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yhteistyö vaikuttaa ohjelmistokehitysprojektin onnistumiseen kohdeyrityksessä,
sekä millaista on suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö yritykses-
sä. Tavoitteena on tutkia suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyötä
ohjelmistokehitysprojektin onnistumisen tukena suomenkielisen kirjallisuuden li-
säämiseksi aiheesta sekä tutkimuksen kohteena olevan yrityksen toiminnan tuke-
miseksi.

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa haastateltiin ohjelmistokehitykseen kes-
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Tutkimuksessa selvisi, että onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin piirteisiin, ku-
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ja laatua voitaisiin kasvattaa sekä vakioittaa.

Tutkimus tuotti suosituksia kohdeyritykselle. Näiden suositusten avulla yrityk-
sen sisäisiä prosesseja voidaan kehittää tukemaan suunnittelijoiden ja kehittäjien
yhteistyötä sekä projektien onnistumista. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan jatko-
tutkimusaiheita tulevaisuudelle.
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Sanasto

Suunnittelija (engl. Designer)

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelija, UI/UX-suunnittelija

Tunnistaa ja ratkaisee palveluun liittyviä käytettävyysongelmia sekä visua-
lisoi palvelua. Digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu sisäl-
tää muun muassa design-työpajojen fasilitointia, prototyyppien piirtämistä
ja käyttäjätestausta.

Ohjelmistokehittäjä (engl. Developer)

Kehittäjä, Devaaja, Koodaaja, Koodari

Toteuttaa suunnitellun palvelun. Ohjelmistokehittäjä voi keskittyä käyttä-
jän näkemään käyttöliittymään eli Frontend-puoleen, teknisiin taustaproses-
seihin eli Backend-puoleen tai molempiin eli Full Stackiin. Työ sisältää muun
muassa teknistä ongelmanratkaisua ja ohjelmointia.

Leiska (engl. Layout)

Kokonaisuus, joka muodostuu digitaalisesta palvelusta piirretyistä näkymis-
tä.

Prototyyppi (engl. Prototype)

Linkitettyjen näkymien muodostama kokonaisuus, joka visualisoi palvelua.
Voi olla toteutettu rautalankamallin (engl. Wireframe) mukaisesti matalan
tason piirroksena (engl. Low-fidelity Prototype) tai yksityiskohtaisena kor-
kean tason prototyyppinä (engl. High-fidelity Prototype).
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Luku 1

Johdanto

1970- ja 1980-luvuilla ohjelmistokehitysprojektin prosesseissa tarvittiin vain
rajallisesti yhteistyötä suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välillä. Tek-
niikan kehittyessä ja käyttäjien odotusten muuttuessa suunnittelijoiden rooli
ohjelmistokehitysprojektissa on muuttunut entistä merkittävämmäksi. (Leiva,
Maudet, Mackay, & Beaudouin-Lafon, 2019) Nykyään ohjelmistokehittäjien
sekä käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelijoiden välinen suhde on
tyypillisesti tiivis ja heiltä vaaditaan läheistä yhteistyötä digitaalisten palve-
luiden luomiseksi (Maudet, Leiva, Beaudouin-Lafon, & Mackay, 2017).

Vaikka suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö on kriittistä mo-
nille ohjelmistokehitysprojekteille, tiedetään tästä yhteistyöstä vain vähän
(Brown, Lindgaard, & Biddle, 2011). Tutkimusta suunnittelijoiden ja ohjel-
mistokehittäjien päivittäisestä yhteistyöstä ei toistaiseksi ole paljoa (Jones,
2019).

Suunnittelijoiden ja kehittäjien työskentely yhdessä on havaittu haastavaksi
(Ferreira, Sharp, & Robinson, 2011). Suunnittelijoiden täytyy huomioida ja
ymmärtää ohjelmistokehittäjien esiin nostamia teknisen puolen tuomia ra-
joitteita sekä päivittää suunnitelmia teknisten vaatimusten ja rajoitteiden pe-
rusteella. Toisaalta ohjelmistokehittäjien täytyy taipua ymmärtämään käyt-
täjiä ja osata myös itsenäisesti rakentaa kokonaisuutta, joka palvelee loppu-
käyttäjää (Kuusinen, 2016). Haasteet suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteis-
työssä vaikuttavat usein negatiivisesti ohjelmistokehitysprojektin prosessiin
ja sen lopputulokseen (Moffett, 2014).

Tämän tutkimuksen kohdeyritys tuottaa ohjelmistoratkaisuja pääasiallisena
toimialanaan ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus. Yrityksessä työskentelee
sekä suunnittelijoita että kehittäjiä, joiden työn seurauksena tuotetaan digi-
taalisia palveluita yrityksen asiakkaille. Yrityksessä ei ole aiemmin tutkittu
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LUKU 1. JOHDANTO 2

suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välistä yhteistyötä ja sen vaikutus-
ta ohjelmistokehitysprojektin onnistumiseen. Yritys kaipasi lisätietoa suun-
nittelijoiden ja kehittäjien yhteistyön tuomista mahdollisuuksista ja haasteis-
ta yrityksessä, mikä toimi yhtenä pääsyynä tämän tutkimuksen toteuttami-
selle.

1.1 Tutkimusongelma, -tavoite ja -kysymykset

Tässä tutkimuksessa käsitellään suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien
yhteistyötä ohjelmistokehitysprojektin onnistumisen tukena. Teemaa tutkiak-
seen tutustuttiin kirjallisuuteen aiheesta sekä suoritettiin laadullinen tutki-
mus. Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö vaikuttaa oh-
jelmistokehitysprojektien onnistumiseen tutkimuksen kohteena olevas-
sa yrityksessä?

2. Millaista on suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö koh-
deyrityksessä?

(a) Mitä haasteita suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välisessä
yhteistyössä on kohdeyrityksessä?

(b) Miten esiin nousseet haasteet voitaisiin ratkaista kohdeyritykses-
sä?

Tutkimuksessa kartoitetaan yhteistyön merkityksellisyyttä ohjelmistokehi-
tysprojektin onnistumisen kannalta. Hypoteesi on, että toimiva yhteistyö
suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välillä vaikuttaa ohjelmistokehi-
tysprojektin onnistumiseen positiivisesti. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään
suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyön nykytila. Tämä sisältää
yhteistyön haastekohtien identifioinnin sekä niiden potentiaalisten ratkaisu-
jen esittämisen.

Tavoitteena on luoda tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle tulosten poh-
jalta tietoa siitä, miten suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö
vaikuttaa projektien onnistumiseen, mikä auttaa yritystä esimerkiksi resurs-
sien jakamisessa ja prosessien kehittämisessä. Lisäksi tutkimuksen tulokset
auttavat kohdeyritystä löytämään ratkaisuja ohjelmistokehittäjien ja suun-
nittelijoiden yhteistyön sujuvoittamiseksi.
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1.2 Tutkimuksen rajaus

Ohjelmistokehitysprojektien onnistumiseen vaikuttavat useat tekijät kuten
eri asiantuntijat, ympäristöt, työkalut ja olosuhteet. Tässä tutkimuksessa
keskitytään erityisesti suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö-
hön, sillä nämä asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa kohdeyrityksessä
ohjelmistokehitysprojektin aikana. Tutkimuksen kohteena olevan yrityksen
henkilöstöstä suurin osa on ohjelmistokehittäjiä, joten heidän merkityksensä
yrityksen liiketoiminnalle on suuri. Toisaalta ohjelmistokehittäjien tekeminen
pohjautuu suurelta osin yrityksessä suunnittelijoiden tekemään visualisoin-
tiin suunnitteilla olevasta digitaalisista palveluista. Näin ollen juuri suunnit-
telijoiden ja kehittäjien välinen yhteistyö valittiin tämän tutkimuksen kes-
kiöön. Muiden tekijöiden tai roolien yhteistyön merkitykseen ohjelmistoke-
hitysprojektin onnistumisen kannalta ei voitu tässä tutkimuksessa keskittyä,
jotta tutkimuksessa oli mahdollisuus keskittyä ja syventyä valittuun näkö-
kulmaan.

Yhteistyötä tarkastellaan tutkimuksessa ohjelmistokehitysprojektin onnistu-
misen tukena. Näkökulma ohjelmistokehitykseen on valittu sen perusteella,
että tutkimuksen kohteena oleva yritys keskittyy ohjelmistojen suunnitteluun
ja valmistukseen. Projektin onnistumiseen keskittyminen valittiin tutkimuk-
seen, sillä yhteistyötä ei haluta kehittää vain kehittämisen vuoksi, vaan koh-
deyrityksen liiketoiminnan ja toiminnan tukemiseksi. Näin mahdollistetaan
se, että tutkimuksella on akateemisen merkityksellisyyden lisäksi hyötyarvoa
myös tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle.

Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnettiin tietoa akateemisista lähteistä kuten
tieteellisistä artikkeleista, kirjoista ja muista julkaisuista. Tiedonhaun työka-
luna käytettiin muun muassa Google Scholaria 1. Lisäksi empiirisessä osiossa
toteutettiin haastatteluja, jotta saatiin kohdeyrityksessä ohjelmistokehitys-
projektin onnistumisen kannalta oleellisilta asiantuntijoilta näkemystä tutki-
muskysymyksiin. Näin ollen tutkimuksen tulokset perustuvat laadullisiin tut-
kimusmenetelmiin ja painoarvo on haastateltavien kokemuksilla yhteistyöstä
ja ohjelmistokehitysprojektien onnistumisesta.

1Google Scholar. (2022). Tieteellisten julkaisujen hakupalvelu.
https://scholar.google.com/
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1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä osuudesta. Tut-
kimuksessa annetaan taustatietoa tutkimuksen aiheelle kirjallisuuskatsauk-
sen kautta luvussa 2. Luvussa esitetään tietoa ohjelmistojen suunnittelusta
ja valmistuksesta, ohjelmistokehitysprojektin onnistumisesta sekä suunnitte-
lijoista ja kehittäjistä ohjelmistokehitysprojekteissa sekä heidän yhteistyös-
tään.

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseen
kerättiin haastatteluiden avulla sekä havainnoimalla kohdeyrityksen vuoro-
vaikutustilanteita ja -kanavia. Luvussa 3 esitellään empiirisen tutkimuksen
tutkimusmenetelmiä ja -aineistoa. Luku sisältää kohdeyrityksen kuvauksen,
tutkimusmenetelmien esittelyn sekä aineiston ja aineistokeruun läpikäynnin.
Lisäksi esitellään, miten haastattelurungot muodostettiin ja kuvaillaan ai-
neiston analysointimenetelmät ja -prosessi.

Luvussa 4 esitellään empiirisen tutkimuksen tulokset. Luku sisältää onnistu-
neen ohjelmistokehitysprojektin piirteiden kuvailun, tuloksia yhteistyön mer-
kityksellisyyteen ja kehitykseen liittyen sekä läpikäynnin prosessista designis-
ta toteutukseen. Lisäksi luvussa käydään läpi suunnittelijoiden ja kehittäjien
osaamisen ja vastuualueiden laajentamista sekä heidän välistään vuorovaiku-
tusta.

Luvussa 5 esitetään pohdintaa kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisen osion
tuloksista. Luvussa esitellään pohdintaa yhteistyön vaikutuksesta ohjelmis-
tokehitysprojektien onnistumiseen sekä ideoita prosessin kehittämiseen ja ra-
kenteen tuomiseen. Luvussa käsitellään Design Sprintissä tarpeellisia osallis-
tujia, laaja-alaista oppimista ja muiden huomioimista sekä vuorovaikutusta
ja palautetta. Lisäksi luvussa arvioidaan tutkimustuloksia ja annetaan jat-
kotutkimusaiheita. Luvussa 6 esitellään johtopäätökset ja vastaukset tutki-
muskysymyksiin.



Luku 2

Kirjallisuuskatsaus

Tässä luvussa esitellään ohjelmistokehitykseen, projektien onnistumiseen se-
kä suunnittelijoiden ja kehittäjien väliseen yhteistyöhön liittyen havaintoja
kirjallisuudesta. Alaluvussa 2.1. esitellään ohjelmistojen suunnitteluun ja val-
mistukseen liittyviä käytäntöjä. Alaluvussa 2.2 kerrotaan ohjelmistokehitys-
projektin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä ja piirteistä. Lopuksi alalu-
vussa 2.3 käsitellään suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien roolia ohjel-
mistokehitysprojekteissa sekä heidän välistään yhteistyötä.

2.1 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

Ohjelmistojen sulautuessa sosiaaliseen ja fyysiseen maailmaan, ohjelmistoke-
hityksestä on tulossa yhä monitieteisempää. Ohjelmistoja kehittäessä tiimit
ovat tyypillisesti monitieteellisiä, ja koostuvat ohjelmistokehittäjistä, mut-
ta myös muista rooleista. Ohjelmistokehitysprojekti sisältää ohjelmistokehit-
täjien lisäksi monipuolisesti eri alojen ammattilaisia kuten suunnittelijoita,
taitelijoita ja datatieteilijöitä. Ohjelmistokehittäjien ja suunnittelijoiden on
työskenneltävä yhdessä iteratiivisesti luodakseen ominaisuuksia, jotka ovat
käyttäjien mielestä helppoja ja miellyttäviä käyttää. (Li, Ko, & Begel, 2017)

Dima ja Maassen (2018) esittävät, että it-ala on innovatiivinen ja on muut-
tunut huomattavasti viimeisimmän kolmen vuosikymmenen aikana. Digita-
lisoinnin yleistyessä uusia ohjelmistokehityksen malleja on kehitetty vastaa-
maan asiakkaisen tarpeita ja mahdollistamaan innovointia, mikä on aiheut-
tanut perinteisten ohjelmistokehitysten monimutkaistumiseen sisältäen pai-
notusta yhteystyölle johdon, työntekijöiden ja yksiköiden välillä (Dima &
Maassen, 2018).

5



LUKU 2. KIRJALLISUUSKATSAUS 6

Ohjelmistokehityksen suunnittelun ja valmistuksen tukena käytetään erilai-
sia malleja. Dima ja Maassen (2018) esittävät, että pääasialliset ohjelmisto-
kehitysmallit nykyään ovat vesiputousmalli (engl. Waterfall model) ja kette-
rä ohjelmistokehitys (engl. Agile Software Development). Näistä vesiputous-
malli on perinteisempi: sen vaatimukset määritellään alussa ja palautetta
kerätään vasta tuotteen julkaisun jälkeen (Stober & Hansmann, 2010). Kui-
tenkin vesiputousmallista on tehty uusia versioita, jotka sisältävät ketterän
ohjelmistokehityksen piirteitä (Dima & Maassen, 2018). Lisäksi uusia ohjel-
mistokehityksen malleja syntyy kilpailun kasvaessa alalla (Dima & Maassen,
2018).

Nykyisin näkyy trendi ketterän kehityksen mukaiseen ohjelmistokehitykseen
(Dima & Maassen, 2018). Ketterä ohjelmistokehitys painottaa iteratiivista
toteutusta, jatkuvaa palautteen keräämistä asiakkaalta ja vahvaa yhteistyö-
tä johdon ja osastojen välillä, jotta saavutetaan entistä kilpailukykyisempi
lopputulos.

Projektinjohtajat auttavat tiimiä hallitsemaan riskejä projekteissa (Raz &
Michael, 2001). Projektinhallintaa toteuttavat henkilöt tekevät priorisointia,
aikataulutusta sekä tiimien ja asiantuntijoiden koordinointia. He saattavat
toimia yhteyshenkilönä ohjelmistokehittäjien ja muiden roolien välillä. Tämä
voidaan kokea hyödylliseksi, sillä he voivat auttaa fasilitoimaan keskusteluita
kehittäjien kanssa. (Li et al., 2017)

2.2 Ohjelmistokehitysprojektin onnistuminen

Ohjelmistokehityksen onnistuminen ei ole itsestäänselvyys. Yksi suurimmista
haasteista ohjelmistokehityksessä on ymmärtää, miten ohjelmistokehityksen
onnistumisen mahdollisuutta voi parantaa ja epäonnistumisen mahdollisuut-
ta pienentää (Chow & Cao, 2008). Ohjelmistokehitysprojektin onnistumisen
arvioinnissa seurataankin useiden eri tavoitteiden täyttymistä.

Tam, da Costa Moura, Oliveira, ja Varajão (2020) kertovat, että perintei-
sesti projektin arvostelun ja rajoitteiden ymmärtämisen apuna on käytetty
projektinhallinnan rautakolmiota (engl. Iron Triangle), jossa laatu varmis-
tetaan huomioimalla kustannukset, ajankäyttö ja projektin laajuus. Chow
ja Cao (2008) esittävät, että onnistunut ajankäyttö takaa, että pysytään ai-
kataulussa ja saavutetaan lopputulos pysyen arvioiduissa kustannuksissa ja
vaivassa. Heidän mukaansa sopiva laajuus kertoo, että kaikki vaatimukset ja
tavoitteet saavutetaan. Lisäksi Chow ja Cao (2008) esittävät projektin laa-
dukkuuden kertovat lopputuloksen onnistumisesta. Lisäksi Shenhar, Dvir, ja
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Levy (1997) kertovat, että projektin onnistumiseen vaikuttavat tehokkuus,
liiketoiminnallinen menestyminen ja tulevaisuuteen valmistaminen.

Nykyään teknisissä kriteereissä onnistuminen ei riitä projektin luokittelemi-
seksi onnistuneeksi (Tam et al., 2020). Ahimbisibwe, Cavana, ja Daellenbach
(2015) esittävätkin, että tekniset ongelmat ovat harvoin syy sille, että oh-
jelmistokehitysprojekti epäonnistuu. Ahimbisibwe et al. (2015) kertovat, et-
tä ongelmat saattavat nousta pikemminkin ihmisistä. Myös Chow ja Cao
(2008) nostavat esille ohjelmistokehityksen onnistumiseen vaikuttavina teki-
jöinä ihmisiin liittyviä teemoja kuten tiimien ympäristön, projektinhallinnal-
lisen prosessin ja asiakkaan osallistamisen. Lisäksi Tam et al. (2020) nostavat
esille tiimin kyvykkyyden.

Ohjelmistoprojektin onnistumisessa tärkeiksi elementeiksi nousevat asiak-
kaan osallistaminen ja yhteistyö heidän kanssaan (Tam et al., 2020). Tam
et al. (2020) esittävät, että viimeisimpänä projektien onnistumisen mittaa-
misessa on käytetty viitekehyksiä. Nämä viitekehykset keskittyvät entistä
enemmän asiakkaaseen. Asiakkaan osallistaminen on projektin onnistumisen
kannalta oleellista. (Tam et al., 2020) Projektin riskit ja epäonnistumisen
mahdollisuus kasvavat huomattavasti, jos asiakas ei ole mukana projektissa
(Wallace, Keil, & Rai, 2004). Tavanomaiset metodit ohjelmistokehitykses-
sä sisältävät riskitekijöitä epäonnistumiselle, sillä ne sisältävät vain vähän
yhteistyötä asiakkaan kanssa (Serrador & Pinto, 2015). Mitä osallistetumpi
asiakas on, sitä todennäköisemmin hän on tyytyväinen projektiin (Bendapudi
& Leone, 2003). Shenhar et al. (1997) esittävät, että asiakkaan tyytyväisyys
on merkittävin tekijä projektin menestyksen mittaamisessa.

Caballero, Moreno, ja Seffah (2016) nostavat esiin, että käyttäjän osallis-
tumisen puute, käyttäjäpalautteen puuttuminen, keskeneräiset ja jatkuvas-
ti muuttuvat käyttäjävaatimukset ovat kriittisiä ongelmia, jotka voivat ai-
heuttaa projektien epäonnistumisen. Tutkimuksen mukaan näitä ongelmia
voidaan välttää käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla sekä ketterällä ohjelmis-
tokehityksellä, jotka ovat kyseisten ongelmien ylitsepääsemiseksi kehitettyjä
iteratiivisia menettelytapoja.

Ketterä ohjelmistokehitys nostaa ohjelmistokehitysprojektien onnistumi-
sen todennäköisyyttä. Ketterät metodit auttavat tuottavuudessa, jous-
tavuudessa ja liiketoiminnan suuntaamisessa (Henderson-Sellers & Ra-
lyté, 2010). Henriksen ja Pedersen (2017) esittävät, että ketterät IT-
ohjelmistokehitystiimit voivat saavuttaa tuloksia nopeammin ja toimivam-
malla tavalla kuin perinteiset tiimit. Ketterät metodit ovat hyviä vaihtoehto-
ja ohjelmistokehityksessä, sillä ne priorisoivat onnistumisen kannalta tärkei-
tä tekijöitä, kuten laatua, budjettia, ajankäyttöä ja liiketoiminnan strategiaa
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(de Azevedo Santos, de Souza Bermejo, de Oliveira, & Tonelli, 2011). Hyö-
dyistä huolimatta ketterien metodien ottaminen käyttöön voi olla haastavaa
muutoksen vastustamisen, organisaatiokulttuurin ja johdon tuen puuttumi-
sen tai vähäisen osallistumisen seurauksena (Chow & Cao, 2008; Dybå &
Dingsøyr, 2008)

Caballero et al. (2016) esittävät, että ketterässä ohjelmistokehityksessä ko-
rostuvat ihmisten tarpeet, kommunikaatio kehittäjien ja muiden sidosryh-
mien välillä sekä kyky mukautua muutoksiin. Tavoitteena on keskittyä yksi-
löihin ja vuorovaikutukseen, toimivaan ohjelmistoon, asiakasyhteistyöhön ja
muutokseen vastaamiseen. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, on käyttäjän
tarpeet, prioriteetit ja tavoitteet tunnistettava. Nämä ovat myös käyttäjäkes-
keisen suunnittelun tavoitteita. Sekä käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa että
ketterässä kehityksessä korostetaan tiimin yhtenäisyyden tärkeyttä. Onkin
tehokasta käyttää käyttäjäkeskeisiä suunnittelutyökaluja ketterän kehityksen
yhteydessä. (Caballero et al., 2016)

2.3 Suunnittelijat ja kehittäjät ohjelmistokehi-
tysprojekteissa

Jurca, Hellmann, ja Maurer (2014) nostavat esiin syvällisen ymmärryksen
puutteen siitä, miten suunnittelijat ja kehittäjät eroavat asenteeltaan ja käy-
tännöiltään, ja miten heidän yhteistyönsä määrittyy erityisesti organisaatio-
rakenteissa ja päätösprosesseissa. Tässä alaluvussa käsitelläänkin suunnitte-
lijoiden ja kehittäjien roolia ohjelmistokehitysprojekteissa. Suunnittelijoiden
ja kehittäjien välistä yhteistyötä käsitellään alaluvussa 2.3.1, suunnittelijoi-
den roolia ohjelmistokehitysprojektissa alaluvussa 2.3.2 ja kehittäjien roolia
ohjelmistokehitysprojektissa alaluvussa 2.3.3.

2.3.1 Yhteistyö

Ohjelmistokehitysprojektien aikana tarvitaan nykyään tieteidenvälistä yh-
teistyötä (Maudet et al., 2017). Maudet et al. (2017) esittävät, että suun-
nittelijoilla ja kehittäjillä on erilaiset koulutukset ja taidot, mutta siitä huo-
limatta he työskentelevät läheisesti yhteistyössä luodakseen interaktiivisia
systeemejä. Caballero et al. (2016) esittävät, että ei kuitenkaan ole selke-
ää ohjeistusta tai kattavaa tutkimusta siitä, kuinka ketterässä ympäristössä
toimivien kehittäjien ja suunnittelijoiden tulisi olla vuorovaikutuksessa.
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Ferreira, Noble, ja Biddle (2007) nostavat esille, että ympäristöä, jossa käyt-
täjäkeskeiset suunnittelijat ja ketterät ohjelmistokehitystiimit työskentelevät
yhdessä sekä ympäristön vaikutusta heidän työskentelyynsä, on tutkittu vain
vähän. Jurca et al. (2014) esittävät, että organisaationaaliset ongelmat, jotka
liittyvät suunnittelijoiden ja kehittäjien työhön voivat olla esteitä käyttäjä-
keskeisen suunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen integroimisessa.

Ketterän ohjelmistokehityksen metodien ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun
välillä on filosofinen ja periaatteellinen ero fokuksen, kulttuurin, arviointi-
tapojen ja dokumentaation suhteen (Salah, Paige, & Cairns, 2014). Tämän
takia niiden integrointi on lähtökohtaisesti haastavaa (Salah et al., 2014).
Ferreira, Sharp, ja Robinson (2012) tutkivat, että käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun ja ketterän kehityksen integroimisen onnistuminen perustuu sopiviin
asenteisiin ja työskentelykäytäntöihin, kuten yhteiseen tietoisuuteen, odo-
tuksiin hyväksyttävästä käytöksestä, edistymisen neuvottelusta ja yleisestä
sitoutumisesta toisiin.

Salah et al. (2014) nostavat esille suunnittelijoiden ja kehittäjien välisen
yhteistyön yhtenä merkittävimmistä haasteista käyttäjäkeskeisessä suunnit-
telussa ketterässä ympäristössä. Lisäksi tutkimuksessa mainitaan haastei-
na ajanpuute suunnitella etukäteen, vaikeus pilkkoa designia toteutettavaksi
pienissä osissa, käytettävyystestausten suorittaminen, suunnittelijoiden liika
työmäärä, dokumentaation puute ja suunnittelutyön priorisoinnin vaikeus.

Suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä on turhautuneisuutta liittyen työsken-
telyprosesseihin ja lopputulokseen (Jones & Thoma, 2019). Maudet et al.
(2017) nostavat esiin, että turhautuminen osapuolten välille syntyy usein,
kun osapuolet kohtaavat haasteita integroidessaan töitään. Suunnittelijoiden
ja kehittäjien välillä on kuilu projektitasolla, prosessitasolla ja henkilötasolla
(Stepanova, 2021).

Salah et al. (2014) tutkivat, että työskentelydynamiikka ja suhde suunnitte-
lijoiden ja kehittäjien välillä muuttuu ketterässä ympäristössä. Tämä koskee
erityisesti suunnittelijoita, sillä heidän on oltava tavoitettavissa ja tarjottava
pyynnöstä ratkaisuja, arvioita ja palautetta (Salah et al., 2014). Brown et al.
(2011) kirjoittavat, että osapuolten yhteistyö vaatii itsenäisen työn prosessien
yhteen sovittamista, jotta voidaan varmistua osapuolten yhteisestä ymmär-
ryksestä projektin tavoitteiden suhteen sekä projektin sujumisesta odotusten
mukaisesti.

Usein lopullinen tuote eroaa alkuperäisestä designista (Maudet et al., 2017).
Käyttäjäkokemussuunnittelijat kokevat turhauttavana, että designin koko-
naisuutta ei toteuteta oikealla tavalla ja, että käyttäjäkokemus ei ole tar-
peeksi keskeisessä roolissa kehitysprojektissa (Jones, 2019). Maudet et al.
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(2017) tutkivat useita ohjelmistokehitysprojekteja, ja yksikään toteutuksista
ei täysin vastannut alkuperäistä designia. Alkuperäisen designin ja toteu-
tuksen välisten eroavaisuuksien ja epäjohdonmukaisuuksien takia joudutaan
tyypillisesti tekemään ylimääräistä työtä (Maudet et al., 2017).

Maudet et al. (2017) esittävät kolme designin hajoamiskohtaa (engl. Design
Breakdown). Ensimmäinen näistä tapahtuu, kun suunnittelija tekee päätök-
sen kommunikoimatta sitä kehittäjälle. Esimerkki tästä on, kun suunnitteli-
ja tarjoaa pelkästään staattisen kuvan designista, eikä kommunikoi sen inte-
raktiosta mitään kehittäjälle. Toinen designin hajoamiskohta on puuttuvat
rajatapaukset eli kun suunnittelija keskittyy vain tavanomaisiin tilanteisiin
eikä ota huomioon äärimmäisiä tai ongelmallisia tilanteita. Kun suunnittelija
ei ole miettinyt näitä tilanteita valmiiksi, jää kehittäjän päätettäväksi, mi-
ten palvelu toimii näissä tilanteissa. Esimerkki tästä on, kun suunnittelija ei
ota huomioon palvelun responsiivisuutta. Kolmas designin hajoamiskohta on,
kun suunnittelija jättää huomioimatta tekniset rajoitteet yleisesti tai kehit-
täjän taitoihin nähden. Yhteistyö onkin useimmiten sulavampaa, kun suun-
nittelija on tietoinen kehittäjän rajoitteista ja mahdollisuuksista. (Maudet et
al., 2017)

Salah et al. (2014) korostavat, että on tärkeää mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa saavuttaa yhteinen ymmärrys designista suunnittelijoiden ja kehit-
täjien kesken. Maudet et al. (2017) nostavat esille, että kun kehittäjät ote-
taan mukaan aikaisessa vaiheessa suunnittelua lievenevät isot designiin liitty-
vät ongelmat. Tutkimuksen mukaan jo pelkästään kehittäjän läsnäolo auttaa
suunnittelijaa ottamaan kehittäjiä designissa huomioon. Tutkimuksen mu-
kaan suunnittelijat usein kysyvätkin validaatiota ja varmistusta teknisistä
rajoitteista kehittäjiltä.

Maudet et al. (2017) nostavat esiin, että suunnittelijat ja kehittäjät usein
työskentelevät itsenäisesti, minkä seurauksena tarvitaan vaihe, jossa design-
dokumentit luovutetaan eteenpäin kehittäjille. Vaikka monilla yhteistyöhön
perustuvilla prototypointityökaluilla on yritetty helpottaa tätä vaihetta, on
silti designin muunto toteutetuksi koodiksi haastava vaihe. Olisi hyödyllis-
tä, jos kehittäjät voitaisiin sisällyttää suunnitteluprosessiin jo aikaisessa vai-
heessa. Näin kehittäjät saisivat ymmärryksen halutunlaisesta interaktiosta
jo alkuvaiheessa, eikä suunnittelijoiden tarvitsisi esittää interaktiota design-
dokumenteissaan täydellisesti. (Maudet et al., 2017)

Maudet et al. (2017) esittävät, että suunnittelijoiden ja kehittäjien prosessit
ja työkalut eivät aina sovi yhteen. Interaktiivisia systeemejä luodessa suosi-
tellaan käytettävän yhteistyöhön perustuvia työkaluja, jotka mahdollistavat
suunnittelijan kyvyn ilmaista itseään sekä kehittäjän kyvyn toteuttaa mo-
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nimutkaisia projekteja. Tutkimuksessa kehotetaan etsimään tulevaisuudessa
ratkaisuja suunnittelijaystävällisten näkymien, kuten videoiden ja diagram-
mien, yhdistämistä vastaavaan lähdekoodiin. Interaktion esittämisessä aut-
taa, jos suunnittelijoiden käyttämä työkalu tukee yksinkertaisten interaktioi-
den esittämistä, kuten pyyhkäisyä sekä raahaa ja pudota -toimintoa. Näin
informaatio kulkeutuu todennäköisemmin oikeanlaisena kehittäjälle. Suun-
nittelijan työkalu voi myös auttaa suunnittelijaa löytämään ja huomioimaan
rajatapauksia. (Maudet et al., 2017)

Suunnittelijat ja kehittäjät työskentelevät usein samojen projektien parissa.
Eroavaisuutena on kuitenkin se, että kehittäjät muodostavat projektikohtai-
sia tiimejä, kun taas suunnittelijat kuuluvat suunnittelutiimiin työskennel-
len samanaikaisesti usean projektin parissa (Jones & Thoma, 2019). Jones
ja Thoma (2019) esittävät tutkimuksessaan, että suunnittelijoiden ja kehit-
täjien kokemus siitä, etteivät he ole osa samaa tiimiä aiheuttaa haasteita
motivaatiolle ja tehokkuudelle. Lisäksi tutkimuksen mukaan jaottelun seu-
rauksena lopputuloksen laatu voi kärsiä ja työskentely voi olla epätehokasta

2.3.2 Suunnittelijat

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on eri tekniikoiden, metodien, prosessien ja
menettelytapojen yhdistelmä, joka asettaa käyttäjän kehitysprosessin keski-
öön (Gould & Lewis, 1985; Detweiler, 2007). Käyttäjäkeskeisen suunnittelun
tavoitteena on miellyttää käyttäjiä tuottamalla käytettäviä ja ymmärrettä-
viä tuotteita, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita
(Detweiler, 2007). Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa pyritään kokonaisval-
taiseen käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen ja huomioimiseen designissa ko-
ko tuotteen elinkaaren ajan (Detweiler, 2007).

Suunnittelijat ottavat palveluita suunnitellessaan huomioon loppukäyttäjän
inhimilliset piirteet kuten iän, etnisyyden, sosioekonomisen taustan, kielen ja
kielitaidon, kulttuurin, fyysiset ja mentaaliset haasteet ja kognitiivisen ongel-
maratkaisutyylin (Grundy, 2021). Nämä piirteet huomioimalla suunnittelija
voi räätälöidä palvelun sopimaan tavoitellun käyttäjäryhmän tarpeisiin, pre-
ferensseihin ja vaatimuksiin. Jia, Larusdottir, ja Cajander (2012) esittävät,
että työpajat, matalan tarkkuuden prototypointi, haastattelut, käyttäjien ta-
paaminen ja skenaarioiden (engl. Scenario) käyttö ovat suosituimpia ihmisen
ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen (engl. Human-computer interaction)
parantamisen tekniikoita.

Newman ja Landay (2000) kertovat, että suunnittelijat on koulutettu kommu-
nikoimaan visuaalisesti, ja he käyttävät työskentelynsä tukena erilaisia työka-
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luja suunnittelun eri vaiheissa. Tutkimuksen mukaan projektin aikana suun-
nittelijat käyttävät eri työkaluja esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, nettisi-
vukehitykseen, esityksiin ja tekstinkäsittelyyn. Lisäksi tutkimuksen mukaan
suunnittelijat käyttävät paperia ja kynää, jotka ovat tärkeitä työkaluja eri-
tyisesti designin alkuvaiheessa, kun suunnittelijat haluavat luoda nopeasti
erilaisia design-vaihtoehtoja keskittymättä liikaa yksityiskohtiin. Eri työka-
lujen avulla suunnittelijat luovat dokumentteja, jotka selittävät heidän suun-
nittelemaansa designia ja auttavat suunnitteluprosessissa. (Newman & Lan-
day, 2000). Suunnittelijat kokevat erityisesti interaktion esittämisen vaikeak-
si, ja siksi designin selittämiseen tarvitaan usein monia design-dokumentteja
(Maudet et al., 2017).

Maudet et al. (2017) esittävät, että suunnittelijat priorisoivat käytettävyyttä
ja visuaalisuutta, joten teknisen puolen huomiointi saattaa jäädä suunnitte-
lijalla puutteelliseksi. Suunnittelijat saattavat jättää huomioimatta kriittisiä
yksityiskohtia, rajatapauksia ja teknisiä rajoitteita eivätkä he priorisoi ohjel-
mistoa määritteleviä sääntöjä ja tietorakenteita. Usein graafisia käyttöliitty-
miä toteutettaessa erotetaan suunnittelu- ja toteutusvaiheet. Suunnittelijat
piirtävät käyttöliittymän ja design kommunikoidaan kehittäjille esimerkiksi
valmiina staattisina kuvina graafisesta käyttöliittymästä, jotka eivät välttä-
mättä sellaisenaan ole täysin toteutettavissa. (Maudet et al., 2017)

Salah et al. (2014) kertovat, että isoissa organisaatioissa on varaa pitää käyt-
täjäkeskeiseen suunnitteluun keskittyvä suunnittelija jokaisessa tiimissä tai
lähes jokaisessa tiimissä, mikä auttaa resurssien jakamisessa ja designin yh-
tenäisyydessä. Kuitenkin pienemmissä organisaatioissa suunnittelija toimii
usein useassa eri tiimissä tai osa-aikaisesti (Salah et al., 2014).

2.3.3 Kehittäjät

Kehittäjät käyttävät ohjelmistoja suunnitellakseen ja kehittääkseen uusia oh-
jelmistotuotteita muiden käyttöön (Kuusinen, 2016). Maudet et al. (2017)
nostavat esiin, että kehittäjät käyttävät työnsä tukena tekstieditoreita ja oh-
jelmointiympäristöjä. Kehittäjät saavat usein tunnustusta "tulipalojen sam-
muttamisesta", vaikka projektipäälliköt toivoisivat kehittäjiltä enemmänkin
ennakoivaa työskentelyä, joka estäisi vakavia ongelmatilanteita ylipäätään
syntymästä (Li et al., 2017).

Maudet et al. (2017) nostavat esiin, että kehittäjät käyttävät huomattavan
määrän aikaa luodessaan suunnittelijan design-dokumenttien mukaista desig-
nia ja korjatessaan näiden mahdolliset väärinymmärrykset. Kehittäjät voivat
priorisoida design-dokumenttien kääntämistä toteutettaviin muotoihin visu-
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aalisen suunnittelun ja käyttäjäinteraktion kustannuksella (Maudet et al.,
2017).

