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Sisältö!

1.  Tilanne nyt: waterscrumming!
2.  Kokonaisvaltainen ketteryys – mitä sillä haetaan, 

mitä sillä saadaan? !
3.  Ketterän muutoksen toteuttaminen!



TILANNE NYT: 
WATERSCRUMMING!



Waterscruming = vesiputous ohjaa ketteriä scrum-tiimejä!

4 444 : 
Dokumentit Lisää dokumentteja Testaamaton koodi Ohjelmisto 



WATERSCRUMMING ongelma = perinteiset projekti-
milestonet ja määrittelyt ohjaavat ketteriä tiimiä!

•  Water-scrumming: !
–  Perinteinen ohjaus ketterien tiimien päällä on epäyhteensopiva, 

eikä auta parantamaan toimintaa kokonaisvaltaisesti!
•  Lean ajattelu auttaa!

–  Scrum –tiimit valittavat että “scrumia ei noudateta!
•  Tyypillisesti scrum-tiimit itse keksivät prioriteetit!

–  Organisaatio ei saa täyttä hyötyä nopeasta palautteesta, 
eikä pysty  adaptiivisesti sijoittamaan eurojaan 
tuottavimmin!

•  Palaute auttaa tekemään paremman tuotteen asiakkaan 
toiveiden mukaisesti!

•  Lyhyt cycle-time mahdollistaa  nopeat toimitukset!
!



KOKONAISVALTAINEN 
KETTERYYS – MITÄ SILLÄ 
HAETAAN, MITÄ SILLÄ 
SAADAAN?!



Lean katsoo /optimoi useampia taloudellisia 
parametreja!

Massatuotanto! Lean!

Yksikkökustannukset	   Asiakkaan	  maksama	  hinta	  
•  Tuotantokustannus	  
•  Varastoin-kustannus	  
•  Kuljetuskustannus	  
•  Virheiden	  aiheu4ama	  kulu	  
•  Markkinoin--‐ikkuna–	  

ollaanko	  oikean	  aikaan	  
liikkeellä	  

•  Riskit	  
•  Ylläpitokustannukset	  
•  Korkeamman	  kategorian	  tai	  

paremman	  palvelun	  
mahdollistama	  preemio	  



HEIJUNKA!

•  Mura creates Muri 
creates Muda = 
Epätasainen työn 
jakautuminen luo 
tarpeetonta tai 
ylimäärästä työtä tai 
työkuormaa, joka luo 
hukkaa!
–  On tarpeen luoda 

tasainen työn 
flow, johon kaikki 
kontribuoivat yhtä 
paljon!



Mitä on Lean?!

Kapasiteetti
100 per day Välivarasto Tarve

Massatuotanto

Lean-tuotantomalli

Tuotanto Tarve

Lean	  –aja2elu:	  
•  Tehdään	  tarpeen	  mukaan	  
•  Nopeutetaan	  tekemistä	  
•  Poistetaan	  odotusaikaa	  (ja	  

tarpee4omia	  vaiheita)	  
•  Tehdään	  he-	  laadukasta;	  

testaus	  saman	  -en	  

Huom:	  Vaihei4aisessa	  
tekemisessä	  eräkoko	  on	  
teoreeDnen	  maksimi	  joka	  johtaa	  
myös	  teoreeDses-	  pisimpiin	  
läpimenoaikoihin	  



Kanban tasoittaa pyynnöt ja luo flown!!

Yleensä	  	  
Tuote	  /	  
palvelunkehitys	  

(看板),	  kanban	  tai	  
kamban,	  tarkoi4aa	  
kirjaimellises-	  
“ilmoitustaulua”	  tai	  
“merkkitaulua”	  

Kanban-‐seinä	  
Menetelmä	  joka	  rajoi4aa	  tehtävänä	  
olevaa	  työtä	  (work-‐in-‐progress,	  WIP)	  
jo4a	  saadaan	  aikaiseksi	  pull-‐
järjestelmä	  prosessin	  ongelmien	  
paljastamiseksi	  ja	  yhteistyön	  
parantamiseksi	  niin	  e4ä	  
yhteistoiminta	  ja	  systeemi	  paranee.	  

Lean-‐tuotanto	  

Kanban-‐varasto	  
Kanban-‐kor4eihin	  perustuva	  
systeemi	  jota	  käytetään	  
aikataulu4amaan	  paljonko,	  
koska	  ja	  kuinka	  monta	  
tuotetaan.	  	  



SAFessa backlogeja on eri tasolla!

