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Tutkittava yritys on siirtynyt ketterään tiimiorganisaatioon. Tutkimuksessa keskitytään 

tutkimaan ketteryyden toteutumista rakennuttamisen neljällä infraprojektilla. Painopiste 

on sen tarkastelussa, kuinka projektit ovat ketteriä (eng. being agile) eikä kuinka 

projekteilla tehdään ketterästi (eng. doing agile), koska olemalla ketterä vaikuttaa 

toimintaan enemmän kuin vain tekemällä ketterästi. Työssä tutkitaan, miten ketteryys 

esiintyy projekteilla ja kuinka sitä voisi kehittää. 

Tutkimusmenetelmänä on laadullinen ja se perustuu 44 puolistrukturoituun 

kysymykseen, jotka muodostettiin kirjallisuudessa esiintyvistä ketteryyden arvoista, 

periaatteista, metodeista, käytänteistä ja mahdollistajista. Tutkimusta varten haastateltiin 

neljää projektipäällikköä. Tutkimuksessa muodostettiin kahdeksan kategoriaa ketterälle 

toiminnalle ja visuaalinen taulukko ketteryyden arvoista sekä periaatteista. Kahdeksan 

kategoriaa kuvastaa tarkemmin sitä, kuinka ketteryys näkyy käytännössä. Visuaalinen 

taulukko kuvastaa puolestaan sitä, kuinka eri ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuvat 

projekteissa.  

Tutkimuksessa muodostetun taulukon mukaan ketteryyden arvot näyttävät toteutuvan 

paremmin kuin ketteryyden periaatteet. Tämän perusteella voitaisiin todeta, että 

yrityksessä on onnistuttu luomaan ”olemalla ketteriä”, mutta ”tekemällä ketterästi” -

puoleen pitää kiinnittää huomiota, jotta ketteryys toteutuu kokonaisvaltaisemmin. 

Tuloksia ei voi yleistää pienen otannan takia ja ketteryyden tutkimusmenetelmää tulisi 

kehittää, jotta kehityskohteet tulisivat yksiselitteisemmin esille. 

Asiasanat: ketterä, projektit, rakennusala 



 

 

2 

   

 

ABSTRACT 

Agile in Construction Projects 

Ilari Parkkonen 

University of Oulu, Degree Programme of Industrial Engineering and Management 

Master’s thesis 2021, 111 pp. + 8 Appendixes 

Supervisor at the university: Jaakko Kujala 

 

The research studies a company, that has changed from hierarchy organization into an 

agile team organization. The study is focused on the implementation of agile team 

organization practices through construction of four infrastructure projects. The more 

precise is on how projects are being agile, not on how projects are done in agile manner 

since being agile affects practices more than just doing agile work. This work examines 

how agility is present in construction projects and how it could be developed. The 

company is specialized in acting as a contractee consultant. 

Research method of this study is qualitative, and it is based on 44 semi-structured 

questions that consist of literature values, principles, methods, practices, and enablers of 

agile factors.  The questionnaire was used in the interviews carried out for four project 

managers. were interviewed for study. Within this study, categories of agile action and a 

visual table of agile values and principles were formed. The eight categories of agile 

action describe how agility is reflected in practice and the visual table instead reflects 

how agile values and principles are implemented on construction projects.  

As a result of this study, it was found out that the values of agility seem to be better 

realized than principles of agility. Based on the construction projects, it can be stated that 

the company has succeeded in being agile, but doing agile needs more focus to holistically 

succeed in the field of agility. Due to the small sample size, the results cannot be 

generalized outside the company, and the agility research method needs further research 

to make the agility development targets more unambiguous. 

Keywords: agile, project, construction industry 
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1 JOHDANTO  

Welado Oy on rakennuttajakonsultoinnin asiantuntijaorganisaatio, joka toimii rata-, tie-, 

kiinteistö- ja teollisuuden toimialoilla. Yritys työllistää yli 200 henkilöä (2021) ja 

liikevaihto on 16 miljoonaa (2020). Yritys on kasvanut voimakkaasti, mutta se haluaa 

tulevaisuudessakin säilyttää pienen organisaation ketteryyden. Kasvun myötä 

alueorganisaatio on muutettu ketteräksi tiimiorganisaatioksi, jotta toiminta säilyisi 

ketteränä ilman väliportaita ja vältetään alueorganisaation haasteet yrityksen kasvaessa. 

Weladon laajetessa myös ulkomaille, koetaan tärkeäksi, että toimintatavat säilyvät 

ketterinä ja ovat yrityksen strategian mukaisia. Edellä mainituista syistä diplomityön 

aiheeksi rajautui projektitiimien toiminnan tarkastelu ketteryyden näkökulmasta. 

Tavoitteena on nähdä, kuinka ketteryys (eng. Agile) käytännössä toteutuu 

projektitoiminnassa ja kuinka sitä voisi kehittää tämän tutkimuksen perusteella. Kun 

yrityksen johto yhdistää tutkimuksen yritystason tiimiorganisaatiorakenteeseen ja 

strategiaan, johto voi analysoida ketteryyden toteutumista koko organisaatiossa sekä 

tehdä omia johtopäätöksiä kokonaisuudesta. 

1.1 Tutkimuksen tavoite  

Weladon tavoitteena on muuttaa rakennusalaa ketterämpään ja ihmisläheisempään 

suuntaan omalla toiminnallaan, eli näyttämällä esimerkkiä muille. Muuttamalla 

rakennusalan ajattelutapaa perinteisestä ketterämmäksi voidaan edesauttaa uusien 

toimintamallien laajempaa käyttöä, koska uudenlaisella ajattelulla voidaan synnyttää 

uudenlaista toimintaa (Saarenpää 2010). Ketteryyden avulla voi olla mahdollista parantaa 

rakennusalan tuottavuutta, joka on maailmanlaajuisesti heikkoa (Aziz & Hafez 2013).  

Rakennusala on ollut perinteisesti konservatiivinen ala, mikä on muuttumassa (Paul & 

Eldhose 2019). Projektit ovat tulleet yhä monimutkaisemmaksi (Harvett 2013), ja se on 

yksi syy rakennusalan huonoon tuottavuuteen (Kaming et al. 2010; Sohi et al. 2016). Yhä 

useammin väitetään, että pelkästään perinteinen projektinhallintamenetelmä ei ole enää 

tehokas, ja siitä huolimatta nykyiset projektinhallintamenetelmät näyttävät edelleen 

aliarvioivan dynaamisen ympäristön vaikutuksia toimintaan (Hertogh & Westerveld 

2010; Priemus & Wee 2013). Yhä monimutkaisemmat projektit tarvitsevat onnistuakseen 

räätälöityjä projektinhallintamenetelmiä (Sohi et al. 2016). Rakennusalalla on tullut 
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selkeä ero siihen, kuinka rakennushankkeita toteutetaan ja miten niitä pitäisi johtaa (Paul 

& Eldhose 2019). Ketteryys on yksi tapa vastata haasteisiin, koska se sopii 

monimutkaisiin (Cockburn & Highsmith 2001; Paul & Eldhose 2019) ja dynaamisiin 

projekteihin (Häyrinen 2016). 

Projektiyritysten toimialat näyttävät kehittyvän ketterämpään suuntaan (Nuottila, Kujala 

& Nystén-Haarala 2015) ja ketterä toimintamalli pystyy nopeasti ja tehokkaasti 

muuttamaan yrityksen strategian, rakenteen, prosessit, ihmiset ja tekniikan kohti arvon 

luomista (Aghina et al. 2017).  Welado on vastannut rakennusalan muutokseen 

pyrkimällä sekä edelläkävijyyteen rakennusalalla mm. ketteryydessä että 

ihmisläheisyyteen johtamisessa. Lisäksi Weladon strategian oletetaan tukevan ketteryyttä 

ja uusia toimintatapoja, jotta se tuo arvoa asiakkaalle. Asiantuntijat ovat suositelleet 

ketterien projektimenetelmien ja -tekniikoiden käyttöä etenkin silloin, kun 

liiketoimintaympäristössä tapahtuu muutoksia ja yritys sopeutuu tilanteeseen 

organisaatiomuutoksella haluten samalla varmistaa strategisen kehityksen (Čelesnik, 

Radujković & Vrečko 2018; Conforto et al. 2014, 2016). Tämä tutkimus keskittyy 

projektitoimintaan, eli siihen, kuinka ketteryys toteutuu projekteilla ja kuinka se pitäisi 

huomioida toiminnassa entistä paremmin. Tämän tutkimuksen avulla yritys pystyy 

analysoimaan, kuinka ketterä tiimiorganisaatiomuutos on lähtenyt toteutumaan. Ekström 

ja Petterson (2016) onkin todennut, että ketterän rakentamisen toteuttaminen on 

aloitettava muuttamalla rakennusalan tapaa organisoitua, koska ketteryys vaatii 

monitoimitiimejä, joita rakennusalalla ei tyypillisesti ole (Ekström & Pettersson 2016). 

Ketteryyden tutkimus rakennusalalla on keskittynyt pitkälti suunnitteluun tai Scrum-

työkalun käyttöön (Johansson & Gustavsson 2012). Tässä tutkimuksessa keskitytään 

rakennuttamisen projektitoimintaan ja siihen, kuinka ketteryys näkyy 

projektitoiminnassa. Näkökulmana on, kuinka projektit ovat ketteriä (eng. Being agile), 

eikä niinkään se, kuinka tehdään ketterästi (eng. doing aigle). Koska ketterästi tekeminen 

ei tarkoita välttämättä, että ollaan ketteriä. Päämäärä on siis tekemistä tärkeämpää. 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Diplomityö jakautuu kirjallisuuskatsaukseen, tutkimukseen, empiriaan, tulosten 

tarkasteluun ja analyysiin, johtopäätöksiin ja suosituksiin sekä yhteenvetoon, joka kokoaa 
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tutkimuksen. Tutkimusperiaatteena käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, 

koska se soveltuu tutkimuskysymyksiltään laaja-alaisiin tutkimuskysymyksiin (Creswell 

2009), on käytännöllinen kun on ymmärrettävä käsiteltävä asia (Vaz-Serra, Hui & Aye 

2020) ja sitä pidetään sopivana, kun tutkitaan organisaatioita, ryhmiä ja yksilöitä 

(Johansson & Gustavsson 2012). 

Tutkimusta jäsentävät tutkimuskysymykset, ja niihin vastaamalla pyritään saamaan 

selville, kuinka ketteryys näkyy ja toteutuu projektitoiminnassa. Tutkimuksessa pyritään 

löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin (TK): 

• TK 1: Kuinka ketteryyttä voidaan arvioida rakennuttamisessa?  

• TK 2: Mitkä ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuvat rakennuttamisen 

projekteilla yrityksessä? 

• TK 3: Mitä pitäisi kehittää, että ketteryys sekä ketteryyden arvot ja periaatteet 

toteutuisivat paremmin projekteilla? 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset. 

 

Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset on esitetty kuvassa 1. Johdantokappaleessa 

esitellään tutkimuksen tausta ja eteneminen. Luvun 2 kirjallisuuskatsauksessa vastataan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja tutkitaan, mikä on ketteryyden määritelmä, mitä 

on ketteryys ja kuinka se näkyy projektijohtamisessa sekä rakennusalalla kirjallisuuden 

mukaan. Luvussa 3, empiria, vastataan toiseen tutkimuskysymykseen analysoimalla 

yrityksen nykytilaa perustuen projektipäälliköiden puolistrukturoituihin haastatteluihin. 

Luvussa 4, tulosten tarkastelu- ja analyysivaiheessa, käydään haastattelun vastaukset läpi 

kahdeksan projektitoiminnan osa-alueen sekä ketteryyden arvojen ja periaatteiden kautta. 

Luvussa käsitellään myös omia havaintojani yrityksestä. 

Luvussa 5 esitellään johtopäätökset ja suositukset sekä vastataan kolmanteen 

tutkimuskysymykseen kirjallisuuskatsauksen, empirian sekä nykytilanteen analysoinnin 
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avulla. Tutkimuksen analysointi ja johtopäätösluvuissa noudatetaan ohjaavan 

tapaustutkimuksen eli normatiivisen tutkimustavan periaatetta, jonka avulla pyritään 

kuvaamaan millainen yrityksen pitäisi olla (Routio 2007). Tavoitteena on tutkimuksen 

hyödyllisyys yritykselle, ei totuuden etsiminen (Routio 2007). Luvussa 6 käsitellään 

tärkeimmät kehitysehdotukset havaintojen pohjalta, kootaan yhteen työn tärkeimmät 

muut havainnot ja arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. 

1.3 Tutkimuksen menetelmät 

Haastateltaville ei ole kerrottu etukäteen mitä ketteryys on, etteivät haastateltavat pysty 

valmistautumaan vastauksiin. Lupa haastattelujen tallentamiseen kysyttiin (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009) ja haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu 

haastattelu, joka on yleinen laadullisessa tutkimuksessa (Ghauri, Grønhaug & Strange 

2020). Haastattelussa painotettiin rehellisyyttä ja avoimuutta, joka on mainittuna myös 

Weladon strategian yhtenä kulmakivenä. Haastateltava joukko on pieni, eikä se 

välttämättä edusta koko yrityksen toimintaa.  

Haastattelussa käytettiin apuna osallistujien havainnointia. Haastattelija saattoi siis 

osallistua jossain määrin tilanteeseen, mutta ei pyrkinyt vaikuttamaan vastauksiin.  Tämä 

lisää haastattelun luotettavuutta ja parantaa käsitystä siitä, mitä ihmiset todella tekevät ja 

ajattelevat aiheesta, eikä vain sitä, mitä haastateltavat väittävät. (Johansson & Gustavsson 

2012). Tämän opinnäytetyön tekijä työskentelee Weladossa ja hänellä pääsy yrityksen 

ohjeisiin, dokumentointiin, auditointeihin, johdon katselmuksiin ja järjestelmiin yleisesti 

laaja-alaisesti. Haastattelussa pystyttiin hyödyntämään kyseisiä tietoja ja siten 

varmentamaan haastateltavien vastauksia. Tutkija pystyi kysymään perusteluja 

vastauksille, jos heräsi epäilys vastauksen oikeellisuudesta. 

Haastatteluun valikoitui neljä projektipäällikköä, joilla on vankka alakohtainen 

substanssikokemus. Kahdella projektipäälliköllä on kokemusta Weladosta ja 

projektipäällikön tehtävistä yli vuosi. Kaksi muuta projektipäällikköä ovat työskennelleet 

yrityksessä pitkään ja ovat erittäin kokeneita projektipäälliköitä. Projektipäälliköt 

toimivat infra-alalla rakennuttajina ja projektien koot ovat yli kymmenestä miljoonasta 

eurosta satoihin miljooniin. 
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Tutkimuksen empiriaa varten muodostettiin haastattelukysymykset 

kirjallisuuskatsauksen perusteella. Kysymyksiä muodostettiin laaja joukko, josta tutkija 

valitsi sopivimmat rakennusalan kontekstiin. Kysymyksistä pystyttiin hahmottamaan 

kahdeksan kategoriaa, joihin kysymykset luokiteltiin. Kahdeksan kategoriaa jäsentää 

tutkimusta ja auttaa hahmottamaan, kuinka ketteryys voi ilmetä projektikontekstissa.  

Ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutumista varten muodostettiin taulukko, johon 

kerättiin havaintoja haastattelukysymysten vastauksista. Taulukolla pyrittiin 

hahmottamaan visuaalisesti kuinka ketteryyden arvot sekä periaatteet toteutuvat 

projekteilla. Tutkimuksessa esiintyvillä sanoilla hanke ja projekti tarkoitetaan yleensä 

samaa asiaa. Alalla sanoja käytetään usein ristiin, koska niillä ei yleensä ole suurta 

merkityseroa. Sana voidaan tulkita yleisesti hankkeeksi tai projektiksi, jos asiayhteydestä 

ei selkeästi painoteta niiden eroa. Kappaleissa 3.1 ja 3.2 sanat erotellaan tarkasti, koska 

ne koskevat haastatteluvastauksia ja projektipäällikkö voi kertoa esimerkin hankkeen 

yhdestä projektista, eikä esimerkki päde kaikkiin hankkeeseen kuuluviin projekteihin. 

Näissä tilanteissa sanoilla on selkeä merkitysero ja se käy ilmi asiayhteydessä.  

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Ketteryyden konseptia on kehitetty teollisuustuotannossa ja informaatioteknologia-alalla 

erikseen. Tähän tutkimukseen on valittu informaatioteknologian mukaisesti määritelty 

ketteryys, koska siinä on enemmän kokonaisvaltaista projektinjohdollista 

hyödyntämispotentiaalia kuin teollisuustuotannon ketteryyden suunnalla. (Häyrinen 

2016). Tutkimus rajatiin Weladon ydintoimialaan eli rakennuttamiseen, johon kuuluvat 

olennaisesti julkiset hankkeet. Welado haluaa profiloitua ketterämmäksi kuin perinteiset 

rakennuttajakonsultointiyritykset, vaikka ketterä toiminta on todettu haasteelliseksi 

julkisissa hankkeissa muun muassa hankintalain takia (Häyrinen 2016; Hekkala et al. 

2017; Nuottila, Aaltonen & Kujala 2016). Tutkimuksesta rajataan pois havaintojen 

toimeenpano eli ns. kehittämishankevaihe, mikä on yleinen laajassa ohjaavassa 

tapaustutkimuksessa (Routio 2007), koska ajallisesti ja työn laajuudellisesti tämä 

tekeminen ei ole mahdollista. 

Tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen näkemykseen, koska rakennuttajakonsultin 

työ on hoidettava kokonaisvaltaisesti hyvin, koska yksittäisen osa-alueen heikkous voi 
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vaikuttaa koko projektiin merkittävästi. Tästä syystä haluttiin tehdä kokonaisvaltaisempi 

tutkimus yleisemmällä tasolla kuin detaljitasolla keskittyä yksittäiseen osa-alueeseen.  

Tutkimuksessa keskitytään ketteryyteen – ei siihen, miten projekteja tulisi johtaa 

projektinhallinnan kannalta, koska ketteryyden ja projektinhallinnan yhdistäminen on jo 

itsessään laaja tutkimuksen aihe. 

Teoriaosuus on kattava, jotta lukijalle muodostuu mahdollisimman hyvä kokonaiskuva 

ketteryydestä.  Kaikkia teoriassa esitettyjä asioita ei pystytty huomioimaan tutkimuksen 

laajuuden ja haastatteluajan rajallisuuden takia. Kysymykset eivät kartoita ketteryyden 

ilmenemistä aukottomasti, koska kysymyksiin ja haastatteluihin oli rajattu aika käytössä. 

Tästä syystä kysymyksissä voi olla aukkoja ketteryyden tarkasteluun. Tutkimuksen 

tarkoitus onkin osoittaa, kuinka ketteryys ilmenee, ei muodostaa täydellisiä kysymyksiä 

ja näkemystä projektien tilasta, koska tällaisen työn laajuus olisi huomattavasti 

diplomityötä suurempi. 
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2 KETTERYYDEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään siihen, kuinka rakennusprojektien toteuttaminen on 

muuttunut viime vuosikymmeninä, miksi ketteryys on alkanut kiinnostamaan 

rakennusalaa sekä millaisiin projekteihin ketteryys sopii ja miksi? Aluksi hahmotetaan 

karkea käsitys rakennusalan tilasta, sen jälkeen käydään läpi ketteryyden arvot, 

periaatteet sekä muutamia käytänteitä ja menetelmiä yleisesti. Sitten esitellään 

ketteryyden ilmenemistä käytännössä kahdeksan kategorian avulla, kerrotaan kuinka 

ketteryys näkyy projektijohtamisessa ja rakennusalalla sekä lopuksi tarkastellaan, mitä 

hyviä tai huonoja puolia ketteryydessä on.  

Ketteryys on lähtöisin sovelluskehityksestä (Beck et al. 2001; Meyer 2014), mistä se on 

lähtenyt laajenemaan eri aloille. Tieteellistä kirjallisuutta ja empiiristä tutkimusta 

ketteryyden käyttämisestä on vain vähän muualla kuin sovelluskehityksessä (Ćirić & 

Gračanin 2017; Conforto et al. 2014; Johansson & Gustavsson 2012; Lappi et al. 2018), 

ja tämä koskee myös rakennusalaa (Jin 2017). Rakennusalalla on kuitenkin ollut 

kiinnostusta tutkia asiaa (Ćirić & Gračanin 2017; Owen et al. 2006), koska ketteryys voi 

sopia kaikentyyppisille rakennusprojekteille sen rajoitteet huomioiden (Ekström & 

Pettersson 2016). 

Rakennusalan johtaminen ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosikymmeninä, vaikka 

muuttuvia tekijöitä on tullut lisää ja itse projektien tuottaminen on muuttunut, mikä on 

johtanut  eroavaisuuteen, miten rakennusprojekteja johdetaan ja miten niitä pitäisi johtaa. 

(Paul & Eldhose 2019) Markkinat muuttuvat jatkuvasti, joten liiketoiminnan on pysyttävä 

siinä mukana  (Johansson & Gustavsson 2012). Rakennusalan perinteisenä toteutustapana 

on vaiheittainen suunnittelu eli vesiputousmalli (Ahmed & Mohammed 2019; Mohamed 

& Moselhi 2019), mistä on siirrytty limitykselliseen suunnitteluun, koska vaiheittainen 

suunnittelu on koettu liian jäykäksi dynaamisessa toimintaympäristössä (Häyrinen 2016) 

ja sitä kautta on pyritty vastaamaan muutokseen.  

Vesiputousmalli tuottaa paljon dokumentaatiota, eikä se mukaudu laajuuden (Palmquist 

et al. 2013), aikataulun ja resurssien muutoksiin, koska projektin tavoite ja toteutus on 

määritelty projektin alussa (Nerur, Mahapatra & Mangalaraj 2005). Jos projektin 

vaatimukset ovat hyvin selkeitä ja muuttumattomia ja projektilta vaaditaan hyvää 
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ennustettavuutta, vakautta sekä korkeaa varmuutta, on perinteinen vesiputousmalli 

parempi vaihtoehto (Boehm & Turner 2005) kuin ketterä, koska vesiputousmalli perustuu 

yksityiskohtaiseen etukäteissuunnitteluun  (Boehm & Turner 2005; Mohamed & Moselhi 

2019). 

Rakennusala ei siis ole staattinen (Gillen & Gittleman 2010) kuten prosessiteollisuus. 

Rakennusalan projekteja pidetään luonteeltaan uniikkeina ja dynaamisina, sekä projekti 

aikana voi tulla paljon muutoksia (Mohammed & Karri 2020).  Häyrisen (2016) mukaan 

dynaamisissa projekteissa, jossa vaatimukset voivat muuttua, ketterä projektijohtaminen 

(eng. Agile Project Management, APM) on yksi keino pyrkiä vastaamaan 

asiakasvaatimusten muutoksiin, jopa kesken rakennusprojektin. Yritysten tuleekin 

suunnata sellaiseen suunnitteluun, mikä sopii yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen, ja 

yhdistää ketterää ja perinteistä suunnittelua, koska molemmilla on omat heikkoutensa ja 

vahvuutensa (Boehm 2002). Tätä kutsutaan Boehmin mukaan hybridilähestymiseksi. 

Oikea tasapaino ketterän ja perinteisen suunnittelun välillä löytyy tarkastelemalla 

projektin riskien ominaispiirteitä ja annettujen metodien ominaispiirteitä (Boehm 2002). 

Ketterän projektijohtamisen kirjallisuudessa annetaan Conforton et al. (2014) mukaan 

sanomaton viesti, mikä vahvistaa tarvetta toteuttaa tai käyttää ketterää projektijohtamista 

vain lähestymistapana, missä käytetään teoriassa esitettyjä käytänteitä, työkaluja ja 

tekniikoita. (Conforto et al. 2014). Ketteryys ei siis ole joukko erilaisia työkaluja, joita 

voi käyttää miten vain - se ei toimi Parenten (2015) mukaan. Pitää noudattaa myös 

ketteryyden metodologiaa ja seurata prosessia kokonaisuudessaan, jotta projekti onnistuu 

(Parente 2015). Tutkimuksen keskitytään enemmän kuvan 2 alimpiin ja vaikuttavimpiin 

portaisiin eli kuinka ”ollaan ketteriä” eikä ”kuinka tehdään ketterästi”, koska ketteriä 

tuloksia ei saada vain tekemällä asioita ketterästi vaan olemalla ketterä (Denning 2016). 

Keskittymällä pelkkiin ketteriin työkaluihin ja käytänteisiin sorrutaan helposti 

mikromanageeraamiseen (Ganahl 2021). Perinteiseen johtamiseen verrattuna ketteryys 

vaati ennen kaikkea johtamistavan muutosta ja uudenlaisen organisaation luomista 

(Denning 2016; Ganahl 2021; Powers 2018). Tämän tutkittava yritys on tehnyt kuluvan 

vuoden aikana. Han ja Bogus (2013) mukaan ketterää yritystä kuvastaakin organisaatio, 

joka käyttää ketteriä periaatteita menestyäkseen. 



 

 

16 

   

 

Kirjallisuuskatsauksessa edetään kuvassa 2 alhaalta ylöspäin edeten 

käytännönläheisempiin eli näkyvämpiin keinoihin, mutta ei niin vaikuttaviin keinoihin. 

 

Kuva 2. Ketteryyden vaikuttavuus (mukaillen Ahmed & Mohammed 2019; Ganahl 

2021; Hilgersom 2020; Powers 2018; Smith & Sidky 2008). 

 

Markkinaympäristö muuttuu koko ajan ja ketterän yritystoiminnan on osoitettu olevan 

avaintekijä menestykseen ja yrityksen kehittämiseen (Conforto et al. 2014). Esimerkiksi 

sovelluskehityksen start-up yritykset hyötyvät ketteristä käytänteistä saaden parempaa 

laatua ja resurssien parempaa käyttöastetta (Mariño & Bercheñi 2020). Ketterien yritysten 

on osoitettu kasvavan 37 prosenttia nopeammin ja 30 prosenttia tuottavammin kuin 

yritysten, jotka eivät ole ketteriä (Glenn 2009). Lalmi et al. (2021) esittää olettamuksen, 

että ketteryys sekä lisää tuottavuutta ja maksimoi tulokset että voi auttaa kehittämään 

yhteistyötä ja joustavuutta tiimissä. 

Ketterällä projektijohtamisella on onnistuttu vastaamaan hyvin aikarajoihin ja muutoksiin 

sovellusteollisuudessa. Syynä tähän on ollut nopea palaute asiakkaalta ja asiakkaan 

jatkuva osallistaminen. (Johansson & Gustavsson 2012; Mohamed & Moselhi 2019). 

Ketterän projektijohtamisen tutkiminen on Ćirić ja Gračanin (2017) mukaan lisääntynyt 

huomattavasti muuallakin kuin ohjelmistokehityksessä, kuten myös sen käyttäminen. 

Tähän on lukuisia syitä: Projektit ovat muuttuneet lähes poikkeuksetta 

monimutkaisemmiksi. Lopputulokset ovat epävarmoja ja tavoitteet voivat vaihdella 
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projektin kuluessa. Kilpailu on kansainvälistä. Mahdollisuudet ovat dynaamisia ja 

yrityksen prosessit ovat yleensä monimutkaisia. (Ćirić & Gračanin 2017). 

Perinteisessä projektijohtamisessa ammattilaiset ennakoivat kaikki yksityiskohdat ennen 

toteutusta, mutta nykyaikaiset projektijohtajat tietävät, että perinteisen projektijohtamisen 

on vaikea vastata muutokseen (Williams 2005). Ketterillä menetelmillä voidaan vastata 

muutokseen ja olla tarvittaessa joustavampia (Ćirić & Gračanin 2017). Jos ketteryys 

auttaa edellä mainittuihin asioihin, niin sen tutkiminen rakennusalan kontekstissa on 

hyödyllistä. 

2.1 Ketteryyden määritelmä 

Ketteryys on monitahoinen käsite ja ketteryys voidaan saavuttaa monella eri tavalla 

riippuen projektiympäristöstä (Lyytinen & Rose 2006), siksi jokaisen organisaation 

pitäisi omaksua juuri kyseiseen yritykseen sopiva tulkinta ketteryydestä (Boehm 2002; 

Häyrinen 2016). Ketteryydelle on myös yli 50 määritelmää, mitkä voivat välillä olla 

ristiriidassa keskenään (Leybourn 2013). On siis hyvä selventää, mitä ketteryys tarkoittaa 

yleisesti ja tässä tutkimuksessa.  

Ketteryys on joukko arvoja, asenteita, periaatteita, metodeja ja työkaluja, joita voidaan 

käyttää eri aloilla (Johansson & Gustavsson 2012). Ketteryys voidaan jakaa eri tasoille, 

kuten on esitetty kuvassa 2. Kuva mukailee Smith ja Sidky (2008) ketteryyden arvojen ja 

ketteryyden periaatteiden linkittymistä keskenään. Kuvaan on lisätty käytänteet ja 

työkalut havainnollistamaan, kuinka työkalut liittyvät ketteryyteen käytännössä. 
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Kuva 3. Ketterät arvot ja periaatteet (mukaillen Ahmed & Mohammed 2019; Smith & 

Sidky 2008), lisättynä käytänteet ja työkalut sekä keinojen näkyvyys ja vaikuttavuus.  

 

2.1.1 Ketteryyden arvot 

Kun kirjallisuudessa käsitellään ketteryyden arvoja, periaatteita tai käytänteitä, viitataan 

usein ketteryyden manifestiin (Beck et al. 2001) tai Meyerin (2014) kirjaan. Näitä 

käytetään myös tämän tutkimuksen pohjateoksina, koska eri teoksissa on runsaasti 

viittauksia näihin kahteen teokseen. Ketteryyden arvot tulevat Agilemanifeston arvoista 

(Beck et al. 2001; Leffingwell 2010) ja Meyerin (2014) opeista. 

Muodollisesti ketteryys sai alkunsa ohjelmistokehityksestä vuonna 2001, kun joukko 

ohjelmistokehittäjiä julkaisi ketterän ohjelmistokehityksen manifestin. Manifesti 

perustuu neljään arvoon (Beck et al. 2001; Leffingwell 2010), jotka ovat kuvassa 4. 

Häyrinen (2016) tiivistää, että kuvassa 4 arvojen vasemmalla puolella olevia asioita on 

tarkoitus korostaa ja arvostaa enemmän kuin oikeanpuoleisia, vaikka oikeanpuoleisetkin 

asiat ovat tärkeitä, mutta eivät niin tärkeitä kuin vasemmanpuoleiset asiat. Nerur et al. 

(2005) mukaan yleisesti manifesti arvojen mukaista toimintaa ihmiskeskeisyys. 
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Kuva 4. Agilemanifesto.org:in neljä arvoa (mukaillen Beck et al. 2001). 

 

Ketteryyden ensimmäinen arvo on: yksilöt ja vuorovaikutus ovat tärkeämpiä kuin 

menetelmät ja työkalut (Beck et al. 2001). Tarkoituksena on korostaa taitavien 

henkilöiden vuorovaikutuksen arvoa suhteessa menetelmiin ja työkaluihin. Työkaluilla ja 

menetelmillä on arvoa, mutta vuorovaikutus on tärkeämpää. (Häyrinen 2016; Hunt 2006) 

Projektit tulisi muodostaa motivoituneiden yksilöiden ympärille ja antaa heille se tuki, 

minkä he tarvitsevat. Työntekijöiden olisi kommunikoitava kasvokkain ja ehdotettava 

parannuksia työskentely-ympäristöön, lisäksi johtamisen pitäisi poistaa hedelmällisen 

yhteistyön esteet. (Rigby, Sutherland & Takeuchi 2016). Ensimmäinen arvo voidaan 

ymmärtää myös siten, että projektihenkilöstöllä on vastuu muokata tai tarvittaessa poiketa 

annetusta prosessista, käyttää parhaimpia valitsemiaan työkaluja sekä soveltaa niitä 

projektiin eikä poikkeuksetta noudattaa annettua prosessia tai työkalua (Johansson & 

Gustavsson 2012). 

 

Toinen arvo, toimiva ohjelmisto on tärkeämpi kuin kattavaa dokumentaatio (Beck et al. 

2001). Arvo tarkoittaa, että kattava dokumentaatio projektin aikana johtaa ennen pitkää 

turhaan dokumentaatioon, koska ketteryyteen kuuluu, että vaatimukset muuttuvat 

projektin aikana. (Häyrinen 2016; Hunt 2006). Kuten Rigby et al. (2016) tiivistää, että 

toisessa arvossa innovoijat, jotka näkevät tuloksensa markkinoilla nopeasti, oppivat 

nopeasti, ovat tyytyväisempiä, pysyvät kauemmin yrityksessä ja tekevät enemmän 

arvokasta työtä. Tiimien pitäisi tuottaa asiakkaalle pieniä tuotoksia nopeasti ja lyhyillä 

sykleillä (Johansson & Gustavsson 2012) sekä arvioida ja säilyttää sen hetkiset tuotokset, 

jos asiakas on niihin tyytyväinen tai tarvittaessa keksiä ratkaisu tyytymättömyyteen. 

Mahdolliset ongelmat tai tyytymättömyys tulisi ratkaista käyttäen kokemusta, ei 

perustellen tai asiakkaan kanssa väitellen. (Rigby et al. 2016). Johansonin ja Gustavssonin 
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(2012) mukaan toista arvoa kuvastaa myös se, että syklien tuotosten arviointi toimii 

seurantatyökaluna edistymiselle. Projekti pystytään tarvittaessa päättämään 

kehityssykliin, jos kehitystä ei ole järkevää jatkaa, ja näin vältetään turha kehittäminen 

sekä säästetään turhasta kehityskustannuksesta (Johansson & Gustavsson 2012). 

 

Kolmas arvo korostaa, että asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut 

(Beck et al. 2001). Sopimukset ovat tärkeitä vastuiden määrittämiseksi, mutta 

neuvotteluita tarvitaan ja yhteistyö on tärkeämpää. (Häyrinen 2016; Hunt 2006). Rigby 

et al. (2016) mukaan asiakkaan kanssa tehty yhteistyö on tärkeämpää kuin sopimuksessa 

pysyminen ja asiakas harvoin tietää, mitä todellisuudessa haluaa. Nopealla luonnoksella, 

testauksella ja yhteistyöllä saadaan fokus pidettyä arvon tuottamisessa (Rigby et al. 

2016). Tuotosten nopea ja säännöllinen esittely asiakkaalle, antaa sille mahdollisuuden 

nähdä, keskustella ja päättää, onko projektin suuntaa muutettava, ennen kuin mahdolliset 

ongelmat kasvavat liian isoksi (Johansson & Gustavsson 2012). 

 

Neljäs arvo havainnollistaa, että tiukka suunnitelmissa pysyminen voi olla haitallista, jos 

ympäröivät olosuhteet muuttuvat. Siksi muutokseen on pystyttävä vastaamaan. (Häyrinen 

2016; Hunt 2006) On suunniteltava vain työt, jotka eivät varmasti muutu ennen niiden 

aloitusta (Rigby et al. 2016). Johannsonin (2012) mukaan on turhaa yrittää suunnitella 

tulevaa liian tarkkaan, koska suunnitelma tulee todennäköisesti muuttumaan, kun projekti 

etenee tai markkinat muuttuvat. On keskityttävä vastaamaan muutokseen projektin aikana 

ja organisoitava sekä kontrolloitava muutosta, jotta asiakas pystyy jokaisen kehityssyklin 

jälkeen muuttamaan tarvittaessa kehityssuuntaa ja parantamaan näin lopputulosta 

(Johansson & Gustavsson 2012), mikä vastaa paremmin asiakkaan tarpeeseen. 

 

Vain yhdessä näistä ketteryyden manifestin alkuperäisistä arvoista, toisessa arvossa, on 

viittaus ohjelmistokehitykseen, joten niiden soveltaminen on mahdollista myös 

ohjelmistokehityksen ulkopuolella (Häyrinen 2016).  

Meyer (2014) määrittelee ketteryyden arvot viiden filosofisen opin avulla 

ohjelmistokehityksen näkökulmasta:  

1. Määritellään uudestaan roolit asiakkaille, kehittäjille ja johtajille 

2. Ei ennakoida liikaa 

3. Iteratiivinen kehitys 
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4. Rajoitettu ja neuvoteltu toiminnallisuus 

5. Keskity laatuun, mikä saavutetaan testauksella 

 

Ensimmäinen oppi koskee projektin kehittämisen peruspiirteitä eli kehittäjien ja johtajien 

rooleja. Johtajien työ on määriteltävä uudelleen, koska ketterät menetelmät siirtävät osan 

johtajien töistä kokonaan tiimeille. Näin käy jopa yhdelle tärkeimmistä töistä, tehtävien 

jakamiselle. Ketterät tiimit valitsevat ja jakavat tehtävät keskenään ja asiakas otetaan 

mukaan aktiiviseen kehittämiseen. Toinen oppi tarkoittaa, että vaatimuksia ei voi 

määrittää projektin alussa, koska asiakas ei vielä välttämättä tiedä, mitä hän haluaa. Ja 

vaikka vaatimukset voisi määrittää, ne olisivat hyödyttömiä, koska ne muuttuvat projektin 

aikana. Myös ohjelmistorakenteen etukäteissuunnittelu on turhaa, koska etukäteen ei voi 

tietää, mikä toimii ja mikä ei. Ketterät menetelmät suosivat jatkuvaa vuorovaikutusta, 

ongelmanratkaisua ja palautetta asiakkaan kanssa iteratiivisesti. (Meyer 2014) 

 

Meyerin (2014) ketteryyden kolmas oppi on iteratiivinen kehitys. Sen mukaan 

iteratiivisen kehityksen on oltava ajallisesti rajattua (eng. time-boxed). Ketterää 

menetelmää käytettäessä kehitettävän asian vaatimusdokumentti on korvattu listalla 

toimintoja, jotka on priorisoitu. Tiimi valitsee listalta eniten arvoa tai hyötyä tuovat 

toiminnot kehitykseen. (Johansson & Gustavsson 2012). Meyerin neljäs oppi, rajoitettu 

ja neuvoteltu toiminnallisuus, tarkoittaa, että ohjelmistossa on vain tärkeimmät 

ominaisuudet, koska aika ei riitä tekemään kaikkia tehtäviä (Johansson & Gustavsson 

2012), ja ominaisuuksien määrä on rajoitettu niihin, jotka tuovat asiakkaalle eniten arvoa 

tai toisin sanoen eniten tuottoa sijoitetulle pääomalle (eng. ROI, Return on Investment). 