Jotkut kehittäjät kokevat, että suunnittelijan rooli on vain tehdä asioista
kauniin näköisiä, ja suunnittelijat voivat joskus kohdata kunnioituksen puu-
tetta kehittäjiltä. Kohdatessaan ongelmia designin kanssa, nämä kehittäjät
tuottavat ratkaisuja konsultoimatta suunnittelijoita. Koska kehittäjillä ei ole
tyypillisesti design-koulutusta tai laajaa kokemusta käyttäjien ymmärtämi-
sestä, lopputulos ei kuvaillussa tilanteessa ole optimaalinen ja saattaa vaatia
laajaa uudelleensuunnittelua myöhemmin. (Li et al., 2017)

Kuusinen (2016) esittää, että ohjelmistokehittäjät hyötyvät vahvasti kyvys-
tä empatisoida käyttäjää ja ymmärtää käyttäjän tarpeita. Grundy (2021)
nostaa esiin, että kehittäjät voisivat ottaa käyttäjien inhimillisiä piirteitä
enemmän huomioon. Tässä auttaisi tutkimuksen mukaan se, että loppukäyt-
täjä olisi enemmän mukana ohjelmistokehitysprosessissa. Lisäksi tutkimuk-
sen mukaan kehittäjille voisi tarjota ohjeistuksia ja käytäntöjä loppukäyttä-
jän ymmärtämiseksi sekä koulutusta käyttäjien piirteistä ja siitä, miten ne
voivat vaikuttaa ohjelmiston käyttöön. (Grundy, 2021)

Li et al. (2017) kysyivät ohjelmistokehityksessä mukana olleilta henkilöiltä,
kuten suunnittelijoilta ja taiteilijoilta, millaiset ominaisuudet ohjelmistoke-
hittäjissä johtavat onnistuneeseen yhteistyöhön ja palveluun. Tutkimuksen
mukaan hyvä ohjelmistokehittäjä on teknisen toimialueensa (engl. Technical
Domain) ekspertti, mutta pelkän koodin hallitseminen ei riitä siihen, että on
hyvä ohjelmistokehittäjä. (Li et al., 2017)

Li et al. (2017) tutkimuksessa kehittäjiltä toivottiin erityisesti kommunikointi-
ja ryhmätyötaitoja. Suunnittelijat kertoivat, että ohjelmistokehittäjien on
hallittava kommunikointi monitieteellisessä ympäristössä ja osattava tehdä
yhteistyötä monitieteellisissä ryhmissä. Lisäksi ohjelmistokehittäjiltä odote-
taan ennakoivaa kommunikointia tiimin sisällä, mikä sisältää suunnittelua,
auttamista, innovointia sekä aikataulujen ja odotusten kertomista. Suunnitte-
lijoiden mukaan hyvät kehittäjät ennakoivasti varmistavat, että heidän tiimi-
läisillään on informaatio, jota tarvitaan päätöksiä tehdessä. Hyvät ohjelmis-
tokehittäjät myös ymmärtävät kokonaisuuden siitä, miten eri palaset sopivat
yhteen eri aloilta. He ymmärtävät, että kaikki heidän suorittamansa tehtävät
vaikuttavat palvelun onnistumiseen ja ammattitaidon optimaaliseen hyödyn-
tämiseen. Lisäksi suunnittelijat arvostavat ohjelmistokehittäjissä erityisesti
sitä, että nämä kunnioittavat designia, ovat avoimia muiden ideoille, eivät
kiirehdi ohjelmoimaan ja etsivät jaettua ymmärrystä. (Li et al., 2017)



Luku 3

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Alaluvussa 3.1 kuvaillaan tutkimuksen kohteena olevaa yritystä. Alaluvussa
3.2 esitellään, mitä tutkimusmenetelmiä tutkimuksen toteutuksessa käytet-
tiin sekä mitä menetelmiä käytettiin tutkimuksen eettisyyden varmistamisek-
si. Alaluvussa 3.3 esitellään, keitä aineiston keräämiseksi haastateltiin, minkä
perusteella kyseiset haastateltavat valittiin ja miten haastateltavia informoi-
tiin haastatteluista. Alaluku 3.4. sisältää kuvailua siitä, miten haastattelut
ja haastattelurungot luotiin. Alaluvussa 3.5 kuvaillaan, miten haastattelut
litteroitiin ja aineisto käsiteltiin.

3.1 Kohdeyrityksen kuvaus

Tutkimuksen kohteena on espoolainen ohjelmistoratkaisuja tarjoava yritys,
joka tekee ohjelmistosuunnittelua ja -kehitystä. Kohdeyrityksen toimiala on
ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus. Yritys luo asiakkailleen erilaisia di-
gitaalisia palveluita ja tekee esimerkiksi webkehitystä ja sovelluskehitystä.
Yritys myy erityisesti digitaalisten palveluiden suunnittelua ja rakentamis-
ta asiakasorganisaatioiden liiketoimintaa tukeakseen. Sovellukset ovat asiak-
kaalle räätälöityjä, eikä kohdeyritys edusta mitään tiettyä ohjelmistoratkai-
sua. Yrityksen vahvuuksiin kuuluvat tekninen osaaminen, design, jatkokehi-
tys ja ylläpito, arkkitehtuuri ja DevOps sekä projektijohtaminen. Tilikaudella
2021–2022 yrityksen liikevaihto on ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Kohdeyrityksen tuottamat ohjelmistoratkaisut sisältävät uusien digipalvelui-
den suunnittelua ja kehitystä sekä jatkuvaa tuote- ja palvelukehitystä. Di-
gipalvelut tehdään nykyaikaisiksi, automatisoiduiksi ja skaalautuviksi. To-
teutuksia tehdään Frontend, Backend tai Full Stack -pohjaisesti asiakkaan
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tarpeen mukaan.

Yrityksessä on noin 40 työntekijää. Suuri osa työntekijöistä on kehittäjiä, joil-
la on Full Stack -osaamista. Kehittäjistä huomattava osa on työsuhteeltaan
osa-aikaisia ja opiskelee työn ohella yliopistossa tekniikan alan tutkintoa. Yri-
tyksessä on muutama suunnittelija, jotka tekevät käyttäjäkokemus- ja käyt-
töliittymäsuunnittelun lisäksi palvelumuotoilua. Suunnittelutyöhön sisältyy
prototyyppien rakentaminen ja testaus loppukäyttäjillä.

Digipalveluiden suunnittelu ja käyttäjälähtöinen tekeminen on merkityksel-
lisessä osassa yrityksessä, sillä ohjelmistokehitys myydään yrityksessä usein
designin avulla. Tuotekehitysmallin alussa keskitytään asiakasymmärryksen
saavuttamiseen ja teknisen arkkitehtuurin määritykseen. Tyypillisesti asia-
kasorganisaatiolle tarjotaan ensin apua käytettävyyden ja käyttöliittymän
suunnittelussa, ja vasta sitten siirrytään mahdolliseen toteutusvaiheeseen.
Näin varmistetaan konseptin kärki ja ydintoiminnot pienimpään julkaisukel-
poiseen tuotteeseen (engl. Minimum Viable Product). Ensimmäisen vaiheen
tulosten jälkeen jatketaan varsinaisen suunnitellun palvelun toteutukseen ja
tämän jälkeen jatkokehitykseen.

3.2 Tutkimusmenetelmät

Ihmisten käytöksen tutkimisessa on tärkeää huomioida ilmiöiden monimut-
kaisuus. Ohjelmistokehitykseen liittyvissä tutkimuksissa laadulliset tutkimus-
menetelmät ovat eduksi, sillä ne mahdollistavat paneutumisen ongelman mo-
nimutkaisuuteen. Laadullinen tutkimus sopii erityisesti ihmisen käytöksen
tutkimiseen kuten motivaation, kommunikaation ja ymmärtämisen tueksi.
Lisäksi laadulliset tutkimusmenetelmät antavat monipuolisia ja informatiivi-
sia tuloksia. (Seaman, 1999) Näin ollen tämä tutkimus toteutettiin laadulli-
sena tutkimuksena. Tutkimus koostui haastatteluista sekä havainnoinnista.

Havainnointi sisälsi kohdeyrityksen vuorovaikutuskanavien käytön seurantaa
erityisesti vuorovaikutuskanavien, -tilanteiden, -tapojen ja vuorovaikutuksen
sävyn tunnistamiseksi. Lisäksi havainnointia tehtiin haastattelujen tueksi.
Tutkijalla oli pääsy useisiin Slack-viestintäpalvelun kanaviin 1, joiden sisäl-
töä ja viestintää havainnoitiin tutkimuksen teon aikana. Lisäksi tutkija oli
paikan päällä toimistolla keskimäärin useita päiviä viikossa ja pystyi havain-
noimaan kehittäjien ja suunnittelijoiden vuorovaikutusta toimistolla kasvo-
tusten. Lisäksi tutkija osallistui tutkimuksen aikana useisiin kohdeyrityksen
työntekijöille avoimiin tapaamisiin, kuten säännöllisesti toistuviin kuulumis-

1Slack. (2022). Pikaviestintäohjelma. https://slack.com/
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tapaamisiin, Tech-tapaamisiin ja yrityksen projektitilanteiden läpikäyntita-
paamisiin. Merkittävistä havainnoista kirjoitettiin muistiinpanoja. Ylös kir-
jattiin esimerkiksi eri tapaamisissa läsnäolleiden roolien lukumäärä, tapaa-
misten kommunikaation tyyli ja tapa sekä tilaisuudessa käytetyt kommuni-
koinnin mahdollistavat työkalut.

Monet ilmiöt ohjelmistokehityksessä ovat luonteeltaan laadullisia, ja ohjel-
mistokehitykseen liittyvissä tutkimuksissa käytetään usein puolistrukturoi-
tuja haastatteluja datan keräämiseksi (Hove & Anda, 2005). Puolistruktu-
roidussa haastattelussa voidaan keskittyä ennalta päätettyihin teemoihin,
eikä haastateltavien kanssa tarvitse läpikäydä kaikkia samoja kysymyksiä
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009). Kuitenkin yleensä puolistruk-
turoidussa haastattelussa kysytään haastateltavilta suunnilleen samat ky-
symykset muuttumattomassa järjestyksessä (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka, 2009). Puolistrukturoitu haastattelumalli antaa rakennetta selvit-
tää vastauksia tutkimuksessa käsiteltäviin tutkimuskysymyksiin- ja tavoit-
teisiin. Puolistrukturoitu haastattelu sopiikin käytettäväksi, kun halutaan
tietoa tarkoin määritellyistä asioista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka,
2009). Toisaalta malli antaa myös hieman vapauksia haastattelutilanteeseen.
Näin haastatteluissa voidaan myös syventyä esille nousseisiin aiheisiin, joita
olisi haastavaa ennakoida (Seaman, 1999). Edellä mainituista syistä johtuen
haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla rakenteella. Haastattelut toteu-
tettiin haastattelemalla tutkimuksen kohteena olevan yrityksen työntekijöitä
eri rooleista.

Yksittäisen haastattelun kesto oli noin 45–60 minuuttia. Kesto valittiin, jotta
haastateltavilla olisi aikaa vastata useampaan haastattelukysymykseen ilman
kiirettä ja perustellen. Toisaalta kesto haluttiin pitää tarpeeksi lyhyenä, jotta
mahdollisimman monen potentiaalisen haastateltavan aikatauluissa olisi ai-
kaa haastatteluun osallistumiselle. Haastattelut toteutettiin kasvotusten tai
etäyhteydellä riippuen haastateltavan aikatauluista ja toiveista.

Kun yrityksen työntekijät toimivat haastateltavina, tutkimus saattaa antaa
tarpeeksi informaatiota esimiehille tai muille työntekijöille, jotta haastatelta-
vat yksilöt ovat identifioitavissa. Tämä voisi vaikuttaa haastateltavien uraan,
jos kävisi esimerkiksi ilmi, että työntekijä ei ole noudattanut yrityksen käy-
täntöjä. Myös yritys voi kärsiä, jos sen sensitiivistä dataa paljastuu. (Vinson
& Singer, 2008) Näin ollen tutkimuksen toteutuksessa on kiinnitetty erityi-
sesti huomiota luotettavuuteen ja anonymisointiin.

Tutkimuksen toteutukseen otettiin mallia Vinson ja Singer (2008) ohjeis-
tuksista eettiseen tutkimukseen liittyen. Tutkimuksen mukaan eettisesti to-
teutetussa tutkimuksessa luotettavuuden varmistamiseksi minimoidaan ris-
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kit luotettavuuden kärsimiseksi. On kuitenkin tärkeää tuoda haastateltaville
ilmi luottamuksellisuuden rajoitteet (Vinson & Singer, 2008). Vinson ja Sin-
ger (2008) nostavat esille kolme tärkeää keinoa luottamuksellisuuden huo-
miontiin: datan yksityisyyden, datan anonymisoinnin ja osallistujien anony-
misoinnin. Tämä tarkoittaa, että dataan pääsee käsiksi vain rajattu joukko
henkilöitä ja data on turvallisesti säilötty salasanan taakse. Eettisessä tut-
kimuksessa osallistujien nimiä ei paljasteta julkisuuteen tai yrityksen sisällä
muille. Lisäksi dataa käsitellään tietokoneella ja tileillä, jotka on molemmat
suojattu salasanoilla. (Vinson & Singer, 2008)

Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti tässä tutkimuksessa minimitiin
riskit luotettavuuden kärsimiseksi monin toimenpitein. Tutkimusta varten
anonymisoitiin kohdeyrityksen ja haastatteluun osallistujien nimet. Koska
nauhoitteet olivat anonymisoimattomia, niiden hävitykseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Nauhoitukset hävitetään lopullisesti viimeistään, kun tut-
kimus on julkaistu. Anonymisoimattomaan dataan rajattiin pääsy parhaan
mukaan. Haastattelujen litteroinnit anonymisoitiin alusta alkaen, sillä litte-
rointeja käsiteltiin yrityksen tiloissa. Anonymisointiin kuului esimerkiksi pro-
jektien nimien korvaaminen niitä kuvaavilla termeillä kuten "Ajoneuvoihin
liittyvä ohjelmistokehitysprojekti asiakkaalle". Myös haastatteluissa mainitut
henkilöiden nimet jätettiin litteroinneista pois, ja ne korvattiin mainittujen
henkilöiden rooleilla. Haastateltavat nimettiin litterointiin roolinsa mukaan,
kuten Kehittäjä 1 tai Suunnittelija 2. Näin varmistettiin, että haastateltavien
nimet tai henkilöllisyyden paljastavat yksityiskohdat eivät näkyisi yrityksen
työntekijöille, jotka työskentelivät tutkimuksen tekijän kanssa osin samoissa
tiloissa. Anonymisoidut haastattelut säilöttiin salasanan takana Google Dri-
ve -kansiossa 2, jonne annettiin katseluoikeudet vain tutkimuksen valvojalle
ja ohjaajalle. Kansioon sisällytettiin README-tiedosto, jossa muistutettiin
katseluoikeiden saaneita henkilöitä käsittelemään dataa luottamuksellisesti
ja vastuullisesti.

3.3 Aineisto ja aineistokeruu

Aineisto kerättiin pääasiallisesti haastattelujen kautta. Haastatteluihin va-
littiin suunnittelijoita ja ohjelmistokehittäjiä, koska he pystyivät kommen-
toimaan omaa kokemustaan suunnittelijoiden ja kehittäjien välisestä yhteis-
työstä sekä tarjoamaan kehitysehdotuksia. Lisäksi haastateltiin projektipääl-
liköitä, jotka pystyivät kommentoimaan suunnittelijoiden ja kehittäjien välis-

2Google Drive. (2022). Pilvitallennuspalvelu. https://drive.google.com/
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tä yhteistyötä omasta näkökulmastaan sekä kertomaan näkemyksestään on-
nistuneesta ohjelmistokehitysprojektista. Haastattelut toteutettiin kesäkuun
ja lokakuun välillä vuonna 2022.

Projektipäälliköt ovat kohdeyrityksessä projektinhallinnan ja liiketoiminnal-
lisen kontekstin asiantuntijoita, joilla on useita muita rooleja laajempi nä-
kemys projektista kokonaisuutena. Lisäksi projektipäälliköillä on hyvä käsi-
tys yrityksen sisäisistä prosesseista ja työskentelytavoista. Kohdeyrityksen
projektipäälliköiden työnkuvaan kuuluukin sisäisten prosessien kehittämi-
nen, projektitiimien tukeminen sekä tarvittaessa myynnin tukena toimimi-
nen. Projektipäälliköillä on merkittävä rooli vastuun ja resurssien jakamises-
sa, minkä takia heidän näkemyksensä suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteis-
työstä sekä sen vaikutuksesta ohjelmistokehitysprojekteihin koettiin merki-
tykselliseksi selvittää tässä tutkimuksessa.

Haastatteluihin valittiin kaksi projektipäällikköä. Haastateltavat tekevät työk-
seen projektipäällikölle tyypillisiä tehtäviä kuten projektijohtamista, vaati-
musmäärittelyä ja ratkaisusuunnittelua. Kohdeyrityksessä on vain muutama
projektipäällikkö, joten anonymiteetin säilyttämiseksi haastatelluista projek-
tipäälliköistä ei paljasteta lisää taustatietoja.

Kehittäjien haastatteleminen oli tutkimuksen kannalta oleellista, jotta saa-
tiin selvitettyä kehittäjien omia kokemuksia yhteistyöstä suunnittelijoiden
kanssa. Haastateltavat ohjelmistokehittäjät olivat rooliltaan Full Stack -
kehittäjiä, kuten suurin osa yrityksen kehittäjistä. Full Stack -kehittäjät ra-
kentavat työkseen palveluita ja ohjelmistoja alusta loppuun asti. Näin ol-
len heillä on monipuolista osaamista sekä ohjelmistojen teknisestä Backend-
puolesta sekä visuaalisesta käyttöliittymästä.

Kohdeyrityksen ohjelmistokehittäjien joukosta valittiin haastateltavaksi kuusi
kehittäjää, joilla oli erilaiset taustat. Monipuolisesti eri taustaisia henkilöi-
tä valitsemalla pyrittiin saamaan todenmukaista ja monipuolista aineistoa.
Haastateltavien työsuhteiden pituudet kohdeyrityksessä vaihtelivat ja haas-
tateltavien joukossa oli kehittäjiä, jotka olivat olleet yrityksessä vasta kuu-
kausia sekä kehittäjiä, jotka olivat työskennelleet kohdeyrityksessä vuosia.
Lisäksi haastateltavien kehittäjäuran pituudet erosivat toisistaan: osalla oli
useiden vuosien kokemus kehittäjän työstä, kun taas osa ei ollut tehnyt kehit-
täjän työtä kauaa. Haastateltavat olivat työskennelleet eri asiakasprojekteis-
sa kohdeyrityksen sisällä, minkä avulla kerättiin perspektiiviä ja kokemuksia
laajasti eri konteksteista. Useilla haastateltavilla oli tekniikan alan koulutus-
taustaa, sillä melkein kaikilla kohdeyrityksen kehittäjillä on samantyyppinen
koulutustausta. Haastateltavat olivat kuitenkin opinnoissaan eri vaiheissa:
Osa haastateltavista oli opiskelijoita, osa opinnoistaan lähes valmistuneita ja
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osa valmistuneita. Osan haastateltavista työsuhde kohdeyrityksessä oli ko-
koaikainen ja osan osa-aikainen.

Kolmas haastatteluryhmä koostui suunnittelijoista. Luonnollisesti heidän haas-
tattelemisensa oli kriittistä, jotta voitiin muodostaa näkemys suunnitteli-
joiden kokemuksista yhteistyöstä kehittäjien kanssa. Kohdeyrityksen suun-
nittelijoiden erityisosaaminen painottuu käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemus-
suunnitteluun. Itse suunnittelun lisäksi suunnittelijat vetävät Design Sprin-
tejä, joka sisältää esimerkiksi työpajojen fasilitointia asiakasorganisaatioil-
le. Kohdeyrityksessä ei ole montaa suunnittelijaa ja haastatteluihin pääsi
osallistumaan kaksi suunnittelijaa. Kohdeyrityksessä myös suunnittelijoilla
on teknistä osaamista ja työkokemusta Frontend-ohjelmoinnista. Haastatel-
tavilla on tekniikan alan koulutustausta, ja opintoihin on sisältynyt myös
käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelua.

Haastateltavat, joiden kanssa haastattelu oli sovittu hyvissä ajoin, saivat
muutamaa päivää ennen haastattelua muistutusviestin haastattelusta. Lä-
hetetyssä muistutusviestissä tai suullisessa kutsussa annettiin lyhyt taustoi-
tus tutkimukseen. Haastateltaville kerrottiin etukäteen, että heillä oli oikeus
peruuttaa tai keskeyttää haastattelu ilman syytä, missä tahansa vaiheessa.
Lisäksi viestissä muistutettiin haastattelun kielestä, kestosta, teemasta ja ai-
neiston luottamuksellisesta käsittelystä. Peruutusmahdollisuudesta ja luot-
tamuksellisesta käsittelystä muistuttaminen tehtiin auttaakseen haastatelta-
vaa luottamaan haastattelijaan sekä uskaltamaan puhumaan rehellisesti. Li-
säksi muistutus haastattelun kielestä annettiin kannustamaan haastateltavaa
suhtautumaan haastatteluun rennosti, sillä he saivat ilmaista itseään äidin-
kielellään. Haastattelun kestosta muistutettiin, jotta haastateltavat voisivat
varmistua pystyvänsä osallistumaan kiireettä.

Se, miten paljon tietoa haastattelusta annettiin haastateltaville etukäteen,
oli tarkoin harkittua. Jos haastateltaville annetaan liikaa informaatiota tut-
kimuksen taustasta, he saattavat suodattaa vastauksiaan ja jättää pois in-
formaatiota, josta he uskovat, että haastattelija ei ole kiinnostunut (Seaman,
1999). Toisaalta haastateltavat eivät välttämättä osallistu aktiivisesti, jos he
eivät ymmärrä tutkimuksen tavoitteita. Täten haastateltaville annettiin etu-
käteen joitakin haastattelussa käsiteltäviä teemoja, mutta ei tutkimuksen ot-
sikkoa tai haastattelukysymyksiä. Tällä menettelyllä pyrittiin saamaan haas-
tateltavat sitoutumaan tutkimukseen ja näkemään sen arvo, mutta toisaalta
varmistamaan, että haastattelussa ei ilmene vääristynyttä painotusta suun-
nittelijoiden ja kehittäjien välisestä merkityksestä ohjelmistokehitysprojek-
teissa. Haastattelun alussa kerrattiin haastateltavan oikeudet sekä haastat-
teluun liittyviä käytännön asioita liitteen A mukaisesti.
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Haastattelut nauhoitettiin, kun haastateltavat olivat antaneet siihen luvan.
Näin haastattelun aikana haastattelija pystyi keskittymään haastattelutilan-
teessa haastattelun sisältöön. Alustavia muistiinpanoja ja avainsanoja otet-
tiin kuitenkin ylös jo haastattelutilanteen aikana.

On tärkeää varmistaa, että haastateltavat ymmärtävät, ettei ole oikeita vas-
tauksia, sillä ohjelmistokehittäjät joskus virheellisesti uskovat, että haastat-
telijan pyrkimyksenä on arvioida heitä (Seaman, 1999). Näin ollen ennen
haastattelua haastateltaville painotettiin, että he voivat puhua rehellisesti.
Haastateltavia muistuttiin siitä, että haastattelun tarkoituksena on selvit-
tää heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään, eikä heidän osaamistaan arvioida
haastattelun aikana.

3.4 Haastattelurunkojen luominen

Haastattelurungot löytyvät liitteinä tutkimuksen lopusta. Liitteessä B esitel-
lään haastattelurunko projektipäälliköille ja liitteessä C haastattelurunko oh-
jelmistokehittäjille. Liitteessä D esitellään haastattelurunko suunnittelijoille.
Haastattelussa läpikäydyt teemat löytyvät kuvasta 1.

Kuva 1: Haastatteluissa läpikäydyt teemat

Haastattelurunkojen rakenne on kaikilla haastateltavilla samanlainen. Haas-
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tattelut aloitettiin haastateltavan taustatiedoilla, jonka jälkeen siirryttiin
varsinaisiin haastattelukysymyksiin. Haastattelun aluksi esitettiin avoimia
lämmittelykysymyksiä, sillä Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009) esit-
tävät, että alussa esitetyt kysymykset voivat ohjata koko haastattelua, ja vas-
taamisen mahdollisuuksien pitäminen auki alussa ohjaa haastateltavaa tuot-
tamaan arvokasta aineistoa koko haastattelun ajan. Haastatteluiden pohjana
Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009) suosittelevat avoimia kysymyk-
siä, jotka keskittyvät yhteen asiaan kerrallaan. Näin ollen tämän tutkimuksen
haastattelut aloitettiin yksinkertaisilla avoimilla kysymyksillä haastateltavan
taustasta.

Jotta voidaan tunnistaa suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteistyön vaikutus
ohjelmistokehitysprojektin onnistumiseen, on ensin selvitettävä, millainen on
onnistunut projekti haastateltavien mielestä ja miten onnistuneeseen loppu-
tulokseen päästään. Näin ollen kaikilta haastateltavilta kysyttiin näkemystä
onnistuneesta ohjelmistokehitysprojektista. Kysymykset onnistuneen ohjel-
mistokehitysprojektin piirteistä antavat myös näkökulmaa siihen, pitävätkö
projektipäälliköt kehittäjiä, suunnittelijoita ja heidän välistänsä yhteistyö-
tä merkityksellisenä osana onnistunutta ohjelmistokehitysprojektia. Lisäk-
si projektipäälliköiltä kysyttiin ohjelmistokehittäjien ja suunnittelijoiden ai-
kaansaannoksien merkityksellisyydestä, jotta selviää, onko suunnittelijoiden
ja kehittäjien työskentelyyn sekä yhteistyöhön tarpeellista laittaa tulevaisuu-
dessa resursseja, jos yhteistyön havaitaan vaikuttavan positiivisesti aikaan-
saannoksiin.

Pääpainotus projektipäälliköidenkin haastatteluissa oli suunnittelijoiden ja
kehittäjien välisessä yhteistyössä, sillä projektipäälliköillä on asemansa an-
siosta näkemystä projektien kokonaisuuksista ja ulkopuolisen neutraali pers-
pektiivi suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteistyön tarkasteluun. Lisäksi pro-
jektipäälliköillä on tietoa projektien onnistumiseen vaadittavista rooleista
sekä näiden roolien työskentelystä. Näin ollen tutkimuksessa kysyttiin oh-
jelmistokehityksessä mukana olevista sidosryhmistä ja rooleista, osapuolten
vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä ja yhteistyön onnistumisesta. Näin selvitet-
tiin korostuvatko vastauksissa kehittäjät, suunnittelijat sekä heidän välisensä
yhteistyö.

Chow ja Cao (2008) esittävät, että onnistuneeseen ohjelmistokehitykseen
kuuluu, että lopputulos saavutetaan pysyen arvioiduissa kustannuksissa ja
vaivassa. Tutkimuksessa kysyttiinkin projektipäälliköiltä, millaista yhteis-
työn pitäisi olla, jotta yrityksen liiketoiminnallinen tulos olisi hyvä. Lisäksi
tutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla ohjelmistokehittäjien ja suunnitteli-
joiden vuorovaikutusta kehitetään tai edistetään yrityksessä, jotta saadaan
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tietoa nykyisistä sisäiseen kehitykseen käytettävistä resursseista.

Koska tutkimus keskittyy kehittäjien ja suunnittelijoiden väliseen prosessiin,
yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, on haastattelukysymyksissä kehittäjille
ja suunnittelijoille paljon yhteistä. Salah et al. (2014) esittävät, että käyt-
täjäkeskeisessä suunnittelussa suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteistyö on
yksi merkittävimmistä haasteista. Tässä tutkimuksessa pyydettiin suunnit-
telijoita ja kehittäjiä kuvailemaan yhteistyötään sekä vuorovaikutustaan eri
näkökulmista sekä tuomaan esiin haasteita ja ratkaisuehdotuksia niihin.

Li et al. (2017) esittävät, että osa kehittäjistä kokee pystyvänsä tuottamaan
design-ratkaisuja itse konsultoimatta suunnittelijoita, vaikka heillä ei olisi
design-koulutusta tai laajaa kokemusta käyttäjien ymmärtämisestä. Tässä
tutkimuksessa selvitetään kehittäjien asenteita suunnittelua ja designin luo-
mista kohtaan. Näin ollen haastatteluissa kysyttiin kehittäjiltä, miten he
ottavat käytettävyyden ja visuaalisuuden huomioon, minkä verran he ovat
mukana designin luomisessa ja miten he toimivat kohdatessaan designiin liit-
tyviä haasteita.

Salah et al. (2014) nostavat esille, että ketterän kehityksen metodien ja käyt-
täjäkeskeinen suunnittelun integroiminen on haasteellista, sillä metodit eroa-
vat paljon toisistaan niin fokuksen, kulttuurin kuin dokumentoinninkin suh-
teen. Tässä tutkimuksessa kysyttiin suunnittelijoilta ja kehittäjiltä heidän
kohtaamistaan haasteista yhteistyön suhteen, jotta voitiin selvittää, onko
havaittavissa toistuvia ongelmakohtia tai haasteita, joita yhteistyötä kehit-
tämällä voitaisiin selättää.

Maudet et al. (2017) esittävät, että suunnittelijat paikoin jättävät huomioi-
matta teknisiä rajoitteita ja palvelun rajatapauksia. Näin ollen suunnitteli-
joilta kysyttiin tässä tutkimuksessa, miten he ottavat teknisen puolen huo-
mioon designissaan ja kokevatko he tämän riittäväksi. Lisäksi kysyttiin, mi-
ten kehittäjä toimii kohdatessaan designiin liittyvän ongelman sekä miten ja
milloin suunnittelija vastaanottaa palautetta kehittäjältä. Osapuolilta kysyt-
tiin, minkä verran he kokevat tietävänsä toisen osapuolen työstä sekä heidän
käyttämistään työkaluista. Näin selvitetään, olisiko osapuolten tarpeen laa-
jentaa ymmärrystään toisen työstä niin, että työskentelyssä voitaisiin ottaa
muut paremmin huomioon ja tehostaa heidän työskentelyään.

Maudet et al. (2017) esittävät, että kun luodaan interaktiivisia palveluita,
kannattaa työskentelyssä käyttää yhteistyöhön perustuvia työkaluja. Lisäksi
Maudet et al. (2017) jatkavat, että suunnittelijoiden käyttämien työkalujen
kannattaisi tukea vähintään yksinkertaisten interaktioiden esittämistä. Tässä
tutkimuksessa selvitetään kohdeyrityksen työkalujen toimivuutta yhteistyön
tukena kysymällä, miten käytetyt työkalut tukevat osapuolten työskentelyä.
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Lisäksi suunnittelijoilta kysyttiin, miten he varmistavat, että design on ym-
märrettävää.

Caballero et al. (2016) esittävät, että ei ole selkeää ohjeistusta tai kattavaa
tutkimusta, joka suosittelisi tietynlaista kehittäjien ja suunnittelijoiden välis-
tä vuorovaikutusta. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaista vuorovaikutus
sekä yhteistyö suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä on, minkä verran sitä on
ja mitä osapuolten mielipide edellä mainituista asioista on.

Lisäksi kysyttiin, kokevatko osapuolet yhteistyön merkitykselliseksi projek-
tin lopputuloksen kannalta. Näin voidaan selvittää, ovatko osapuolet valmii-
ta panostamaan yhteistyöhön nykyistä enemmän, onko perusteltua käyttää
yhteistyöhön nykyistä enemmän resursseja ja koetaanko yhteistyön kehittä-
minen motivoivaksi.

Li et al. (2017) kertovat, että suunnittelijat arvostavat kehittäjissä erityisesti
teknistä osaamista, avoimuutta ideoille, ennakoivaa kommunikointia ja koko-
naisuuden katsomista. Toisaalta Li et al. (2017) esittävät, että osa kehittäjis-
tä väheksyy suunnittelijan roolia. Osapuolilta kysyttiin tässä tutkimuksessa,
mitä he arvostavat toisissaan ja mikä yhteistyössä sujuu erityisen hyvin.

Lisäksi Maudet et al. (2017) nostavat esille, että osapuolten itsenäinen työs-
kentely, design-dokumenttien luovuttaminen kehittäjille ja designin muutta-
minen koodiksi aiheuttavat usein väärinymmärryksiä. Tässä tutkimuksessa
selvitetään prosessia designista toteutukseen kysymällä ohjelmistokehitys-
projektin tyypillisestä etenemisestä sekä suunnittelijan osallistumisesta to-
teutusvaiheeseen. Lisäksi designin luovutuksesta kysyttiin molemmilta osa-
puolilta, jotta selvitetään, onko tämä vaihe kohdeyrityksessä kriittinen vaihe
projektin onnistumiselle.

Li et al. (2017) tutkivat, millaista yhteistyötä osapuolet toivoisivat. Tässä tut-
kimuksessa pyydettiin suunnittelijoilta ja kehittäjiltä mielipiteitä siitä, miten
he itse voisivat tehostaa ja helpottaa toisen osapuolen työskentelyä sekä, mi-
tä he toivoisivat toiselta osapuolelta. Lisäksi kehittäjille ja suunnittelijoille
annettiin mahdollisuus kertoa ehdotuksia ja toivomuksia suunnittelijoiden ja
kehittäjien välisen yhteistyön, vuorovaikutuksen ja prosessin kehittämiseksi.

3.5 Aineiston analysointi

Aineiston analysointi toteutettiin tutkijoiden Renner ja Taylor-Powell (2003)
artikkeliin pohjautuen. Aineistoon tutustumiseksi nauhoitukset kuunneltiin
läpi useamman kerran. Alustavia muistiinpanoja ja huomioita kirjoitettiin
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ylös varsinaisen haastattelun aikana sekä nauhoituksia kuunnellessa. Aineis-
ton analysointiprosessia kuvataan myös kuvassa 2.

Kuva 2: Tutkimuksen eteneminen ja analysointiprosessi

Aineiston analysoinnin ensimmäinen vaihe oli nauhoitetun haastattelun muut-
taminen kirjoitettuun muotoon eli litterointi. Litterointi on oleellinen osa
aineiston analysoinnissa ja ymmärtämisessä (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka, 2009). Litteroinnin aikana aineistoon tutustutaan tarkemmin ja siitä
tehdään havaintoja ja päätelmiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009).
Tässä tutkimuksessa oltiin erityisen kiinnostuneita puheesta, mutta myös
muuhun vuorovaikutukseen kuten siihen miten asiat oli muotoiltu ja sanottu,
kiinnitettiin huomiota, jos ne nousivat esille keskeisinä tekijöinä vuorovaiku-
tuksessa. Litterointeihin merkittiin esimerkiksi tilanteet, joissa haastateltava
puhui sarkastisesti tai naurahtaen. Näin haastateltavan ilmi tuoma sävy ja
todellinen sanoma ei kadonnut kirjoitetussa muodossa.

Litterointi tapahtui hyödyntäen puhetta tunnistavaa ohjelmistoa eli Micro-
soft Wordin Sanelu-toimintoa 3. Nauhoite soitettiin ohjelmistolle, minkä jäl-
keen tekstiin lisättiin välimerkit. Muodostunutta tekstiä verrattiin nauhoi-
tuksiin, ja saneluohjelman tekemät virheet sekä vuorovaikutukseen liittyvät
lisäykset tehtiin manuaalisesti.

Litteroitu haastattelu vietiin ATLAS.ti-ohjelmistoon 4, jossa epästrukturoitu
data koodattiin. Koodaus on yleisesti käytetty laadullisen tutkimuksen me-
netelmä, jonka avulla identifioidaan aineiston tärkeimpiä teemoja (Saaranen-

3Microsoft Word. (2022). Tekstinkäsittelyohjelmisto. https://www.microsoft.com/fi-
fi/microsoft-365/word

4ATLAS.ti. (2022). Ohjelmisto data-aineiston hallitsemiseen ja laadulliseen analyysiin.
https://atlasti.com
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Kauppinen & Puusniekka, 2009). Litteroidun haastattelun osia luokitellaan
niiden ominaisuuksien mukaan, jotta aineistosta tulee helpommin käsiteltävä
ja hallittava (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009). Kerättyjä koode-
ja ryhmitellään ja niitä yhdistellään, jotta aineiston oleellisin sisältö saadaan
nostettua esille lähempään tarkasteluun. Koodaamisen voi tehdä eri näkökul-
mista, joten on annettava tutkimuksen tutkimuskysymysten ja -tavoitteiden
ohjata tutkijaa aineiston koodauksessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka,
2009)

Tutkijoiden Renner ja Taylor-Powell (2003) artikkelin mukaisesti teemoja ja
toistuvuuksia tunnistettiin koodaamalla aineistoista tärkeimpiä ideoita, kon-
septeja, käytöstä, interaktiota, tapahtumia, termejä ja fraaseja. Nämä koo-
dit organisoitiin kategorioihin, jotka tiivistivät koodit. Prosessi vaati tekstin
läpikäymistä useaan otteeseen, jotta tunnistettiin koherentteja ryhmiä. Ka-
tegorioinnin tukena käytettiin osin ennalta päätettyjä teemoja, joita kirjalli-
suudessa on nostettu esiin ja jotka näkyivät valituissa haastattelukysymyk-
sissä. Lisäksi analysointiprosessin aikana nousi esiin myös muita kategorioita
aineiston sisällön perusteella. Näin mahdollistettiin myös niiden teemojen ja
ideoiden huomioiminen, joita ei etukäteen osattu huomioida.

Kymmenen haastattelun seurauksena luotiin kymmenen dokumenttia, joista
jokainen sisälsi yhden haastattelun litteroinnin. Yhteensä koodeja muodos-
tui 24-72 kappaletta per dokumentti. Dokumentit koodaamalla saatiin 278
kappaletta koodeja, jotka ryhmiteltiin 28 koodiryhmän sisälle. Koodiryhmiä
olivat muun muassa Design Sprint, designin luovutus, molemminsuuntainen
oppiminen, kynnys olla yhteydessä ja yhteistyön määrä. Suurin osa koodeista
luokiteltiin vain yhteen ryhmään, mutta joissain tilanteissa koodi sijoitettiin
kahden ryhmän sisälle sen sopiessa molempiin.

Koodien käsittelyn kannalta on tärkeää eritellä haastateltavien tausta.
Stepanova (2021) korvaa tutkimuksessaan aineiston analysointivaiheessa
haastateltavien nimet työasemaa kuvaavilla nimikkeillä ja yksilöä identifioi-
valla numerolla. Tässä tutkielmassa identifioidaan kehittäjäyksilöt vastaaval-
la tavalla, ja kehittäjiä kutsutaan tutkimuksessa nimikkeillä kuten Kehittäjä
1, Kehittäjä 2 ja Kehittäjä 3. Sillä suunnittelijoita ja projektipäälliköitä haas-
tateltiin molempia vain kahta kappaletta, haluttiin heidän anonymiteettiinsä
kohdistaa erityistä huomiota. Näin ollen suunnittelijoiden ja projektipäälli-
köiden suhteen tässä tutkimuksessa ei erotella, kumpi henkilö näiden roolien
sisällä on maininnut mitäkin. Näin mahdollistetaan haastateltavien anony-
miteetin säilyminen kuitenkin varmistaen, että kommenttien takana olevan
henkilön tausta on huomioitu.

Koodien lisäksi litterointeihin merkittiin analysointivaiheessa ylös tutkimuk-
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sen kannalta yleisesti kiinnostavia kohtia sekä potentiaalisia lainauksen arvoi-
sia kohtia. Koska tekstit oli litteroitu huolellisesti, pystyttiin litteroinneista
nostamaan useita lainauksia tutkimukseen. Tutkimuksessa näkyvät lainauk-
set valittiin huolellisesti, sillä haastateltavista ei haluttu paljastaa lainauk-
sissa liikaa yksityiskohtia, jottei heidän anonymiteettinsä kärsisi. Lisäksi tut-
kimukseen päätyneillä lainauksilla korostettiin haastateltavalle merkityksel-
lisiä asioita ja teemoja sen sijaan, että litteroinnista olisi poimittu yksittäisiä
lauseita aihealueista, jotka eivät tukisi haastateltavan ajatusmaailmaa.

