ja ihmiset löytyisivät yhdestä ja samasta paik-

kaa, eivätkä ne olisi irrallaan. Tämä helpottaisi sitä, että ihmisten ei tarvitsisi kysellä 

toistuvasti toisiltaan tarvitsemaansa tietoa, koska suurin osa tiedosta olisi tarjolla pilvi-

palveluna toteutettavasta työtilasta. Tähän liittyen mallin mukaisen virtuaalisen työtilan 

nähtiin myös antavan hieman enemmän työrauhaa jokaiselle, koska tietoa olisi saatavil-

la työtilan avulla. Arvioitiin, että hetken käytettyään ohjelmistokehittäjät tottuisivat 

hyödyntämään virtuaalisen työtilan mahdollisuuksia eivätkä olisi heti soittamassa tai 

lähettämässä sähköpostia. Esimerkiksi yleisten ongelmatilanteiden kuvaukset ja ratkai-

sut olisi asiantuntijoiden mukaan hyvä löytyä virtuaalisesta työtilasta, jotta niitä ei tar-

vitsisi muistella ja ratkaista uudestaan. 
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6. Keskustelu 

Tämän tutkimuksen aiheena oli, millainen virtuaalinen työtila mahdollistaa tehokkaan 

työskentelyn ohjelmistoprojekteissa, joissa osapuolina ovat eri yritysten ohjelmisto-

suunnittelijat. Tutkimus tehtiin Ponsse Oyj:lle ja tutkimuksen näkökulma rajattiin Pons-

sen ohjelmistokehittäjien näkökulmaan sekä samassa maassa toimivien yritysten väli-

seen hajautettuun ohjelmistokehitykseen. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisena tutki-

muksena ja tutkimuksen artefaktiksi luotiin malli virtuaalisesta työtilasta. Mallin mukai-

sen virtuaalisen työtilan tuli mahdollistaa useamman eri yritysten ohjelmistosuunnitteli-

joiden tehokas työskentely samoissa ohjelmistoprojekteissa. 

Tutkimusta varten haastateltiin kolmea eri asemassa olevaa Ponssen työntekijää. Haas-

tattelut toteutettiin avoimina haastatteluina, joissa etukäteen mietittyjä aiheita olivat 

hajautettu ohjelmistokehitys Ponssella, sen haasteet sekä toiveet virtuaaliselle työtilalle. 

Avointa haastattelua haluttiin käyttää, koska tutkimusongelmaan liittyen haluttiin saada 

mahdollisimman paljon tietoa eikä kysymyksiä haluttu rajata tiukasti etukäteen. Lisäksi 

tutkija toimi tutkimuksen tekoaikaan Ponssella työntekijänä ohjelmistokehityksessä ja 

teki omia havaintoja tutkimusongelmaan liittyen. 

Haastattelujen avulla saatujen vastausten ja tutkijan omien havaintojen pohjalta luotiin 

virtuaalisen työtilan vaatimusmäärittely, joka jaettiin toiminnallisiin sekä ei-

toiminnallisiin vaatimuksiin. Lisäksi kirjallisuudesta otettiin vaatimusmäärittelyyn mu-

kaan työkaluja, joita on onnistuneesti hyödynnetty hajautetussa ohjelmistokehityksessä. 

Toiminnalliset vaatimukset sekä kirjallisuudesta otetut työkalut jaettiin vielä kolmeen 

kategoriaan työkalujen luonteen mukaan. Kategoriat olivat kommunikointi, koordinointi 

ja yhteistyö sekä tiedonhallinta ja ne valittiin kirjallisuudessa käsiteltyjen hajautetussa 

ohjelmistokehityksessä ilmenneiden haasteiden perusteella. Esimerkiksi Damianin ja 

muiden (2003) mukaan hajautetussa ohjelmistokehityksessä ilmenevät haasteet liittyvät 

kommunikointiin, kontrollointiin sekä koordinointiin. 

Mallin evaluointi tapahtui vertaamalla toteutettua mallia vaatimusmäärittelyyn sekä 

esittelemällä malli kohdeorganisaatiossa pienelle Ponssen asiantuntijoista koostuvalle 

ryhmälle, joka antoi oman arvionsa mallista. Tutkimuksen tekoaikaan Ponssella ei ollut 

käytössä minkäänlaista virtuaalista työtilaa, joten kehitettyä mallia ja sen hyvyyttä ei 

voitu verrata jo olemassa olevaan työtilaan. Virtuaalisen työtilan mallin todettiin vas-

taavan Ponssen tarpeita ja siitä löydettiin useita hyviä piirteitä, joiden uskottiin tehosta-

van Ponssella tehtävää hajautettua ohjelmistokehitystä. Mallin evaluoinnissa todettiin 

myös, että mallin mukainen virtuaalinen työtila on mahdollista toteuttaa käytännössä. 