Esimerkiksi autoteollisuudessa rajoitettu toiminnallisuus ja vain tärkeimmät 

ominaisuudet, voidaan käsittää leanimäisenä hukkana (eng. waste) ja työn minimointina 

prosessissa. Ketteryyden näkökulmasta on mahdotonta päättää etukäteen sekä 

toiminnallisuuksista että toimitusajasta. Siksi kehityskierroksille valitaan tärkeimmät 

asiat neuvottelemalla, jolloin aikataulu pysyy muuttumattomana, mutta ominaisuuksien 

määrä voi muuttua. Viimeinen Myerin ketteryyden oppi on laatuun keskittyminen, mikä 

tarkoittaa keskittymistä jatkuvaan testaukseen isoja etukäteistöitä vaativien 

laatutestausten sijaan. (Meyer 2014) 

Yhdistämällä Agilemanifestin ketteryyden arvot ja Meyrin opit, joita voidaan siis pitää 

arvoina, saadaan neljä samantyylistä arvoa, joilla on yhteneväisyyksiä keskenään. Tämä 
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auttaa hahmottamaan ketteryyden arvojen ilmenenistä paremmin kokonaisuutena kuin 

että arvot olisivat jokainen yksittäin. Arvot on esitetty alla olevassa taulukossa 1.  

Taulukko 1. Ketteryyden arvo (mukaillen Beck et al. 2001; Meyer 2014). 

 

 

2.1.2 Ketteryyden periaatteet  

Ketteryyden arvoista muodostettuja ketteryyden periaatteita tarkastellaan Beck et al. 

(2001) ja Meyerin (2014) määritelmien mukaan. Beck et al. (2001) on tunnistanut 

ketteryyden manifestin neljästä arvosta 12 erilaista periaatetta, joita tulisi noudattaa, jotta 

toiminta on ketterää. Hunt korostaa, että periaatteen toteutuminen on tärkeämpää kuin 

metodit, joilla päästään tavoitteeseen. Periaatteet ovat (Beck et al. 2001; Hunt 2006): 

1. Tärkeintä on tyydyttää asiakas 

2. Muutos on tervetullutta 

3. Toimita asiakkaalle säännöllisesti toimivaa ohjelmistoa 

4. Päivittäinen työskentely yhdessä kehittäjien ja liiketoiminnan edustajien kanssa 

5. Muodosta projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille 

6. Kasvokkain kommunikointi on parasta 

7. Toimiva ohjelmisto on edistymisen ensisijainen mittari 

8. Edistä kestävää kehitystä 

9. Keskittyminen tekniseen huippuosaamiseen ja suunnitteluun vahvistaa ketteryyttä 

10. Yksinkertaistaminen ja turhan työn välttäminen 

11. Itseorganisoituvat tiimit 

12. Tiimien säännöllinen itsensä ja prosessien arviointi sekä jatkuva parantaminen. 
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Meyerin ketteryyden periaatteet perustuvat puolestaan hänen määrittelemiinsä 

ketteryyden arvoihin. Periaatteet jaetaan kahteen kategoriaan: organisationaalisiin ja 

teknisiin. Meyerin (2014) periaatteet ovat: 

Organisaationalliset periaatteet: 

1. Aseta asiakas keskipisteeksi 

2. Anna tiimien itseorganisoitua 

3. Työskentele kestävässä tahdissa 

4. Kehitä minimaalinen ja vain toivottu ohjelmisto 

5. Hyväksy muutos 

Tekniset periaatteet: 

6. Kehitä iteratiivisesti: iteroi usein ja lukitse vaatimukset iteraatioiden ajaksi 

7. Suhtaudu testeihin päävoimavarana: aloita uusi kehitys vasta, kun edellinen on 

läpäissyt kaikki testit ja testaa ensiksi 

8. Ilmaise vaatimukset skenaarioiden kautta 

Organisationaaliset periaatteet kuvaavat projektin organisaatiota ja sen johtamista. 

Ensimmäiseksi kehitys on asiakaskeskeistä, mihin on osallistettava myös asiakas ja 

tavoitteena on tuottaa arvoa asiakkaan sijoitukselle. Toiseksi annetaan tiimin 

itseorganisoitua, itseohjautua ja jakaa tehtävät keskenään, jolloin johtajan vastuu 

pienenee huomattavasti. Kolmanneksi työskentely kestävässä tahdissa tarkoittaa 

inhimillistä työkuormaa ja työaikoja, ilman pakottavaa tarvetta työskennellä liian kovasti 

aikarajojen puitteissa. Neljänneksi minimalistisuus tarkoittaa, että ohjelmisto täyttää vain 

ne vaatimukset, mitä siltä on vaadittuna, ei enempää. Viidenneksi muutoksen 

hyväksyminen tarkoittaa, että ketterässä toiminnassa on hyväksyttävä muutos. Tarpeet 

määritellään projektin kuluessa, koska täydellisiä vaatimuksia ei voi esittää alussa tai ne 

voivat muuttuvat projektin kuluessa. (Meyer 2014) 

Teknisten periaatteiden iteratiivinen kehitysprosessi tarkoittaa mahdollisimman usein 

toimitettua ohjelmiston osaa, että asiakas voi antaa palautetta ja vaikuttaa seuraavaan 

iteraatiokierrokseen, mutta ei kesken iteraatiokierroksen. Testauksella tarkoitetaan, että 

kehityskierroksen on oltava täysin valmis ja toimiva ennen kuin jatketaan eteenpäin, ettei 

tule ikäviä yllätyksiä kesken olevista töistä. Skenaarioiden kautta viestiminen puolestaan 

havainnollistaa asioita. (Meyer 2014) 
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Yhdistämällä Agilemanifestin ja Meyerin ketteryyden periaatteet, niistä voi tunnistaa 

yhdistäviä piirteitä. Nämä on luokiteltu viiteen kategoriaan: asiakkaan huomioiminen, 

tiimi ja tiimityöskentely, muutos on huomioitava, iteratiivinen kehitys sekä eteneminen, 

seuranta ja arviointi. Kategorioihin sijoitetut periaatteet ovat taulukossa 2. Kategorisointi 

on tehty kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi. 

 

Taulukko 2. Ketteryyden periaatteet (mukaillen Beck et al. 2001; Meyer 2014). 

 

 

2.1.3 Ketteryyden metodit, käytänteet ja menetelmät 

Tässä alaluvussa käsitellään ketteryyden yleisimpiä metodeja, käytänteitä ja menetelmiä, 

jotka tukevat ketteryyttä. Näiden  taustalla ovat ketteryyden periaatteet, jotka pohjautuvat 

ketteryyden arvoihin. Agilemanifestissä ei käsitellä ketteriä käytänteitä ja manifestin 

jälkeen on luotu paljon käytänteitä, jotka voivat olla osin keskenään ristiriitaisia 

(Leybourn 2013). Ketteriä käytänteitä on poimittu tähän tutkimukseen kolmesta eri 

lähteistä, mitkä vaikuttivat olevan sopivimpia tähän tutkimukseen: (Abrahamsson et al. 

2002; Meyer 2014) ja Lappi et al. (2018). Viimeinen on korkeatasoinen ja systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus ketteryydestä. Kyseiseen tutkimukseen on valikoitu 42 tieteellistä 

teosta 2374 teoksesta, jotka käsittelevät ketteriä käytänteitä sovelluskehityksen 

kontekstissa ilman empiiristä arviointia. 

Ohjelmistokehityksessä Abrahamsson et al. (2002) määrittää ketterät 

sovelluskehitysmenetelmät neljään kategoriaan. Ketteryys on: 1. inkrementaalista eli 

nopeasyklistä ohjelmistokehitystä, 2. asiakkaan ja kehittäjien jatkuvaa yhteistyötä sekä 

läheistä kommunikointia, 3. suoraviivaista suorittamista eli helppoja metodeja oppia ja 
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muokata sekä hyvää dokumentointia ja 4. sopeutuvaa, eli viime hetken muutokset ovat 

mahdollisia. 

Sovelluskehityksessä Meyer (2014) jakaa ketterät menetelmät organisationaalisiin ja 

teknisiin käytänteisiin. Orgaaniset käytänteet pohjautuvat Scrum-työkaluun ja tekniset 

käytänteet XP-työkaluun (eng. Extreme Programmin) (Meyer 2014). Lyhyesti 

organisationaaliset käytänteet ovat: 1. päivittäiset tapaamiset, eli 15 minuutin kokous, 

jossa vastataan kolmeen kysymykseen: Mitä on tehty? Mitä teen seuraavaksi? Ja mitä 

esteitä on havaittu? (Johansson & Gustavsson 2012) 2. Planning game ja planning poker, 

joilla pyritään arvioimaan ja iteroimaan yhteisymmärrystä ja jotka liittyvät 

ohjelmistokehitykseen. 3. Jatkuva iterointi, joka tarkoittaa lyhyttä kehityssykliä ja 

jatkuvaa, jopa päivittäistä, osien integraatiota keskenään jotta ohjelmiston osat toimivat 

keskenään. 4. Retroperspektiivi, joka tarkoittaa, että tiimi ottaa aikaa kehitystyöltä 

jokaisen iteraatiokierroksen jälkeen, jotta tiimi voi kerrata mitä on saanut aikaiseksi ja 

oppia siitä tulevaisuuden kehitykseen. 5. Jaettu koodin omistajuus tarkoittaa, että kukaan 

ei omista koodia ja jokainen on vastuussa kaikesta koodista, mikä mahdollistaa 

henkilökohtaisemman panostuksen tuotteeseen. (Meyer 2014) 

Meyerin viidestä teknisestä käytänteestä vain kolmessa on havaittavissa sopivia piirteitä 

rakennusalalle. Nämä Meyerin (2014) kolme sopivaa teknistä käytännettä ovat: 1. 

Testipainotteinen kehitys, sen tärkein periaate on ’testaa ensiksi’, jotta koodi läpäisee 

testit. 2. Yksinkertaisella ratkaisulla tarkoitetaan, että ohjelmisto on minimalistinen ja 

tekee vain sen, mitä vaaditaan. Ketteryyteen kuuluu, ettei huomioida liikaa tulevaisuuden 

muutoksia, koska niitä ei tiedetä. 3. koodin standardointi, eli tiimi määrittää tyylisäännöt, 

joita käytetään kaikessa tuotettavassa koodissa.  

Lappi et al. (2018) on tutkinut ketteryyden käytänteitä kattavalla järjestelmällisellä 

kirjallisuuskatsauksella, jonka projektinhallinnan luokittelu on perustunut (Kujala et al. 

2015) tekemään tutkimukseen perinteisestä projektin hallinnasta. Ketterät 

projektihallinnan käytänteet on luokiteltu kuuteen kategoriaan (Lappi et al. 2018):  

1. Ketterä tavoitteen asettaminen: Asiakasyhteistyö, joustavat vaatimukset, 

tiimitasoiset tavoitteet, priorisoitu tehtävälista, iteratiivinen toiminta, 

käyttäjätarina tai arvojen käyttäminen määrittelyssä ja joustavat sopimukset. 



 

 

26 

   

 

2. Ketterät kannustimet ovat: Ketterä johtaminen sitouttaa tiimin; vertaisarviointi, 

projektikohtaiset organisaatiorakenteet, päätöksentekovalta ja asiakaskontaktointi 

tukee tiimin omistautumista; rahallisten kannustimien ja riskien jakaminen on 

osoitettu rajoitetusti toimivaksi yksilöiden sekä tiimien motivoitumiseen, mutta 

riskien hallinta on toteutettu usein perinteisin menetelmin. 

3. Ketterä seuranta: Tiimi seuraa suorittamistaan käyttämällä jaksottaista (eng. 

sprint) ja iteratiivista arviointia, jossa keskitytään asiakaspalautteeseen; 

mittaukset ovat standardoituja ja määrällisiä sekä ketteryydelle ominaisia ja 

laadullisia; projektin visuaalinen edistymisen seuranta suoritusten kautta; testaus 

on tärkeää tuotosten varmistamiseksi, että se täyttää käyttäjien vaatimukset ja 

testaus tulisi automatisoida, jos mahdollista. 

4. Ketterä koordinaatio / johtaminen: Viestintäesteiden poistaminen valtuutettujen 

tiimien sisältä ja niiden väliltä sekä reaaliaikainen ja epävirallinen viestintä; 

iteratiivinen projektisuunnitelma käyttämällä tuotteen kehitysjonoa ja tuotteen 

pitkäntähtäimen päämäärää (eng. product backlog ja product vision); 

infrastruktuurin ja käytänteiden varmistaminen asiakkaiden osallistamiseksi ja 

tiimin autonomian varmistamiseksi; muutoksen hallinta jatkuvalla priorisoinnilla; 

sekä helpottavat mekanismit tiheään asiakastoimitukseen. 

5. Ketterät roolit ja päätöksentekovalta: Ketterä projektitiimit, jotka omaavat monia 

toiminnallisia rooleja ja osallistava asiakasta; tiimeillä täysi autonomia 

päätöksenteko prosessissa; tilanteeseen mukautuva johtaminen (eng. leadership); 

sekä ketterä valmentaja huolehtii ketteristä kyvyistä, kuten Scrum-mestari 

huolehtii kehityssprinteistä ja tiimin suorituskyvystä. 

6. Ketterä osaamisen kehittäminen: Asiakkaiden kyvyt ja niiden luominen ovat 

avain varmistamaan ketterän projektin menestyksen; ketterän tiimin kokoonpanon 

on hallittava jännitteitä korkean ja matalan ammattitaidon henkilöiden välillä sekä 

erikoistuneen tai ristiin toimivan (eng. cross-functional) tiimin välillä; 

tiedonvaihtoprosessi ketterässä kehitystiimissä keskeisten sidosryhmien ja 

pysyvän organisaation kanssa ovat keskiössä valmiuksien kehittämisessä; sekä 

ketterät käytänteet ja työkalut tukevat rutinoitunutta ja jatkuvaa oppimista.  

2.1.4 Ketteryyden työkalut  

Ketteryyteen liitetään laaja joukko työkaluja, mutta ketteryyttä itsessään ei voi nähdä 

työkaluna (Sohi et al. 2016), vaan se on periaate. Työkaluja käyttämällä toteutetaan 
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ketteryyden arvoja, periaatteita ja käytänteitä. Osaa työkaluista käytetään muissa 

johtamisen tai toiminnanohjauksen filosofioissa, kuten lean-filosofiassa. 

Informaatioteknologian puolella ketteristä työkaluista suosituin ja käytetyin on Scrum 

(Gustavsson 2011; Johansson & Gustavsson 2012; Nuottila, Kujala & Nystén-Haarala 

2015). Työkalujen taustalla on joukko muita menetelmiä tai työkaluja kuten Kaizen, JIT 

(eng. Just In Time), WIP (eng. Work In Progress), imuohjaus (eng. Pull Controll) 

(Bhavsar, Gopalan & Shah 2020). Ketteryydessä eniten käytettyyn työkaluun, Scrumiin 

perehdytään lyhyesti kappaleessa 2.2.4 työkalut. 

2.2 Ketterä toiminta 

Tämän luvun alaluvuissa 2.2.1-2.2.8 perehdytään kahdeksan kategorian avulla siihen, 

kuinka ketteryys voi näkyä toiminnassa. Kategoriat kuvaavat osa-alueita, joihin ketteryys 

todennäköisesti sopii. Kategoriat on muodostettu kokoamalla kirjallisuudessa esiintyviä 

mahdollisesti rakennusalalle sopivia käytänteitä ja mahdollistajia sekä tekemällä näille 

kysymyksiä. Aiheista ja kysymyksistä on tunnistettu kyseiset kategoriat, joka helpottaa 

kokonaisuuden hahmottamista esimerkiksi projektitoiminnan eri osa-alueilla. Empirian 

haastattelukysymykset pohjautuvat näihin kirjallisuudessa esiintyviin asioihin sekä 

ketteryyden arvoihin ja periaatteisiin. Seuraavaksi perehdytään siihen, kuinka ketteryys 

näkyy yleisesti toiminnassa. 

Ensiksi on todettava, että ketteriä menetelmiä on useita, mutta kaikki niistä jakavat samat 

perusajatukset. Perinteinen etukäteissuunnittelu korvataan inkrementaalisella 

suunnittelulla, joka sopeutuu viimeisimpään saatavilla olevaan informaatioon. Laatu 

rakennetaan etukäteen. Teknisten riskit huomioidaan mahdollisimman varhain. 

Muuttuvat vaatimukset minimoidaan. Organisaatiolle tuotetaan jatkuvaa ja säännöllistä 

arvoa. Työntekijöille annetaan valtuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Tiimiä rohkaistaan 

jatkuvaan kommunikaatioon sidosryhmien välillä ja lisätään asiakkaan osallistumista. 

(Cooke 2012; Johansson & Gustavsson 2012).  

Ketteryys voidaan kuvata myös organisaation ominaisuutena reagoida ulkoisiin asioihin, 

kun taas joustavuus (eng. flexibility) on enemmän organisaation ominaisuus reagoida 

sisäisiin asioihin (Iskanius, Haapasalo & Page 2006). Ribeiro ja Fernandes (2009) 

mukaan pääpiireet ketterissä menetelmissä ovat lean, joustavuus ja iteratiivinen kehitys, 
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sidosryhmien osallistaminen sekä ketterien arvojen sisällyttäminen liiketoiminnan 

prosesseihin, jotta ketteryyden edut toteutuvat. Ketteriä menetelmiä voidaan myös 

yhdistää perinteisiin menetelmiin, kuten vesiputousmalliin, jolloin tulee hybridimalleja, 

mitkä voivat olla sopivampia esimerkiksi teollisuuteen (Mohamed & Moselhi 2019) kuin 

yksittäinen menetelmä. 

Ketteryyttä tukevia menetelmiä voivat olla rajapintojen hallinta (eng. interference 

management, IM) (Chen, Reichard & Beliveau 2007), lean ja leagile (Soltan & Mostafa 

2015). Näitä tarvitaan, koska ketteryydellä on omat heikkoutensa (Chen et al. 2007) ja 

leanillä on sekä yhteneväisyyksiä että päällekkäisyyksiä ketterän projektijohtamisen 

kanssa  (Johansson & Gustavsson 2012).  

IM tarkoittaa vuorovaikutusten huomioimista rajapinnoilla eli rajapintojen johtamista ja 

vuorovaikutusta. Esimerkiksi ihmisten, rakennusosien, aliurakoiden ja laitteiden välisten 

rajapintojen hoitaminen projektilla on haasteellista käytettäessä leanin tai ketteryyden -

filosofiaa, koska molemmissa on heikkouksia rajapintojen hoidossa etenkin, jos projekti 

on monimutkainen ja dynaaminen (Chen et al. 2007), mitä rakennusala on (van Marrewijk 

et al. 2008; Mohammed & Karri 2020). IM ei itsesään tarjoa riittäviä työkaluja 

projektijohtamiseen, vaan sitä on kutsuttu puuttuvaksi linkiksi projektijohtamisessa 

Nooteboom (2004) mukaan. Voidaan tiivistää, että IM tukee ketterää projektijohtamista 

lisäämällä pienten, itseorganisoituvien ja monimuotoisten tiimien tehokuutta ja 

tuottavuutta. (Chen et al. 2007) 

Esimerkiksi puutteellisesti hoidettu IM tarkoittaa projekteissa heikosti koordinoituja ja 

kontrolloituja rajapintoja, ja ne aiheuttavat yhteensovitusongelmia. IM:n etuja on, että se 

lisää ihmisten ymmärrystä tuotannosta ja rakentamisen monimutkaisuudesta, parantaa 

rakentamisen prosesseja, vähentää hukkaa, auttaa soveltamaan lean-periaatteita 

rakentamiseen ja auttaa ratkaisemaan tiettyjä ongelmia liittyen leanin soveltamiseen 

rakentamisessa. Shen et al. (2021) mukaan korjausrakentamisen kontekstissa IM:n on 

osoitettu vaikuttavan positiivisesti aikatauluihin ja kustannuksiin (Eray, Sanchez & Haas 

2019).] 

Monet tutkimukset osoittavat, että käyttämällä sekä ketteryyttä että leania voidaan 

saavuttaa merkittävää hyötyä. Yhdistelmää kutsutaan leagileksi (Naylor, Mohamed & 

Berry 1999). On syytä huomata, että molempia ei voida käyttää yhtä aikaa, vaan leania 
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käytetään hukan pienentämiseen ja ketteryyttä vastaamaan markkinoiden muutoksiin. 

(Soltan & Mostafa 2015). Leanissä on rajoitteensa, koska se ei tarjoa metodeja 

muuttuvaan projektiympäristöön (Bertelsen 2002), johon ketteryys tuo omat hyötynsä. 

Lisäksi tutkimus Ruotsin teollisuusrakentamisesta on osoittanut, että 

teollisuusrakentamisessa on enemmän yhteyttä ketterään toimintaan kuin lean-tuotantoon 

(Lessing, Stehn & Ekholm 2005), mitä tukee myös Naimin ja Barlowin (2010) tutkimus.  

Ketteryyttä ei voida pitää ainoana totuutena ja sillä on paljon yhteneväisyyksiä muihin 

johtamisperiaatteisiin. Ketteryyden eroavaisuuksista perinteiseen toimintaan on tehty 

taulukot 3 – 5, joista voi päätellä milloin toiminta on ketterää ja milloin ei. Taulukko 3 

kuvastaa Boehmin (2002) tulkintaa. Ketterää menetelmää käytettäessä henkilöstön on 

oltava asiantunteva, pidettävä tiivistä yhteydenpitoa ja tehdä yhteistyötä, kun perinteisissä 

menetelmissä henkilöstö on suunnitelmakeskeistä ja ulkopuolisen tietotaidon 

käyttäminen on mahdollista. Ketterässä menetelmässä asiakas on omistautunut, 

asiantunteva, yhteistyökykyinen, päättävä ja osallistuva, kun perinteisessä menetelmässä 

asiakas tekee yhteistyötä, mutta on lähinnä edustava ja käyttää ulkopuolisia 

asiantuntijoita. Ketteriä menetelmiä käytettäessä vaatimuksille on ominaista, että ne 

kehittyvät ja muuttuvat nopeasti, kun perinteisessä menetelmissä suositaan varhain 

tiedossa olevia vaatimuksia ja ne pysyvät muuttumattomina. Suunnittelu on tehty 

tämänhetkiselle tiedolle ja muutokset ovat halpoja, jos voidaan käyttää ketteriä 

menetelmiä. (Boehm 2002). Kun puolestaan perinteisessä menetelmää käytettäessä on 

suotavaa, että suunnittelu on tehty sekä tämänhetkisille että ennakoiduille vaatimuksille 

ja muutokset ovat usein kalliita (Owen & Koskela 2006). Tiimien koko on ketteryydessä 

pieni ja perinteisissä laaja. Ketteryydessä on tärkeää nopea arvon luonti (Sohi et al. 2016) 

kun taas perinteisessä menetelmässä on tärkeämpää suuri varmuus.  

Taulukko 3: Ketterät ja perinteiset menetelmät (mukaillen Boehm 2002). 
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Nerur et al. (2005) vertailee ketteryyttä ja perinteisiä menetelmiä alla olevassa taulukossa 

4. Perusoletuksena Nerur et al. (2005) pitää sitä, että ketteryydessä on korkea laatu, 

jatkuva kehitys, palauteen saaminen ja nopea muutos, kun taas perinteisissä menetelmissä 

tuote on tarkasti määritelty ja etukäteen tiedetty sekä suunnittelu on huolellista ja laajaa. 

Kontrollointi ketteryydessä ilmenee ihmiskeskeisenä, kun perinteisesti se on 

prosessikeskeistä (Beck et al. 2001). Ketterä johtaminen on ihmiskeskeistä ja 

yhteistyöhön painottuvaa, kun perinteinen johtamistyyli on käskyjä ja seurantaa. 

Tietotaidon ylläpitäminen ketteryydessä on taktista ja perinteisessä se on selkää. Ketterä 

viestintä on epämuodollista ja perinteinen muodollista. Asiakkaan rooli on ketterässä 

menetelmässä kriittinen, kun perinteisessä se on vain tärkeä. Ketterää projektin 

vaiheistusta ohjaavat tuoteominaisuudet ja perinteisessä menetelmässä sitä ohjaavat 

tehtävät. Ketteryydessä toiminta etenee kehittymällä eli evoluutionaalisesti ja 

perinteisessä mallissa toiminta noudattelee elinkaarimallia, kuten esimerkiksi 

vesiputousmallia. Ketterä organisaatio on orgaaninen eli joustava, osallistava, 

kannustava, yhteisöllinen ja sosiaalinen kun taas perinteinen organisaatio on mekaaninen, 

ja siinä on byrokratiaa ja muodollisuutta. Ketterä tiimirakenne on itseorganisoituva, ja 

siinä voi vaihtaa rooleja, kun perinteisessä mallissa on keskitytty yksilöihin, mikä suosii 

yksilöiden erikoistumista tehtäviin. (Nerur et al. 2005) 

Taulukko 4. Ketterät ja perinteiset menetelmät (mukaillen Nerur et al. 2005). 

 

 

Kolmantena nostetaan esille Han & Bogus (2013) sekä Owen et al. (2006) ketteryyden ja 

perinteisen menetelmien kuvaukset taulukossa 5. Asenne muutoksiin on omaksuva 

ketterässä menetelmässä, kun taas perinteisissä menetelmissä muutosta pyritään 

kontrolloimaan ja välttämään. Riskejä lähestytään ketteryydessä proaktiivisesti 

sopeutuen ja perinteisissä menetelmissä reaktiivisesti ja reagoiden. Johtamisrakenne 
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ketteryydessä on tasainen ja tiimipohjainen kun perinteisissä se on hierarkkinen ja 

läheinen. Asenne asiakkaan osallistamiseen ketteryydessä avainasemassa, kun taas 

perinteisissä menetelmissä se koetaan haitallisena. Suunnittelun luonne ketteryydessä on 

viivästyttää päätöksentekoa mahdollisimman myöhäiseksi ja perinteisessä menetelmässä 

suunnittelu on peräkkäistä ja kattavaa. 

Taulukko 5. Ketterät ja perinteiset menetelmät (mukaillen Han & Bogus 2013; Owen et 

al. 2006). 

 

 

2.2.1 Projektin toimintaympäristö 

Projekteissa on usein muutamia lähtökohtia, joiden ympärille projekti muodostuu. Owen 

ja Koskela (2006) vertailevat projektien lähtökohtia laajuuden, ajan ja resurssien kautta. 

Kuvassa 5 on käsitelty ketterän ja perinteisen projektin lähtökohtien eroja. Ketterässä 

projektissa aikataulu ja resurssit eivät muutu. Näillä saadaan aikaan projektin laajuus eli 

lopputuote, joka voi muuttua. Perinteisessä mallissa laajuus eli lopputuote ei muutu ja 

aikataulu sekä resurssit ovat vaihtelevia tekijöitä. (Owen & Koskela 2006) Nämä 

lähtökohdat auttavat hahmottamaan projektin luonnetta. Tämä on yksi osatekijä, kun 

mietitään, sopiiko projektille paremmin ketterä vai perinteinen toimintamalli. 

 

Kuva 5. Perinteisen ja ketterän projektin lähtökohtien erot (mukaillen Owen & Koskela 

2006). 
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Ketterän toimintatavan on osoitettu ratkaisevan monia ongelmia ja antavan hyvän 

työskentely-ympäristön organisaatioille, mutta se ei sovi kaikkiin organisaatioihin ja 

projekteihin (Ćirić & Gračanin 2017; Cockburn & Highsmith 2001). Tai ainakaan 

ketteryys ei ole tehokkain tapa kaikkiin projekteihin (Parente 2015). Jokaisella projektilla 

on omat erityispiirteensä ja siksi tarvitaan erilaisia ratkaisuja, jotka sopivat kulloiseenkin 

kontekstiin (Mohamed & Moselhi 2019). Projektin oikeaa toteutusperiaatetta arvioitaessa 

on otettava huomioon projektin luonne ja projektiympäristö, koska ketteryys ei sovellu 

kaikkiin projekteihin, kuten myös Boehm et al. (2004) on todennut. Kuvassa 6 on 

esitettynä yksi luokittelumalli ketterien ja perinteisten menetelmien valintaan tai 

menetelmien yhdistelyyn projektiluonteen ja projektiympäristön perusteella. Kuva on 

piirretty mukaillen Metzin, Pogrebnoyn ja Yatskevichin (2021; 2020) piirroksia. Kuva 

havainnollistaa projektin sidosryhmien sitoumusta ja projektin varmuuden välistä 

suhdetta projektin toteutustavan tai sen osan valintaan. Projektin luonne eli projektin 

sopimuksen sekä tavoitteen selkeys suhteessa projektin varmuuteen on otettava 

huomioon, kun valitaan mitä projektinhallinnan menetelmiä tai yhdistelmiä käytetään.

 

Kuva 6: Perinteisen ja ketterän lähestymistavan valinta (mukaillen Metz 2021; 

Pogrebnoy & Yatskevich 2020). 
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Ketteryys sopii parhaiten projekteihin, joissa on paljon monimutkaisuutta (Cockburn & 

Highsmith 2001; Paul & Eldhose 2019) tai epävarmuutta (Mohamed & Moselhi 2019). 

Kuten projekteihin, joissa tavoite voi muuttua projektin aikana, ilman että organisaatio 

voi siihen vaikuttaa. (Parente 2015). Ketteryys sopii myös projekteihin, jotka ovat 

monimutkaisia tai sisältävät yleisesti paljon muutoksia (Cockburn & Highsmith 2001; 

Paul & Eldhose 2019) ja joissa on vaikea määritellä tuotetta etukäteen (Johansson & 

Gustavsson 2012; Paul & Eldhose 2019). Ketteryys sopii Marrewijk et al. (2008) mukaan 

laajoihin infraprojekteihin, koska ne ovat epävarmoja, monimutkaisia, poliittisesti 

herkkiä ja sisältävät paljon sidosryhmiä. 

Ketterällä projektijohtamisella ei pitäisi korvata perinteistä projektijohtamista, koska sillä 

on oma tarkoituksensa etenkin toistettavissa, ei-innovatiivisissa, pitkissä ja suuren 

mittakaavan projekteissa (Parente 2015). Ketterien käytänteiden käyttäminen riippuu 

myös organisaatioympäristöstä ja projektin luonteesta (Boehm & Turner 2004; Chin 

2004; Highsmith 2004). Boehmin (2002) mukaan ketterä ja suunnitelmapohjainen 

lähestymistapa ovat yhdistettävissä, jos projektissa on molempien lähestymistapojen 

ominaispiirteitä.  

2.2.2 Toiminta 

Monitieteellisillä ja monimutkaisilla aloilla yksi ketterä menetelmä ei riitä takaamaan 

johdonmukaista ja ketterää suorituskykyä, koska organisaatiot ovat monimutkaisia, 

kehityssyklit pidempiä ja standardit eivät jousta. Tarvitaan joukko ketteriä strategioita. 

(Han & Bogus 2013)   

Ketterän toimintatavan käyttäminen voi olla haasteellista perinteisissä projektimalleissa, 

koska perinteinen toiminta on ollut ennakoivaa eli ennakointia, etukäteisvalmistelua ja 

muutoksen kontrollointia (Mohamed & Moselhi 2019) ja ketteryys puolestaan pyrkii 

vastaamaan muutokseen paremmin kuin perinteiset menetelmät (Parente 2015). 

Ketteryyttä käytettäessä voidaan projektin alussa jättää neuvoteltavat asiat auki, jotta 

päätökset voidaan tehdä mahdollisimman myöhään ja projektin jäsenet pystyvät etsimään 

parempia käytänteitä projektille (Nuottila et al. 2015), jos sellaisia löytyy ennen päätöstä.  

Dokumentaatiossa oikean tasapainon löytäminen dokumentointiin on haastavaa suurissa 

julkisissa hankinnoissa, koska työntekijät työskentelevät etäällä toisistaan ja tietoa pitää 
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jakaa laajasti. Ketteryydessä luotetaankin suoraan kommunikaatioon henkilöiden välillä. 

(Nuottila 2019) Ketteryydessä pyritään mahdollisimman vähään dokumentaatioon, mikä 

yhdessä etätyöskentelyn kanssa voi johtaa siihen, että päätöksiä tehdään puutteellisilla 

tiedoilla, esimerkiksi jos asiantuntija on estynyt tulemaan päätettävään kokoukseen 

(McHugh et al. 2011). Ketteryydessä dokumentaatio on minimaalista, mutta on 

huolehdittava, että dokumentaatio on riittävä henkilövaihdoksiin tai 

organisaatiomuutoksiin (Nuottila 2019). On todettu, että kattavan dokumentaation 

tuottaminen projektin aikana johtaa turhaan työhön, koska muutokset projektin kuluessa 

johtavat vanhentuneisiin dokumentteihin (Sliger & Broderick 2008) ja sitä kautta osa 

työstä on turhaa. 

Resurssien oikeaa käyttöä tukee osittain myös se, että Sliger ja Broderickin (2008) 

mukaan toiminnan suunnittelu ketterässä ympäristössä tapahtuu ylätasolla, mihin koko 

tiimi osallistuu. Tämä luo osittaista arvaamattomuutta, koska projektia ei ole suunniteltu 

tarkkaan. Ketterät metodit pyrkivät hoitamaan arvaamattomuutta projektissa luottamalla 

ihmisiin ja heidän luovaan kykyynsä enemmän kuin prosesseihin, joihin perinteiset 

metodit nojaavat (Cockburn & Highsmith 2001). Myös ajanhallinta ja tarkkaan 

määritellyt kokoukset ovat hyödyksi projektin etenemisessä (Johansson & Gustavsson 

2012) Ketteryys on hyödyllinen lähestymistapa Parenten (2015) mukaan myös laajuuden 

muutoksissa.  

Ketteryys ei sovi kaikkiin projekteihin ja Ćirić ja Gračanin (2017) pitävät itsestään 

selvänä, että ketterät menetelmät eivät ole yleisiä rutiinisuorituksissa, kuten huolloissa, 

myyntipuheluissa ja kirjanpidossa tai ainakaan sieltä ei löydy tutkimusta (Ćirić & 

Gračanin 2017). Ketterien menetelmien käyttäminen myös prosessikeskeisissä, 

yhteistyöhaluttomissa ja optimoivissa organisaatioissa todennäköisesti epäonnistuu 

(Cockburn & Highsmith 2001), koska prosessien optimoinnin ja toistettavuuden 

tavoittelun avulla saavutettu vakaus on suuri este ketterien menetelmien käyttämiselle 

(Nerur et al. 2005). Yrityksen onkin ajateltava uudelleen tavoitteet, henkilöstö, johtajuus 

ja teknologian osa-alueet, jos yritys aikoo ottaa käyttöön ketteriä menetelmiä (Nerur et 

al. 2005). 
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2.2.3 Viestintä 

Australialainen tutkimus, jossa oli mukana 24 Australian suurinta rakennusalan yritystä, 

tunnisti, että kommunikointikyvyt olivat yksi perustyökaluista hyvän suorituskyvyn 

saavuttamiseksi projektinjohdossa. Yritykset eivät kuitenkaan ymmärtäneet, että 

ketteryyden ja leanin metodologiat voivat auttaa parantamaan kommunikaatiota 

ammattilaisten ja eri sidosryhmien välillä saavuttaakseen paremmin tavoitteen. (Vaz-

Serra et al. 2020). Chen et al. (2007) ovat esittäneet ketteryyden tueksi myös rajapintojen 

johtamisen metodia (eng. Interference Management), jolla pysytään hallitsemaan 

sidosryhmien välistä kommunikaatiota ketterästi, mitä pidetään ratkaisevan tärkeänä 

(Nuottila 2019). Kommunikaatiota pystyvät parantamaan myös ketteryyden pienet, 

monipuoliset ja monitaitoiset tiimit, mutta samalla ne voivat lisätä projektin 

monimutkaisuutta (Chen et al. 2007), koska viestintä on monitahoista ja monimuotoista 

tiimien kesken eikä suoraviivaista kokousviestintää. Lalmi et al. (2021) mukaan 

lisäämällä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa ketterien menetelmien avulla, lisätään 

rakennusprojektin onnistumisen todennäköisyyttä. 

Kasvokkain käytävä kanssakäyminen on tärkeää, eivätkä mitkään työkalut voi korvata 

suullista vuorovaikutusta. Lisäksi uskotaan, että dokumenttien välityksellä tapahtuva 

viestintä johtaa väistämättä hukkaan. (Sliger & Broderick 2008) On kuitenkin esitetty, 

että kasvokkain viestittelyn puuttuminen ei ole suuri ongelma, vaikkakin viestittely on 

tehokkaampaa kasvotusten (Nuottila 2019) ja isoissa ketterissä projekteissa on 

luonnollista, että tiimit ja tiimin jäsenet ovat useissa paikoissa (Conforto et al. 2014; 

Drury & McHugh 2011; Sutherland et al. 2007). Denningin (2016) mukaan ketterät arvot 

ovat hyödyksi edistämään viestintää niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti läpi koko 

projektin. Intensiivisellä viestinnällä yhdessä itseohjautuvien ketterien tiimien kanssa on 

saatu pienennettyä yleisiä hallintokuluja ja lisätty tuottavuutta Nuottilan, Aaltosen ja 

Kujalan (2017) tutkimuksen mukaan julkisessa sovelluskehityshankkeessa.  

2.2.4 Työkalut 

Scrum-työkalusta on useita variaatioita ja tässä tutkimuksessa esitellään yksinkertaisin ja 

yleisluontoisin variaatio, mikä on kuvassa 7. Työkalu perustuu ketteryyden periaatteille 

(Gustavsson 2011). Työkalussa on priorisoitu lista ominaisuuksista (eng. product 

backlog), jonka esim. tuoteomistaja tekee. Tiimi valitsee listasta mitkä tärkeimmät asiat 
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iteratiivisesti kehitetään sprintti- eli kehitysjakson aikana. Sprinttijakson aikana pidetään 

päivittäisiä 15 minuutin tapaamisia, jolloin tietoa voidaan vaihtaa. Ennen seuraavan 

sprinttijakson alkua arvioidaan tulokset, opitaan ja otetaan vastaan ulkopuoliset 

muutostarpeet, jos niitä ilmenee. Sprinttijaksoja pidetään vain ennalta sovittu määrä. 

(Ormeño Zender & García de Soto 2021; Schwaber 1997, 2004). Scrum-työkalusta on 

tehty kehittyneempi versio Scrumban yhdistämällä Scrum ja Kanban-työkalu (Paul and 

Rahman 2018). 

 

Kuva 7, Scrum-työkalu (mukaillen (California Department of Technology 2017). 

 

Scrumban poistaa Kanbanin ja Scrumin rajoitteita sekä voi parantaa riskienhallintaa (Paul 

& Rahman 2018). Käyttämällä Scrumbania saadaan paremmat työkalut sidosryhmien 

osallistamiseen, projektin suunnitteluun ja seurantaan. Siitä huolimatta Scrumbania 

käyttäessä ketterän projektin alun epätarkkuus lopputuloksesta sisältää riskejä, mikä voi 

johtaa odottamattomiin kustannuksiin kehittäjille ja tilaajalle. (Bhavsar et al. 2020).  