Analysointivaiheessa kiinnitettiin huomiota siihen, jos tietty koodi toistui
useaan kertaan erityisesti silloin, kun sama koodi esiintyi useassa eri haas-
tattelussa. Esimerkiksi Osapuolet samalla sivulla -koodi kirjattiin kuuteen
haastatteluun, mikä viittaa siihen, että haastateltavat kokivat oleelliseksi yh-
teisymmärryksen luomisen suunnittelijoiden ja kehittäjien välille. Analysoin-
tivaiheessa tunnistettiin, että toistuva koodi antaa käsitystä siitä, mikä haas-
tateltaville oli tärkeää, mutta ei ole koko totuus. Näin ollen toistuvuus huo-
mioitiin, mutta myös yksittäisiä koodeja pidettiin arvokkaana, jos ne antoivat
relevanttia tietoa tutkimuskysymyksiin.



Luku 4

Tulokset

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia. Ensin käydään läpi on-
nistuneen ohjelmistokehitysprojektin piirteitä sekä yhteistyön merkitykselli-
syyttä ja kehitystä. Sitten esitellään prosessia designista toteutukseen sekä
osaamisen ja vastuualueiden laajentamista. Lopuksi käydään läpi vuorovai-
kutukseen liittyviä teemoja, kuten vuorovaikutuskanavia sekä vuorovaiku-
tuksen sävyä ja määrää kohdeyrityksessä.

4.1 Onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin piir-
teet

Onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin piirteitä annettiin haastatteluissa usei-
ta. Tärkeinä onnistumisen mittareina pidettiin projektikolmiota, asiakkaan
tyytyväisyyttä, hyötyä asiakkaalle ja loppukäyttäjälle sekä palvelun käytet-
tävyyttä ja laatua. Haastatteluissa nousi arvostus siihen, että projektia on
tehty huolellisesti, hallitusti ja perustellusti. Lisäksi tiimin sisäistä vuorovai-
kutusta, palautteenantoa, tyytyväisyyttä ja yhteishenkeä pidetiin tärkeinä
piirteinä onnistuneessa ohjelmistokehitysprojektissa. Tässä alaluvussa käsi-
teltäviä onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin piirteitä on kerätty liittee-
seen E.

Erityisesti projektipäälliköt nostivat haastatteluissa esille onnistuneen pro-
jektin mittareiksi projektikolmion eli aikataulussa, laajuudessa ja budjetissa
pysymisen. Myös kehittäjät ja suunnittelijat nostivat näitä teemoja onnistu-
neen projektin piirteiksi. Aikataulussa ja laajuudessa pysyminen nousi esille
useissa haastatteluissa sillä painotuksella, että onnistumiseksi voidaan laskea
sekin, että niissä pysytään jotenkuten. Tyypillisesti toteutusvaiheen idea ja-
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lostuu ja asiakasyritys huomaa tarpeen ylimääräisille ominaisuuksille. Tällöin
alkuperäistä suunnitelmaa on muokattava. Tilanteessa, jossa alkuperäiseen
suunnitelmaan on lisätty ominaisuuksia ja työmäärä on kasvanut, ei pidetä
epäonnistumisena, että aikataulu venähtää. Budjetti nostettiin esille kiinteä-
hintaisten projektien yhteydessä, mutta toisaalta nostettiin myös esille, että
siinä pysyminen ei ole kaikista tärkein onnistumisen mittari. Yrityksessä hy-
väksytään se, että kun uusia työntekijöitä otetaan mukaan asiakasprojektei-
hin heillä menee aikaa myös opetteluun.

Yhtenä tärkeänä onnistuneen projektin piirteenä nousi asiakkaan tyytyväi-
syys. Asiakkaan tyytyväisyyteen koettiin vaikuttavan positiivisesti muun
muassa jatkuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa sisältäen jatkuvan kommu-
nikoinnin siitä, miten projekti etenee sekä validointia siitä, onko projekti ete-
nemässä haluttuun suuntaan. Esiin nostettiin, että näin voidaan edetä asiak-
kaan kanssa yhteisymmärryksessä huomioiden heiltä tuleva palaute ajoissa,
eikä lopputuloksen suhteen tule yllätyksiä asiakkaalle, mikä lisää asiakkaan
tyytyväisyyttä.

Onnistuneen projektin kontekstissa nostettiin esiin, että palvelu on hyödylli-
nen asiakkaalle ja loppukäyttäjälle vastaten heidän tarpeitaan. Toisen suun-
nittelijoista mukaan erityisen tärkeää on, että eri sidosryhmien tarpeet on
osattu tuoda yhteen, ja palvelu palvelee sitä tarkoitusta, mihin se on alun
perin suunniteltu. Toisaalta toisen projektipäällikön mukaan hyödyllisyyt-
tä asiakkaalle ei perustella pelkästään asiakkaan alkuperäisten tavoitteiden
täyttymisen mukaan, vaan myös kokonaisuuden hahmottamisen kautta. Pro-
jektipäällikön mukaan kohdeyrityksen tavoitteena ei ole tehdä pelkästään si-
tä, mitä sopimuksessa on sovittu ja asiakas on tullut ajatelleeksi pyytää,
vaan koetaan merkitykselliseksi tarvittaessa muokata palvelun suuntaa sel-
laiseksi, joka parhaiten palvelee asiakasyrityksen tarpeita ja tuottaa heille
liiketoiminnallista arvoa.

Onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin lopputulos on haastattelujen perus-
teella kohdeyrityksessä käytettävä ja laadukas. Riippumatta asiakkaan vaa-
timuksista kohdeyrityksessä arvostetaan, että palvelu on tehty laadukkaasti.
Kehittäjä 5 tiivistää asian seuraavasti: "Jos [asiakas] ei tiedä ja osaa vaatia,
niin on meidän vastuulla silloin huolehtia tietyistä perusasioista kuten käy-
tettävyydestä, saavutettavuudesta ja tietoturvasta. Nää on hyvän ohjelmiston
peruspilareita, mistä pitää pitää huolta joka tapauksessa - osasi asiakas itse
vaatia niitä tai ei." Lisäksi pidettiin onnistumisen merkkinä, että projekti
on saatu vietyä loppuun ja palvelu on saatu julkaistua.

Projektin lopputuloksen lisäksi koettiin tärkeäksi, että se on huolellisesti,
hallitusti ja perustellusti rakennettu. Haastatteluissa esitettiin, että sisäis-
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ten prosessien toimivuus mahdollistaa sen, että väärinymmärryksiä ei pääse
tapahtumaan ja projekti etenee haluttuun suuntaan. Haastattelujen perus-
teella onnistuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että suunnitteluvai-
he on sujunut hyvin. Kun design on tehty yksityiskohtaisesti ja selkeästi,
koetaan pienempi riski väärinymmärryksille toteutusvaiheessa eikä jouduta
tekemään päällekkäistä työtä, joka koetaan turhauttavana. Lisäksi hyvin ra-
kennettu pohja palvelulle vaikuttaa sen ylläpidettävyyteen ja jatkokehityk-
seen. Onnistuneessa ohjelmistokehitysprojektissa tehdään ratkaisut tavalla,
joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi lisäominaisuuksien ja jatkoke-
hityksen toteuttamisen sujuvasti. Huolellisen dokumentaation avulla projekti
ei ole riippuvainen sen tekijöistä, ja projektiin voidaan ottaa tulevaisuudessa
myös muita henkilöitä mukaan vaivattomasti.

Sujuva vuorovaikutus projektin aikana nostettiin esille onnistuneen ohjelmis-
tokehitysprojektin yhteydessä. Toinen suunnittelijoista kertoi, että onnistu-
neessa projektissa vuorovaikutus on onnistunut niin, että projektin tiimiläiset
ovat koko ajan olleet samalla sivulla siitä, mitä projektissa tapahtuu. Myös
positiivinen palaute koettiin tärkeäksi onnistumisen kokemukselle. Toinen
suunnittelijoista sanoi: "Se [työssä onnistumisen kokemus projektista] vaatii
sen, että koen ensinnäkin itse, että oon tyytyväinen työn jälkeen, ja että jo-
ku muu sanoo mulle, että ’Hei tää on just se, mitä haluttiin tai parempaa
kuin, mitä me haluttiin.’" Lisäksi toinen suunnittelijoista nosti esille, että
onnistuneessa projektissa eri ryhmien välinen yhteistyö on sujunut hyvin jo
myynnistä alkaen.

Lisäksi onnistuneen projektin piirteeksi nostettiin henkilöstötyytyväisyys, jon-
ka suhteen painotettiin erityisesti projektin tiimiin kuuluvia henkilöitä. Ke-
hittäjä 6 kuvailee onnistunutta projektia kehittäjien tyytyväisyyden kannal-
ta: "Kehittäjät on ollut tyytyväisiä, kehittäjän mielipiteet on huomioitu, on
saanut tehdä mielenkiintoisia ja miellyttäviä asioita." Toinen suunnittelijois-
ta nosti esille, että olisi hyvä, että etukäteen olisi määritelty yhteisymmärryk-
sessä tiimin sisäisesti tavoitteita. Projektin onnistumista voitaisiinkin seura-
ta projektikohtaisesti sen mukaan, miten näihin tavoitteisiin olisi päästy eri
osapuolten mielestä.

4.2 Yhteistyön merkityksellisyys ja kehitys

Tässä alaluvussa käsitellään tuloksia liittyen siihen, kuinka merkityksellise-
nä haastateltavat pitivät yhteistyötä kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä
ohjelmistokehitysprojektien onnistumisen kannalta. Lisäksi alaluvussa käsi-
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tellään suunnittelijoiden ja kehittäjien kokemia hyötyjä heidän välisessään
yhteistyössä sekä orgaanisesti syntyvän yhteistyön merkitystä. Alaluvussa
esitetään kehittäjien esiin tuomia epäilyjä yhteistyön merkityksellisyydes-
tä projektin lopputuloksen kannalta. Lopuksi käydään läpi kohdeyrityksen
sisäiseen kehityksen tilaa nykyisin yhteistyön kannalta sekä kehityksen edis-
tämisen mahdollisia haasteita.

Projektipäälliköiden mukaan suunnittelijoilla ja kehittäjillä on merkittävä
rooli yrityksen liiketoiminnan mahdollistamisessa ja projektien onnistumisen
kannalta, koska yrityksen pääasiallinen liiketoiminta on asiakkaan tarpeeseen
räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen tarjoaminen. Projektipäälliköt nostivat
esille kehittäjien ja suunnittelijoiden välisen yhteistyön positiivisen vaikutuk-
sen projektin lopputuloksena syntyvän palvelun laatuun. Lisäksi projektin
onnistumisen kannalta tärkeinä rooleina projektipäälliköiden haastatteluis-
sa esiin nousi muun muassa myynnin, projektinhallinnan, ratkaisusuunnitte-
lun, vaatimusmäärittelyn, testauksen ja teknisen arkkitehtuurin merkityksel-
lisyys. Toinen projektipäälliköistä nosti esille, että osapuolten välillä tarvi-
taan yhteistyötä, jotta voidaan muodostaa tiimin kesken yhteinen ymmärrys
siitä, mikä on tärkeää, jotta tehtäviä voidaan priorisoida: "Ne asiat, jotka on
tärkeitä, tehdään riittävän hyvin, ja voi olla, että jotkut asiat ei ole ollenkaan
tärkeitä, jolloin niihin ei kauheasti kuulu silloin myöskään satsata".

Molemmat suunnittelijoista nostivat esille kehittäjien ja suunnittelijoiden vä-
lisen yhteistyön merkityksellisyyden. Toisen suunnittelijan mukaan yhteistyö
suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä vaikuttaa työnteon nopeuteen ja pro-
jektin budjetissa pysymiseen. Tätä kautta yhteistyö vaikuttaa suunnittelijan
mukaan myös yrityksen maineeseen. Suunnittelijan mukaan jokainen kommu-
nikaatiokatkos suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä johtaa siihen, että työs-
kentelyyn kuluu ylimääräistä aikaa ja voidaan joutua tekemään ylimääräistä
työtä virheiden korjaamiseksi. Suunnittelijan mukaan tämä taas nostaa riskiä
sille, että projektin lopputuloksen laatu heikkenee. Myös toinen suunnitte-
lijoista kuvailee, että yhteistyöllä on suuri merkitys lopputuloksen laatuun
ja tätä kautta asiakkaan tyytyväisyyteen: "Jos koodarit lähtee itse toteutta-
maan jotain uutta palikkaa designiin, niin valitettavasti voi usein olla, että
se ei ole niin toimiva kuin se voisi olla, jolloin asiakaskaan ei välttämättä
ole yhtä tyytyväinen kuin se voisi olla." Toinen suunnittelijoista myös nosti
esille, että tilanteessa, jossa kommunikaatio kehittäjien ja suunnittelijoiden
välillä sujuu, osapuolten välillä on hyvä yhteishenki ja osapuolet tuntevat yh-
teenkuuluvuutta, on suurempi todennäköisyys sille, että projekti onnistuu.
Toinen suunnittelijoista kommentoi nykyisen yhteistyön merkityksellisyyttä
ja määrää nykyisin: "Silloin kun projektissa on yhteistyötä, niin sitä ei sil-
loinkaan ole tarpeeksi."
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Moni kehittäjistä piti suunnittelijoiden ja kehittäjien välistä yhteistyötä erit-
täin merkityksellisenä projektin lopputuloksen ja onnistumisen kannalta. Esi-
merkiksi Kehittäjä 4 kuvaili yhteistyöllä olevan "suuri merkitys", Kehittäjä
2 kertoi yhteistyön olevan "tosi isossa roolissa"ja Kehittäjä 5 kertoi, että
projektin lopputuloksen kannalta yhteistyö osapuolten välillä "on merkityk-
sellistä ja tärkeää". Monet kehittäjät kokivat, että yhteistyön avulla saadaan
lopputuloksesta laadukkaampi, sillä suunnittelijan kanssa yhteistyössä tehty
palvelu on todennäköisemmin yhdenmukainen ja ottaa enemmän näkökulmia
huomioon. Lisäksi kehittäjät nostivat esille, että suunnittelijan kanssa tehty
palvelu tulee tehtyä tehokkaammin ja lyhyemmässä ajassa verrattuna siihen,
että kaikki pitäisi tehdä itse. Kehittäjä 1 kommentoi yhteistyön merkityksel-
lisyyttä lopputuloksen kannalta: "Moni asia on toteutettavissa, vaikkei siitä
keskusteltaisi. Kyllähän sitä pystyy antaa sitten palautetta designereilta koo-
dareille päin, että tän piti näyttää tältä eikä tältä. Ehkä se liittyy enemmän
prosessiin, että saadaan vähemmällä työllä tehtyä sama lopputulos, jos ollaan
tehty riittävästi yhteistyötä."

Osa kehittäjistä koki pärjäävänsä myös ilman suunnittelijoiden apua, sillä he
osaavat suunnitella vähintäänkin pienempiä kokonaisuuksia myös itsenäises-
ti. Esimerkiksi Kehittäjä 3 tunnisti yhteistyön vaikutuksen lopputulokseen,
mutta kyseenalaisti, onko vaikutus tarpeeksi merkittävä, että siihen kannat-
taisi käyttää nykyistä enempää resursseja. "– Onko sillä [kehittäjän ja suun-
nittelijan välisellä yhteistyöllä] niin iso vaikutus, että on järkevää panostaa?
Missä menee raja, kuinka paljon aikaa kehittäjä ja designer käyttää enem-
män yhteistyöhön. – Aikaa ja rahaa ei ole loputtomasti käytettävissä, niin
on aina pakko priorisoida tekeminen. Tekemiseen sisältyy myös yhteistyö ja
kommunikaatio. Uskoisin, että sillä on jonkun näköinen vaikutus projektin
lopputulokseen." Kehittäjä 6 mainitsi, että hänen kokemuksensa perusteella
projektin lopputulokselle yhteistyöllä ei ole kovin suurta merkitystä: "Itse yh-
teistyötä tulee tehtyä yllättävän vähän. Joten sanoisin, että ei ole niin suuri
merkitys [projektin lopputuloksen kannalta]".

Toinen projektipäälliköistä nosti esille myös orgaanisen yhteistyön merkityk-
sellisyyden. Hänen mukaansa on tärkeää, että projektipäällikön ei tarvitse
mikromanageerata yhteistyötä, vaan kehittäjät tietävät itsenäisesti keneltä
tai mistä kysyä apua omaan tekemiseen. Projektipäällikkö nosti esille, et-
tä kehittäjän kohdatessa haasteita, on tämän hyvä kysyä apua, ettei hänen
tarvitse jäädä epävarmuuteen ja stressata siitä, onko toteutettu palvelu ete-
nemässä oikeaan suuntaan suunnittelijan mielestä.

Kehittäjä 2 nosti esille, että yhteistyö ei näy osapuolten samanaikaisena jat-
kuvana vuorovaikutuksena, vaan isompana kokonaisuutena, jossa molemmat



LUKU 4. TULOKSET 32

osapuolet tekevät osuutensa. Kehittäjä 6 muotoilee asian seuraavasti: "Meillä
on tällä hetkellä projektissa designer, mutta ehkä sitä ei kuitenkaan mielletä
sillä tavalla. Kaikissa projekteissa, missä oon ollut designer on siinä vaan
lähinnä ollut henkilö, joka on joskus aikoinaan tehnyt leiskat." Kehittäjä 5
tuokin ilmi, että suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välinen työsken-
tely sujuu nykyiseltään hyvin, mutta parannettavaa olisi vielä: "Se ei vält-
tämättä edellytä ongelmaa, että sitä asiaa [suunnittelijoiden ja kehittäjien
työskentelyä yhdessä] voidaan parantaa. Oon toisaalta nähnyt myös ohjel-
mistoa, jossa lopputulos ei ole ollut ihanteellinen. Ja tilanteita, missä pa-
remmalla kommunikaatiolla näitä tiettyjä epäkohtia sovelluksissa olisi voinut
ennaltaehkäistä."

Sisäinen kehitys tapahtuu nykyisin pitkälti projektityön ohessa, joten sille
on aikaa vaihtelevasti. Toisen suunnittelijan mukaan sisäiselle kehitykselle ei
jää nykyisellään niin paljoa aikaa kuin olisi toivottavaa tai jopa tarpeellista.
Joillakin haastateltavilla olisi kuitenkin kiinnostusta olla mukana sisäisten
prosessien kehittämisessä, jos sille annettaisiin enemmän aikaa. Kehittäjä 4
osoitti suoraan kiinnostuksensa sisäistä kehitystä kohti: "Jos saisin päättää,
voisin olla tekemättä asiakasprojekteja vaikka vuoden ja tehdä pelkästään si-
säistä kehitystä, koska se on niin tyydyttävää ja motivoivaa mulle." Samoin
toinen suunnittelijoista kertoi, että sisäisten prosessien kehittäminen on tuo-
nut onnistumisen kokemuksia.

Toinen projektipäälliköistä myöntää, että suunnittelijoiden ja kehittäjien vä-
lisen yhteistyön edistämisessä olisi suoraankin kehitettävää. Projektipäällik-
kö nosti esille, että kohdeyrityksessä halutaan kehittää työkaluja ja toimin-
tatapoja, mutta ihmisiä ei haluta pakottaa tekemään prosesseja tietyn tavan
mukaan ainakaan ilman perusteluita: "En lähtisi kehittämään sillä tavalla,
että meillä aina asiat tehdään näin, koska meillä tehdään ne näin." Samoin
toinen suunnittelijoista kertoi, että ei haluaisi pakottaa esimerkiksi kehittäjiä
antamaan palautetta leiskoista. Projektipäälliköt esittivät, että kehittäjien ja
suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ei heidän tietääkseen nykyisin kehitetä
juurikaan. Toinen projektipäälliköistä kommentoi asiaa seuraavasti: "Täytyy
rehellisesti sanoa, että minusta tuntuu, että ei kehitetä [suunnittelijoiden ja
kehittäjien välistä vuorovaikutusta]. Vastaukseni perustuu siihen, että en ole
itse nähnyt tai edes kuullut, että tällaista on työn alla."

Yhteistyön kehittäminen voi olla haastavaa, sillä sen hyödyt eivät välttämät-
tä ole ilmeisiä ja yrityksessä saattaa muodostua muutosvastarintaa. Toinen
projektipäälliköistä nosti esille, että yrityksen liiketoiminta on sujunut hyvin
lähiaikoina. Hän pohti, vaikuttaako kehittäjien ja suunnittelijoiden välinen
yhteistyö liiketoiminnan kannattavuuteen niin merkittävästi, että muutoksia
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olisi perusteltua tehdä. Kehitystoimenpiteitä kohtaan saattaa myös olla muu-
tosvastarintaa. Kehittäjä 6 kommentoi: "Hyvä lähtökohta on, ettei tuo liikaa
uutta samaan aikaan. Pikkuhiljaa. Totta kai muutosten taustalla pitäisi olla
joku hyvä perustelu." Kehittäjä 4 muistutti, että oleellista ei ole vain muu-
tosten läpivienti, vaan myös uusien prosessien ja käytäntöjen kouluttaminen
työntekijöille.

4.3 Prosessi designista toteutukseen

Tässä alaluvussa esitellään kohdeyrityksen design-prosessia ja toteutusvai-
hetta. Alaluvussa 4.3.1 kuvaillaan nykyinen design-prosessi. Ensin käydään
läpi kohdeyrityksessä käytössä oleva Design Sprint -malli sekä sen työpajojen
sisältöä. Lisäksi kerrotaan suunnittelijoiden näkemys prototyyppien tulkin-
nasta, käydään läpi suunnittelijoiden käyttämiä kirjastoja sekä iteratiivisen
suunnitteluprosessin hyötyjä ja haasteita.

Alaluvussa 4.3.2 kerrotaan designin luovutuksesta suunnittelijalta kehittäjil-
le ja varsinaisesta toteutusvaiheesta, jossa palvelua lähdetään toteuttamaan
tehdyn designin perusteella. Ensin käsitellään, miksi designin luovutusta tar-
vitaan nykyisin ja, miten designin luovutus tapahtuu. Sitten kerrotaan suun-
nittelijoiden haasteita leiskojen selittämisessä kehittäjälle sekä kehittäjien
mielipiteitä nykyisestä luovutusprosessista. Lopuksi käsitellään, mitä Design
Sprintin jälkeen tapahtuu, säännöllisten tapaamisten lisäämisen hyötyjä sekä
suunnittelijoiden osallistumista toteutusvaiheeseen.

4.3.1 Design-prosessi ja Design Sprint

Tyypillinen kohdeyrityksen projekti alkaa Design Sprintillä. Kohdeyrityksen
tarjoama Design Sprint on kaksi työpajapäivää sisältävä kokonaisuus, jonka
pohjana on tiivistetty ja muokattu Googlen Design Sprint 1. Suunnittelija
valmistelee etukäteen Design Sprintin työpajapäiviä ja kirjaa työpajassa tar-
koituksena tehtävät tehtävät Miro Boardille 2. Työpajapäivät voivat olla kas-
votusten tai etänä. Design Sprintissä on mukana tyypillisesti suunnittelija tai
suunnittelijoita sekä asiakasyrityksen henkilöstöä. Design Sprintissä saattaa
olla mukana myös kohdeyrityksen projektipäällikkö tai vastuukonsultti, jos
projektissa on mukana edellä mainittuja rooleja. Suunnittelijat eivät tässä

1Google Design Sprint. (2022). Design Sprint Methodology. Google Ventures. Haettu
29.11.2022 osoitteesta https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/overview

2Miro. (2022). Online-taulu tiimien yhteistyölle. https://miro.com/
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vaiheessa välttämättä vielä tiedä, kuka tai ketkä tulevat tekemään kehitys-
työn. Joissakin tilanteissa myös kehittäjä tai muu tekninen henkilö voidaan
kutsua mukaan Design Sprint -työpajoihin, mutta tyypillisesti he eivät ole
osallistuneet työpajoihin.

Tyypillisesti Design Sprint -työpajoissa käydään läpi asiakasyrityksen kohtaa-
maa haastetta ja muodostetaan yhteisymmärrys ongelmasta ja tavoitteista.
Työpajoissa hahmotellaan suunnitellun palvelun käyttäjäpolkuja ja piirre-
tään palvelusta useita nopeita luonnoksia. Työpajojen jälkeen suunnittelijat
käyttävät työpajoissa käytyjä keskusteluja ja piirrettyjä luonnoksia pohjana
piirtäessään leiskoja palvelusta. Leiskan eri näkymiä linkitetään toisiinsa ja
lopputuloksena syntyy klikkailtava prototyyppi palvelusta. Prototyyppi piir-
retään kohdeyrityksessä nykyisin Figma tai Adobe XD -sovelluksella. Proto-
tyyppi sisältää ominaisuudet, joita työpajoissa on sovittu ensimmäisenä va-
lidoitaviksi. Design Sprintin päätteeksi asiakas vastaanottaa prototyypin ja
suunnittelija toteuttaa prototyypin käyttäjätestauksen muutamalla loppu-
käyttäjällä. Toinen suunnittelijoista nosti esille, että käyttäjätestauksia voi-
taisiin tehdä prototyypin lisäksi myös toteutetulla palvelulla. Tällöin käyt-
täjätestaajat näkisivät oikeaa dataa, mikä voisi auttaa esimerkiksi huomaa-
maan, jos designia tarvitsee muokata huomioimaan erilaisia rajatapauksia.

Toinen suunnittelijoista suhtautuu positiivisesti kehittäjien tuomiseen De-
sign Sprint -työpajoihin. Suunnittelija ehdotti, että ideaalitilanteessa, jossa
tiedettäisiin projektin kehittäjät jo Design Sprint -vaiheessa, voitaisiin aina-
kin yksi tiimiin kuuluva kehittäjä kutsua mukaan Design Sprint -työpajoihin.
Toisaalta hän tuo esille, että tilanteessa, jossa ei tiedetä projektin kehittäjää,
voitaisiin Design Sprintiin ottaa mukaan tekninen henkilö tuomaan teknistä
näkökulmaa. Myös Kehittäjä 3 mainitsi, että teknisen henkilön osallistumi-
nen Design Sprint -työpajoihin olisi hyödyllistä. Hänen mukaansa tekninen
henkilö voisi olla alusta asti huomioimassa teknistä puolta, antaa uusia näkö-
kulmia suunnitteluun, ja nostaa ajoissa esille, jos hän havaitsisi merkittäviä
teknisiä rajoitteita syntyvälle suunnitelmalle.

Toinen suunnittelijoista korosti, että olisi hyvä, että design käytäisiin kehit-
täjien kanssa läpi ennen kuin asiakkaalle tehdään lupauksia. Hän suhtautuu
kuitenkin varauksella siihen, että kehittäjät otettaisiin mukaan Design Sprint
-työpajoihin: "Olisin avoin testaamaan koodarien kanssa Design Sprintiä,
mutta en nää suurempaa tarvetta. En usko, että siitä olisi välttämättä hait-
taa, mutta en tiedä, onko siitä varsinaisesti hyötyäkään." Toinen suunnitte-
lijoista nosti esille, että Design Sprinteissä on nykyisellään hyväksytty myös
se, että ideat voivat olla luomassa ihannetilannetta, eli tarvetta tekniselle
henkilölle, joka varmistaisi kaiken olevan realistista, ei ole aina ollut.
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Haastateltavat esittivät useita hyötyjä siinä, että kehittäjiä tai muita teknisiä
henkilöitä otettaisiin mukaan Design Sprint -työpajoihin. Toinen suunnitteli-
joista kertoi, että nykyään Design Sprintin lopputuloksena syntynyttä proto-
tyyppiä käytetään usein valmiina ohjeistuksena toteutuksessa. Näin toimiessa
suunnittelijan mukaan olisi tarpeellista, että Design Sprintissä olisi mukana
myös kehittäjä tai muu tekninen henkilö varmistamassa, että palvelun suun-
nitelmat on toteutettavissa. Lisäksi suunnittelija nosti esille, että kehittäjän
ottaminen mukaan Design Sprint -työpajoihin voisi auttaa näitä ottamaan
omistajuutta designista ja projektista. Näin voitaisiin suunnittelijan mukaan
yhdessä sitoutua projektiin ja siihen mitä ollaan tekemässä. Osallistuminen
työpajoihin voisi suunnittelijan mukaan auttaa kehittäjiä myös ymmärtä-
mään kokonaisuutta, perusteluita design-päätösten takana ja projektiin liit-
tyviä taustatietoja paremmin. Suunnittelija kommentoi: "Kyllähän se olisi
ideaalitilanne, että saataisiin alusta asti koodareita mukaan niihin [Design
Sprint] työpajoihin mukaan. Uskon, että se maksaisi ittensä takaisin projek-
tin aikana. Tulee vähemmän väärinymmärryksiä, kun tiedetään koko tausta,
mistä lähdettiin liikkeelle." Myös toinen projektipäälliköistä nosti esiin, että
kehittäjän osallistuminen Design Sprint -työpajoihin voisi vähentää tiedon
siiloutumista.

Suunnittelijat kertoivat suhtautuvansa Design Sprintin lopputuloksena syn-
tyvään prototyyppiin lopullisen designin sijaan konseptin visualisointina. Toi-
nen suunnittelija nosti esille, että Design Sprintin aikana ei ole tarkoituskaan
ehtiä suunnitella kaikkea, vaan visualisoida ja rajata konseptia sekä kriittisiä
ominaisuuksia. Näin ollen suunnittelijan mukaan Design Sprintissä lopputu-
loksena syntyvä prototyyppi on vain ensimmäinen versio, jonka avulla saa-
daan tietoa ja validointia siitä, onko palvelua järkevää lähteä toteuttamaan,
mitä se voisi alustavasti sisältää ja miltä se voisi näyttää. Suunnittelija kom-
mentoi Design Sprintin lopputuloksena syntynyttä prototyyppiä: "Mun mie-
lestä sitä ei pitäisi missään nimessä käsitellä valmiina speksinä ohjelmistoke-
hitysprojektille, että nyt design on tehty ja lähdetään koodaamaan." Toinen
suunnittelijoista kommentoi, että hyvin yksityiskohtaisen prototyypin piir-
täminen on työlästä. Näin ollen suunnittelija korosti rautalankamallien tär-
keyttä, sillä niiden avulla ongelmakohdat voidaan identifioida ennen kuin on
käytetty turhaan aikaa yksityiskohtaisen prototyypin piirtämiseen tietämät-
tä, ovatko piirrokset relevantteja lopputuloksen kannalta.

Suunnittelijat käyttävät työnsä tukena erilaisia kirjastoja. Käytössä on esi-
merkiksi Googlen Material Design -kirjasto 3, joka sisältää UX-ohjeistusta ja
UI-komponenttitoteutuksia Androidille, Flutteriin ja selaimeen. Toinen suun-

3Material Design. (2022). Haettu 29.11.2022 osoitteesta https://m3.material.io/
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nittelija kertoi, että usein suunnittelun pohjana ja inspiraationa käytetään
kirjastoja, sillä ne auttavat myös teknisen puolen huomioinnissa. Suunnitte-
lijat hyödyntävät Figman komponenttikirjastoja (engl. Prototyping Kit) esi-
merkiksi rautalankamallien piirtämisessä. Lisäksi käytössä on muun muassa
väripalettikirjastoja sekä kuva- ja kuvakekirjastoja (engl. Icon Library). Koh-
deyrityksen oma komponenttikirjasto ei ollut kummallakaan suunnittelijalla
käytössä. Suunnittelijat eivät tienneet, mitä kohdeyrityksen komponenttikir-
jasto nykyisin sisältää, onko se laajasti käytössä kehittäjien keskuudessa tai
mistä kirjaston voisi löytää.

Suunnittelijat nostivat esiin muutamia sekä suunnittelijoiden että kehittä-
jien käyttämiä työkaluja, jotka tukevat suunnittelijoiden työskentelyä. Esiin
nostettuja työkaluja olivat muun muassa selaimen kehittäjätyökalut (engl.
DevTools) ja Miro. Lisäksi jossain projekteissa on yhteistyön ja vuorovai-
kutuksen tukena ollut suunnittelijan mukaan käytössä Github 4. Githubissa
on ollut Kanban-taulu, jotta kaikki tiimiläiset ovat voineet merkitä ja kat-
sella työtehtävien etenemistä. Kanban taululla on ollut osioita kuten me-
nossa suunnitteluun, suunniteltavana, kehitettävänä, testattavana ja valmis.
Suunnittelijan mukaan vastaava Kanban-taulun käyttö voisi olla hyödyllis-
tä myös muissa projekteissa. Suunnittelija myös kertoi, että on joskus käyt-
tänyt Githubia kehitysehdotusten ja tehtävien (engl. Issue) tekemiseen ja
tarkasteluun. Suunnittelija nosti esille, että ideaalitilanteessa tätä työkalua
voisi käyttää enemmänkin laadunvarmistuksessa, mutta nykyisin vastaavalle
oma-aloitteiselle toiminnalle ei ole tyypillisesti aikaa.

Toinen suunnittelija toivoi, että designia jatkettaisiin Design Sprintin jäl-
keen vielä ennen varsinaista toteutusta tai toteutuksen kanssa rinnakkain,
jotta suunnitteluun olisi enemmän aikaa ja voitaisiin muodostaa kokonaisuu-
desta parempi kuva. Suunnittelija suosittelee, että suunnittelua jatkettaisiin
Design Sprintin jälkeen esimerkiksi jatkotyöpajoissa. Suunnittelijan mukaan
uusia vaatimuksia luonnollisesti tulee projektin aikana, mutta tällä tavoin
voitaisiin silti tarjota kehittäjille nykyistä ehjempi kokonaisuus designin ja
vaatimusten suhteen. Design-vaiheen merkityksellisyyttä korosti myös toinen
projektipäälliköistä: "Kyllä tekninen toteuttaminen nyt kuitenkin lähinnä ai-
na on helppoa, kun joku on ensin keksinyt, mitä ja miten pitää tehdä. Kyllä
ne suurimmat projektien ongelmat tulee siinä, että ei ole onnistuttu käyttö-
liittymä tai ratkaisu- / suunnittelumielessä keksimään, että miten tämä asia
pitää ratkaista."

Toinen projektipäälliköistä mainitsi, että ketterän kehityksen ja designin yh-
4Github. (2022). Verkkopalvelu ohjelmistokehitykseen ja versiohallintaan.

https://github.com/



LUKU 4. TULOKSET 37

distämisessä on haasteensa. Projektipäällikkö mainitsi, että kohdeyritykses-
sä ei aktiivisesti nykyään myydä tai asiakkaat eivät halua ostaa pakettia,
johon kuuluisi jatkuva design-työ projektin ajan. Toinen projektipäälliköistä
kertoi, että jos design on iteratiivista ja muuttuu toteutusvaiheessa, voi se
vaikeuttaa projektin budjetissa, laajuudessa ja aikataulussa pysymistä. Hä-
nelle projektin johtaminen on yksinkertaisempaa varsinkin kiinteähintaisissa
projekteissa, jos design lukitaan alussa asiakkaan kanssa. Projektipäällikkö
ehdotti kiinteähintaisiin projekteihin yhtenä mahdollisena ratkaisuna, että
asiakkaalle tarjottaisiin kiinteään hintaan pakettia, johon sisältyisi esimer-
kiksi kaksi design-kierrosta nykyisen yhden design-kierroksen sijaan. Näin
suunnitteluprosessiin saataisiin iterointia. Toisaalta projektipäällikkö nosti
esiin, että jos suunnittelijat joutuvat työskentelemään iteratiivisesti nykyistä
useamman projektin kanssa yhtäaikaisesti, voi työstä tulla nykyistä kuormit-
tavampaa.

4.3.2 Designin luovutus kehittäjille ja toteutusvaihe

Nykyisin suunnittelijan ja kehittäjän työt tapahtuvat pääosin projektin eri
vaiheissa. Juuri kukaan kehittäjistä ei ollut ollut mukana Design Sprinteissä,
vaikka olisivat olleet mukana useissa projekteissa, joissa Design Sprint on
tehty. Näin ollen tyypillisessä projektissa on designin luovutusvaihe, jossa
suunnittelija jakaa kehittäjälle tekemänsä designin.

Suunnittelijat kertoivat, että designin luovutusprosessi vaihtelee paljon pro-
jektin mukaan. Välillä kehittäjille jaetaan pelkkä linkki prototyyppiin ja
suunnittelija lähtee projektista. Toisaalta voi myös olla, että suunnittelija
käy prototyypin yksityiskohtaisesti läpi kehittäjän kanssa ja jakaa sitten lin-
kin kehittäjälle itsenäiseen tarkasteluun. Toinen suunnittelijoista kertoi, että
pyrkii prototyypin läpikäynnin lisäksi luovutusprosessissa antamaan kehit-
täjälle tarvittavat taidot ja tiedon prototypin lukemiseen ja käyttämiseen.
Tämän suhteen suunnittelija on kohdannut haasteita, kun suunnittelija on
olettanut kehittäjän jo tietävän joitakin prototyypin käyttöön liittyviä omi-
naisuuksia, mutta kehittäjä ei olekaan ollut tietoinen. Lisäksi suunnittelijan
mukaan kehittäjille on hyvä selittää prototyypin tulkintaan liittyviä käytän-
töjä kuten se, että prototyyppi voi olla puutteellinen toiminallisuuksiensa
suhteen, mutta visuaalisesti pitkälle mietitty. Näin kehittäjät voisivat osata
lukea ja päätellä prototyypistä oleellisia asioita. Suunnittelija nosti esille, että
esimerkiksi jos kehittäjä huomaa prototyyppiä läpikäydessään, että jostakin
näkymästä puuttuu napilta hover-efekti, osaisi hän annetun tiedon perus-
teella päätellä, että sellainen halutaan silti toteutukseen. Samoin esimerkiksi
graafien suhteen saattaa suunnittelija tuoda ilmi, että tarvittaessa kehittäjä
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saa käyttää myös löytämiään valmiita komponentteja graafien piirtämiseen
suunnittelijan piirustusten täydellisen noudattamisen sijaan.

