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Tässä diplomityössä tutkittiin, mistä luottamus koostuu ja millä hyvillä
käytännöillä sitä rakennetaan ketterässä ohjelmistokehityksessä asiakkaan ja toi-
mittajan välillä. Työssä selvitettiin ensin olemassa olevaa tutkimusta kirjallisuus-
katsauksen muodossa, minkä lisäksi tehtiin empiirinen haastattelututkimus. Kir-
jallisuuskatsauksessa käytettiin poikkitieteellistä lähdemateriaalia kattavan ku-
van saamiseksi luottamuksen koostumuksesta. Tämä toimi vahvana pohjana em-
piiriselle tutkimukselle. Haastateltaviksi empiiriseen tutkimukseen Vincit tarjosi
asiakkaan ja tiimin kahdesta ohjelmistoprojektistaan.

Tutkimuksen laajuuteen nähden tuloksia saatiin laaja-alaisesti etenkin hyviin
käytäntöihin liittyen. Luottamuksen koostumukseen liittyen havaintoja tehtiin
liittyen luottamuksen määritelmään, merkitykseen sekä luonteeseen. Luottamus
koettiin tärkeäksi eritoten ketterässä kehityksessä, jotta kehittäjille voi antaa toi-
mintavapautta. Lisäksi löydettiin erilaisia luottamuksen tyyppejä. Luottamuksen
rakentamiseen liittyviin teemoihin löydettiin laaja kirjo hyviä käytäntöjä. Tee-
mat ryhmiteltiin tiimin tai asiakkaan kannalta olennaisiin sekä molemmin puolin
tärkeisiin hyviin käytäntöihin. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat kommunikaatio,
tiimin näkemyksellisyys asiakkaan ongelmasta ja prioriteeteista.

Hyvistä käytännöistä voidaan tehdä johtopäätös, että luottamuksen rakentami-
seen konsulttityyppisessä ketterässä ohjelmistokehityksessä liittyy pääasiassa kol-
me osa-aluetta: 1) ennakkolaskelmointi, 2) välilliset tekijät ja 3) itse tuotos. Pro-
jektin ennakkolaskelmoitavuuden puute vaikuttaa olevan keskeinen ongelma ket-
terässä ohjelmistokehityksessä, eikä tässäkään työssä siihen löydetty selkeää rat-
kaisua. Välilliset tekijät, kuten kommunikaatio, ovat tärkeitä koko projektin ajan,
mutta itse tuotos lunastaa suurimman osan luottamuksesta. Hyvän tuotoksen
myötä ennakkolaskelmoinnin ja välillisten tekijöiden tarve pienenevät.
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Detta examensarbete utforskade vad tillit best̊ar av och med vilka bra metoder
den kan byggas i agil mjukvaruutveckling mellan kunden och leverantören. Arbe-
tet p̊abörjades med studerande av den befintliga litteraturen i form av en littera-
turöversikt. Vidare gjordes en empirisk intervjuundersökning. Tvärvetenskapligt
källmaterial användes i litteraturöversikten för att f̊a en omfattande bild över
vad tilliten best̊ar av. Detta tjänstgjorde som en stadig grund för den empiriska
forskningen. Vincit möjliggjorde intervjuer av kunder och team i tv̊a projekt.

Med tanke p̊a forskningens omfattning blev resultaten vidsträckta särskilt
gällande de tillitsbyggande bra metoderna. Iakttagelser gjordes ang̊aende tilli-
tens definition, betydelse och natur. Tilliten ans̊ags viktig i synnerhet i den agila
utvecklingen för att utvecklarna ska kunna ges fria händer. Ytterligare fann forsk-
ningen olika typer av tillit. Det hittades ett brett spektrum av tillitsbyggande bra
metoder under olika teman. Teman grupperades baserat p̊a relevans för teamet
och kunden. De viktigaste teman var kommunikation och teamets syn p̊a kundens
problem och prioriteter.

Av de funna bra metoderna kan följande slutsats dras: byggande av tillit i
konsultbaserad mjukvaruutveckling inneh̊aller tre huvudsakliga delomr̊aden: 1)
förhandskalkylering, 2) indirekta faktorer och 3) själva resultatet. Oförmågan att
göra förhandskalkyler p̊a ett projekt verkar vara ett väsentligt problem i den
agila mjukvaruutvecklingen. Detta arbete fann inte heller n̊agon klar lösning p̊a
problemet. De indirekta faktorerna, s̊asom kommunikation, är viktiga under hela
projektets tid men det är resultatet som infriar den största delen av tilliten. I
takt med att resultatet åstadkoms, minskar behovet av förhandskalkylering och
indirekta faktorer.

Nyckelord: tillit, agil mjukvaruutveckling, kund, leverantör

Spr̊ak: Finska

4



Sisältö
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hityksessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.3.1 Tiimin kannalta olennaiset hyvät käytännöt . . . . . . 46
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Luku 1

Johdanto

1.1 Motivaatio

Ketterä kehitys valtaa alaa koko ajan ohjelmistokehitysmarkkinoilla. Ketterä
kehitys on herättänyt paljon keskustelua puoleen jos toiseenkin. Myös useita
kysymyksiä on herännyt. Ketterän kehityksen perusluonteeseen kuuluu kat-
tavien sopimusneuvottelujen ja vaatimusmäärittelyjen sijaan panostaa itse
ohjelmiston tekemiseen järkevällä tavalla ja asiakkaan kanssa läheisessä yh-
teistyössä [2]. Asiakkaan kannalta kattavan suunnitelman ja vaatimusmäärit-
telyn puutteen voidaan luonnollisesti katsoa olevan epäluottamusta aiheutta-
va tekijä – miten uskaltaa investoida paljon rahaa, kun en tiedä varmuudella,
mitä rahalla tulee saamaan. Kuitenkin ketterä kehitys valtaa alaa. On ole-
massa yrityksiä, kuten Vincit, jotka tekevät ohjelmistokehitystä pääasiassa
ketterästi. Tämä herättää mielenkiinnon siihen, minkälaisilla tavoilla luotta-
musta rakennetaan ketterässä kehityksessä.

Luottamusta ei ole tutkittu paljoa ketterän ohjelmistokehityksen toimittaja–
asiakas -rajapinnassa. Tiimin sisäpuolisissa suhteissa luottamusta sen sijaan
on tutkittu runsaastikin. Lisärajauksella ketterään ohjelmistokehitykseen ei
löydetty yhtään tutkimusta, jolla nimenomaan kartoitettaisiin luottamuksen
rakentamisen keinoja. Tästä on johdettavissa hyödyllisyys tutkimukselle, jo-
ka kartoittaa ketterän kehityksen toimittaja–asiakas -rajapinnan yli tapah-
tuvan luottamuksen rakentamiskeinoja.

Luottamus on ilmiönä sellainen, joka helposti syntyy vain intuition perusteel-
la ja saattaa olla vaikeata eritellä mitkä käytännöt sitä parhaiten rakentavat.
Tämä diplomityö pyrkii vastaamaan haasteeseen tekemällä luottamuksesta
eksplisiittisemmän ja helpommin lähestyttävän ilmiön. Työssä edetään myös
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LUKU 1. JOHDANTO 8

konkreettiselle tasolle pohtien ja etsien käytäntöjä luottamuksen rakentami-
seen.