Scrumban-metodi auttaa kontrolloimaan projektin yleisimpiä sudenkuoppia, esimerkiksi 

kustannusten, aikataulun ennustettavuuden ja projektin laajuuden hallinnassa sekä mikä 

tärkeintä Scrumban melkein pakottaa asiakkaan osallistumaan projektiin verrattuna 

perinteiseen malliin (Johansson & Gustavsson 2012; Paul & Eldhose 2019; Paul & 

Rahman 2018). 
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2.2.5 Vastuu 

Perinteisesti projektipäällikkö on kantanut vastuun päätöksistä (Nerur et al. 2005), mutta 

ketteryydessä tiimi on vastuussa tehtävien jaosta (Meyer 2014). Ketterät tiimit jakavat 

tehtävät ja itseohjautuessa heidän on vastuutettava jokainen tehtävä selkeästi vain yhdelle 

henkilölle. Henkilön vastuulla on varmistaa, että tehtävä tulee tehtyä, koska vastuiden on 

oltava täysin selvät. (Rigby et al. 2016). Se ei tarkoita, että henkilön pitää tehdä tehtävä 

itse, vaan varmistaa, että joku tiimistä tekee sen. Jos tehtävää ei ole vastuutettu, niin 

tehtävä voi jäädä tekemättä, koska voidaan luulla, että joku muu tekee sen. (Johansson & 

Gustavsson 2012) 

Ketteryyden käyttöönotossa on tärkeää, että roolit on määritelty projektin alussa 

(Gustavsson 2011) selkeästi (Boehm & Turner 2005) sisältäen vastuut ja valtuudet. Koko 

tiimillä on oltava sama päämäärä ja kollektiivinen vastuu, eli kaikilla on vastuu auttaa 

toisiaan. Jos ryhmän jäsen huomaa, ettei roolin märittely ole riittävän selkeä, on rooli 

määriteltävä uudestaan kehityssyklin lopussa, jotta uuden kehityssyklin alkaessa roolit 

ovat selkeät. (Gustavsson 2011). Koska roolien ja vastuiden on oltava selkeät, on 

prosessin johtaja vastuullinen omista päätöksistä, joihin ei muiden johtajien pidä puuttua. 

Jos vastuullisen prosessin johtajan päätöksiin pitää saada muutos, vaihdetaan ennemmin 

vastuullista johtajaa kuin ohitetaan vastuullisen johtajan päätökset muiden johtajien 

toimesta, koska tämä tekisi vastuullisesta johtajasta tarpeettoman. (Rigby et al. 2016). 

2.2.6 Tiimitoiminta 

Yhteistyötä tekevät tiimit ovat luonteeltaan itseorganisoituvia (Han & Bogus 2013) ja 

ketterillä projektitiimeillä on vastuu (Meyer 2014) ja valtuus itseorganisoitua (Owen et 

al. 2006). Tiimeihin myös luotetaan (Cockburn & Highsmith 2001), että he pystyvät 

organisoitumaan ja jakamaan töitä ilman ulkopuolista ohjausta itsenäisesti ja ilman 

tarkkaan määriteltyjä prosesseja. Tiimit voivat myös organisoitua uudelleen eri tavoilla, 

jotta tiimi voi kohdata eteen tulevat ongelmat ketterästi ja tiimien uudelleenorganisointi 

estää tiedon keskittymisen tietyille henkilöille (Nerur et al. 2005). Edellytys 

itseorganisoituvan tiimin luomiselle on  valita sellaiset henkilöt, joilla on riittävät tekniset 

ja sosiaaliset taidot sekä riittävästi itsekuria (Highsmith 2009).  
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Ketterien menetelmien käyttäminen muuttaa henkilöriippuvaisia tekijöitä, kuten 

oppimista, sitoutumista, motivaatiota, sosiaalisia taitoja ja kommunikaatiota yksilön ja 

organisaation välillä (Nuottila et al. 2016). Ketterään tiimitoimintaan siirtyessä on 

muutettava henkilöiden rooleja organisaation sijaan, koska tiimien on osattava 

työskennellä yhdessä samanaikaisesti – ei erikseen ja peräkkäin (Rigby et al. 2016). 

Tiimeillä on oltava yhteinen päämäärä (Rigby et al. 2016), jotta tavoitteeseen päästään 

(Denning 2016). On keskityttävä tiimeihin eikä yksilöihin, koska tiimi tuottaa parempaa 

tulosta kuin yksilö ja tiimin toimintaa on helpompi muuttaa kuin yksilön. Ketterä tiimi 

kehittyy koko ajan ja oppii ongelmanratkaisua, roolien selkeyttämistä ja työnjakoa, mitkä 

mahdollistavat paremman tuloksen tiiminä kuin jokainen yksilönä saisi aikaan yksinään. 

(Rigby et al. 2016) Tiimin oppimista projektin kuluessa voivat parantaa myös ketteryyden 

iteratiiviset tekniikat (Ahmed & Mohammed 2019). 

Ketterä organisaatio on vakaa, mutta dynaaminen ja organisaatiossa on ihmiskeskeinen 

työkulttuuri (Aghina et al. 2017). Vahvasti hierarkkisiin yrityksiin tai organisaatioihin 

ketterä tiimiorganisaatio ei sovi (Hällström 2011) tai ainakin pehmeimpiä keinoja on 

vaikeampi toteuttaa, jos organisaatiorakenne on jäykkä ja päätöksenteko on vertikaalinen 

(Albuquerque, Torres & Berssaneti 2020). Onkin todettu, että lisääntynyt joustavuus ja 

vähentynyt muodollisuus ketterissä prosesseissa tekevät ketteryyden hankalaksi isoissa 

perinteisissä organisaatioissa (Mohamed & Moselhi 2019). Ongelmaksi voi muodostua 

myös, jos vain osa projektitiimeistä käyttää ketteriä menetelmiä (Nuottila et al. 2016). 

Ketterä kehittäminen toimiikin parhaiten organisaatioissa, jotka ovat ihmiskeskeisiä ja 

yhteistyökykyisiä (Cockburn & Highsmith 2001). Voidaan sanoa, että ketterässä 

organisaatiossa hierarkia on osaamisen hierarkia ei auktoriteettinen hierarkia (Denning 

2016).  

Kulttuurilliset asiat vaikuttavat eniten uusien käytäntöjen käyttöönottoon ketterässä 

projektijohtamisessa ja lean- tuotannossa (eng. Lean Production) Brasialaisen 

tutkimuksen mukaan (Albuquerque et al. 2020), mutta myös psykologialla ja ihmisten 

kyvyillä on merkittävä rooli otettaessa käyttöön uusia menetelmiä (Murphy & Cormican 

2015). Yksilöiden motivointi on tärkeää ketterissä tiimeissä ja se on kriittinen tekijä 

projektin onnistumisen kannalta. Ketterissä projekteissa motivoivana tekijänä voi toimia 

valmiiksi saattamisen tunne ja byrokratian puute. (Melo, Santana & Kon 2012). Yleisesti 

projektien kannustinjärjestelmät perinteisissä projekteissa perustuvat yksilöiden 
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palkitsemiseen ja ketterissä projekteissa tiimien palkitsemiseen (Vinekar, Slinkman & 

Nerur 2006). Käytännössä kuitenkin palkitsemista tapahtuu niin henkilöille kuin tiimeille 

(McHugh et al. 2011). Nuottila (2019) toteaa tutkimuksessaan, että kirjallisuus ei kata 

palkitsemista kattavasti ja sitä olisi tutkittava enemmän ketteryyden kontekstissa. 

Toiminnan suunnittelu ketterässä ympäristössä tapahtuu ylätasolla, mihin koko tiimi 

osallistuu (Sliger & Broderick 2008) eivätkä itseorganisoivat tiimit tarvitse tarkkaa 

suunnitelmaa, vaan huomio on kiinnitettävä selkeisiin tehtäviin ja luotettavuuden 

parantamiseen (Bertelsen & Koskela 2004), mikä sopii hyvin ketterään konseptiin. (Sohi 

et al. 2016).  

Ketterän projektijohtamisen etuna ovat itseohjautuvat tiimit, jotka ovat vastuussa 

prosesseista ja tehtävien suorittamisesta (Johansson & Gustavsson 2012; Ruhe & Wohlin 

2014). Ketterät prosessit on suunniteltu hyödyntämään yksilön ja tiimin yksilöllisiä 

vahvuuksia, jolloin prosessit pitää valita ja muokata jokaiselle projektitiimille sopivaksi. 

Prosessi voi tarjota viitekehyksen projektin yhteistyölle, mutta prosessi ei korvaa 

puutteellista osaamista (Cockburn & Highsmith 2001) tai Häyrisen (2016) mukaan 

kyvykkyyttä. Osaaminen voi puolestaan korvata prosessin heikkoudet. Ketterällä tiimillä 

on myös nopea päätöksentekoprosessi kohdata epäselvyydet. (Cockburn & Highsmith 

2001) 

Sliger ja Broderick (2008) mukaan ketterä projektitiimi sisältää kaikki tarvittavat 

kyvykkyydet projektin suorittamiseksi ja he vastaavat kokonaisuudesta yhteisesti. Ketterä 

projektitiimi on toiminnoiltaan risteytyvä (eng. cross-functional) (Aghina et al. 2017; 

Sliger & Broderick 2008). Johansson ja Gustavssonin (2012) mukaan tiimien jäsenillä on 

oltava monialainen osaaminen (Albuquerque et al. 2020; Johansson & Gustavsson 2012), 

koska tiimin olisi tultava toimeen omillaan, eikä tiimin pitäisi joutua odottamaan päätöstä 

ulkopuolelta (Gustavsson 2011). Tiimin tarvitessa ulkopuolisia hyväksyntöjä esimerkiksi 

asiantuntijoilta olisi tiimin sisälle otettava asiantuntija, jotta tiimin ei tarvitsisi odottaa 

asiantuntijan päätöstä. Tai jos mahdollista, muuttaa tiimin tehtäviä niin, ettei tiimi tarvitse 

asiantuntijan hyväksyntää. Jos hyväksyntäkäytäntö tarvitaan, tiimin on ratkaistava ja 

sovittava hyväksyttämiskäytännöt. (Johansson & Gustavsson 2012).  

Nuottila et al. (2016) osoittaa tutkimuksessaan, että ihmiskeskeiset tekijät ovat isoin 

yksittäinen haasteellinen kategoria otettaessa käyttöön ketteriä menetelmiä, kun kyseessä 
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on julkinen ja iso yritys. Sovelluskehityksessä onkin vain vähän näyttöä, että ketterät 

menetelmät toimisivat ilman osaavia ja keskimääräistä kyvykkäämpiä ihmisiä (Boehm 

2002; Boehm & Turner 2004). Tämä voi johtaa ongelmiin, koska työntekijöitä, jotka 

osaavan ketterät metodit on vaikea löytää, ja se voi luoda elitismiryhmiä, jos yrityksessä 

on ryhmiä, jotka eivät ole ketteriä. Lisäksi päätösten tekeminen koetaan haasteelliseksi 

ketterissä organisaatioissa, koska päätöksen tekeminen on yhteisöllistä. Yhteisöllisen 

päätöksenteon kulttuurin luominen vaatii paljon panostusta, aikaa ja kärsivällisyyttä, 

koska perinteisesti projektipäällikkö on kantanut vastuun päätöksistä. (Nerur et al. 2005). 

Ketteryyden ydin on itseohjautuvat tiimit (Johansson & Gustavsson 2012) ja niiden 

kyvykkyys piilee yhteistyössä, mikä vaatii aikaa (Cockburn & Highsmith 2001). 

Yhteistyössä tuloksia luovat tiimin jäsenten välinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta, 

mikä tarkoittaa aktiivista osallistumista, keskustelua, vapaata informaatiota, luottamusta 

ja kunnioitusta (Cockburn & Highsmith 2001). Nämä luovat pohjaa ketterälle 

tiimiorganisaatiolle, johon asiakkaan osallistaminen on olennaista. Osallistava 

päätöksenteko on osa ketterää tiimiorganisaatiota. (Highsmith 2009) Päätöksenteosta 

Johansson ja Gustavvson (2012) toteaa, että eniten yksityiskohtia tietävän henkilön pitäisi 

tehdä tiimissä päätökset, koska hänellä on paras näkemys.  

Itseorganisoituvan tiimin tulisi olla sopivan kokoinen, jotta on järkevää toimia 

itseorganisoituvasti ja kokoontua päivittäiseen tapaamiseen, kuten tehdään Scrum-

työkalussa. Leybourn ja Aghina et. al (2017; 2013) määrittää, että ketterässä tiimissä tulisi 

olla alle yhdeksän täysipäiväisesti työskentelevää henkilöä, ja Gustavsson (2011), että 

tiimin pitää mahtua saman pöydän ääreen tai se on jaettava eri tiimeiksi omine 

vastuualueineen. Cockburn et al. (2001)  toteaakin, että ketteryyttä on vaikea toteuttaa 

suurissa tiimeissä ja pienet tiimit ovat tehokkaampia (Schwaber & Sutherland 2020). 

Chen et al. (2010) mukaan maksimoidakseen tuloksen tiimien on oltava samassa 

paikassa. Tiimin ollessa hajallaan ketteryys on sitä, että voi soveltaa ketteriä menetelmiä 

itselle sopivalla tavalla (Häyrinen 2016). 

2.2.7 Sidosryhmät 

Tutkimuksen mukaan lisääntynyt asiakkaan osallistuminen on suuri hyöty projektille ja 

ketteryys melkein pakottaa asiakkaan lisäämään osallistumista projektiin verrattuna 

perinteisiin menetelmiin (Johansson & Gustavsson 2012). Toisaalta, se että asiakkaan 
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odotetaan käyttäytyvän eri tavalla, on suuri haaste ketteryyden käyttämiselle. Asiakas 

pitää sitouttaa projektiin. Se joutuu resursoimaan, olemaan mukana ja selventämään 

säännöllisesti vaatimuksia sekä prioriteetteja. (Hobbs & Petit 2017). Ketterä toimintatapa 

ei välttämättä ole nopeampi tapa toimia, koska se voi vaatia myös enemmän 

asiakastapaamisia (Parente 2015). 

Asiakas ei välttämättä tiedä mitä haluaa (Meyer 2014), joten alkuperäistä suunnitelmaa 

ei välttämättä pysty noudattamaan. Siksi projektilla voi olla epäselvä päämäärä, useampi 

ratkaisuvaihtoehto ja eri sidosryhmät voivat muuttavat päämäärää. (Albuquerque et al. 

2020). Ketterä projektijohtaminen ratkaisee ongelman nopealla uudelleensuunnittelulla 

ja säännöllisellä arvioinnilla, jolloin suunnitelmasta tulee kypsempi hankkeen edetessä 

(Schwaber 2004), kun tavoite selventyy työn aikana (Fernandez & Fernandez 2008). 

Tämän mahdollistaa asiakkaan palaute ja jatkuvan kehityksen sykli (Ruhe & Wohlin 

2014).  

Ketterä asiakasyhteistyö tarkoittaa asiakkaiden aktiivista osallistumista kehitysprosessiin 

koko projektin ajan. Tämä mahdollistaa palautteen saamisen asiakkaalta ja sitä kautta sen, 

että lopputuote vastaa asiakkaan tarpeita (Sliger & Broderick 2008).  Asiakkaalta saatu 

palaute on tärkeää, koska Mohammed ja Karrin (2020) mukaan asiakkaan 

tyytymättömyys projektin etenemiseen voi lisätä muutoksia projektiin. Palautteen 

saamiseen auttaa tiimin inkrementaalinen työskentely (Mohamed & Moselhi 2019), 

jolloin asiakas saa kasvavissa määrin tietoa (Mohamed & Moselhi 2019). 

Asiakasyhteistyön avulla asiakas ja projektitiimi ovat ajan tasalla projektista, ja asiakas 

oppii tuotteesta projektin kuluessa sekä päivittää vaatimuksiaan (Sliger & Broderick 

2008). Barlow (2008) onkin osoittanut ketterän toimintatavan kykenevän vastaamaan 

paremmin asiakkaiden vaatimuksiin projektin esisuunnitteluvaiheessa ja nopeuttamaan 

päätöksiä toteutusvaiheessa. Ketterien metodien on osoitettu sekä lisäävän että tuottavan 

parempaa asiakastyytyväisyyttä (Cockburn & Highsmith 2001; Ekström & Pettersson 

2016) ja tuottavan parempaa laatua kuin täsmällisten sekä tiukkojen menetelmien 

käyttäminen (Cockburn & Highsmith 2001). 

Ketterän projektijohtamisen prosesseissa on vuorovaikutusta, mikä auttaa asiakasta 

tunnistamaan heidän tarpeensa ja vaatimuksensa (Johansson & Gustavsson 2012), mutta 

ketterä prosessi ei itsessään tuo yhteistyötä rakennusalan toimitusketjuihin (Saini, Arif & 



 

 

42 

   

 

Kulonda 2017). Haastetta sidosryhmiin tuo Nuottila (2016) et al. mukaan se, jos 

sidosryhmät käyttävät sekä ketteriä että perinteisiä menetelmiä. Tämä vaatii 

lisäponnisteluja etenkin suunnittelussa, viestinnässä ja organisaatioiden tiedon 

synkronoinnissa toistensa kanssa (Nuottila et al. 2016). Asiakkaalle arvoa tuovat 

proaktiivinen organisaatio (Owen et al. 2006) ja sidosryhmille arvoa tuo nopea 

oppiminen, nopeat päätöksentekosyklit sekä teknologioiden käyttö (Aghina et al. 2017). 

Lappi et al. (2018) mukaan projektitiimin vapaus ja valta mahdollistavat konkreettisen 

arvon tuottamisen, kun taas vapauden ja vallan mahdollistavat joustavat vaatimukset, 

suoritusten konkreettinen määrittely, validointi, iteratiiviset prosessit, tiimin valmiudet ja 

vaikutusmahdollisuudet.  

2.2.8 Johtaminen ja kontrollointi 

Yrityksen on oltava tietoinen uusista johtamismalleista (Ribeiro & Fernandes 2009) ja 

yrityksen tai projektin on oltava asianmukaisesti jäsennelty, jotta ne voivat olla ketteriä 

(Owen & Koskela 2006). Ketterä ja perinteinen projektijohtaminen eroavat toisistaan 

monin tavoin (Conforto et al. 2014). Perinteinen projektipäällikkö keskittyy suunnitelman 

noudattamiseen ja pitää sitä tavoitteena, kun taas ketterä projektipäällikkö keskittyy 

sopeutumaan väistämättömiin muutoksiin ja näkee asiakasarvon tavoitteena (Highsmith 

2009). Projektipäälliköllä onkin suuri haaste valita juuri ne ketterät menetelmät, jotka 

sopivat parhaiten nykyisiin käytänteisiin (Nerur et al. 2005) ja projektikontekstiin 

(Mohamed & Moselhi 2019). Tutkimuksissa on osoitettu ketterän manifestin korrelaatio 

projektin johtamiskäytänteiden ja tulosten välillä, mutta tuloksia ei ole tutkittuna 

empirian kautta syy-seuraus-suhteilla (Conforto et al. 2014). 

Itseorganisoituvissa tiimeissä johtaja määrittelee asioita ylätasolla, mihin tiimin tehtävät 

perustuvat (Highsmith 2009; Sliger & Broderick 2008) ja ketterä tiimijohtaja luottaa 

epäsuoraan kommunikaatioon (Owen et al. 2006). Tiimiä johdetaan kysymyksillä eikä 

käskyillä, koska on monia toimintatapoja saavuttaa lopputulos ja siksi olisi annettava 

tehtäväksi asia, eikä kertoa kuinka se pitäisi tehdä (Rigby et al. 2016). Tiimijohtajan tulisi 

pystyä tukemaan 10 – 20 tiimiä (Leybourn 2013). Hierarkkisessa organisaatiossa, jollaiset 

ovat yleisiä teollisuudessa ja projektituotannossa, johtajuutta hoidetaan komennoilla ja 

valvonnalla. Edellä mainitut haittaavat luottamuksen ja siten luovuuden syntymistä. 

(Owen et al. 2006). Itseorganisoituvan tiimin johtaminen painottuu enemmän 

hienovaraiseen ohjaamiseen vaikuttamalla henkilöiden vuorovaikutukseen, mitä kautta 
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kehitys tapahtuu (Cohn 2009). Tätä puoltaa myös Highsmith (2009) korostaessaan, että 

ketterät johtajat johtavat ensisijaisesti tiimejä ja sitten vasta tehtäviä. Tiimijohtamisessa 

yksi projektipäällikön tehtävistä on helpottaa tiimin edistymistä (Owen et al. 2006). Tätä 

auttaa motivoitunut tiimi, jolla on vastuu ja päätösvalta, milloin projektinjohtaja voi 

keskittyä enemmän hallinnollisiin asioihin pitäen ulkoiset häiriötekijät poissa tiimin 

työstä (Johansson & Gustavsson 2012). Ketterä johtaja antaakin kaikille tiimijäsenille 

mahdollisuuden tulla kuulluksi, mikä motivoi ja lisää kunnioituksen tunnetta tiimille 

(Gustavsson 2011). 

Tiimin päätöksenteko on Gustavssonin (2011) mukaan perinteisessä projektijohtamisessa 

noin 80 prosenttisesti johtajalla ja 10 prosenttisesti ryhmällä sekä asiantuntijalla. 

Ketterässä tiimissä päätökset jakautuvat tasaisemmin ja johtajalla on vain 20 prosenttia 

päätösvallasta ja 40 prosenttia ryhmällä sekä asiantuntijalla. (Gustavsson 2011) 

Riskejä tarkasteltaessa ketterä johtaminen voi pienentää epävarmuutta, parantaa 

riskienhallintaa (Johansson & Gustavsson 2012) ja vähentää projektin riskejä (Parente 

2015). Ketterä johtaminen on yleensä proaktiivista riskien suhteen, koska iteraatiot 

pienentävät riskiä (Ahmed & Mohammed 2019).  

2.3 Ketteryyden yleiset hyödyt 

Ketteryyden yleisiä hyötyjä on tunnistettu eri tutkimuksissa. Gustavsson (2016) on 

koostanut hyötyjä 21 tapaustutkimuksesta ja todennut, että suurimmat hyödyt 

ohjelmistokehityksen ulkopuolella liittyvät tiimityöhön, asiakkaiden vuorovaikutukseen, 

tuottavuuteen ja joustavuuteen. Suurimmat hyödyt liittyvät ketterän manifestin 

ensimmäiseen arvoon, millä on todennäköisesti suurin vaikutus sovelluskehityksen 

ulkopuolella, mutta tämän vahvistaminen vaatii Gustavssonin mukaan lisätutkimuksia. 

Lisäksi tutkimus osoitti, että suurin kiinnostus ketterään projektijohtamiseen on aloilla, 

jotka eivät ole edes lähellä sovelluskehitystä. Gustavssonin löytämät hyödyt ovat 

listattuna taulukkoon 6. Suurimmat hyödyt tulevat tiimityöstä, asiakkaiden 

vuorovaikutuksesta, lisääntyneestä tuottavuudesta ja nopeudesta sekä joustavuuden ja 

muutoksen selviämisestä. (Gustavsson 2016) 
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Taulukko 6. Ketteryyden raportoidut hyödyt (mukaillen Gustavsson (2016). 

 

 

Ketterän toimintamallin etuna on, että se pystyy nopeasti ja tehokkaasti muuttamaan 

yrityksen strategian, rakenteen, prosessit, ihmiset ja tekniikan kohti arvon luomista 

(Aghina et al. 2017). Rigby et al. (Rigby et al. 2016) mukaan ketteryys tuo paljon etuja, 

kuten lisää tiimien tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.  Ketteryys minimoi 

hukan kokouksista, suunnittelusta, dokumentoinnista, laatuvirheistä ja vähäarvoisista 

tuoteominaisuuksista. Ketteryys mahdollistaa asiakkaiden muuttuvat prioriteetit ja 

parantaa asiakkaiden sitoutumista sekä tyytyväisyyttä tuoden arvokkaamman palvelun 

nopeammin markkinoille. Ketteryys sitouttaa tiimin jäseniä eri aloilta 

yhteistyökumppaneiksi ja se laajentaa organisaatiokokemusta sekä luo keskinäistä 

luottamusta ja kunnioitusta. Ketterä toiminta antaa myös ylimmälle johdolle aikaa 

keskittyä tärkeimpiin arvoa tuottaviin tehtäviin. (Rigby et al. 2016)  

2.4 Ketteryyden yleiset haasteet ja haitat  

Ketteryyteen liittyy muutamia yleisiä haasteita. Organisaation ketteryyden käyttöönoton 

haasteet ovat jaettavissa neljään kategoriaan Nerur et al. (2005) mukaan: Johtaminen ja 

organisaatio, ihmiset, prosessit ja teknologia. Johtamisen ja organisaation haasteet ovat 

organisaatiokulttuurin ja johtamisen muuttaminen, organisaatiorakenteen muuttaminen, 

johtamisen tietotaito sekä palkitsemisjärjestelmän muutos. Työntekijöihin liittyvät 

haasteet ovat työskentely tehokkaasti tiimissä, korkea osaaminen ja asiakas. 

Asiakkaaseen liittyvät haasteet ovat asiakkaan sitouttaminen, tietotaito, luottamus ja 
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kunnioitus. Prosessin haasteet liittyvät prosessikeskeisyyden muutokseen 

ominaisuusvetoiseksi ja ihmiskeskeiseksi, mukautuviin lyhyisiin ja iteratiivisiin 

tuotoksiin, isojen ja skaalattavien projektin johtamiseen sekä oikean ketteryyden metodin 

valintaan. Teknologiset haasteet liittyvät tarkoituksenmukaisen teknologian ja työkalujen 

käyttämiseen, muutosjohtamiseen ja uudelleen suunnitteluun. (Nerur et al. 2005) 

Kehittäminen ja kehittyminen esiintyvät ketteryyden kontekstissa usein ja niihin liittyy 

haasteita. Tekniset ongelmat ja kehityssprinttien tulosten integroiminen on tutkimusten 

mukaan haasteellisia ketterässä kehittämisessä (Nuottila et al. 2016), mitä puoltavat myös 

useat tutkimukset (Boehm & Turner 2005; Conboy et al. 2011; Lindvall et al. 2004). 

Nämä ongelmat liittyvät ulkoiseen projektiympäristöön ja monissa tapauksissa 

sidosryhmät tai organisaatiot eivät ole tietoisia, valmistautuneita tai sitoutuneita ketterään 

kehitykseen ja sen vaatimuksiin. Myös riippuvuus ulkoisista teknisistä järjestelmistä voi 

estää ketterien menetelmien käyttöönoton, mikä nousee harvoin esille, vaikka se on 

otettava huomioon laajamittaisessa kehityksessä. (Nuottila et al. 2016). 

Gustavsson (2016) on systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan esittänyt kritiikkiä 

ketteryyden tutkimuksista yleisesti, koska niissä on noussut esille vain muutamia 

haasteita ketteryyteen liittyen, mikä voi viitata siihen, että tutkimukset ovat voineet olla 

puolueellisia tai ne eivät ole tutkineet asiaa riittävästi. Taulukossa 7 on esitetty muutamia 

raportoituja haasteita, joita Gustavsson on kirjallisuuskatsauksessaan löytänyt. 

Suurimmat haasteet ovat löytyneet ajatusmallin muuttamisessa ja prosessien 

läpinäkyvyydessä, kun muihin asioihin löytyi vain yksittäisiä havaintoja (Gustavsson 

2016).  

Taulukossa 7. Raportoidut haasteet (mukaillen (Gustavsson 2016). 
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2.5 Ketteryys projektijohtamisessa 

Tutkimuksen alussa ketteryyttä on käsitelty yksittäisinä asioina ja ketterän 

projektijohtamisen (eng. Agile Project Management, APM) kontekstissa painopiste 

siirtyy enemmän kokonaisvaltaisempaan ja projektijohdolliseen kontekstiin. Ketterä 

projektijohtaminen on hyödyllistä, kun tarvitaan nopeita tuloksia tai tuotoksia (Parente 

2015). Paul ja Eldhosen (2019) mukaan ketterä projektijohtaminen sopii suuriin ja 

monimutkaisiin projekteihin, joissa lopputuotetta on vaikea määrittää ennakkoon. Lisäksi 

ketteryys osallistaa asiakkaan projektiin Paul ja Eldhosen (2019). 

Ketterä projektijohtaminen pohjautuu idealle, että muutos voidaan muuttaa lisääntyneeksi 

arvoksi asiakkaalle (Owen & Koskela 2006). Hankkeen laajuus ja sitä vastaava 

suunnittelu määritellään vain siltä osin kuin sen arvo asiakkaalle tiedetään ja voidaan 

määritellä, mikä mahdollistaa aikaisen arvon tuottamisen lyhyellä aikavälillä. Kun arvoa 

eli osatuotetta tuotetaan lyhyellä aikavälillä asiakkaalle, saadaan aikaista ja ajantasaista 

palautetta asiakkaalta ja sitä kautta voidaan jatkuvasti oppia uutta. Tämän tuloksena 

asiakkaalle saadaan tuotettua arvoa, mikä on prosessin lopputuloksen arvo eikä projektin 

alussa määritelty arvo. (Sohi et al. 2016)  

Johansson et al. (2012) mukaan ketterän toimintavan kannattajat sanovat, että nykyisissä 

projektinhallinnan metodeissa ei ole selkeitä sääntöjä ja rakenteita, kuinka ketterän 

manifestin neljän arvon pitäisi näkyä käytännössä. Esimerkiksi osa ihmisistä voi arvostaa 

dokumentin oikeakielisyyttä ja toinen kontekstia tai toisinpäin, mutta ketterän manifestin 

mukaan asian asiayhteys on tärkeämpi kuin huono kieliasu. (Johansson & Gustavsson 

2012) 

Projektijohtaminen on kehittynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana paljon. 

Ketterällä projektijohtamisella on tarkoitus saavuttaa helpompi ja yksinkertaisempi 

projektinjohtamisen prosessi vähemmällä johtamisen vaivalla. Lisäksi tarkoituksena on 

saada toteutettua mahdollisimman paljon asiakkaan vaihtelevia vaatimuksia ja tarjota 

samalla suurempaa lisäarvoa asiakkaalle. Innovoivalla toiminnalla ja toteuttamalla pieniä 

sekä toistuvia prosessivaiheita ketterä projektijohtaminen pyrkii tehokkuuteen ja 

tuottavuuden lisäämiseen hankkeilla, joiden tavoitteet ovat pienemmät kustannukset, 

nopeampi suorituskyky ja parempi laatu. (Čelesnik, Radujković & Vrečko 2018) 
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Ketterässä projektijohtamisessa osa käytänteistä on riippuvaisia organisaation 

ympäristöstä ja projektikontekstista, joissa niitä käytetään. Mahdollistajia (eng. enablers) 

pidetään välttämättöminä ketterän projektijohtamisen käyttöönottamiseksi, koska nämä 

tekijät voivat vaikuttaa ketterien käytänteiden, tekniikoiden ja työkalujen käyttämiseen 

ketterän projektijohtamisen lähestymistavassa (Boehm & Turner 2004; Chin 2004; 

Highsmith 2004).  

Jotkin ketterät projektinjohtomenetelmät nojaavat WBS:ään (eng. Work Breakdown 

Structure) projektitoimituksissa (Chen et al. 2007). Tätä on kritisoitu työn pilkkomisesta 

eri aliurakoitsijoille (Ballard et al. 2001; Miles & Ballard 2002), mikä puolestaan lisää 

rajapintojen määrää, tekee projektista monimutkaisemman ja lisää viivästysten 

todennäköisyyttä (O’Connor, Rusch & Schulz 1987). Ratkaisuksi on esitetty, että asiat 

pilkotaan järkeviin asia kokonaisuuksiin, jolloin aliurakoitsija vastaa omasta 

asiakokonaisuudestaan (Chen et al. 2007). 

Ketterä projektijohtaminen on yksi keino varhaisen ja kestävän arvon tuottamiseen, mutta 

se vaatii organisaatiolta enemmän proaktiivisuutta kuin lean-filosofia. Tämän 

saavuttaminen vaatii tiimin, ja myös asiakkaiden, jatkuvaa oppimista. Jatkuva tiimin 

orgaaninen oppiminen puolestaan vaatii korkeasti koulutettua työvoimaa ja tiimipohjaista 

rakennetta, joka käyttää parviälyä, kaksisuuntaista luottamusta ja pitkäjänteistä 

sitoutumista. Etenkin esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa iteratiivinen ja vaiheittainen 

kehitys voivat parantaa luovia ratkaisuja, jos projektissa on monimutkaisia ja epäselviä 

vaatimuksia. Rakennusorganisaatioiden tilapäisyyden luonne estää todennäköisesti 

näiden käytäntöjen käyttämisen läpi rakennusvaiheen. Korkeasti koulutetun ja 

motivoituneen työvoiman pitäisi parantaa arvon tuottoa asiakkaalle muodostamalla 

pitkäaikaisia luottamussuhteita. Ketterän projektijohtamisen luonteeseen kuuluu se, että 

muutos on väistämätöntä, mikä tulisi huomioida rakennusalalla. Ketterä 

projektijohtaminen tuo etua yrityksille. Yritykset menestyvät muutoksessa ja luovat 

organisaatioon oppimista sekä sitä kautta tuloksellisuutta. (Owen et al. 2006) 

2.6 Ketteryys rakennusalalla 

Ketterää projektijohtamista käytetään nykyisin eri aloilla, eniten sovelluskehityksessä 

(Johansson & Gustavsson 2012). Koska sovelluskehitys eroaa paljon rakentamisesta ja 
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ketteryys on lähtöisin sovelluskehityksestä, joissain rakennusprossin vaiheissa voi olla 

vaikeuksia käyttää ketteriä menetelmiä (Chen et al. 2007; Ekström & Pettersson 2016). 

Konservatiivisella rakennusalalla voi olla vaikea saada hyväksyntää ketterille 

menetelmille (Johansson & Gustavsson 2012) ja alalla on yleisesti muutosvastarintaa 

uudistuksille, minkä osoittaa myös Albuquerquen et al. (2020) tutkimus ketterien ja lean-

menetelmien käyttöönotosta rakennusalalla.  

Serrador et al. (2015) ovat empiirisesti osoittaneet, että ketterä projektijohtaminen 

parantaa merkittävästi projektin onnistumista, sidosryhmien tyytyväisyyttä ja yleistä 

suorituskykyä, mutta perinteisellä sektorilla, kuten rakennusalla ja teollisuudessa ei ole 

nähty vastaavaa tilastollista korrelaatiota. Yhdeksi syyksi miksi ketterää 

projektijohtamista ei ole otettu käyttöön on löydetty yritysten organisaatiokulttuuri ja 

rakenne sekä rakennusalan yleinen muutosvastarintaa (Albuquerque et al. 2020). 

Samainen tutkimus osoitti myös, että työntekijät eivät olleet tyytyväisiä omaan 

osaamiseensa ketterässä projektijohtamisessa ja lean-tuotekehityksessä riippumatta 

yrityksen koosta, liiketoimintamallista taikka asiakkaista. Ketterää projektijohtamista tai 

lean-tuotekehitystä on käytetty enemmän tietämättään kuin tarkoituksella. (Serrador & 

Pinto 2015) 

Ketterä projektijohtaminen sopiikin kaikentyyppisille rakennusprojekteille, mutta on 

tyypillisesti huono lähestymistapa suurissa rakennusprojekteissa, koska projektit ovat 

monimutkaisia (Ekström & Pettersson 2016). Suurissa rakennusprojekteissa, kuten ydin- 

ja sairaalahankkeissa, on paljon sääntöjä ja rajoituksia, jolloin ketteryys ei välttämättä ole 

sopiva lähestymistapa (Straçusser 2015). Lisäksi rakennusalan prosessien on seurattava 

rakennusmääräyksiä ja poliittisia päätöksiä, jotka asettavat reunaehtoja 

projektinhallinnan menetelmille. Näitä reunaehtoja on vaikea muuttaa kesken projektin. 

Reunaehdot jättävät kuitenkin vapauden muuttaa käytettäviä menetelmiä ja asenteita 

reunaehtojen sisäpuolella. (Ekström & Pettersson 2016). Ketterää projektijohtamista on 

käytetty vähän  rakennusprojekteissa (Sohi et al. 2016), mutta sen on huomattu soveltuvan 

kuitenkin rakennusalalle joko suoraan tai epäsuorasti, kun asiaa on tarkasteltu eri 

näkökulmista (Owen et al. 2006). Ajatuksen tasolla ketteryys on hyvä (Straçusser 2015), 

mutta ketteryyden hyödyistä rakennusalalla tarvitaan lisää tutkimusta (Han & Bogus 

2013). 
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Rakennusala onkin etsimässä metodeja, jotka tarjoavat työkaluja hoitamaan projektien 

kompleksisuutta (Sohi et al. 2016). Rakennusalan kulttuuria on muutettava ennen kuin 

voidaan ottaa käyttöön ketterää projektijohtamista ja siksi sen käyttöönottaminen vaatii 

paljon panostusta (Owen et al. 2006). Rakennusalalla ketterän projektinjohtamisen 

käyttöönottoa voi edistää sen samankaltaisuus lean-filosofiaan, joka on tuttu 

rakennusalalla. (Johansson & Gustavsson 2012)  

Ketteryyden konseptin näyttää Han et al.:in (2013) mukaan soveltuvan hyvin 

rakennusalan johtamiseen, koska ketteryydellä on potentiaalia paitsi vähentää liiallista 

kontrollia myös lisätä joustavuutta, reaktiivisuutta ja yhteistyötä sekä tehdä 

rakentamisesta ratkaisukeskeistä. Mikään yksittäinen tekijä ei mahdollista ketteryyttä, 

vaan tärkeintä on ymmärtää ketteryyden mahdollistavien yksittäisten asioiden suhteet, 

ottaa käyttöön sekä integroida ne, mikä lopuksi tuo kilpailukykyä. (Han & Bogus 2013) 

Rakennusalalla ketterä projektijohtaminen tuo etuja esisuunnitteluun ja 

suunnitteluvaiheeseen (Owen et al. 2006; Owen & Koskela 2006), jotka ovat yhdessä 

suunnittelumuutosten kanssa suurimpia syitä aikatauluviivästyksiin (Mohammed & Karri 

2020), mutta ketterät toimintatavat tuovat myös heikkouksia rakentamisen 

toteutusvaiheeseen (Owen et al. 2006; Owen & Koskela 2006), koska ketterän 

kehittämisen huono puoli on menetelmän kyvyttömyys ennakoida tulevia kustannuksia 

ja aikataulua, koska kulloinkin käytetään juuri sen hetkistä ennustetta (Alleman & 

Henderson 2003). Ketterien metodien on kuitenkin osoitettu laskevan ajankäyttöä sekä 

kustannuksia rakennusalalla (Ribeiro & Fernandes 2009).  

Rakennusalan aikatauluviivästyksiä tutkiessa Han et al. (2013) löysi ketterästä 

kirjallisuudesta viisi mahdollistajaa (eng. enablers), jotka voivat tuoda suorituskykyä 

ketterään projektinhallintaan: 1. Jatkuva resurssien monitorointi ja tuottavuuden 

mittaaminen, 2. Itsenäiset monialaiset työryhmät, 3. Lyhyen ajanjakson suunnitelmat sen 

hetkisillä tiedoilla, 4. Jatkuva parantaminen organisaation oppimisen kautta ja 5. 