Toinen suunnittelijoista kertoi, että on aikaa vievää ja työlästä selittää leis-
kat yksityiskohtaisesti kehittäjille. Selittäminen voi vaatia pitkiä tekstejä,
joita ei välttämättä jakseta lukea, tai selitystuokion kasvotusten. Nykyisel-
lään toinen suunnittelijoista kertoi lisäävänsä leiskojen yhteyteen tarvittaessa
kommentteja, joissa on lisätietoa ja ideoita prototyyppiin liittyen. Hän kui-
tenkin tunnisti riskin, että tieto ei välttämättä mene tällä tavoin aina perille
kehittäjälle asti. Kehittäjät eivät toisen suunnittelijan mukaan olekaan aina
huomanneet suunnittelijan tiedostoon liittämiä kommentteja.

Toinen suunnittelijoista kertoi, että joissain projekteissa suunnittelija on teh-
nyt designin itsenäisesti ja projektipäällikkö on selittänyt designin kehittä-
jille niin ettei suunnittelija ole ollut lainkaan mukana designin luovutuksessa
kehittäjille. Suunnittelijat pitivät hyvänä käytäntönä sitä, että designin luo-
vutukseen kuuluisi aina tapaaminen suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä.

Kehittäjät pitivät keskimäärin nykyistä luovutusta toimivana, mutta kertoi-
vat sen voivan olla kattavampi. Kehittäjät pitävät siitä, että prototyyppi
on helposti saatavilla ja itsenäisesti läpikäytävissä omaan tahtiin. Kehittä-
jä 1 mainitsi designin luovutuksen toimivan todella hyvin, kunhan kehittäjä
osaa käyttää prototypointityökalua. Hänen mukaansa prototyyppiä voi katsoa
omassa tahdissa ja tarkistaa itsenäisesti yksityiskohtia, kuten komponenttien
sijainteja, kunhan design on tehty huolellisesti. Kehittäjä 3 kommentoi de-
signin luovutusta: "Mun mielestä olisi fiksua, – että ei ole mitään erityistä
handoveria, vaan se olisi enemmän liukuva. – Sitten näillä henkilöillä [kehit-
täjillä] on jo käytännössä tosi paljon tiedosta, mikä designerillakin on, ja ne
on voineet myös kommunikoida ja ideoida keskenään jo alkuvaiheen aikana"

Design Sprintin päätyttyä on visualisoitu konseptia ja hahmoteltu sen tär-
keimpiä ominaisuuksia. Tyypillisesti Design Sprintin päätteeksi syntynyt pro-
totyyppi on melko yksityiskohtainen sisältäen tärkeimpien ominaisuuksien
lisäksi myös harkitun visuaalisen ilmeen. Asiakasyritys voi ostaa kohdeyri-
tykseltä vain Design Sprintin, mutta usein projekti siirtyy design-vaiheen
jälkeen kohdeyritykselle toteutettavaksi. Tässä tilanteessa projektille allokoi-
daan projektiin sopivat kehittäjät. Kehittäjät lähtevät toteuttamaan palve-
lua suunnitellun prototyypin pohjalta. Kehitysvaiheen aikana ei tyypillisesti
tehdä enää suuria muutoksia designiin, vaan design lyödään lukkoon alussa.
Erityisesti kiinteähintaisten projektien alkuperäisessä designissa pyritään py-
symään. Kehitysvaiheessa menee tyypillisesti ainakin useampi kuukausi, jon-
ka aikana suunnittelijat siirretään toisiin projekteihin. Toinen suunnittelijois-
ta kommentoi, että nykyään suunnittelijoiden tietämys siitä, miten projekti
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etenee toteutusvaiheessa, on vaihtelevaa. Hän kommentoi: "Joka toisessa pro-
jektissa [olen] ollut hyvin mukana, joka toisessa projektissa ei käytännössä
ollut ollenkaan mukana [toteutusvaiheessa]".

Toinen projektipäällikkö nosti esiin haasteena, että hänen mielestään suun-
nittelijoiden voi olla vaikeaa vastata kehittäjien kysymyksiin toteutusvaihees-
sa, sillä suunnittelijat ovat jo jättäytyneet projektista pitkälti pois. Projek-
tipäällikön mukaan, kun suunnittelijat ovat siirtyneet työskentelemään toi-
siin projekteihin, heillä ei ole enää ajankohtaista ja kattavaa tietoa projektin
toteutusvaiheen tilasta. Projektipäällikkö kommentoi: "Voi olla teknisiä tai
mitä vaan syitä, miksi jotkut ratkaisut toimii ja jotkut ei. Pelkkää käyttöliit-
tymää tuijottamalla ei voi päätellä, mikä on tässä nyt oikein ratkaisu. Kun
designerit ei ajankäytöllisesti tyypillisesti ole olemassa mukana enää projek-
tissa, niin varmaan jälkikäteen on vaikea huudella, että miten tää pitäisi
ratkaista."

Toinen suunnittelija korosti laadunvarmistuksen merkitystä. Hän mainitsi,
että lopputuloksen laatuun vaikuttaa merkittävästi se, onko suunnittelija
mukana myös toteutusvaiheessa ja tarkkailemassa, että projekti etenee ta-
voiteltuun suuntaan. Lisäksi toinen suunnittelijoista ehdotti, että designin
luovutus tai Tervetuloa projektiin -tapaaminen voitaisiin käydä läpi aina,
kun projektiin tulee uusia kehittäjiä. Tässä tapaamisessa itse suunnitteli-
ja voisi olla puhumassa designista ja siitä, miten näihin design-ratkaisuihin
päädyttiin.

Kaikissa projekteissa ei ole nykyisin tapana pitää viikoittaisia tai ylipää-
tään säännöllisesti toistuvia tapaamisia tiimin kesken toteutusvaiheen aika-
na. Toinen projektipäälliköistä mainitsi, että toteutusvaiheen aikana voitai-
siin pitää viikkopalavereita, joissa suunnittelija ja kehittäjät olisivat mukana.
Näissä tarkasteltaisiin, mitä on tehty ja demottaisiin tuloksia. Suunnittelijan
ottaminen mukaan viikkopalavereihin ei kuitenkaan resurssisyistä ole hänen
projekteissaan ollut toistaiseksi mahdollista. Myös toinen suunnittelijoista
esitti, että olisi hyödyllistä, jos toistuvia tapaamisia ylipäätään pidettäisiin
ja suunnittelijat pääsisivät osallistumaan niihin. Suunnittelija ehdotti, että
varsinaisen designin luovutuksen jälkeen tarkistettaisiin säännöllisesti kehit-
täjältä, miten tällä menee ja, onko tällä herännyt kysymyksiä tai palautetta
leiskoihin liittyen. Suunnittelijan mukaan tapaamiset esimerkiksi viikoittain,
auttaisivat osapuolia näkemään, mihin suuntaan palvelu on kehittymässä.
Suunnittelijan mukaan tapaamisissa voitaisiin myös identifioida mahdollisia
väärinymmärryksiä ja hämmennystä aiheuttavia kohtia, ja käydä ne läpi yh-
dessä, ennen kuin kehittäjä on ehtinyt tehdä työtä, joka saattaisi osoittautua
tarpeettomaksi.
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Toinen projektipäälliköistä esitti, että jos suunnittelija olisi projektissa mu-
kana myös toteutusvaiheessa, hän pystyisi jatkamaan suunnittelutyötä ja yl-
läpitämään leiskaa asiakkaan toiveiden ja muuttuvien speksien mukaan. Näin
projektipäällikön mukaan muutokset saataisiin tehtyä tehokkaasti ja ulkoasu
pysyisi yhtenäisenä. Toinen suunnittelija mainitsi, että voisi olla toteutusvai-
heessa mukana enemmänkin. Suunnittelija kertoi, että tuntee itse designinsa
hyvin ja kun siihen on tarve tehdä muutoksia, voisi hän olla toteutusvaihees-
sa mukana selventämässä tiimille, mikä alkuperäinen idea designin takana on
ollut. Lisäksi hän mainitsi, että oman designin kehittymisen seuraaminen on
miellyttävää.

4.4 Osaamisen ja vastuualueiden laajentaminen

Toinen projektipäälliköistä nosti esiin, että kaikkien osapuolten ymmärrystä
olisi tarpeen laajentaa. "Meidän projekteissa hirveän vähän kuuluu olla ih-
misiä, jotka vain kapeasti osaisi katsoa omaa tonttiaan. Pitäisi päästä enem-
män siihen, että kaikki ymmärtää, että miksi jotain asioita tehdään. Projek-
tin toteutuksessa kaikilla olisi joku ymmärrys, mitä liiketoiminnan reunaeh-
toja tässä on, mitä tässä projektissa voi tehdä, mitä ei voi tehdä, mikä on
teknisesti vaikeaa, minkä takia johonkin asiaan on päädytty. – Ymmärtää,
mikä on tärkeää missäkin projektissa." Näin ollen projektipäällikön mukaan
työntekijöiden vastuualueet eivät saisi olla liian kapeita, niin ettei heillä ole
ymmärrystä kokonaisuudesta. Projektipäällikön mukaan sen sijaan, että kan-
nustetaan kapean osaamisalueen täydellisiksi osaajiksi, on kohdeyrityksessä
hyödyllisempää oppia useammasta asiasta: "Se millä me erotutaan, on et-
tä meillä jokainen ymmärtää laajemminkin ohjelmistokehitystä kuin pelkäs-
tään siitä omasta näkökulmastaan. Jonkun toisen talon strategia voisi olla
se, että vielä tiukemmin ollaan joko yhden asian asiantuntijoita tai ainakin,
että henkilöt on lokeroitu tarkemmin, tekee jotain tiettyä prosessia tietyn ta-
van mukaan aina". Toinen projektipäälliköistä ehdotti, että jo rekrytointi-
vaiheessa keskityttäisiin siihen, että työntekijöiden osaamisessa korostetaan
laaja-alaista ymmärtämistä ohjelmistokehityksestä sen sijaan, että etsitään
"yhden asian asiantuntijoita".

Projektipäällikön mukaan työntekijöiden onnistumista ja suoriutumista ei
voida mitata sillä, miten he suoriutuvat tietystä työnsä osa-alueesta, vaan
olisi huomioitava kokonaisuus. Lisäksi hän nosti esille, että tavoitteena ei ole
toteuttaa projekteja täydellisesti vaan priorisoiden tärkeimpiä asioita ja kes-
kittyen siihen, mikä on tärkeintä. Projektipäällikkö kommentoi: "Näen sen
koko ajan riskinä, että jos vahvasti mennään siihen, että eriytetään ja sano-
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taan henkilölle, että sun tehtävä on nyt tehdä parasta mahdollista käyttöliit-
tymää, niin silloin se on musta väärin johdettu".

Useampi haastateltava kuvailee kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä ole-
van "kuilu". Tällä haastateltavat tarkoittavat, että osapuolten välillä tieto ei
kulje aina sellaisenaan toiselle osapuolelle, vaan osa tiedosta voi jäädä mat-
kan varrelle tai muuttua. Toinen projektipäälliköistä kommentoi: "Meillä on
selkeä katkoskohta siinä, että kun varsinainen toteutusprojekti alkaa, silloin
tulee koodaajat mukaan – ihan selkeä riski siihen, että informaatiota katoaa
tai sen suunta muuttuu siinä kohtaa." Samoin toinen suunnittelijoista sanoi
paljon tietoa hukkuvan suunnittelijoiden ja kehittäjien välisessä vuorovaiku-
tuksessa.

Kohdeyrityksessä ei painoteta työntekijöiden työsopimuksessa määriteltyjä
rooleja. Työntekijöiden työtehtävät eivät välttämättä rajoitu tarkasti vain
yhteen tiettyyn osa-alueeseen ammattinimikkeestä huolimatta. Toinen pro-
jektipäälliköistä kommentoi rooleja: "Meidän organisaation sisällä ei miten-
kään painoteta sitä, missä roolissa kukin on. Vaan enemmänkin, mitä taitoja
kullakin on." Näin ollen kohdeyrityksen Full Stack -kehittäjä saattaa tehdä
tehtäviä laaja-alaisesti esimerkiksi designiin ja projektinhallintaan liittyen.

Toisaalta Kehittäjä 2 nosti esille, että on tärkeää esimerkiksi myynnin kan-
nalta, että työntekijöillä on ydinosaamista: "Jos olisin itse asiakkaan roolis-
sa, niin olisi se kiva, että esimerkiksi designiin erikoistuneet ihmiset tekisi
designin ja kehittämiseen erikoistuneet ihmiset tekisi kehittämisduunin. Mun
mielestä on myynnin kannalta hyvä juttu, että on erilliset henkilöt, jotka te-
kee."

Molemminpuolista oppimista voitaisiin kehittää esimerkiksi koulutusten avul-
la. Kehittäjä 4 ehdotti kehittäjille kohdistettua koko päivän koulutusta suun-
nittelijoiden prototypointityökaluista, kuten Figman käytöstä. Samoin hän
ehdotti suunnittelijoille pidettäväksi esimerkiksi web-ohjelmoinnin peruskurs-
sia, jotta suunnittelijat tuntisivat paremmin kehittäjien erilaisia "rakennus-
palikoita"ja, mitä tietoa esimerkiksi selain antaa automaattisesti. Kehittäjän
mukaan oppiminen vie paljon aikaa, joten sen järjestelmällinen mahdollis-
taminen ja kannustaminen auttaisi työntekijöitä kehittymään. Myös toinen
suunnittelijoista nosti esille koulutukset. Hänen mukaansa suunnittelijat voi-
sivat kouluttaa kehittäjiä esimerkiksi Design Sprinteistä, prototypointityöka-
lujen käytöstä ja käyttöliittymäsuunnittelun parhaista käytännöistä. Lisäksi
kehittäjät voisivat kouluttaa suunnittelijoita esimerkiksi heidän työskente-
lystään kuten antamalla yleiskuvaa tyypillisestä työpäivästä. Suunnittelija
nosti esille, että koulutuksiin pitäisi resursoida ja budjetoida aikaa: "Perään-
kuuluttaisin meidän managereilta sitä, että täytyy löytyä myös niitä hetkiä



LUKU 4. TULOKSET 42

projektityön ohessa, että ehditään tehdä sisäistä kehitystyötä. – Aina ei voi
olla niin, että sisäinen työ jää prioriteettilistalla tosi alhaiseksi. Se vaikuttaa
kuitenkin kaikkiin projekteihin."

Toinen projektipäälliköistä ehdotti, että työntekijöitä otettaisiin nykyistä
pienemmällä kynnyksellä mukaan tapaamisiin myös oman ydinosaamisalu-
eensa ulkopuolelta. Esimerkiksi Design Sprint -työpajoissa voisi olla mukana
kehittäjä pitkän aikavälin ajankäytön tehostamiseksi ja osaamisen jakamisek-
si. Samoin teknisissä arkkitehtuurikeskusteluissa asiakkaan kanssa voisi olla
hyödyllistä suunnittelijan läsnäolo, jotta tämä voi oppia projektin vaatimuk-
sista. Projektipäälliköiden olisi tärkeää miettiä pitkän aikajänteen kustan-
nuksia lyhyiden sijaan. Toinen projektipäälliköistä kommentoi: "Joka kerta
kun tekee harkinnan, että kuka tähän [tapaamiseen] osallistuu, niin muistaa
ainakin ettei tyrmää osallistumista sen perusteella, että onko se lyhyellä aika-
jänteellä tarpeellista, pakollista tai hyödyllistä. – Eihän se tarkoita sitä, että
kaikki voi aina osallistua kaikkeen. Löytää sieltä se sopiva kompromissi."

Toisaalta projektipäälliköiden mukaan kaikkien ei tarvitse tietää kaikesta
kaikkea. Toinen projektipäälliköistä nosti esille, että on tärkeää, että tiimi-
profiili sovitetaan projektin antamaan haasteeseen ja projektin haasteelli-
suuteen. Hänen mukaansa projektipäällikkö tarkkailee alussa, että tilantees-
sa, jossa projekti vaatii monenlaista osaamista, kaikki tarvittavat osa-alueet
on katettu tiimin osaamisella. Näin mahdollisestaan se, että yhteistyön tu-
loksena tiimi osaa tehdä projektin onnistumiseksi vaadittavat asiat.

Osaamisen ja vastuualueiden laajentamista käsitellään laajemmin seuraavis-
sa alaluvuissa. Alaluvussa 4.4.1 käsitellään kehittäjien tietämystä ja ymmär-
rystä suunnittelijoiden työtehtävistä ja työkaluista. Sitten alaluvussa 4.4.2
käsitellään ohjelmistokehittäjien työskentelyä designin parissa sekä heidän
välistään suhdetta designiin. Lopuksi alaluvussa 4.4.3 käsitellään teknisen
puolen sekä ohjelmistokehittäjien huomiointia designissa.

4.4.1 Kehittäjien tietämys suunnittelijoiden työstä

Kehittäjien tietämys suunnittelutyöstä oli vaihtelevaa. Osalla kehittäjistä oli
design-osaamista työn tai opiskeluiden kautta. Toisaalta osa kehittäjistä ker-
toi tietävänsä suunnittelijan työstä vain perusasiat eikä suurin osa haasta-
teltavista kehittäjistä kertonut omaavansa laajaa ymmärrystä suunnittelijan
työstä. Kehittäjä 5 kommentoi: "Koen ymmärtäväni ainakin pintapuolises-
ti paljon, mutta en hirveän syvällisesti tai yksityiskohtia". Kehittäjä 6 ker-
toi suunnittelijoiden työstä seuraavasti: "En oikein osaa hahmottaa, mitä he
päivittäin tekevät. Mitkä on ne kaikki yksityiskohdat, mitkä heidän pitää ot-
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taa huomioon? En sanoisi, että kovinkaan hyvin ymmärrän, mitä designer
tekee." Toisaalta esimerkiksi Kehittäjä 4 koki ymmärtävänsä suunnittelijan
työstä paljon.

Toinen projektipäälliköistä esitti, että suunnittelijalle kehittäjän arki ei vält-
tämättä näyttäydy paljoa ja päinvastoin. Kehittäjät eivät tyypillisesti ole
mukana designiin liittyvissä työpajoissa, eivätkä näin ollen tiedä, mitä siellä
on tehty ja miksi. Työpajoissa syntyviä materiaaleja, kuten Miro Boardin si-
sältöä, ei myöskään tyypillisesti jaeta kehittäjälle. Lisäksi kehittäjät voidaan
ottaa mukaan projektiin myös alkuvaiheen jälkeen, jolloin suunnittelijoiden
tekemiä leiskoja ei välttämättä käytetä enää aktiivisesti kehitystyön tuke-
na, sillä on siirrytty uusien ominaisuuksien toteuttamiseen tai ominaisuudet
ovat ehtineet muuttua alkuperäisestä suunnitelmasta. Näin ollen heillä ei ole
välttämättä edes tietoa siitä, kuka leiskat on alun perin suunnitellut.

Suurin osa kehittäjistä ei tiennyt suunnittelijoiden käyttämistä työkaluista
paljoa. Designiin perehtyneetkin kehittäjät mainitsivat, että eivät hallitse
työkaluja täydellisesti, mutta ymmärtävät tarpeeksi osatakseen käyttää nii-
tä. Kehittäjät olivat keskimäärin sitä mieltä, että osaavat käyttää design-
työkaluja riittävän hyvin omassa työssään. Kehittäjä 3 kommentoi suunnit-
telijoiden työkalujen hyödyntämistä työssään: "Varmasti on kaikkea, mitä
ei tiedä, mutta ei siihen montaa minuuttia yleensä mene, kun noita asioita
etsii. Eli en koe, että se haittaisi mun työtä." Kysyttäessä siitä, miten suun-
nittelijat voisivat käyttää työkalujaan tukeakseen kehittäjien työtä parem-
min, vastasi esimerkiksi Kehittäjä 5: "En ole käyttänyt Figmaa niin paljon,
että osaisin vastata tuohon". Kehittäjä 2 taas ei ollut varma, mitä kaikkia
työkaluja suunnittelijat käyttävät.

Kehittäjille oli epäselvää, mitä kaikkea prototypointityökaluissa, kuten Fig-
massa, pystyy tekemään ja olisiko tapoja, miten kehittäjät voisivat käyttää
palvelua toimivammin työssään. Suunnittelijat nostivat esille ongelmia, mitä
on syntynyt, kun kehittäjä ei ole osannut parhaimmalla mahdollisella tavalla
katsoa ja hyödyntää suunnittelijan tarjoamia leiskoja. Kehittäjät eivät ole
esimerkiksi aina huomanneet leiskoista löytyneitä yksityiskohtia tai jo mie-
tittyjä toiminnallisuuksia, kuten nappien hover-efektejä. Tämän seuraukse-
na kehittäjät ovat tehneet päällekkäistä työtä ja ovat saattaneet joutua vielä
tekemään työn uudelleen.

Kohdeyrityksen kehittäjät voisivat tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää
työkalua, joka auttaisi yksityiskohtien ja tyylien tuomista designista koodi-
puolelle. Jotta kehittäjiltä ei jäisi huomiotta tärkeitä prototyyppiin asetettu-
ja tyylejä ja yksittäisiä elementtejä, on kohdeyrityksessä kehitteillä työkalu,
jonka avulla kehittäjä voisi saada prototypointityökalu Figmasta koodiin la-
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dattua suoraan tyylejä ja elementtejä kuten tekstityylejä, värejä, kuvakkeita
ja kuvia.

Kehittäjä 5 koki, että olisi hyödyllistä tuntea laajemmin suunnittelijoiden
työtä, jotta voisi oppia designista ja työskentelytavoista itse, eikä tarvitsi-
si joka kerta kysyä suunnittelijalta samoista asioista. Hän nosti esille, että
saattaa olla, että suunnittelija ratkaisee tietyt ongelmat aina samalla taval-
la esimerkiksi responsiivisuuteen liittyvissä asioissa. Kehittäjä 6 koki, että
tietää suunnittelijoiden työstä vain vähän, millä saattaa hänen mukaansa ol-
la vaikutusta työskentelyyn. Kuitenkaan toistaiseksi hän ei ollut huomannut
tästä johtuvia haasteita työskentelyssään.

4.4.2 Kehittäjät ja design

Design Sprintin lopputuloksena tehdään tyypillisesti prototyyppi, jossa osa
näkymistä on piirretty hyvinkin tarkasti, kun taas osaa näkymistä ei ole piir-
retty lainkaan. Lisäksi toteutusvaiheen aikana palveluun suunniteltuja omi-
naisuuksia halutaan usein osin muuttaa ja huomataan tarve joillekin uusille
asioille. Näin ollen leiskat eivät välttämättä enää toteutusvaiheessa ole kaikin
osin ajankohtaisia, eikä kaikkia näkymiä ja ominaisuuksia ole suunniteltu val-
miiksi kehittäjille. Toinen suunnittelijoista kertoi ajattelevansa välillä, että
puuttuvia ominaisuuksia ehtisi suunnitella myöhemmin, mutta aikaa suun-
nittelulle ei löydykään ja kehittäjät joutuvat toteuttamaan ominaisuudet it-
senäisesti. Suunnittelija tunnistaa, että voi olla kehittäjälle turhauttavaa,
että leiskat eivät ole ajan tasalla.

Design ei ole pelkästään suunnittelijoiden vastuulla, vaan myös kehittäjät
ovat merkittävässä roolissa pienempien kokonaisuuksien ja yksityiskohtien
suunnittelussa. Kehittäjiltä odotetaan, että he luovat heille tarjotun desig-
nin perusteella puuttuvat näkymät ja ominaisuudet. Lisäksi, jos kehittäjät
huomaavat virheitä designissa, he korjaavat nämä toteutusvaiheessa. Suun-
nitelmista puuttuvat näkymät on suunniteltava ja saatava sopimaan palve-
lun kokonaisuuteen. Toinen projektipäälliköistä kuvailee prosessia seuraavas-
ti: "Riippuen projektista koodarit saa hyvin paljon, ottamatta kantaa onko se
hyvä tai huono, tilaa soveltaa ja säveltää itse designien perusteella. Tässä on
tämmöinen piirretty, mut sovella nyt itse sitten johonkin toiseen näkymään.
Eli ei olla, eikä mun mielestä tarvitsekaan, lukita niin, että kaikki ulkoasu
tulisi aina designereiden kautta. Mutta nyt se jakaantuu epätasaisesti, että
osa näkymistä piirretään tarkkaan ja osaa ei ollenkaan."

Erityisesti jatkokehitysvaiheessa suunnittelijat eivät tyypillisesti ole paljoa
mukana. Näin ollen kehittäjillä on erityisesti jatkokehityksessä merkittävä
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rooli myös palvelun kokonaan uusien ominaisuuksien ja näkymien suunnitte-
lussa. Kehittäjä 4 mainitsi, että tulevaisuudessa suunnittelijan apu jatkoke-
hityksessä voisi olla hyödyllistä: "Jatkokehityksessä voi olla, että kaivattaisiin
lisää design-avustusta uusien ominaisuuksien tai joidenkin nykyisten ominai-
suuksien parantamiseen tai vaikka pienen muokkaamisen suhteen. Voi olla,
että jää pitkälti koodaajan vastuulle itse keksiä siihen jotain. Se on semmoi-
nen osapuoli, mihin voisi vielä yrittää paremmin tuoda design osaksi proses-
sissa."

Design-leiskat kertovat tyypillisesti onnistuneen käyttäjäpolun, jossa käyttä-
jä on osannut käyttää palvelua halutulla tavalla. Tyypillisesti leikoissa ei ole
piirretty erikseen palvelua eri kokoisilla näytöillä tai otettu kantaa esimer-
kiksi virheilmoituksiin. Sekä suunnittelijat että kehittäjät olivat kuitenkin
samaa mieltä, että prototyyppiin ei tarvitse pyrkiä piirtämään kaikkia mah-
dollisia näkymiä ja ominaisuuksia. Kehittäjä 4 nosti esille, että liian pitkälle
viety prototyyppi ei ole tehokkain tapa käyttää suunnittelijan aikaa ja voi li-
säksi antaa asiakkaalle jopa virheellisen mielikuvan siitä, miten joku asia tu-
lee toimimaan, sillä prototypointityökaluissa on rajoitteita, eikä prototyyppi
kuitenkaan ikinä täysin vastaa toteutettua palvelua.

Suunnittelijat olettavat kehittäjiltä myös itsenäistä design-työskentelyä. Toi-
nen suunnittelijoista pitää positiivisena asiana, että kehittäjät pystyvät toi-
mimaan itsenäisesti ja tekemään uusia näkymiä ja elementtejä annettujen
leiskojen perusteella. Suunnittelija kommentoi: "Se on hirvee työmaa, jos
joka kerta, kun he [kehittäjät] haluu lisätä yhden tekstikentän formiin, niin
täytyy itse käydä piirtämässä se heille. Eihän siinä ole mitään järkeä. Toi-
saalta, jos [kehittäjä] aikoo tehdä kokonaisen sivukokonaisuuden tai jotain
muita isompia päätöksiä, niin sitten se on tosi kiva, että pystyy käydä katso-
massa vähintäänkin näyttääkö se hyvältä." Lisäksi suunnittelija kertoi luot-
tavansa siihen, että kehittäjät miettivät designia myös itse ja osaavat sovel-
taa annettuja leiskoja eri tilanteisiin ja projektin aikana tapahtuvien muu-
tosten mukaan. Suunnittelija kommentoikin, että jättää vastuuta designista
osin myös kehittäjälle: "Kova oletus siitä, että siellä päässä pohditaan näitä
juttuja kanssa."

Suurin osa kehittäjistä koki, että pienten kokonaisuuksien ja elementtien
suunnittelu onnistuu itsenäisesti. Toinen suunnittelijoista kertoi, että kaik-
ki kehittäjät eivät koe suunnittelutyötä haastavaksi. Kehittäjä 2 mainitsi
seuraavasti: "On ollut pieniä osia sovelluksesta, mihin ei ole ollut valmiita
leiskoja, niin niihin on joutunut itse miettiä ulkoasun. Kuitenkin koen, että
niistä leiskoista saa sen verran hyvän kuvan siitä, miltä sen kuuluu näyttää,
että sitä pystyy helposti soveltaa, vaikkei olisi just siihen komponenttiin ole-
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massa." Kehittäjä 3 kertoi, että olemassa olevista leiskoista voidaan ottaa
mallia, ja muokata niitä toimimaan myös toisissa tilanteissa tai eri datalla.
Kehittäjä 4 mainitsi, että prosessi toimii nykyisin hyvin: "Jos [suunnittelija]
pystyy delegoimaan sitä työtä, niin sehän on fiksua, että designille ei kerry
liikaa hommia. Meillä on ihan hyvä tasapaino ollut, miten toi prosessi menee.
Designerit osaa delegoida asioita tarvittaessa ja luottaa siihen, että devaajat
pystyy toteuttamaan."

Suunnittelija nosti esille, että riskinä kehittäjien itsenäisesti suunnittelemis-
sa ominaisuuksissa on kuitenkin, että lopputuloksesta ei tule paras mahdol-
linen. Suunnittelija toivoisi, että projektipäälliköt ja kehittäjät kontaktoisi-
vat suunnittelijaa ennakoivasti tunnistaessaan, että joku ominaisuus puut-
tuu leiskoista. Näin suunnittelijan mukaan kehittäjät eivät jäisi yksin uusien
ominaisuuksien suunnittelun kanssa, vaan saisivat nopeasti ja matalalla kyn-
nyksellä apua. Toinen projektipäälliköistä esitti, että kehittäjille voitaisiin
tarjota enemmän ohjeistusta siitä, miten näkymiä kannattaisi ja voisi luoda
itse: "Hei, kun teet uutta näkymää niin huomioi nämä ja nämä. Ja hyödynnä
tota ja tota valmistaa palikkaa. Sillä ehkä saisi jotain parannettua."

Osa kehittäjistä pohti palvelun käytettävyyttä maalaisjärjellä ja miettimäl-
lä, miten itse käyttäisivät palvelua. Kehittäjä 6 mainitsi ottavansa käytettä-
vyyttä ja visuaalisuutta huomioon testatessaan omaa toteutustaan esimer-
kiksi pohtimalla, tuntuvatko ratkaisut järkeviltä tai näyttävätkö ne hyviltä.
Kehittäjä 5 mainitsi: "Mietin yleensä, mikä on yleisellä tasolla järkevää ja
miten itse käyttäisin sovellusta, jonka toteutan. Sen perusteella arvioin sen
käytettävyyttä."

Kehittäjät tulkitsivat suunnittelijoiden antamia leiskoja vaihtelevilla tavoil-
la. Osa koki, että design on pitkälti mietitty valmiiksi ja he keskittyvät sen
toteuttamiseen, kun taas osa kehittäjistä katsoi leiskoja suuntaa antavina
piirroksina, jotka mahdollistavat kehittäjän osallistumisen design-työhön ja
alkuperäisten leiskojen haastamisen. Kehittäjä 2 kommentoi käytettävyyden
ja visuaalisuuden huomiointia työssään: "Visualisointi tulee pitkälti designe-
reiden leiskoista – Pakko myöntää, että ihan hirveästi ei tule tai ole tullut
ajatelleeksi sitä tai erityisesti keskityttyä siihen, koska musta tuntuu, että
se homma on tehty jo meidän puolesta." Toisaalta Kehittäjä 3 kommentoi
katsovansa leiskoja enemmänkin suuntaa antavana dokumenttina: "En nää
designeja, eikä niitä pitäisikään nähdä, absoluuttisena totuutena. Vaan ne on
enemmän aloituspiste ja ohjenuora, että suunnilleen tältä tää näyttäisi."

Suurin osa kehittäjistä oli sitä mieltä, että kokonaisuudessaan he ovat de-
signin luomisessa mukana vain vähän. Moni kehittäjistä oli kuitenkin tyy-
tyväinen nykyiseen design-työn määrään työssään. Suurin osa kehittäjistä ei
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ollut kiinnostunut leiskojen piirtämisestä itse, ja halusivat pääosin keskittyä
palvelun toteutukseen. Esimerkiksi Kehittäjä 6 pitää nykyistä design-työn
määrää työssään sopivana: "Tällä hetkellä tilanne on aika hyvä. Ei ole mi-
tään tarvetta olla enemmän [designissa] mukana ainakaan. – Oon enemmän
kiinnostunut tästä teknisestä puolesta kuin designista."

Useampi kehittäjä nosti esille kiinnostuksen ymmärtää palvelun kokonaisuus.
Kehittäjät kokivat tekemisen tehokkaammaksi ja antoisammaksi, kun heil-
lä on ymmärrys palvelun kokonaisuudesta. Kokonaiskuvan ymmärtäminen
auttaisi ratkaisujen tekemisessä myös yksityiskohtien suhteen. Osaa kehittä-
jistä kiinnostikin osallistuminen Design Sprint -työpajoihin, jotta palvelun
kokonaisuudesta ja kontekstista saisi paremman kuvan.

4.4.3 Teknisen puolen ja kehittäjien huomiointi desig-
nissa

Kehittäjät painottavat, että myös suunnittelutyössä tekninen tietämys on
hyödyllistä. Kehittäjä 4 kommentoi, että lopputulos on harvoin hyvä tilan-
teessa, jossa teknisiä rajoitteita ei ole suunnittelussa otettu huomioon. Ke-
hittäjät kokivat, että erityisesti suunnittelijan omalla teknisellä kokemuksella
olisi arvoa. Haastatteluissa kävi ilmi, että kehittäjien mukaan suunnittelijan
kokemus kehittäjänä ja taidot koodin kirjoittamisesta, auttaisivat realistis-
ten designien tekemisessä, teknisen ympäristön ja kontekstin huomioimisessa,
kehitysvaiheen tehostamisessa sekä design-päätösten perustelussa.

Kehittäjien haastatteluissa tuli ilmi, että kaikkia teknisiä asioita ei tarvit-
sisi ottaa huomioon leiskojen suunnittelussa, mutta perusasioiden ymmär-
täminen olisi arvokasta. Kehittäjät kokivat, että suunnittelijoiden pohjatie-
to teknisestä aiheista tekisi monimutkaisempien teknisten asioiden sisäistä-
misestä helpompaa ja kehittäjien apua teknisiin asioihin ei aina tarvittai-
si. Kehittäjä 3 kommentoi suunnittelijoiden teknisen tietämyksen hyötyä:
"[Suunnittelijan] tekninen taustatieto on aina plussaa, jos designer pystyy
jotenkin päässään hahmottamaan, että jotenkin näin tää asia teknisesti to-
teutetaan."Toisaalta kehittäjien haastatteluissa tuli myös ilmi, että suun-
nittelijoilta ei voida vaatia laajaa koodauskokemusta ja teknistä osaamista
rekrytointivaiheessa. Kehittäjät kuitenkin arvostivat, jos suunnittelijalla olisi
kiinnostusta ja innostusta ymmärtää ja oppia myös teknisestä puolesta.

Kehittäjien mukaan olisi tärkeää, että suunnittelijalla on ymmärrys eri kon-
tekstien ja ympäristöjen vaikutuksesta designiin esimerkiksi erilaisiin doku-
mentaatioihin ja suosituksiin perehtymällä. Kehittäjä 4 nosti esille, että esi-
merkiksi mobiilisovellusten ja web-sovellusten suunnittelu ja kehittämistyö
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poikkeavat paljon toisistaan. Toinen suunnittelijoista kertoi huomioivansa
teknisten ympäristöjen rajoitteita esimerkiksi tunnistamalla mahdollistaako
palvelu haluttuja ominaisuuksia. Lisäksi hän otti designissa huomioon, teh-
däänkö toteutus verkkopohjaisena vai natiivipohjaisesti.

Myös suunnittelijat nostavat esille teknisten asioiden ymmärtämisen hyödyn
designia suunnitellessa. Toinen suunnittelijoista sanoi: "Design tarvii taustal-
le tietotekniikkaa. Ei voi designata mitä vaan, koska kaikki ei oo mahdollista
toteuttaa budjetissa." Molemmat kohdeyrityksen suunnittelijat ovat työsken-
nelleet Frontend-kehittäjinä, ja kokivat ymmärtävänsä kehittäjien työtä hy-
vin. Molempien suunnittelijoiden kokemus Frontend-kehittämisestä on muu-
taman vuoden takaa. Toinen suunnittelija nosti esille ymmärtävänsä, että
jotkut asiat alalla ovat saattaneet muuttua niiden vuosien aikana, jolloin
hän ei ole enää toiminut kehittäjänä.

Toinen suunnittelija nosti esille, että nykyään hänen kykynsä teknisen puolen
huomiointiin tulee isolta osin oman teknisen kokemuksen ja taustan kautta.
Suunnittelija kertoi, ettei kohdeyrityksessä ole käyty yhdessä läpi kehittäjän
nykytyötä ja heidän tapaansa tehdä projektiin liittyviä tehtäviä. Suunnitte-
lijan mukaan toimistolla kuitenkin saattaa ohimennen ja sattumalta kuulla
kehittäjien puhuvan omasta työstään, mutta tiedon jakaminen ei ole aktii-
vista eikä tähtää siihen, että osapuolet pyrkisivät ymmärtämään toistensa
työtä paremmin. Suunnittelija kommentoi, että tiedon kartuttaminen tekni-
sistä teemoista kuten IT-arkkitehtuurista, on pitkälti kiinni siitä, kysyykö
oma-aloitteisesti kehittäjiltä lisätietoa.

Kehittäjät olivat valmiita auttamaan suunnittelijaa huomioimaan tekniset
ratkaisut. Kehittäjät kertoivat osaavansa nostaa esiin rajoitteita, joita tekni-
nen toteutus saattaa tuoda designiin. Kehittäjä 4 kommentoi: "Designereille
on hyödyllistä ymmärtää teknisiä rajoitteita, mutta devaajien vastuulla on
tuoda niitä esiin."

Kehittäjät toivoisivat, että suunnittelijat tietäisivät, mikä on helppoa ja vai-
keaa toteuttaa. Kehittäjä 4 kuvaili, että nykyisin suunnitellut asiat eivät vält-
tämättä ole helppoja toteuttaa tai voivat olla lähes mahdottomia toteuttaa.
Toinen suunnittelija kertoi, että on vaikeaa tietää, mikä on helposti toteutet-
tavissa, ja mikä ei. Hän kuvaili, että pyrkii tunnistamaan haastekohtia oman
teknisen kokemuksensa perusteella ja tarvittaessa oma-aloitteisesti kysyy ke-
hittäjältä mielipidettä. Suunnittelija kertoi, että vastaan ei ole tullut juuri
tilanteista, joissa kehittäjä itse olisi pyytänyt designien katsomista yhdessä,
jotta voitaisiin varmistua siitä, että ei tehdä suunnitelmia, joiden toteutus
on aikaa vievää tai teknisesti mahdotonta. Suunnittelija kertoi, että tarvitsi-
si lisää tietoa kehittäjien työstä, jotta osaisi kommentoida tarkemmin, miten
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suunnittelijat voisivat auttaa ja tehostaa kehittäjien työskentelyä.