Parhaimmillaan tästä diplomityöstä on hyötyä käytännön ohjelmistokehi-
tystyössä. Diplomityön lukijalle tarjotaan sekä parempaa ymmärrystä luot-
tamuksesta ilmiönä että käytännön neuvoja ja suuntaviivoja.

1.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset

Diplomityön tutkimusongelma on, miten luottamusta rakennetaan toimitta-
jan ja asiakkaan välillä ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tämä tutkimuson-
gelma antaa suunnan tälle diplomityölle, mutta käsittää kuitenkin varsin
laajan alueen. Onkin tarpeellista tutkia ongelmaa tarkempien tutkimuskysy-
mysten avulla. Tarkemmat tutkimuskysymykset antavat konkreettisen tar-
kastelukulman diplomityölle sekä ohjaavat lukijaa odotuksissaan, millä ta-
valla diplomityössä ongelmaan pyritään vastaamaan.

Tutkimusongelmaa pyritään avaamaan seuraavien tutkimuskysymysten avul-
la:

TK1: Mistä luottamus koostuu ohjelmistokehityksessä?

TK2: Mitkä hyvät käytännöt tukevat luottamuksen rakentamista ket-
terässä kehityksessä toimittajan ja asiakkaan välillä?

1.3 Diplomityön laajuus

Tutkimuskysymykset pyrittiin muotoilemaan niin, että ensimmäinen johdat-
telee luottamukseen yleisellä tasolla eritellen luottamuksen koostumusta. Toi-
nen tutkimuskysymys on työn pääaihe. Se esittää ensimmäistä tutkimusky-
symystä mielenkiintoisemman pohdinnan siitä, miten juuri ketterässä kehi-
tyksessä luottamusta käytännössä rakennetaan. Ensimmäisen tutkimuskysy-
myksen vastauksella pyritään antamaan niin vankka pohja aiheen syvällisem-
pään käsittelyyn, että vastaus toiseen tutkimuskysymykseen ei ole vain lis-
taus hyviä käytäntöjä. Sen sijaan voidaan kertoa myös,miksi nämä käytännöt
toimivat. Diplomityössä luottamuksen kontekstina on nimenomaan ohjelmis-
tokehitys ja edelleen toimittajan ja asiakkaan välinen rajapinta. Taulukossa
1.1 visualisoidaan työn osuuksien painoarvot tutkimuskysymyksiin vastaami-
sessa.
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Tutkimuskysymys
Kirjallisuus-

katsaus
Empiirinen
tutkimus

TK1: Luottamuksen koostumus  •
TK2: Hyvät käytännöt
luottamuksen rakentamisessa

  
Taulukko 1.1: Tutkimusmenetelmien painoarvot

Luottamusta ja sen merkitystä on käsitelty useasti ohjelmistokehitystiimin
sisäisissä suhteissa. Tiimin sisäiset luottamussuhteet on rajattu kuitenkin
tämän työn ulkopuolelle. Koska ketterässä kehityksessä asiakas on parhaim-
millaan osa tiimiä [15], ei ole kaikkea tiimin sisäistä luottamusta koskevaa
materiaalia tuomittu suoraan soveltumattomaksi asiakasrajapintaan, vaan
on soveltuvin osin käytetty hyväksi. Materiaalista löytyi myös organisaatioi-
den ja sen asiakkaiden välistä luottamusta käsittelevää tutkimusta ilman eri-
tyistä rajausta ohjelmistokehityksen kontekstiin. Myös tätä materiaalia va-
littiin sillä ajatuksella, että sitä käytetään harkiten ja pyrkien olemaan tark-
kana siitä, mikä on yleispätevää tietoa ja mikä kuuluu ohjelmistokehityksen
ja eritoten ketterän kehityksen erityispiirteisiin.

1.4 Diplomityön rakenne

Luvussa 2 kuvaillaan miten ja miksi työ tehtiin valituilla menetelmillä. Tämän
jälkeen ensiksi raportoidaan kirjallisuuskatsauksen tulokset luvussa 3. Tut-
kimuskysymykseen TK1 vastataan kirjallisuuskatsauksen alaluvussa 3.1 ja
TK2 alaluvussa 3.2. Empiirisen tutkimuksen tulokset esitetään luvussa 4,
jonka ensimmäisessä alaluvussa 4.1 kerrotaan Vincitin julkisuuskuvasta luot-
tamuksen rakentajana, minkä jälkeen vastataan tutkimuskysymyksiin TK1
alaluvussa 4.2 ja TK2 alaluvussa 4.3. Pohdintaluvussa 5 vastataan tutki-
muskysymyksiin eritellen mielenkiintoisia asianhaaroja. Luvussa 6 vedetään
lopulliset johtopäätökset ja vastataan korkean tason tutkimusongelmaan.



Luku 2

Tutkimusmenetelmät

2.1 Kirjallisuuskatsauksen menetelmät

Kirjallisuuskatsaus on diplomityön ensimmäinen osuus. Tässä osiossa ava-
taan työtavat, joilla kirjallisuuskatsauksen perustyö on tehty: materiaalin
etsintä (kappale 2.1.1), valitseminen (kappale 2.1.2) ja analysointi (kappale
2.1.3).

2.1.1 Materiaalin etsintä

Materiaalia etsittiin kahdella hakukoneella: Google Scholar:lla ja Scopus-tie-
tokannalla. Haku kohdistui: 1) luottamusta ketterässä kehityksessä käsittele-
viin ja 2) yleisiin luottamuksen luonnetta käsitteleviin artikkeleihin. Taus-
taoletus oli, että yleistä materiaalia luottamuksesta tutkimuskysymystä TK1
varten on yllin kyllin, joten materiaalin etsintä aloitettiin täsmähakusanoil-
la ketterän kehityksen tai vähintään ohjelmistokehityksen kontekstissa. Ha-
kusanat on listattu taulukossa 2.1.

Ensimmäisestä hakutulosjoukosta tuli sen verran rajallinen, että se voitiin
käydä läpi otsikko–tiivistelmätasolla kohtuullisen nopeassa ajassa. Luotta-
musta yleisellä tasolla käsittelevät artikkelit löydettiin pääasiassa ns. snow-
balling-tekniikalla luottamusta ohjelmistokehityksen kontekstiin soveltavien
artikkeleiden lähteistä ja vielä edelleen niiden lähteistä.
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LUKU 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 11

Hakukohde Termit

Google
Scholar

agile software trust

software development trust

software development customer trust

Scopus-
tietokanta

TITLE-ABS-KEY( agile ) AND

TITLE-KEY( trust ) AND

SUBJAREA("COMP" OR "ENGI")

TITLE-ABS-KEY( software AND development ) AND

TITLE-ABS-KEY( customer OR procurer OR client) AND

TITLE-KEY( trust )

Taulukko 2.1: Käytetyt hakutermit

2.1.2 Materiaalin valitseminen

Ensimmäinen karsinta tehtiin lukemalla artikkeleiden otsikot ja tiivistelmät.
Karsinnassa keskeisin valintaperuste olivat viitteet asiakasrajapintaluotta-
mukseen. Monet artikkelit sisälsivät paljon hyvää materiaalia luottamukses-
ta, mutta eri kontekstissa tai eri näkökulmasta. Otsikon ja tiivistelmän pe-
rusteella karsittiin suurin osa tuloksista pois.