Informaatioteknologian integraatio. 

Rakennushankkeissa vaatimukset harvoin muuttuvat (Mohamed & Moselhi 2019) ja 

toteutusvaiheessa muutokset ovat aina vaikeita, kalliita ja aiheuttavat 

aikatauluviivästyksiä (Chen et al. 2007). Lisäksi tekniset ratkaisut tuovat paljon 

epävarmuutta, mikä lisää muutoksen mahdollisuutta. Ketterästä projektijohtamisesta on 
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hyötyä kerrostalorakentamisessa ainakin hallitsemaan vaihtuvia päämääriä, tiimin 

tuottavuuteen, asiakkaiden tyytyväisyyteen ja tehokkaaseen ennalta-arvaamattomien 

riskien ratkaisuun, mutta silti ketterässä projektijohtamisessa on puute ymmärtämisessä 

ja ohjeissa, kuinka niitä tulisi soveltaa muualla kuin informaatioteknologian aloilla. 

(Parente 2015) 

Yhteenvetona Owen toteaa, että APM-metodit ovat erittäin sopivia vastaamaan 

rakennusteollisuuden haasteisiin eli laadukkaassa, monimutkaisessa, mutta 

mahdollisimman halpaan toteutukseen tähtäävässä tuotannossa. Ketteryyden käyttäminen 

riippuu kuitenkin projektin monimutkaisuudesta ja epävarmuudesta. Hyötyä on etenkin, 

kun ratkaisut vaatimuksiin voivat muuttua projektin aikana ja projektiin osallistuu useita 

eri tahoja, vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään ja joudutaan tekemään jatkuvia 

kompromisseja. Silloin aikainen arvon tuotto on tärkeää. (Owen et al. 2006)  

2.7 Synteesi 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, kuinka ketteryyttä voidaan arvioida 

rakennuttamisessa, vastataan seuraavaksi. Ketteryyttä arvioidaan kahdeksan kategorian 

avulla, jolloin saadaan käsitys siitä, kuinka ketteryys toteutuu projekteilla eri 

aihepiireittäin. Tämä ei kuitenkaan kerro visuaalisesti, kuinka ketteryyden arvot ja 

periaatteet toteutuvat kokonaisuudessaan. Tästä syystä on muodostettu taulukko 6, johon 

on kerätty ketteryyden arvot ja periaatteet, jotta niiden toteutumista voidaan arvioida 

visuaalisesti. Alla on tiivistetty miten taulukkoon 6 ollaan päädytty ja miten taulukon asiat 

voivat näkyä. 

Tutkimuksessa ydintavoitteena on keskittyä siihen, kuinka ollaan ketteriä, eikä kuinka 

tehdään ketterästi. Siksi tutkimuksen keskitytään kuvan 2 kahteen alimpaan tasoon, 

arvoihin ja periaatteisiin, koska ne ovat vaikuttavimpia kuin ketterät työkalut ja 

menetelmät. Päämäärä on siis prosesseja tärkeämpää, kuten toteaa Beck et al. (2001). 

Näiden kahden alimman tason arviointia varten on kirjallisuudesta kerätty ketteryyden 

arvot taulukkoon 1 ja periaatteet taulukkoon 2. Taulukoista on muodostettu yksi isompi 

taulukko 8. Taulukon avulla voidaan arvioida ja hahmottaa visuaalisesti, kuinka 

ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuvat rakennuttamisen projekteissa. Eli kuinka 

projektit ovat ketteriä. 
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Taulukko 8. Ketteryyden arvot ja periaatteet (mukaillen (Beck et al. 2001; Meyer 2014). 

 

 

Taulukkoa 8 varten on koostettu ja tiivistetty kirjallisuudesta synteesi jokaisen 

ketteryyden arvo- ja periaatekategorian alle, jotta muodostuu käsitys siitä, kuinka arvot 

ja periaatteet voivat näkyä käytännössä. Synteesin avulla voidaan päätellä millaista 

toiminnan tulisi olla tutkittavissa projekteissa, että toiminta täyttää taulukon 8 

ketteryyden arvot ja periaatteet kirjallisuuden mukaan. Liitteisiin 3 - 6 on koottu 

laajemmin arvoja ja periaatteita puoltavat asiat lähteineen. Synteesissä huomataan, että 

eri ketterät käytänteet ja menetelmät tukevat useampaa arvoa tai periaatetta. Tätä puoltaa 

ketteryyden ajatus, että ketteryyden arvojen ja periaatteiden on toteuduttava kaikessa 

toiminnassa. Ketteriä käytänteitä ja menetelmiä voidaan myös arviodia eri tavalla eri 

arvojen ja periaatteiden yhteydessä. Tämä tukee arvojen ja periaatteiden tutkimista 

kokonaisvaltaisesti.  

Ketteryys sopii monenlaisille projekteille ja siksi ketteryydestä on tiivistetty synteesiin 

piirteet, jotka sopivat erilaisiin rakennusprojekteihin. Niitä on hyödynnettävä ja 

sovellettava projektikohtaisesti, koska projektit voivat olla hyvin erilaisia eivätkä kaikki 

piirteet välttämättä sovi kaikkiin projekteihin. Synteesissä esitellään kuinka ketteryyden 

arvot ja periaatteet voivat näkyä rakennusalan projektitoiminnassa sekä se, mitä spesifejä 

piirteitä, etuja ja haittoja on huomioitava nimenomaan rakennusalan kontekstissa. 
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2.7.1 Arvojen näkyminen tutkimuksessa 

Ensimmäinen arvokategoria voi näkyä rakennusalan projekteissa siten, että projektit on 

muodostettu taitavien projektipäälliköiden ympärille, jotka pyrkivät hyvään 

kommunikaatioon. Projektipäällikkö hallitsee vaihtuvia päämääriä ja osallistaa asiakkaan 

hankkeeseen. Asiakas osallistuu projektiin aktiivisesti ja antaa palautetta tuotetuista 

dokumenteista ja toiminnasta. Vastuut ovat selvästi rajattuja, tärkein eli vuorovaikutus 

toimii ja toiminta on ratkaisukeskeistä. Epäsuoraa viestintää voidaan käyttää, koska se 

toimii paremmin kuin hierarkkinen ja virallinen viestintä. Projekteissa voidaan käyttää 

Scrumiin tai Scrumbaniin perustuvia työkaluja.  

Toisen arvokategorian toiminta voi ilmetä minimaalisina kirjauksina, jotta toimintaa ei 

rajoiteta liikaa ja vältetään turhaa dokumentaatiota. Dokumentoinnin on oltava kuitenkin 

riittävä henkilövaihdoksiin. Vain välttämätöntä vaaditaan, ja se tuo arvoa asiakkaalle. 

Toiminta perustuu tämänhetkisiin suunnitelmiin, joita käydään asiakkaan kanssa läpi 

iteratiivisesti tarkentaen. Riskeihin on proaktiivinen ote, eli arvioidaan riskit etukäteen. 

Tämä poikkeaa sovelluskehityksen ketteryyden riskeistä, koska esimerkiksi 

henkilövahingot eivät ole hyväksyttäviä riskejä ja uudelleentekokustannukset ovat 

valtavat verrattuna sovelluskehitykseen. Ketteryys voi ilmetä osissa ja pienissä erissä 

tekemisenä, jolloin saadaan palautetta aina, kun työ esitellään tiimissä ja asiakkaalla on 

mahdollisuus ohjata toimintaa. Osissa tekeminen mahdollistaa tehtävien priorisoinnin ja 

keskittymisen olennaiseen, mikä voi tarkoittaa, ettei tarvita erillistä seurantaa, koska 

tehtävien tekeminen itsessään on merkki edistymisestä. Asiakkaan vaatimusten 

täyttäminen on tärkeää, joten asiakkaan osallistuminen ja tältä palautteen saaminen on 

kriittistä.  

Kolmas arvokategoria voi esiintyä rakennusalla tekemällä asiakkaan kanssa yhteistyötä 

ja neuvottelemalla tavoitteesta asiakkaan kanssa riittävän usein. Sopimukseen ei 

lukkiuduta, vaan pyritään löytämään ratkaisu asiakkaalle. Asiakas osallistuu projektiin, 

antaa palautetta ja arvioi jatkuvasti, jolloin hanke voi reagoida heti muutoksiin ja samalla 

asiakas oppii projektista. Tästä on hyötyä, jos asiakas ei aluksi tiedä täysin mitä haluaa 

projektilta. Hankkeessa keskittyminen on pidettävä olennaisessa, eli arvoa tuottavissa 

asioissa. Projektit suhtautuvat riskeihin ja muutoksiin proaktiivisesti, mitä tukee 

iteratiivinen toiminta hankkeessa. 
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Neljäs ja viimeinen arvokategoria voi näkyä alalla esimerkiksi niin, että suunnitellaan 

vain työt, jotka eivät muutu ennen aloitusta. Työt suunnitellaan vain sillä tarkkuudella 

kuin on välttämätöntä, jotta ei rajoiteta turhaan sitä, miten tavoitteeseen päästään. Osa 

päätöksistä voidaan jättää auki ja luottaa tiimin ratkaisevan ne myöhemmin. Muutosta on 

kontrolloitava ja organisoitava hankkeilla. Vakioitu toimintatapa auttaa toiminnan 

selkeyttämisessä. Nopea päätöksenteko, jos siihen ei ole estettä, auttaa muutoksessa. 

Hankkeella tulisi olla mahdollisimman vähän byrokratiaa, koska se ei mahdollista nopeaa 

reagointia. Palaute asiakkaalta on tärkeää, jotta muutostarpeet tiedetään mahdollisimman 

aikaisin. Nopea arvon tuotto asiakkaalle siten, että tehdään osissa yhtä aikaa eikä erikseen 

ja peräkkäin. Iteratiivisuus on huomioitava. Muutoksiin on oltava valmiita ja otettava ne 

vastustaan ilman ylimääräistä vastarintaa. 

2.7.2 Periaatteiden näkyminen tutkimuksessa 

Ensimmäistä periaatekategoriaa eli asiakkaan huomioimista rakennusalalla kuvastaa se, 

että yhteistyötä pidetään tärkeämpänä kuin sopimuksia, koska tärkeintä on tyydyttää 

asiakkaan tahtotila. Asiakkaan osallistaminen projektiin on tärkeää. Asiakkaan on oltava 

yhteistyökykyinen, päättävä, asiantunteva ja viestittävä säännöllisesti. Kommunikoinnin 

on oltava läheistä ja asiakkaan on oltava avainasemassa projektin organisaatiossa. 

Luottamussuhde parantaa arvon tuottamista asiakkaalle. Asiakas ei välttämättä tiedä mitä 

haluaa ja päämäärä voi olla epäselvä, mihin voivat vaikuttaa myös sidosryhmät. 

Asiakastoimitukseen pitää luoda helpot käytänteet. 

Toinen periaatekategoria, tiimi ja tiimityöskentely, voi näkyä rakennusalalla tiimien 

itseohjautuvuutena ja itseorganisoitumisena, jolloin tiimit jakavat vastuut ja tehtävät 

itsenäisesti sekä tarkentavat niitä tarvittaessa. Tiimit toimivat tiiviissä yhteistyössä ja 

kokoontuvat päivittäin tiedonvaihtoon sekä viestivät epämuodollisesti, koska se on 

tehokkaampaa kuin kirjallinen viestintä. Työkuormaa jaetaan ja tiimissä on yhteisvastuu 

toiminnasta. Tiimit ovat monialaisia, eli sisältävät kaiken osaamisen, vakaita ja 

dynaamisia. Tiimit kehittyvät koko ajan, mitä tukee iteratiivisuus sekä se, että tiimin 

jäsenet eivät vaihdu. Tiimi on enemmän kuin jokainen yksilö yksinään yhdessä. Tiimissä 

rooleja voidaan vaihtaa ja johtajuus on mukautuvaa (eng. leadership). Kokeneiden ja 

kokemattomampien jäsenten haasteet on ratkaistu tiimissä, esimerkiksi mentoroinnilla. 

Tiimin asiantuntevin kyseisestä asiasta tekee sitä koskevat päätökset. Tiimissä on 

osaamisen hierarkia, ei auktoriteetin hierarkia. Kannustimet sitouttavat tiimin ja se on 
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tyytyväinen sekä tuottava. Vertaisarviointia tapahtuu ja informaatioteknologian 

integraatioita käytetään tehostamaan toimintaa. 

Kolmas periaatekategoria, muutos on huomioitava. Eli muutos on huomioitava ja siihen 

on varauduttava. Vaatimukset kehittyvät hankkeen kuluessa ja ne voivat muuttua 

nopeasti. Toiminta suunnitellaan sen hetkisillä tiedoilla, koska muutosten ennakoiminen 

johtaa turhaan työhön. Muutosten mahdollistaminen riittää. Muutosta voivat aiheuttaa 

hankkeen muuttuvat prioriteetit, epäselvät päämäärät, useat ratkaisuvaihtoehdot, 

ristiriidassa olevat vaatimukset, sidosryhmien päätökset ja kompromissien tekeminen. 

Päätökset tehdään mahdollisimman myöhään, jotta ne tehdään viimeisimmällä tiedolla ja 

viime hetken muutokset ovat mahdollisia. Muutoksessa on tärkeää huomioida, että 

dokumentointi on riittävää henkilövaihdoksia varten. Toimintaa voidaan muuttaa 

säännöllisellä asiakkaan antamalla palautteella ja arvioinnilla. Muutokset ja päätökset 

tehdään nopeasti. Muutos noudattelee iteratiivista toimintaa ja vaatimukset ovat yleisesti 

joustavia. Muutosta tarkoittaa myös sitä, että tiimeissä voidaan vaihtaa rooleja rohkeasti.  

Neljäs periaatekategoria on iteratiivinen kehitys. Iteratiivista kehitystä kuvastaa 

enemmän revolutionaarinen kehitysmalli kuin vesiputousmalli. Muutokset huomioidaan 

ja omaksutaan iteratiivisessa toiminnassa. Suunnitelmat tehdään lyhyeksi ajanjaksoksi 

sen hetkisillä tiedoilla ja organisaatio voi oppia kehityssyklistä. Kun tiimi pysyy kasassa 

oppiminen on tehokkaampaa. Asiakas osallistuu säännöllisesti, että saadaan palautetta 

projektin tilanteesta ja suunnasta. Asiakas oppii myös projektin aikana, jolloin pystytään 

iteratiivisesti reagoimaan tahtotiloihin sekä asiakas tietää paremmin mitä haluaa. Asiat 

pilkotaan järkeviksi kokonaisuuksiksi, jotta iteratiivinen työskentely on mahdollista yhtä 

aikaa, eikä yksittäin ja peräkkäin. Sprint-, Scrum- tai Scrumban-työkaluja voidaan 

soveltaa, koska ne toteuttavat iteratiivista kehitystä ja ketteryyttä.  

Viimeinen ja viides periaatekategoria on eteneminen, seuranta ja arviointi. Tämä 

kategoria ilmenee lyhyesti ihmiskeskeisenä johtamisena. Asiakas osallistetaan, jotta 

saadaan asiakkaan näkemys. Päätökset tehdään tiimeissä ja päätösvalta on jakautunut 

tasaisesti. Kontrolli on vähäistä ja toiminta ratkaisukeskeistä. Työryhmät työskentelevät 

itsenäisesti käyttäen integroituja järjestelmiä, jotka tehostavat toimintaa. Turhaa työtä 

pyritään välttämään ja tehtävien tekeminen on selkeää suorittamista, eikä siihen tarvita 

erillistä monitorointia, koska tehtävät itsessään tuovat arvoa eli kuvastavat asian 
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etenemistä. Asiakkaalta saadaan jatkuvasti palautetta ja hankkeen vaatimukset on pyritty 

yksinkertaistamaan. Asiat on pilkottu järkeviksi kokonaisuuksiksi omine 

vastuualueineen. Tehtävät on myös priorisoitu. Viestintä on reaaliaikaista eikä 

viestintäesteitä ole. Tiimi tekee itsenäisesti tehtävät ja johtaja pystyy keskittymään vain 

johtamiseen, ei suorittamiseen. Tiimiä johdetaan kysymyksillä, mikä jättää 

työntekijöiden päätettäväksi kuinka asia parhaiten tehdään. Ketterä johtaja keskittyy 

hienovaraiseen ohjaamiseen vuorovaikutuksen avulla, minkä kautta saavutetaan tulokset. 

Kokeneiden ja kokemattomien työntekijöiden yhdessä työskentely on ratkaistu. Projektin 

työkalujen käyttö on rutinoitunutta ja tiimi oppii ja kehittyy jatkuvan säännöllisesti. 

Toiminta on ylipäätään joustavaa eikä muodollista. 

2.7.3 Rakennusalan erityispiirteet 

Ketteryys sopii rakennusprojekteihin, joissa laajuus tai päämäärä ovat muuttuvia ja 

aikataulu sekä resurssit ovat muuttumattomia tai seuraavat päämäärän muutosta. 

Tärkeintä on, että ketteriä menetelmiä valitessa on tiedettävä, että päämäärän voi muuttua, 

koska ketteryys vastaa muutokseen. Toistettavissa rakennusprojekteissa, joissa on selkeä 

tavoite ja kaikki asiat tiedetään ennakolta, ei ole järkevä käyttää ketteryyttä, vaan 

perinteistä projektijohtamista. Suuret ja monimutkaiset projektit asettava omat haasteena 

ketteryyteen, kuten myös rakennusalan säännöt ja rajoitukset. Ketteryyttä voidaan käyttää 

sääntöjen ja rajoitusten välissä. Eli esimerkiksi luvat ja hyväksynnät pitää saada ennen 

suunnittelua ja hankkeen aikana on toimittava lupien ja hyväksyntöjen mukaisesti. 

Lyhyesti perinteinen projektijohtaminen suuressa ja monimutkaisessa hankkeessa, jossa 

päämäärä voi muuttua, voi tehdä projektista vaikeammin hallittavan kuin ketterien 

menetelmien käyttäminen soveltuvissa osissa.  

Yhdeksi suurimmaksi haasteeksi rakennusalalla on muodostunut muuttaa johtaminen ja 

organisaatiorakenteet ketterämmiksi. Myös iteratiivisien toimintasyklien omaksuminen 

ja ketterien tiimien vaatima korkeaa osaaminen ovat rakennusalan haasteita 

ketteryydessä. Rakennusalan organisaatiokulttuurin lisäksi, projektitiimin muutokset 

sekä tiimien tilapäisyys ovat haitanneet kokemuksen ja oppimisen kerryttämistä ja sitä 

kautta haitanneet ketteryyden käyttöönottoa rakennusalalla. Tämä johtaa asioiden 

uudelleen käymiseen ja hidastaa oppimista sekä ketteryyden laajempaa käyttöä. Tiimin 

olisi pysyttävä muuttumattomana ja suoriuduttava kaikista tehtävistä itsenäisesti, jotta 

projektiorganisaatio oppisi mahdollisimman paljon ja kokemusta kertyisi.  
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Kirjallisuuden mukaan ketteryyden ydintä ovat itseorganisoituvat tiimit, jotka tekevät 

päätöksiä itsenäisesti ilman projektipäällikköä. Rakennusprojekteissa projektipäällikön 

tulisi antaa suunta ja katsoa, että kaikki toimii tiimissä sekä luoda edellytykset tiimin 

toiminnalle. Projektitiimien johtaminen tulisi olla ihmiskeskeistä ja kysymyksillä 

johtamista. Byrokratiaa tai hierarkioita ei saisi olla organisaatiossa, vaan osaamisen tulisi 

olla tiimitoiminnan keskiössä. Tutkimuksien mukaan työntekijät eivät ole tyytyväisiä 

osaamiseensa projektinjohdossa ja menetelmiä käytetään projekteissa enemmän 

tietämättä kuin tietoisesti. Koulutuksella ja tietoisuudella projektijohtamista voisi 

parantaa. Tiimin yhteistyö on edellytys ketterälle tiimitoiminnalle ja vuorovaikutuksella 

johtaminen (eng. Interference Managemenet) parantaa organisaation ominaisuuksia 

reagoida sisäisiin asioihin (Iskanius et al. 2006), mikä auttaa itseorganisoituvia tiimejä 

käyttämään ketteryyttä paremmin. 

Asiakkaan osallistaminen ja sitouttaminen rakennusprojekteilla on tärkeää. Asiakkaalta 

pitää saada palautetta projektista jatkuvasti, että tiedetään onko projekti menossa oikeaan 

suuntaan. Tämä edellyttää, että asiakkaalla on oltava riittävä tietotaito ja osaaminen, että 

hän tietää mitä projektilta haluaa. Osallistaminen ja sitouttaminen projektiin vaatii 

luottamusta sekä kunnioitusta tiimijäsenten kesken, että tiimiyhteistyö toimii. Asiakkaan 

osallistumisella on psykologisia vaikutuksia moniin ketteryyden käytänteisiin, mutta 

myös siihen, että asiakas ei voi syyttää projektia, jos se menee huonosti, koska on ollut 

itse vaikuttamassa projektiin ja ollut tietoinen päätöksistä. Asiakkaan kautta hankkeen 

mahdollinen epäselvä päämäärä selkeytyy tai päämäärä vahvistuu. Ketterä 

rakennusprojekti sopeutuu muutokseen eli ketteryys toimii ikään kuin muutoksen ajurina. 

Asiakkaan sitouttaminen rakennusprojektin alussa on erityisen tärkeää, koska muutokset 

rakennusprojektin aikana ovat kalliitta ja suurin osa kustannuksista määritellään 

rakennusprojektin alussa. Asiakkaan sitouttamisen kautta asiakas ymmärtää 

rakennusprojektin ja oman tahtotilansa paremmin sekä muutostarpeet todennäköisesti 

pienenevät projektin aikana. Asiakkaalle arvoa tuo proaktiivinen organisaatio, mutta se 

pienentää samalla projektin riskejä ja edesauttaa projektinhallinnassa. Rakennusprojektin 

sidosryhmille arvoa tuo puolestaan nopea oppiminen sekä nopea päätöksenteko (Aghina 

et al. 2017). 

Scrumin tai Scrumbanin soveltaminen rakennusalalla voisi tuoda ketteryyttä, koska 

näihin työkaluihin tiivistyy monia ketteryyden piirteitä ja työkalut melkein pakottavat 
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ketteryyteen, jos niitä käytetään oikein. On päivittäisiä tapaamisia, tiedonvaihto toimii 

oikea-aikaisesti, tehdään sen hetkisillä suunnitelmilla, minimoidaan byrokratia, seurataan 

oikeita asioita ja saadaan tukea sekä voidaan reagoida nopeasti muutoksiin. Esimerkiksi 

yksi voi aloittaa tekemään asiakirjaa ja toinen jatkaa, milloin tulee tarkastettua edellisen 

tekeminen ja toinen henkilö voi tuoda oman osaamisensa näkyviin. 

Rakennusalalle ei ole muodostunut perinteisiä toimintamalleja, joita projektipäällikkö 

voisi suoraan käyttää. Projektipäällikön on valittava ketterät menetelmät, jotka sopivat 

nykyisin käytössä oleviin menetelmiin (Nerur et al. 2005) ja kyseiseen projektiin 

(Mohamed & Moselhi 2019) sekä muokattava niitä tarvittaessa. Ketteryyttä on hyvä pitää 

lähestymistapana (Conforto et al. 2014) toimintaan ja tekemisen pitää noudattaa 

ketteryyden arvoja ja periaatteita (Parente 2015), vaikka käytettäisiinkin erilaisia 

työkaluja. Projektipäällikön on kokeiltava uudenlaista toimintaa, mikä ratkaisi vanhojen 

käytänteiden ongelmia. Tämä vaatii sekä ammattitaitoa alalta että osaamista 

ketteryydestä. Molempia omaavia projektipäälliköitä on vaikea löytää ja oppiminen ottaa 

oman aikansa.  

Dokumentointi rakennusalalla on haaste ketteryydelle. Rakennusalalla on juridinen 

käännetyn vastuun taakka. Kaikki pitää pystyä osoittamaan dokumentoidusti, koska 

muuten sitä ei ole tehty ja voidaan vaatia korvauksia tai hyvitystä. Siis oikein tehty asia 

ilman dokumentaatiota voi johtaa korvauksiin ja selvittely vie aikaa olennaisesta työstä 

ja tuo kustannuksia. Rakennusalalla pitää huomioida dokumentaatio käytettäessä ketteriä 

menetelmiä, vaikka dokumentaatio ei itsessään tuo arvoa. Rakennusala poikkeaa usein 

sovelluskehityksen ketteryydessä siinä mielessä, että rakennusalalla varmuus on yleensä 

tärkeämpää kuin nopea arvon tuotto. Esimerkiksi sillan aikaista aukeamista tärkeämpää 

on varmuus siitä, ettei silta romahda ihmismassan päälle. 
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3 KETTERÄT TOIMINTATAVAT PROJEKTEILLA 

Tutkittava yritys on kasvava rakennuttamisen konsulttiyritys, joka toimii infra-alan 

projekteissa laaja-alaisesti. Yrityksen päätoimialoja ovat muun muassa junaradat, tie- ja 

siltahankkeet. Tutkimuksen projektit olivat haastavia, monimutkaisia ja niissä oli 

pääsääntöisesti paljon sidosryhmiä. Projektien koko vaihteli pienimillään yli kymmenestä 

miljoonasta satoihin miljooniin euroihin, joten projekteja voidaan pitää isoina. Welado 

hoitaa yleensä rakennuttamisen projektinjohdon, eikä toimi itse ns. rakentamisen 

pääurakoitsijana eli rakentajana. Isojen hankintojen rakennuttamiseen voi kuulua jonkin 

projektin osa-alueen hankintoja. Nämä voivat olla esimerkiksi erikoishankintoja, joita ei 

haluta sisällyttää varsinaisen pääurakoitsijan tehtäviin vaan rakennuttaja hankkii ne itse, 

mutta tällä ei ole tutkimuksen kannalta juurikaan merkitystä. 

Projektien tutkimisessa keskitytään rakennuttamiseen, ei rakentamiseen. Rakennuttaja 

voi joissain tapauksissa olla tilaajan edustaja ja siten myös ns. tilaaja, mutta tässä 

tutkimuksessa rakennuttajaa ja tilaajaa käsitellään erillisinä tekijöinä. Tässä 

tutkimuksessa asiakas tarkoittaa myös tilaajaa, koska se on rakennuttajankonsultin 

asiakas.   

3.1 Haastattelu 

Kirjallisuudessa ei ole selkeää ja yleistettävää mallia sille, kuinka ketteryyttä voisi tutkia 

rakennusalan projektikontekstissa. Muutamia tutkimuksia on tehty sovelluskehityksen 

ulkopuolella, kuten esimerkiksi Conforto et al. (2014), mutta hän totesi, että tutkimus 

herätti enemmän kysymyksiä kuin sai vastauksia, eikä tutkimustuloksia voi yleistää.  

Tätä tutkimusta varten luotiin tutkimuskohtaiset kysymykset ja visuaalinen 

arviointimenettely ketteryydelle, koska yleistä arviointimenetelmää ei ollut löydettävissä. 

Tästä muodostui taulukko 10, joka esitellään alaluvussa 3.2. Taulukkoon on sijoitettu 

vastausten tulokset. Ennen visuaalista taulukon arviointia esitellään haastattelun 

vastausten havainnot sanallisesti, jotta saadaan käsitys kuinka ketteryys ilmeni 

projekteilla. 
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Kysymykset ovat muodostettu teoriaosuuden kahdeksan kategorian alle. Nämä kategoriat 

kertovat piirteitä ketteryydestä ja kuinka se voisi näkyä. Kysymykset on luotu 

kirjallisuudessa esiintyvien ketterien arvojen, periaatteiden, mahdollistajien ja 

käytänteiden pohjalta. Kysymyksissä on pyritty huomioimaan rakennusalan konteksti ja 

keskittymään siihen, että ketteryyden kysymykset sopivat muuhunkin kuin 

sovelluskehityksen kontekstiin.  Kysymyksistä pyrittiin tekemään sekä laajoja että 

haastavia, jotta kokonaiskuva tulisi mahdollisimman hyvin esille. Osa kysymyksistä 

liittyen arvoihin ja periaatteisiin on melko suoria sekä osa avoimia, jolloin haastateltava 

joutui perustelemaan vastauksensa. Tällä pyrittiin myös verifioimaan suoria kysymyksiä. 

Kysymyksillä pyrittiin saamaan vastauksia, joista voitaisiin päätellä ketteryyden 

esiintymistä projekteilla. Kysymykset ovat liitteessä 1 ja vastaukset ovat tiivistetty 

liitteissä 7 - 8. 

Tutkimuksessa ja kysymyksissä pyritään arvioimaan ketteryyttä laaja-alaisesti 

projektikontekstissa ja selvittämään, kuinka ketteryyden periaatteet ja arvot toteutuvat eli 

kuinka projektit ovat ketteriä. Kirjallisuudessa esiintyy paljon ketteryyteen liittyviä 

asioita, jotka eivät suoraan liity ketteryyden arvoihin ja periaatteisiin, vaan ne voivat olla 

esimerkiksi mahdollistajia (eng. enbalers), käytänteitä tai asioita, jotka tukevat yhdessä 

muiden asioiden kanssa ketteryyttä. Näitä asioita on huomioitu haastattelukysymyksissä, 

jotta pystytään varmistamaan arvojen ja periaatteiden toteutumista. Haastateltavan on 

pystyttävä perustelemaan vastauksessaan, kuinka hänen mainitsemansa asia tehdään 

projektissa tai miten se näkyy käytännössä. Osa kysymyksistä liittyy siis siihen ”kuinka 

tehdään ketterästi”, kuten kysymykset työkaluista, mutta niiden perimmäisenä 

tarkoituksena on tukea asiaa suuremmassa asiayhteydessä eli selvittää, kuinka 

ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuvat (eli kuinka ollaan ketteriä).  

Vastauksissa esiintyneet asiat on käsitelty kahdeksassa kategorioissa kuten teoriakin. 

Vastaukset käydään läpi alaluvuissa 3.1.1–3.1.8. Haastattelija pyrki olemaan 

mahdollisimman objektiviinen, olemaan johdattelematta liikaa ja kirjaamaan vastaukset 

niin kuin vastaajat tarkoittivat. Tarvittaessa on käytetty kuvailevaa tai toteavaa tyyliä, jos 

vastausta ei pysty ilmaisemaan sellaisenaan kirjoittamalla tai on vaara, että asia 

ymmärretään väärin ilman laajaa perustelua, koska väärinymmärrys ei toisi lisäarvoa 

tutkimukselle. Kysymysten vastaukset muotoiltiin omiksi kappaleikseen. Vastaukset 

yhdistettiin, jos useammasta hankkeesta löytyi samankaltaisuutta tai toistoa. Hankkeita ei 
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pääsääntöisesti eroteltu vastauksista, jotta pystyttiin suojelemaan sekä hankkeiden että 

haastateltavien anonymiteetistä.  

Vastaukset pyrittiin varmistamaan täsmentävillä kysymyksillä, pyytämällä esimerkkiä tai 

pyytämällä kuvailemaan miten asia näkyy projektissa. Varmistamiseen pyrittiin 

erityisesti, jos ilmeni asioita, jotka kyseenalaistivat vastauksen haastattelijan tietämyksen 

tai kokemuksen perusteella. Näin pyrittiin saamaan kattavampaa kuvaa toiminnasta sekä 

varmistamaan, että kysymys ymmärrettiin oikein ja annettu vastaus on totuudenmukainen 

ja vaikuttava.  

Projektipäälliköiden vastaukset ovat kirjattuna alalukuun projektin osa-alueittain ilman 

tutkijan omia tulkintoja. Tulkinnat, väitteet ja perustelut, mitkä ovat kirjattuna 

kappaleeseen ovat projektipäälliköiden esille nostamia asioita tai keskustelun tulos 

haastattelussa. Joissain yksittäisissä tilanteissa, vastaukset ovat tullet ilmi jonkun muun 

kysymyksen yhteydessä, jolloin tutkija on siirtänyt vastaukset johdonmukaisemman 

kategorian alle. Tutkija ainoastaan prosessoi vastausten yhdenmukaisuudet ja kertoo 

vastausten jakautumisen projektien kesken. Alla oleviin alalukuihin on kirjoitettu 

kysymys johdattelevasti auki ja kysymykset löytyvät sanatarkasti liitteestä 1. 

Vastauksista saadaan käsitys, mitä asioita projektipäälliköt nostivat esille kysymysten 

yhteydessä ja vastausten perusteella pyritään päättelemään, millaisia ketteriä piirteitä 

projekteissa esiintyy.  

3.1.1 Projektin toimintaympäristön 

Projektin muuttumattomista asioista, eli aikataulusta, budjetista ja lopputuotteesta, 

kysyttäessä vastaukset jakautuivat pääosin kahteen kategoriaan. Kahdessa projektissa 

budjetti oli muuttumaton ja aikataulu sekä lopputuote muuttuva. Ja kahdessa projektissa 

lopputuote oli muuttumaton ja aikataulu sekä budjetti muuttuva. Vastauksista tuli ilmi, 

että vain yhdessä projektissa budjetti oli alusta alkaen ollut muuttumaton. Kaikissa muissa 

projekteissa kaikki projektin perusasiat muuttuivat projektin kuluessa: budjetti, aikataulu 

ja lopputuote. Kahdessa projektissa lopputuote oli luokiteltu muuttumattomaksi ja 

yhdessä budjetti oli luokiteltu muuttumattomaksi. Osa projekteista oli kestänyt kauan ja 

joissain esimerkiksi rahoitus tuli osissa, mikä oli johtanut muutoksiin hankkeessa.  
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Projektin päämäärän ja tavoitteen selkeyttä kysyttäessä vastaukset olivat 

samansuuntaisia. Tavoite oli osin annettu ja osin määritelty tilaajan kanssa. Etenkin 

alussa on neuvoteltu tilaajan kanssa lopputuotteesta, minkä perusteella hankkeen 

toimeksiantojen tavoitteet ja sisältö on määritelty. Hankkeen aikana tavoitetta ja 

päämäärää on käyty aktiivisesti tilaajan kanssa läpi, varsinkin jos on ilmennyt tarvetta 

tarkastella tavoitetta uudelleen. Vastauksissa tuli kuitenkin ilmi, että tavoitetta oli käytävä 

läpi tilaajan kanssa useasti hankkeen aikana, koska projekteissa ilmenneet muutokset 

vaikuttivat usein hankkeeseen merkittävästi. 

Tilaajat olivat määritelleet hankkeille hinnan ja aikataulun lisäksi laadullisia tavoitteita. 

Nämä tavoitteet liittyvät muun muassa turvallisuuteen, alan yleiseen ja spesifiin 

kehitykseen, infran käyttäjiin sekä tiedottamiseen.  

Vastausten perusteella kaikki projektit olivat monimutkaisia ja haastavia. Niiden 

sidosryhmäverkostot olivat laajoja ja projektit luokiteltiin myös alan luokittelun mukaan 

vaativiksi tai erityisen vaativiksi. Projekteissa oli lukuisia vaatimuksia tai ehdottomia 

rajoitteita. Projektien sisältö oli pääsääntöisesti rakennuttamisen osalta monipuolinen. Ne 

sisälsivät mm. suunnitteluttamista, projektinjohtoa, valvontaa ja hankintaa. Projektit 

sisälsivät usein myös merkittävissä määrin erikoisosaamista. Projektit olivat kooltaan 

pääsääntöisesti isoja, pieninkin yli 10 miljoonaa euroa ja suurimmat satoja miljoonia. 

Yhdessä projektissa korostuivat projektipäällikön mukaan merkittävät yksittäiset lisä- ja 

muutostyöt, jotka työllistivät paljon projektiorganisaatiota. Lisätyöt tarkoittavat 

muuttuvia määriä ja muutostyöt sellaisia töitä, joista ei ole sovittu toimeksiannossa tai 

jotka on jätetty auki sopimukseen myöhempää neuvottelua varten. 

Kysyttäessä onko nopea arvon tuottaminen vai varmuus tärkeämpää, vastaukset olivat 

yhteneviä. Kaikilla projekteilla varmuus koettiin tärkeämmäksi kuin aikaisen arvon 

tuottaminen. Esimerkiksi tien tai sillan avaaminen käyttöön mahdollisimman aikaisin ei 

ole niin tärkeää kuin varmuus siitä, että kaikki on tehty mahdollisimman laadukkaasti ja 

riskittömästi. Riskittömällä tarkoitetaan, ettei ole jäänyt ns. jäännösriskejä esimerkiksi 

käyttäjille tai rakenteisiin. Myös työskentelyn aikaikkuna johti projektipäälliköiden 

mukaan mieluummin varmaan työskentelyyn kuin aikaisen arvon tuottamiseen. 

Vastausten perusteella kävi ilmi, että hankkeiden tavoitteet oli asetettu siten, että tavoite 

on mahdollista saavuttaa montaa eri kautta. Esimerkiksi työtapoja ei lukita turhaan, jos ei 
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ole perusteltua syytä, kuten oli yhdessä hankkeessa, koska siellä tehtiin tieteellistä 

tutkimusta. Rautateihin liittyvissä projektin osissa on paljon asioita, mihin ei voida 

vaikuttaa, joten sovellettavuus on rajoittuneempaa kuin muualla infra-alalla. Hankkeissa 

suunnittele ja toteuta projektimuoto mahdollistaa hyvin laadullisten tavoitteiden 

asettamisen, koska urakoitsija saa päättää miten lopputulokseen päästään. Yhden 

hankkeen projektissa oli käytettynä myös lisäpalkkiota kannustamaan kokeilemaan 

vaihtoehtoisesta toteutusmallia. 

Muutoksiin ja riskeihin varautumista kysyttäessä vastaukset olivat keskenään 

samantyylisiä. Riskeihin varaudutaan sopimuksessa jaoteltuihin vastuisiin perustuen ja 

riskejä ennakoiden. Kahdella hankkeella oli riskeihin varautumiseen järeitä toimenpiteitä 

kuten viikkopalaverien yhteydessä käsiteltäviä lähiajan käytännönläheisiä riskejä, 

kuukausikokouksissa suuremman kokoluokan pitkäaikaisia riskejä ja erityinen 

riskienhallinnan asiantuntija, jonka vastuulle kuului riskien hallinnan varmistaminen 

turvallisuuskoordinaattorin lisäksi. Kahdella muulla hankkeella riskejä käsiteltiin 

kevyemmin. Yhdessä haastattelussa nousi esille, että koko osaprojektin henkilöstö oli 

kokenutta, jolloin voitiin luottaa koko organisaation kykyyn hoitaa, huomioida ja 

ratkaista ongelmia, kun niitä esiintyy ilman järeitä erillisiä riskienhallinnan palavereita. 

Kyseisen osaprojektin hankkeessa oli kuitenkin käytössä muita riskienhallinnan 

käytänteitä. 