Kehittäjät toivoivat suunnittelijoilta luovuuden rajoittamista tilanteissa, jos-
sa näyttävä design ei tuo merkittävää lisäarvoa palvelulle. Kehittäjä 3 kom-
mentoi asiaa seuraavasti: "Joskus designissa pistetään visuaalisuus koodaa-
misen helppouden, ajankäytön ja tehokkuuden edelle kehitysvaiheessa. Jos-
kus on fiksua, että asiat toteutetaan tavalla, mikä on visuaalisesti vähemmän
näyttävä, mutta säästää kehitysaikaa huomattavasti. – Olisi hyvä pitää mie-
lessä designerin näkökulmasta, että kun suunnittelee hienon jutun, niin sen
koodaamiseen menee aikaa ja se aika on väkisinkin pois jostain muusta." Ke-
hittäjät toivoisivat, että suunnittelijat käyttäisivät perinteisiä ja suosittuja
rakenteita ja komponentteja mahdollistaakseen tehokkaan kehitystyön. Ke-
hittäjä 1 muistutti: "Koodatessa kaikki, mikä rikkoo tiettyä gridiä tai tiettyä
järjestystä on ylimääräistä toteuttamista. Webbiselaimen puolella kaikki on
yleensä järjestetty viivaan tai tiettyyn kohtaan." Kehittäjä 4 nosti esille, että
suunnittelijoiden ja kehittäjien tarvitsee olla samalla sivulla siitä, mitä ol-
laan tekemässä ja puhua asioista samoilla termeillä: "[Tarvitsee] yhtenäisen
kielen, mitä molemmat devaajat ja designerit käyttää, että ollaan samalla
sivulla. Tietynlaisen kontraktin luominen, että käytetään näitä värejä, teks-
tityylejä, ikoneita. Molemmat tietää, mitä ollaan tekemässä. Ei ole sellaista,
että designer tekee jotain täysin erilaista, täysin uutta yhtäkkiä, mikä saattaa
sekoittaa asioita paljon toteutusvaiheessa." Kehittäjä 4 kertoi, että yhtenäi-
sen kielen käyttö voi käytännössä näkyä esimerkiksi niin, että suunnittelija
nimeää värit ja tekstityylit design-dokumenteissaan tavalla, jotka ovat myös
kehittäjille selkeitä ja käytettävissä myös koodipuolella. Lisäksi kehittäjät
toivoisivat, että suunnittelijat olisivat tietoisia heidän käyttämistään mene-
telmistä ja työkaluista. Näin suunnittelijat voisivat lähtökohtaisesti suunni-
tella asioita tavalla, joka olisi tehokkaasti ja vaivattomasti toteutettavissa
koodipuolella.

Kehittäjät toivoisivat suunnittelijoilta erityisesti komponenttikirjastojen eli
"UI-kittien"käyttöä, koska niistä löytyvien komponenttien käyttö ja muok-
kaus on heille usein nopeaa ja tuttua. Kehittäjien mukaan kokonaan itse
piirrettyjä komponentteja voisi käyttää, jos sille on perusteltu syy, mut-
ta normaalisti designin pohjana voisi käyttää valmiista kirjastoista löytyviä
komponentteja. Lisäksi kehittäjien mukaan valmiiden komponenttien käyt-
tö tarkoittaa, että kehittäjien ei tarvitse itse pohtia kaikkia käytettävyyteen
ja saavutettavuuteen liittyviä yksityiskohtia, vaan perusasiat on jo mietitty
komponenttikirjastoa rakennettaessa. Erityisesti yrityksen oma komponent-
tikirjasto oli osalle kehittäjistä tuttu ja helppokäyttöinen. Kehittäjä 1 sanoi:
"Käytettävyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta tietysti koitetaan tehdä
mahdollisimman toimivia ratkaisuja. Esimerkiksi meidän UI-kitti, mikä on
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vuosien varrella kehittynyt, niin sieltä löytyy jo tosi paljon valmiita ratkaisu-
ja siihen, että käyttökokemus pysyy toimivana. – Me käytetään paljon sem-
moisia kirjastoja, mitkä on suunniteltu hyvin pitkälti siitä näkökulmasta, että
se on jo valmiiksi tosi käytettävä ja saavutettava."

Yleisesti kehittäjät pitivät suunnittelijoiden rakentamia prototyyppejä hyö-
dyllisinä ja tarpeellisina. Kehittäjät arvostivat yksityiskohtaisesti, yksiselit-
teisesti ja huolellisesti toteutettuja leiskoja. Olisi myös kehittäjien mieles-
tä hyvä, jos leiskoissa kävisi ilmi ja olisi selkeästi nähtävissä interaktiivisuus
eli esimerkiksi, miltä näyttää välilehden vaihto menupalkissa tai napin hover-
efekti. Prototyyppien avulla kehittäjät haluavat pystyä itsenäisesti liikkua eri
näkymien välillä ja saada yleiskuvaa palvelun toiminnasta. Näin kehittäjät
voivat itsenäisesti katsella, miten näkymät ovat yhteydessä toisiinsa esimer-
kiksi eri nappien ja valikkojen kautta. Suunnittelijat linkittävätkin näkymiä
tyypillisesti toisiinsa, jolloin piirroksista muodostuu klikkailtava prototyyppi,
jota kehittäjät voivat itsenäisesti tutkia.

Kehittäjille oli tärkeää, että suunnittelijan tekemä prototyyppi ja leiskat ovat
helposti jaettavissa kehittäjille. Nykyisin käytössä olleet Adobe XD ja Figma
-työkalut koettiin toimiviksi ja kehittäjäystävällisiksi. Kehittäjä 5 kommen-
toi Figman käyttöä työssään: "En välttämättä tee itse muokkauksia Figmaan,
mutta designereiden on helppo ja nopea jakaa leiskoja Figmassa. Näiden tar-
kasteleminen, lukeminen ja katsominen on koodareille helppoa." Kehittäjien
mielestä nykyisin käytössä olevat design-työkalut tuntuivat riittäviltä ja tu-
kivat heidän työskentelyään.

Toinen suunnittelijoista kertoi, että tekniset haastekohdat pyritään tunnista-
maan designissa ja designista pyritään tehdä kehittäjäystävällinen. Kuiten-
kin hän huomauttaa, että kaikkia puolia ei välttämättä tule ajatelleeksi ja
välillä teknisen puolen huomioimisen voi unohtaa. Suunnittelija kertoi, että
tilanteessa, jossa tekninen haastetilanne on tuttu edellisestä projekteista tai
esimerkiksi kirjallisuudesta, on sen huomioiminen helpompaa. Suunnittelija
mainitsi, että tekninen puoli voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon
designissa. Toinen suunnittelijoista kertoi, että kokonaisuudessaan voitaisiin
saada työt tehtyä tehokkaammin, jos suunnittelijat kävisivät leiskat läpi ke-
hittäjien kanssa prosessin alkuvaiheessa esimerkiksi rautalankamallien piir-
tämisen jälkeen.

Suunnittelijat kertoivat ottavansa huomioon erilaisia rajatapauksia esimer-
kiksi responsiivisuuteen ja datan määrään liittyen omaan osaamisensa ja käy-
tössä olevaan aikaan suhteutettuna. Suunnittelijat nostavat esille, että kaik-
kia vaihtoehtoja ei voida piirtää Design Sprintin aikana. Lisäksi suunnitte-
lijat myöntävät, että eivät välttämättä tule ajatelleeksi kaikkia mahdollisia
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relevantteja erikoistilanteita, jotka saattaisivat vaikuttaa designiin. Toinen
suunnittelijoista kuitenkin kertoi, että oman kokemuksensa perusteella osaa
välttää luontaisesti joitakin rajatapauksiin liittyviä haasteita tehdessään de-
signia.

Toinen suunnittelijoista kertoi, että kehittäjien osaamistasoa ei huomioida
erityisesti leiskoja piirtäessä. Näin toimitaan, koska ensinnäkään leiskoja piir-
täessä ei aina tiedetä, ketkä projektin kehitystiimissä tulevat olemaan tai
tullaanko projektia ylipäätään toteuttamaan kohdeyrityksessä. Suunnitteli-
ja kertoi ajattelevansa, että kohdeyritys löytää projektin tarpeisiin sopivat
tekijät, eikä suunnitelmaa tarvitse yksinkertaistaa kehittäjän osaamiseen so-
pivaksi. Suunnittelija myös tuo ilmi, ettei muista tilannetta, jossa kohdeyri-
tyksen kehittäjät, eivät olisi osanneet toteuttaa suunniteltua palvelua.

4.5 Vuorovaikutus

Tässä alaluvussa käydään läpi kohdeyrityksen vuorovaikutukseen liittyviä
teemoja. Alaluvussa 4.5.1 esitellään nykyiset vuorovaikutuskanavat ja vuo-
rovaikutukseen vaikuttavia yrityksen käytäntöjä. Lisäksi käydään läpi käy-
täntöjä palavereihin liittyen ja esitellään koko yrityksen henkilöstölle avoi-
mien tapaamisten luonnetta ja eroavaisuuksia. Alaluvussa 4.5.2 käydään läpi
kohdeyrityksen vuorovaikutustilanteita, -tapoja ja vuorovaikutuksen sävyä
sisältäen, miten yhteyttä toisiin otetaan ja milloin vuorovaikutusta tapah-
tuu. Alaluvussa 4.5.3 käsitellään vuorovaikutuksen määrää suunnittelijoiden
ja ohjelmistokehittäjien välillä.

4.5.1 Vuorovaikutuskanavat

Vuorovaikutuskanavat suunnittelijoiden ja kehittäjien välisessä kommunikoin-
nissa ovat kohdeyrityksessä Slack, palaverit etänä, hybridimuodossa ja pai-
kan päällä toimistolla sekä vapaamuotoinen toimistolla keskustelu. Lisäksi
käytetään sähköpostia. Merkittävimmät vuorovaikutuskanavat on nostettu
esiin kuvassa 3. Työntekijät saavat valita työskentelevätkö etänä vai toimis-
tolta eikä pakollisia toimistopäiviä tai tapahtumia ole. Lisäksi työntekijöillä
on liukuva työskentelyaika, eikä työskentelyä rajoiteta tiettyihin kellonaikoi-
hin. Työntekijöille ei myöskään ole erikseen asetettu pakollisia kellonaikoja,
jolloin heidän pitäisi olla tavoitettavissa.

Slack on pikaviestintäohjelma, jonka avulla voi ryhmitellä keskusteluja tiet-
tyjen kanavien alle ja työntekijät eri tiimeistä voivat olla vuorovaikutuksessa
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Kuva 3: Vuorovaikutuskanavia suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien vä-
lillä kohdeyrityksessä

keskenään. Yrityksessä on Slack-kanavia muun muassa eri projekteille sekä
erilaisille teemoille, kuten saavutettavuudelle ja designille. Lisäksi on kanavia
vapaamuotoiseen keskusteluun ilman tiukasti rajattua teemaa. Keskustelu
kanavissa on pääsääntöisesti rentoa ja matalan kynnyksen vuorovaikutusta.
Tiedon jakamiseen ja keskusteluun kanavilla ei tyypillisesti ole suosituksia tai
velvoitteita, joten keskustelu syntyy työntekijöiden oma-aloitteisuudesta. Ka-
navilla toistuu tiettyjen henkilöiden aktiivisuus, kun taas suuri osa kanavan
seuraajista ei osallistu keskusteluun tai reagoi julkaisuihin näkyvästi. Toinen
suunnittelijoista kertoi, että Slack auttaa tiedon siirtämisessä eri henkilöi-
den välillä, sillä esimerkiksi tietyn projektikanavan keskustelua voi seurata
sivusta. Suunnittelija kuitenkin nosti esille, että pelkkä kanavalla oleminen
ei tarkoita, että oma-aloitteisesti ja itsenäisesti osallistuisi keskusteluihin ti-
lanteessa, jossa häntä ei erikseen puhutella.

Palavereita järjestetään tarpeen mukaan eri projekteille ja aihealueille etä-
nä, hybridimuodossa tai paikan päällä toimistolla. Lisäksi joillakin henkilöil-
lä voi olla tapaamisia myös asiakkaan tiloissa. Yrityksen sisäiset etäpalaverit
järjestetään Google Meet -videopuhelupalvelussa 5. Lisäksi kaikille työnteki-
jöille on avoimia hybridimuodossa järjestettyjä tapaamisia, joihin voi osal-
listua toimistolta tai etänä. Näitä ovat kuukausittainen projektitilanteiden
läpikäynti, kuukausittainen Tech-tapaaminen sekä viikoittainen kuulumista-
paaminen "Etätyö-update". Näihin tapaamisiin on kutsuttu kaikki työnte-

5Google Meet. (2022). Videopuhelupalvelu. https://meet.google.com/
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kijät, mutta osallistuminen on vapaaehtoista. Kuukausittainen projektitilan-
teiden läpikäynti -tapaaminen sisältää pitkälti nopean läpikäynnin jokaisen
projektin etenemisestä kuukauden aikana ja nykytilasta. Lisäksi tapaamisen
lopuksi pidetään retrospektiivi, jossa työntekijät voivat anonyymisti laittaa
digitaaliselle Miro-taululle kuukauden aikana tapahtuneita hyviä ja huonoja
asioita. Kuukausittaisessa Tech-tapaamisessa työntekijät jakavat tyypillisesti
tietoaan eri aiheista. Usein tapaamiseen osallistuu erityisesti kehittäjiä, ja pu-
heenaiheena on teknisiä teemoja eri projekteihin liittyen. Viikoittainen kuu-
lumistapaaminen "Etätyö-update"sisältää vapaata jutustelua työntekijöiden
kesken esimerkiksi ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista tai vapaa-ajan
vietosta.

Edellä mainituista kolmesta eri tapaamisesta selvästi suosituin osallistuja-
määrältään on kuukausittainen projektitilanteiden läpikäynti ja toiseksi suo-
situin on kuukausittainen Tech-tapaaminen. Osallistujissa on kuitenkin näi-
den tapaamisten välillä selkeä ero, sillä projektitilanteen läpikäyntiin osallis-
tuu henkilöitä eri rooleista, kuten kehittäjiä, suunnittelijoita ja projektipääl-
liköitä, kun taas tyypillisen Tech-tapaamisen osallistujat ovat pitkälti kehit-
täjiä ja välillä suunnittelijoita. Vaikka designia ja suunnittelijoiden työkaluja
käsitellään välillä kuukausittaisissa Tech-tapaamisissa, on niiden fokus tyy-
pillisesti nimensä mukaisesti teknisissä aiheissa ja teemoissa, kuten tietyssä
ohjelmointikielessä tai tietynlaisten kokonaisuuksien ohjelmoinnissa. Kehit-
täjä 4 kertoikin, että Tech-tapaamisiin voitaisiin tuoda lisää design-aiheita
ja jakaa myös design-osaamista. Kuulumistapaamiseen osallistuu työntekijöi-
tä kaikista rooleista, mutta osallistujamäärä on huomattavasti toisia avoimia
tapaamisia pienempi.

Nykyiset vuorovaikutuskanavat koettiin toimiviksi. Useampi haastateltava
nosti esille, että nykyiset vuorovaikutuskanavat ovat hyvät ja riittävät kom-
munikoinnin ylläpitämiseksi. Ylimääräisille kommunikointikanaville ei nähty
suurta tarvetta.

4.5.2 Vuorovaikutustilanteet, -tavat ja sävy

Vuorovaikutus suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä perustui pitkälti kysy-
myksiin ja vastauksiin. Tyypillinen tilanne oli, että kehittäjällä on kysymys
uuden ominaisuuden ulkonäöstä tai käytettävyydestä, ja hän kaipasi suun-
nittelijan mielipidettä asiaan. Toinen suunnittelijoista kommentoi: "Vuoro-
vaikutus lähtee usein kyssäreistä liikkeelle. – Lähtökohtaisesti vastaat siihen
yhteen esitettyyn kysymykseen, joka on vähän sääli. Luulen, että monen asian
voisi tehdä paremmin." Usein kehittäjä etukäteen muodosti alustavan idean
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ja saattoi jopa aloittaa jo tämän toteutuksen, ja kysyi vasta sitten suunnitte-
lijalta mielipidettä. Esimerkiksi Kehittäjä 4 kertoi, että huomatessaan haas-
teen designissa hän pohtii ensin vaihtoehtoista ratkaisua, jotta suunnittelijan
kanssa on helpompi ideoida ja löytää tilanteeseen paras ratkaisu.

Kehittäjät kokivat nykyisen vuorovaikutuksen osin yksipuoliseksi: projektin
alkuvaiheessa suunnittelija kertoi kehittäjälle, mitä tämän pitää tehdä ja to-
teutusvaiheen alkaessa kehittäjä kysyy suunnittelijalta ideoita ongelmien kor-
jaamiseksi. Kehittäjät kokivat, että tieto designiin liittyvistä haasteista tu-
lee helposti ilmi liian myöhään, mutta tietoa ei kuitenkaan tahallaan jätetä
kertomatta. Kehittäjät nostivat esille, että vuorovaikutus syntyy usein juuri
kehittäjän oma-aloitteisuudesta. Kehittäjä 3 sanoi: "Lähtökohtaisesti jos ei
kysy, niin ei tiedä muuta kuin, mitä leiskassa on visuaalisesti ilmaistu." Sa-
moin Kehittäjä 6 kertoi, että design-dokumenttien luovutuksen jälkeen vuo-
rovaikutus kumpuaa täysin kehittäjän oma-aloitteisuudesta. Toinen projek-
tipäälliköistä kommentoi kehittäjien ja suunnittelijoiden vuorovaikutuksen
olevan hänen näkökulmastaan yhteiskeskustelua: "Joissain tilanteissa ke-
hittäjällä voi olla annettavaa keskusteluun [designista suunnittelijan kanssa].
Hän näkee suunnittelijan tekemän leiskan ja antaa kommentteja, että ”Hei
tämä näyttää kivalta, mutta on teknisesti aika haastava tehdä. Voimmeko me
miettiä tähän jotain muuta vaihtoehtoa?” –. Eli yhteiskeskustelua, miten jo-
kin kannattaa toteuttaa, jos ohjelmistokehittäjä huomaa, että tässä on jotain
haastavan, hankalan tai kompleksisen näköistä."

Suurin osa kehittäjistä nosti esiin, että heillä on matala kynnys lähestyä
suunnittelijaa. Haastateltavat nostivat esille, että kommunikointi tapahtuu
nyt muun työn lomassa ohimennen. Kehittäjä 3 kommentoi alkuperäisen de-
signin muuttamisesta kommunikointia: "Ohimennen sanon joskus [suunnit-
telijalle], että tehtiin muuten näin." Kehittäjä 6 kertoi: "Tiedän, että voin
helposti lähestyä [suunnittelijaa]. Meidän designerit haluaa keskustella ja on
valmiita auttamaan". Samoin Kehittäjä 2 sanoi: "Jos on jotain ollut epäsel-
vää tai vaihtoehtoisesti ettei ole ollut valmista designia johonkin, niin pystyy
tosi matalalla kynnyksellä kysyy, että ’Onko tää hyvä, vai mitä tässä kannat-
taisi muuttaa, siirtää, tehdä?’ Mä ainakin itse koen, että tää homma toimii
tosi hyvin." Kehittäjät kokivatkin, että osaavat ja uskaltavat kysyä suun-
nittelijoilta apua sitä tarvitessaan. Myös toinen suunnittelijoista koki, että
kehittäjillä on rohkeutta kysyä häneltä lisätietoa leiskoista. Toisaalta esimer-
kiksi Kehittäjä 4 oli kohdannut tilanteita, joissa muut kehittäjät eivät olleet
uskaltaneet tai tajunneet kysyä apua.

Kehittäjät kuvailivat, että kohdatessaan designiin liittyvän haasteen he käy-
vät "nykäisemässä suunnittelijaa toimistolla hihasta", laittavat Slackissa vies-
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tiä tai "vaan kysyvät jos on kysyttävää". Toinen suunnittelijoista kertoi, että
vuorovaikutus on nykyisin ollut vapaamuotoista ja noussut jostain tarpeesta.
Suunnittelija kommentoi, että on hyvä, että kehittäjät uskaltavat tulla ky-
symään apua ja "nykäisemään hihasta", mutta epämuodollinen vapaa kom-
munikointi on myös raskasta suunnittelijalle: "Jos tuntuu, että oma pää on
jo valmiiksi tosi pirstaleinen projektien suhteen niin se voi olla hankalaa, et-
tä joku tulee jollain tietyllä sekunnilla kysymään, että ’hei voisitko auttaa
mua tän asian kanssa.’" Suunnittelijan mukaan ei ole ideaalia, että kehittä-
jät tulevat vapaasti kysymään toimistolla eri projekteista, sillä vastauksia on
haastavaa antaa lyhyessä ajassa ja jatkuvat keskeytykset häiritsevät omaa
työskentelyä. Suunnittelijan mukaan voi myös olla turhauttavaa, jos kehit-
täjä tulee projektiin liittyvän yksittäisen kysymyksen kanssa ja suunnitteli-
ja huomaa, että projektissa olisi tarvittu suunnittelijan apua jo paljon var-
haisemmassa vaiheessa ja kysymyksen ratkaiseminen saattaisi vaatia laajoja
muutoksia palveluun.

Suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä on haastateltavien mukaan luottamus-
ta sekä kunnioitusta ja he arvostavat toistensa työtä. Kehittäjä 5 kuvaili,
että suunnittelijoiden työssä ei ole asioita, joita hän ei arvostaisi. Kehittä-
jä 4 kertoi kehittäjien osaavat kunnioittaa designerin visiota, vaikka eivät
tietäisi kaikkia perusteluita erilaisille design-ratkaisuille: "Välillä devaajien
pitää vain luottaa designerin visioon, että designerilla saattaa olla näkemys
asiasta, mikä ei välttämättä aukea devaajille, mutta sillä on kuitenkin vali-
dit syynsä, vaikka liittyen siihen, miten brändi ilmenee designista – Meillä
on kunnioitus ja luottamus hyvällä mallilla. Meillä ollaan vastaanottavaisia
molempiin suuntiin kuuntelemaan toisiaan. Designin suhteen kaikilla on tar-
peeksi pienet egot. Ei tule turhia konflikteja tai sellaisia yksinvaltiasasemia.
On devaajia, jotka pystyy tekemään pieniä design-hommia ja designerit luot-
taa siihen, että ne kykenee tekee sen". Yleisesti kehittäjät kertoivat arvos-
tavansa ja kunnioittavansa suunnittelijoiden tekemiä designeja. Kehittäjä 6
kommentoi luottamusta osapuolten välillä: "Luotan aika paljon meidän de-
signereihin ja lähinnä oon siinä ehkä vieressä konsultoimassa teknistä puolta,
mitä designissa mahdollisesti pitäisi ottaa huomioon." Molemmat suunnit-
telijat kokivat, että kohdeyrityksen kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä oli
molemminpuolinen arvostus. Toinen suunnittelijoista kommentoi, että kehit-
täjät kunnioittavat hänen tekemiään designeja ja tunnistavat suunnittelijan
työn arvon. Suunnittelijat luottivat ja olettivat, että kehittäjät osaavat teh-
dä pienempiä suunnittelupäätöksiä myös itsenäisesti. Toinen suunnittelijois-
ta kertoi, että kohdeyrityksessä on päteviä kehittäjiä, jotka osaavat toteuttaa
suunnitellut ideat nopeasti. Lisäksi toinen suunnittelijoista mainitsi, että hän
ei näe tarvetta sille, että kehittäjiä tarvitsisi erityisesti vahtia, sillä kohdey-
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rityksen kehittäjät ovat osaavia.

Vuorovaikutus suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä koettiin rennoksi. Ke-
hittäjä 6 kommentoi vuorovaikutusta kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä:
"On helppo keskustella, on helppo ymmärtää käsittääkseni molemmin puolin.
Kuvaisin, että se on tällä hetkellä aika vaivatonta ja rentoa, joka on mun mie-
lestä hyvä." Yleisesti vuorovaikutustapoja ja vuorovaikutuksen sävyä kuvail-
tiin hyviksi sekä toimiviksi, ja niihin oltiin tyytyväisiä. Toinen suunnittelija
kertoi, että vuorovaikutuksen sävyn suhteen ei ole isoja ongelmia.

Kehittäjät kokivat, että suunnittelijalta saa tyypillisesti vastauksen nopeasti.
Kehittäjä 6 kertoi: "On useastikin tullut semmoisia tapauksia vastaan, missä
en ole vaan keksinyt mitään hyvää ratkaisua. Designerilta se tulee ihan se-
kunnissa. Se on kyllä todella merkittävä asia ja sitä arvostan ehdottomasti."

Kehittäjät arvostivat, että suunnittelija on avoin ideoille ja, että designia
saa myös haastaa. Kehittäjä 5 kommentoi: "Mun mielestä pitäisi siirtyä sii-
hen, että vuorovaikutusta on muulloinkin kuin vaan jos on kysyttävää. Kaikki
koodarit ei välttämättä oma-aloitteisesti uskalla tai kehtaa kysyä tai haastaa.
Mun mielestä haastamisen osalta voidaan saada hyviä lopputuloksia." Toinen
suunnittelijoista kertoi, että hänestä kehittäjät voisivat haastaa ja kyseena-
laistaa leiskoja nykyistä enemmän. Suunnittelijan mukaan esimerkiksi leis-
kojen esittely kehittäjälle voisi olla vuorovaikutteisempaa niin, että molem-
mat osapuolet voisivat jakaa ideoitaan ja ajatuksiaan, sillä näin lopputulos
on todennäköisemmin laadukkaampi. Lisäksi toinen suunnittelijoista kertoi
erikseen olevansa avoin kehittäjien ideoille.

Palautteen toivottaisiin olevan molemminpuolista yhteiskeskustelua suunnit-
telijan ja kehittäjän välillä. Lisäksi kehittäjät kokivat, että palautetta kuu-
luisi antaa rehellisesti, kunnioittavasti ja asiallisesti. Kehittäjä 5 sanoi: "Li-
säisin sen [vuorovaikutuksen] määrää ja kattavuutta. – Istutaan alas, pallo-
tellaan, brainstormaillaan ja annetaan palautetta puolin ja toisin. Mahdol-
lisimman rehellisesti ja suoraan kaunistelematta." Kehittäjä 3 painotti mo-
lemminsuuntaisen palautteen arvoa: "Monestihan tehdään silleen, että jos-
sain kohtaa projektia, kun aletaan olla loppusuoralla teknisen toteutuksen
kanssa istutaan alas suunnittelijan kanssa. Yleensä suunnittelija antaa pa-
lautetta, että ’Hei, ton voisi tehdä eri tavalla.’ Siinä harvemmin tulee esiin
juttuja, että hän olisi voinut designata eri tavalla. – Mutta se voisi olla kaksi-
suuntainen se kommunikaatio, ns. retrospekti siitä, mitä on tehty, mitä olisi
kumpikin osapuoli voinut tehdä eri tavalla tai voi tehdä eri tavalla vielä siinä
kohtaa." Kehittäjä 4 myös muistutti molemminpuolisen luottamuksen tär-
keydestä palautteenannon kontekstissa: "Designer luottaa siihen, että devaa-
jat ei vaan kiusakseen kritisoi jotain, vaan että siellä on ihan oikeita syitä,
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minkä takia annetaan tietynlaista palautetta."

Usea haastateltava mainitsi, että onnistumisen tunteeseen vaikuttaa kol-
legoilta saatu palaute. Positiivinen palaute kollegoilta ja erityisesti omilta
tiimiläisiltä koettiin motivoivaksi ja ilahduttavaksi. Toinen suunnittelijoista
kertoi: "Sitä ei välttämättä sanota erikseen ääneen, jos joku asia meni hyvin.
– Joskus tuntuu, että voisi saada enemmänkin sellaista palautetta joltain,
että toi oli hyvä."

Tilanteessa, jossa on muodostunut erimielisyyksiä designista kehittäjän ja
suunnittelijan välille, osapuolet kertoivat keskustelevansa yhdessä ja poh-
tivansa toimivaa ratkaisua. Suunnittelija sanoi, että pienemmissä design-
yksityiskohdissa, kuten elementin kulmien pyöristyksissä ja väreissä, hän ko-
ki, että viimeinen sana ja päätäntävalta on suunnittelijalla, mutta kehittä-
jien mielipiteet pyritään myös huomioimaan. Toisen suunnittelijan mukaan
erimielisyydet käsitellään yhdessä keskustellen, mutta hän kertoi välillä sa-
noneensa kehittäjille, että design on hänen mielestään hyvä eikä sitä ole nyt
tarvetta muuttaa. Suunnittelija korosti, että erimielisyyksiä designista ei kui-
tenkaan ole paljoa, mikä saattaa hänen mukaansa kertoa siitä, että yhteis-
työtä on liian vähän.

Yleisesti kehittäjät kokivat, että suunnittelijat ovat halukkaita ja valmiita
ottamaan palautetta vastaan, vastaamaan kysymyksiin sekä antamaan ehdo-
tuksia. Kehittäjä 5 toivoi, että suunnittelija ottaisi vastaan mahdollisimman
paljon palautetta, sillä kehittäjät ja projektipäällikkö tarjoavat suunnitteli-
jalle arvokasta tietoa esimerkiksi vaatimuksista. Hänen mukaansa näin myös
jatkosuunnittelun tekeminen olisi helpompaa.

Toinen suunnittelijoista ideoi, että ihmisiä voitaisiin kannustaa antamaan
enemmän palautetta. Suunnittelija kommentoi: "Jos haluat palautetta sun
tekemisestä, sitä kannattaa pyytää. Mutta ongelma onkin ehkä se, että sitä
ei tule pyytäneeksi." Kehittäjä 6 mainitsi, että olisi hyödyllistä, että kehittä-
jät olisivat entistä aktiivisempia antamaan palautetta designista. Kehittäjä
4 muistutti siitä, että palautteen antajan pitää muistaa oikea sävy viestin-
nässään: "Idea ei kuitenkaan ole kritisoida designeria vaan designia." Toinen
suunnittelijoista ehdotti, että vastuuta palautteen keräämisestä kehittäjiltä
voisi antaa suunnittelijoille. Hän ehdotti, että suunnittelijat voisivat esimer-
kiksi luoda valmiiksi lomakkeen, jolla voitaisiin kysyä palautetta kehittäjiltä
projektin aikana tai päätteeksi. Tässä voitaisiin kysyä suunnittelijan mukaan
kehittäjiltä esimerkiksi "kolme helpointa, vaikeinta ja mieleen noussutta jut-
tua"designiin tai prosessiin liittyen.

Toinen suunnittelija nosti esille, että tiimin vuorovaikutuksen kannalta on iso
haaste, jos tiimi ei koe yhteishenkeä. Suunnittelija kertoi, että olisi merkityk-
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sellistä tuntea tiimiin kuuluvat henkilöt vähintäänkin nimeltä, jotta vuorovai-
kutuksen kynnys olisi matalampi. Lisäksi hän muistutti, että tiimiä ryhmäyt-
tävät jatkot, afterworkit tai yhteiset kahvitauot, joissa puhutaan muustakin
kuin työasioista, auttavat keskinäisen luottamuksen ja vuorovaikutussuhteen
syntymisessä. Suunnittelija kommentoi: "Väitän, että tosi moni asia kitey-
tyy siihen, kuinka hyvin tunnet sen ihmisen, kuinka hyvin sä luotat siihen
ihmiseen, uskallatko sanoa sille ihmiselle ääneen sun huolet, murheet, toi-
veet, pelot - ihan mitä vaan. Väitän, että näissä auttaa paljon se, että näet
ihmisestä jotain muutakin kuin sen työpersoonan. – Se voisi auttaa montaa
kommunikaatiojuttua, että ne ihmiset olisi oikeasti ihmisiä kaikkien silmis-
sä."

Toinen suunnittelijoista nosti esille, että haasteet kehittäjien kanssa työsken-
telyssä johtuvat usein kommunikaatiokatkoksista tai väärinymmärryksistä,
mutta eivät muodosta varsinaisia konflikteja. Suunnittelija kertoikin arvosta-
vansa kehittäjissä muun muassa kykyä työskennellä yhdessä ja kommunikaa-
tiotaitoja. Kommunikaatiokatkoksia tapahtui suunnittelijan mukaan esimer-
kiksi silloin, kun kehittäjällä on projektista vanhentunutta tietoa ja esimer-
kiksi leiskat ovat ristiriidassa tiedon kanssa. Erityisesti kehittäjät nostivatkin
esille, että kaipaisivat lisää tietoa siitä, mitä toinen osapuoli on tekemässä.
Kehittäjät toivoisivat ennakoivasti tietoa esimerkiksi mahdollisista tulevista
muutoksista palveluun.

Kehittäjät kokivat suunnittelijan perustelut tärkeiksi. Kehittäjät toivoivat
suunnittelijoilta hyviä kommunikaatiotaitoja sisältäen sen, että designia osa-
taan selittää ja antaa siitä taustatietoja. Kehittäjä 1 sanoi: "Mä en mie-
lelläni koodaa juttua, jolle ei oo annettu mitään syytä, miksi se pitää tehdä
niin." Nykyisin design-perustelut eivät aina välttämättä tavoita kehittäjää.
Kehittäjä 3 kertoi: "Itse toivoisin enemmän läpinäkyvyyttä Design Sprint ja
design-vaiheeseen. Miten asiakkaan tarpeesta on päädytty tiettyyn leiskaan?"

Kehittäjät pitivät tärkeinä, että kehittäjä ja suunnittelija ovat yhteisymmär-
ryksessä projektin tavoitteista ja prioriteeteista. Lisäksi tärkeäksi koettiin
myös se, että osapuolet ymmärtävät toisiaan. Näiden toimien avulla koet-
tiin, että voidaan ennaltaehkäistä ongelmia, mikä on merkityksellistä projek-
tin onnistumisen kannalta. Toinen suunnittelija ehdottikin, että vuorovaiku-
tukselle luotaisiin enemmän rakennetta, jotta voitaisiin myös ennakoivasti
tunnistaa tilanteita, jossa kehittäjät voisivat tarvita suunnittelijoiden apua.
Tähän auttaisi suunnittelijan mukaan suunnitelmallisuus vuorovaikutuksen
suhteen ja esimerkiksi kalenteriin varattujen aikojen sopiminen, joiden aikana
pyrittäisiin ratkaisemaan tiettyjä käyttöliittymäasioita.

Moni työntekijä on kohdeyrityksessä osa-aikainen ja työskentelee usein etänä,
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mikä voi luoda haasteita vuorovaikutukselle. Toinen suunnittelijoista nosti
esille, että kehittäjän kanssa kasvotusten puhuminen on hänen mielestään
kaikista toimivin vuorovaikutustapa. Suunnittelija kertoi, että puhuessa hän
pystyy käydä asioita yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti läpi. Lisäksi hän
nosti esille eleiden ja ilmeiden merkityksen keskustelussa ja toi ilmi, että
näiden tulkitseminen on helpointa kasvotusten.

4.5.3 Vuorovaikutuksen määrä

Vuorovaikutusta osapuolten välillä tapahtuu nykyisin ripotellen projektin ai-
kana, usein kehittäjän tai suunnittelijan oma-aloitteisuuden mukaan. Toi-
saalta kehittäjät kokivat, että kaikissa haastekohdissa heidän ei tarvitse ot-
taa yhteyttä suunnittelijaan ja pienet suunnittelutehtävät ovat itsenäisesti
toteutettavissa. Vuorovaikutukselle ei nykyisin ole varattu tyypillisesti pal-
joa aikaa, vaan tapaamisia järjestetään tarvittaessa ja keskittyen käsillä ole-
van ongelman ratkaisemiseen enemmän kuin vapaaseen molemminpuoliseen
ideointiin.

Vuorovaikutuksen määrä projektin aikana ajoittuu tietyille ajanjaksoille. Pro-
jektin alussa yhteistyötä ja vuorovaikutusta on tyypillisesti enemmän, sillä
luotua designia saatetaan käydä kehittäjän ja suunnittelijan kesken yhdes-
sä läpi selittäen, kyseenalaistaen ja perustellen. Toteutusvaiheeseen siirtyes-
sä vuorovaikutusta ei ole paljoa lukuun ottamatta mahdollisia yksittäisiä
kysymyksiä ja mahdollista suunnittelijan suorittamaa laaduntarkistusta en-
nen palvelun tuotantoon viemistä. Kehittäjä 3 kommentoi vuorovaikutuksen
määrää projektin eri vaiheissa seuraavasti: "On design-vaihe, todella lyhyt
handover ja sitten se on kehittäjätiimin itsenäistä työtä. Yksittäisiä konsul-
taatioita, yksittäisiä kysymyksiä, mitä designerilta kysytään. Mutta se ei ole
enää niin laajamittaista yhteistyötä siinä kohtaa."

Usea haastateltava koki, että vuorovaikutus toimii, kun sitä on, mutta sen
pieni määrä on haaste. Suurin osa haastateltavista toivoisi enemmän vuo-
rovaikutusta osapuolten välille. Kehittäjä 3 mainitsi: "Uskon, että parem-
paan kokonaisuuteen lopputuloksessa päästään, kun kaikki on mahdollisim-
man avointa ja kaikilla on paras mahdollinen ymmärrys siitä, mitä tehdään
ja miksi tehdään." Haastatteluissa nousi esiin toive, että vuorovaikutukselle
varattaisiin enemmän aikaa ja sen ei tarvitsisi kummuta aina omasta oma-
aloitteisuudesta. Myös toinen projektipäälliköistä nosti erikseen esille, että
kehittäjien ja suunnittelijoiden väliselle vuorovaikutukselle olisi tärkeää va-
rata aikaa.

Toinen projektipäälliköistä kommentoi, että projektissa on pitkiä aikoja, jol-
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loin ei ole vuorovaikutusta kumpaankaan suuntaan kehittäjien ja suunnitte-
lijoiden välillä. Näin ollen suunnittelijat eivät tiedä, mihin suuntaan palvelua
kehitetään, eivätkä voi antaa ajankohtaista palautetta käytettävyyden tai de-
signin suhteen. Myös toinen suunnittelijoista kertoi, että joissain projekteissa
vuorovaikutus kehittäjien kanssa on käytännössä olematonta. Suunnittelija
kertoi, että joissain projekteissa voi olla keskusteluyhteys kehittäjien kanssa,
vaikka heillä ei olisi säännöllisiä tapaamisia keskenään. Tällaisissa tilanteissa
kehittäjillä on ollut koko ajan mahdollisuus tulla kysymään apua ja mielipi-
teitä.