Suuri osa materiaalista katselmoitiin myös nopeasti sisällön puolesta läpi
ja etsittiin nopealla katsauksella viitteitä asiakasrajapintaan. Artikkeleiden
sisällöstä ja lähdeluetteloista poimittiin myös luottamusta yleisesti käsit-
televiä artikkeleita. Tätä poimintaa pyrittiin tekemään ennen kaikkea laa-
dukkuuden ja hyvän tutkimuskäytännön merkkejä osoittavista artikkeleista.
Näitä yleisesti luottamusta käsitteleviä artikkeleita löytyi ensiksi kymmen-
kunta. Lukema kasvoi myöhemmin materiaalin analysointivaiheessa.

Lopputuloksena artikkeleita valittiin pääasiassa kahdenlaisia: 1) luottamus-
ta yleisesti käsitteleviä ja 2) luottamusta ketterän kehityksen kontekstissa
käsitteleviä artikkeleita. Nämä artikkelityypit valittiin tutkimuskysymyksiä
silmällä pitäen. Oletuksena oli myös, että eri artikkelityypeistä saattaa hy-
vinkin löytyä hyödyllistä tietoa molempiin tutkimuskysymyksiin.

Taulukossa 2.2 eritellään löydettyjen artikkelien määrät tyypeittäin. Taulu-
kossa merkillepantavaa on, että diplomityön ytimeen ei osunut kuin neljä
artikkelia.
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Artikkelityyppi Kpl
Luottamus ylipäätään 12
Luottamus
asiakasrajapinnassa

Ketterässä kehityksessä 4
Ilman ketterää 9

Taulukko 2.2: Löydetyt artikkelit

2.1.3 Materiaalin analysointi

Materiaalia analysoitiin artikkeli kerrallaan kokonaiskuvan muodostamisek-
si aihepiiristä. Sopivaksi menetelmäksi katsottiin käydä läpi artikkelit sy-
ventyen niihin kohtuullisen syvällä tasolla. Täten voitiin varmistaa, että
ymmärrys aiheesta kehittyy, eikä analyysi jää liian pintapuoliseksi.

Analyysissä tekstistä poimittiin lauseita, jotka sopivat johonkin kolmesta
eri luokasta: 1) luottamuksen koostumus, 2) hyvät käytännöt joilla luotta-
musta voidaan rakentaa ja 3) haasteita luottamukseen liittyen. Ensimmäiset
kaksi luokkaa vastaavat suoraan tutkimuskysymyksiä. Kolmas luokka, haas-
teet luottamukseen liittyen, nousi esiin ensimmäisten artikkelien analyysissä.
Tämä luokka otettiin mukaan sillä oletuksella, että ongelmat kohdentavat
huomiota siihen, mihin hyviä käytäntöjä tarvitaan. Muitakin, luokitteluihin
suoraan sopimattomia lauseita valittiin.

Poimitut lauseet kustakin artikkelista koostettiin A3-paperille, jolla ne ryh-
miteltiin. Tämä käytäntö auttoi saamaan kokonaiskuvan artikkeleista ja nii-
den liityntäkohdista diplomityön aiheeseen. Samaa tekniikkaa käytettiin osit-
tain myös kokonaiskuvaa muodostettaessa usean artikkelin sisällöstä. Poimi-
tuista lauseista pyrittiin etsimään toistuvia ylemmän tason teemoja ja kate-
gorioita.

2.2 Empiirisen tutkimuksen menetelmät

2.2.1 Case-kuvaukset

Vincitin kuvaus

Vincit on perustettu vuonna 2007, jonka jälkeen se on kasvanut nopeas-
ti. Työntekijöitä oli vuonna 2016 keskimäärin 270 ja uusia työntekijöitä
palkattiin 51. Vincit on listautunut vuonna 2016 Helsingin pörssin First
North -markkinapaikalle. Vincit nostaa saamiaan tunnustuksia esiin internet-
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sivuillaan. Vincit on saanut tunnustusta mm. Great Place toWork -kilpailussa
sekä Suomen että Euroopan sarjoissa. [20]

Vincitillä on kaksi pääasiallista liiketoimintalinjaa: 1) ohjelmistokehityspal-
velut ja 2) ICT-palvelut. Vincit on tunnettu pääasiassa ohjelmistokehityspal-
veluiden johdosta. ICT-palvelut tulivat Vincitiin vuonna 2016 fuusion myötä
Javerdelin kanssa. Ohjelmistokehityspalvelut, joihin tässä työssäkin haas-
tatellut projektit kuuluvat, pitävät sisällään verkkopalveluja, mobiilisovel-
luksia, sulautettuja järjestelmiä sekä palvelumuotoilua. Ohjelmistokehitystä
tehdään pääasiallisesti konsulttiliiketoimintana, jossa asiakkaalle tehdään rää-
tälöity ratkaisu, jonka omistusoikeus jää asiakkaalle. Toinen liiketoimintalin-
ja, ICT-palvelut, taas koostuu perustietotekniikasta kuten palvelinsaleista,
pilvipalveluista sekä joistakin yrityksille suunnatuista Vincitin omista tuot-
teista. [20]

Projektien kuvaus

Vincit tarjosi tutkimusta varten kaksi projektia (ks. taulukko 2.3). Molem-
mista projekteista oli mahdollista haastatella sekä kehitystiimin jäseniä että
asiakasta.

Projektissa A asiakkaana oli startup-yritys, jolle kehitetään web-ohjelmistoa.
Projekti on ollut käynnissä eri aktiivisuusasteilla 1,5 vuotta ja jatkuu edel-
leen. Projektissa oli ollut parin kuukauden mittainen alkurykäys, jonka jäl-
keen henkilöt ovat tehneet lyhyitä jaksoja projektissa. Projektissa on ollut
aktiivisena parhaimmillaan vain kaksi kehittäjää yhteensä viidestä eli hen-
kilöiden vaihtuvuus projektissa on ollut suurta. Projektin päävastuullinen
henkilö oli hiljattain myös jättäytynyt projektista ja korvattu toisella hen-
kilöllä. Tiimi kuvaa, että luottamus on projektin aikana muodostunut hyväksi.

Projektissa B asiakkaana oli suurehko yritys, jolle tehtiin uusi versio olemas-
sa olevasta verkkokaupasta. Projekti on ollut käynnissä 2,5 vuotta myöskin
jatkuen edelleen. Projektin ensimmäisessä, reilun puoli vuotta kestäneessä
vaiheessa projektin kehittäjämäärä kasvoi tasaisesti yhdestä seitsemään. Sen
jälkeen projekti on jatkunut tasaisella aktiivisuudella työllistäen kolmesta
viiteen kehittäjää. Lisäksi projektissa on ollut koko sen ajan yhdestä kahteen
designeria. Tiimi kuvaa ostajan olleen tottumaton ketterän kehityksen osta-
miseen. Asiakkaan luottamus nousi projektin ensimmäisen vaiheen jälkeen
keskinkertaisesta hyvään.
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Projekti Kuvaus Kesto
Työllistänyt
keskimäärin