Kaikissa hankkeissa osa riskeistä jätettiin ratkaistavaksi myöhemmin, jos se oli todettu 

järkeväksi. Muutoksiin hankkeet varautuivat muun muassa riskienhallinnan avulla, mutta 

tilaajalta tuleviin muutoksiin ei pystynyt juurikaan varautumaan. Tiedossa oleviin 

epävarmuuksiin pyritään varautumaan siten, että ne jätetään tarvittavassa laajuudessa 

auki, jos sillä hetkellä ei voida päättää asiasta, jolloin asia tarkennetaan ja päätetään siinä 

vaiheessa, kun asiasta on riittävästi informaatiota päätöksen tueksi. Yhden hankkeen 

projektin toteutusmuoto oli suunnittele ja toteuta, ja siinä takuuaika oli pidennetty viiteen 

vuoteen, mikä mahdollisti paremmin laadullisen määrittelyn sopimuksellisesti ja siten 

mahdolliset muutokset jäivät urakoitsijalle, mutta takuu motivoi tekemään hyvän 

lopputuloksen.  
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3.1.2 Toiminta 

Kysyttäessä kuinka projektilla tuotetaan aineistoa, vastaukset erosivat toisistaan. Kaikissa 

projekteissa aineistoa toimitettiin pienissä erissä. Yksinkertaisimmat dokumentit 

tuoteettiin yksin ja tarkastus pyrittiin pääsääntöisesti järjestämään jonkun toisen 

tiimiläisen kanssa. Monimutkaisempi aineisto tuotettiin pienissä tiimeissä. Kahdessa 

haastattelussa nousi esille selkeästi se, että kaikki dokumentit tuotettiin tiimeissä ja niihin 

oli selkeä vertaisarviointi sekä asiakkaan järjestelmällinen kommentointi. Kyseisissä 

tiimeissä myös työt vastuutettiin selkeästi. Lopuissa kahdessa haastattelussa 

vertaisarviointi nousi esille lähinnä tärkeimmissä dokumenteissa ja projektissa esiintyi 

enemmän yksilötyöskentelyä. 

Toiminnan suunnittelun tarkkuus vaihteli hankkeen vaiheesta ja tilanteesta riippuen. 

Kaikissa vastauksissa tuli ilmi tarkkaa kirjaamista, kuvailua ja minimaalisuutta, jota 

tarkennetaan myöhemmin. Vastauksissa korostui kuitenkin ”minimaalisesti (mutta 

riittävästi) ja myöhemmin tarkentuen” mihin pyrittiin etenkin projektien alkuvaiheessa, 

koska silloin kaikki asiat eivät ole vielä selvillä. Hankinta-asiakirjoihin kirjaamisessa 

korostui puolestaan tarkasti kirjaaminen niiden asioiden kohdalla, jotka ovat varmoja ja 

tehtävä juuri halutulla tavalla perustellusta syystä. Esim. erääseen toimeksiantoon oli 

sisällytetty tieteellistä tutkimusta, joka piti tehdä tietyllä tavalla, jotta tutkimustulokset 

ovat vertailukelpoisia. 

Päätöksen tekemisen logiikkaa selvitettiin kysymällä, tehdäänkö päätökset 

mahdollisimman nopeasti vai myöhään. Kaikki vastaukset olivat yhteneviä. Päätökset 

pyrittiin tekemään mahdollisimman nopeasti, kun päätökseen tarvittavat tiedot olivat 

saatavilla. Esille nousi se, että päätökset on tehtävä nopeasti, jotta hankkeessa päästään 

eteenpäin, mutta toisaalta oli myös kokemuksia siitä, kuinka tehdyt päätökset olivat 

osoittautuneet huonoiksi ja niitä oli jouduttu korjaamaan myöhemmin. 

Kysyttäessä, tehdäänkö projektissa vain sovittuja asioita, vastaukset olivat yhteneviä. 

Kaikissa projekteissa tehtiin asioita, joita asiakas haluaa ja, osa oli sellaisia, joista ei oltu 

aluksi sovittu yksiselitteisesti. Hankkeissa ja projekteissa joudutaan reagoimaan 

odottamattomiin töihin varsin yleisesti. Osa töistä kuului selvästi sopimukseen ja osa ei. 

Hankkeesta ja sopimuksesta riippuen asiakkaan haluamia tehtäviä tehtiin, vaikka niistä ei 

olisi suoranaisesti sovittu alkuperäisessä sopimuksessa. Tämä oli tilannekohtaista ja 
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sopimuksissa voi olla tulkinnan varaa. Selkeästi sopimuksen ulkopuolisista asioista 

sovittiin erikseen ennen niiden tekemistä.  

Muutokseen varautumisessa korostui ennakoivuus. Hankkeet pyrkivät ennakoimaan 

tulevaa, etenkin ennakoimalla ja pienentämällä riskejä. Vastauksissa ilmeni myös 

reagointia tilanteisiin, joissa esimeriksi riski oli päässyt yllättämään. Vastauksen 

perusteella reagoinnista päästiin takaisin ennakoivaan toimintaan, kun tehtiin 

poikkeamaraportti tai kirjattiin järjestelmään lopputuotteen hallinnoijaa varten tieto siitä, 

miten pyrittiin välttämään saman toistuminen. Yksi haastateltavista kertoi toiminnan 

olevan selkeästi iteratiivista. Perusteluina oli, että he tekevät varjosuunnitelmaa eli 

pyrkivät ennakoimaan toimintaa koskevia muutoksia. Varjosuunnitelmat tehtiin, koska 

reagointi ei ole mahdollista riittävässä laajuudessa enää siinä vaiheessa, kun käy ilmi, 

ettei alkuperäisellä suunnitelmalla ei voi edetä. Lisäksi sekä normaalissa että 

varjosuunnitelmassa korostuu minimaalinen suunnittelun määrä, että toimintaa voi 

kehittää iteratiivisesti. 

Selkeää ja osin säännöllistäkin tiimien itsearviointia esiintyi yhdessä hankkeessa. 

Kyseisen hankkeen loppupuolella järjestettiin oma erillinen ja ylimääräinen tapaaminen, 

jonka tavoite oli tiimin itsearviointi, palaute ja oppien jakaminen koko hankkeesta. 

Eräässä toisessa hankkeessa sisäistä arviointia tehtiin tiimikokouksen yhteydessä. 

Kahdessa projektissa ei ollut havaittavissa säännöllistä, viikoittaista ja dokumentoitua 

tiimin itsensä arviointia. Arviointia tapahtui muiden asioiden yhteydessä ja silloin kun oli 

aihetta, muttei järjestelmällisesti. 

Muodollisesta toiminnasta kysyttäessä vain yhdessä projektissa nousi esille yksittäisiä 

asioita, jotka osin voidaan tulkita muodolliseksi toiminnaksi. Projektissa oli jouduttu 

tekemään yksittäisiä asioita, joiden ei koettu tuovan suoranaisesti arvoa projektille 

sellaisessa muodossa kuin se asia oli tehtävä. Tehtävät oli kuitenkin suoritettava 

määrätyllä tavalla, mikä oli mainittu esimerkiksi ohjeessa tai tilaajan vaatimuksissa. 

3.1.3 Viestintä 

Tiimien kokoontuminen jakoi vastauksia. Kahdessa hankkeessa järjestettiin 

säännöllisesti useita eri asiayhteyksisiä viikkopalavereja, joissa sovittiin tarvittaessa omia 

palavereita asioiden eteenpäin viemiseksi. Hankkeessa oli myös kaksi säännöllistä 
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kuukausipalaveria omilla tarkoituksillaan. Lisäksi näistä hankkeista yhden alussa 

panostettiin tietoisesti kokouksien määrään, jotta tieto liikkuisi eri osapuolten välillä.  

Tässä hankkeessa noin 30–50 prosenttia työskenteli projektikonttorilla ja loput etänä, 

koska hankkeessa tarvittiin eri asiantuntijoita hoitamaan erikoisosaamista vaativia asioita. 

Myös tilaaja osallistui palavereihin aktiivisesti ja päivittäin. Yhdessä hankkeessa oli 

käytössä viikkopalaveri, tarkempi palaveri projekti-insinöörin ja harjoittelijan kanssa, 

muttei lainkaan omaa kuukausikokousta. Tässä hankkeessa viikkopalaveriin osallistui 

projektipäällikön mukaan haastattelun aikana hieman liikaa osallistujia, koska 

hankkeessa on tuolloin paljon samanaikaisia ja päällekkäisiä vaiheita. Viimeisessä 

hankkeessa oli käytössä kaksiviikkoispalaveri ja kuukausikokous sekä muutamia 

yksittäisiä palavereita liittyen muun muassa ulkoiseen viestintään. Tässä hankkeessa 

työskenteli vain muutama henkilö osan työajasta. 

Sidosryhmiin oltiin aktiivisesti yhteydessä kahdessa hankkeessa, ja asiakas oli mukana 

toiminnassa päivittäin. Yhdessä hankkeessa suurimman osan sidosryhmien 

osallistamisesta ja yhteydenpidosta hoitivat pääurakoitsijat, koska se kuului heidän 

vastuulleen. Kyseisessä hankkeessa sidosryhmiä tiedotettiin myös sosiaalisen median 

avulla keskitetysti, mikä oli tilaajan hankkima palvelu. Yhdessä projektissa tilaajan 

suuntaan pidettiin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse vähintään viikoittain. 

Kaikissa haastatteluissa korostui ajatus, että yhteistyö on sopimuksia tärkeämpää. 

Yhteistyön koettiin perustuvan luottamukseen ja ammattitaitoiseen työvoimaan sekä 

laadukkaaseen työskentelyyn. Sopimusten ei koettu kannustavan yhteistyöhön, koska 

sopimusta voivat eri henkilöt tulkita eri tavalla. Eräs haastateltava totesi: ”Kun yhteistyö 

sujuu, niin sopimusta ei tarvitse lukea”. Sopimuksen koettiin kuitenkin ohjaavan projektia 

oikeaan suuntaan. Henkilökemioiden koettiin vaikuttavan yhteistyöhön paljon. 

Tilaajalta saadun yleisen palautteen määrä vaihteli hankkeittain. Yhdessä hankkeessa 

palautetta kerättiin puolivuosittain ja yksi projektipäällikkö koki, että palautetta saatiin 

riittävästi, koska sitä tuli kokousten yhteydessä ja kyselemällä. Kahdessa hankkeessa 

palautetta saatiin lähinnä kahdenkeskisissä keskusteluissa tilaajan ja projektipäällikön 

kesken, välillä useinkin. Yleisesti palautetta ei saatu säännöllisesti ja se oli suullista eikä 

sitä kirjattu ylös.  



 

 

66 

   

 

Kaikissa hankkeissa oli käytetty skenaarioiden kautta viestimistä. Kahden hankkeen 

projektipäälliköt käyttivät sitä useasti, ja kahdessa hankkeessa vain yksittäisiä kertoja. 

3.1.4 Työkalut 

Kahdessa hankkeessa käytettiin pääsääntöisesti perinteisiä menetelmiä ja työkaluja, kuten 

sähköpostia, Word-tiedostoja ja projektipankkia. Yhdessä hankkeessa oli kokeiltu Miro-

sovellusta LastPlannerin tekemiseen, mutta se ei osoittautunut toimivaksi tarkoitukseen 

ja hankkeessa oli siirrytty käyttämään Microsoftin Project-ohjelmistoa, jossa koettiin 

olevan omia ongelmia. Kaksi hanketta käytti laajasti jaettuja tiedostoja ja linkkejä 

tiedostojen lähettämisen sijaan. Näissä hankkeissa käytettiin myös visuaalisia työkaluja, 

kuten Miroa, johon oli luotu LastPlanner -tyyppinen aikataulu. Teams oli käytössä 

kaikissa hankkeissa ja tiedostoja sekä raportteja jaettiin myös sitä kautta. 

Yrityksen toimintajärjestelmän noudattamiseen liittyvissä vastauksissa toistuivat samat 

asiat. Yrityksen toimintajärjestelmää noudatetaan ja siitä on mahdollista poiketa 

perustellusti, jos hanke tai projekti niin vaatii ja se edistää toimintaa. Yksittäisiä 

poikkeamia on tullut, koska hanke on ollut iso ja on keskitytty itse projektin toimintaan 

eikä noudattamaan yrityksen toimintajärjestelmään. Tästä syystä joitain yksittäisiä asioita 

on jäänyt tekemättä, koska ne eivät ole tuoneet arvoa hankkeelle ja fokus on ollut 

hankkeessa. Hankkeille ja projekteille on myös muodostunut omia käytänteitä ja 

prosesseja. Lisäksi noudatetaan aina tilaajan vaatimia prosesseja. Nämä eivät kuitenkaan 

ole ristiriidassa yrityksen toimintajärjestelmän kanssa. 

Työkalujen ja menetelmien sekä yksilön ja vuorovaikutuksen suhdetta kysyttäessä kaikki 

olivat yhtä mieltä siitä, että yksilöt ja vuorovaikutus ovat tärkeämpiä kuin työkalut ja 

menetelmät. Tätä perusteltiin sillä, että työkalut eivät ratkaise mitään, koska ne eivät tee 

oikeita asioita vaan yksilöt tuovat oikeat asiat esille. Toisaalta jos työkalut eivät ole 

kunnossa, työ voi muuttua raskaaksi henkilöille. Haastatteluissa nousi esiin, että kun on 

vuorovaikutusta, niin työkalujen sisältämä tietoa jaetaan aktiivisesti, mikä 

projektipäällikön mukaan näkyi siinä, ettei yksittäisiä asioita tarvitse kysellä tiimissä. 

Kyseisessä hankkeessa tiedonjako ja vuorovaikutus näkyvät projektipäällikön mielestä 

siten, että asiat vaan hoituvat kuin itsestään. Vuorovaikutukseen kannustettiin eri tavoilla 

eri hankkeissa. Yhdessä projektissa nostettiin esiin ihmisten erilaisuus. Toiset tykkäävät 

tehdä asiat ensin yksinään ja vasta sitten viestiä muiden kanssa, mikä pitää huomioida. 
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Yhdessä projektissa nousi esiin työkalujen tarpeettomuus silloin, kun kokeneet henkilöt 

tietävät ennestään mitä ja miten kannattaa tehdä. Yleisesti projektipäälliköt nostivat esille 

sen, että vuorovaikutukseen ei voi täysin nojautua, koska tarvitaan myös dokumentaatiota 

osoittamaan mitä on sovittu, ettei myöhemmin tule ongelmia todistustaakan kanssa. 

3.1.5 Vastuu 

Tehtävien vastuuttamiseen ja niiden suorittamiseen liittyvät vastaukset olivat 

samansuuntaisia hankkeiden kesken. Vain yhdessä hankkeessa koettiin, että tehtävien 

rajat ja vastuut olivat täysin selvät. Tätä asiaa puolsi projektipäällikön mielestä se, että 

kyseessä oli pieni tiimi, vain 3 henkilöä. Kaikissa hankkeissa oli tehty periaatteellinen 

vastuumatriisi, josta kävi ilmi kaikkien vastuualueet periaatteellisella tarkkuudella. 

Vastuita ei oltu pilkottu pieniin osiin. Lähes kaikissa hankkeissa ilmaistiin tarve siitä, että 

tiimin jäsenten vastuut tulisi jakaa tarkemmin ja selkeämmin. Selkeää näkemystä ei ollut 

siitä, kuinka vastuunjaon saisi tehtyä nykyistä paremmin ja toimivammin. Tämä käytetty 

vastuunjakotyyli oli myös henkilöstön tahtotila projektipäälliköiden mukaan. 

Suurimmassa osassa projekteista tuli ilmi, että vaikka projektin tehtävät ovat vastuutettu 

jollekin, tehtäviä voidaan joustavasti jakaa tiimin henkilöiltä toisille osaamisen ja 

resurssien mukaan.  

Tiimien yhteisvastuullisuutta esiintyi vähäisessä määrin. Pääsääntöisesti joku oli aina 

yksin vastuussa tehtävästä ja kaikkien projektipäälliköiden mukaan pitäisi olla enemmän 

yhteisvastuullisuutta kokonaisuuksien suorittamisesta. Yhdessä projektissa tilaaja oli 

sitonut osan kannustinbonuksista sidosryhmien palautteeseen siitä, kuinka sujuvaa 

yhteistyö on. Tätä käytäntöä voidaan projektipäällikön mielestä pitää myös kannustimena 

yhteisvastuullisuuteen. Useammassa projektissa joitain töitä tehtiin ristiin tai ryhmässä, 

mikä tuo pienimuotoisesti yhteisvastuullisuutta hankkeen tehtävien suorittamiseen. 

Vastauksissa nousi esille myös se, että tehtäviä voidaan siirtää eri henkilöille, vaikka 

kyseinen henkilö olisikin vastuussa tekemisestä. Lisäksi jotkut tiimit huolehtivat 

keskenään asioiden hoidosta eteenpäin. Nykyisin yrityksen jokaisen uuden työntekijän 

työsopimuksessa lukee, että työntekijän on mahdollistettava toisten onnistuminen. 

Projektisuunnitelman laatiminen projektin alussa vaihteli hankkeittain. Yhdessä 

projektissa käytettiin tilaajan pohjaa ja sen käyttäminen oli myös vaatimus. Muissa 

käytettiin omaa valmista pohjaa tai pohjia, joita muokattiin yhdessä projektiin sopivaksi. 
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Projektisuunnitelman laatiminen jaettiin tiimin jäsenten kesken siten, että kukin vastasi 

oman vastuualueensa tekemisestä.   

3.1.6 Tiimitoiminta 

Tiimit ovat projektipäälliköiden mukaan itseohjautuvia, eikä tehtävien hoitumista 

pääsääntöisesti tarvitse varmistella pois lukien muutama yksittäinen henkilö. Tiimit eivät 

sen sijaan ole kovinkaan itseorganisoituvia. Itseorganisoitumista oli kokeiltu yhdessä 

hankkeessa, mutta projektihenkilöstö halusi selkeän vastuumatriisin ja he toivoivat 

tehtävien jakamisen tapahtuvan ennemmin projektipäällikön toimesta kuin tiimin kesken. 

Projektipäällikön mukaan syy on todennäköisesti se, että tehtävien jakaminen 

projektipäällikön toimesta on tuttu ja turvallinen toimintatapa. Osin itseorganisoitumista 

oli kuitenkin havaittavissa, kun tiimit jakoivat tehtäviä eri vastuualueille omatoimisesti, 

mikäli he kokivat, että jokin tehtävä kuului selkeästi jollekin tiimin jäsenelle. Yleensä 

vastuutus kulki kuitenkin projektipäällikön kautta, eikä vertaisvastuutusta ollut. Osa 

projektipäälliköistä toivoi tiimien jäsenten ottavan enemmän vastuuta tehtävien jaosta 

oma-aloitteisesti ja osa projektipäälliköistä halusi pitää vastuutuksen itsellään. 

Kahdessa hankkeessa projektipäälliköiden kokemus projektipäällikön tehtävistä oli yli 15 

vuotta ja kahdessa noin vuosi. Tiimin kokemus tiimien sisällä oli polarisoitunutta, koska 

projekteissa oli sekä hyvin kokeneita että urapolun alkupuolella olevia. Kahdessa 

hankkeessa tiimin keskikokemus oli noin 5 vuotta, mikä on keskimäärin vähän, varsinkin 

kun projektissa oli muutamia erittäin kokeneita, yli 20 vuoden kokemusta omaavia. 

Kahden projektitiimin keskimääräinen kokemus oli puolestaan noin 10 vuotta. Yhdessä 

hankkeessa oli aluksi muodostunut ongelmaksi se, että tiimi oli liian kokenut eikä se 

motivoinut alan ammattilaista tekemään rutiininomaisia perustehtäviä, joita pystyisi 

tekemään vasta alalle tullutkin. Asia kuitenkin ratkesi hankkeen edetessä ja laajetessa. 

Tiimien koko vaihteli hankkeilla keskimäärin 10–20 henkilön välillä. Henkilöiden 

määrään vaikutti jonkin verran hankkeen vaihe. Keskimäärin hankkeilla oli noin 15 

henkilöä. Poikkeuksena yksi projekti, jonka projektitiimissä oli vain 3 henkilöä. 

Projektitiimin pysyvyyttä arvioitaessa ilmeni, että yhtä lukuun ottamatta kaikissa oli 

vaihtunut henkilöstöä. Henkilöstön vaihtuminen oli ollut osin luonnollista, koska 

projektin vaihe oli muuttunut, mutta resurssimuutoksia oli aiheuttanut myös muiden 
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projektien tarve ja resurssien priorisointi projektien kesken. Projektitiimin jäsenen 

vaihtaminen koettiin haastavaksi, koska tilalle ei aina saatu yhtä kokenutta tiimin jäsentä. 

Tiimihenkilöstön kokoaikaisuus hankkeissa vaihteli suuresti. Pienessä projektitiimissä ei 

ollut yhtään täysipäiväistä henkilöä. Yhdessä hankkeessa oli vain yksi täysipäiväinen ja 

muutama lähes täysipäiväinen ja loput työskentelivät osan aikaa kyseisessä hankkeessa. 

Kahdessa hankkeessa noin puolet tai hieman yli henkilöstöstä olivat täysipäiväisiä. Yksi 

projektipäällikkö totesi, että jos hänestä olisi kiinni, kaikki työskentelivät täysipäiväisesti 

kyseisessä hankkeessa.  Jotkut työntekijät toimivat hankkeissa täysipäiväisesti asiakkaan 

toiveesta. 

Tukea koettiin saatavan riittävästi suurimmassa osassa hankkeita. Tukea saatiin 

esimerkiksi keskustellen ja kysyen neuvoa toisilta tiimin jäseniltä. Yhdessä hankkeessa 

koettiin, että tukea tarvittaisiin selvästi enemmän. Hankkeessa kaivattiin myös enemmän 

työkaluja asioiden hoitamiseen. Yksi hanke oli ketterän tiimiorganisaation pilotissa ja 

siirtynyt jo keväällä kokeilemaan ketterää tiimiorganisaatiota, kun muut siirtyivät 

kokeiluun vasta vähän aikaa sitten. Tämä ketterän tiimiorganisaation hanke kuului 

ryhmään, joka koki saavansa riittävästi tukea ja siinä koettiin myös, että projektissa ei 

lukkiuduta omiin töihin. Yksi projektipäällikkö ilmaisi, että tiimin jäsenet eivät aina osaa 

pyytää apua, vaan tekevät liikaa itse. Vaihtoehtoisesti joskus tukeudutaan liikaa toisiin, 

kun asian voisi tehdä tai päättää itse. 

Dokumenttien ja omien tuotosten kommentoimisessa tuli samansuuntaisia vastauksia. 

Osalla hankkeista oli selkeitä ja sovittuja käytänteitä tuotosten ristiin tarkastamiseen ja se 

toimi projektipäälliköiden mukaan melko hyvin. Yhdessä hankkeessa käytänteet 

vaihtelivat tapauskohtaisesti. Osa dokumenteista jäi luonnollisesti tarkastuksen 

ulkopuolelle, koska ovat esimerkiksi valvontaraportteja, joiden ideana on tehdä arviointi 

ja raportti sen hetkisestä tilanteesta muiden tietoon. Yksi projektipäällikkö totesi, että 

hyvästä käytänteestä huolimatta aikaa tahtoo jäädä liian vähän ristiin tarkastamiseen. Tätä 

oli havaittavissa myös muissa haastatteluissa. Ristiin tarkastelun haasteeksi nousi se, että 

tarkastus tehdään työn loppuvaiheessa. Jos virheitä huomataan, niiden korjaaminen voi 

olla haasteellista, koska virheet voivat vaikuttaa useiden muiden tekemään työhön, mitä 

pitää korjata myös. Tämä voi aiheuttaa aikatauluhaasteita dokumentin toimittamiseen. 



 

 

70 

   

 

Videokuvaa ei yleisesti käytetty Teams-kokouksissa, koska tietoteknisiä ongelmia oli 

koettu aikaisemmin. Ongelmia oli varsinkin jos työstettiin jotain näytönjaon kautta. 

Kasvokkain samassa paikassa tapahtuvan vuorovaikutuksen edut nousivat esiin ainakin 

työmaakokousten yhteydessä sekä palavereissa, jossa oli paljon osallistujia tai on 

ensitapaaminen. 

Tiimin tyytyväisyyttä ja motivoituneisuutta kysyttäessä ilmeni, että kaikissa hankkeissa 

suurin osa oli tyytyväisiä, projektipäällikön mielestä. He perustelivat asiaa ulkopuolelta 

tulleella palautteella, nopeilla tiimivastauksilla ja sillä, ettei negatiivista palautetta ole 

tullut. Yhdessä projektissa nousi esille, että osa työntekijöistä on ollut osin 

tyytymättömiä, koska projekti on ollut pitkä, mikä on aiheuttanut jonkinasteista väsymistä 

tai turtumista niille henkilöille, jotka ovat olleet projektissa pitkään. 

3.1.7 Sidosryhmät 

Sidosryhmiä otettiin mukaan joko yhteisiin palavereihin tai sidosryhmien kanssa 

järjestettiin omia erillisiä palavereita. Kun sidosryhmään kuului ulkopuolisia dokumentin 

tarkastajia tai hyväksyjiä, heihin oltiin yhteydessä etukäteen, jotta dokumenttien 

hyväksyntä sujuisi nopeammin ja helpommin. Kahdessa projektissa tilaaja osallistui 

erittäin aktiivisesti projektiin. Yhdessä hankkeessa tilaaja oli aktiivinen, mutta ei 

päivittäin. Yhdessä hankkeessa tilaajaan oltiin yhteydessä kahden viikon välein ja 

sovittujen käytäntöjen mukaisesti. 

Sidosryhmien roolien ja vastuiden määrittäminen projekteilla oli pääsääntöisesti selkeää. 

Etenkin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden roolit olivat selkeitä, koska ne määriteltiin 

sopimuksissa, mitä kuvailtiin tarkkaan määritellyiksi ja tiukoiksi. Osaltaan selkeyttä 

toivat tutut toimijat erikoistuneella toimialla, jolloin urakoitsijat tuntevat jo toisensa sekä 

heidän kesken on muodostunut yleisiä toimintamalleja, mistä käy ilmi mikä kuuluu 

kenenkin vastuulle. Yksittäinen asia nousi esille, kun erästä sovittua asiaa ei oltu 

kirjattuna yksiselitteisesti projektilla. Tässä tilanteessa eräällä sidosryhmällä ei ollut 

intressiä hankkeeseen liittyen, mistä syystä kirjaamaton asia jäi toteutumatta sovittuna 

ajankohtana. Tämä oli kuitenkin yksittäistapaus ja yhteistyö on sujunut hyvin kaikissa 

hankkeissa.  
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Asiakkaan tarpeet on projektipäälliköiden mukaan nostettu keskiöön. Ne on yleensä 

priorisoitu ja projekti on muodostettu niiden ympärille. Muutoksista on myös viestitty 

tilaajalle aktiivisesti eri kanavilla heti, kun niitä on huomattu. Yhdessä projektissa oli 

projektin kuluessa huomattu, ettei tiiviistä päivittäisestä yhteistyöstä huolimatta oltu 

ymmärretty kaikkia tilaajan tahtotiloja. Yhdessä hankkeessa tilaaja halusi, että projektin 

yhteydessä tehdään myös muuta projektiin kuulumatonta työtä samalla, koska ne ovat 

järkevä hoitaa samaan aikaan varsinaisen hankkeen aikana. Projektipäällikön mukaan 

tämä on aiheuttanut hankkeelle paljon hankaluutta, koska kyseisiä tehtäviä ei ole otettu 

huomioon alkuperäisessä resurssi- ja projektisuunnitelmassa. Kyseiset tehtävät ovat 

työllistäneet hankeorganisaatiota ja lisänneet sen tehtävämäärää. Projektipäällikön 

mukaan tilaaja ei ole ymmärtänyt tämän hankkeen alussa sitä, mihin tilaajan tahtotila 

tehdä samalla myös muita eteen tulevia asioita johtaa. 

3.1.8 Johtaminen ja kontrollointi 

Projektien seurannassa ilmeni enemmän kokonaisuuksien kuin prosessien seuraamista. 

Kokonaisuuksien seuraaminen ilmeni muun muassa työvaiheiden suorittamisella loppuun 

ja laskutuserillä, jotka on sidottu toteutuksen asiakokonaisuuksiin sekä huomioimalla 

toimitettuun laatuaineisto ennen työn vastaanottoa. Yksittäisten tehtävien sijaan seurattiin 

seurantaa varten luotuja asiakokonaisuuksia. Kokonaisuuksien lisäksi seurattiin muun 

muassa kustannuksia, aikatauluja ja laatua kaikissa projekteissa. Kokonaisuuksien 

etenemisen seurantaa tapahtui kuukausikokouksissa, joita oli kolmella hankkeella 

projektiryhmän kokousten lisäksi.  

Yhdessä hankkeessa seurattiin selkeämmin myös yksittäisiä työvaihteita, koska 

hankkeessa oli vasta alalle tulleita, jotka tarvitsevat tiiviimpää työnohjausta. Tässäkin 

projektissa seurattiin enemmän kokonaisuuksia kokeneiden asiantuntijoiden kohdalla, 

kun projektipäällikkö pystyi luottamaan heihin paremmin. Kaikissa projekteissa 

seurattiin osin myös prosesseja, mutta vain lähinnä, jos sille oli jokin selkeä peruste, kuten 

erittäin tärkeä vaihe. Yksi projektipäällikkö totesi, että prosesseja voisi seurata 

enemmänkin, koska sieltä voi löytää jonkin järjestelmällisen parannuskohteen tai virheen, 

mikä toistuu prosessissa ja mitä ei muuten voisi huomata. 

Kysyttäessä tapahtuuko johtaminen tehtävillä ja valvonnalla vai kysymyksillä ja 

vuorovaikutuksella, vastauksena oli, että molemmilla tai niiden yhdistelmällä. Vastaukset 
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painottuivat kaikilla projektipäälliköillä molempien yhdistelmään eli tehtäviin ja 

vuorovaikutukseen. Valvontaa ja kysymyksiä eivät projektipäälliköt mielestään 

käyttäneet. Yksi projektipäällikkö kertoi käyttävänsä johtamisessaan vielä hieman 

enemmän tehtäviä ja valvontaa, mutta osittain myös nykyisen organisaatiomuutoksen 

takia hän pyrkii enemmän vuorovaikutukseen, mikä on alkanut hänen mukaansa näkyä 

projektityössä asioiden aiempaa jouhevampana sujumisena. Kyseisen projektipäällikön 

vastauksissa painottui vuorovaikutus voimakkaasti siitä huolimatta, että hän koki 

johtamistyylinsä vielä olevan osittain painottunut tehtävien tai niiden muodostamien 

kokonaisuuksien seurantaan. 

Projektin päätösvalta jakautui taulukon 9 mukaisesti. Yhdessä hankkeessa päätösvalta 

meni tasan, yhdessä projektipäällikkö päätti selkeästi enemmän ja kahdessa päätösvalta 

oli hieman projektipäällikköpainotteinen. Yksi projektipäällikkö (50 % päätösvalta 

taulukossa 9) nosti esille, että hänellä on liikaa päätösvaltaa ja koska tilaaja on erittäin 

aktiviinen ja vaikuttaa kaikkeen päätökseen liittyvään, tiimi ei uskalla ottaa roolia 

päätöksenteossa, vaan turvautuu aina projektipäällikköön. 

Taulukko 9. Tiimin päätösvallan jakautuminen. 

 

 

Työkuorma ja sen jakautuminen koettiin yleisesti haasteelliseksi. Kolme 

projektipäällikköä koki oman työkuormansa projektilla ajoittain liian suureksi. Samaa oli 

havaittavissa asiantuntijoilla, jotka olivat hankkeessa vain osan työajasta. Sekä 

projektipäälliköiden että asiantuntijoiden työkuormaa selittivät tehtävät, jotka tahtoivat 

kasautua hetkittäisiksi ja joihin ei pystynyt vaikuttamaan. Lisäksi osaa projektipäälliköitä 

ja asiantuntijoita työllistivät muut projektit. Vain yhdessä hankkeessa työkuorma koettiin 

sisäisesti hyväksi koko hankkeen aikana, mutta kuormittavia haasteita tuli kyseiseenkin 

projektiin muista projekteista. Kaksi projektipäällikköä totesi, että työkuormaa pitäisi 

pystyä jakamaan tasaisemmin, mutta se on haastavaa, koska projektit ovat laajoja, 
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vaativia sekä vaativat asiantuntemusta, jota hieman kokemattomammilla työntekijöille ei 

vielä ole välttämättä ole. 

Yksi projektipäällikkö totesi, että pitäisi luottaa enemmän siihen, että tiimi pystyy 

itsenäisesti hoitamaan asiantuntijatehtävät ja jakamaan viikon tehtävät tiimin sisällä – 

näin tiimin jäsenet oppisivat tekemään asioita ja kerryttäisivät kokemusta. Muutamassa 

hankkeessa jaettiin tehtäviä selkeästi tiimin sisällä, etenkin niiden kesken ketkä 

työskentelivät kasvotusten projektitoimistolla. Yhdessä projektissa oli otettava 

apuresursseja projektin työkuorman hoitamiseen. 

Asioista sovittiin suullisesti projektin sisällä ja varmistettiin tietyissä tapauksissa 

kirjallisesti. Sisäisissä kokouksissa asiat sekä vastuut kirjattiin ylös, jotta niihin pystyi 

palaamaan. Kahdenkeskisissä asioissa suullinen sopiminen oli joskus mahdollista. Jos 

asiassa oli kolmas osapuoli, siinä tapauksessa asia varmistettiin kirjallisesti kirjaamalla 

asia muistiin. Ulkoisissa asioissa voitiin sopia suullisesti, mutta asia vahvistettiin 

kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, jotta molemmille jää myöhempää käyttöä varten 

kirjaus sovitusta. Osa projektipäälliköistä nosti esiin haasteen, että jos asioista on sovittu 

vain suullisesti, puolen vuoden päästä on tullut tilanteita, joissa on pitänyt osoittaa 

kirjallisesti mitä on sovittu. Yhdessä projektissa havaittiin sovittavan paljon asioita 

sähköpostilla tai kirjaamalla. 

Lähtötieto- ja tavoitemuutoksista kysyttäessä vastaukset ohjautuivat pääsääntöisesti 

riskeihin, minkä kautta muutoksia hahmotettiin. Asioita voitiin jättää auki tietoisesti ja 

niitä tarkennettiin myöhemmin, kun asiasta tiedettiin. Esimerkkinä yhdessä hankkeessa 

sidottiin suorituksia yksikköhintoihin niiltä osin, kun määrät voisivat vaihdella, jolloin 

määrämuutokset eivät työllistäisi projektia. Asiakkaalta tulevia muutoksia ei aina 

projektipäälliköiden mukaan pysty ennakoimaan, vaan niihin pystytään lähinnä 

reagoimaan. Osaan muutoksista on pystytty varautumaan aikataulullisesti jättämällä eri 

projektien suorittamisen väliin vapaata aikaa, jolloin mahdolliset muutokset eivät vaikuta 

seuraaviin projekteihin. Yhdessä hankkeessa pidettiin rinnalla vaihtoehtosuunnitelmaa, 

jolla pystyttiin varautumaan tavoitemuutoksiin, koska niitä oli odotettavissa hankkeen 

aikana.  
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3.2 Haastattelun vastausten luokittelu arvoihin ja periaatteisiin 

Kysymysten vastauksissa esiintyneet asiat, jotka tukevat ketteryyden arvoja ja 

periaatteita, on arvioitu ja koottu taulukkoon 10 sekä ne ovat kerrottu kappaleissa 3.2.1 ja 

3.2.2. Taulukon avulla nähdä visuaalisesti, kuinka ketteryyden arvot ja periaatteet 

toteutuvat projekteissa. Kysymyksiä oli 44, joista taulukkoon kertyi yhteensä 75 

havaintoa. Kahdeksasta kysymyksestä ei tullut havaintoa taulukkoon 10 liittyen, mutta 

vastauksista oli löydettävissä viitteitä ketterään toimintaan, joita on kuvattu kappaleissa 

3.1.1 – 3.1.8.  

Jokaista vastausta ei käsitelty erikseen, koska taulukkoon olisi tullut 5104 eri vaihtoehtoa. 

Sen sijaan yhden kysymyksen neljästä vastauksesta muodostettiin havainto. Havainnon 

arvioinnissa otettiin huomioon kuinka monessa projektissa se esiintyi, löytyikö havaintoa 

tukevia löydöksiä sekä kuinka selkeä ja merkitsevä havainto oli. Havainto sijoitettiin 

ketteryyden arvon tai periaatteen alle, jotta havaintoa voi tutkia muiden havaintojen 

kanssa kokonaisuutena. Lopuksi jokainen havainto arvioitiin ja synteesi sijoitettiin 

taulukkoon 8.  

Taulukon 8 arviointiasteikkona käytettiin vihreää väriä. Taulukossa esiintyvä vaalein 

vihreä tarkoittaa, että yksittäinen havainto on ainakin kahdesta kysymyksestä tai asialle 

on tukevia löydöksiä. Yksittäistä vastausta ilman tukevia löydöksiä ei pidetä havaintoina. 

Tummin vihreä tarkoittaa, että asia on selkeä tavoitetila ja vahvaa näyttöä on 

havaittavissa. Se ei tarkoita, että arvo tai periaate täyttää kaikki teoriassa esitetyt 

ketteryyden ilmentymät, vaan että kyseinen asialle löytyy selkeää näyttöä ja useita 

vahvasti puoltavia havaintoja. 
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Taulukko 10. Ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutumisen koontitaulukko 

projekteilta. 

 

 

3.2.1 Arvojen toteutuminen 

Haastattelukysymysten vastauksista löytyi yhteen 41 viitettä eri arvoihin, mitkä on 

tiivistettynä liitteeseen 7. Agilemanifeston ketteryyden neljästä arvosta (Beck et al. 2001) 

kolmeen löytyi haastatteluvastausten perusteella selkeä tavoitetila ja tukevia löydöksiä 

(tumman vihreä). Nämä arvot ovat: 1. yksilö ja vuorovaikutus on tärkeämpää kuin 

menetelmät ja työkalut, 2. toimiva ”ohjelmisto” on tärkeämpää kuin kattava 

dokumentaatio ja 3. asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut. Neljänteen 

arvoon, muutokseen vastaaminen on tärkeämpää kuin suunnitelmissa pitäytyminen, 

löytyi vain muutamia havaintoja (toiseksi vaalein vihreä). Useita havaintoja (toiseksi 

tummin vihreä) kertyi seuraaviin Meyerin arvoihin (Meyer 2014): määritellään uudestaan 

roolit asiakkaille, kehittäjille ja johtajille, sekä rajoitettu ja neuvoteltu toiminnallisuus 

projektissa. Nämä tukevat tutkimuksessa muodostettuja arvokategorioita yksi ja kaksi. 

Muihin Meyerin arvoihin tuli vain muutamia tai yksittäisiä havaintoja. 