Kuva 4: Syitä, miksi ohjelmistokehittäjä ei ole yhteydessä suunnittelijaan

Kehittäjät nostivat useita syitä, miksi eivät ole suunnittelijaan yhteydes-
sä kohdatessaan ongelman tai haasteita designin kanssa. Näitä syitä on lis-
tattu myös kuvaan 4. Suunnittelija ei välttämättä ole ollut tavoitettavissa,
sillä suunnittelijoita on yrityksessä huomattavasti vähemmän kuin kehittä-
jiä. Näin ollen esimerkiksi yhdenkin suunnittelijan loma tai muu poissaolo
vaikuttaa merkittävästi siihen, onko apua saatavilla. Kehittäjät eivät aina
myöskään uskalla tai tajua nostaa esiin kohtaamiansa ongelmia. Kehittäjä
4 kommentoi: "Usein nähnyt tilanteita, missä devaajat ei välttämättä myös-
kään joko uskalla tai tajua nostaa esiin ongelmia ja ne tulee ilmi tosi paljon
myöhemmin, mikä ei mun mielestä ole hyvä asia." Lisäksi osa kehittäjistä
nosti esille, että arvioivat haastekohdan osion merkityksen kokonaisuudelle.
Kokonaisuudelle merkityksellisistä asioista kysytään mielipidettä suunnitte-
lijalta ja muihin asioihin keksitään ratkaisu itsenäisesti.
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Kontaktointia hidastaa myös etätyöskentely, sillä monet kehittäjät kommen-
toivat kysyvänsä apua erityisesti toimistolla suunnittelijalta kasvotusten. Ke-
hittäjä 1 kommentoi: "Jos on ollut etätöissä, niin se vähän hidastaa sitä
[suunnittelijalta avun kysymistä]. On helpompi huikata toimistolla, kun lait-
taa Slackissa viestiä ja yrittää kertoa, mistä on kyse ja mitä tapahtuu."

Sekä suunnittelijan että kehittäjän kiireet vaikuttavat vuorovaikutuksen mää-
rään vähentävästi. Kehittäjät kertoivat, että suunnittelijat voivat olla niin
kiireisiä, että kynnys ottaa yhteyttä kasvaa. Jotkut kehittäjät kokivat, että
eivät halua vaivata suunnittelijaa kiireen keskellä "pienillä asioilla"tai epäi-
livät, että vastausaika saattaisi venyä suunnittelijan kiireiden takia. Lisäksi
kehittäjät kertoivat yhteydenoton kynnyksen nousevan, jos he ovat itse kii-
reisiä. Kehittäjät kokivat, että on nopeampaa tehdä kiireessä toteutus itse
kuin kysellä apua. Kehittäjä 3 kommentoi: "Yleensä on nopeinta se, että
miettii itse ja toki sitten tarvittaessa pyytää konsultaatiota muilta." Samoin
Kehittäjä 6 mainitsi: "Useasti käynyt silleen, että ei ole ollut niin paljon ai-
kaa, niin sitten vaan tehnyt jonkun toteutuksen. Se on ollut tähän mennessä
ainakin toimiva tapa." Lisäksi toinen suunnittelija kertoi, että jos aikaa olisi
enemmän, voisi suunnittelija itsenäisesti perehtyä eri projektien tilaan luke-
malla ja osallistumalla keskusteluun projektin Slack-kanavalla sekä tarjota
oma-aloitteisesti nykyistä enemmän design-apua.

Haastatteluissa nousi esiin, että kehittäjät ja suunnittelijat toivoisivat, että
voisivat ideoida yhdessä pidempäänkin kerrallaan sen sijaan, että jokaisen on-
gelman kohdalla kehittäjän tarvitsee mennä erikseen suunnittelijan puheille.
Palavereiden lisäämisen puolesta puhuivat muun muassa Kehittäjät 1, 4 ja
5. Kehittäjä 1 kommentoi: "Niitä palavereita puuttuu. Jos olisi vaikka kah-
den viikon-kuukauden välein. Katsottaisiin, missä mennään ja mitä tapahtuu
designpuolella ja mitä koodauspuolella. Semmoinen koko projektin yleiskat-
saus voisi auttaa. – Se on hyvä, että pidetään minimissä ne palaverit, mutta
minimi voisi olla enemmän kuin nolla."

Toisaalta myös ylimääräisiä palavereita haluttiin välttää ja palavereiden mää-
rä haluttiin pitää minimissä. Kehittäjä 1 muistutti, että jokapäiväiset tai
välttämättä jokaviikkoisetkaan tapaamiset eivät ole aina tarpeellisia. Kehit-
täjä 6 ei toivonut säännöllisiä palavereita, sillä jos tapaamisessa ei ole mitään
olennaista puhuttavaa, menee keskustelu helposti "sivuraiteille".

Toinen suunnittelijoista nosti esille, että projektipäälliköllä on ollut merkit-
tävä positiivinen vaikutus tiimin vuorovaikutukselle. Suunnittelijan mukaan
projekteissa, joissa on ollut projektipäällikkö, vuorovaikutus on sujunut pro-
jektitiimin eri osapuolten kesken tyypillisesti sujuvammin kuin projekteissa,
joissa ei ole ollut mukana projektipäällikköä. Projektipäällikköä ei kuitenkaan
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ole mukana resurssisyistä jokaisessa projektissa.

Aktiivista oma-aloitteisuutta suunnittelijoiden ja kehittäjien väliseen vuo-
rovaikutukseen toivoivat niin suunnittelijat, kehittäjät kuin projektipäälli-
kötkin. Toisen projektipäällikön mukaan suunnittelijat voisivat kommunikoi-
da kehittäjille enemmän toteutusvaiheessa ja tarkistaa, että ovat kehittä-
jän kanssa yhteisymmärryksessä. Projektipäällikkö kommentoi: "Esimerkiksi
kehitysympäristössä [suunnittelija] katsoo, että ”Hei tää näyttää hyvältä tää
sivu.–"tai ”Hei tuolla ongelma. Teen tästä sulle kuvakaappauksen, että voitko
korjata tämän?” Tai jos suunnittelija olisikin niin noheva, että menee te-
kemään bugi-tiketin jo suoraan. Niin vau, se olisi tosi hieno asia. Säästäisi
aika paljon aikaa niin kehittäjiltä kuin projektipäälliköiltä." Samoin toinen
projektipäälliköistä nostaa, että kehittäjä voisi oma-aloitteisesti pyytää to-
teutusvaiheessa palautetta suunnittelijalta: "Taas itse kehittäjän suunnalta
designerille, että varmistaa, onko tullut muutoksia, voidaanko katsoa tämä
sun kanssa yhdessä tai ilmoittaa, että ’Hei, tein tämän sivun valmiiksi. Se
on nähtävillä nyt tässä kehitys- tai testiympäristössä. Voitko käydä katsomas-
sa, että onko se designin mukainen ja kerro, jos sieltä puuttuu jotain.’ "



Luku 5

Pohdinta

Tässä luvussa esitellään pohdintaa tutkimuksen tuloksista. Lisäksi nostetaan
esiin huomioita siitä, miten luvussa 2 esitelty kirjallisuus korostaa tuloksiin
liittyvistä teemoista. Alaluvussa 5.1 esitellään pohdintaa yhteistyön vaiku-
tuksesta projektien onnistumiseen ja alaluvussa 5.2 prosessin kehittämistä
ja rakenteen tuomista. Alaluku 5.3 käsittelee Design Sprintin osallistujia ja
5.4 laaja-alaista oppimista ja muiden huomioimista. Alaluvussa 5.5 esitel-
lään pohdintaa vuorovaikutuksesta ja palautteesta. Alaluvussa 5.6 käydään
läpi tutkimustulosten arviointia sisältäen pohdintaa tutkimustulosten vali-
diteetista ja reliabiliteetista. Lopuksi alaluvussa 5.7 ehdotetaan jatkotutki-
musaiheita käsiteltyjen teemojen ympäriltä. Suosituksia kohdeyritykselle on
kerätty liitteeseen F.

5.1 Yhteistyön vaikutus projektien onnistumi-
seen

Ahimbisibwe et al. (2015) nostavat esiin, että teknisten ongelmien sijaan oh-
jelmistokehitysprojektien epäonnistumiseen vaikuttavat tyypillisesti ihmisiin
liittyvät haasteet. Tätä tukee myös se, että haastatteluissa nousi esille, et-
tä suunnittelijoiden ja kehittäjien välinen yhteistyö vaikuttaa merkittävästi
projektin onnistumiseen. Haastatteluiden mukaan yhteistyöllä voidaan vai-
kuttaa aikataulussa, laajuudessa ja budjetissa pysymiseen, hyötyyn asiak-
kaalle, asiakastyytyväisyyteen, käyttäjän tarpeiden huomioimiseen, palvelun
laatuun, projektin hallittuun etenemiseen, tulevaisuuden huomioimiseen ja
tiimin tyytyväisyyteen.

Tam et al. (2020) nostavat esiin ohjelmistokehitysprojektin onnistumisen ar-
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vostelun tukena käytettävän projektinhallinnan rautakolmion. Aikataulussa,
laajuudessa ja budjetissa pysyminen nousi esiin myös tämän tutkimuksen
haastatteluissa. Lisäksi monet kertoivat, että yhteistyötä lisäämällä päädy-
tään tekemään vähemmän päällekkäistä tai turhaa työtä, tehostetaan molem-
pien työskentelyä ja pysytään todennäköisemmin sovitussa suunnitelmassa.
Yhteistyöllä kerrottiin siis haastattelujen perusteella olevan merkittävä etu
aikataulussa ja täten budjetissa pysymiseen. Toisaalta projektin laajuuteen
ja budjettiin yhteistyön lisääminen voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa myös
negatiivisesti. Nykyistä useammat tapaamiset ja vuorovaikutukselle ajan ot-
taminen voivat hetkellisesti viedä aikaa työntekijöiltä muista projekteista ja
hidastaa työskentelyä. Kuitenkin pidemmällä aikavälillä nämä ratkaisut vai-
kuttavat haastattelujen perusteella positiivisesti projektin aikataulussa, laa-
juudessa ja budjetissa pysymiseen, sillä kun kommunikaatiokatkoksilta väl-
tytään, saadaan tapaamisiin käytetty aika todennäköisesti kirittyä.

Tam et al. (2020) esittävät onnistuneen projektin piirteeksi asiakkaan osal-
listamisen sekä asiakasyhteistyön ja Shenhar et al. (1997) korostavat asiakas-
tyytyväisyyttä. Samoin tämän tutkimuksen haastatteluissa nostettiin asia-
kastyytyväisyys merkittäväksi tekijäksi projektin onnistumisen arvioinnissa.
Haastatteluissa tuotiin esiin, että asiakastyytyväisyys nousee, kun asiakkaan
kanssa edetään yhteisymmärryksessä ja asiakkaalta haetaan validaatiota sii-
tä, onko projektin etenemissuunta oikea. Samoin haastattelussa tuotiin esiin,
että onnistuneessa projektissa tuotetaan asiakasta hyödyttävä palvelu. Ny-
kyisin Design Sprint -työpajoissa ja -vaiheessa luodaan asiakkaan kanssa yh-
teisymmärrys palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista ja projektin etenemi-
sestä. Sillä suunnittelijat ovat merkittävässä roolissa Design Sprintissä ja
luomassa yhteisymmärrystä asiakkaan ja kohdeyrityksen välille, on oleellis-
ta, että ymmärrys asiakkaan tarpeista ja odotuksista siirtyy myös kehittä-
jälle. Näin kehittäjä pystyy toteuttamaan palvelua ja kommunikoimaan sii-
tä asiakkaan odotusten mukaisesti. Näin ollen suunnittelijoiden ja kehittä-
jien välinen sujuva yhteistyö vaikuttaa positiivisesti asiakastyytyväisyyteen
ja palvelun hyödyllisyyteen asiakkaalle.

Haastatteluissa nousi esille, että onnistuneen projektin lopputuloksen odo-
tetaan vastaavan loppukäyttäjän tarpeisiin. Suunnittelijoiden ja kehittäjien
välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys palvelun hyödyllisyydestä loppukäyt-
täjälle. Suunnittelijat tekevät suunnittelutyötä kohdeyrityksessä käyttäjäkes-
keisesti, ja heillä on vahva ymmärrys palvelun käyttäjistä muun muassa De-
sign Sprint -työpajojen ja käyttäjätestausten perusteella. Toisaalta kehit-
täjät eivät välttämättä tapaa käyttäjiä projektin aikana tai vuorovaikuta
heidän kanssaan suoraan missään vaiheessa. Käytettävyyden ymmärryksen
lisäämiseksi sekä loppukäyttäjien tietojen välittämiseksi kehittäjille tarvi-
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taan suunnittelijoiden ja kehittäjien välille yhteistyötä. Myös Caballero et
al. (2016) esittävät, että projektien onnistumiseen vaikuttaa positiivisesti
käyttäjän osallistaminen ja tämän tarpeiden huomiointi, jonka mahdollistaa
käyttäjäkeskeinen suunnittelun ja ketterän kehityksen yhdistäminen.

Haastatteluissa korostettiin, että onnistuneen projektin lopputuloksena syn-
tyy laadukas palvelu, jossa on huomioitu esimerkiksi käytettävyyteen, saa-
vutettavuuteen ja tietoturvaan liittyviä teemoja. Palvelun laadun edistyksen
kannalta suunnittelijoiden ja kehittäjien välisellä yhteistyöllä on haastatte-
luiden perusteella merkitystä. Moni haastateltavista koki, että suunnitteli-
jan ja kehittäjien välinen onnistunut yhteistyö johtaa helpommin yhtenäi-
seen sopusointuiseen designiin ja laadukkaamman kokonaisuuden muodos-
tamiseen verrattuna siihen, että yhteistyötä ei ole ollut. Suunnittelijat kes-
kittyvät erityisesti visuaalisuuteen ja käytettävyyteen, kun taas kehittäjien
fokus on teknisessä puolessa ja toteutuksessa. Näin ollen palvelun kokonais-
valtaisen laadun varmistamiseksi tarvitaan osapuolilta yhteisymmärrys siitä,
mikä palvelun kannalta on tärkeää, jotta annetussa ajassa ja budjetissa saa-
daan yhdistettyä designiin laadukas tekninen toteutus. Lisäksi suunnittelijan
ja kehittäjän välillä tapahtuu merkityksellistä yhteistyötä, kun suunnittelija
tarkistaa julkaisua ennen toteutuksen, niin että voidaan varmistua designin
laadusta toteutetussa palvelussa.

Haastateltavat kokivat onnistuneeseen projektiin liittyvän onnistuneen lop-
putuloksen lisäksi myös huolellisesti ja perustellusti sujuneen prosessin, jonka
aikana tiimi on ollut samalla sivulla. Haastateltavien mukaan onnistuneessa
projektissa vältytään väärinymmärryksiltä ja projekti etenee odotetulla ta-
valla hallitusti. Projektin etenemiseksi odotetulla tavalla on oleellista, että
osapuolet ovat vuorovaikutuksessa keskenään odotuksistaan, projektin etene-
misestä sekä mahdollisista aikataulumuutoksista. Myös väärinymmärrysten
minimoinnissa oleelliseksi tekijäksi nousee ennakoiva ja matalan kynnyksen
vuorovaikutus suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä.

Shenhar et al. (1997) esittävät, että yksi onnistuneen projektin piirre on
tulevaisuuteen valmistaminen. Myös haastatteluissa tuotiin ilmi, että hyvin
rakennettu palvelu mahdollistaa ylläpidettävyyden ja jatkokehityksen. Kun
ohjelmistokehitysprojektissa on tehty yhteistyötä suunnittelijoiden ja kehit-
täjien välillä alusta alkaen, on palvelulla parhaimmillaan huolella rakennettu
pohja, jossa sekä design että tekninen puoli on huomioitu myös tulevaisuut-
ta ajatellen. Näin ollen yhteistyöllä voidaan helpottaa ratkaisujen tekemistä
myös tulevaisuudessa.

Haastatteluissa nostettiin esiin, että onnistuneessa projektissa tiimi on tyy-
tyväinen projektin aikana ja sen päätteeksi. Myös tähän on suunnittelijoiden
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ja kehittäjien yhteistyöllä suuri vaikutus. Ilman yhteistyötä kasvavat riskit
sille, että design ei vastaa toteutetussa palvelussa alkuperäistä suunnitel-
maa, minkä suunnittelijat voivat kokea turhauttavana. Toisaalta kehittäjien
tyytyväisyys kärsii, jos alkuperäisessä designissa ei ole huomioitu kehittäjien
työn mielekkyyttä tai tehostamista. Lisäksi kehittäjät kokivat tärkeänä työn
mielekkyyteen vaikuttavina tekijöinä, että design perustellaan heille ja heille
tarjotaan ymmärrys palvelun kokonaisuudesta. Näin ollen suunnittelijoilla ja
kehittäjillä on merkittävä rooli toistensa tyytyväisyyden mahdollistamisessa.

Suurin osa haastateltavista piti yhteistyötä merkityksellisenä projektin lop-
putuloksen ja sen onnistumisen kannalta. Suunnittelijoiden ja osan kehittä-
jistä näkökulmasta yhteistyö kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä oli hyvin
merkityksellistä projektien onnistumisen kannalta. Toisaalta joidenkin kehit-
täjien mielestä yhteistyö ei ollut niin merkityksellistä. Projektipäälliköt ko-
kivat yhteistyön kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä tärkeäksi, mutta toi-
nen projektipäälliköistä pohti, onko yhteistyön kehittäminen merkityksellistä
kohdeyrityksen liiketoiminnallisen hyödyn kannalta.

Yhteistyön merkityksellisyyden kokemus on oleellista, sillä jos yhteistyö ei
tunnu merkitykselliseltä, ei sen eteen olla todennäköisesti valmiita laittamaan
paljoa vaivaa tai energiaa. Nykyisin yhteistyö kehittäjien ja suunnittelijoiden
välillä kumpuaa usein toteutusvaiheessa kehittäjän oma-aloitteisuudesta, jo-
ten erityisesti kehittäjän näkemys yhteistyöstä on tärkeää yhteistyön kehittä-
miseksi ja lisäämiseksi. Toisaalta yhteistyötä ei välttämättä koeta niin mer-
kityksellisenä, sillä kehittäjät joutuvat ja pääsevät tällä hetkellä tekemään
paljon design-työtä itsenäisesti. Näin ollen kaikilla ei välttämättä ole nykyi-
sin laajaa ymmärrystä tai näkemystä siitä, mitä mahdollisuuksia laajempi
yhteistyö voisi pitää sisällään ja miten se voisi vaikuttaa projektin etenemi-
seen ja lopulta lopputulokseen.

5.2 Prosessin kehittäminen ja rakenteen tuomi-
nen

Kehittäjät ja suunnittelijat voisivat olla nykyistä oma-aloitteisempia yhteis-
työn edistämisen suhteen, mutta toisaalta kaikkea vastuuta yhteydenotoista
ei voi laittaa yksilöiden harteille, jotka ovat jo kiireisiä päätehtäviensä kanssa
asiakasprojekteissa. Luomalla rakennetta ja perusteltuja tapoja toimimiselle
voidaan mahdollisesti selkeyttää heiltä toivottuja toimenpiteitä sekä madal-
taa kynnystä yhteistyöhön entisestään. Kun kaikki projektin jäsenet saadaan
sitoutettua projektin alussa sovittuun yhteistyötä tukevaan malliin, on to-
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dennäköisempää, että yhteistyö kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä sujuu
ja projekti onnistuu.

Maudet et al. (2017) esittävät, että usein tarvitaan design-dokumenttien luo-
vutusvaihe sillä kehittäjät ja suunnittelijat tekevät tyypillisesti paljon itse-
näistä työtä. Myös kohdeyrityksessä osapuolet työskentelivät paljon itsenäi-
sesti ja design-dokumentit vaativat luovutusta jossain vaiheessa projektia.
Haasteena kohdeyrityksessä on, että luovutukselle ei ole vakiintunutta pro-
sessia, jossa varmistettaisiin kaiken oleellisen tiedon välittyminen kehittäjil-
le. Tilanteessa, jossa jaetaan pelkkä linkki kehittäjälle riskit väärinymmär-
rykselle tai tiedon katoamiselle kasvavat. Designin luovutukseen voitaisiin
vakiinnuttaa malli, jota noudatettaisiin lähtökohtaisesti. Tähän malliin oli-
si huomioitu nykyisessä prosessissa havaittuja ongelmakohtia, jotta ne eivät
pääsisi toistumaan tulevaisuudessa.

Ferreira et al. (2012) nostavat esiin, että käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja
ketterän kehityksen integroinnissa on tärkeää, että osapuolilla on yhteinen
ymmärrys ja odotukset projektille, sekä että osapuolet sitoutuvat toisiinsa.
Näin ollen kohdeyrityksessä ennen designin luovutusta suunnittelija ja ke-
hittäjä voisivat tavata ja sopia yhteisistä käytännöistä ja työskentelytavoista
projektin ajalle. Tämä voisi sisältää esimerkiksi sopimisen yhteisestä kieles-
tä ja terminologiasta, jotta suunnittelija voi käyttää sovittua kieltä proto-
tyypin elementtien nimeämisessä, design-dokumenttien elementtien nimeä-
misissä sekä mahdollisissa designiin liittyvissä ohjeistuksissa. Lisäksi voidaan
sopia alustavasti siitä, mitä työkaluja osapuolet aikovat käyttää työskente-
lyssään ja mitä kanavia vuorovaikutuksessaan. Lisäksi voitaisiin käydä läpi
kaikkien vastuualueet ja selvittää, minkä verran kehittäjät toivoisivat olevan-
sa mukana designin luomisessa. Tarvittaessa yhteistä ideointiaikaa voisi sopia
suunnittelijan ja kehittäjän välille, jos kehittäjä haluaa olla mukana leiskojen
ideoinnissa. Suunnittelija ja kehittäjä voisivat myös sopia siitä, piirretäänkö
palvelusta ensin rautalankamalli ja vasta sitten korkean tason prototyyppi.
Jos näin sovitaan, kehittäjä voisi jo rautalankavaiheessa jakaa mahdollisia
huolia ja ajatuksia designiin vaikuttavien teknisten rajoitusten suhteen, jos
sellaisia pystytään jo antamaan. Ennen korkean tason prototyypin piirtämis-
tä osapuolet voivat sopia käytettävistä kirjastoista, kuten kehittäjän työsken-
telyyn parhaiten sopivasta ikonikirjastosta tai materiaalikirjastosta. Lisäksi
suunnittelija voisi antaa kehittäjälle pääsyn kaikkiin design-dokumentteihin,
jotka voivat antaa hyödyllistä lisätietoa palvelusta ja sen kontekstista tai
käyttäjistä. Jos suunnittelija tietää jo tässä vaiheessa, että kehittäjän olisi
hyvä perehtyä johonkin tiettyyn aihealueeseen palvelun sisällön tai designin
takia, voisi suunnittelija antaa kehittäjälle tiedon ennakkoon hyödyttävistä
tehtävistä. Sopiessaan yhteisistä käytännöistä suunnittelija ja kehittäjä myös
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sitoutuisivat toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti projektin aikana ja
muodostaisivat keskinäistä luottamusta. Taulukossa 1 on listattu suunnitteli-
jan ja kehittäjän yhdessä sovittavia asioita heidän yhteistyönsä tukemiseksi.
Oikealla on tilaa muistiinpanoille sovituista asioista ja vasemmalle voi mer-
kitä, onko asia käsitelty ja hyväksytty yhteisymmärryksessä. Taulukkoa 1
vastaava dokumentti voitaisiin luoda kohdeyritykselle käytettäväksi visuaa-
lisemmassa muodossa ja kohdeyrityksen brändiin sopien.

Taulukko 1. Projektin alussa läpikäytäviä asioita suunnittelijan ja kehittä-
jän yhteistyön tukemiseksi

Muistilista projektin alkuun (ennen designin luovutusta)
✓ Yhdessä sovittavia asioita Muistiinpanot

Yhteinen kieli
Vuorovaikutuskanavat
Vastuualueet
Kirjastojen käyttö
Jaettavat materiaalit ja mistä ne löytyvät
Mahdolliset ennakkotehtävät

Designin luovutus voisi sisältää aina vähintään yhden tapaamisen, johon
suunnittelija ja kehittäjät osallistuvat. Tässä tapaamisessa voitaisiin käydä
läpi palvelun taustatietoihin, prototyyppiin ja vuorovaikutukseen liittyviä
teemoja suunnittelijan ja kehittäjän kesken. Näin voitaisiin minimoida ris-
kejä sille, että tietoa jää siirtymättä, tapahtuu väärinymmärryksiä tai työs-
kentely ei ole tehokasta puutteellisen tiedon siirtymisen takia. Tapaamisessa
voitaisiin käydä läpi palvelun taustaa ja tarpeellisuutta, jotta voidaan moti-
voida kehittäjää palvelun merkityksellisyydestä. Kehittäjälle voitaisiin antaa
taustatietoa asiakkaasta, alasta ja loppukäyttäjistä, jotta kehittäjä ymmär-
tää palvelun kontekstin ja pystyy tekemään omia design-ratkaisuja käyttäjä-
keskeisesti. Kehittäjän kanssa voitaisiin käydä läpi palvelun tärkeimmät omi-
naisuudet sekä mahdollisesti vielä muuttuvat osuudet. Näin kehittäjä tietää,
missä järjestyksessä palvelua kannattaisi lähteä toteuttamaan ja mitä omi-
naisuuksia voi priorisoida. Kehittäjän kanssa voitaisiin käydä prototyyppi ja
design läpi yksityiskohtaisesti ja perusteluineen. Jos suunnittelija on tehnyt
korkean tason prototyypin lisäksi myös rautalankamallin, molemmat voidaan
käydä läpi, jotta kehittäjälle on selkeää, miten korkean tason prototyypin ra-
kenne on muodostunut. Prototyypin tulkinta olisi hyvä käydä läpi, jotta ke-
hittäjä ja suunnittelija ovat siitä yhteisymmärryksessä. Erityisesti huomio-
ta voisi kiinnittää siihen, mitkä kohdat on suunniteltu yksityiskohtaisesti ja
mitkä kohdat ovat vapaasti kehittäjän muokattavissa tämän halutessa. Li-
säksi voitaisiin käydä läpi, onko suunnittelijan puolesta hyväksyttävää, että
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kehittäjä voi lähtökohtaisesti korvata esimerkiksi joitakin komponentteja tai
visualisointeja valmiilla kirjastoista löytyvillä ratkaisulla.

Tapaamisessa voitaisiin käydä läpi, miten prototyyppiä voi käyttää ja leiskoja
katsoa. Lisäksi voitaisiin käydä läpi, miten kommentteja voi katsoa ja lisätä.
Myös muita prototypointityökalun toiminnallisuuksia voitaisiin tarvittaessa
käydä läpi sisältäen esimerkiksi kuvakkeiden lataamisen ja yrityksessä kehit-
teillä olevan Figma-työkalun käytön, jos sitä käytetään kyseisessä projektissa.
Lisäksi voitaisiin käydä läpi, mitä design-dokumentteja on muodostunut ja
mistä ne löytyvät. Yhteydenottoihin liittyen voitaisiin sopia, miten halutaan
olla yhteyksissä projektin aikana, kuinka säännöllisesti ja kuinka kauan ker-
rallaan. Voitaisiin myös sopia alustavasti siitä, halutaanko tapaamisia pitää
toimistolla vai etä- tai hybridimuodossa. Tapaamisessa voitaisiin myös kerra-
ta, mitä työkaluja kehittäjä aikoo käyttää työkalussa, jotta suunnittelijalla on
laajempi käsitys kehittäjän työskentelystä. Jos käytössä on esimerkiksi Git-
hub voidaan sopia ja varmistaa, että myös suunnittelija pääsee katsomaan
ja lisäämään tehtäviä esimerkiksi Kanban-taululle. Lisäksi voitaisiin käydä
läpi, onko kehittäjillä syntynyt omaa dokumentaatiota projektista, mitä se
sisältää ja mihin dokumentit on tallennettu. Tapaamisessa voitaisiin myös
käydä läpi, mistä suunnittelija voi käydä katsomassa toteutettua palvelua.
Voidaan esimerkiksi sopia alustavasti, milloin testiympäristö haluttaisiin jul-
kaista, jotta suunnittelija pääsisi katsomaan toteutusta ja antamaan siitä
palautetta. Testiympäristön sijainti ja tunnukset voitaisiin jakaa suunnitteli-
jalle, kun testiympäristö on luotu. Edellä mainitut yhdessä läpikäytävät asiat
on listattu Taulukkoon 2. Taulukon 2 rakenne vastaa Taulukkoa 1, eli se sisäl-
tää luettelon yhdessä läpikäytävistä asioista sekä kolumnit muistiinpanoille
ja asian käsitellyksi merkitsemiselle.



LUKU 5. POHDINTA 70

Taulukko 2. Designin luovutuksen yhteydessä läpikäytäviä asioita suunnit-
telijan ja kehittäjän yhteistyön tukemiseksi

Muistilista designin luovutuksen yhteyteen
✓ Yhdessä läpikäytäviä asioita Muistiinpanot

Palvelun tausta ja tarpeellisuus
Asiakkaan ja alan taustatiedot
Loppukäyttäjän kuvailu ja taustatiedot
Palvelun tärkeimmät ominaisuudet
Prototyypin/designin läpikäynti perustelui-
neen (rautalankamalli ja korkean tason pro-
totyyppi)
Prototyypin tulkinnan läpikäynti
Prototypointityökalun prototyypin ja leisko-
jen katsominen ja kommenttien lukeminen
Prototypointityökalun toiminnat (esim. ku-
vakkeiden lataaminen ja kommenttien lisää-
minen)
Jaetut design-dokumentit ja mistä ne löyty-
vät
Yhteydenottotavat
Tapaamisten aikaväli ja oletuskesto
Kehittäjien työkalujen läpikäynti
Kehittäjien dokumentaation läpikäynti ja si-
janti
Testiympäristön pystyttämisen ajankohta,
sijanti ja tunnukset

Lisäksi designin luovutusta voitaisiin laajentaa yksittäisten tapaamisten si-
jaan laajemmalle aikavälille. Salah et al. (2014) esittävät, että yhteinen ym-
märrys designista suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä olisi hyvä saavuttaa
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia. Kun kohdeyrityksen kehittä-
jät olisivat projektissa jo alkuvaiheessa mukana, tieto ei kulkeutuisi kehittä-
jälle toisen käden tietona tai myöhässä. Toisen käden tieto voi olla puutteellis-
ta tai jopa virheellistä, joten voisi olla hyödyllistä, että kehittäjä saisi kuulla
itse asiakkaalta tämän tarpeista ja projektin kokonaisuudesta. Kun kehittä-
jät ja suunnittelijat olisivat mukana projektissa alusta alkaen, olisi heidän
välillään yhteys, joka mahdollistaisi vuorovaikutuksen, ajatustenvaihdon ja
toisen huomioon ottamisen nykyistä laajemmalla tavalla. Tilanteessa, jossa
osapuolten välillä olisi jatkuvaa ajankohtaista vuorovaikutusta, ei yksittäistä
merkittävää designin luovutusta välttämättä ylipäätään tarvittaisi.



LUKU 5. POHDINTA 71

Ennakoiva tiedon välitys suunnittelijalta kehittäjälle olisi tärkeää. Suunnit-
telijalla on nykyisin kehittäjää laajempi käsitys palvelun kokonaisuudesta,
ja suunnittelija saattaa jo design-vaiheessa tietää, että jotkut ratkaisut ei-
vät tule säilymään sellaisinaan julkaistavaan palveluun. Jos tieto mahdol-
lisista tulevista muutoksista annettaisiin kehittäjälle ajoissa, ei kehittäjien
tarvitsisi tehdä näitä osioita välttämättä viimeistellysti ja tarkasti, sillä ne
tulisivat joka tapauksessa muuttumaan. Näin kehittäjällä ei menisi muuttu-
vien ratkaisujen viimeisteltyyn toteuttamiseen ylimääräistä työtä, voitaisiin
jo alusta asti tehdä koodipuolella ratkaisuja, jotka mahdollistavat muutosten
tekemisen myöhemmin joustavasti sekä vähennettäisiin riskiä sille, että kehit-
täjä turhautuu joutuessaan tehdä ylimääräistä työtä. Jones ja Thoma (2019)
nostavatkin esille, että suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä on tyypillisesti
turhautuneisuutta työskentelyprosessien suhteen.

Nykyisin design-vaihe tapahtuu projektin alussa, jonka jälkeen siirrytään de-
signin luovutuksen kautta toteutusvaiheeseen. Suunnittelijat toivoisivat, et-
tä designia tehtäisiin lisää esimerkiksi Design Sprintin jälkeen täydentävil-
lä design-työpajoilla, joissa voitaisiin katsoa tarkemmin läpi kokonaisuutta
ja eri ominaisuuksia. Näin projektin aikana ilmenevien uusien ominaisuuk-
sien design-työ ei jäisi pelkkien kehittäjien vastuulle ja kehittäjille voitaisiin
antaa ehjempi kokonaisuus toteutettavaksi. Täydentävien design-työpajojen
lisäksi voitaisiin myös toisen projektipäällikön ehdottaman mallin mukaises-
ti koittaa nykyistä aktiivisemmin myydä paketteja, joihin kuuluisi useampi
design-kierros.

Kun kehittäjä ei ole mukana Design Sprint -työpajoissa eikä hänelle aina
jaeta tietoa prototyypin ulkopuolelta ja lisäksi designin luovutus kehittäjälle
ei sisällä laajaa taustatietoa kontekstista, on kehittäjän ymmärrys palvelun
kontekstista ja merkityksestä helposti puutteellinen. Kehittäjät painottivat,
että heille olisi tärkeää tietää konteksti palvelun ympärillä, jotta he osaisi-
vat tehdä design-päätöksiä paremmin myös itsenäisesti. Lisäksi kehittäjien
voi olla haastavaa ymmärtää design-päätöksiä suunnittelijan tekemästä leis-
kasta, jos he eivät tiedä tarpeeksi palvelun kokonaisuudesta ja kontekstista.
Kehittäjät voivat kokea turhauttavaksi tai hämmentäväksi erityisesti heidän
työskentelynsä tehoa hidastavat räätälöidyt design-ratkaisut, jos niille ei ole
annettu perusteluista tai syy ei ole ilmeinen leiskojen perusteella. Maudet
et al. (2017) esittävätkin, että kehittäjät saattavat priorisoida toteutuksen
tehokkuutta käytettävyyden kustannuksella.

Vaikka kehittäjä olisi kiinnostunut olemaan designissa enemmän mukana, ei
tähän nykyisin tarjoudu paljoa mahdollisuuksia, koska kehittäjät eivät ole
tyypillisesti mukana Design Sprinteissä tai leiskojen suunnitteluprosessissa.
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Kehittäjät voivat halutessaan kysyä oma-aloitteisesti jakaa omia ideoitaan
suunnittelijoille, mutta nykyisin ei ole prosessia, joka kannustaisi kehittäjää
antamaan palautetta leiskoista aikaisessa vaiheessa. Näin ollen myös designiin
liittyvät tekniset haasteet saattavat käydä ilmi vasta toteutusvaiheen aikana,
jolloin muutoksia designiin voi olla työlästä tai haastavaa tehdä.

Tietoa suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä voitaisiin jakaa nykyistä pe-
rusteellisemmin, säännöllisemmin ja suunnitelmallisemmin, jotta vältettäi-
siin haastateltavien kuvailema "kuilu"osapuolten välillä. Kirjallisen ja visu-
aalisen tiedon jakamiseen voitaisiin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
Suunnittelijat voisivat prototyyppien lisäksi jakaa kehittäjille kaikki oleelliset
dokumentit, jotka tuovat lisätietoa palvelusta, sen käyttäjistä, kontekstista ja
designista sekä toimivat perusteluina design-päätöksille. Näitä dokumentteja
ovat esimerkiksi asiakkaiden jakamat dokumentit suunnittelijalle sähköpostin
kautta, Design Sprint -työpajassa käytetty Miro Board, suunnittelijan rauta-
lankamallipiirrokset sekä erilaiset muistiinpanot mahdollisista aikaisemmis-
ta tapaamisista suunnittelijan ja asiakkaan välillä. Nämä tiedostot voitaisiin
kerätä esimerkiksi kohdeyrityksen Google Driveen omaksi kansiokseen pro-
jektin nimellä. Linkki kansioon voitaisiin jakaa esimerkiksi projektin Slack-
kanavalla ja samoin kanavalla voitaisiin informoida tiimiläisiä, kun kansioon
on lisätty jotain uutta sisältöä. Lisäksi kehittäjät voisivat jakaa suunnitteli-
jalle alusta asti tiedon esimerkiksi Slackin kautta siitä, mistä testiympäristö
löytyy ja onko projektilla Github-kansiota ja mitä suunnittelijalta toivot-
taisiin Githubin ja testiympäristön suhteen. Lisäksi kehittäjät voisivat jakaa
heidän käyttämänsä UI-kirjastot ja muut työkalut suunnittelijan kanssa alus-
ta alkaen.

Melkein kaikki haastateltavat toivoivat kehittäjien ja suunnittelijoiden välil-
le lisää vuorovaikutusta esimerkiksi tapaamisten kautta. Projektitiimi voisi
pitää säännöllisiä tapaamisia, joihin myös suunnittelija olisi tervetullut. Ta-
paamisia voisi olla projektitiimin sopimalla tiheydellä ja ajanjaksolla, alkaen
esimerkiksi viikon tai kahden viikon välein. Näin keskustelu osapuolten välillä
olisi säännöllistä ja sille olisi varattu aikaa myös toteutusvaiheessa. Toisaalta
myöskään turhia palavereita ei haluta pitää, ja esimerkiksi jokapäiväiset koko
tiimin palaverit koettiin haastatteluiden mukaan tyypillisesti tarpeettomiksi.