A
Web-ohjelmisto-
kehitystä pienehkölle
startup-yritykselle

⇠1,5 vuotta ⇠1 henkilön

B
Yritysverkkokaupan
uusi versio isolle
yritykselle

⇠2,5 vuotta ⇠5 henkilöä

Taulukko 2.3: Tutkitut projektit

2.2.2 Tutkimusmenetelmä

Tutkimus päätettiin suorittaa laadullisena haastattelututkimuksena täyden-
nettynä Vincitin julkisen viestinnän katsauksella. Tutkimusprosessi on avat-
tu kuvassa 2.1. Asiakkaan puolelta oli haastateltavissa yksi henkilö kummas-
takin projektista, joten yksilöhaastattelu oli ainoa vaihtoehto. Molemmista
kehitystiimeistä voitiin haastatella kahta henkilöä. Kehitystiimien haastatte-
luissa vaihtoehtoina arvioitiin sekä yksilöhaastatteluja että ryhmähaastatte-
lua. Lopulliseksi valinnaksi muodostui ryhmähaastattelu ja sen erityismuoto
fokusryhmä. Aiheen abstraktius puhui ryhmähaastattelumenetelmän puoles-
ta, olettaen, että ihmisten on helpompi saada kiinni luottamuksesta ja sitä
rakentavista käytännöistä, kun asiasta pääsee keskustelemaan ryhmässä. Fo-
kusryhmä valikoitui menetelmäksi sen takia, että siinä pyritään luomaan mu-
kava ja salliva keskusteluympäristö [10], jonka oletetaan taas auttavan asioi-
den käsittelemisessä ja esiin tuomisessa haastattelun aikana. Fokusryhmän
suunnittelussa on käytetty pohjana Kruegerin ja Caseyn [10] ehdottamaa
mallia.

Haastatteluilla saadaan selville ihmisten omia kokemuksia ja näkemyksiä
asiasta kohtuullisen laajasti pienehkölläkin otoskoolla. Lisäksi fokusryhmän
avulla pystytään mahdollisesti luomaan myös hyvä ilmapiiri haastatteluun.
Toisaalta Krueger ja Casey [10] suosittelevat haastattelun yhdistämistä mui-
hin, esimerkiksi havainnoiviin menetelmiin, koska varsinkin ihmisten käyttäy-
tymistä koskevat ja alitajuiset asiat saattavat tulla esiin väärässä valossa.
Lisäksi haastateltava saattaa vastata toivetilan mukaan tosiasiallisen sijasta.
Haastattelua käytettiin tiedostaen haastattelujen antaman tiedon mahdolli-
nen kapea-alaisuus.

Haastattelun yksipuolisuutta pyrittiin täydentämään Vincitin julkisen vies-
tinnän katsauksella. Julkisen viestinnän katsauksessa tehtiin analyysi Vinci-
tistä luottamuksen rakentajana julkisesti saatavilla olevan materiaalin perus-
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Kuva 2.1: Haastatteluprosessi Kruegeria ja Caseyta [10] mukaillen

teella. Havaintoja tehtiin pohjautuen Vincitin internet-sivuihin [20], Vincitin
julkaisemiin Ohjelmistokehityksen ostajan pikaoppaaseen [9] ja Culture Au-
dit -dokumenttiin [17]. Käytetty tiedonkeruumenetelmä julkisen viestinnän
katsauksessa oli vapaamuotoinen ja sen lopputuloksena saatiin materiaalia
ensi kuvan antamiseksi Vincitistä ennen varsinaisen empiirisen haastattelu-
tutkimuksen tulosten raportointia.

Kysymyspolun suunnittelulle pohjana toimivat kirjallisuuskatsauksen tulok-
set. Kysymyspolku tehtiin ensisijaisesti ryhmähaastatteluja varten, joskin sa-
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moja kysymyksiä pienin muutoksin käytettiin myös asiakkaiden yksilöhaas-
tatteluissa. Kysymykset järjestettiin Kruegerin ja Caseyn [10] ohjeen mukaan
niin, että pääasiaan siirrytään hallitusti ja ohjaten haastateltavien ajatuk-
sia aiheen ytimeen. Kysymyspolusta karkea yleiskuva on annettu kuvassa 2.1
ja tarkka haastattelujen käsikirjoitus liitteessä A. Haastattelusuunnitelman
kävi läpi kaksi Aalto-yliopiston tutkijaa, joiden palautteen perusteella muu-
tamia kysymyksiä muotoiltiin ymmärrettävämmiksi ja yksittäisiä kysymyk-
siä eriytettiin useammaksi helpommin vastattavaksi kysymykseksi. Lisäksi
haastattelun alustusosuuteen tehtiin lisäyksiä.

Kysymyspolku alkoi täysin faktapohjaisella kysymyksellä haastateltavien roo-
lista ohjelmistoprojektissa ja sen asiakasrajapinnassa, jotta kaikki osapuolet
saataisiin nopeasti puhumaan. Tämän jälkeen alettiin syventymään varsinai-
seen aiheeseen yleisellä kysymyksellä luottamuksesta, jonka jälkeen seuraa-
valla kysymyksellä johdatettiin haastateltavien ajattelua asiakasrajapintaan.

Kysymyspolussa varsinaiseen pääasiaan eli luottamuksen luonteeseen ja luot-
tamuksen rakentamisen hyviin käytäntöihin liittyviä kysymyksiä esitettiin
useita. Hyvien käytäntöjen esiin tuomista pyrittiin normaalin haastatteluky-
symyksen lisäksi auttamaan näyttämällä haastateltaville edeltä valmisteltu-
ja, kirjallisuuskatsausta nousseita teemoja. Tällä pyrittiin tarjoamaan haas-
tateltaville ajatuksen keinoja osa-alueille, joilta ensi kysymällä ei tullut vas-
tauksia. Esimerkiksi jokin hyvä käytäntö olisi voinut jäädä sanomatta sen
itsestäänselvyyden takia.

Lopetukselle jätettiin myös hyvin aikaa, jotta voitiin muutamalla kysymyk-
sellä varmistaa puhuminen siitä, mikä nähtiin keskustelussa tärkeimpänä.
Lisäksi varmistettiin, että mitään ei jäänyt sanomatta, ja annettiin lyhyt
yhteenveto ja mahdollisuus kiteyttää asioita omin sanoin.

2.2.3 Tiedonkeruu ja analyysi

Haastattelut taltioitiin nauhoittamalla. Haastatteluiden vetäjänä toimin it-
senäisesti. Keskustelua ohjattiin Kruegerin ja Caseyn [10] ehdotuksen mu-
kaan siten, että katseella osoitettiin henkilöä, jonka odotettiin vastaavan.
Keskustelussa puheenvuoroa pyrittiin aktiivisesti ohjaamaan dominoivam-
milta keskustelijoilta vetäytyvämmille. Keskustelut pyrittiin toteuttamaan
niin, että haastateltavat kokisivat olevansa samalla tasolla, vaikkakin muka-
na oli toisesta projektista myös projektinvetäjä. Hän ei tosin ollut esimies-
suhteessa muihin haastateltaviin. Joitakin haastattelukysymyksiä jätettiin
väliin tapauksissa, joissa niihin oli jo vastattu edeltävien kysymysten ohessa.
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Kuva 2.2: Vertailtavat kohteet haastattelujen analyysissä

Haastatteluissa käytettiin muistilappuja, joille esiin tulevia hyviä käytäntöjä
kirjoitettiin. Laput liimattiin kuvan A.1 alle (liitteessä A). Nämä laput aut-
toivat haastateltavaa näkemään kokonaiskuvaa siitä, mitä jo on sanottu ja
ne myös näyttivät auttavan uusien ajatuksien saamisessa aiheesta. Nämä
muistilaput taltioitiin valokuvina.