Ensimmäinen arvokategoria toteutui haastatteluvastausten perusteella hyvin ja siihen tuli 

havaintoja 14 kysymyksestä. Kaikki projektipäälliköt perustelivat, että vuorovaikutus on 

projektilla kaikkein tärkeintä ja se toimii mahdollistajana muille asioille. Projekteissa 
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määriteltiin rooleja asiakkaille ja heitä pyrittiin kuulemaan projektiin liittyen. Etenkin 

kahdessa haastattelussa tuli ilmi, että tilaaja osallistuu projektiin erittäin aktiivisesti. 

Samoin yhdellä projektilla oli jo puoli vuotta kokemusta tiimiorganisaatiosta, jossa 

perinteisiä rooleja on ajateltu uudella tavalla. Yhdessä näistä projekteista toteutui ajoittain 

roolien ja tehtävien jakaminen. Arvon toteutumista hankkeilla osoittivat: dokumenttien 

vertaisarviointi ennen lopullisen version tekemistä, asioita ei tehty turhaan, jaetut 

tiedostot paransivat viestintää, projektisuunnitelma tehtiin yhdessä, tehtävien tekeminen 

ilman valvontaa ja sidosryhmien toimintaan osallistaminen. Projektipäälliköiden mukaan 

suullinen sopiminen on tärkeää, jotta toiminnasta tulee ihmisläheisempää. Suullisesti 

sovitut asiat todetaan kirjallisesti keskusteluiden jälkeen. Myös vastuiden selvyys puoltaa 

vuorovaikutusta. 

Toinen arvokategoria ilmeni taulukon mukaan hyvin ja arvoa ilmeni kaikissa 

projekteissa. Arvokategoriaan löytyi havaintoja kahdeksasta kysymyksestä. Turhaa 

dokumentointia pyrittiin välttämään ja minimalistiseen, mutta riittävään 

dokumentaatioon pyrittiin. Pyrkimys oli myös tehokkaaseen työhön ja sen 

varmistamiseen, että tehtävä työ ei ole turha ja pääpaino on toimivassa projektissa.  Yksi 

projektipäällikkö totesi, että ”kun ei tehdä turhia asioita, niin silloin keskitytään 

olennaiseen”. Rajoitettua ja neuvoteltua toiminnallisuutta puoltaa se, että kahdessa 

hankkeessa asiakas osallistui aktiivisesti hankkeen hoitamiseen päivittäin ja 

projektipäällikön mielestä asiakas osallistui osin jopa liikaakin päätöksentekoon. 

Haastattelussa tuli ilmi, että asiakkaan osallistamisella pystytään varmistaa se, mitä 

asiakas haluaa ja päätöksistä pystytään neuvottelemaan. Jatkuvaa testausta ilmeni 

säännöllisellä yhteydenpidolla, millä saadaan palautetta jatkuvasti. Jatkuvaa testausta ei 

varsinaisesti projektilla ollut, mutta rakentamisen kontekstissa esimerkiksi säännöllistä 

valvontaa voidaan pitää jatkuvana testauksena, josta saadaan palautetta osapuolten 

välisestä toiminnasta ja sitä kautta voidaan varmentaa toimintaa ja ohjata sitä oikeaan 

suuntaan. Myös skenaarioviestintä on neuvoteltua toiminnallisuutta, koska silloin tilaaja 

tai sidosryhmät ymmärtävät, miten asiat vaikuttavat suurempaan kokonaisuuteen ja 

lopputulokseen. 

Kolmas arvokategoria toteutui myös yhtä hyvin kuin kaksi edellistä arvokategoriaa. 

Kategoriaan löytyi havaintoja kymmenestä kysymyksestä. Kaikki projektipäälliköt 

painottivat vastauksissaan asiakasyhteistyötä verrattuna sopimusneuvotteluihin. 
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Projektipäälliköt ymmärsivät sopimusten merkityksen ja esimerkkinä tuli muun muassa 

se, että ongelmatilanteessa sopimukseen voidaan palata, mutta asiakasyhteistyöhön ei. 

Tästä syystä projektipäälliköt pitivät tärkeänä, että sopimus on kunnossa ja se on tiukka, 

mutta siitä täytyy pystyä joustamaan tarvittaessa, jotta yhteistyö säilyy. Iteratiivista 

kehitystä oli osin havaittavissa työskentelyssä. Pyrittiin tekemään minimaalinen mutta 

riittävä tulos, jota voidaan tarkentaa myöhemmin, jos tarvetta ilmenee.  

Neljäs arvokategoria toteutui heikoiten ja siihen löytyi yhdeksän havaintoa. 

Projektipäälliköiden mukaan muutokseen vastaaminen on tärkeämpää kuin 

suunnitelmissa pitäytyminen. Etukäteen asioiden tekemisen välttämistä puoltaa se, että 

asioita pyritään tekemään sen hetkisellä tiedolla ja tarkennetaan myöhemmin, kun asiaa 

voidaan tarkentaa ilman liiallista ennustamista. Muutoksia pyrittiin välttämään, muun 

muassa tekemällä sopimuksia sillä tavalla, ettei sopimuksesta tarvitse neuvotella tai 

palata siihen sopimuksen aikana. Esimerkiksi sopimalla urakkahintoja yksikköhinnoin, 

jolloin urakan suorittamisesta tulee suoraviivaisempaa. Esimerkiksi yhden projektin 

toteutusmuoto oli suunnittele ja toteuta, missä urakoitsija saa suunnitella työn parhaalla 

mahdollisella katsomallaan tavalla, kunhan tavoitteet saavutetaan. Sopimuksissa pyrittiin 

selkeyteen ja muuttuvat asiat jätettiin auki. Yhdessä projektissa tehtiin 

vaihtoehtoissuunnitelmia, joilla pystyttiin tilanteen muuttuessa tekemään nopeampia 

päätöksiä. 

3.2.2 Periaatteiden toteutuminen 

Ketteryyden periaatteiden toteutumisesta löytyi viitteitä 34 kysymyksen vastauksesta ja 

löydökset on tiivistettynä liitteeseen 8. Taulukon 10 periaatekategorioihin kertyneiden 

viittausten määrä jakautui kolmen ja yhdentoista välille per kategoria. 

Periaatekategorioiden periaatteisiin kertyi pääsääntöisesti vain yksittäisiä tai muutamia 

havaintoja (vaalein ja toiseksi vaalein vihreä). Vain yhteen periaatteeseen, muodosta 

projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille, kertyi useita havaintoja (toiseksi tummin 

vihreä). Yhteen periaatteeseen, jatkuva huomio tekniseen huippuosaamiseen ja 

suunnitteluun vahvistaa ketteryyttä, ei tullut lainkaan havaintoja. Alla on käsitelty 

jokainen periaatekategoria. 

Ensimmäiseen muodostettuun ketteryyden periaatekategoriaan, asiakkaan 

huomioimiseen, kertyi havaintoja seitsemästä kysymyksestä. Kaikissa hankkeissa oli 
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selvää, että asiakkaan tarpeet pitää täyttää ja yhteistyö on tärkeää. Tarpeita pyrittiin 

tyydyttämään muun muassa sillä, että viive asian vastaamiseen ja reagointiin on 

mahdollisimman pieni. Asiakkaiden nostaminen keskipisteeksi tapahtui myös siten, että 

tehdään ”kaikki mitä asiakas haluaa”, jos se on sopimuksen mukaista sekä tarvittaessa 

laajentaen sopimusta. Kahdessa vastauksessa tuli ilmi, että asiakas on aktiivisesti mukana 

myös dokumenttien tarkastuksessa. Kahdessa hankkeessa tuli selkeästi ilmi se, että 

tarvittaessa yrityksen toimintajärjestelmästä voitiin perustellusti poiketa, jos asiakastarve 

sen vaati, jotta saatiin asiakkaan tarpeet täytettyä. 

Toiseen ketteryyden periaatekategoriaan, tiimi ja tiimityöskentely, kertyi havaintoja 

yhdeksästä kysymyksestä. Periaatteeseen, muodosta projektit motivoituneiden yksilöiden 

ympärille, löytyi useita havaintoja (toiseksi tummin vihreä) ja se ilmeni kaikissa 

projekteissa, ainakin projektipäälliköiden mielestä. Lähes kaikki tiimiläiset ovat 

motivoituneita ja sitoutuneita hankkeeseen, mikä näkyi projektipäälliköiden mielestä 

myös tuotoksissa ja osallistumisessa. Muihin ketteryyden periaatteisiin löytyi muutamia 

tai yksittäisiä havaintoja. Kahdessa hankkeessa oli havaittavissa tiimin itsearviointia 

tiettyjen palavereiden päätteeksi. Kestävässä tahdissa työskentelyä ilmeni siten, että tukea 

annettiin ja saatiin, mutta projektiluonteisesta työstä johtuen, paikoitellen työkuorma 

kasvoi suureksi, etenkin projektipäälliköillä ja erityisasiantuntijoilla, joiden tietoa on 

vaikea monistaa. Työkuormaa tasapainotti osin se, että kiireisen jakson jälkeen tuli 

yleensä helpompi jakso. Kaikissa hankkeissa oli tehty viestintää skenaarioiden kautta. 

Kestävää kehitystä ketteryyden mukaisesti tapahtui kahdessa projektissa, ihan 

projektityönä. Niissä ilmeni sekä alakohtaista yleistä että alakohtaista erikoistunutta 

kehitystä. Kolmannessa hankkeessa oli pilotointia sekä tutkimusta ja neljännessä 

hankkeessa tehtiin samalla projektin ulkopuolisia asioita muutos tai erillistöinä, mitkä 

tuovat arvoa tilaajalle esimerkiksi laadukkaampana kokonaisvaltaisena lopputuotteena. 

Kolmessa hankkeessa projektitehtäviä jaettiin osiin, joiden ympärille muodostettiin omia 

pieniä tiimejään ja projektipäällikön mukaan tiimit toimivat pienissä asioissa itsenäisesti. 

Yksi projektipäällikkö toivoi, että tiimit ottaisivat enemmän vastuuta ja 

itseorganisoituisivat, mihin suuntaan tiimiorganisaatiossa ollaan hänen mukaansa 

menossa. Kahdessa hankkeessa osa tiimeistä varmisti projektipäälliköltä asioita usein. 

Kasvokkain kommunikointi koettiin hyväksi, mitä korvasi osittain covidin etäaikana 

jaetut reaaliaikaiset tiedostot ja raportit sekä linkit osalla projekteista. Osa hankkeista 

käytti puolestaan perinteisiä työkaluja ja tiedostoja, jotka lähetettiin sähköpostilla. 
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Kolmanteen muodostettuun periaatekategoriaan, muutos on huomioitava, kertyi 

havaintoja viiden kysymyksen vastauksesta. Muutoksiin pyrittiin vastaamaan siten, että 

kirjataan vain ne asiat, mitkä tiedetään varmasti, eikä liikaa yritetä ennakoida asioita 

jättäen tilaa muutokselle. Haastatteluissa tuli ilmi, että asiakasta halutaan palvella 

hyväksymällä sopimuksen ulkopuoliset asiat, vaikka niistä on sovittava erikseen. Kaikki 

projektipäälliköt perustelivat tätä sillä, että asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin 

sopimukset. 

Neljänteen periaatekategoriaan, iteratiivinen kehitys, kertyi havaintoja kolmesta 

kysymyksestä. Kaikissa projekteissa ilmeni, että kehitetään vain toivottua projektia, mistä 

on neuvoteltu tilaajan kanssa projektin alussa ja projektin aikana, jopa viikoittain. 

Vastausten mukaan tehtäviä pilkotaan pienemmiksi osiksi ja kehitetään seuraavaa asiaa 

vasta kun edellinen on saatu valmiiksi. Lisäksi iteratiivista suorittamista oli havaittavissa 

useissa vastauksissa liittyen esimerkiksi dokumentaatioon ja sidosryhmien toimintaan.  

Viidenteen ja viimeiseen periaatekategoriaan, eteneminen, seuranta ja arviointi, kertyi 

havaintoja 11 kysymyksestä. Projektin dokumentteja kommentoitiin, kun ne olivat 

luonnosvaiheessa eli toimitettiin osissa. Tarkastuksia, kuten valvontakäyntejä, tehtiin 

tarpeen mukaan tai päivittäin, jos projektilla oli kokoaikaiset valvojat. Säännöllistä tai 

osittain säännöllistä tiimien itsearviointia esiintyi kahdella projektilla. Turhaa työtä 

pyrittiin välttämään keskittymällä olennaiseen eikä muodollista toimintaa esiintynyt 

projekteilla, pois lukien yksittäiset asiakkaan määräämät tilanteet. Näihinkin 

projektipäälliköllä olisi ollut esittää toimivampia tapoja, mutta tilaajan käytännöt eivät 

tätä mahdollistaneet. Säännöllistä toimittamista ilmeni siinä, kun osa tuotoksista oli 

reaaliaikaisesti tilaajan käytettävissä ja osalla projekteista tilaaja osallistui 

viikkopalavereihin. Turhan työn välttämisestä kertoo myös se, että yrityksen 

toimintajärjestelmästä oltiin valmiita joustamaan, jos projekti sitä vaati. Haastatteluissa 

tuli ilmi, että turhaa työtä pyrittiin välttämään siten, että tekemistä pyrittiin selkeyttämään 

ja pitämään mahdollisimman selkeänä jatkuvasti, ettei tulisi päällekkäisiä tehtäviä, 

etenkään etäaikana. Selkeyteen pyrittiin pitämällä projektisuunnitelma ajan tasalla. 

Kahdessa projektissa oli selkeät käytänteet toisten tuotosten arviointiin, kahdessa muussa 

projektissa ne toteutuivat käytännössä osittain. Turhaa työtä pyrittiin välttämään myös 

sillä, että asiakas kommentoi tuotoksia, kahdella projektilla jopa päivittäin. Myös 

kokonaisuuksien seuraamisella pyritään ketteryyden arvoon, että ”ohjelmisto” eli projekti 
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on toimiva, mutta myös prosessia seurataan jossain määrin. Yksi projektipäällikkö kertoi, 

että prosessia pitäisi seurata enemmän, koska sieltä voisi löytää syitä yksittäisille 

virheille, joita ei muuten voisi huomata. Yksinkertaistamiseen pyritään myös sillä, että 

sidosryhmille annetaan vapaus laatia oman työn suunnitelmat itse ja mitään asioita ei 

lukita turhaan. Myös sopimukset pyrittiin tekemään yksiselitteisesti ja reilusti, jotta asiat 

sujuivat sopimuksen hengen mukaisesti. 

3.3 Yhteenveto 

Yhteenvedon aluksi kerrotaan lyhyesti empirian tärkeimmät havainnot kahdeksassa 

kategoriasta ja sen jälkeen vastataan toiseen tutkimuskysymykseen tiivistäen ketteryyden 

arvojen ja periaatteiden toteutuminen. 

Projektin toimintaympäristöä tarkasteltaessa kävi ilmi, että hankkeiden budjetti tai 

lopputuote oli muuttumaton. Tavoitetta käytiin läpi tilaajan kanssa projektin alussa sekä 

sen aikana. Tavoitteeseen oli mahdollista päästä useammalla eri tavalla. Tilaajilla ilmeni 

myös muita tahtotiloja kuin hinta ja aikataulu. Kaikki projektit olivat monimutkaisia ja 

haastavia. Varmuus koettiin tärkeämmäksi kuin nopea arvon tuotto, koska riskejä ei 

haluttu jättää. Riskeihin varauduttiin sopimuksen perusteella ja niihin löytyi vaihtelevia 

käytäntöjä. Muutoksiin pyrittiin varautumaan ennakoivasti. Minimaalista ja myöhemmin 

tarkentavaa kirjaustapaa käytettiin. Päätökset pyrittiin tekemään mahdollisimman 

aikaisin eikä myöhään. Muodollista toimintaa ei juurikaan esiintynyt. Säännöllistä 

itsearviointia esiintyi vain yhdessä hankkeessa ja muodollista toimintaa ei juurikaan 

esiintynyt.  

Viestintää tarkastellessa, erilaisia viikko- ja kuukausipalavereita esiintyi useilla 

hankkeilla eli tiimien kokoontuminen vaihteli hankkeiden kesken. Sidosryhmiin oltiin 

kahdessa hankkeessa aktiivisemmin yhteydessä kuin kahdessa muussa. Yhteistyö koettiin 

tärkeämmäksi kuin sopimukset ja luottamusta korostettiin. Palautetta saatiin eri tavalla 

hankkeissa eikä sitä yleisesti kirjattu muistiin. Skenaarioiden kautta viestintää oli kokeiltu 

kaikilla hankkeilla. 

Työkalut ja dokumentointikäytänteet vaihtelivat hankkeittain. Osassa käytettiin jaettuja 

tiedostoja ja osassa läheteltiin tiedostoja. Hankkeilla oltiin valmiita poikkeamaan 
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yrityksen toimintajärjestelmästä, jos hanke tai projektin osa sitä vaati. Yksilöt ja 

vuorovaikutus koettiin tärkeämmäksi kuin työkalut ja menetelmät, koska työkalut eivät 

tee oikeita asioita vaan yksilöt. 

Vastuut ja tehtävät jaettiin projektin alussa vastuumatriisiin. Vastuutusta toivottiin 

enemmän sekä projektipäällikön että henkilöstön toiveesta, mutta paremmin toimivia 

käytänteitä ei ole löytynyt. Yhteisvastuullisuutta löytyi vain vähäisissä määrin, mitä 

pitäisi olla projektipäälliköiden mielestä enemmän. Osittain töiden jakamista keskenään 

havaittiin. Projektisuunnitelman tekotapa projektin alussa vaihteli, osassa se tehtiin 

tilaajan pohjaan ja osassa se koottiin yhdessä projektihenkilöstön kanssa. 

Tiimit ovat itseohjautuvia, mutta eivät itseorganisoituvia. Tiimin kokemus oli 

keskimäärin 5–10 vuotta ja projektipäälliköiden kokemus vuodesta erittäin kokeneeseen. 

Kokemus oli joillakin hankkeilla polarisoitunut. Keskimääräinen tiimikoko oli 15 

henkilöä ja keskimäärin alle puolet työskenteli koko ajan samassa projektissa. 

Projektihenkilöstö oli myös vaihtunut projekteissa, mikä koettiin haasteelliseksi, koska 

yhtä kokenutta ei välttämättä saatu tilalle. Tiimit tarkastivat yleisesti toistensa tuotoksia 

ja osalla hankkeista oli selkeitä käytäntöjä siihen. Tiimit vaikuttivat tyytyväisiltä ja 

motivoituneilta ulkopuolisen palautteen perusteella. 

Sidosryhmät osallistettiin ottamalla mukaan palavereihin tai niiden kanssa järjestettiin 

omia palavereita ja kahdessa hankkeessa tilaaja osallistui päivittäin ja erittäin aktiivisesti 

projektiin. Sidosryhmien roolit ja vastuut koettiin pääsääntöisesti selkeäksi. Asiakkaan 

tarpeet nostettiin keskiöön, tehtävät oli priorisoitu ja projekti muodostettu niiden 

ympärille. Lisä- ja muutostyöt koettiin projekteissa työllistäviksi, mikä aiheutti 

hankaluutta, koska niitä ei voinut välttämättä ennakoida. 

Johtamisessa ja kontrolloinnissa ilmeni enemmän kokonaisuuksien kuin prosessien 

seuraamista. Yksittäisien työvaiheiden seuraamista esiintyi, jos sille oli jokin selkeä syy, 

kuten kriittinen työvaihe. Johtamista tehtiin tehtävillä ja vuorovaikutuksella. Päätösvalta 

oli painottunut projektipäällikölle ja tiimin jäsenillä oli 15–33 prosentin päätösvalta. 

Työkuorman jakaminen koetiin haasteelliseksi projektityön luonteesta johtuen, koska 

työt ajoittuivat usein limittäin. Asioista sovittiin suullisesti, mutta pyrittiin varmistamaan 

kirjallisesti etenkin, jos asia oli merkittävä tai siihen liittyi kolmas henkilö. Mahdollisiin 
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tavoitemuutoksiin varauduttiin jättämällä asioita auki, jos kaikkia tarvittavia tietoja ei 

ollut. Yhdessä hankkeessa mahdolliseen muutokseen varauduttiin aikataulullisesti. 

Toinen tutkimuskysymys on seuraava: mitkä ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuvat 

rakennuttamisen projekteilla?  Yrityksen projektien toiminnasta ilmenneitä havaintoja 

kerättiin taulukkoon 10. Vaikuttavimmat havainnot kertyivät kolmeen ensimmäiseen 

muodostettuun arvokategoriaan, joita kuvaavat hyvin Agilemanifeston arvot 1 – 3 (Beck 

et al. 2001): ”yksilö ja vuorovaikutus on tärkeämpää kuin menetelmät ja työkalut”, ” 

toimiva ohjelmisto on tärkeämpää kuin kattava dokumentaatio” ja ”asiakasyhteistyö on 

tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut”. Vähiten havaintoja kertyi arvokategorian 

neljänteen arvoon, jota kuvaa hyvin Agilemanifeston arvo (Beck et al. 2001): 

”muutokseen vastaaminen on tärkeämpää kuin suunnitelmassa pitäytyminen”. Meyerin 

(2014) arvoista parhaiten toteutuivat: ”määritellään uudestaan roolit asiakkaille, 

kehittäjille ja johtajille” ja ”rajoitettu ja neuvoteltu toiminnallisuus”. 

Muodostettuihin taulukon 10 periaatekategorioiden periaatteisiin ilmeni vain muutamia 

ja yksittäisiä havaintoja. Poikkeuksena on tiimi ja tiimityöskentely -kategorian ”muodosta 

projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille” periaate. Tähän kategoriaan tuli useita 

vaikuttavia havaintoja projekteilta. Yhteen periaatteeseen, ”jatkuva huomio tekniseen 

huippuosaamiseen ja suunnitteluun vahvistaa ketteryyttä”, ei tullut lainkaan havaintoja 

kysymysten vastauksista. 

Toiseen tutkimuskysymykseen voidaan todeta, että rakennuttamisen projekteilla 

toteutuivat kolme arvoa: Yksilö ja vuorovaikutus on tärkeämpää kuin menetelmät ja 

työkalut, toimiva ”ohjelmisto” on tärkeämpää kuin kattava dokumentaatio, ja 

asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut. Kaksi arvoa toteutui melkein: 

Määritellään uudestaan roolit asiakkaille, kehittäjille ja johtajille, ja rajoitettu ja 

neuvoteltu toiminnallisuus. Ja yksi periaate toteutui melkein: Muodosta projektit 

motivoituneiden yksilöiden ympärille. Muut ketteryyden arvot ja periaatteet eivät 

toteutuneet, vaan niissä oli vain muutamia tai yksittäisiä havaintoja. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU JA ANALYYSI 

Haastattelukysymysten vastauksia analysoidaan kahdeksan kategorian ja taulukon 10 

mukaan, joka kokoaa yhteen ketteryyden arvot ja periaatteet. Tavoitteena on saada 

näkemys siitä, missä ja miten ketteryys toteutuu projekteilla verrattuna kirjallisuuteen. 

Analyysissa ei nosteta esille kaikkia asioita, mitkä puoltavat ketteryyden toteutumista 

vaan keskitytään merkitsevimpiin havaintoihin kirjallisuuden tai yrityksen näkökulmasta.  

4.1 Projektitoiminnan tarkastelu ja analysointi 

Tutkimuksessa pyritään löytämään projektien toiminnan kannalta tärkeimmät 

kehityskohteet liittyen ketterään toimintaan. Projektitoimintaa tarkastellaan ja 

analysoidaan ensiksi aikaisemmin muodostettujen kahdeksan kategorian avulla, minkä 

jälkeen käsitellään ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutuminen. Alaluvuissa 4.1.1-

4.1.8 tarkastellaan ja analysoidaan projektien löydöksiä kahdeksan toiminnan kategorian 

avulla. 

4.1.1 Projektin toimintaympäristö 

Ketterän projektin luonteeseen kuuluu, että lopputuote voi muuttua projektin aikana ja 

budjetti (resurssit) sekä aikataulu eivät muutu (Owen et al. 2006). Vastausten perusteella 

kahdessa projektissa oli muuttumaton budjetti ja kahdessa lopputuote. Tutkijan 

selvityksen mukaan kuitenkin kolmessa projektissa budjetti oli selkeästi muuttumaton, 

koska se ei jousta ja on siten eniten määräävä tekijä näistä koko projektille. Yhdessä 

projektissa projektin luonteen määrittely oli haastavaa, koska lopputuote oli tavallaan 

lukittu laadullisessa mielessä, mutta laajuus oli muuttuva sekä yllätyksiin oli mahdollista 

hankkia lisää rahoitusta sekä muuttaa aikataulua. Eli kyseisessä projektissa tavallaan 

kaikki olivat muuttuvia tekijöitä.  

Hankkeiden aikataulun muuttumattomuus toteutui ketteryyden näkökulmasta. 

Projektinäkökulmassa aikarajojen pysyvyys toteutui muun muassa tarkkaan rajatuilla 

työskentelyrajoituksilla, milloin jokin asia oli ehdottomasti tehtävä ja välitavoitteilla. 

Näiden voidaan katsoa täyttävän ketteryyden luonteen toisen määräävän tekijän, 

aikataulun muuttumattomuuden. Voidaan siis todeta, että projekteista ainakin kolmessa 
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toteutuu ketteryyden toimintaympäristön luonne, koska budjetti (resurssit) ja aikataulu 

ovat muuttumattomia ja laajuus on muuttuva. Todennäköisesti myös neljäs projekti 

kuuluu samaan kategoriaan, koska lopputuote oli vakioitu vain laadullisessa mielessä, ei 

laajuudessa. 

Ketterät projektit ovat monimutkaisia, niissä on paljon sidosryhmiä ja tavoite muuttuu 

projektin aikana (Cockburn & Highsmith 2001; Owen et al. 2006; Paul & Eldhose 2019). 

Tämä toteutuu kaikissa hankkeissa. Näiltä osin kaikki projektit kuuluvat luonteensa 

perusteella selkeästi ketteryyteen, koska projekteissa oli paljon sidosryhmiä, projektit 

olivat monimutkaisia ja haastavia sekä tavoite muuttui projektin aikana. Ketteryyttä 

kuvastaa, jos tavoitteesta on neuvoteltu tilaajan kanssa (Meyer 2014), mitä tapahtui 

kaikissa projekteissa niiden alussa ja aikana. Neuvottelu ja vuoropuhelu tilaajan kanssa 

sujui projekteissa haastatteluiden perusteella ja kahdessa projektissa toiminta täyttää 

ketteryyden piirteet, koska yhteyttä asiakkaaseen pidettiin päivittäin. 

Ketterän projektijohtamisen mukaan aikainen arvon tuottaminen on tärkeää, mikä 

mahdollistaa tavoitteen hienosäätöä ja palautetta projektille (Owen et al. 2006; Sohi et al. 

2016). Kaikissa projekteissa oli kuitenkin varmuus tärkeämpää kuin mahdollisimman 

aikainen arvon tuottaminen tilaajalle. Tämä on luonnollista esimerkiksi siltahankkeissa, 

joissa loppukäyttäjien turvallisuus on tärkeää ja joita ohjaavat myös tiukat säännökset, 

mistä ei voi poiketa. Straçusserin (2015) mukaan ketteryys ei välttämättä sovi hankkeille, 

joita ohjaavat tiukat säännökset. Toisaalta ketteryyttä voidaan käyttää näiden sääntöjen 

sisällä. Aikaisen arvon tuonti voidaan esimerkiksi siltahankkeissa käsittää aikaisena 

dokumenttien tuottamisella ja testausten tekemisellä, mitkä varmistavat sillan avaamisen 

haluttuna ajankohtana. Tätä voidaan pitää aikaisen arvon tuottamisena, koska yksittäiset 

asiat tuovat välillisesti arvoa ja tukevat päämäärää. 

Osassa projekteissa ilmeni pilotointia, kehityshankkeita, kokeilukulttuuria sekä yleistä 

että erikoistunutta alakohtaista kehitystä. Nämä tukevat alakohtaista kehitystä ja kuuluvat 

kestävän kehityksen ketteryyden periaatteeseen (Beck et al. 2001). 

4.1.2 Toiminta 

Päätökset pyritään tekemään kaikkien haastatteluiden mukaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa eli heti, kun tarvittavat tiedot ovat kasassa, jotta seuraava osapuoli 
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pystyy jatkamaan prosessia. Haastatteluissa tuli ilmi, että päätöksiä tarkennetaan 

tarvittaessa myöhemmin. Joskus päätöksiä jouduttiin muuttamaan myöhemmin, varsin 

nopeastikin. Päätösten tekeminen nopeasti ja myöhemmin tarkentaen on iteratiivista siten 

ketterää toimintaa (Beck et al. 2001), mutta päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman 

myöhään, jos löytyy parempi ratkaisu (Nuottila et al. 2015). Mahdollisimman myöhäinen 

päätöksenteko antaa mahdollisuuden muuttaa päätöstä ennen kuin asiasta on tiedotettu 

eteenpäin. Tietoisesti myöhempää päätöksentekoa voisi kokeilla etenkin ulkoisiin 

asioihin, jos päätöksen tekemistä voi lykätä ilman haittavaikutuksia. Näin päätös 

voitaisiin tehdä viimeisimmällä tiedolla, ja tällä tavoin vähentää tarvetta muuttaa 

päätettyjä asioita. 

Yhdessä haastattelussa tuli ilmi, että koko projektihenkilöstö oli melko kokematonta, 

ainakin verrattuna toisiin hankkeisiin. Tämä näytti vaikuttavan oman työn suunnitteluun 

ja työmäärään sekä siihen, mitä kaikkea projektilla pitää tehdä. Kokemattomuus vaikutti 

todennäköisesti myös siihen, että yllättäviä asioita ilmeni projektissa enemmän kuin 

muissa projekteissa yleisesti. Ketteriä menetelmiä käytettäessä Boehmin ja Boehmin et 

al.  (2002; 2004) mukaan työvoiman pitää olla osaavaa eikä ketteryys korvaa kokemusta 

vaan antaa vain viitekehyksen toiminnalle (Cockburn & Highsmith 2001). Ketterää 

toimintatapaa käytettäessä, hankkeissa tulisi huomioida sekä henkilöstön että 

projektipäällikön kokemus ja tietämys ketteryydestä. Lisäksi olisi räätälöitävä tarvittava 

tuki esimerkiksi mentoroimalla, jotta varmistetaan projektin suoritusvarmuus sekä 

ennakoidaan mahdolliset tulevaisuuden haasteet proaktiivisesti. 

4.1.3 Viestintä 

Projekteissa tapahtui kommunikointia kasvokkain tärkeimmissä tapaamisissa, jos se oli 

mahdollista, mikä on tärkeää (Beck et al. 2001; Rigby et al. 2016; Sliger & Broderick 

2008). Etenkin aloitusvaiheen kokoukset koettiin tärkeiksi. Kasvokkain kommunikointi 

on helpompaa ja silloin välittyy paljon enemmän informaatiota kuin pelkästään puheen 

välityksellä. Informaation välitykseen on kiinnitettävä huomioita, erityisesti etäaikana, 

jolloin väärinymmärryksiä syntyy helposti. Tulevaisuudessa internetyhteyksien 

parantuessa videokuvan käyttöä voisi lisätä etäkokouksissa, jotta viestintä tehostuisi. 

Skenaarioiden kautta tapahtuva viestintä kuuluu ketteryyteen ja havainnollistaa asioita 

(Meyer 2014). Kaikilla projekteilla oli viestitty skenaarioiden kautta ja projektit olivat 
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kokeneet sen hyödylliseksi, koska silloin sidosryhmät ymmärtävät asian vaikutuksen ja 

kokonaisuuden paremmin. Haastatteluhavaintojen perusteella osalla projekteista 

skenaarioiden kautta viestintää oli käytetty tiedostamatta. Skenaarioiden kautta 

viestimistä voisi tehostaa käyttämällä sitä tietoisesti, koska silloin asiakas tai sidosryhmät 

ymmärtävät asian paremmin laajemmassa kontekstissa. 

Ketteryyteen kuuluu asiakkaan palaute, jonka perusteella toiminnan oikea suunta 

varmistetaan (Nerur et al. 2005; Ruhe & Wohlin 2014). Haastatteluiden perusteella 

kahdessa projektissa saatiin palautetta asiakkaalta esimerkiksi projektidokumentaatiosta 

usein, mutta ei toiminnasta yleisesti. Projektipäälliköiden mielestä yleistä palautetta ei 

saada riittävästi. Yleisen palautteen käsittelyä ja keräämistä tulisi tehdä aktiivisemmin 

sekä dokumentoidusti, jotta leanmainen jatkuvan parantamisen malli toimisi paremmin ja 

projektihenkilöstö voisi oppia toiminnasta eikä vain dokumenteista. Palaute auttaa 

ymmärtämään myös eri osapuolia, koska he voivat kokea asian eri tavalla kuin toinen 

osapuoli on olettanut. 

4.1.4 Työkalut 

Kolmessa projektissa ei lähetelty tiedostoja kovinkaan paljoa sähköpostilla ja näissä 

projekteissa kommunikaatio sidosryhmille näytti toteutuvan paremmin. Mahdollisesti 

juuri siksi, että tieto on heti saatavilla ja muokattavissa eli ei tarvitse odottaa sähköpostia, 

vaan voi tarkistaa, joko asia on tehty tai onko dokumentti juuri työn alla. Tämä tukee 

myös avointa viestintää. Lisäksi dokumentin muokkaaminen on helpompaa eikä tarvitse 

lähettää uutta tiedostoa asiakkaalle. Tämä lisännee tehokkuutta kokonaisuudessaan, mikä 

mahdollistaa paremman ajankäytön itse tekemiseen, koska aikaa ei mene pelkkään 

informaation jakamiseen. Lisäksi tiedostojen kaksoiskappaleiden määrä vähenee. 

Jaettava tiedosto on aina ajan tasalla ja riski vanhan tiedoston käyttämiseen pienenee, 

varsinkin, kun projekteilla on usein käytössä useita dokumentinhallinta järjestelmiä. 

Projektit, jotka käyttivät reaaliaikaista dokumentaatiota ja olivat itseohjautuvia, 

vaikuttivat olevan ketterämpiä kuin projektit, jotka pääsääntöisesti lähettivät 

dokumentteja tai käyttivät sähköpostia. Tätä puoltavat Denningin (2016) mukaan 

ketteryyden arvot, jotka ovat hyödyksi viestinnässä kaikilla tasoilla, eli reaaliaikaiset 

dokumentit ovat helposti saatavilla ilman tiedoston tallennusta eri järjestelmään. 
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Osa projektipäälliköistä oli sitä mieltä, että yrityksen toimintajärjestelmästä voidaan 

poiketa, jos se on perusteltua projektin kannalta. Osan projektipäälliköiden mielestä 

yrityksen toimintajärjestelmästä ei voida poiketa vaan kaikkia kohtia pyritään 

noudattamaan. Toimintajärjestelmän voidaan katsoa olevan työkalu, jolla projektia 

johdetaan. Beck et al. (2001) ketteryyden ensimmäisen arvon mukaan, vuorovaikutus on 

työkaluja tärkeämpää. Siksi toimintajärjestelmästä poikkeaminen on ketterää toimintaa, 

jos poikkeaminen on projektin edun mukaista. Haastatteluiden perusteella Scrumin tai 

Scrumbanin kaltaisten työkalujen käytöstä ei tullut näyttöä. Työkalujen käytön kokeilu 

tai niistä mallin ottaminen voisi tuoda lisää ketteriä piirteitä hankkeiden toimintaan. 

4.1.5 Vastuu 

Projekteilla ketteryyttä ilmenee siinä, että tehtävien vastuut on jaettu karkealla tasolla 

tiimin jäsenten kesken (Boehm & Turner 2005; Gustavsson 2011). Tehtävien vastuut ovat 

pääpiirteittäin selkeät eikä tarkkoja rajanvetoja tehdä. Tarkka rajojen vetäminen voisi 

tehdä toiminnasta byrokraattisempaa ja työläämpää. Projektipäälliköt yleisesti toivoivat 

parempaa vastuuttamista tehtäville, mutta parempaakaan vastuuttamiskäytäntöä ei ole 

löytynyt. Ratkaisuna tähän voisi olla visuaalinen ja reaaliaikainen tehtävälista, joka toisi 

ensinnäkin tehtävät esille selkeästi, helpottaisi niiden priorisointia sekä auttaisi jakamaan 

tiimin kuormitusta helpommin.  

Tehtävien vastuut on projekteissa jaettu yleisesti riittävällä tarkkuudella, mutta 

yhteisvastuullisuutta tehtävien suorittamisesta ei ole. Yhteisvastuullisuus voisi parantaa 

tiimin ketteryyttä merkittävästi, koska se on oleellinen osa ketteryyden periaatteita. 

Lisäksi projektipäälliköt toivoivat enemmän yhteisvastuullisuutta tehtävien tekemiseen, 

mikä on osa ketterää toimintaa (Gustavsson 2011). Yhteisvastuullisuutta voisi auttaa IM 

eli rajapintojen johtaminen, mikä parantaisi viestintää. Tätä puoltaa myös se, että IM:ää 

on pidettynä puuttuvana lenkkinä projektijohtamisessa (Nooteboom 2004). 

4.1.6 Tiimitoiminta 

Projektipäälliköt pystyivät luottamaan siihen, että tiimit tekivät töitä ilman valvontaa, 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset liittyivät kokemattomampiin 

työntekijöiden tekemiseen, jotka tarvitsivat enemmän tukea ja ohjausta työn 
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suorittamiseen. Tiimit olivat siis itseohjautuvia eli tältä osin ketteriä (Johansson & 

Gustavsson 2012). 

Enemmän kokemusta omaavat projektitiimit vaikuttivat olevan ketterämpiä kuin 

kokemattomammat projektitiimit. Mitä enemmän kokemusta keskimäärin oli tiimin 

jäsenillä, sitä paremmin tuntui tehtävien suorittaminen ja jakaminen tapahtuvan. Lisäksi 

silloin projektipäällikön ei tarvinnut puuttua niin paljon suorittamiseen, koska tiimin 

jäsenillä oli kykyä hoitaa ja ratkaista asioita itsenäisesti tai tiimin jäsenten kesken. 

Tutkimuksen perusteella sekä projektipäällikön että tiimin kokemus näyttää vaikuttavan 

siihen, kuinka ketterä tiimi on. Boehmin ja Turnerin (2004) mukaan ketterät menetelmät 

vaativatkin osaavaa ja keskimääräistä kyvykkäämpiä ihmisiä. Kokeneet projektipäälliköt 

toteuttavat tämän ehdon. 

Projektit olivat tiimien koon puolesta ketteriä, koska kokoaikaisia henkilöitä oli alle 9 

(Aghina et al. 2017; Leybourn 2013), poisluettuna yksi projekti, jossa työskenteli vain 3 

ja osan työajasta. Ajoittain ryhmäkoot koettiin isohkoksi kiireisimpään projektin aikaan, 

jolloin osallistujia saattoi olla jopa 20, eli tiimi oli liian iso ketteryyden näkökulmasta 

(Aghina et al. 2017). Rakennusalalla on paljon sidosryhmiä ja osapuolia, jolloin projektin 

tiimin koko voi olla 15 – 20 henkilöä. Silloin on tärkeää, että viestintä tiimin sisällä toimii  

oikea-aikaisesti. Tarvittaessa tiimi on jaettava pienempiin osatiimeihin, jos mahdollista. 