Virtuaalisen työtilan toiminnallisiin vaatimuksiin saatiin vastattua melko kattavasti mal-

lintamalla virtuaaliseen työtilaan useita eri työkaluja moneen eri tarkoitukseen. Kirjalli-

suudessa on mainittu, että hajautetussa ohjelmistokehityksessä tehokkaat työkalut tiedon 

jakamiseen ja tallentamiseen ovat erityisen tärkeitä (Dorairaj ja muut, 2012). Virtuaali-

sen työtilan tulisi mahdollistaa hiljaisen tiedon vaihtaminen sekä tukea muuttuvan tie-

don tarkastelua ja vaihtamista (Maholtra ja muut, 2012). Virtuaalisen työtilan tulee 

myös tarjota työkaluja projektien tilojen ja edistymisen seurantaan (Dorairaj ja muut, 

2012) sekä virtuaalisen läsnäolon luomiseen ja tietämyksen kehityksen seurantaan (Ma-

holtra ja muut, 2012). Näiden lisäksi virtuaalisen työtilan tulee tukea ketterää ohjelmis-

tokehitystä, koska ketterillä ohjelmistokehitysmenetelmillä on katsottu olevan positiivi-
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nen vaikutus hajautetussa ohjelmistokehityksessä (Paasivaara ja muut, 2009). Hajautet-

tujen ohjelmistokehitystiimien yhteistyötä sekä ketterää ohjelmistokehitystä on mahdol-

lista tukea esimerkiksi Enterprise 2.0 -teknologioilla kuten audio- ja videoneuvottelu-

työkaluilla, asiakkuudenhallintatyökaluilla, räätälöidyillä verkkotunnuksilla sekä erilai-

silla blogeilla ja wikisivustoilla (Simon, 2010). Usean eri työkalun hyödyntäminen sa-

maan tarkoitukseen on tehokkaampaa kuin pelkästään yhden tietyn työkalun käyttämi-

nen (Maholtra ja muut, 2012). 

Kommunikoinnin tarpeet hajautetussa ohjelmistokehityksessä liittyvät ongelmien rat-

kaisuun, tiedottamiseen, seurantaan, suhteiden rakentamiseen, päätösten tekemiseen 

sekä koordinointiin (Paasivaara, 2003). Kommunikointia varten tulee olla erilaisia työ-

kaluja (Lanubile ja muut, 2003), minkä lisäksi kommunikointitapaa tulee muuttaa 

enemmän muodolliseen ja kirjoitettuun muotoon (Shrivastava, 2010). Epävirallisten 

kasvokkain käytävien keskustelujen puuttuminen haittaa tiedon jakamista (Noll ja muut, 

2010). Työkalujen tulee mahdollistaa kommunikointi eri muodoissa ajasta ja paikasta 

riippumatta (Paasivaara ja muut, 2009). Virtuaaliseen työtilaan mallinnettiin kommuni-

kointia varten työkaluja reaaliaikaista sekä ei-reaaliaikaista kommunikointia varten. 

Kommunikointia voidaan näiden työkalujen avulla käydä sekä keskustellen että kirjoite-

tussa muodossa. Reaaliaikaiset työkalut kuten pikaviestisovellus, audio- ja videoneuvot-

telusovellukset sekä keskustelualue mahdollistavat välittömän tavan esimerkiksi ongel-

mien ratkaisuun, tiedottamiseen sekä päätösten tekemiseen. Ei-reaaliaikaisten työkalu-

jen kuten keskustelufoorumien ja sähköpostiryhmien avulla vastaavasti keskusteluihin 

voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta silloin kun haluaa. Niiden avulla onnistuu 

myös palata aikaisempiin keskusteluihin. 

Koordinointiongelmien ratkaisemiseksi tulee olla työkaluja, jotka lisäävät tietoisuutta 

toisista sekä projektien tilanteesta (de Souza ja muut, 2003). Lisäksi toimittajien edis-

tymistä pitää pystyä seuraamaan sekä toimittajia pitää pystyä informoimaan koko pro-

jektin tilanteesta (Paasivaara, 2003). Virtuaalisen työtilan malliin mallinnettiin työkalut 

projektikohtaisia sivuja varten sekä kaikki projektit koostava työkalu. Niiden avulla 

voidaan edellä kuvatut ominaisuudet toteuttaa. 