Säännölliset tapaamiset vähentäisivät vapaamuotoista kysymysten kysyä toi-
mistolla suunnittelijoilta, joka toisen suunnittelijan mukaan ei ole optimaa-
linen tapa ja tilanne kommunikoinnille ja ideoinnille. Näin osapuolten välillä
olisi mahdollisuus keskinäiseen ideoiden pallotteluun, kun tapaamisessa olisi
varattu aikaa yhteiselle molemminsuuntaiselle keskustelulle. Nykyään suun-
nittelijan perustelut muutoksille tai design-päätöksille jäävät helposti pinnal-
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lisiksi tai puutteellisiksi, koska prosessiin ei aina kuulu tilannetta tai alustaa,
jossa tällaista vuorovaikutusta kannustettaisiin. Tapaamiset myös mahdol-
listaisivat sen, että keskusteluun voisivat osallistua kaikki halukkaat projek-
titiimistä sen sijaan, että keskusteluja käydään kahdenkeskeisesti eikä tieto
tavoita kaikkia projektin tiimiläisiä. Lisäksi tapaamiset auttaisivat suunnit-
telijaa pysymään ajan tasalla projektista myös toteutusvaiheessa ja voisivat
kannustaa suunnittelijaa tekemään nykyistä enemmän esimerkiksi laadun-
varmistustyötä testiympäristössä. Lisäksi suunnittelija voisi saada kehittäjil-
tä arvokasta palautetta kehitystyön etenemisestä ja esimerkiksi siitä, mitkä
designin osat olivat helppoja ja vaikeita toteuttaa. Näin suunnittelija voisi
tulevaisuuden projekteissa osata suunnitella designeja, jotka ovat kehittäjille
helppoja toteuttaa ja mahdollistavat kehittäjän työajan käytön tehokkaasti.

Kohdeyrityksessä olisi tarve säännöllisesti toistuvalle tapaamiselle, jossa ke-
hittäjät ja suunnittelijat voisivat jakaa osaamistaan ja tietoaan toisilleen.
Näin voitaisiin tukea ja tarjota mahdollisuutta jakaa tietoa ja kysyä kysy-
myksiä sen sijaan, että tiedon jakaminen tapahtuu ohimennen muun työn
lomassa tai jää tekemättä. Näin voidaan myös korostaa työntekijöille yhteis-
työn merkityksellisyyttä ja näyttää, että yritys kannustaa ja tarjoaa mahdol-
lisuuksia tiedon jakamiseen.

Tech-tapaaminen voisi laajentua teknisten teemojen ja aihealueiden käsitte-
lystä kohti yleisempää sisäisen tiedon jakamista. Tämä voisi sisältää vähin-
täänkin kehittäjien ja suunnittelijoiden tiedon jakamista, mutta mahdollisesti
myös projektipäälliköiden sisällyttämisen. Tiedon jakamista varten voitaisiin
luoda myös kokonaan uusi säännöllisesti toistuva palaveri, mutta osallistu-
jien saaminen uusiin konsepteihin voi olla haastavampaa kuin vanhan mallin
muokkaaminen. Jotta tapaamiseen saataisiin houkuteltua myös suunnitteli-
joita, voisi joka tapaamiseen varata oletuksena lyhyen design-teemaisen ai-
heen käsittelyn. Lisäksi voitaisiin tapaamiseen ottaa silloin tällöin aiheita
muilta rooleilta ja osa-alueilta. Tapaaminen voisi sisältää esimerkiksi projek-
tipäälliköiltä lyhyen osion projektien kulusta tai projektijohtamiseen liitty-
västä aiheesta sekä myynnin osion myyntiprosesseista tai asiakaskommuni-
koinnin parhaista periaatteista. Näin Tech-tapaamisesta voitaisiin luoda ta-
paaminen, joka kannustaisi kaikkia osapuolia laaja-alaiseen oppimiseen sekä
madaltaisi kynnystä ottaa toisiin yhteyttä ja kysyä lisätietoa.

Jotta designiin liittyviä teemoja käsiteltäisiin nykyistä enemmän, voitaisiin
tapaamisiin varata oletuksena joka kuukausi aikaa design-aiheen käsittelyl-
le. Näin voitaisiin käsitellä esimerkiksi designiin liittyviä työkaluja ja niiden
käyttöä, uusimpia design-uutisia, suunnittelijoiden ja kehittäjien kohtaamia
haasteita designiin liittyen sekä mielipiteitä designeihin liittyen yhdessä. Jos
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Tech-tapaamiset kehittyisivät kohti koko yrityksen tiedon jakamista, voitai-
siin myös projektipäälliköitä ja muuta henkilöstöä kannustaa osallistumaan.
Näin kaikki työntekijät voisivat oppia toisiltaan säännöllisesti ja systemaat-
tisesti sen sijaan, että oppiminen tapahtuu ohimennen, eikä tavoita kaikkia
henkilöitä. Jos kokonaan uutta konseptia säännöllisistä tapaamisista ei luo-
da, vaan keskitytään Tech-tapaamisten kehittämiseen fokuksena suunnitte-
lijoiden ja kehittäjien välinen yhteistyö tai laajempi yrityksen tiedon jaka-
minen, voisi tapaamisen nimen muuttaminen olla ajankohtaista. Nykyisel-
lään Tech-tapaamisten nimi ja tekninen luonne ei houkuttele suunnittelijoita
osallistumaan tapaamiseen. Nimeä muuttamalla korostetaan sitä, että kaikki
relevantit työntekijät kokevat olevansa tervetulleita tapaamiseen.

Manuaalista työtä vähentävien työkalujen jatkokehitys olisi kannattavaa. Esi-
merkiksi kohdeyrityksessä kehitteillä olevassa Figma-työkalussa on potentiaa-
lia, sillä sen avulla kehittäjä voisi ladata prototypointityökalu Figmasta me-
tatietoja suoraan koodiin, mikä taas vähentää kehittäjän manuaalisen työn
määrää, kun hän ei joudu yksityiskohtaisesti käymään prototyyppiä läpi ja
kopioimaan sieltä yksityiskohtia koodipuolelle. Manuaalisessa työssä tapah-
tuu helposti virheitä tai yksityiskohtia jää huomaamatta. Suunnittelijoiden
mukaan kehittäjiltä onkin välillä ollut ongelmia yksityiskohtien ja tyylien
kopioinnin suhteen. Kehittäjä ei välttämättä huomaa tyylejä tai elementtejä
leiskoissa tai vie ne inhimillisen virheen seurauksena muuttuneina koodipuo-
lelle. Manuaalista työtä vähentävät työkalut voivat auttaa kehittäjää seuraa-
maan leiskoja ja parantaa lopputuloksen laatua. Näin myös suunnittelijan
työmäärä pienenee, sillä lopputulos vastaa todennäköisemmin alkuperäisiä
leiskoja tyylien suhteen, jolloin laaduntarkastustyön tekeminen on suunnit-
telijalta nopeampaa.

Kohdeyrityksessä olisi tarve varata aikaa ja resursseja sisäiselle kehitystyölle,
vaikka hyöty sisäisestä kehityksestä voi olla epäsuoraa ja näkyä viiveellä. Re-
surssien löytäminen sisäiseen kehitykseen voi kuitenkin olla haastavaa. Koska
nykyisin yhteistyö kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä sujuu suhteellisen
toimivasti ja hyvin, ei tuottavia työntekijöitä haluta välttämättä vetää pois
asiakasprojekteista sisäiseen kehitykseen. Kuitenkin sisäisen prosessien kehi-
tys vaikuttaa projektin onnistumiseen kuten alaluvussa 5.1. kerrottiin, joten
panostus prosessien kehittämiseen olisi perusteltua pitkällä aikavälillä. Hen-
kilöille, jotka ovat kiinnostuneita sisäisestä kehityksestä voitaisiin antaa pää-
vastuu sisäiseen kehitykseen ja vähentää heidän aikaansa asiakasprojektien
parissa.
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5.3 Design Sprintin osallistujat

Tam et al. (2020) nostavat esille, että asiakkaan osallistaminen vaikuttaa
merkittävästi ohjelmistokehitysprojektin onnistumiseen. Lisäksi Bendapudi
ja Leone (2003) esittävät, että asiakkaan osallistaminen johtaa todennäköi-
semmin asiakkaan tyytyväisyyteen projektista. Näin ollen kohdeyrityksen
Design Sprint -työpajat ja siihen valitut osallistujat vaikuttavat ohjelmistoke-
hitysprojektin onnistumiseen merkittävästi, sillä työpajojen aikana asiakkaan
kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kehittäjien osallis-
tuminen Design Sprint -työpajoihin aiheutti haastateltavissa eriäviä mieli-
piteitä. Osaa kehittäjistä kiinnosti työpajoihin osallistuminen, jotta design-
prosessi olisi läpinäkyvämpi ja kehittäjä saisi yhtenäisemmän kuvan palve-
lusta ja sen kontekstista. Samoin suunnittelijoilla oli aiheesta eriäviä mielipi-
teitä. Kehittäjän tai muun teknisen henkilön tarve osallistua Design Sprint
-työpajoihin riippuu haastateltavien mukaan useammasta asiasta, kuten sii-
tä onko design-kierroksia vain yksi ja, mikä on kehittäjien oma kiinnostus
osallistua.

Jos nykyistä prosessia designista toteutusvaiheeseen ei kehitetä, olisi toisen
suunnittelijan mukaan tärkeää, että Design Sprint -työpajoihin osallistuisi
myös kehittäjä tai tekninen henkilö. Tämä johtuu siitä, että nykyään Design
Sprintin lopputuloksena syntynyttä prototyyppiä käytetään pitkälti valmiina
mallina ja toteutusvaiheen pohjana. Näin ollen olisi tärkeää etukäteen var-
mistaa, että leiskoissa on otettu huomioon tekniset rajoitteet kuten oikean-
lainen datan määrä ja laatu, sekä palvelun tekninen ympäristö. Maudet et
al. (2017) esittävät, että design ei päädy toteutukseen suunnitellun mukaises-
ti, jos suunnitteluvaiheessa ei ole huomioitu teknisiä rajoitteita yleisesti sekä
kehittäjän taitojen kannalta. Lisäksi Maudet et al. (2017) nostavat haastepis-
teeksi sen, jos suunnitelmassa on huomioitu vain tavanomaisia käyttötilantei-
ta eikä ongelmatilanteita tai rajatapauksia. Jos tulevaisuudessa siirryttäisiin
malliin, jossa designia tehtäisiin nykyistä iteratiivisemmin useammassa kier-
roksessa ja design-työpajoja pidettäisiin projektin myöhemmissäkin vaiheis-
sa, ei tarve kehittäjien läsnäololle ensimmäisissä Design Sprint -työpajoissa
olisi välttämättä niin suuri. Tämä johtuisi siitä, että ensimmäistä prototyyp-
piä ei käytettäisi suoraan toteutuksen pohjana vaan enemmänkin konseptin
visualisointina, jonka jälkeen vasta alettaisiin kokoamaan realistista ja toteu-
tusvaiheeseen sopivaa mallia.

Kehittäjien kiinnostus designiin oli vaihtelevaa, minkä takia mahdollinen tek-
ninen osallistuja Design Sprint -työpajoihin voitaisiin päättää myös kiinnos-
tuksen mukaan. Uuden Design Sprintin lähestyessä suunnittelijat tai projek-



LUKU 5. POHDINTA 76

tiin mahdollisesti osallistuva projektipäällikkö voisivat selvittää kehittäjien
tai muiden teknisten henkilöiden kiinnostusta osallistua työpajaan. Ensisi-
jaisesti voitaisiin selvittää kiinnostusta projektiin mahdollisesti osallistuvien
kehittäjien keskuudesta, ja jos näiden joukosta ei löytyisi kiinnostusta, voi-
taisiin avata kutsu kohdeyrityksen muille kehittäjille tai teknisille henkilöille.
Tilanteessa, jossa ei Design Sprint -vaiheessa tiedetä, ketkä kohdeyrityksen
kehittäjistä tulevat osallistumaan toteutusvaiheeseen, voisi kutsu olla lähtö-
kohtaisesti avoin. Kehittäjiä voitaisiin kysellä mukaan esimerkiksi toimistolla
tai yleisillä Slack-kanavilla. Yksi mahdollisuus olisi myös muodostaa Design
Sprinteihin osallistumisesta kiinnostuneille kehittäjille oma Slack-kanava, jos-
ta heitä voitaisiin matalalla kynnyksellä kysyä mukaan tueksi työpajoihin.

Toisaalta kehittäjien kiinnostuksen ei välttämättä kannattaisi olla ainut syy
osallistumiselle. Vapaaehtoisuuteen keskittyvä osallistumismalli johtaisi to-
dennäköisesti siihen, että kehittäjät, jotka ovat vähiten kiinnostuneita desig-
nista eivät osallistuisi työpajoihin lainkaan. Toisaalta juuri nämä kehittäjät
voisivat oppia työpajoista kaikista eniten. Heillä ei välttämättä ole laajaa
tietämystä design-prosesseista tai -työkaluista eikä ymmärrystä siitä, mitä
Design Sprint pitää sisällään. Osallistuminen edes kertaluontoisesti voisi olla
hyödyllistä jokaiselle kehittäjälle, joka saattaa tulevaisuudessa olla mukana
asiakasprojekteissa, joihin on tehty Design Sprint.

Design Sprint koostuu tyypillisesti kahdesta työpajapäivästä, jotka pidetään
kasvotusten tai etänä. Kehittäjä tai tekninen henkilö voisi osallistua työpa-
jaan aktiivisesti suorittamalla työpajan aikana pyydettyjä tehtäviä sekä osal-
listumalla keskusteluun. Jos kehittäjän tai teknisen henkilön aktiivista osal-
listumista ei koettaisi kaikissa Design Sprinteissä tarpeelliseksi, voisi kehittä-
jälle luoda useampia mahdollisuuksia saada työpajoissa käsitelty informaatio
sisäistettyä. Etänä esimerkiksi Google Meet -alustalla pidetyt työpajat voi-
taisiin nauhoittaa niin, että kehittäjä voisi katsoa ne myöhemmin hänelle so-
pivalla ajankohdalla kokonaan tai osittain riippuen siitä, mikä tiimin kesken
koettaisiin hyödyllisimmäksi. Toinen vaihtoehto olisi, että kehittäjä osallis-
tuisi etätyöpajaan sivustaseuraajana niin, että häntä ei vaadittaisi osallis-
tumaan työpajan aikana suoritettaviin tehtäviin tai keskusteluun lainkaan,
vaan kehittäjä voisi kuunnella työpajaa sivukorvalla muiden töiden lomas-
sa. Tällainen menettely voisi kuitenkin olla haastavaa, sillä useaan asiaan
keskittyminen voisi lopulta johtaa siihen, ettei kumpikaan, työtehtävät tai
työpajan kuuntelu, onnistuisi.

Jos kehittäjä osallistuisi Design Sprintiin, voisi tämä olla hyödyllistä pro-
jektin etenemisen kannalta monella tavalla. Saadessaan alusta asti tietoa
palvelun kontekstista, asiakkaasta ja loppukäyttäjästä olisi kehittäjien hel-
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pompi ymmärtää suunnittelijan tekemiä design-ratkaisuja. Maudet et al.
(2017) nostavatkin esille, että design hajoaa toteutuksessa todennäköisem-
min, jos design-päätöksiä ei ole onnistuttu kommunikoimaan kehittäjälle.
Lisäksi nykyisin kohdeyrityksen kehittäjät kaipaavat perusteluja designille,
mutta suunnittelijan voi olla vaikea selittää designiaan, jos kehittäjiltä puut-
tuu perustiedot design-työkaluista, -prosesseista ja -menetelmistä kuten hie-
rarkian, saavutettavuuden, luettavuuden ja yrityksen brändin huomioinnista.
Näin ollen perustelut design-valinnoista kumpuavat perinteisesti isolta osin
Design Sprintistä tai design-työpajoissa käydyistä keskusteluista, piirroksis-
ta ja ideoinneista asiakkaan ja loppukäyttäjien kanssa. Jos kehittäjällä ei ole
tietämystä alkuvaiheen prosessista, kuten Design Sprintistä, tai asiakkaan ja
loppukäyttäjän tarpeista, voi suunnittelijan olla haasteellista kertoa perus-
teluita kehittäjälle vakuuttavasti. Lisäksi kehittäjällä olisi Design Sprintiin
osallistuessaan enemmän ymmärrystä antaa palautetta designista ja olla mu-
kana kehittämässä sitä toimivaan suuntaan. Osallistuessaan Design Sprintiin
kehittäjä voisi heti alusta asti olla mukana antamassa neuvoja ja mielipi-
teitä siitä, miten tekniset asiat ja palvelun tekninen ympäristö sopii yhteen
suunnitteilla olevan designin kanssa. Lisäksi kehittäjällä olisi laajempi ym-
märrys tehdä omia design-päätöksiä ja suunnitella pieniä kokonaisuuksia, jos
hän tietäisi palvelun kontekstin ja käyttäjät. Voisi myös olla hyödyllistä myö-
hemmin, jos kehitysvaiheessa olisi suunnittelijan lisäksi myös toinen henkilö,
joka osaisi vastata kysymyksiin, joita myöhemmin projektiin asetetulle ke-
hittäjälle voi tulla. Maudet et al. (2017) nostavatkin esille, että kehittäjien
ottaminen mukaan suunnitteluun aikaisessa vaiheessa projektia lieventää de-
signiin liittyvien ongelmien suuruutta.

Kehittäjän tai teknisen henkilön osallistumisella Design Sprintiin voisi olla
myös haittapuolia. Osallistuminen työpajoihin veisi luonnollisesti kehittäjän
tai teknisen henkilön aikaa, joka olisi pois muilta projekteilta. Lisäksi kehit-
täjät voisivat tarvita lyhyen koulutuksen siitä, mitä heiltä Design Sprint -
työpajoissa oletettaisiin ja minkälaista osallistumista heiltä toivottaisiin. Ris-
kinä olisi, että kehittäjät veisivät Design Sprintin aikana keskustelua turhan
tekniseen suuntaan tai ampuisivat alas muiden ideoita liian aikaisin realisti-
suuteen ja toteutukseen vedoten. Joitakin kehittäjiä ei myöskään välttämättä
kiinnosta lainkaan osallistua Design Sprint -työpajoihin, joten osallistuminen
voisi vähentää heidän tyytyväisyyttään.
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5.4 Laaja-alainen oppiminen ja muiden huomioi-
minen

Haastatteluissa kävi ilmi, että suunnittelijoiden ja kehittäjien ymmärrystä
olisi tarpeen laajentaa. Jo nykyisellään kohdeyrityksessä on työskentelykult-
tuuri, jossa painoarvo ei ole työntekijöiden työsopimuksissa määritellyissä
nimikkeissä vaan henkilöiden taidoissa. Tähän kulttuuriin sopisikin se, että
tulevaisuudessa työntekijöitä kannustettaisiin vielä nykyistä enemmän oppi-
maan kapean osaamisalueen sijaan laajasti eri teemoista. Näin voitaisiin kiriä
umpeen haastateltavien mainitsemaa informaatiokuilua kehittäjien ja suun-
nittelijoiden välillä, sillä osapuolet oppisivat ymmärtämään toistensa töistä
ja pääasiallisista aihealueista enemmän. Sen lisäksi, että suunnittelijat ja ke-
hittäjät voisivat opetella enemmän toistensa töistä, työntekijöiden oppimi-
selle voisi yleisesti varata enemmän aikaa. Näin osapuolilla olisi mahdollisuus
opetella oman työnsä tekoa tavalla, joka parhaiten tukee toisen työskentelyä.

Kehittäjien ja suunnittelijoiden osaamista voitaisiin laajentaa esimerkiksi
koulutusten kautta. Kehittäjille voitaisiin pitää koulutusta suunnittelijoiden
prototypointityökalujen käytöstä, design-periaatteiden alkeista, kohdeyrityk-
sen design-prosessista ja Design Sprintistä. Maudet et al. (2017) nostaa esiin,
että suunnittelijat jättävät joskus huomioimatta teknistä puolta kuten raja-
tapauksia ja ympäristön teknisiä rajoitteita. Näin ollen myös suunnitteli-
joiden lisäkouluttaminen kohdeyrityksessä voisi olla hyödyllistä. Suunnitte-
lijoita voitaisiin kouluttaa kehittäjien työskentelyprosessista, teknisistä ra-
joitteista ja ympäristöistä, kohdeyrityksen UI-kitistä, kehittäjien käyttämis-
tä työkaluista ja toteutusvaiheen tyypillisestä kulusta. Koulutuksia voisi ol-
la erikseen pakollisina tai vapaaehtoisina. Lisäksi lyhyitä opetustuokioita ja
keskusteluja esimerkiksi edellä mainituista teemoista voitaisiin käydä Tech-
tapaamisissa. Koulutuksissa ja niiden sisäisessä markkinoinnissa pitäisi tuo-
da selkeästi ilmi, mitä kehittäjät ja suunnittelijat hyötyvät aihealueen oppi-
misesta. Näin vähennetään muutosvastarintaa ja selkeytetään osallistujille,
miksi muutosta ja laajempaa osaamista tarvitaan.

Koulutusten lisäksi oppimista voisi tapahtua osallistumalla tapaamisiin. Ny-
kyisin tapaamisiin kutsutaan usein tapaamisessa käsiteltävän aihealueen ydin-
osaajia. Tapaamisiin voitaisiin kutsua nykyistä enemmän työntekijöitä oman
osaamisalueensa ulkopuolelta. Näin voitaisiin mahdollistaa laaja-alaista op-
pimista ilman, että kenelläkään kuluisi paljoa aikaa ja vaivaa koulutusmateri-
aalien tekemiseen ja osallistumismahdollisuuksia oppimiselle olisi useammin.
Tällaisiin tapaamisiin voisivat työntekijät osallistua oman mielenkiintonsa ja
ehtimisensä mukaan.
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Oppiminen vie paljon aikaa, mutta laajempi ymmärrys oman ydinosaamisa-
lueen ulkopuolelta voisi haastateltavien mukaan tuoda hyötyjä pidemmällä
aikavälillä. Toisaalta osallistuminen nykyistä useampiin tapaamisiin tai kou-
lutuksiin vie työntekijöiltä aikaa muilta projekteilta. Lisäksi osallistumisella
ei ole aina välttämättä suoraa hyötyä esimerkiksi kohdeyrityksen liiketoi-
minnan kasvun kannalta. Näin ollen tavoitteena ei olisi, että kaikki osallis-
tuvat kaikkiin tapaamisiin, mutta osallistumalla nykyistä laajemmin eri ai-
healueiden tapaamisiin, voitaisiin työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä
mahdollisesti kasvattaa. Tämä vaatisi kuitenkin kohdeyritykseltä nykyistä
selkeämpää informointia siihen, että oppimista myös henkilön ydinosaami-
salueen ulkopuolelta arvostetaan ja siihen kannustetaan. Näin ollen kohdey-
rityksen olisi lyhyellä aikavälillä varattava nykyistä enemmän resursseja ja
aikaa työntekijöille oppimiseen. Pidemmällä aikavälillä laaja-alainen oppimi-
nen voisi johtaa siihen, että yhteistyö kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä
toimisi nykyistä sujuvammin, joka taas nostaisi todennäköisyyttä projektien
onnistumiselle. Oppimiseen kuluvia menoja pitäisikin suhteuttaa pidemmän
aikavälin potentiaalisiin hyötyihin.

Osaamisalueen laajentamisen lisäksi tärkeää on myös vuorovaikutustaitojen
kasvattaminen. Kehittäjät toivoivat, että suunnittelijoilla olisi teknistä ko-
kemusta ja osaamista, kun taas suunnittelijat toivoivat kehittäjältä design-
tietämystä. Toisaalta osaamisen sijaan yhteistyötä sujuvoittaisi myös se, että
työntekijöillä olisi kyky kommunikoida alastaan ja kuuntelevalla osapuolella
tarpeeksi perusymmärrystä ja kiinnostusta ottaa tieto vastaan. Työntekijät
voisivatkin osaamisensa lisäksi kehittyä vuorovaikuttajina, palautteenantaji-
na ja kuuntelijoina.

Kehittäjät tekevät nykyisin jonkun verran design-työtä toteutusvaiheessa esi-
merkiksi toteutusvaiheen aikana keksittyjen uusien ominaisuuksien suhteen.
Toisaalta kaikilla kehittäjillä ei ole suunnittelutyöhön sopivaa koulutusta,
työkokemusta tai ohjeistusta eikä säännöllistä ja laajaa koulutusta tai ohjeis-
tusta design-työlle nykyään tarjota. Silti kehittäjältä odotetaan itsenäistä ja
laadukasta design-työskentelyä. Myös Li et al. (2017) nostavat esille, että ke-
hittäjät, joilla ei ole design-koulutusta tai laajaa kokemusta käyttäjäkeskei-
sestä suunnittelusta, eivät tuota optimaalisia lopputuloksia. Myös kohdeyri-
tyksessä puutteellisen design-tiedon ja -kokemuksen perusteella osa kehittä-
jistä voi tehdä designia itsenäisesti ja itsevarmasti tavalla, joka ei kuitenkaan
johda ihanteelliseen lopputulokseen. Erityisesti jatkokehitysvaiheessa kehit-
täjät voivat tehdä merkittävästi myös design-työtä. Suunnittelijat voitaisiin
ottaa aktiivisemmin mukaan myös jatkokehitykseen, niin että isommat koko-
naisuudet eivät jäisi pelkästään kehittäjien vastuulle.
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Kehittäjät kertoivat testaavansa suunnittelemiensa elementtien käytettävyyt-
tä maalaisjärjen kautta ja oman käyttökokemuksensa mukaan. Tällä ajattelu-
mallilla kustomointi palvelun käyttäjäryhmälle sopivaksi voi kuitenkin jäädä
puutteelliseksi, sillä kehittäjät eivät haastatteluissa korostaneet pohtivansa
designia lisäksi erityisesti asiakkaan ja loppukäyttäjän kokemuksen mukaan.
Kehittäjän tekninen tausta ja osaaminen on tyypillisesti vahva, kun taas
loppukäyttäjän koulutus- ja kokemustausta voi olla täysin erilainen. Eroa-
van taustan ja osaamisen takia kehittäjän mielestä toimiva ja miellyttävä
palvelu tai käyttöliittymä ei välttämättä vastaa loppukäyttäjän tarpeita tai
osaamista.

Syy siihen, että loppukäyttäjien taustat eivät korostuneet kehittäjien suun-
nitelmissa, voi olla se, että kehittäjillä ei ole laajaa käsitystä kyseisen palve-
lun loppukäyttäjistä. Koska kehittäjä ei nykyään ole mukana Design Sprintin
työpajoissa tai käyttäjätestauksissa, ei hän ole välttämättä koskaan tavan-
nut asiakkaita tai loppukäyttäjiä. Näin ollen hänellä ei ole omaa kokemusta
käyttäjistä, jonka hän voisi ottaa huomioon.

Maudet et al. (2017) esittävät, että suunnittelijat tarvitsevat tyypillisesti de-
signin suunnittelun tueksi ja selittämiseksi useita design-dokumentteja. Myös
kohdeyrityksessä usein syntyy useampia designiin liittyviä dokumentaatioita
kuten prototyyppi ja Miro Board. Kehittäjille ei tyypillisesti jaeta prototyy-
pin lisäksi muita suunnittelijan käyttämiä ja tekemiä design-dokumentteja.
Näin ollen kehittäjällä ei ole käytössään dokumentaatiota, josta löytyisi hä-
nen halutessaan lisätietoa kontekstista ja palvelun käyttäjistä. Esimerkiksi
Design Sprint -työpajoissa läpikäyty ja täytetty Miro Board sekä erinäiset
muistiinpanot designista voivat olla hyödyllisiä myös kehittäjälle taustatie-
don saamiseksi. Suunnittelija voisi myös käydä nämä dokumentit läpi yhdessä
kehittäjän kanssa.

Suunnittelijalta voi kysyä apua, mutta suunnittelijan voi olla vaikea vastata
kysymyksiin, jotka koskevat palvelua, jossa hän ei ole ollut mukana pitkään
aikaan. Erityisesti jos palvelun ominaisuudet ovat muuttuneet projektin aika-
na, eikä suunnittelija ole tietoinen palvelun nykyisestä kontekstista tai siitä,
miksi nykyisiin ratkaisuihin on päädytty, on hänen vaikea auttaa isommis-
sa kysymyksissä. Tässä vaiheessa myös jo tehdyt tekniset ratkaisut voivat
vaikuttaa olemassa oleviin vaihtoehtoihin designissa, ja näiden rajoitteiden
ja mahdollisuuksien havaitseminen vain käyttöliittymää katsomalla, ei tarjoa
kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Kehittäjän design-työskentelyä voitaisiin tukea antamalla kehittäjälle lisää
ohjeistusta designin toteuttamiseksi. Kehittäjille voitaisiin koota yleinen do-
kumentti, johon olisi kerätty designissa tyypillisesti hyödyllisiä materiaaleja,
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kuten tietoa design-menetelmistä ja -työkaluista. Lisäksi suunnittelija voisi
leiskojen yhteyteen jättää kehittäjälle enemmän kirjallista ohjeistusta mah-
dollisten uusien ominaisuuksien ja elementtien suunnittelun tueksi. Näin ke-
hittäjillä olisi edes jonkinlaista ohjeistusta, jota he voisivat seurata ja heidän
suunnittelemiensa ominaisuuksien laatu voisi parantua.

Newman ja Landay (2000) nostavat esille, että suunnittelijat käyttävät tyy-
pillisesti useita työkaluja suunnittelun eri vaiheissa. Myös kohdeyrityksessä
suunnittelijoilla oli käytössään useampi työkalu design-työn tukena. Kehit-
täjät kuvailivat tunnistavansa joitakin suunnittelijoiden käyttämiä työkalu-
ja ja osasivat käyttää näistä joitakin mielestään riittävän hyvin. Kehittäjät
tunnistivat, että työkaluja voisi osata käyttää paremminkin, mutta kokivat,
ettei puutteellinen tieto ole häirinnyt heidän työskentelyään merkittävästi.
Toisaalta taas suunnittelijat nostivat esille, että kehittäjät eivät ole aina löy-
täneet leiskoista kaikkia sinne piirrettyjä ominaisuuksia tai eivät ole huo-
manneet esimerkiksi leiskoihin liitettyjä kommentteja. Jos kehittäjät osaisi-
vat käyttää suunnittelijoiden työkaluja sujuvammin, voisi työskentelyproses-
si tehostua sillä riski tehdä päällekkäistä työtä pienenisi ja toteutus vastaisi
todennäköisemmin suunnittelijan designia. Lisäksi suunnittelijan työkalujen
monipuolisempi osaaminen voisi auttaa kehittäjiä entisestään ymmärtämään
designiin liittyviä menetelmiä ja käytäntöjä, joita he voisivat ottaa huomioon
myös omassa design-työskentelyssään. Design-työkalujen tunnistaminen ja
laajempi osaaminen niiden käytöstä auttaisi myös kehittäjiä antamaan suun-
nittelijoille enemmän palautetta siitä, miten suunnittelijat voisivat käyttää
työkaluja tavalla, mikä tehostaisi kehittäjien tekemistä.

Vaikka kehittäjälle olisi tarjottu taustatiedot loppukäyttäjästä ja asiakkaas-
ta, voi silti olla, että kehittäjä ei tajua tai tule ajatelleeksi hyödyntää tätä
tietoa suunnitellessaan komponentteja itse. Tämä voi johtua siitä, että ke-
hittäjät eivät nostaneet esille saaneensa kohdeyrityksessä laajoja ohjeistuk-
sia siihen, miten designia kannattaisi tehdä itsenäisesti. Osa kehittäjistä koki,
että he ovat oppineet designiin liittyviä käytäntöjä ja metodeja esimerkiksi
yliopiston opintojen kautta tai työn yhteydessä itsenäisesti. Koska kehittä-
jien design-osaaminen pohjautuu monien kohdalla heidän omaan taustaansa,
voi osaaminen olla hyvinkin vaihtelevaa. Kehittäjien design-työskentelyä voisi
tukea, että heille olisi luotu kohdeyrityksen sisäisiä ohjeistuksia, koulutuksia
ja standardeja. Kun kehittäjille olisi kerrottu työskentelytapoja, voisi tämä
tehdä työskentelystä tasalaatuisempaa ja madaltaa kynnystä tehdä designia
itsenäisesti. Samoin designista tietäminen voisi auttaa kehittäjiä kunnioit-
tamaan suunnittelijan työtä ja päätöksiä enemmän, sillä kehittäjä tietäisi
paremmin, mitä yksityiskohtia ja näkökulmia suunnittelija ottaa työssään
huomioon.
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Jos kehittäjät tietäisivät laajemmin suunnittelijan työstä, osaisivat he rat-
kaista enemmän ongelmia myös itsenäisesti. Näin muutokset saataisiin tehtyä
nopeammin ja tehokkaammin. Lisäksi suunnittelijan työstä tietäminen voi-
si auttaa heitä tekemään design-ratkaisuja oma-aloitteisesti tilanteessa, jossa
suunnittelija ei ole tavoitettavissa tai häneltä ei jakseta tai uskalleta kysyä
apua. Näin kehittäjän työn laatu paranisi, kun he tietäisivät enemmän, mi-
tä asioita palvelua suunnitellessa olisi hyvä ottaa huomioon. Laajempi ym-
märrys suunnittelijan työstä auttaisi ymmärtämään suunnittelutyön haaste-
pisteitä. Kun kehittäjät tunnistaisivat entistä paremmin design-menetelmiä
ja -periaatteita, voisivat he ymmärtää suunnittelijan leiskat paremmin. Ke-
hittäjät ja suunnittelijat voisivat luoda yhteisen ymmärryksen siitä, mitkä
osiot leiskoista on suunniteltu tarkkaan, ja mitä niissä on jätetty piirtämät-
tä. Näin voisi tarkentua näkemys siitä, mitä on tarkoitus noudattaa täsmäl-
lisesti ja mitkä osiot ovat enemmän ohjenuoria konseptin visualisoimiseksi.
Yleiset design-taidot, kuten kyky tunnistaa ja luoda visuaalisesti miellyttä-
viä palveluita, voisivat kehittyä. Suunnittelijan vision ymmärtäminen olisi
helpompaa, jos kehittäjät tietäisivät, että suunnittelijat eivät piirrä designia
omien mieltymystensä ja mielipiteidensä mukaan, vaan asiakkaalta ja käyt-
täjiltä identifioitujen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Työntekijöitä voisi kannustaa osallistumaan oman ydinosaamisen ulkopuolel-
le keskittyviin Slack-kanaviin, jotta omaa osaamista voisi laajentaa. Esimer-
kiksi kehittäjiä voitaisiin kannustaa osallistumaan design-kanavalle ja suun-
nittelijoita osallistumaan kanaville, joilla käsitellään teknisiä asioita ja kysy-
myksiä. Voitaisiin harkita myös uuden kanavan perustamista, jonka tavoit-
teena olisi laaja-alaisen tiedon jakaminen esimerkiksi yhteistyöhön ja sisäis-
ten prosessien kehittämiseen liittyen. Voi kuitenkin olla haastavaa saada uu-
delle kanavalle aktiivisia osallistujia, jotka orgaanisesti pitäisivät keskustelua
käynnissä alun jälkeen.

Nykyisin suunnittelija on saattanut olla tietämätön valmiiden komponenttien
olemassaolosta, minkä takia hän on piirtänyt leiskoihin palveluun räätälöity-
jä komponentteja. Kun kehittäjä on pyrkinyt noudattamaan leiskaa yksityis-
kohtaisesti eikä ole kyseenalastanut suunnittelijan leiskoja, hän on joutunut
luomaan komponentteja alusta asti itse eikä ole välttämättä hyödyntänyt
valmiita komponentteja. Näin on päädytty tekemään tarpeetonta työtä niin
suunnittelijan kuin kehittäjänkin kohdalla. Suunnittelijat tarvitsisivat lisää
opastusta siitä, mitä komponenttikirjastoja kehittäjät yleisesti käyttävät ja
mitä he alustavasti aikovat käyttää tulevan projektin aikana. Näin voidaan
jo leiskoissa ottaa huomioon kehittäjien preferenssit ja tehostaa tämän työs-
kentelyä, kun leiskoissa on käytetty kehittäjälle tuttuja komponentteja ja ku-
vakkeita. Kun kehittäjät ovat vahvemmin mukana design-prosessissa ja anta-
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massa palautetta, pystyvät he auttamaan suunnittelijaa ottamaan kehittäjää
ja teknisiä ympäristöjä huomioon leiskojen piirtämisessä.

Suunnittelijat voisivat lähtökohtaisesti käyttää kehittäjien käyttämistä kom-
ponenttikirjastoista löytyviä komponentteja leiskoissaan. Merkittävästi rää-
tälöityjä komponentteja voisi tehdä tilanteessa, jossa sille on perusteltu syy
esimerkiksi asiakkaan brändin takia. Samoin suunnittelijat voisivat lähtö-
kohtaisesti käyttää yksinkertaisia rakenteita, jos erityistä perusteltua syytä
erikoiselle rakenteelle ei ole. Suunnittelijat ja kehittäjät voisivatkin projek-
tin alussa luoda yhdessä yhteisymmärrystä siitä, kuinka suuri merkitys vi-
suaalisudella on palvelussa. Näin voitaisiin luoda alusta asti yhteisymmärrys
siitä, että onko suunniteltuun visuaalisuuteen ja palveluun räätälöityihin rat-
kaisuihin perusteltua käyttää paljoa aikaa myös toteutuksessa. Jos näin on,
kehittäjälle pitäisi perustella erityisesti aikaa vievien ja haasteellisten osioi-
den kohdalta, mihin design-ratkaisut perustuvat ja mitä hyötyarvoa niistä on
palvelun kannalta.

Kehittäjien huomioimiseksi suunnittelijat voisivat kiinnittää huomiota pro-
totyyppien huolelliseen toteuttamiseen. Väärinymmärryksiä tapahtuu epäto-
dennäköisemmin, jos prototyypissä ei ole viimeistelemättömyydestä johtuvia
puutteita tai virheitä, kuten unohtuneita hover-efektejä osasta elementeistä,
linkittämättömiä näkymiä tai linkityksiä vääriin näkymiin.

5.5 Vuorovaikutus ja palaute

Caballero et al. (2016) nostavat esiin, että ohjelmistokehityksessä kommuni-
kaatio kehittäjien ja muiden sidosryhmien välillä on tärkeää. Samoin Li et al.
(2017) esittävät, että suunnittelijat arvostavat kehittäjissä kommunikointi-
ja ryhmätyöskentelytaitoja. Myös tämän tutkimuksen tuloksissa korostuivat
vuorovaikutukseen liittyvät teemat.