Tämä on haastava tehtävä, koska hankkeeseen tulee helposti byrokratiaa, jos tiimien 

määrä kasvaa. Tähän voisi auttaa IM, koska se parantaa viestintää. 

Projektien ei haastatteluiden perusteella tarvitse suorittaa projektia alusta loppuun 

samalla porukalla eivätkä kaikki jäsenet ole täysipäiväisiä, mikä on ketterien piirteiden 

vastakohta (Aghina et al. 2017; Leybourn 2013). Projektissa osan ajasta työskenteleviä 

selittää tarvittava erikoisosaaminen ja kyseiset työntekijät olivat suurimmaksi osaksi osa 

tiimiä, mikä on ketterää toimintaa. Projektit ovat vaativia tai jopa poikkeuksellisen 

vaativia, jolloin tarvitaan erittäin kokeneita eri alojen asiantuntijoita. Näiden 

asiantuntijoiden sitominen hankkeille kokoaikaiseksi alusta loppuun ei ole järkevää, 

koska he voivat tuoda enemmän arvoa yritykselle työskentelemällä eri projekteissa saman 

aikaisesti. Ketteryyden näkökulmasta olisi hyvä, jos projektissa olisi samat henkilöt alusta 

loppuun, jolloin tiimi oppisi projektin aikana toisiltaan (Rigby et al. 2016). Jos tiimi on 

sama alusta loppuun, niin myös ketterä johtaminen voisi olla helpompaa, koska kaikilla 
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olisi tiedossa, kuinka projektilla toimitaan. Lisäksi ketteryydessä pyritään minimaaliseen 

dokumentaatioon, mikä voi olla haasteellista henkilövaihdoksissa. Toisaalta se voi olla 

myös etu, että pääsee nopeammin perille projektista, koska on vähemmän materiaalia, 

mihin perehtyä. 

Kaikki tiimit tarkastivat tuotoksia ristiin ja pääasiassa tarkastus toimi kohtuullisen hyvin. 

Kehitettävää tuntui olevan tiimin tuotoksien vertaisarvioinnissa ja siinä, että 

vertaisarviointiin oli liian vähän aikaa käytettävissä. Osin vertaisarviointi toimi, mutta 

pelkästään sähköpostijakelulla kuittauksen pyytäminen ei vastaa ketteryyden periaatteita. 

Varmistamisen käytännön tulisi noudattaa minimalistisuuden periaatetta, että se on 

ketterää. Jos tuotoksista keskustellaan ensiksi ja kuittaus tulee sähköpostilla, se on 

ketteryyden mukaan turhaa, jos kuittauksen voi tehdä suullisesti. Sisäisissä asioissa tätä 

voisikin käyttää, koska tiimin tulisi olla yhteisvastuullinen eli kirjallinen varmistus ei tuo 

lisäarvoa sisäisessä toiminnassa. Ulkoisissa asia on varmistettava, että kuittaus on 

kirjallinen, koska rakennusalalla on käännetyn vastuun taakka ja asiat on pystyttävä 

näyttämään toteen.  

Ketteryyteen kuuluu työn jakaminen tiimiorganisaation sisällä ja työskentely kestävällä 

tahdilla eli tarvittaessa kasvattaen tiimiorganisaatiota tai hankkimalla osa työstä 

ulkopuolelta, jos organisaation resurssit eivät yksin riitä. Yksi hanke oli 

tiimiorganisaatiopilotissa jo puolisen vuotta aikaisemmin ja projektipäällikön mukaan 

kokemukset olivat olleet hyviä, ainakin tiimityöskentelyn ja tiimin sisäisen tuen osalta.  

4.1.7 Sidosryhmät 

Ketterässä toiminnassa on tärkeää, että tilaaja osallistuu projektiin aktiivisesti (Johansson 

& Gustavsson 2012) ja asiakas nostetaan keskipisteeksi (Meyer 2014). Näin tapahtui 

selkeästi kahdessa hankkeessa. Tilaajan osallistuminen varmistaa jatkuvan tiedon 

vaihdon sekä sen, että projekti menee haluttuun suuntaan, kun tilaaja pystyy vaikuttamaan 

projektin kulkuun nopeasti. Turha työ tulee minimoitua, kun asiakkaalta saadun 

palautteen perusteella pystytään tarvittaessa muuttamaan nopeasti suuntaa (Sliger & 

Broderick 2008). Asiakkaan osallistaminen, osallistuminen ja yhteistyö korostuu 

ketteryyden arvoissa sekä on kaikista tärkeintä ketteryydessä, koska tämä mahdollistaa 

monia muita ketteriä toimintatapoja. Toisin sanoen, jos edellä mainittuja ei ole, niin 

monia ketteryyden osa-alueita ei pysty noudattamaan tehokkaasti. 
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Yhdessä projektissa lähinnä informoitiin tilaajaa, mutta toisaalta kyseinen projekti oli 

projekteista selkein ja yksinkertaisin, vaikka projekti kuuluikin poikkeuksellisen 

vaativaan luokkaan. Kyseisessä projektissa myös laajempi sidosryhmien hallinta oli 

sopimuksellisesti siirretty pääurakoitsijalle, jolloin rakennuttajan vaikutusmahdollisuudet 

sidosryhmiin oli rajatut. Lisäksi rakennuttajan tiimi oli pieni, ja käytti vain osan työajasta 

projektille, joten kaksiviikkoispalaveri tilaajan kanssa tuntuu riittävältä osallistamiselta.  

4.1.8 Johtaminen ja kontrollointi 

Haastattelutulosten perusteella voisi päätellä, että laaja-alainen ketterä johtaminen ja 

kontrolloinnin toteutuminen riippuu projektipäällikön kokemuksesta. Kokenut 

projektipäällikkö pystyy tunnistamaan ja ennakoimaan asioita, kun tiedetään, miten asiat 

tulee tehdä ja pystytään tekemään paremmin yhteistyötä. Kokemuksen kautta asioiden 

johtaminen hoituu jo rutiinina ja projektipäällikkö voi keskittyä ihmisten johtamiseen.  

Kokonaisuuksien seuraaminen kuuluu ketteryyteen ja kokonaisuuksia seurattiin kaikissa 

hankkeissa yleisesti enemmän kuin yksittäisiä suorituksia. Yksittäisissä tapauksissa 

seurattiin prosessin, eli yksittäisten tehtävien etenemistä. Syynä prosessin seuraamiseen 

oli tiimin jäsen, joka tarvitsi tukea ja ohjausta tekemiseen. 

Johtamistyylin kysyminen tehtävien ja valvonnan tai kysymysten ja vuorovaikutusten 

välillä osoittautui haastavaksi. Projektipäälliköt olisivat halunneet vastata tehtävillä ja 

vuorovaikutuksella. Tämä perustunee siihen, että projektit on jaettu osakokonaisuuksiin, 

missä on yksittäisiä tehtäviä ja niihin pitää tehdä yksittäisiä dokumentteja. Eli seurantaa 

tehdään kokonaisuuksissa, vaikka tehtävä onkin pilkottu osatehtäviin. Tehtävien jaossa 

käytettiin vuorovaikutusta. Valvonta ei korostunut yleisesti vastauksissa, koska oli 

luottamusta tehtävien tekemiseen ilman valvontaa. Johtamistyyli yleisesti vanhoillisella 

rakennusalalla ei ole perustunut kysymyksiin, eivätkä haastateltavat tunnistaneet 

itsessään sellaista toimintaa. Tutkijan mielestä kuitenkin kysymyksillä johtamista voi 

hyvinkin esiintyä haastatteluvastausten perusteella, vaikka projektipäälliköt eivät 

haastattelutilanteessa sitä tunnistaneet. Monissa vastauksissa oli tunnistettavissa 

kysymyksillä johtamisen piirteitä ja projektipäälliköt käyttivät vuorovaikutuksella 

johtamista, mikä on lähellä kysymyksillä johtamista. Lisäksi projekteissa oli hyvä 

ilmapiiri ja koska vuorovaikutusta on vaikeaa ylläpitää valvovassa ilmapiirissä, niin on 

todennäköistä, että projekteissa on johdettu kysymysten avulla, vaikka projektipäälliköt 
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eivät sitä tunnistaneet toiminnassaan. Kysymyksillä johtaminen on yksi ketterä 

menetelmä, joka mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen (Rigby et al. 2016).  

Yksi ketteryyden käytänteistä on, että projektilla päätösvalta on jakautunut tasaisemmin 

(Gustavsson 2011), eikä projektipäällikön tarvitse tehdä kaikkia päätöksiä. Yksi 

projektipäällikkö totesikin, että päätökset keskittyvät liikaa hänelle. Syynä tähän oli 

projektipäällikön mainitsema tilaajan suuri aktiivisuus, mikä johti siihen, että tiimin 

jäsenet eivät uskaltaneet tehdä päätöksiä, koska viime kädessä projektipäällikkö vastaa 

kokonaisuudesta. Vastauksista huomasi, että mitä kokeneempi projektipäällikkö, sitä 

enemmän hän pyrki antamaan valtaa tiimin jäsenille. Yhtenä syynä voinee olla 

kokemuksen tuoma osaaminen, tieto ja luottamus omaan sekä toisten toimintaan. Yhdessä 

projektissa päätösvalta jakaantui tasaisesti kaikille jäsenille. Syynä lienee pieni tiimi, 

jossa kaikki olivat erittäin kokeneita. Päätöksentekoa olisi hyvä siirtää kolmessa 

projektissa vielä enemmän tiimeille, koska projektipäällikkö vastasi keskimäärin puolesta 

päätöksistä. Tulos on kuitenkin parempi kuin perinteisesti rakennusalalla, jossa 

projektipäällikkö on vastannut perinteisesti 80 prosentista päätöksistä (Gustavsson 2011).  

Riskeistä ja muutoksista kysyttäessä ei saatu vastauksia muutoksen aihepiiristä, vaan 

vastauksissa painottui riskienhallinta. Tarkoituksena oli kysyä, kuinka muutoksia 

hallitaan, eikä pelkästään kuinka riskejä hallitaan. Osasta vastauksista tuli kuitenkin ilmi, 

että joitain riskeistä tai muutostöistä siirrettiin tulevaisuuteen, koska luotettiin 

asiantuntijoiden pystyvän ratkaisemaan ne paremmin myöhemmin kuin kyseisellä 

hetkellä. Yhdessä projektissa sai käsityksen, ettei riskeihin tai mahdollisiin muutoksiin 

tarvinnut käyttää resursseja kovinkaan paljoa, koska vastuut olivat selvillä ja pystyi 

luottamaan kaikkiin projektin osapuoliin ratkaista ongelmat tulevaisuudessa, koska heillä 

oli kokemusta vaativien projektien hoitamisesta. Tätä kautta tekijät osasivat huomioida 

riskejä automaattisesti, eikä niitä tarvinnut erikseen käsitellä omina asioinaan. Yhdessä 

hankkeessa riskeihin varautuminen vaikutti olevan järeämpää kuin muissa.  

Projektipäälliköiden kokemus vaikutti projektin johtamiseen. Vastausten perusteella mitä 

kokeneempi projektinjohtaja, niin sitä enemmän ilmeni ketteriä menetelmiä. Juurisyynä 

voi olla se, että alakohtainen osaaminen on niin huippua, että itse suorittamiseen ei 

tarvitse keskittyä vaan voi keskittyä henkilöiden johtamiseen. Kokemattomampi 

projektinjohtaja seurasi enemmmän sitä, että suoritettavat tehtävät tulevat hoidettua. 



 

 

92 

   

 

Osasyynä tähän on myös se, että projektihenkilöstö oli keskimääräistä kokemattomampaa 

ja yllättäviä tehtäviä ilmaantui, mitä eivät välttämättä projektipäällikkö tai henkilöstö 

osannut odottaa. Toinen kokemattomampi projektinjohtaja seurasi asiaa hieman 

suuremmassa mittakaavassa, minkä todennäköisesti mahdollisti merkittävästi 

kokeneempi projektihenkilöstö. Projektihenkilöstön kokemus oli toisessa hankkeessa 

keskimäärin 5 vuotta, mitä nosti muutama yksittäinen todella kokenut asiantuntija, kun 

taas toisessa hankkeessa keskikomeus oli lähempänä 10 vuotta, jolloin kokemusta myös 

keskimäärin oli enemmän. Yksi projektipäällikkö kertoi tarvitsevansa lisää työkaluja 

asioiden hoitamiseen, joten ketteryyden arvon ”yhteistyö on tärkeämpää kuin työkalut” 

näyttää toteutuvan paremmin, kun kokemusta on enemmän. Kokemus näytti tuovan 

varmuutta johtamiseen yleisesti ja osattiin ennakoida asioita paremmin sekä kokonaisuus 

nähtiin selkeämmin.  

4.2 Projekteilla toteutuneiden arvojen ja periaatteiden analyysi 

Taulukon 10 tuloksia eli arvojen ja periaatteiden toteutumista arvioidaan ja analysoidaan 

vertaamalla haastattelun vastauksia ketteryyden arvoihin ja periaatteisiin. Taulukon 10 

perusteella arvot täyttyivät pääsääntöisesti paremmin ja periaatteet heikommin, vain 

osittain. Taulukko 10 on myös liitteenä 2. Alaluvuissa 4.2.1 ja 4.2.2 tarkastellaan ja 

analysoidaan tuloksia verrattuna ketteryyden arvoihin ja periaatteisiin. 

4.2.1 Arvojen toteutuminen 

Ensimmäinen arvokategoria toteutuu pääsääntöisesti taulukon 10 perusteella. Kaikki 

projektipäälliköt ymmärsivät, että yksilöt ja vuorovaikutus ovat tärkeämpää kuin 

menetelmät ja työkalut. Projekteilla oli toimiva vuorovaikutus, mitä pidettiin ensiarvoisen 

tärkeänä ja yksilöillä oli vapaus tehdä asiat omalla tavallaan, muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Vuorovaikutukseen pyrittiin myös asiakkaan kanssa ja kahdella 

projektilla asiakas osallistui projektiin päivittäin. Vuorovaikutusta tuki myös suullinen 

sopiminen ennen kirjallista sopimista, jolloin asia sujui ihmisläheisemmin. 

Vuorovaikutus rikkoontuu helposti, joten sitä voidaan pitää hyvänä mittarina projektin 

yhteistyölle. Tiimin roolien jakaminen ei toteutunut täysin ketteryyden arvojen mukaan, 

mutta kuitenkin paremmin kuin perinteisessä projektinjohtamisessa yleisesti, mihin 

päätyi myös Gustavsson (2011) tutkimuksessaan. 
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Toinen arvokategoria toteutuu pääsääntöisesi taulukon 10 perusteella. Toimivaa projektia 

arvostettiin enemmän kuin dokumentaatiota. Turhaa dokumentaatiota pyrittiin 

välttämään ja tuotokset pyrittiin pitämään minimaalisena. Kahdessa projektissa rajoitettu 

ja neuvoteltu toiminnallisuus toteutui hyvin, koska asiakas osallistui projektiin päivittäin 

ja siten saatiin jatkuvaa palautetta asiakkaalta. Kahdessa muussa projektissa asiakas 

otettiin huomioon ja toiminnallisuuksista neuvoteltiin, kun asialle ilmeni tarvetta. 

Jatkuvaan testaukseen ei ollut suoria kysymyksiä, mutta sitä ilmeni muun muassa 

jatkuvana yhteydenpitona tilaajaan (kahdella projektilla), jolloin asiakkaalla on 

mahdollisuus antaa säännöllisesti palautetta tuotoksista. 

Kolmas arvokategoria toteutuu pääsääntöisesti taulukon 10 perusteella. Kaikkien 

projektipäälliköiden mielestä asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut. 

Perusteluina oli se, että sopimukseen voidaan palata, mutta vuorovaikutukseen ei. 

Vastausten perusteella oli havaittavissa iteratiivista toimintaa, mutta yksiselitteisesti sitä 

ei pystytty vahvistamaan. Iteraatiota on tavallaan se, että tekeminen minimointiin ja 

pyrittiin tarkentamaan myöhemmin, jos on tarvetta. Reaktiivista, ennakoivaa ja 

proaktiivista toimintaa sekä toiminnan parantamista oli havaittavissa, mutta jatkuvasta 

parantamisesta ei kertynyt näyttöä tai kysymykset eivät tukeneet aihetta. Ennakointia ja 

proaktiivisuutta löytyi paljon, etenkin riskienhallinnassa.  

Neljäs arvokategoria toteutui vain osittain taulukon 10 perusteella. Muutoksiin pyrittiin 

vastaamaan yksittäisellä hankkeella tekemällä vaihtoehtoissuunnitelmia, mitä voidaan 

pitää etukäteisvalmisteluna, mutta tässä tilanteessa se oli muutokseen vastaamista, koska 

muutos oli hyvin todennäköinen ja siinä tilanteessa vaihtoehtoissuunnitelma nopeuttaa 

päätöstä. Ketteryyden arvon mukaan etukäteissuunnittelu on turhaa (Meyer 2014), koska 

muutos on itsestään selvyys, mutta tässä hankkeessa kyseisellä etukäteissuunnitelulla 

pyritään nimenomaan vastamaankin muutokseen, ei alkuperäiseen suunnitelmaan. 

Toisaalta muutokseen vastaamista tuki se, että projekteilla tehtiin kaikki se, mitä asiakas 

haluaa. 

4.2.2 Periaatteiden toteutuminen 

Asiakkaan huomioimisen periaatekategoriaan havaintoja tuli seitsemän kappaletta, 

mikä on kolmanneksi eniten kategorioista. Tässä kategoriassa oli vain kaksi periaatetta, 

kun muissa kategorioissa oli jopa kahdeksan periaatetta. Periaate täyttyi vain osittain 
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taulukon 10 mukaan. Ketteryyden mukaan asiakas on otettava mukaan toimintaan 

(Highsmith 2009; Sliger ja Broderick 2008) ja täytettävä asiakkaan tarpeet (Beck et al. 

2001; Meyer 2014). Kahdessa projektissa tilaaja eli asiakas osallistui erittäin aktiivisesti 

toimintaan, myös dokumenttien tarkastamiseen. Kahdessa muussa projektissa asiakkaan 

osallistuminen tapahtui perinteisemmin ja dokumenttien hyväksyminen toteutui lähinnä 

soittamalla tai sähköpostitse kuittaamalla, mikä ei ole kovin ketterä menetelmä. 

Asiakasvaatimusten täyttämiseen tähtää myös haastatteluissa toistunut sanonta, ”tehdään 

kaikki mitä asiakas haluaa”. Kaikkia projektipäälliköitä yhdisti sama ajatus, että yhteistyö 

asiakkaan kanssa on tärkeää. Haastattelussa ilmeni, että yrityksen toimintajärjestelmästä 

voidaan poiketa, jos on selvästi perusteltua ja tällä toiminnalla voidaan täyttää asiakkaan 

vaatimukset. Tämä kuvastaa ketteryyttä siinä mielessä, että itse toiminta on tärkeämpää 

kuin prosessi. Toisaalta, jos näin tapahtuisi, se muodostaisi poikkeaman yrityksen 

toimintajärjestelmään, mikä voi olla signaali, että yrityksen toimintajärjestelmää pitäisi 

muuttaa. Asiakkaan tarpeisiin reagoitiin nopeasti ja vasteajat pyrittiin pitämään lyhyinä. 

Ketteryyttä kuvastaa, että reagoidaan heti asioihin eikä vain suunnitellusti. 

Tiimi ja tiimityöskentely -kategorian periaatteisiin ilmeni havaintoja yhdeksästä 

kysymyksen vastauksesta, mikä on toiseksi eniten näistä periaatekategorioista. 

Kategoriassa oli myös eniten periaatteita, kahdeksan kappaletta. Periaate täyttyi parhaiten 

verrattuna muihin periaatekategorioihin. Siitä huolimatta periaate täyttyi vain osittain 

taulukon 10 mukaan, osin koska kategoriassa oli paljon periaatteita. Ketteryyden periaate 

kasvokkain kommunikointiin (Beck et al. 2001) toteutui osittain. Covid-aika on 

muuttanut työskentelytapoja etäpainotteisemmaksi eikä kasvokkain kommunikointi ole 

ollut mahdollista. Kasvokkain kommunikointiin kuitenkin pyrittiin rajoitusten salliessa, 

etenkin tärkeimmissä kokouksissa, kuten aloituskokouksessa. Kommunikaatiota osalla 

projekteista tukivat jaetut reaaliaikaiset tiedostot, joita ei työskentelyvaiheessa erikseen 

tarvinnut tallentaa erillisiin järjestelmiin. Joissain projekteissa osa henkilöistä työskenteli 

täysipäiväisesti projektissa, jolloin kasvokkain kommunikointia tapahtui luonnollisesti. 

Toisaalta on luonnollista, että isoissa projekteissa tiimin jäsenet työskentelevät useissa 

paikoissa (Conforto et al. 2014; Drury & McHugh 2011; McHugh et al. 2011). 

Työskentely kestävässä tahdissa osoittautui hankalaksi, koska projektin luonteesta 

johtuen osa asioista kasaantuu tiettyihin ajankohtiin ja erikoisasiantuntijoita saattavat 

työllistää muutkin projektit samaan aikaan. Toisaalta kiireisen ajanjakson vastapainona 

on yleensä helpompi jakso, mikä tasaa resurssikuormaa.  
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Projektit oli muodostettu motivoituneiden henkilöiden ympärille, mitä tukevat havainnot 

itseohjautuvuudesta, osallistumisesta, tuotoksista ja asiakkaiden palautteesta. Myös 

yrityksen yleinen avoin ilmapiiri tukee havaintoa. Itseorganisoitumista oli havaittavissa 

pienimuotoisesti yhdessä projektissa, mutta asiakkaan ”yliaktiivisuus” projektissa teki 

tiimin jäsenistä varovaisia ottamaan vastuuta ja itseorganisoitumaan. Kaikkien 

projektipäälliköiden mielestä tiimien pitäisi olla enemmän itseorganisoituvia, mikä on 

yksi ketteryyden periaate (Beck et al. 2001). Tämä toisi tiedostamattaan myös parviälyn 

paremmin käyttöön. Yksi ketteryyden periaate on kestävä kehitys ja viestiminen 

skenaarioiden kautta. Kehitystä tehtiin useilla hankkeilla ja skenaarioviestintää oli 

käytetty kaikissa projekteissa. Skenaarioviestintä koettiin hyväksi, mutta sitä tehtiin usein 

tiedostamatta. Tiedostamalla skenaarioviestinnän viitekehys, voitaisiin tehostaa 

skenaarioviestintää.  

Muutos on huomioitava kategoriassa, on vain kaksi periaatetta ja niihin ilmeni 

havaintoja viidestä kysymyksestä. Periaate täyttyi osittain taulukon 10 mukaan. Muutos 

on tervetullutta ketteryyden mukaan (Beck et al. 2001) ja vastausten perusteella muutos 

otettiin vastaan eri tavalla riippuen projektista. Osassa projekteista muutos hyväksyttiin 

paremmin, koska toiminnan päämäärä oli osin epäselvä jo projektin alussa ja muutokseen 

oli varauduttu muun muassa varjosuunnitelmilla. Yhdessä projektissa muutokset 

hyväksyttiin, mutta haastattelija sai sellaisen käsityksen, että muutoksia ei koettu 

tervetulleiksi. Syynä voi olla se, että muutos tarkoitti jopa sopimuksen päivittämistä ja 

sitä kautta työllisti ja monimutkaista projektia merkittävästi. Juurisyynä lienee myös se, 

että kyseisessä projektissa tilaaja ei osallistunut niin aktiivisesti toimintaan kuin kahdessa 

muussa hankkeessa, eikä tilaaja välttämättä ole tiennyt, mitä kaikkea muuta tullaan 

tekemään projektin aikana. Eli tilaajan tahtotila ei ollut selvillä tilaajalle itselleenkään 

projektin alussa. Tämä puolestaan johti siihen, että alkuperäiseen tarjoukseen ei ole 

kirjoitettu, mitä mahdollisia töitä projektiin voi tulla tai halutaan tehtävän varsinaisen 

projektin lisäksi. Tietämällä yhdessä haastattelussa esiin noussut tilaajan tahtotilan ”tehdä 

kaikki muutkin hankkeeseen liittyvät työt samalla kuntoon”, olisi hankkeen 

suunnitteluvaiheessa pystytty varautumaan projektin erilaiseen toteutukseen, muuten 

kuin reagoimalla kesken hankkeen.  

Kehitä iteratiivisesti kategoriassa on kolme periaatetta, ja niihin ilmeni havaintoja vain 

kolmesta kysymyksen vastauksesta, mikä on vähiten näistä periaatekategorioista. Periaate 
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täyttyi osittain taulukon 10 perusteella. Ketterään toimintaan liittyy iteratiivisuus; se, että 

asiakas pystyy kommentoimaan jatkuvasti haluttua tuotosta ja tiimi pystyy kommenttien 

perusteella tekemään tarvittavia korjauksia, koska ei ole tehty isoja etukäteisvalmisteluja 

(Meyer 2014), jotka ohjaisivat tekemistä yli iteraatiojaksojen. Toiminta oli myös jaoteltu 

pieniin osiin, jolloin on mahdollista tehdä toimintaa sykleissä. Kolmessa projektissa 

esiintyi jatkuvaa ja kahdessa säännöllistä asiakkaan osallistumista projektiin, mikä 

mahdollisti osin iteratiivisen toiminnan (Johansson & Gustavsson 2012). Haastatteluiden 

perusteella toiminta muistutti osin iteratiivista, mutta ilmi ei käynyt, tehdäänkö sitä 

tiedostaen vai tiedostamatta. Haastattelijan näkemyksen mukaan toiminta oli 

tiedostamatta osin iteratiivista ja iteratiivinen sykli jäi lyhyeksi. Toisaalta projektien 

luonne on pääsääntöisesti sellainen, että iteraatiokierroksia ei olisi kuin yksi tai ehkä 

kaksi, koska rakentaminen on suorittava, ei kehittävä hanke. 

Eteneminen, seuranta ja arviointi -kategoriassa oli viisi periaatetta, joihin ilmeni 

havaintoja 11 kysymyksen vastauksesta, mikä on eniten näistä periaateluokituksista. 

Periaate täyttyi osittain taulukon 10 perusteella. Ketteryyttä löytyi monesta eri osa-

alueesta. Asiakas osallistui dokumenttien kommentointiin ja omaa toimintaa pystyttiin 

arvioimaan asiakkaan palautteen perusteella. Projekteissa seurattiin asiakokonaisuuksia 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ketteryyttä ilmeni siinä, että dokumentteja 

käytiin läpi yhdessä tilaajan kanssa ja pyrittiin minimoimaan turhaa työtä sekä 

keskittymään olennaiseen työhön.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Johtopäätöksissä keskitytään kirjallisuuden perusteella havaittuihin merkittävimpiin 

löydöksiin sekä asioihin, joista voisi olla eniten hyötyä Weladolle, koska tutkimuksen 

tavoitenäkökulma on olla hyödyksi yritykselle. Luku vastaa kolmanteen 

tutkimuskysymykseen: Miten toimintaa voisi kehittää, että ketteryys sekä ketteryyden 

arvot ja periaatteet toteutuisivat paremmin?  

Monet ketteryyden teorian asiat eivät sovellu suoraan rakennusalalle, koska alalla ei 

esimerkiksi koodata tai standardoida koodia. Edellä mainitut asiat voidaan kuitenkin 

tulkita joksikin muuksi perustyöksi, kuten dokumentoinniksi, ja näitä perustöitä voidaan 

standardoida.  Lähes kaikista sovelluskehityksen ketteryyden käytänteistä ja 

määritelmistä on löydettävissä jonkinlainen asiayhteys rakennusalaan.  

Tutkittavien projektien luonne ja niiden toimintaympäristöt olivat sellaisia, joihin 

ketteryys sopi, koska ketterien käytänteiden käyttäminen riippuu 

organisaatioympäristöstä ja projektin luonteesta (Boehm & Turner 2004; Chin 2004; 

Highsmith 2004). Lähes kaikkien projektien sopimuksen laajuudessa tapahtui muutoksia 

projektin aikana ja projektien toteutuksessa oli epävarmuutta useiden 

toteutusvaihtoehtojen tai rahoituksen takia. Lisäksi sidosryhmiä oli pääsääntöisesti 

paljon, jolloin monenlaiset tahtotilat lisäävät usein epävarmuutta. Kaikki edellä mainitut 

seikat puoltavat sitä, että projektit olivat kuvan 6 ketteryyden jollain osa-alueella. 

Ketteryyden onkin todettu sopivan hankkeisiin, joissa on monimutkaisuutta (Cockburn & 

Highsmith 2001; Paul & Eldhose 2019) ja epävarmuutta (Mohamed & Moselhi 2019). 

Projektien toimintaympäristöä tulisi arvioida projektin alussa ja verrata sitä kuvan 6 

viitekehykseen, jotta ketteryys osataan huomioida oikealla tavalla projektissa. 

Esimerkiksi suuresti epämääräisen tavoitteen omaava ja epävarmoja työkaluja käyttävä 

toiminta muistuttaa helposti kaaosta, jolloin projektin hallitsemisen apuna voi käyttää 

Kanbania ketteryyden kanssa. Tässä tapauksessa esimerkiksi ketterän Scrum-työkalun 

käyttö ei välttämättä ole järkevää, koska selkeää päämäärää ei ole ja osallistujia on paljon. 

Vastakohta edelliselle on poliittisesti monimutkainen hanke, mitä voi olla parempi hallita 

valtaosin vesiputouksella, mutta ketterästi niitä osa-alueita, mihin voidaan vaikuttaa.  
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5.1 Ketteryys projekteilla  

Ketterä tiimi on itseorganisoituva (Nerur et al. 2005) ja jakaa tehtäviä keskenään sekä 

oma-aloitteisesti (Meyer 2014) ilman projektipäällikön määräämistä. Yksittäisissä 

projekteissa oli kokeiltu tiimien itseorganisointia, mutta projekteissa oltiin palattu 

perinteiseen malliin, jossa projektipäällikkö päättää. Kuitenkin tahtotila kaikilla 

projektipäälliköillä oli, että tiimit itseorganisoituisivat enemmän ja että vastuutus hoituisi 

paremmin. Boehm ja Turner (2004) toteavat, että kulttuurin ja ihmisten ajattelutavan 

muuttaminen ei ole helppoa, mikä tekee ketterien metodien käyttämisestä pelottavaa 

(Boehm & Turner 2004) ja henkilöstö tarvitsee myös koulutusta ketteristä menetelmistä 

(Nuottila 2019). Suurimmat haasteet otettaessa käyttöön ketteryyttä ovat osaamisessa, 

valmentamisessa ja koulutuksessa  (Surendra & Nazir 2018). Tutkimuksen perusteella 

tämä pitää paikkansa ja itseorganisoituminen vaatii nimenomaan ajattelutavan muutosta 

ja henkilöstö tarvitsee tueksi uusia toimintamalleja, koska itseorganisoituva toiminta on 

erilaista kuin perinteinen projektitoiminta. Kirjallisuuden perusteella ratkaisu voisi olla 

ottaa käyttöön työkaluja vuorovaikutuksella johtamisesta (eng. interference 

management), koska sitä on kutsuttu puuttuvaksi linkiksi projektijohtamisessa 

(Nooteboom 2004) ja se tukee ketteryyden käyttöönottoa. Vuorovaikutuksella 

johtaminen lisää pienten itseorganisoituvien ja monimuotoisten tiimien tehokkuutta ja 

tuottavuutta (Chen et al. 2007), parantaa rajapintojen hallintaa, lisää ihmisten ymmärrystä 

rakentamisen monimutkaisuudesta, parantaa prosesseja, auttaa soveltamaan leania 

rakentamisessa (Shen et al. 2021) ja sen on osoitettu vaikuttavan positiivisesti 

aikatauluihin ja kustannuksiin (Eray et al. 2019). Näillä parannuksilla voisi olla 

mahdollista parantaa mahdollisuutta, että itseorganisoituvat tiimit lähtisivät toimimaan 

käytännössä. 

Projekteissa toteutui pääsääntöisesti itseohjautuvuus, mutta itseorganisoituvuus ei. 

Haastatteluiden perusteella syitä tähän on useita, ja ne yhdessä voivat muodostaa 

juurisyyn. Yleisesti alan projektit ovat kompleksisia eikä ole yhtä oikeaa tapaa toimia. 

Lisäksi haastatteluiden perusteella projekteille tulee paljon pieniä odottamattomia 

tehtäviä, mitkä kuuluvat monimutkaisen projektin luonteeseen. Myös yksittäisiä tehtäviä 

voi tehdä aina perusteellisemmin ja tarkemmin, mikä luo tunteen, ettei mikään ole 

täydellisen valmis. Tämä puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa tehtäviä priorisoidaan ja 

tehdään aina tiettyyn käytettävissä olevaan tuntirajaan asti. Myöskin tehtävään 
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käytettävän ajan määritteleminen tarkasti on haastavaa. Yllä mainitut syyt voivat johtaa 

tunteeseen, että ei voida ottaa lisää tehtäviä oma-aloitteisesti, koska tehtäviä on aina 

jonossa ja ne tehdään aina niin hyvin kuin on mahdollista aikarajan puitteissa. Joissain 

tilanteissa voisi olla hyvä pysähtyä miettimään, että tuoko asian paremmin tekeminen 

lisää arvoa projektille vai olisiko jo asia tehty riittävällä tarkkuudella. Oman tehtävän 

tavoitetason määrittely huomioiden arvon tuotto koko projektin näkökulmasta, voisi 

auttaa siinä, ettei asioita tehdä liian hyvin. 

Visuaalisempi (Lappi et al. 2018) ja avoimempi työkuorman tilannetaulu, josta kaikki 

osapuolet näkevät mitä kukakin tekee voisi edesauttaa resurssien ja tehtävien tilanteen 

seuraamista reaaliaikaisesti. Tiimiläiset olisivat tilanteen tasalla koko tiimin tehtävistä ja 

niitä olisi helppo priorisoida nopeasti yllätysten sattuessa, mikä on ketterä käytänne 

(Lappi et al. 2018). Projektipäällikkö näkisi, missä projektissa mennään sekä pystyisi 

puuttumaan mahdollisiin resurssitarpeisiin ilman selvittelytyötä. Ennen kaikkea 

projektipäälliköllä olisi dataa käytössä, minkä perusteella hän voisi johtaa projektia 

paremmin sekä tehdä nopeammin päätöksiä. Tiimin jäsenet voivat huomata, jos jokin 

oma asia liittyy toisen parhaillaan tekemään työhön, ja molemmat voivat jakaa tiedon 

heti, ei vasta ns. kommenttikierroksella. Tähän auttaisivat myös Scrum-työkalun 

päivittäiset 15 minuutin tapaamiset, jossa käydään läpi koko tiimin tilanne: Mitä tehdään? 

Mitä teen seuraavaksi? Ja mitä haasteita on? Tämä tehostaisi todennäköisesti sekä 

dokumentaation tehokasta tekemistä että laatua, koska kerralla saadaan huomioitua 

muiden huomiot. Edellä mainitut asiat todennäköisesti auttaisivat ottamaan käyttöön 

vertaisvastuutusta paremmin, koska tiimi on todennäköisesti yhtenäisempi ja läheisempi, 

kun jokainen tapaa päivittäin. Kaikilla edellä mainitut asiat ovat linkitettävissä 

ketteryyden arvoihin ja periaatteisiin. 

Yhden projektipäällikön mukaan tiimien pitäisi pärjätä täysin omillaan koko projektin ja 

ulkopuolisien asiantuntijoiden työtkin pitäisi tehdä mahdollisimman pitkälle itse, jotta 

projektitiimi oppisi vaaditun tehtävän. Sliger ja Broderickin (2008)  mukaan ketterä tiimi 

sisältääkin kaikki kyvykkyydet projektin suorittamiseen ja jäsenet ovat yhteisvastuullisia, 

tiimeillä on monialainen osaaminen (Albuquerque et al. 2020) eikä tieto keskity 

henkilöille (Nerur et al. 2005) vaan koko tiimille. Ketteryyteen kuuluukin, että tiimi 

pärjää omillaan ja oppii projektista koko ajan. Tätä olisi hyvä projektipäälliköiden 

kokeilla laajemmin. Erikoisosaamista vaativissa asioissa voisi kokeilla dokumenttien 
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ulkopuolista varmistamista ikään kuin tuplavarmistuksena, jos hankkeen sisällä ei ole 

kyseistä erikoisosaajaa ja työ päätetään tehdä itse. Tämä lisää työtä sekä tekijälle että 

erikoiasiantuntijalle, mutta tavoitteena on jakaa tietoa ja oppia. Tällä tavalla 

projektitiimiläinen hankkisi erikoisosaamista ja ensi kerralla hän suoriutuisi tehtävästä 

itse. Näin erikoisosaajan työkuorma ennen pitkää vähenisi tai resurssin käyttö tehostuisi. 

Tiimin omillaan pärjääminen edellyttää yhteistyötä ja itseorganisoitumista, jolloin 

”johtaja” voi keskittyä mahdollistamaan tiimiläisten onnistumista. Tämä todennäköisesti 

mahdollistaa oppien paremman jakautumisen ja toiminta todennäköisesti muuttuu 

ketterämmäksi. 

Muutoksiin varauduttiin riskien kautta. Projektin tietyt osat olivat tiukasti säänneltyjä ja 

ketteryys oli soviteltava sen ympärille. Toisaalta kaikilla aloilla on lakeja ja määräyksiä, 

joita pitää noudattaa. Yhtenä syynä riskien kautta varautumiseen lienee se, että 

määräyksiä on paljon ja niistä ei voi joustaa, mikä johtaa tilanteeseen, että pienenkin asian 

huomioimatta jättäminen voi johtaa suureen muutokseen projektin lopussa. Tästä syystä 

asiat on huomioitava etukäteispainotteisesti, etenkin suunnittelussa. Haastattelujen 

vastausten perusteella kokeneet projektipäälliköt pystyvät ennakoimaan ja nostamaan 

esille sellaisia asioita, jotka muuten huomattaisiin vasta myöhemmin. Projektipäälliköt 

pystyivät keskittymään suurempaan kuvaan, mutta pitivät myös huolen tärkeimmistä 

detaljitason asioista, joilla on merkitystä suurempiin asioihin. Kun taas 

kokemattomammat projektipäälliköt keskittyivät enemmän yksittäisien tehtävien tai 

osakokonaisuuksien ohjaamiseen ja seurantaan, suuremman kuvan ollessa hieman 

epäselvempi verrattuna kokeneempiin kollegoihin. 