Kon ja muiden mukaan (2007) tieto toisten ohjelmistokehittäjien tavoitettavuudesta 

tulee olla saatavilla. Tähän tarkoitukseen voidaan hyödyntää esimerkiksi pikaviestiso-

vellusta, joka mallista löytyy. Tavoitettavuus- ja yhteystietojen jakamiseen voidaan 

hyödyntää myös verkkopohjaisia jaettuja kalentereita (Herbsleb, & Mockus, 2003), mit-

kä löytyvät virtuaalisen työtilan mallista. Jaettuja kalentereita voidaan hyödyntää myös 

aikataulujen sekä pääetappien synkronointiin, jotka Paasivaaran ja Lasseniuksen (2003) 

mukaan tulee hajautettua ohjelmistokehitystä varten sopia. Poikolaisen ja Paanasen 

(2007) mukaan aikatauluun liittyvät tapahtumat ovat projektien tärkeimpiä suorituskri-

teereitä yhdessä loppukäyttäjien saaman arvon kanssa. 

Yhteistyötä varten tulee Paasivaaran ja Lasseniuksen (2003) mukaan määritellä selkeät 

käytännöt ja prosessit sekä sopia yhteyshenkilöt eri organisaatiotasoille. Hajautettuun 

ohjelmistoprojektiin osallistuvien henkilöiden yhteystiedot sekä tiedot osaamisalueista 

tulisi myös olla kaikkien saatavilla, jotta oikeaan henkilöön olisi nopeampaa ja helpom-

paa ottaa yhteyttä esimerkiksi ongelmatilanteissa (Herbsleb, & Mockus, 2003). Paasi-

vaaran ja Lasseniuksen (2003) ehdotuksen mukaan virtuaaliseen työtilaan mallinnettiin 

työkalu organisaatiokaaviota varten, johon on mahdollista koota tietoja hajautettuihin 

ohjelmistoprojekteihin osallistuvista henkilöistä. Näin yhteistyö saadaan sujuvammaksi, 

kun tiedetään ketä henkilöitä projekteihin osallistuu ja kehen ottaa yhteyttä missäkin 

tilanteessa. Uuden projektin luonnin yhteyteen lisäksi lisättiin prosessi, jotta projektin 

tavoitteet ja resurssit tulevat kaikille heti alusta lähtien selväksi. 
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Tiedonhallintaa varten virtuaalisen työtilan malliin mallinnettiin useita eri työkaluja.  

Tiedon saannin automatisoinnilla on katsottu olevan vähentävä vaikutus kommunikoin-

nin tarpeeseen (Ko ja muut, 2007). Projekteihin ja ohjelmistokehitykseen liittyvää tietoa 

tulee olla saatavilla useista eri lähteistä kuten esimerkiksi wiki-sivuilta, tapahtumista 

sekä teknisistä blogeista. Tiedon jakamiseen voidaan käyttää myös koulutuksia sekä 

ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä (Dorairaj ja muut, 2012). Tiedonhallintaa varten 

virtuaalisesta työtilasta löytyvät ideapankki, johon käyttäjät voivat lisätä omia ideoitaan 

ja jakaa niitä muille, versionhallinta, paikka dokumenteille, työlistat sekä wiki-sivut, 

tapahtumat, blogit ja koulutukset. Näitä työkaluja tehokkaasti hyödyntämällä on mah-

dollista tarjota tietoja ohjelmistokehittäjille tehokkaampaa ja tuottavampaa työskentelyä 

varten. 

Haastattelujen avulla luotuihin ei-toiminnallisiin vaatimuksiin ei mallin avulla saatu 

kattavasti vastattua. Ei-toiminnalliset vaatimukset olivat luonteeltaan enemmän teknisiä 

haasteita, jotka tulee ratkaista kun mallin mukaista virtuaalista työtilaa aletaan toteuttaa 

käytännössä. Ei-toiminnallisiin vaatimuksiin pyrittiin tässä tutkimuksessa vastaamaan 

pilvipalveluiden avulla. Virtuaalinen työtila mallinnettiin toteutettavaksi yksityisen 

Ponssen tarpeisiin räätälöidyn pilvipalvelun avulla, koska esimerkiksi Guhan ja Al-

Dabassin (2010) mukaan yksityistä pilvipalvelua tulisi käyttää ennemmin kuin julkista. 