Haastattelut litteroitiin ns. lyhennettynä litterointina. Lyhennetyssä litte-
roinnissa puhtaaksikirjoitetaan ainoastaan relevantit kommentit kaiken sijas-
ta. Esimerkiksi alustus ja ensimmäinen kysymys voidaan jättää huomiotta,
kuten myös haastattelijan pitkät alustukset. Lisäksi voidaan käyttää lyhen-
teitä. Näin päästään tehokkaammin oleellisen asian kattavaan puhtaaksikir-
joitukseen. [10]

Analyysi suoritettiin litteroinnin jälkeen perustuen kaikkeen taltioituun ma-
teriaaliin. Analyysissä etsittiin yksittäisiä mainittuja asioita, joista kirjal-
lisuuskatsauksen tapaan pyrittiin havaitsemaan ylätason teemoja ja katego-
rioita. Projekteja ja niissä esiintyviä luottamuksen muodostumisen tai rapau-
tumisen mekanismeja pyrittiin myös ymmärtämään kokonaisuutena. Haas-
tattelujen rajattu määrä mahdollisti näin tarkan analyysin tason. Analyy-
sissä vertailtiin kuvan 2.2 mukaisesti tiimien ja asiakkaiden vastauksia sekä
projekteja keskenään. Mielenkiinnon kohteena oli, löytyykö haastatteluis-
ta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Analyysi
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tehtiin tutkimuskysymyksiä vasten peilaten. Taustaoletuksena oli, että haas-
tatteluista saatu tieto painottuu tutkimuskysymykseen TK2 – luottamusta
rakentaviin hyviin käytäntöihin, kuten taulukossa 1.1 onkin visualisoitu.

Analyysissä pyrittiin erottelemaan haastatteluista se osuus, mikä oli hen-
kilöiden omakohtaisia kokemuksia ja mikä taas pelkkää visiointia. Kokemus-
ten ja visioinnin erottelemiseksi käytettiin hyväksi myös videokuvaa. Analyy-
sissä otettiin huomioon myös ennalta valmistellun johdattelevan materiaalin
vaikutus. Johdattelevan osuuden tuloksia arvioitiin erityisen kriittisesti ja
pyrittiin arvioimaan, kuinka suurelta osin keskustelu rakentui itse johdatte-
levan materiaalin varaan ja kuinka suurelta osin se pohjautui haastateltavan
kokemukseen.



Luku 3

Kirjallisuuskatsaus

3.1 Luottamuksen koostumus

Tässä alaluvussa etsitään kirjallisuuskatsauksen löydösten pohjalta vastausta
ensimmäiseen tutkimuskysymykseen siitä, mistä luottamus koostuu. Aluksi
pyritään kuvailemaan luottamuksen monitahoista luonnetta yleisellä tasolla.
Toiseksi käsitellään luottamuksen merkitystä, joka oli yksi selkeä materiaa-
lista esiin noussut osa-alue. Luottamuksen merkityksen ja tärkeyden käsitte-
leminen myös motivoi varsinaisiin tutkimuskysymyksiin vastaamista – mistä
luottamus koostuu, sekä miten sitä voidaan rakentaa. Lyhyesti sanottuna
luvussa pyritään saamaan hyvä yleiskuva luottamuksesta ennen syvempien
johtopäätösten tekemistä.

3.1.1 Luottamuksen merkitys

Luottamuksen raportoidaan useasti olevan eri tavoin elintärkeää [4, 14]. Kui-
tenkin vaikuttaa siltä, että tämä lausunto annetaan tutkimusraporteissa koh-
tuullisen kevein perustein, usein johdannonomaisesti. Luottamuksen tode-
taan olevan elintärkeää tiimin jäsenten keskuudessa [14] sekä toimittajan ja
asiakkaan välillä ketterässä vaatimusmäärittelyssä [4]. Luottamuksen sano-
taan muun muassa parantavan kommunikaatiota [4, 5] ja ohjelmistoprojek-
tien suorituskykyä [19]. Eittämättä luottamus onkin tärkeää, ja tässä työssä
pyritään näyttämään, millä tavoin se sitä on. Luottamuksesta ei voi kuiten-
kaan sopia sopimusehdoin [19], sitä luovia asioita on vaikeaa, jopa mahdo-
tonta edes määritellä [3]. On siis ymmärrettävä syvällisemmin luottamuksen
luonnetta ja koostumusta.

19
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Ohjelmistokehityksessä yleisimpien ja tärkeimpien ongelmien kerrotaan ole-
van asiakaskommunikaatiossa [4], joka on luottamuksen kanssa läheisessä yh-
teydessä [5, 14]. Luottamuksen rakentamisen voidaan siis ajatella olevan hy-
vin keskeistä.

Ketterässä kehityksessä luottamus korostuu erityisesti johtuen ketterän ke-
hityksen vähemmästä etukäteissuunnittelusta ja sitä kautta huonommas-
ta kontrollintunteesta (tarkemmin luvussa 3.2). Kuitenkin asiakkaan pitäisi
lähteä mukaan ohjelmistokehikseen ja sijoittaa paljon rahaa. On ymmärrettä-
vää, jos tässä tilanteessa asiakas miettii, mitä rahoillaan saa, ja luottamuksen
merkitys korostuu. Ketterässä kehityksessä myös tiimien itseorganisoituvuus
lisää osaltaan luottamuksen tarvetta, mistä Dorairaj ja Noble [5] raportoi-
vat. Heidän mukaansa myöskin asiakkaan osallistaminen on vaikeampaa il-
man luottamusta.

3.1.2 Luottamuksen luonne

Luottamus on monitahoinen ilmiö, jota voi olla vaikea kiteyttää, vaikka se
alkuun tuntuisikin läheiseltä asialta [8]. Kirjallisuudessa luottamukseen lii-
tetään positiiviset odotukset ihmisten tarkoitusperistä, minkä vuoksi ihmi-
nen on valmis altistumaan haavoittuvaan asemaan [3, 18]. Luottava ihminen
uskoo, että muut ovat hyväntahtoisia, jolloin voidaan sanoa että luottamus
jopa vähentää haavoittuvuuden tunnetta [3]. Luottamusta kuvaillaan myös
niin, että se korvaa puuttuvaa tietoa sisäisellä varmuudella [3]. Tällä tavoin
luottava ihminen myös kokee sosiaalisen tilanteen yksinkertaisempana – luot-
tamus on oikonut monimutkaisuutta [3].

Toisaalta Rousseau ym. [18] kuvailevat luottamusta ihmisen psykologisena
tilana, jonka esiintymiselle on kaksi edellytystä: 1) keskinäinen riippuvuus
ja 2) riski. Heidän mukaansa ilman keskinäistä riippuvuutta ei tule tarvetta
luottaa toiseen. Toisaalta, jotta tarve muodostaa luottamusta toiseen osa-
puoleen muodostuu, on tilanteessa oltava jonkinlaista riskiä [13, 18]. Tietyllä
tapaa ymmärrettynä voi ilman riskiäkin luottaa toiseen ihmiseen tai organi-
saatioon. Englanniksi sellaista riskitöntä luottamusta tai uskoa voidaan ku-
vailla nimityksellä confidence, siinä missä riskillisestä luottamuksesta, josta
tässä työssä ollaan kiinnostuneita, käytetään nimitystä trust [13].