Ketteryyteen kuuluu nopea arvon tuottaminen asiakkaalle (Johansson & Gustavsson 

2012; Sohi et al. 2016) verrattuna varmuuteen. Tutkittavissa projekteissa toistui varmuus, 

koska virheet voivat aiheuttaa henkilövahinkojen lisäksi massiivisia kustannuksia. Tältä 

osin ketteryys ei tutkimuksen mukaan sovellu infra-alalle ellei nopeaa arvon tuottamista 

tarkastella projektin osa-alueittain ja vaiheittain. Eli tarkastelemalla tuotettavia 

dokumentteja ja osatarkastuksia siten, että tuottavatko ne arvoa projektin osalle ja siten 

myös asiakkaalle. Eli esimerkiksi varhaisella osa-alueen luovutuksella kaikkine 

dokumentteineen voidaan tuoda arvoa osa-alueen valmistumiselle ja siten koko 

projektille, koska se varmistaa koko projektin onnistumista. Eli osa-alueen luovutus on 

kuin ketteryyden jatkuvan testauksen periaate, jolla varmistetaan laatu. 
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Projektipäällikön kokemus vaikutti hankkeeseen suuresti ja se yhdistää monia 

ketteryyden käytänteitä. Kokeneet projektipäälliköt pystyivät vastaamaan muutokseen 

paremmin, ilmeisesti koska heillä on kokemusta siitä, kuinka asiat tulevat menemään ja 

miten ne kannattaisi hoitaa. Asiat olivat siten tuttuja eikä yllätyksiä ilmennyt niin paljoa 

tai ainakaan ne eivät vieneet huomiota suuremman kuvan hahmottamiselta. Tämä lienee 

syynä myös siihen, miksi kokeneet projektipäälliköt pystyivät keskittymään enemmän 

ihmisten johtamiseen ja seurasivat asioiden etenemistä – ei niinkään yksittäisten tehtävien 

etenemistä. Lisäksi kokeneet projektipäälliköt kykenivät toimimaan ikään kuin mentorina 

projektille. 

Asiakkaan osallistamisella ja osallistumisella projektiin vaikuttaa tämän tutkimuksen 

mukaan olevan ensisijaisen tärkeää. Projektit, joissa asiakas osallistui projektiin päivittäin 

ja aktiivisesti, vaikuttivat sujuvan helpommin sekä ketterämmin. Kun asiakas otetaan 

mukana projektiin, niin asiakas tietää paremmin mitä haluaa (Meyer 2014), saadaan 

palautetta ja pystytään kehittämään jatkuvasti (Ruhe & Wohlin 2014) sekä sitä kautta 

suunnitelmasta tulee aina valmiimpi projektin edetessä (Fernandez & Fernandez 2008) ja 

lopputuote vastaa asiakkaan tarpeita (Sliger & Broderick 2008). Jos asiakas ei osallistunut 

projektiin päivittäin, niin projektin hallinta vaikutti olevan hankalampaa 

projektipäällikölle. Ja koska asiakas ei osallistunut hankkeeseen, niin tieto tuli aina 

hieman viiveellä, mitä voidaan pitää byrokratiana ja se työllisti projektia. Asiakkaan 

osallistaminen on tärkeää etenkin alussa, koska suurin osa kustannuksista määräytyy 

projektin alussa ja yhteistyötä on helpompi jatkaa, kun asiakas on jo saatu osallistumaan 

projektiin. Tässä on varmistettava, että asiakas pystyy olemaan mukana koko projektin. 

Jos kesken projektin huomataan, ettei asiakas pysty enää osallistumaan samalla tavalla, 

täytyy projektin toimintatapoja muuttaa – vieläpä kesken projektin. Tämä voi aiheuttaa 

lisääntynyttä työtä projektissa. 

Projektien pienimuotoinen iteratiivinen toiminta oli tiedostamatonta, mikä johti siihen, 

ettei sen potentiaalista todennäköisesti saatu kaikkea hyötyä irti. Iteratiivinen toiminta 

kuuluu ketteryyteen olennaisesti, koska siinä yhdistyy minimaalinen dokumentaatio ja 

kehityssykli sekä asiakkaan palaute. Tietoisempi iteraation käyttö voisi nopeuttaa 

suoritusten tekemistä, silloin kun päämäärä on epäselvä. Näin saataisiin jokin päämäärä, 

jota kohti edetä ja jota voitaisiin tarkentaa hankkeen aikana. Projekteilla voisi käyttää 

Scrum-työkalua, mikä on ketteryyden käytetyin työkalu (Gustavsson 2011; Johansson & 
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Gustavsson 2012; Nuottila et al. 2015). Se voi nopeuttaa viikoittaista toimintaa, koska se 

on luotu iteratiivisen kehityssyklin ympärille sekä sisältää paljon ketteriä ominaisuuksia. 

Työkalu voisi edesauttaa tiimin oppimista, koska jokaisen kehityskierroksen jälkeen on 

tiimin viikon itsearviointi. Myös päivittäiset tapaamiset, joissa käydään tekemisen tilanne 

läpi auttaa kaikkia tiimin jäseniä olemaan ajan tasalla sekä mahdollisiin ongelmiin 

pystytään reagoimaan nopeasti. Ja jos 15 minuutin tapaaminen ei ole riittävä asian 

läpikäymiseen se tarkoittaa, että asioita on liikaa. Ihminen ei päivässä pysty tekemään 

niin paljoa asioita, mitä hän ei voi kertoa tiivistetysti minuutissa. 

Ketteryydelle asettavat haasteita myös rakennusalan standardit, vakioituneet 

toimintamallit sekä tilaajien eli asiakkaiden eri järjestelmät sekä heidän vaatimuksensa. 

Lisäksi tilaajalla voi olla sertifioitu laatujärjestelmä, kuten myös rakennuttajakonsultilla, 

mutta myös hankkeessa voi olla oma sertifioimaton laatujärjestelmä. Tämä asettaa omat 

haasteensa sille, kuinka toimintaa voidaan tehdä ketterästi ja ketteryyden arvoja sekä 

periaatteita noudattaa. Siksi toimintaa on hyvä muuttaa alalla yleisesti, koska toiminta ei 

voi hyödyntää kaikkea ketteryyden potentiaalia, jos osa projektista on ketterää ja osa ei. 

Etenkin jos projektin osilla on paljon yhteisiä rajapintoja.  

5.2 Ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutuminen 

Arvot täyttyivät taulukon 10 mukaan paremmin kuin periaatteet. Kolme ketteryyden 

arvoista täyttyi hyvin ja niihin oli selkää näyttöä. Yksilöiden ja vuorovaikutuksen; 

toimivan projektin ja asiakasyhteistyön korostamisen arvot täyttyivät. Muiden arvojen 

täyttäminen edellyttäisi toimenpiteitä projekteilta. Ketteryyden periaatteiden 

toteutumisesta löytyi pääsääntöisesti vain yksittäisiä tai muutamia havaintoja, mitkä 

kertovat joko siitä, että kysymykset on muodostettu huonosti tai ketteryyden periaatteet 

eivät toteudu. Todennäköisesti ketteryyden periaatteet toteutuvat tutkimusta paremmin, 

koska jotkut arvot toteutuivat selvästi ja kaikkien projektipäälliköiden tavoitteet olivat 

ketteryyden arvojen mukaisia. Tämä voi kertoa myös siitä, että rakennuttamiseen 

tarvitaan omia ketteryyden periaatteita, käytänteitä ja työkaluja, mitkä sopivat paremmin 

rakennusalan kontekstiin. 

Tämän tutkimuksen tavoite oli tutkia, kuinka projekteilla ollaan ketteriä, ei sitä kuinka 

tehdään ketterästi. Tutkimuksen perusteella suurin osa ketteryyden arvoista täyttyi eli 
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projekteilla pyrittiin olemaan ketteriä (eng. being agile). Tekemällä ketterästi (eng. doing 

agile) näkyi projekteilla siten, ettei suoranaisesti käytetty ketteryyden työkaluja, kuten 

scrumia. Syynä voi olla se, että projektipäälliköillä ei ollut ketteryyden konseptista laaja-

alaista tietoa ja kokemusta. Tämä lähtökohta on todennäköisesti mahdollistanut 

ketteryyden arvojen mukaisen toiminnan aloittamisen organisaatiossa. On siis asetettu 

tavoite, kuinka halutaan olla ketteriä ja lähdetty toteuttamaan muutosta 

tavoitenäkökulmasta eikä työkalujen kautta alhaalta, eli kuinka tehdään ketterästi. Jos 

muutosta olisi lähdetty tekemään työkalujen kautta, olisi todennäköisesti ollut 

hankalampaa saavuttaa ”being agile” eli olemaan ketterä.  

Toisin sanoen, etenkin yrityksen kokeneet työpäälliköt pyrkivät tietämättään olemaan 

ketteriä ja suosivat työtapoja, jotka toteuttavat ketteryyden arvoja. Projektipäälliköt eivät 

vaikuttaneet olevan tietoisia ketteryyden viitekehyksestä, ainakaan syvällisesti. Heiltä 

vaikutti puuttuvan teoreettinen ymmärrys ketteryyden viitekehyksestä. Näiden 

ymmärtäminen tukisi ketterää toimintaa projekteissa, koska silloin projektipäällikkö 

ymmärtäisi paremmin ketteryyden arvoista periaatteisiin ja ketteryyden edut, haitat sekä 

sen, kuinka ketteryyttä voisi käyttää hyödyllisesti juuri kyseisessä projektissa. 

Projektipäälliköt ovat ketteryydestä tietämättä mutta kokemuksen perusteella pystyneet 

kehittämään ja valitsemaan hyviä työtapoja, mitkä tähtäävät ketteryyden arvoihin. 

Tietämys ketteryydestä voi auttaa nostamaan ketteryyden ilmenemistä projekteilla 

huomattavasti.  

Kysymysten vastausten jakautumista tarkastellessa arvojen ja periaatteiden kesken 

huomataan, että vastauksissa ilmeni ketteryyttä suhteellisesti enemmän arvoissa kuin 

periaatteissa. Tämä tukee tutkimuksen havaintoa, että ketteryyden arvot toteutuvat 

paremmin kuin periaatteet. Ketteryyden arvoihin löytyi kysymysten vastausryhmistä 41 

selkeää viittausta ja periaatteisiin vain 35. Kun otetaan huomioon, että ketteryyden arvoja 

on kaiken kaikkiaan 9 ja periaatteita 21, niin suhdeluvuksi saadaan 4,5 kysymystä per 

arvo ja 1,7 kysymystä per periaate. Arvot toteutuvat siis paremmin kuin periaatteet 

tutkimuksen haastattelu kysymyksillä. Toisaalta voidaan esittää kysymys, kuinka hyvin 

kysymykset palvelevat periaatteita verrattuna arvoihin. 
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5.3 Synteesi 

Projektitoiminnan ketteröittämiseen ei ole yhtä oikeaa vastausta tai tapaa (Han & Bogus 

2013). Siksi kolmanteen tutkimuskysymykseen: Miten toimintaa voisi kehittää, että 

ketteryys sekä ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuisivat paremmin? ei voi vastata 

yksiselitteisesti. Tutkija tiivistää seuraavaksi tutkimuksen mukaan tärkeimmät asiat.  

Projektipäälliköillä ei ollut syvällistä tuntemusta ketteryydestä ja perehtymällä 

ketteryyteen paremmin voidaan saavuttaa merkittävää parannusta ketterässä toiminnassa. 

Tutkimuksen mukaan yrityksessä toteutuivat ketterät arvot pääsääntöisesti hyvin. Eniten 

parannettavaa on iteratiivisessa toiminnassa, jatkuvassa testauksessa ja muutokseen 

vastaamisessa. Iteratiivista toimintaa voidaan parantaa tietoisesti valitsemalla 

iteratiivinen näkökulma asioihin, joissa halutaan käyttää iteratiivista näkökulmaa. 

Jatkuvaa testausta ja viestintää voidaan parantaa ottamalla käyttöön Scrum-työkalun 

periaatteita, jolloin tieto liikkuu paremmin sekä tuotoksia voidaan vertaisarvioida myös 

keskeneräisenä. Scrum-työkalu tukee myös jatkuvaa oppimista ja sillä on lukuisia muita 

etuja. Muutokseen vastaamista, mikä on myös ketteryyden tavoite, voidaan parantaa 

osallistamalla tilaajaa paremmin, jolloin myös asiakas oppii projektin kuluessa ja 

asiakkaalta saadaan jatkuvaa palautetta projektin suunnasta. Asiakkaan osallistaminen 

onkin yksi ketteryyden tärkeimmistä lähtökohdista yhteistyön kanssa, mitkä yhdessä 

mahdollistavat ketterän toiminnan ylipäätään. 

Kaikilla projektipäälliköillä on selkeä pyrkimys ketterien arvojen täyttämiseen, mutta 

niiden toteuttaminen vaatii enemmän työkaluja, koska periaatteisiin ei löytynyt niin 

paljon havaintoja. Projektien toiminta täyttää olemalla ketterän (eng. Being agile) -

tavoitteen paremmin kuin tekemällä ketterästi (eng. Doing agile )-tavoitteen ja 

tutkimuksen painopiste oli keskittyä nimenomaan olemalla ketterää -tavoitteeseen. 

Olemalla ketterä on vaikuttavampaa kuin tekemällä ketterästi ja ”olemalla ketteryyttä” on 

vaikeampi luoda. Todennäköisesti yrityksen organisaatiomuutos ketterään 

tiimiorganisaatioon, mikä on keskittynyt ”olemaan ketterä”, on edesauttanut 

projektipäälliköitä työskentelyyn, joka täyttää ketteryyden arvoja. Tutkijan suosituksena 

onkin, että ketteryyteen tehtäisiin työkaluja ja toimintamalleja toiminnan tueksi, koska 

tekemällä ketterästi ei toteutunut niin hyvin. Tiimien yleinen tietoisuuden lisääminen 

ketteryydestä voisi edesauttaa ketteryyden käyttämistä tietoisesti. Tämä auttaa myös 
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työkalujen kehittämisessä ja käyttöönottamisessa sekä niiden iteratiivisessa 

kehittämisessä. 

Periaatteisiin tuli pääsääntöisesti vain yksittäisiä havaintoja ja vähiten havaintoja tuli 

muutoksen huomioimiseen sekä iteratiiviseen kehityksen periaatekategorioihin. Koska 

mikään ketteryyden periaatteista ei noussut selkeästi yli muiden, niihin on kiinnitettävä 

huomiota. Jos tiimit saadaan itseorganisoitumaan, parantuvat todennäköisesti laajasti 

myös muut ketteryyden periaatteiden osa-alueet. Apuna itseorganisoitumisen 

käyttöönottoon voisi käyttää vuorovaikutuksella johtamista (eng. Interference 

Management) ja tekemällä työkaluja ketteryyteen. Lisäämällä yleistä tietämystä 

ketteryydestä projektipäälliköille ja tiimeille voisi saavuttaa merkittävää parannusta. 

Tutkijan ja yhden projektipäällikön mielestä tiimien pitäisi pärjätä enemmän omillaan, 

koska se toisi lukuisia etuja projektille. Projektitiimien pitäisi pärjätä enemmän omillaan 

ja pyytää tukea, koska silloin projektitiimi oppisi ja jakaisi tietoa paremmin sekä jakaisi 

vastuuta. Tämä loisi myös syvempää yhteistyötä. Psykologian vaikutusta ei pidä 

aliarvioida, kun toimitaan ketterässä projektitiimissä. 

Yleisenä asiana tutkimuksessa nousi esille projektipäällikön ja tiimin kokemus. 

Haastatteluiden perusteella kokeneet projektipäälliköt vaikuttivat hahmottavan 

kokonaisuuksia paremmin ja kokeneissa tiimeissä ilmeni enemmän ketteriä asioita. 

Vaikutti siltä, että ketteryys oli näissä kokonaisvaltaisempaa. Syynä on todennäköisesti 

se, että kokemuksen kautta heille on muodostunut hyvät ja toimivat käytänteet eri 

asioiden suorittamiseen, ja nämä käytänteet tuovat arvoa projektille tai asiakkaalle. 

Vaikuttaa siltä, että luonnostaan asiakkaalle tai projektille arvoa tuottava toiminta on 

ketterää. 

Yrityksen siirtymää ketterään tiimiorganisaatioon kuvastaa hyvin projektipäälliköiden 

vastuun jakaminen tiimin sisällä. Eli organisaatio on puolessa välissä ketterää toimintaa, 

koska projektipäällikkö päättää kesimäärin 50 prosentista asioista, kun perinteisessä 

mallissa osuus on 80 prosenttia ja ketterässä 20 prosenttia. Tutkijan kokemuksen mukaan 

tulosta voidaan pitää rakennusalalla kesimääräistä parempana tuloksena. 

Kirjallisuudessa ei esiintynyt paljoakaan tutkimusta siitä, kuinka projektin 

toimintaympäristö vaikuttaa ketteryyteen ja miten ketteryyttä pitäisi soveltaa 
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rakennusalalla. Projektin alussa olisikin tarkasteltava sitä, millaisia projektin 

toimintaympäristö ja luonne ovat ja tarkastelun perusteella päättää, miten ketteryyttä 

voidaan käyttää ja soveltaa projektissa. Tämän miettiminen on tärkeää, koska 

rakennusalalla alakohtaiset reunaehdot voivat rajoittaa ketteryyden käyttämistä ja 

soveltamista. Oikein valittu viitekehys mahdollistaa kustannustehokkaan projektin 

tuottamisen. 

Keskittymällä edellä mainittuihin asioihin on todennäköistä, että ketteryyden 

käyttäminen lisääntyy eri osa-alueilla ja ketteryyden edut, kuten yhteistyö, asiakkaiden 

vuorovaikutus ja tuottavuus paranee. 
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6 YHTEENVETO 

Tutkimuksessa tarkasteltiin ketteryyden ilmenemistä ja sitä, kuinka ketteryyden arvot 

sekä periaatteet toteutuvat neljällä rakennuttamisen projektilla. Tavoitteena oli arvioida 

kuinka projektit ovat ketteriä, ei kuinka niillä tehdään ketterästi. Yritys oli siirtynyt 

ketterään tiimiorganisaatioon vaiheittain. Yksi projekti oli siirtynyt pilotoimaan ketterää 

tiimiorganisaatiota noin puoli vuotta sitten, muiden ottaessa tämä käyttöön vasta vähän 

aikaa sitten. Tämä näkyi tuloksissa, myös yhden projektipäällikön mielestä. 

Tutkimuskysymyksiä oli yhteensä kolme ja tutkimuksessa haastateltiin neljää 

projektipäällikköä.  

Ensimmäinen tutkimuskysymys: Kuinka ketteryyttä voidaan arvioida rakennuttamisessa? 

Koska ketteryyden tutkimiseen rakennuttamisen projektikontekstissa ei tieteellisestä 

kirjallisuudesta löytynyt suoraa menetelmää, luotiin tässä tutkimuksessa ensiksi 

menetelmä tutkimiseen. Ketteryyden arviointia varten luotiin visuaalinen 

arviointitaulukko, jolla pystytään näkemään ketteryyden arvojen ja periaatteiden 

toteutuminen. Tutkimuksessa muodostettiin 44 kysymystä ketteryyden kirjallisuuden 

pohjalta, joista saatiin tuloksia taulukkoon. 

Empiriassa selvitettiin ketteryyden toteutumista rakennuttamisen projekteilla ja 

haastateltiin neljää projektipäällikköä. Toinen tutkimuskysymys oli: Mitkä ketteryyden 

arvot ja periaatteet toteutuvat rakennuttamisen projekteilla? Kysymykseen vastattiin 

luvussa 3, mutta vastaus perusteltiin ja analysoitiin luvussa 4. Projekteilla arvot 

toteutuivat selkeästi paremmin kuin periaatteet. Kolme arvoa täyttyi selkeästi: 1) yksilö 

ja vuorovaikutus on tärkeämpää kuin menetelmät ja työkalut, 2) toimiva ohjelmisto on 

tärkeämpää kuin kattava dokumentaatio ja 3) asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin 

sopimusneuvottelut. Periaatteista parhaiten toteutui ”muodosta projektit motivoituneiden 

yksilöiden ympärille”. Periaatteisiin tuli yleisesti vain muutamia havaintoja, mikä voi 

kertoa siitä, että kysymyksissä olisi kehitettävää, koska arvot toteutuivat selkeästi 

paremmin. 

Johtopäätöksissä ja suosituksissa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen: Miten 

toimintaa voisi kehittää, että ketteryys sekä ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuisivat? 

Ketteryyttä voisi kehittää viestimällä ketteryydestä yleisesti ja kehittämällä työkaluja 
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sekä menetelmiä tiimien tueksi, koska projekteilla arvot näyttivät toteutuvan paremmin 

kuin periaatteet. Toiminnan ja työkalujen kehittämiseen voisi ottaa mallia Scrum-

työkalusta, johon tiivistyy ketteryyden olemus. Scrum-työkalu auttaa myös iteratiivisessa 

toiminnassa, missä oli parannettavaa. 

Tärkeinä asioina kehittämisessä nousi esille myös itseorganisoituviin tiimeihin panostus, 

koska tiimit olivat pääsääntöisesti itseohjautuvia, mutta eivät itseorganisoituvia. 

Itseorganisoitumista voisi auttaa vuorovaikutuksella johtaminen, IM. Itseorganisoituvien 

tiimien pitäisi pärjätä omillaan projektin alusta loppuun, jolloin todennäköisesti ne 

oppisivat paremmin ja vastuu jakautuisi tasaisemmin sekä johtaja voisi keskittyä 

mahdollistamaan tiimin tuloksen. Tiimin johtamiseen voisi auttaa kysymyksillä 

johtaminen, mitä tehtiin yksittäisissä hankkeissa tiedostamatta. Ketterään tiimiin kuuluu 

olennaisesti sidosryhmien osallistaminen, myös asiakkaan, mikä parantaisi yhteistyötä ja 

varmistaisi halutan lopputuloksen asiakkaalle.  

Tutkimuksessa havaittiin, että kokeneet projektipäälliköt ja projektitiimit vaikuttivat 

toimivan ketterimmin. Tutkijan mielestä tämä perustuu siihen, että kokeneet pystyvät 

keskittymään paremmin ihmisten johtamiseen kuin asioiden johtamiseen, koska asioiden 

johtaminen tapahtuu lähes automaatiolla. Tämä tukee myös näkemystä, että kyseiset 

projektit ovat ketteriä, koska päämäärä on selvä, mihin voidaan päästä montaa kautta eri 

työtavoilla. On syytä kuitenkin huomata, että projekteilla esiintyi ketteryyttä 

tiedostamatta, joten tiedostamalla ketteryyden viitekehys, ketteryyden ilmeneminen 

tehostuisi merkittävästi. Yhtenä johtopäätöksenä voidaankin todeta, että ketteryyttä 

voidaan todennäköisesti saavuttaa tiettyyn pisteeseen asti myös ilman tietämystä 

ketteryyden viitekehyksestä, koska menestyksekäs toiminta muistuttaa ketteryyden 

arvoja. 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Uusilla tieteellisillä lähteillä pyrittiin validoimaan tätä tutkimusta, koska osa tämän 

tutkimuksen lähteistä on yli kymmenen vuotta vanhoja (Saunders et al. 2009). 

Haastattelukysymykset muodostettiin lähteissä esiintyvistä ketteryyden hyvistä 

käytänteistä ja mahdollistajista sekä osin myös arvojen ja periaatteiden perusteella. 
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Kysymysten tieteellisellä pohjalla pyrittiin varmistamaan, että kysymykset perustuvat 

tutkittuun tietoon ja että kysymysten vastausten tulokset ilmentävät ketteryyttä. 

Haastattelijat eivät tienneet ketteryyden viitekehyksestä paljoakaan eikä kysymyksiä 

kerrottu etukäteen. Tällä varmistettiin vastausten luotettavuus, koska vastaajat eivät 

voineet miettiä vastauksiaan etukäteen. Kysymykset olivat osittain myös avoimia, millä 

pyrittiin varmistamaan, etteivät kysymykset olleet liian johdattelevia. Projektipäälliköt 

joutuivat vastaamaan kattavasti sekä perustellen. Taulukkoon kertyi 75 merkintää 44 

kysymyksestä, joten vastauksia voidaan pitää kattavana, koska vastauksista löytyi 

useampiin asioihin yhteyksiä. Osa kysymyksistä on muodostettu siten, että ne liittyvät 

toisiinsa tai sivuavat toista kysymystä. Tällä tutkija pystyi päättelemään, tukivatko 

vastaukset tosiaan vai ei. Näin tutkimuksessa pystytään varmistamaan 

projektipäälliköiden vastausten luotettavuutta, koska kysymällä asioita voidaan 

varmentaa vastauksen paikkansapitävyyttä. 

Tulosten tarkastelun, analyysin sekä johtopäätökset tarkasti yrityksen laatupäällikkö, joka 

esitti tarkentavia kysymyksiä perustuen kokemukseensa yrityksestä. Tutkija joutui 

tarkastelemaan haastatteluvastauksia uudestaan syvällisesti ja tarkasti, mikä paransi 

tutkimuksessa ilmenneiden havaintojen laatua.  

Tutkimus perustuu vain tähän yritykseen ja neljään projektiin eikä yleisyksiä vähäisen 

verrokkitutkimuksen vuoksi voi tehdä (Conforto et al. 2014). Tutkimusta voidaan pitää 

luotettavana, koska se perustuu kattavaan kirjallisuuskatsaukseen, minkä pohjalta on 

tehty tutkimusmenetelmä. Tutkimuksessa huomioitiin myös uudempaa ja ajankohtaista 

kirjallisuutta sekä osasta lähdemateriaaleista otettiin vain muutamien kohtien viittauksia, 

koska kokonaisuudessaan ne eivät aina täyttäneet riittävän tieteellistä perustaa. Tällä 

pyrittiin varmistamaan kirjallisuuskatsauksen laadullisuus. Projektien 

haastattelukysymysten vastauksia voidaan pitää laadullisesti hyvänä, koska vastaukset 

pyrittiin varmistamaan ja haastattelijalla on hyvä kokemus alasta sekä yrityksen 

käytänteistä. Haastattelija pystyi kysymään tarkentavia kysymyksiä, jos heräsi epäilys 

vastauksen luotettavuudesta tai toimivuudesta käytännössä. Kysymysten vastaukset 

ristiin tarkastettiin muiden kysymysten vastausten kanssa, millä pyrittiin varmistamaan 

vastausten luotettavuus.  
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Tulosten tarkastelussa ja analyysissä käytettiin suurimmaksi osaksi kirjallisuudessa 

esiintyviä asioita perusteluna, mitä täydennettiin tutkijan omalla kokemuksella ja ne 

merkittiin selkeästi erikseen. Tällä varmistettiin tulosten analyysin luotettavuus. 

Kysymysten toimivuutta arvioitiin laskennallisesti vastausten jakautumisen perusteella 

arvoihin ja periaatteisiin. Tämä osoitti, että arvoihin tuli suhteessa lähes neljä kertaa 

enemmän havaintoja kuin periaatteisiin. Tutkimuskysymyksiä pitää kehittää, jos halutaan 

arvioida ketteryyden periaatteita rakentamisen projektikontekstissa. 

Johtopäätöksissä nostettiin tärkeimpiä asioita esille, millä pyritään kiinnittämään huomio 

kaikista tärkeimpiin löydöksiin sekä sellaisiin asioihin, mitkä muodostuvat monesta eri 

asiasta yhdessä. Tällä pyrittiin parantamaan tutkimuksen vaikuttavuutta, keskittymällä 

tutkijan käsityksen mukaan tärkeimpiin aiheisiin, mitä on tullut ilmi kirjallisuuden ja 

haastattelujen perusteella sekä olemaan hyödyllinen tutkittavalle yritykselle.  

Tutkimuksen mukaan projekteilla arvot toteutuvat mutta periaatteet eivät yhtä hyvin. 

Tähän voi olla useita syitä. Joko ketteryyden periaatteet eivät sovellu rakennusalalle 

sellaisenaan, kysymykset ovat väärin muodostettu tai yksinkertaisesti ketterät periaatteet 

eivät toteudu. Koska arvot toteutuvat, voidaan olettaa periaatteidenkin toteutuvan ainakin 

kohtuullisen hyvin. Arvojen toteutuminen vaatii kuitenkin oikeita toimia, joten voidaan 

todeta, että tutkimusmenetelmää tulisi kehittää, että saataisiin periaatteet arvioitua 

paremmin.  

Kysymysten vastaukset eivät välttämättä ole täysin objektiivisia, koska projektipäällikkö 

tulkitsee aina tilannetta omasta lähtökohdastaan. Asia voi olla hänen mielestään todella 

selkeä, koska hän on niin kokenut, kun taas jonkun toisen mielestä asia ole selkeä 

lainkaan. Kysymykset muodostettiin sen hetkisellä tietämyksellä ja niiden 

muodostamiseen oli rajallisesti käytettävissä aikaa. Kysymykset eivät ole 

kokonaisvaltaista auditointia vaan kokonaiskuvan muodostamista varten, mikä voi 

aiheuttaa epätarkkuutta tuloksiin. Tutkimusta voidaan pitää laadullisesti hyvänä, mutta 

ketteryyden arviointimenetelmää pitäisi kehittää, jotta ketteryyden periaatteiden 

toteutuminen ilmenisi selkeämmin. 
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6.2 Jatkotutkimuksen aiheita 

Rakennusalan muutos tulee jatkumaan, koska digitalisaatio ja tarpeet muuttuvat. 

Ketteryys voi auttaa muutoksessa, eikä ketteryys välttämättä poissulje muita metodeja. 

Ketteryyden tutkimusta rakennusalalla on vähän ja projektien toteutuksen kontekstissa 

vielä vähemmän. Lisää tutkimusta etenkin projektikontekstista tarvitaan, jotta voidaan 

tehdä yleistyksiä ja varmentaa löydöksiä, koska kuten aikaisemminkin on todettu, 

esimerkiksi johtamisessa syy-seuraus-yhteyttä ketteryyden käyttämisen ja tulosten välillä 

ei ole pystytty osoittamaan. Tutkimusta tarvitaan lisää myös siksi, että ketteryyden 

haittapuolia ei ole tutkittu kattavasti tai niitä ei ole löydetty etenkään sovelluskehityksen 

ulkopuolelta. Nämä seikat on todettu myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Samoin 

monissa tutkimuksissa on noussut esille enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tämä 

vahvistaa käsitystä, että ketteryyttä tulisi tutkia lisää rakentamisen projektikontekstissa. 

Alla on lueteltu kaksi jatkotutkimus aihetta, mitkä ovat nousseet esille tutkimuksen 

aikana. 

Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla kattavan ja perusteellisen menetelmän 

muodostaminen projektien ketteryyden arvioimiseen. Tämän tutkimuksen kysymyksiin 

oli käytettävissä rajallinen aika, eikä tutkimuksen painopiste ollut tutkimusmenetelmän 

luominen, vaan ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutuminen sekä ketteryyden 

kehityskohteiden löytäminen projekteilla. Ainakin, jos tämän tutkimuksen 

haastattelukysymyksiä käytetään apuna muissa tutkimuksissa, olisi 

haastattelukysymyksiä tarkasteltava uudestaan tämän tutkimuksen tulosten pohjalta ja 

pohdittava kuinka saisi muodostettua parempia kysymyksiä ketterien periaatteiden 

ilmenemiseen kirjallisuuden perusteella.  

Toisena jatkotutkimuskohteena voisi olla tutkia syvällisesti ”tekemällä ketterästi” ja 

”olemalla ketterästi” yhteyttä toisiinsa sekä niiden syy-seuraus-suhteiden osoittamista. 

Myös niiden merkittävyyttä voisi tutkia. Tieteellisessä kirjallisuudessa ei käsitellä 

”tekemällä ketterästi” ja ”olemalla ketterästi” -asiaa kuin vähän. On todennäköistä, että 

kyseinen tutkimus tukisi ymmärrystä ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutumisesta 

käytännössä. 
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Liite 1. Kysymykset. 

A) Toiminta:  

1. Tuotetaanko projektilla tuotoksia (esim. dokumentteja) säännöllisesti 

(vähintään viikoittain) ja pienissä osissa vai tuodaanko tuotokset tiimille, vasta 

kun ne ovat kokonaisuudessaan valmiina? 

2. Kun suunnitellaan toimintaa, miten se kirjataan: a) tarkasti detaljitasolla 

kirjaamalla, b) myös kuvaillen/käyttämällä kuvia vai c) minimaalisesti (mutta 

riittävästi) ja myöhemmin tarkentuen? 

3. Tehdäänkö päätökset mahdollisimman myöhään vai heti kuin mahdollista? 

4. Tehdäänkö vain niitä asioita, mistä ollaan sovittuna (esim. 

projektisuunnitelmassa)? Vai ilmeneekö myös sellaista, mitä ei ole ennalta sovittu 

tehtäväksi ja tehdään silti? 

5. Mikä kuvaa parhaiten toimintaa, jos on riski muutokselle: a) iteratiivista 

(kehittyvä/tarkentuva), b) reaktiivista vai c) ennakoivaa?  

6. Arvioiko tiimi säännöllisesti itsensä ja tekemisen toimintaa? 

7. Tehdään jotain vain muodollisesti? Eli tehdään, mutta sillä ei ole merkitystä tai 

arvoa projektille? 

 

B) Viestintä: 

8. Miten usein tiimi kokoontuu? 

9. Pyritäänkö vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa vai informoidaanko vain 

niitä? Miten vuorovaikutukseen pyritään? 

10. Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: yhteistyö vai sopimukset? (perustele) 

11. Saadaanko projektissa palautetta tai kommenttia tilaajalta säännöllisesti, esim 

viikoittain tai kuukausittain? 

12. Onko kokeiltu viestimistä skenaarioiden kautta (mihin mikäkin vaatimus voi 

esim. johtaa) esim. sidosryhmille tai tiimille? 

 

C) Työkalut: 

13. Millaisia työkaluja käytetään projektilla? a) Gant (jana-aikatauluja) tai WBS 

(listaus tehtävistä töistä ja milloin valmis), b) jaettuja Word-tiedostoja tai 

taulukoita, c) käytetään graafisia tai visuaalisia työkaluja, dashboardeja, 

fläppitauluja, Miroa tms.? 
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14. Noudatetaanko toimintajärjestelmää kirjaimellisesti vai voidaanko siitä 

poiketa? Kuinka tämä ilmenee? 

15. Kumpi on mielestäsi tärkeämpää projektissa: a) työkalut ja menetelmät vai b) 

yksilöt ja vuorovaikutus? Voitko kertoa kuinka se on näkynyt projektilla? 

 

D) Vastuu: 

16. Onko jokaisella tehtävällä vastuullinen henkilö, joka huolehtii, että asia tulee 

tehtyä? Entä mistä tehtävät ja vastuut käyvät ilmi ja mistä ne voi tarkistaa? 

17. Onko tiimi mitenkään yhteisvastuullinen tehtävistä? 

18. Onko projektisuunnitelma: a) valmis pohja, mikä täyttää, b) projektipäällikön 

tekemä vai c) yhteistyössä tehty ja jaettu vastuu? 

 

E) Tiimitoiminta: 

19. Onko tiimi itseohjautuva (tiimin jäsenet tekevät töitä ilman ulkopuolista 

kontrollia, tehtäviä ei tarvitse ohjata)? 

20. Onko tiimi itseorganisoituva ("johtaja" antaa suuren kuvan ja henkilöt 

hakeutuva rooleihin sekä jakavat tehtävät)? 

21. Projektipäällikön ja tiimin kokemus vuosissa? 

22. Tiimin henkilömäärä? 

23. Pitääkö tiimin pärjätä omilla resursseilla loppuun asti, vai voiko tiimi muuttua 

kesken projektin, jos muutokseen ei ole isoa syytä? 

24. Onko tiimin jäsenet kokoaikaisia projektilla? 

25. Kommentoidaanko dokumentteja projektilla (kommenttikierroksia tms.), että 

niistä tuli parempia tai onko vertaisarviointia tms.? Kuinka ilmenee? 

26. Onko videokamerat käytössä projektilla, jos ollaan etänä? Pyritäänkö 

kasvokkain kommunikointiin? 

27. Onko tiimeillä riittävästi tukea? Onko aikaa antaa tukea ja pyydetäänkö sitä? 

28. Onko tiimi mielestäsi motivoitunut? Onko henkilöt tyytyväisiä projektilla? 

 

F) Sidosryhmät: 

29. Kuinka sidosryhmiä (tilaajaa, asiakasta, aliurakoitsijaa...) osallistetaan tai 

otetaan mukaan toimintaan?  

30. Onko sidosryhmien roolit ja vastuut selkeät sekä selvästi määritelty? Missä ne 

ovat päätetty tai rajattu? 
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31. Ovatko asiakas tai tilaaja sekä heidän tarpeensa nostettuna keskiöön? Miten 

näkyy?  

 

G) Johtaminen ja kontrollointi: 

32: Kuinka projektin etenemistä seurataan: Seurataanko prosesseja vai 

kokonaisuuksia? Miten? 

33: Johdetaanko tiimiä mielestäsi: a) tehtävillä ja valvonnalla, vai b) kysymyksillä 

ja vuorovaikutuksella? 

34. Kuinka tiimin päätösvalta osuudet jakautuvat jäsenten kesken (%-osuudet): 

projektipäällikkö, tiimin normaalijäsenet ja tiimin asiantuntija jäsen? 

35. Onko työtahti ja kuorma sopiva sekä pystyykö työkuromaa jakamaan 

projektin sisällä? 

36. Sovitaanko kaikesta kirjallisesti, vai myös suullisesti? 

37. Mahdollisiin muutoksiin ja riskeihin varautuminen: ennakoiden (esim. 

riskityökaluilla ja analyysilla) vai luottamalla tiimin osaamiseen. Miten se näkyy? 

 

H) Projektin toimintaympäristö:  

38. Mitkä näistä on tai ovat "kiveen hakattu" projektilla? a) lopputuote b) 

aikataulu c) budjetti. 

39. Onko projektin päämäärä ja tavoite selvä? Onko siitä keskusteltu tai 

neuvoteltu tilaajan kanssa, vai onko tavoite vain annettu? 

40. Onko tilaajalla muita tavoitteita kuin hinta ja aikataulu projektilla. Esim. 

laadullisia, laajuudellisia, kehityksellisiä, toiminnallisia tai muita, mitkä 

kehittyvät tai määrittyvät osin projektin myötä? 

41. Onko projekti monimutkainen verrattuna tavanomaiseen projektiin? 

42. Pitääkö projektilla saada nopeasti aikaan jotain (arvoa) vai onko toiminnan 

varmuus tärkeämpää? (esim. tie on auki 100 % varmuudella heinäkuussa, vai tie 

on auki mahdollisimman nopeasti) 

43. Projektin tavoite: Onko tavoitteet asetettu niin, että niihin päästään montaa 

kautta? Lukitaanko esim. työtapoja ja toimintaa vai onko projektin toteutustapa 

vapaa? 

44. Onko tiedossa tai tiedostettu, että jokin lähtötietovaatimus tai tavoite voi 

projektilla muuttua? Onko varauduttuna lähtötietomuutoksiin ja miten? 
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Liite 2. Ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutuminen, taulukko 10. 

 

Taulukko 10. Ketteryyden arvojen ja periaatteiden toteutumisen koontitaulukko 

projekteilta. 
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