Yksityinen pilvipalvelu turvaa palvelun paremman saatavuuden sekä luotettavamman 

palvelun kuin julkinen. Yksityisen pilvipalvelun etuja ovat lisäksi pilvipalvelun palve-

luntarjoajan kanssa käytävän vuorovaikutuksen vähempi tarve, parempi itsehallinto, 

korkeampi turvallisuus, luotettavuus sekä tietojen parempi saatavuus. (Guha, & Al-

Dabass, 2010.) Lisäksi tietoturvaan liittyvän vaatimuksen mukaan ohjelmistokoodit 

sekä projekteihin liittyvät tiedot tuli olla Ponssen hallinnassa. On sanottu, että jos pilvi-

palvelussa halutaan ajaa pysyvämpää sovellusta, sovelluksella on erityisvaatimuksia tai 

data halutaan säilöä maantieteellisesti tiettyyn paikkaan, on yksityinen tai hybridipilvi-

palvelu parempi vaihtoehto kuin julkinen, koska yksityiset pilvipalvelut on rakennettu 

vain yhtä asiakasta varten ja ne tarjoavat paremman mahdollisuuden datan, tietoturvan 

ja palvelun laadun parantamiseen (Sun Microsystems, Inc., 2009). Tämä tarkoitti pilvi-

palveluiden osalta sitä, että julkisiin palveluihin ei näitä tietoja voida tallentaa, joten on 

perusteltua hyödyntää yksityistä Ponssen tarpeisiin rakennettua pilvipalvelua. 

Hashmin ja muiden (2011) mukaan pilvipalvelut tukevat hajautettua ohjelmistokehitystä 

ja hyödyntämällä pilvipalveluiden eri palvelutasoja kuten infrastruktuuri-, alusta- sekä 

sovelluspalvelutasoja voidaan ratkaista hajautetussa ohjelmistokehityksessä eteen tule-

via haasteita. Pilvipalvelut mahdollistavat välittömän ja joustavan tavan tehdä yhteistyö-

tä, koska pilvipalveluita on mahdollista räätälöidä ja skaalata tilanteen ja tarpeen mu-

kaan. Niiden avulla voidaan ratkaista myös välimatkasta johtuvia haasteita. (Hashmi ja 

muut, 2011.) Pilvipalveluna tuotettu kehitysympäristö tulee suunnitella ja toteuttaa huo-

lella, jotta sen tuomat hyödyt saadaan maksimoitua sekä vastaavasti riskit ja haasteet 

minimoitua. Lisäkustannuksia pilvipalveluiden käyttämisestä hajautetussa ohjelmisto-

kehityksessä voi tulla ylimääräisestä hallinnallisesta ja toiminnallisesta tuesta. Etuja on 

kuitenkin sen verran enemmän, että näihin lisäkustannuksiin kannattaa varautua. (Oza ja 

muut, 2013.) Virtuaalinen työtila mallinnettiin toteutettavaksi pilvipalveluiden avulla 

niiden tuomien etujen takia, koska pilvipalveluiden avulla on mahdollista esimerkiksi 

alentaa kustannuksia, nopeuttaa tuotekehitystä, ymmärtää asiakasta paremmin, nopeut-

taa uusien tuotteiden innovointia ja kehitystä sekä parantaa työntekijöiden kommunikaa-

tiota ja tuottavuutta (Simon, 2010). Virtuaalisen työtilan mallissa pilvipalveluiden eri 

palvelutasoihin ei kuitenkaan otettu kantaa. Virtuaaliseen työtilaan mallinnetut työkalut 

on mahdollista toteuttaa eri palvelutasoilla, mutta koska työkalujen käyttöönotot ovat 

enemmän teknisiä haasteita, jätettiin pilvipalveluiden eri palvelutasot käsittelemättä 

tässä tutkimuksessa. Ennen virtuaalisen työtilan toteutusta palvelutasot ja tekniset rat-
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kaisut tulee ratkaista jokaisen työkalun kohdalla erikseen. Lisäksi käytössä olevat työka-

lut tulee integroida ja mukauttaa osaksi hajautettua ohjelmistokehitystä (Jiménez ja 

muut, 2009), joten olemassa olevat työkalut tulee käydä ensin läpi ja tutkia, mitkä osa-

alueet virtuaalisen työtilan mallista niillä voidaan kattaa. Kirjallisuudessa on kuitenkin 

ehdotettu, että esimerkiksi erilaisten SaaS-palveluiden avulla on mahdollista helpottaa 

ohjelmistokehitystiimien yhteistyötä sekä tiedon jakamista. Ohjelmistokehitysalustat 

sekä muita sovelluskehitykseen liittyviä palveluita on mahdollista tarjota PaaS-

palveluina. IaaS-palvelut voivat tarjota hajautetuille ohjelmistokehitystiimeille resursse-

ja kuten laskentatehoa tai tallennuskapasiteettia. Etuna Iaas-palveluina käytettävillä re-

sursseilla on se, että niiden tilaus esimerkiksi projektin päätyttyä voidaan pelkästään 

lopettaa. (Hashmi ja muut, 2011.) 
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7. Yhteenveto 