Story	  

Epic	  

Sprint	  Task	  

Feature	  /	  Sub-‐Feature	  

Sub-‐Epic	  
Tuote / palvelu 

 
 

Hanke 
 

Tiimi 
 
 



Scaled Agile Framework™ Big Picture!



Markkina-‐
tutkimukset	  

Ken0ä-‐
tutkimukset	  
Mi0aukset	  

Joukkoistaminen	  

Kokeiluversiot	  
Valmiit	  versiot	  

Tekemisen	  
hienosäätö	  

Tiimit	  

Hankesalkku	  

Suhteelliset	  metriikat	  	  

Adap>ivinen	  
suunni0elu	  

Suhteellinen	  tavoi0een	  
ase0aminen	  

Investoin>en	  balansoin>	  

Läpimenoajat	  

Investoinnit	  /	  
eteneminen	  

*Mitä	  tehdään	  /	  
miten	  tehdään	  

Organisaa>on	  
oppiminen	  

Jatkuva	  
parantaminen	  

Ongelmien	  
ratkaisu	  

Hankkeet	  



Muutosta on johdettava!!

SAFe – radikaali muutos työtavoissa!
!
Kantapään kautta opittua miten onnistua 
ketterissä muutoksissa:!
1.  Säännöllinen seuranta!

–  Muutosprojekti!
–  Johtoryhmä!

2.  Kouluta kaikki: alhaalta ylös!
–  johto toimii opettajina ja muutoksen 

puolestapuhujina!
–  Sitoudu muutokseen, ja motivoi muut 

muuttumaan!!
3.  Kuuntele ja reagoi ilmaantuviin ongelmiin !

–  Ei politikointia tai suljettuja ryhmiä!!
4.  Pidä muutos elossa! !
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Miksi	  ke4erä	  muutos	  on	  
vaikeaa:	  ke4erä	  muutos	  
haastaa	  kaikki	  olemassa	  
olevat	  valtakeski4ymät!	  	  
Halu	  tuloksiin	  pitää	  olla	  
kovempi	  kuin	  	  halu	  
kontrolliin.	  



Yhteenveto!

•  SAFe toimii raamina tavoitteelliselle toiminnan kehittämiselle!
–  SAFe raami on testattu ja toimiva, mutta vaatii sovittamista 

kuhunkin organisaatioon!
•  Menestys seuraa systemaattisesti johdettua muutosta!

–  Onnistuminen vaatii myös osaavia tekijöitä!
•  Onnistuminen tarkoittaa että lean on toteutettu käytännössä!

!
Lopputuloksena:!
–  Organisaatio joka saa merkittävästi enemmän aikaan samoin 

resuressein !
–  Tai organisaatio joka saa saman aikaan merkittävästi vähemmillä 

resursseilla!



Nitor Delta koulutustarjonta!
•  Agile Principles and Practices!

•  2 h peruskoulutus!

•  Management Game!
•  3-4 h !
•  Opi perinteisen, agile-menetelmien 

pullonkaula-ajattelun ja leanin erot 
pelinomaisesti !

•  Leading SAFe!
•  SAFe Agilist-sertifikaatti testin 

läpäisseille!
•  Kahden päivän koulutus johdolle!
•  Ketterä kehitys, Lean, ketterä 

toimituksen suunnittelu, palveleva 
johtajuus !

•  SAFe ScrumXP for Teams!
•  SAFe Practioner-sertifikaatti testin 

läpäisseille !
•  Kahden päivän koulutus tiimeille!
•  Scrum, Extreme Programming !
•  Release-suunnittelu!
!

•  Implementing SAFe!
•  2 päivän koulutus muutosagenteille, 

konsulteille ja muutoksesta vastaavalle 
johdolle!

•  Vaaditut ennakkotiedot: Leading SAFe!
	  

•  Product Owner –koulutus!
•  Kahden päivän koulutus jossa opitaan user 

storyistä, ketterästä suunnittelusta, 
ketterästä toimituksen hallinnasta ja 
hankesalkun/portfolion hallinnasta!

	  
•  Kanban-koulutus!

•  Päivän koulutus jossa opitaan parantamaan 
toimintaa pullonkaula-ajattelua soveltaen!

•  Räätälöidyt koulutukset !
•  Nitor Delta räätälöi tarpeisiinne sopivan 

ketterän tai lean-koulutuksen!

•  Lisää tietoa koulutuksistamme  !
        nitordelta.fi/kettera-muutos/koulutus/!
	  