Bloisin [3] mukaan luottamus ja luottamuksen arvoisuus ovat erottamatto-
mat käsitteet. Mitäpä muuta luottamus on kuin uskoa siihen, että toinen
on luottamuksen arvoinen. Toisen luottamuksen arvoisuuden hyväksyminen
lisää Bloisin mukaan uskoa siihen, että toinen puolustaa tarvittaessa teoilla.
Se, että luottamuksen arvoisena pidetty myös havaitsee tämän, johtaa siihen,
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että toinen osapuoli jopa toimii näin [3].

Luottamus on subjektiivista, eli perustuu täysin luottajaosapuolen omiin ha-
vaintoihin ja tulkintoihin [3, 18] ja muuttuukin ajan kanssa jopa alitajuiseksi
[3]. Subjektiivisuuden lisäksi luottamus on myös herkkä ilmiö: sen tarkoituk-
sellinen luominen voi johtaa päinvastoin luottamuksen menettämiseen [6],
sillä jos tällainen motiivi havaitaan, asettaa ihminen sen välittömästi kysee-
nalaiseksi [12]. Luottamusta verrataankin kasviin, joka ei anna tutkia juuri-
aan [1].

Luottamuksesta on eritelty erilaisia alaluokkia, kuten luottamus ihmisten
kesken ja luottamus ihmisten ja organisaatioiden välillä [7]. Myöhemmin on
analysoitu, että organisaatioon kohdistuva luottamus olisi ns. riskitöntä, con-
fidence-sanalla kuvailtua luottamusta. Vastaavasti ihmisten välinen luotta-
mus olisi trust-sanalla kuvailtua luottamusta. [8]. Organisaatioon kohdistu-
vaa luottamusta on eritelty tarkemmin luvussa 3.1.3.

Sabherwal [19] on löytänyt tutkimuksessaan luottamuksesta ohjelmistopro-
jekteissa mielenkiintoisen piirteen: se kertautuu. Hänen havaintojensa mu-
kaan luottamus etenee joko hyvissä tai pahoissa kierteissä eli sykleissä. Kun
tilanne on hyvä, hyvän luottamuksen lisäksi projektissa menee yleensä ot-
taen hyvin. Teorian mukaan se, että projektissa menee hyvin, parantaa edel-
leen luottamusta aiheuttaen hyvän kierteen. Vastaavasti taas jos tilanne on
huono, on luottamuskin huono. Lisäksi projektin suorituskyky on huono.
Tämä huono suorituskyky taas huonontaa luottamusta edelleen aiheuttaen
pahan kierteen. Pahasta kierteestä on mahdollista päästä takaisin hyvään
kierteeseen tekemällä korjaavia toimenpiteitä, siinä missä hyvästäkin kier-
teestä pääsee helposti huolimattomuudella pahaan kierteeseen. Sabherwalin
löydös on luonteeltaan sellainen, että se voi soveltua läpileikkaavasti erilaisiin
luottamuksen muotoihin ja konteksteihin. [19]

McHugh ym. [14] esittävät havainnon ylittyneiden työmääräarvioiden haital-
lisuudesta luottamukselle. Havainto on mielenkiintoinen siinä, että se näyttää
vahvistavan Sabhweralin [19] teoriaa pahasta kierteestä. Jos asiat ovat men-
neet syystä tai toisesta pieleen ja työmääräarviot ylittyneet, niin luottamuk-
sen puute saa McHughin ym. [14] mukaan vielä lisävahinkoa aikaiseksi pro-
jektissa. Esimerkki vahingollisesta vaikutuksesta on se, että kehittäjät alkavat
lisäämään varmuusvaraa työmääräarvioihin vain negatiivisen tilanteen tois-
tumista välttääkseen [14]. Toisaalta McHughin ym. [14] tulokset näyttävät
myös vahvistavan Sabherwalin [19] teoriaa hyvästä kierteestä. Heidän mu-
kaansa luottava ilmapiiri luo rakentavaa keskustelua kokouksissa, minkä voi-
daan olettaa johtavan parempiin edellytyksiin luoda myös luottamusta [14].
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3.1.3 Luottamustyypit

Luottamustyyppi Kuvaus

Laskelmointiin ja
pelotteluun perustuva

Palkinnot ja sanktiot keskeisiä. Tyypil-
lisesti haurasta, alkuvaiheen luottamus-
ta.

Tuntemiseen perustuva
Tunteminen johtaa ennustettavuuteen.
Kasvaa ajan kanssa. Samastumisen
edellytys.

Samastumiseen perustuva
Tietää toisen tavoitteet ja arvostaa
niitä. Myös ryhmään identifioituminen.

Suorituskykyyn perustuva Aikaansaavuus parantaa luottamusta.

Instituutioon perustuva
Irtonaisempaa luottamusta. Organisaa-
tiokulttuuri ja hallintotapa vaikuttavat.

Taulukko 3.1: Kirjallisuuskatsauksessa löydetyt luottamustyypit

Lewicki ja Bunker [11] jaottelevat luottamuksen kolmeen eri pääkategoriaan
sen mukaan mihin luottamuksen muodostuminen perustuu: laskelmointiin,
tuntemiseen ja samastumiseen perustuva luottamus. Myöhemmin Sabher-
wal [19] lisää tähän luokitteluun neljännen, suorituskykyyn perustuvan luot-
tamuksen. Rousseau ym. [18] ovat pitkälti samoilla linjoilla, mutta yhdistävät
tuntemiseen ja samastumiseen perustuvan luottamuksen suhteeseen liittyvän
luottamuksen alle. Lisäksi he erottelevat pelotteluun perustuvan laskelmoin-
tiin perustuvasta sekä mainitsevat uutena instituutioon perustuvan luotta-
muksen.

Laskelmointiin ja pelotteluun perustuvat luottamuksen määritelmät [11, 18]
liittyvät toisiinsa – ne ovat ikään kuin toistensa vastakohtia. Laskelmointiin
kuuluu sellaiset tekijät, kuten palkinnot luottamuksen pitämisestä [11] sekä
toisen maineen ja kompetenssin varaan laskeminen [11, 18]. Pelotteluun pe-
rustuva luottamus taas perustuu sanktioihin siitä, ettei luottamusta noudate-
ta [11, 18]. Lewicki ja Bunker [11] käsittävät molemmat laskelmointi-termin
alle siinä missä Rousseau ym. [18] näkevät ne erillisinä. Tosin Rousseaun
ym. mukaan pelottelu ei varsinaisesti ole edes luottamusta. Laskelmointiin ja
pelotteluun perustuva luottamus on leimallista luottamuksen muodostuksen
alkuvaiheelle [11, 18] ja se on vaillinaista ja haurasta [11].

Suhteeseen liittyvä luottamus, kuten Rousseau ym. [18] sen ilmaisevat, pitää
sisällään sekä tuntemiseen perustuvan että samastumiseen perustuvan luot-
tamuksen, jotka Lewicki ja Bunker [11] analysoivat tarkemmin erikseen. Rous-
seau ym. [18] pitävät suhteeseen liittyvää luottamusta myöhemmän vaiheen
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luottamuksena, joka vaatii aikaa kehittyäkseen. Lewickin ja Bunkerin [11]
mukaan myös tuntemiseen ja samastumiseen perustuvat luottamuksen tyy-
pit ovat keskenään ajallisesti järjestyksessä: ensin täytyy oppia tuntemaan,
jotta sittemmin voi samastua.