Tutkimuksen aikana Ponssella tehtiin ohjelmistokehitystä omien ohjelmistosuunnitteli-

joiden voimin omilla työkaluilla sekä järjestelmillä. Ajoittain Ponssella oli tarvetta saa-

da ohjelmistoprojekteihinsa lisäresursseja tai osaamista, joita Ponsselta itseltään ei löy-

tynyt. Lisäresursseja ja osaamista hankittiin tarpeen mukaan ulkopuolisilta alihankki-

joilta. Joissain tapauksissa tuotteen tai ominaisuuden toteutukseen tarvittiin useamman 

kuin yhden alihankkijan työpanos, jolloin yhteistyötä tuli tehdä useamman tahon kans-

sa. Hajautettua ohjelmistokehitystä varten Ponssella ei tutkimuksen tekoaikaan ollut 

selkeitä käytäntöjä, joita olisi käytetty systemaattisesti jokaisen tuotteen tai ominaisuu-

den toteutuksessa. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, millainen virtuaalinen työtila 

mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ohjelmistoprojekteissa, joissa osapuolina ovat eri 

yritysten ohjelmistosuunnittelijat. 

Tässä tutkimuksessa toteutettiin virtuaalisen työtilan malli Ponssen tarpeisiin helpotta-

maan ja tehostamaan hajautettua ohjelmistokehitystä. Tutkimuksen tuotoksena luotiin 

tämä dokumentti, jossa mallinnettiin virtuaalinen työtila useamman yrityksen kesken 

tapahtuvaan ohjelmistokehitykseen. Hajautettua ohjelmistokehitystä on mahdollista 

tukea ja siinä esiintyviä haasteita voidaan helpottaa virtuaalisella työtilalla. Virtuaali-

seen työtilaan mallinnettiin työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin 

ja tiedon jakamisen sekä työkaluja koordinointia ja yhteistyötä varten. Ponssen tapauk-

sessa virtuaalisen työtilan malliin kuvattiin työkalujen lisäksi prosessi uuden projektiti-

lan luomiseen. Prosessissa annettaan tietoja uudesta projektista, jotta jokaiselle projek-

tiin osallistuvalle tai muuten projektista kiinnostuneille tulisi selkeä kuva siitä, mikä 

projekti on kyseessä sekä mitkä sen vaikutukset ovat. Virtuaalinen työtila mallinnettiin 

toteutettavaksi yksityisen Ponssen tarpeisiin räätälöidyn pilvipalvelun avulla. 

Mallin evaluointi tapahtui vertaamalla toteutettua mallia vaatimusmäärittelyyn ja arvi-

oimalla, kuinka hyvin mikäkin vaatimus mallissa toteutui vai jäikö joku vaatimus koko-

naan toteuttamatta. Tämän lisäksi virtuaalisen työtilan malli esiteltiin kohdeorganisaa-

tiossa pienelle Ponssen asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle. Malli käytiin kohta koh-

dalta läpi ja arvioitiin, mitä etuja mallin mukaisella virtuaalisella työtilalla voidaan saa-

vuttaa sekä parantaako mallin mukainen virtuaalinen työtila ohjelmistokehitystä eri ali-

hankkijoiden kanssa. Tutkimuksen tekoaikaan Ponssella ei ollut käytössä minkäänlaista 

virtuaalista työtilaa, joten kehitettyä mallia ja sen hyvyyttä ei voitu verrata jo olemassa 

olevaan työtilaan. Virtuaalisen työtilan mallin todettiin vastaavan Ponssen tarpeita ja 

siitä löydettiin useita hyviä piirteitä, joiden uskottiin tehostavan Ponssella tehtävää ha-

jautettua ohjelmistokehitystä. Mallin evaluoinnissa todettiin myös, että mallin mukainen 

virtuaalinen työtila on mahdollista toteuttaa käytännössä. Virtuaalisen työtilan mallin 

tekniseen toteutukseen ei tässä tutkimuksessa otettu kantaa. 

Mallin pohjalta voidaan lähteä toteuttamaan varsinainen virtuaalinen työtila. Jatkotut-

kimusta tarvitaan mallin soveltuvuudesta useamman yrityksen tarpeisiin sekä esimer-

kiksi julkiselle sektorille. Jatkotutkimusta tarvitaan myös työtilan toteutuksen jälkeen 

sen soveltuvuudesta sekä sen tehokkuudesta. Lisäksi mallin hyvyyttä olisi hyvä tarkas-

tella jo olemassa oleviin virtuaalisiin työtiloihin. 
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