Nykyisiin vuorovaikutuskanaviin oltiin tyytyväisiä, joten merkittäviä muu-
toksia kanaviin ei tutkimuksen perusteella tarvita. Osa työntekijöistä koki
toimistolla kasvotusten vuorovaikuttamisen helpommaksi kuin esimerkiksi
Slackissa kommunikoinnin. Näin ollen läsnäolo toimistolla olisi suositeltavaa
yhteistyön kehittämiseksi. Kaikista tärkeimpien palavereiden kohdalla voisi
harkita osallistumis- tai jopa läsnäolopakkoa, jos osallistujat työskentelevät
kohtuullisen matkan päässä toimistolta. Kohdeyrityksen sisäiseen kulttuu-
riin ei kuitenkaan sovi työntekijöiden pakottaminen tai asettaminen tiettyyn
työskentelymuottiin, joten työntekijöiden pakottaminen toimistolle ei luulta-
vasti saisi positiivista vastaanottoa. Näin ollen palavereita kannattaa tule-
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vaisuudessakin pitää kasvotusten, hybridimuodossa ja etänä. Haastatteluissa
kuitenkin nousi esiin kasvotusten pidettyjen palavereiden etuja, minkä takia
kasvotusten järjestettäviä palavereita voisi suosia tulevaisuudessa tilanteissa,
joissa osallistujilla ei ole vahvaa preferenssiä siitä, missä muodossa palaveri
pidetään. Toisaalta osapuolia voidaan kannustaa viestinnässä, perehdytyk-
sessä ja erilaisilla positiivisilla houkuttimilla toimistolle.

Slack-kanavista voitaisiin informoida työntekijöitä enemmän. Nykyään työn-
tekijöitä ei säännöllisesti muistuteta olemassa olevista kanavista tai kannus-
teta liittymään näihin, joten työntekijät eivät ole välttämättä tietoisia, mi-
tä kanavia yrityksessä olisi tarjolla. Esimerkiksi design- ja saavutettavuus-
kanavia ei ole markkinoitu uusille työntekijöille tai yleisesti kehittäjille. Toi-
saalta kehittäjien tekniseen keskusteluun keskittyviä kanavia ei ole suositeltu
suunnittelijoille. Eri kanavia voitaisiin markkinoida varsinkin uuden työnte-
kijän aloittaessa, mutta myös myöhemmissä vaiheissa, sillä työntekijän mie-
lenkiinto eri teemoja kohtaan saattaa muuttua aloittamisen jälkeen samoin
kuin kanavan sisältö ja fokus voivat muuttua ajan kuluessa.

Vaikka osa tiedosta jää osalta työntekijöistä saamatta, kun Slack-kanavia ei
ole pakollista seurata, ei pakollinen liittyminen kanaville ratkaisi tiedon vä-
littymisen ongelmaa. Vapaaehtoisuus korostaa sitä, että kanavan seuraajat
saavat keskustella teemasta omalla tavallaan ja vapaasti, mikä sopii kohdey-
rityksen rentoon yrityskulttuuriin ja vuorovaikutussävyyn, johon haastatel-
tavat olivat tyytyväisiä. Työntekijöitä voisi kannustaa entistä enemmän ja-
kamaan tietoa keskenään kanavilla, sillä näin tieto jää ihmisille talteen ja on
myös etätyöntekijöiden tavoitettavissa.

Osallistuminen Slack-kanaville on vapaaehtoista, joten tieto eri kanavissa
käytävästä keskustelusta ei tavoita välttämättä kaikkia, keille siitä olisi hyö-
tyä. Kanavat perustuvat oma-aloitteisuuteen, joten kaikki tärkeät huomiot ja
ideat eivät ylipäätään päädy kanaville. Vuorovaikutus Slackissa saattaa jää-
dä haastateltavien mukaan pintapuoliseksi, ja erityisesti spontaania, matalan
kynnyksen vuorovaikutusta tehtiin toimistolla.

Säännöllinen vuorovaikutus tiimin jäsenien kesken voi olla haastavaa toteut-
taa kohdeyrityksessä, sillä moni kehittäjistä työskentelee osa-aikaisesti. Näin
ollen tapaamisille ja perusteelliselle keskustelulle voi olla haastavaa saada va-
rattua aikaa. Osa-aikaisten työtekijöiden aikataulut myös saattavat muuttua
monta kertaa projektin aikana, joten säännöllisiä tapaamisia ei välttämättä
pysty järjestämään aina samana ajankohtana. Lisäksi tapaamisajankohtien
sopiminen toimistoajalle voi olla haastavaa, sillä moni osa-aikainen kehittäjä
työskentelee osittain myös toimistoajan ulkopuolella.

Vuorovaikutukselle tarvitaan enemmän suunnitelmallisia ja säännöllisiä ti-
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lanteita, jotta keskustelu ei tapahdu pääasiallisesti työn lomassa ehtiessään.
Kehittäjät ja suunnittelijat arvostivat toisissaan vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taitoja, joten myös näiden ominaisuuksien kehittäminen olisi tärkeää. Kun
vuorovaikutus koostuisi laajemmasta kokonaisuudesta kuin kysymyksistä ja
vastauksista, voitaisiin muodostaa sujuvampaa yhteistyötä ja ennakoivaa kes-
kustelua.

Li et al. (2017) nostavat esille, että suunnittelijat kohtaavat joskus kehittäjil-
tä väheksyntää. Tässä tutkimuksessa näin ei kuitenkaan ollut, vaan kehittäjät
ja suunnittelijat kunnioittavat toisiaan ja luottavat toisiinsa. Myös vuorovai-
kutuksen rentoon sävyyn oltiin tyytyväisiä. Kuitenkin tiimien yhteenkuulu-
vuutta ja vuorovaikutusta voitaisiin haastattelujen mukaan kehittää. Sisäi-
sesti avoimet yrityksen tapahtumat sekä toimistolla työskentely auttavat ylei-
sesti työntekijöitä luomaan heidän keskistään yhteyttä ja luottamusta. Kaik-
ki työntekijät eivät kuitenkaan osallistu aktiivisesti tapahtumiin, avoimiin
palavereihin tai käy toimistolla. Näin ollen voitaisiin harkita projektitiimiä
ryhmäyttäviä toimenpiteitä, kuten tiimin yhteisiä kahvitaukoja tai kaikilta
projektitiimin jäseniltä osallistumista vaativia tai osallistumiseen kannusta-
via projektiin liittyviä tai liittymättömiä tapaamisia projektin elinkaaren ai-
kana. Projektitiimin kanssa ryhmäytyminen voisi tehdä työstä mieluisampaa,
auttaa yhteydenoton kynnyksen madaltamisessa ja auttaa viestinnän sävyn
valitsemisessa, kun tietää toisten viestintätavoista. Vähintäänkin ryhmäyty-
minen auttaisi siinä, että jokainen tuntisi projektitiimin jäsenet nimeltään,
kasvoiltaan ja rooliltaan.

Li et al. (2017) nostavat esille tutkimuksessaan, että suunnittelijat arvos-
tavat kehittäjissä jaetun ymmärryksen etsimistä sekä kommunikointitaitoja
monitieteellisessä ympäristössä. Myös tässä tutkimuksessa nousi esiin tätä
tutkimusta tukevia tuloksia. Vuorovaikutuksessa kehittäjien ja suunnitteli-
joiden pitäisi pyrkiä puhumaan kieltä, jota toinen osapuoli ymmärtää. Tämä
tarkoittaa, että vältetään omaa ammattikieltä, jos ei olla varmoja, että toi-
nen osapuoli ymmärtää ammattialaan liittyvää sanastoa ja ilmaisua. Lisäk-
si pitäisi opetella käyttämään samoja termejä ja ilmauksia samoista asiois-
ta, jotta osapuolten välillä ei tapahdu väärinymmärryksiä. Vuorovaikutuksen
parantamisessa tärkeää olisi muutenkin toisen huomiointi esimerkiksi tämän
taustan, kokemuksen ja osaamisen perusteella. Tilanteessa, jossa suunnitteli-
ja tietää, ketkä palvelun tulevat toteuttamaan, voisi tämä käyttää juuri näille
kehittäjille sopivinta vuorovaikutustapaa. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että jos kehittäjällä ei ole paljoa kokemusta designista, voisi suunnit-
telija varata enemmän aikaa designin perusteluun ja prototyypin läpikäyn-
tiin. Lisäksi suunnittelija voi ottaa leiskojen piirtämisessä huomioon myös
kehittäjän kansallisuuden ja kielitaidot, sillä kohdeyrityksessä puhutaan se-
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kä suomea että englantia. Näin ollen leiskojen yhteyteen jätetyt kommentit
ja esimerkiksi eri elementtien nimeämiset kannattaisi tehdä kielellä, jota ke-
hittäjä varmasti ymmärtää. Samoin kehittäjät voivat valita vuorovaikutuk-
sensa sävyn ja sisällön niin, että projektin suunnittelijan on mahdollisimman
vaivatonta ymmärtää jaettu informaatio. Tilanteessa, jossa suunnittelija ei
tiedä, kuka kehittäjistä palvelun tulee toteuttamaan, on vuorovaikutuksen
sävyn ja kielen valinta haastavampaa. Tällöin suunnittelija ei pysty huomioi-
da tietyn kehittäjän taustaa, mahdollisia rajoitteita, kommunikointitapoja
ja tietotasoa designista.

Jos suunnittelija ei tiedä, kuka kehittäjistä palvelun tulee toteuttamaan eikä
Design Sprintissä ole ollut mukana teknistä henkilöä, ei suunnittelijalla ole
selkeästi nimettyä henkilöä, jolta teknisistä asioista voisi kysyä matalalla kyn-
nyksellä. Suunnittelija saattaa tunnistaa haastekohtia esimerkiksi tekniseen
ympäristöön ja palveluun syötettävään dataan liittyen, mutta ei ota teknisiä
asioita merkittävästi huomioon leiskoissa, sillä hän ei tiedä keltä asioista voi-
si kysyä. Siksi ilman tiimiin dedikoitua teknistä henkilöä saattavat tekniset
asiat jäädä puutteellisesti huomioiduiksi leiskoissa. Avun kysymisen kynnys-
tä voi nostaa se, että projektin, käyttäjien ja asiakkaan taustan selittäminen
voisi olla relevanttia vastauksen saamiseksi ja suunnittelijat saattavat ko-
kea työlääksi kontekstin ja tilanteen selittämisen esimerkiksi Slack-viestissä.
Toinen suunnittelija myös kommentoi toimistolla ennakkovaroituksetta ky-
syttyjen kysymyksiin vastaamisen olevan hänelle rankkaa, mikä saattaa nos-
taa kynnystä kysyä vastaavia kysymyksiä itse toimistolla kehittäjiltä, joiden
työnteko saattaisi samoin häiriintyä toistuvista keskeytyksistä.

Palautetta voitaisiin tulevaisuudessa antaa enemmän molempiin suuntiin: ke-
hittäjältä suunnittelijalle ja suunnittelijalta kehittäjälle. Kun palautetta an-
nettaisiin enemmän, saattaisivat taidot palautteen antamiseen ja vastaanot-
tamiseen kehittyä luonnostaan kokemuksen kertymisen kautta. Tarvittaessa
voitaisiin myös pitää koulutusta esimerkiksi palautteelle sopivasta sävystä,
rakenteesta ja sisällöstä. Palautetta voitaisiin rohkaista kertomaan nykyis-
tä enemmän myös onnistumisista, sillä lähes kaikki haastateltavat mainitsi-
vat positiivisen palautteen vaikuttavan heidän onnistumisen kokemukseensa.
Kun työntekijät tietävät, että he ovat onnistuneet voivat he jatkossa toi-
mia vastaavalla tavalla vastaavassa tilanteessa, mikä auttaa myös projektien
onnistumisen kannalta.

Palautteen antoa voisi madaltaa esimerkiksi etukäteen luotu palautteenanto-
lomake tai muu rakenne, joka normalisoisi palautteen pyytämistä. Haastat-
teluissa nousi esille, että suunnittelijat voisivat luoda kehittäjille esimerkiksi
palautteenantolomakeen. Lomake voitaisiin toki antaa myös projektipäälli-
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köille ja suunnittelijoille, mutta leiskojen kannalta palautteen saaminen juuri
kehittäjiltä olisi arvokasta tulevien designien kehittymisen kannalta. Lomak-
keessa hyvä puoli on myös se, että kasvotusten palautetta kysyessä ei välttä-
mättä tule heti mitään oleellista mieleen, mutta lomake mahdollistaa asian
pohtimisen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi, jos työntekijät oppisivat siihen,
että palautetta tullaan kysymään tasaisin väliajoin, tottuisivat he mahdolli-
sesti ottamaan ylös ja pitämään mielessä huomaamansa kehitysehdotukset.
Lomakkeessa voitaisiin kysyä esimerkiksi kolme parasta, hankalinta ja yllät-
tävintä asiaa projektista yleisesti, sen etenemisestä, vuorovaikutuksesta tai
leiskoista. Näin voitaisiin ottaa opiksi nykyisistä projekteista. Kehittäjät voi-
sivat olla avoimia antamaan palautetta, kun kynnys palautteenannolle olisi
tehty matalaksi ja heille korostettaisiin, että vastaaminen auttaisi suunnit-
telijoita tai muita osapuolia tehostamaan ja helpottamaan kehittäjien työs-
kentelyä nykyisen projektin aikana tai tulevissa projekteissa.

Palautetta on tärkeää antaa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Jos kehittäjä an-
taa suunnittelijalle palautetta vasta siinä vaiheessa, kun design-prosessi on
mennyt pitkälle, voi suunnittelijalle tulla olo, että vaivannäkö ja työ on tehty
turhaan ja suunnittelija voi turhautua. Edellä mainitussa tilanteessa suun-
nittelija ei myöskään välttämättä ole niin avoin ideoille ja muutoksille, sil-
lä niiden tekeminen voisi vaatia paljon työtä, kun suunnitteluprosessi on jo
loppusuoralla. Aikaisessa vaiheessa palautteen saaminen mahdollistaa sen,
että leiskoja voidaan pienellä vaivannäöllä muokata kehittäjäystävällisem-
mäksi. Suunnittelijat voisivatkin tehdä ensin prototyypistä rautalankamallin
tai muuten havainnollistaa suunnitelmiaan aikaisessa vaiheessa ja tarkastut-
taa nämä kehittäjällä. Näin varmistuttaisiin, että kehittäjä ja suunnittelija
ovat yhteisymmärryksessä palvelun suunnasta ja kokonaiskuvasta. Vasta hy-
väksynnän jälkeen suunnittelija voisi alkaa piirtää tarkempaa visuaalisesti
harkittua prototyyppiä.

Haastateltavat kokivat, että suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä vuorovai-
kutusta tapahtuu liian vähän. Erityisen haasteellisena pidettiin, että projek-
tin aikana on pitkiä ajanjaksoja, jolloin vuorovaikutusta ei ole juuri lainkaan.
Lisäksi silloin kuin vuorovaikusta on, sitä voisi olla pidempään kerrallaan sen
sijaan, että käydään nopeasti yksi asia kerrallaan läpi. Suunnittelijoiden ja
kehittäjien vuorovaikutus voisi sisältää enemmän yhteistä ideointia, ajatus-
tenvaihtoa, brainstormailua sekä palautteen antoa ja vastaanottoa. Myös Li
et al. (2017) nostavat esille, että suunnittelijat toivovat ohjelmistokehittäjil-
tä ennakoivaa kommunikointia, johon sisältyy yhdessä suunnittelu, ideointi,
odotusten jakaminen ja aikataulutilanteen päivittäminen.

Vuorovaikutukselle kuuluisikin ottaa aikaa, niin että se ei jää prioriteettilis-
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talla pohjimmaiseksi vaan koetaan oleellisena eri osapuolten mielestä. Kun
vuorovaikutus ei koostu vain kysymyksistä ja vastauksista, päästään keskus-
telua käymään jo ennen kuin kysymyksiä ehtii muodostua ja kommunikaa-
tiokatkoksia syntyä. Kehittäjien ja suunnittelijoiden aikataulut eivät voikaan
olla projektityöllä täyteen ahdetut, jotta yhteiselle keskustelulle ja ideoinnille
jää aikaa.

5.6 Tutkimustulosten arviointi

Valitut tutkimusmenetelmät tuottivat paljon aineistoa ja tietoa tutkimusky-
symyksiin vastaamiseen. Puolistrukturoitujen haastattelujen avulla saatiin
tietoa haastateltavien kokemuksista ja näkemyksistä tutkimuksen aiheeseen
liittyen sekä ennalta keksityistä teemoista että niiden ulkopuolelta, sillä ky-
symykset pidettiin avoimina ja myös vapaalle kommentoinnille otettiin aikaa
haastattelun lopuksi. Lisäksi havainnointi antoi lisätietoa kohdeyrityksessä
käytössä olleista vuorovaikutuskanavista ja -tilanteista.

Haastateltavat pyrkivät tyypillisesti miellyttämään haastattelijaa. Tämän
tutkielman kirjoittaja on suunnittelija kohdeyrityksessä, mikä on voinut vai-
kuttaa haastateltavien vastauksiin. Tämän seurauksena design-teema on voi-
nut nousta haastatteluissa korostetusti esiin. Samoin kehittäjät ovat saatta-
neet kaunistella vastauksiaan. Jotkut haastateltavista ovat olleet tutkijan
kanssa samoissa projekteissa, minkä seurauksena haastateltavilla on voinut
olla korkeampi kynnys antaa rehellistä palautetta.

Kohdeyritys on kooltaan pieni, ja erityisesti suunnittelijoiden ja projektipääl-
liköiden haastatteluihin on voinut vaikuttaa se, että haastateltavat ovat ol-
leet tietoisia anonymiteetin rajoitteista. Koska kohdeyrityksessä on vain noin
40 työntekijää, ei haastateltavien henkilöiden anonymiteetti ole yhtä vah-
va kuin isommassa yrityksessä. Haastateltavien anonymiteetin eteen nähtiin
kuitenkin erityistä huomiota, mistä kerrotaan alaluvussa 3.2.

Tutkielma on tehty kohdeyritykselle. Näin ollen haastateltavat ovat olleet
tietoisia, että yrityksen tulokset tullaan käymään yrityksessä läpi. Tämä on
voinut vaikuttaa haastateltavien vastauksiin, sillä he eivät ole välttämättä
halunneet jakaa epäonnistumisiaan tai kokemiansa haasteita kontekstissa,
jossa niitä voidaan yrityksen sisällä arvioida - erityisesti jos he ovat olleet
epävarmoja anonymiteettinsa säilymisestä.

Kvalitatiivisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkielman kirjoittajal-
la on vaikutusvaltaa siihen, mitä aiheita aineistosta nostetaan esiin tulok-
siin. Tässäkin yhteydessä tutkielman kirjoittajan tausta suunnittelijana voi
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vaikuttaa tuloksiin. On mahdollista, että kehittäjien puoli olisi korostunut
tutkielmassa eri tavalla, jos tutkielman kirjoittajalla olisi taustaa ohjelmis-
tokehittäjänä.

Tutkitun yrityksen pienestä koosta riippuen sekä tutkielman aikataulusta ja
sovitusta laajuudesta johtuen haastattelut rajattiin 10 kappaleeseen. Haas-
tatteluihin valittiin työntekijöitä eri rooleista, erilaisista taustoista ja pro-
jekteista. Kuitenkin haastateltavien välillä oli myös paljon samankaltaisuuk-
sia. Suurin osa haastateltavista oli noin 20–30-vuotiaita suomalaisia miehiä,
joilla on tekniikan alan koulutustaustaa. Tuloksia voitaisiin laajentaa ja mo-
nipuolistaa vielä monipuolisemmalla haastateltavajoukolla, josta löytyisi esi-
merkiksi enemmän henkilöitä muista sukupuolista, kansallisuuksista, i’istä ja
koulutustaustoista.

Tutkielmassa on haastateltu vain yhden yrityksen sisältä työntekijöitä. Haas-
tatteluissa haastateltavia on kannustettu keskittymään vastatessaan juuri ko-
kemuksiinsa kohdeyrityksessä. Näin ollen tuloksia ei pysty suoraan yleistä-
mään kohdeyrityksen ulkopuolelle.

5.7 Jatkotutkimusaiheet

Ohjelmistojen kehitys on alana jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä, joten uusil-
le tutkimuksille on tarvetta ajankohtaisen tiedon selvittämiseksi. Lisäksi ala
tarjoaa paljon jatkotutkimusaiheita kehittäjien ja suunnittelijoiden yhteis-
työhön sekä projektien onnistumiseen liittyen.

Tulevissa tutkimuksissa voitaisiin selvittää lisää onnistunutta projektia tu-
kevia prosesseja ja malleja kehittäjien ja suunnittelijoiden yhteistyön ulko-
puolelta. Projektin onnistumiseen liittyviä teemoja, joita voitaisiin tutkia
enemmän ovat esimerkiksi oikeiden tavoitteiden asettaminen ja niiden saa-
vuttaminen, käyttäjätutkimus, testaus ja käyttäjätestaus, sopivan projekti-
mallin valinta, ketterä kehitys, sopivan tiimin valitseminen sekä onnistunut
vaatimusmäärittely, projektinjohto ja aikataulutus.

Yhteistyön merkityksellisyyttä ohjelmistokehitysprojektien onnistumisen tu-
kena voitaisiin tutkia tulevaisuudessa laajemmin. Tämä voisi sisältää esimer-
kiksi projektipäällikön ja tiimin välisen vuorovaikutuksen merkityksen pro-
jektien onnistumiselle tai myynnin ja projektitiimin yhteistyön merkityksen
projektin onnistumiselle. Lisäksi yhteistyötä eri osapuolten välillä ohjelmis-
tokehitysprojekteissa voitaisiin tutkia yleisesti ja selvittää, onko joidenkin
roolien yhteistyö oleellisempaa kuin toisten.
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Suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyötä ohjelmistokehityspro-
jektin onnistumisen tukena voitaisiin myös selvittää muissa yrityksissä, jotka
voisivat erota kohdeyrityksestä esimerkiksi henkilöstömäärältään, liikevaih-
doltaan tai sisäiseltä kulttuuriltaan. Olisi kiinnostavaa selvittää, miten tulok-
set eroavaisivat tästä tutkimuksesta, kun tutkimuksen kohteena olisi kohdey-
rityksestä poikkeava yritys tai yrityksiä. Vastaavaa tutkimusta voitaisiinkin
toteuttaa niin, että haastateltavat valittaisiin esimerkiksi useammasta erilai-
sesta ohjelmistokehitystä toteuttavasta yrityksestä Suomessa.

Kohdeyrityksessä jatkotutkimusta voitaisiin tehdä esimerkiksi selvittämäl-
lä, miten tässä tutkimuksessa ehdotettujen parannusehdotusten toteuttami-
nen on vaikuttanut suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteistyöhön sekä projek-
tien onnistumiseen. Kohdeyrityksessä voitaisiin selvittää esimerkiksi, olisiko
kehittäjien osallistumisella Design Sprinteihin käytännössä vaikutusta pro-
jektien kulkuun ja onnistumiseen. Projektien onnistumista voitaisiin mitata
myös kvantitatiivisin menetelmin esimerkiksi kysymällä asiakkailta heidän
tyytyväisyyttään ennen parannusehdotusten toteuttamista ja niiden jälkeen.
Lisäksi kvantitatiivista tutkimusta aiheen ympäriltä voitaisiin tehdä esimer-
kiksi liikevaihtoa, projektien tuottoa, henkilöstötyytyväisyyttä sekä aikatau-
lussa ja laajuudessa pysyvien projektien määrää seuraamalla.



Luku 6

Johtopäätökset

Tämä tutkimus tarkasteli suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteis-
työtä ohjelmistokehitysprojektien onnistumisen tukena. Tutkimukseen kuu-
lui teemaan liittyvään kirjallisuuden esittelyä sekä laadullisen tutkimuksen
toteuttaminen. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: Miten suunnittelijoiden ja oh-
jelmistokehittäjien yhteistyö vaikuttaa ohjelmistokehitysprojektin onnistu-
miseen kohdeyrityksessä, sekä millaista on suunnittelijoiden ja ohjelmistoke-
hittäjien yhteistyö kohdeyrityksessä? Jälkimmäinen kysymys oli jaettu kah-
teen osaaan: Mitä haasteita suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien väli-
sessä yhteistyössä on kohdeyrityksessä sekä, miten esiin nousseet haasteet
voitaisiin ratkaista kohdeyrityksessä?

Suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö vaikuttaa ohjelmistoke-
hitysprojektien onnistumiseen. Onnistuneen ohjelmistoprojektin piirteenä pi-
dettiin esimerkiksi aikataulussa, laajuudessa ja budjetissa pysymistä, asiakas-
tyytyväisyyttä, palvelun hyödyllisyyttä asiakkaalle ja loppukäyttäjälle, käy-
tettävää ja laadukasta lopputulosta, projektin etenemistä huolellisesti, hal-
litusti ja perustellusti, sujuvaa vuorovaikutusta sekä tiimin tyytyväisyyttä.
Haastattelujen perusteella kaikkiin edellä mainittuihin piirteisiin päästään
pitkällä aikavälillä todennäköisemmin, jos yhteistyö on toimivaa ja sujuvaa.

Kokonaisuudessaan yhteistyötä kehittämällä voisivat projektin eri osapuolet
hyötyä. Tämä sisältäisi kehittäjän näkökulmasta esimerkiksi sen, että kehit-
täjä saisi laajemman kuvan palvelun kontekstista ja asiakkaasta, kehittäjä
sitoutuisi projektiin ja designiin, oppisi kohdeyrityksen design-prosessista ja
suunnittelijan työstä, kehittäjä kokisi tulleensa kuulluksi alusta lähtien ja
tekninen puoli huomioitaisiin alusta alkaen. Lisäksi kehittäjät oppisivat te-
kemään itsenäisesti nykyistä perustellumpia design-päätöksiä, ymmärtämään
suunnittelijan design-ratkaisuja ja ottamaan matalammalla kynnyksellä yh-
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teyttä suunnittelijaan. Suunnittelijoiden näkökulmasta onnistunut yhteistyö
auttaisi siinä, että olisi pienempi todennäköisyys joutua tekemään päällek-
käistä työtä kehittäjien kanssa, suunniteltu design päätyisi toteutettuun ver-
sioon nykyistä paremmin, designiin saataisiin alusta alkaen nykyistä enem-
män näkökulmia ja palautteen ansiosta väärinymmärrykset havaittaisiin en-
nen turhan työn tekemistä. Onnistunut yhteistyö suunnittelijoiden ja kehit-
täjien välillä helpottaisi myös projektipäälliköitä työssään, sillä projektien
hallittu eteneminen ja onnistuminen olisi todennäköisempää.

Suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö tutkimuksen kohteena
olevassa yrityksessä koettiin yleisesti nykyisellään hyväksi, mutta myös pa-
rantamisen varaa oli. Esiin nousi useita haasteita suunnittelijoiden ja ohjel-
mistokehittäjien välisessä yhteistyössä. Yhteistyön määrä ja syvyys vaihteli
paljon projektin mukaan, sillä yhteistyölle ei ollut selkeitä prosesseja tai oh-
jeistuksia, jotka vakioittaisivat yhteistyön määrää. Yhteistyö projektien aika-
na tapahtui ripotellen. Silloin kuin vuorovaikutusta oli kehittäjien ja suun-
nittelijoiden välillä, sitä oli vain lyhyt aika kerrallaan, mikä ei mahdollistanut
laajaa yhteistyötä toteutusvaiheessa. Vuorovaikutusta osapuolten välillä oli
toteutusvaiheessa tyypillisesti vain kysymys-vastaus-periaatteella. Kehittä-
jillä ja suunnittelijoilla oli puutteellista tietoa toistensa työskentelytavoista
ja työkaluista. Kehittäjät eivät tyypillisesti olleet mukana Design Sprintis-
sä tai projektin alkuvaiheessa ylipäätään, joten designin luovutusprosessilla
oli suuri merkitys tiedon välittymisessä kehittäjälle. Kuitenkin designin luo-
vutus -prosessi vaihteli merkittävästi projektin mukaan, ja tieto projektin
taustatiedoista, loppukäyttäjästä, asiakkaasta, design-ratkaisuista ja proto-
tyypin tulkitsemisesta ei aina välittynyt kehittäjille tarpeeksi yksityiskohtai-
sesti. Kehittäjät tekivät design-työtä myös itse, vaikka kaikilla ei ollut tä-
hän sopivaa koulutusta tai kokemusta. Puutteellinen tieto designista johti
esimerkiksi palvelun testaamiseen loppukäyttäjän asemaan sijoittumisen si-
jaan kehittäjän omalla osaamisella. Samoin suunnittelijoiden puutteellinen
tieto kehittäjien työkaluista ja työtavoista johti siihen, että prototyypin piir-
tämisessä ei aina parhaalla tavalla huomioitu kehittäjiä tai palvelun teknistä
ympäristöä, mikä hidasti kehittäjien työskentelyä.

Yhteistyötä kohdeyrityksessä voitaisiin kehittää usealla tavalla. Yhteistyölle
ja yhdessä tekemiselle tarvittaisiin enemmän rakennetta ja prosessia designis-
ta toteutukseen voitaisiin kehittää tuomalla lisää ohjeistuksia ja suositeltuja
tapoja työskennellä. Yhteisymmärryksen muodostaminen koko tiimin kesken
siitä, mikä on tärkeää palvelussa ja miten projektin suhteen edetään, oli-
si muodostettava projektin alussa. Designia voitaisiin tehdä useampi kierros
silloin kun se olisi mahdollista, jotta Design Sprintin lopputuloksena synty-
vää prototyyppiä ei käytettäisi suoraan kehitystyön lähtökohtana. Jos tätä
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prototyyppiä halutaan kuitenkin käyttää esimerkiksi resurssisyistä kehitys-
työn pohjana, tarvitaan Design Sprintiin mukaan kehittäjä tai muu tekninen
henkilö, jotta leiskoista voidaan heti alusta alkaen tehdä kehittäjän työtä
tehostavia ja teknisen ympäristön huomioon ottavia. Projektin alkupuolelle
tarvitaan lisää yhteistyötä kehittäjän ja suunnittelijan välille, jotta tekninen
puoli huomioidaan tarpeeksi ajoissa ja laajasti. Designin luovutuksessa voi-
daan käyttää apuna muistilistoja, jotta luovutusprosessi tapahtuu yhtä laa-
dukkaasti joka projektissa ja kehittäjä saa tarpeelliset taustatiedot kehitys-
työhön. Lisäksi tarvitaan säännöllisiä tapaamisia suunnittelijan ja kehittäjän
välille myös toteutusvaiheeseen, jotta vuorovaikutusyhteys säilyy, väärinym-
märryksiä voidaan korjata ajoissa ja palvelun laatua voidaan tarkkailla.
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Liite A

Haastattelun tausta ja käytännöt

Tutkimuksen tausta
Tutkimus on diplomityö, joka tehdään kohdeyritykselle.

Haastattelutilanne
Haastattelun kesto on enintään tunnin ja kieli suomi. Haastatteluun ei tar-
vitse valmistautua.

Roolisi
Haastattelussa keskitytään erityisesti kokemuksiisi kohdeyrityksessä.

Keskeyttäminen
Voit halutessasi keskeyttää haastattelun, milloin haluat. Voit jättää vastaa-
matta kysymyksiin ilman syytä. Voit myös myöhemmin (ennen tutkimuksen
julkaisua) pyytää, että antamaasi haastattelua ei käytetä tutkimuksessa.

Luottamuksellisuus ja anonymiteetti
Haastattelu on luottamuksellinen ja haastatteluista syntynyttä aineistoa kä-
sitellään luottamuksellisesti. Nimi ja yksilöitä identifioivia yksityiskohtia ano-
nymisoidaan varsinaiseen tutkimukseen. Kuitenkin tutkimuksen luottamuk-
sellisuudessa on rajoitteita yrityksen sekä haastattelujoukon pienen koon seu-
rauksena. Haastateltavana on yhteensä noin 6 ohjelmistokehittäjää, 2 projek-
tinjohtajaa ja 2 suunnittelijaa.

Tutkimuksen valvojalla ja ohjaajalla on osin pääsy myös anonymisoimat-
tomaan dataan. Tutkimuksen valvoja on Aalto-yliopiston professori Marko
Nieminen ja ohjaaja diplomi-insinööri Joanna Mehtälä.

Nauhoitus ja litterointi
Haastattelu nauhoitetaan, jos siihen saadaan lupa. Näin data voidaan myö-
hemmin litteroida. Tällöin sinulla on pyytäessäsi oikeus saada haastattelusi
litteroitu versio.
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Lisähuomioita
Tässä haastattelussa ei testata osaamistasi tai pyritä saamaan niin sanottu-
ja oikeita vastauksia kysymyksiin. Haastattelussa ollaan kiinnostuneita sii-
tä, miten koet asioita ja mikä on henkilökohtainen mielipiteesi käsiteltävistä
asioista. Voit suhtautua minuun (haastattelijaan) tässä haastattelussa kuin
ulkopuoliseen tutkijaan.



Liite B

Haastattelurunko projektipäälliköil-
le

Haastateltavan taustatiedot

• Kuvaile lyhyesti rooliasi yrityksessä ja työtehtäviäsi

• Kuvaile urataustaasi

Haastattelukysymykset

• Millainen on onnistunut ohjelmistokehitysprojekti kohdeyrityksessä?

• Millainen vuorostaan epäonnistunut projekti?

• Miten kuvailemasi kaltaiseen hyvään lopputulokseen päästään?

• Ketkä ovat mukana ohjelmistokehitysprojektissa? Mitkä ovat relevantit
roolit?

• Miten nämä osapuolet ovat vuorovaikutuksessa projektin aikana?

• Millaista suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välinen yhteistyö
on?

• Miten yhteistyö onnistuu nyt?

• Millainen merkitys on ohjelmistokehittäjien ja suunnittelijoiden aikaan-
saannoksilla?
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• Millaista yhteistyön pitäisi olla, jotta firman liiketoiminnallinen tulos
olisi hyvä?

• Millä tavalla ohjelmistokehittäjien ja suunnittelijoiden yhteistyötä, vuo-
rovaikutusta ja prosessia kehitetään tai edistetään yrityksessä?



Liite C

Haastattelurunko ohjelmistokehit-
täjille

Haastateltavan taustatiedot

• Kuvaile lyhyesti rooliasi yrityksessä ja työtehtäviäsi

• Kuvaile urataustaasi

Haastattelukysymykset

• Miten ohjelmistokehitysprojekti etenee perinteisesti kohdeyrityksessä?

• Millainen on onnistunut ohjelmistokehitysprojekti kohdeyrityksessä?

• Milloin koet onnistuneesi työssäsi kehittäjänä? Entä epäonnistuneesi?

• Miten otat huomioon käytettävyyden ja visuaalisuuden työssäsi?

• Minkä verran olet mukana designin luomisessa? Haluaisitko olla muka-
na enemmän/vähemmän? Miksi?

• Miten toimit, jos kohtaat designiin liittyvän haasteen?

• Minkä verran tiedät/ymmärrät suunnittelijoiden työstä?

• Koetko, että työkalut, joita suunnittelijat käyttävät, tukevat työsken-
telyäsi?

• Millaista suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välinen yhteistyö
on? Entä vuorovaikutus?
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• Minkä verran suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välillä on yh-
teistyötä? Mitä mieltä olet tästä määrästä?

• Mikä yhteistyössä toimii erityisen hyvin?

• Onko vastaan tullut haasteita? Jos on, millaisia?

• Millainen on designin luovutus kehittäjille?

• Millainen merkitys tällä yhteistyöllä on projektin lopputuloksen kan-
nalta?

• Kokonaisuudessaan, miten vuorovaikutus onnistuu nyt?

• Mitä arvostat erityisesti suunnittelijassa?

• Miten suunnittelija voisi tehostaa ja helpottaa kehittäjien työskentelyä?

• Miten kehittäjät voisivat tehostaa ja helpottaa suunnittelijan työsken-
telyä?

• Miten kehittäisit suunnittelijoiden ja kehittäjien välistä yhteistyötä ja
vuorovaikutusta? Entä prosessia?
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Haastattelurunko suunnittelijoille

Haastateltavan taustatiedot

• Kuvaile lyhyesti rooliasi yrityksessä ja työtehtäviäsi

• Kuvaile urataustaasi

Haastattelukysymykset

• Millainen on onnistunut ohjelmistokehitysprojekti kohdeyrityksessä?

• Milloin koet onnistuneesi työssäsi? Entä epäonnistuneesi?

• Minkä verran olet mukana toteutusvaiheessa? Haluaisitko olla mukana
enemmän/vähemmän? Miksi?

• Minkä verran tiedät/ymmärrät kehittäjän työstä?

• Koetko, että työkalut, joita kehittäjät käyttävät, tukevat työskentelyä-
si?

• Miten otat huomioon teknisen puolen designissa nyt?

• Otatko työssäsi huomioon kehittäjän/ympäristön tekniset rajoitteet?
Otatko huomioon rajatapaukset? Miten?

• Koetko, että tekninen puoli otetaan nykyisin tarpeeksi huomioon suun-
nitteluvaiheessa? Jos ei, miten tekninen puoli voitaisiin ottaa paremmin
huomioon?

• Miten toimit, jos kehittäjä ei ymmärrä tai ole samaa mieltä designista?
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• Millaista suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välinen yhteistyö
on? Entä vuorovaikutus?

• Minkä verran suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välillä on yh-
teistyötä? Mitä mieltä olet tästä määrästä?

• Mikä yhteistyössä toimii erityisen hyvin?

• Onko vastaan tullut haasteita?

• Miten varmistat, että design on ymmärrettävää?

• Millainen on designin luovutus kehittäjille?

• Saatko yleensä kysymyksiä tai palautetta leiskoista luovutuksen jäl-
keen?

• Millainen merkitys tällä yhteistyöllä on projektin lopputuloksen kan-
nalta?

• Kokonaisuudessaan, miten vuorovaikutus onnistuu nyt?

• Mitä arvostat erityisesti kehittäjässä?

• Miten suunnittelija voisi tehostaa ja helpottaa kehittäjien työskentelyä?

• Miten kehittäjät voisivat tehostaa ja helpottaa suunnittelijan työsken-
telyä?

• Miten kehittäisit suunnittelijoiden ja kehittäjien välistä yhteistyötä ja
vuorovaikutusta? Entä prosessia?



Liite E

Onnistuneen ohjelmistokehityspro-
jektin piirteitä

Kuva 5: Onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin piirteitä
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Suosituksia kohdeyritykselle

Kuva 6: Suosituksia kohdeyritykselle
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