Tuntemiseen perustuva luottamus on luottamuksen muoto, joka kehittyy ajan
kanssa. Keskeistä siinä on nimensä mukaisesti toisen tunteminen. Lewic-
kin ja Bunkerin mukaan paremman tuntemisen myötä keskeisin luottamusta
muodostava tekijä on ennustettavuuden kasvaminen. Kun tunnet toisen os-
apuolen hyvin, voit paremmin ennustaa hänen toimintaansa, mikä parantaa
luottamusta. Tuntemiseen perustuva luottamus kasvaa ajan kanssa. Se on
siis myöhemmän vaiheen luottamusta verrattuna laskelmointiin perustuvaan
luottamukseen. Tuntemiseen perustuvan luottamuksen muodostumiseen tar-
vitaan ensinnäkin informaatiota, mutta se täytyy myös ymmärtää. Lewic-
ki ja Bunker mainitsevat, että myös toisen ennustettava epäluotettavuus on
luottamuksen kannalta positiivinen asia. [11]

Ajatuksen osittaisesta luottamuksesta vahvistaa myös Blois [3]. Hänen mu-
kaansa on jopa virheellistä väittää että luottamusta joko on tai ei ole. Sen
sijaan luottamuksella on kohde, jokin osa-alue. Se, että jollakin osa-alueella
ei ole luottamusta ei suinkaan tarkoita, ettei luottamusta ole ollenkaan. [3]

Samastumiseen perustuva luottamus on luottamuksen muoto, josta Lewicki
ja Bunker [11] kertovat. Heidän mukaansa samastuminen seuraa tuntemiseen
perustuvan luottamuksen jälkeen. Sillä jos ei tunne toista, ei voi myöskään
häneen samastua. He kuvailevat samastumiseen perustuvan luottamuksen
pitävän sisällään sen, että tunnistaa toisen tavoitteet ja aikeet sekä ennen
kaikkea arvostaa niitä. Samastumiseen perustuva luottamus johtaa myös sii-
hen, että on jopa valmis toimimaan toisen henkilön puolesta. Itsensä identi-
fioiminen (samastuminen) jonkin ryhmän jäseneksi on esimerkki samastumi-
seen perustuvasta luottamuksesta. Heidän mukaansa samastumisen asteelle
edetään vain muutamissa ihmissuhteissa siinä missä tuntemiseen perustuvaa
luottamusta on useammissa. Myös McHugh ym. [14] raportoivat, että luot-
tamusta parantavat yhteenkuuluvuuden tunne, toisten ymmärtämisen ja se,
että tietää miten toinen toimii.

Sabherwal [19] lisää 18 tapausta kattavassa, nimenomaan tietojärjestelmien
kehittämistä koskevassa tapaustutkimuksessaan luottamuksen perustyyppei-
hin uuden, suorituskykyyn perustuvan luottamuksen. Hänen mukaansa suori-
tuskykyyn perustuva luottamus on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa asiakas
ei pysty muuten olemaan paikan päällä ja näkemään toimittajan toimintaa,
esimerkiksi fyysisen etäisyyden ollessa pitkä. Sabherwal mainitsee myös, että
luottamus parantaa itse suorituskykyä ja toisaalta luottamuksen puute huo-
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nontaa sitä. Lisäksi Dorairaj ja Noble [5] vahvistavat, että luottamuksella on
vaikutusta suorituskykyyn. Nämä havainnot antavat viitettä siitä, että hyvän
ja pahan kierre toteutuu eritoten suorituskykyyn perustuvan luottamuksen
osalta.

Rousseau ym. [18] erittelevät instituutioon perustuvan luottamuksen omaksi
luottamuksen lajikseen. Tähän luottamuksen lajiin liittyy myös Bloisin [3]
pohdinta organisaatioiden välisestä luottamuksesta. Rousseau ym. käsitte-
levät instituution sisäistä luottamusta, siinä missä Blois taas lisää tähän or-
ganisaatioiden välisen luottamuksen tarkastelun omana näkökulmanaan.

Rousseau ym. [18] käsittelevät erilaisia organisaatioihin ja instituutioihin liit-
tyviä luottamukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten kulttuuria ja hallintotapaa.
He raportoivat tutkimustulosten valossa, että instituutioihin liittyvät me-
kanismit ovat luoneet erilaisia irrallisia luottamuksen muotoja. He kertovat
mm. Pearcen ym. [16] tutkimuksesta, jonka mukaan instituutioon perustuva
luottamus olisi jopa edellytys henkilöiden välisen luottamuksen muodostuk-
selle [18]. Havainnon perusteella voidaan ainakin todeta, että organisaatiolla
on vaikutusvaltaa siihen, minkälaista luottamusta sen vaikutuspiirissä syntyy
[18].

Blois [3] puolestaan väittää, ettei organisaatioiden välistä luottamusta ole
olemassakaan, vaan kyseessä ovat organisaation jäsenet, jotka luottavat toi-
sen organisaation jäseniin. Hän tuomitsee organisaatioiden välisen luotta-
muksen vain epäeksaktina ilmaisutapana ihmisten välisestä ilmiöstä. Hänen
mukaansa organisaatiokonteksti vaikuttaa kuitenkin luottamukseen siinä mie-
lessä, että ihmiset ottavat organisaationsa ja positionsa mukaisen roolin. Roo-
li vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja odotuksiin. Roolin luonteeseen vai-
kuttaa myös keskeisesti yrityksen toimintakulttuuri – ihminen toimii, kuten
organisaatiossa muutkin toimisivat. [3]

Luottamuksen organisaatiota kohtaan voisi siis kiteyttää uskoksi siihen, että
organisaation jäsenet omaavat tai uutena jäsenenä omaksuvat sellaisen roo-
lin, johon ovat jo käsittäneet luottamuksen edellisten organisaation jäsenten
perusteella.

Luottamus on yhdistelmä erilaisia luottamuksen muotoja [18]. Näin ollen
edellä esitetyt luottamuksen muodot ovat osatekijöitä ja erilaisia näkökantoja
luottamukseen. Ne selittävät kukin luottamusta omalta suunnaltaan ja ne
yhdistämällä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Rousseaun
ym. [18] mukaan luottamus myös muuttaa muotoaan. Tästä esimerkki on
edellä todettu siirtymä laskelmointiin perustuvasta suhteeseen liittyvää luot-
tamusta kohti ajan myötä. Näin ollen luottamusta on tarkasteltava myös
ajallinen vaihe huomioiden.
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Sabherwal [19] löysi asiakasrajapintaa koskevassa tutkimuksessaan yhteyden
luottamuksen ja kontrolloivien struktuurien välillä. Struktuurit ovat eri osa-
puolten huolellisuutta varmistelevia käytäntöjä, kuten tapoja puuttua on-
gelmiin, raportointi- ja muutoksenhallintakäytäntöjä. Struktuurit ovat luon-
teeltaan sellaisia, joita voidaan kirjata kirjallisiin sopimuksiin. Tutkimuksen
mukaan luottamuksen kasvaminen vähentää koettua tarvetta struktuureille.
Sabherwalin mukaan struktuureja pitää silti olla sopivasti, vaikka luottamus-
ta olisikin paljon. Näin vältetään tilanne, jossa esimerkiksi toimittaja alkaisi
toimia liian huolettomasti unohtaen hyvät käytännöt. Tutkimuksessa tode-
taan, että tasapainossa oleva struktuurien ja luottamuksen suhde parantaa
projektien suorituskykyä ja onnistumisastetta. [19]

Näyttää siis siltä, että varsinkaan toimittajan kannalta struktuureista ei
sinänsä ole hyötyä. Pääasia sen sijaan on se, että projektissa noudatetaan
hyviä käytäntöjä ja sitä huolellisuutta, jota struktuureilla haluttaisiin var-
mistaa. Toisaalta asiakas saattaa nähdä struktuurit tarpeellisempana, jolloin
niitä voidaan tarkoituksella tarjota toimittajan puolelta sopivasti.

Ilmapiiri on yksi luottamusta muodostavista tekijöistä. Jo projektin alkupuo-
lella luotavan ilmapiirin vaikutus on suuri, alkaen asiakkaan päätöksenteosta
lähteä mukaan projektiin [19]. Myös Sabherwalin teoria projektin sykleistä
antaa viitettä siihen suuntaan, että projektin yleinen tila vaikuttaa luotta-
mukseen [19]. Toimittajan ja asiakkaan välisen ilmapiirin voidaan käsittää
kuuluvan juuri tällaisiin projektin yleiseen tilaan vaikuttaviin tekijöihin.
Myös McHugh ym. [14] mainitsevat luottamuksen muodostamista käsitte-
levässä tutkimusraportissaan ilmapiirin ja eritoten huumorin vaikutuksen
siihen. Luottamuksen osatekijänä ilmapiiri kuvaa mielestäni hyvin luotta-
muksen ihmisläheistä luonnetta. Toisaalta on selvää, että hyvän ilmapiirin
muodostamiseen ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Vaikka ilmapiiri on selkeästi
ihmisten aistimaa ja ihmissuhteisiin liittyvää, ei se kuitenkaan sovi suoraan
mihinkään edellä esitetyistä luottamuksen tyypeistä. Tämä tekee ilmapiiristä
erilaisen luottamukseen liittyvän tekijän. Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa,
onko ilmapiiri yksiselitteisesti luottamuksen tekijä vai jopa sen seurausta.
Sabherwalin [19] teorian mukaan hyvästä kierteestä tosin voidaan olettaa,
ettei ole täysin poikkeavaa, että luottamuksen tekijä olisi myös sen seuraus-
ta.
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3.2 Hyvät käytännöt luottamuksen rakenta-
miseen ketterässä kehityksessä

Tässä alaluvussa raportoidaan kirjallisuuskatsauksen pohjalta löytyneet ha-
vainnot toiseen tutkimuskysymykseen hyvistä käytännöistä, joilla luottamus-
ta voidaan rakentaa ketterässä ohjelmistokehityksessä. Havainnot on eritelty
taulukossa 3.2 ylätasolla. Hyvät käytännöt jakautuivat erilaisiin teemoihin,
jotka taas voitiin kategorisoida eri toimijarooleille sopiviin kategorioihin. Jo-
kainen kategoria on avattu erikseen omassa kappaleessaan taulukoin. Tiimin
kannalta keskeiset käytännöt kappaleessa 3.2.1, asiakkaan kannalta keskeiset
kappaleessa 3.2.2, molempia koskettavat kappaleessa 3.2.3. Lisäksi luotta-
musteorioiden pohjalta nousseet käytännöt on avattu kappaleessa 3.2.4.

Kategoria Teema

Tiimin kannalta olennaiset
hyvät käytännöt

Asianmukainen huolellisuus
asioiden hoidossa
Tiimin keskinäinen toimivuus
Luottamuksen arvoisuuden
demonstrointi

Asiakkaan kannalta
olennaiset hyvät käytännöt

Kontrollintunne
Tottumus perinteiseen
ohjelmistokehitykseen

Molemmin puolin tärkeät
hyvät käytännöt

Kommunikaatio
Pahasta kierteestä hyvään
kierteeseen nouseminen

Luottamustyyppiteorioiden
pohjalta nousseet hyvät
käytännöt

Laskelmointiin perustuvan
luottamuksen hyödyntäminen
Toisen tuntemisen hyödyntäminen
Samastumisen hyödyntäminen
Suorituskykyyn perustuvan
luottamuksen hyödyntäminen

Taulukko 3.2: Löydetyt kategoriat ja teemat ylätasolla

3.2.1 Tiimin kannalta olennaiset hyvät käytännöt

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta nousi useita erilaisia käytäntöjä, jotka ovat
selkeästi tiimin kannalta keskeisiä (taulukko 3.3). Näihin käytäntöihin voi-
vat tiimit kiinnittää huomiota ilman asiakkaan suoranaista osallistamista.
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Tiimien kannalta keskeisistä käytännöistä selkeästi merkittävimpänä nousi
esiin asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen asioiden hoidossa (kappa-
le
3.2.1.1). Myös tiimin keskinäiseen toimivuuteen (kappale 3.2.1.2) ja luot-
tamuksen arvoisuuden demonstrointiin (kappale 3.2.1.3) liittyen tehtiin ha-
vaintoja.

Teema Hyvä käytäntö

Asianmukainen
huolellisuus
asioiden hoidossa

Ongelmiin puuttuminen, erityisesti
suorituskykyyn liittyviin [19]
Projektiin kuuluvien tehtävien
tekeminen [5]
Refaktorointi [4]
Laatuvaatimusten huomioiminen [4]
Huolellisuus prototyyppien käytössä [4]

Tiimin keskinäinen
toimivuus

Daily standup -tapaamiset [14]

Luottamuksen arvoisuuden
demonstrointi [3]

Sovellettavissa eri tavoin

Taulukko 3.3: Tiimin kannalta olennaiset hyvät käytännöt

3.2.1.1 Asianmukainen huolellisuus asioiden hoidossa

Asianmukainen huolellisuus asioiden hoidossa oli tärkein tiimin kannalta kes-
keinen teema luottamuksen rakentamisessa. Siihen liittyen nousi esiin erilai-
sia seikkoja projektityön eri osa-alueilta, sekä yleisempiä asioiden hoitoon
liittyviä että tarkempia käytänne-ehdotuksia.

Yleiseen asioiden hoitoon liittyen Sabherwal [19] nosti esiin ongelmiin puut-
tumisen ja niiden asianmukaisen käsittelyn. Hän mainitsi eritoten suoritus-
kykyongelmien napakan käsittelyn tärkeänä luottamuksen rakentamisessa ja
ylläpitämisessä. Materiaalissa raportoitiin myös tapauksesta, jossa projektin
tehtävien tekemättä jättäminen aiheutti luottamuksen puutetta muissa tii-
min jäsenissä, varsinkin jos sitä peiteltiin jollakin, joka ei pitänyt paikkaansa
[5]. Tämän voidaan todeta olevan yleistettävissä asiakasrajapintaankin. Asia-
kas ei saane yhtä tarkkaa tietoa tehtävätasolla tapahtuvasta sitoutumisesta
tai tekemättä jättämisestä, mutta tapauksessa, jossa asiakas sen havaitsee
tai sitä uumoilee, voidaan olettaa luottamuksen olevan koetuksella.

Ohjelmistoon itseensä liittyviä huolellisuuden kohteita materiaalista löytyi.
Laatuvaatimusten huomioiminen on yksi huolellisuuden merkki. Jättämällä
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se huomiotta päästään huonompaan lopputulokseen, mikä vaikuttaa
myös luottamukseen [4]. Sinänsä hyvään lopputulokseen pääseminen tukee
suorituskykyyn perustuvaa luottamusta, (tarkemmin kappaleessa 3.2.4.4)
mutta tässä tapauksessa sinne päästään tiimin huolellisuuteen kuuluvin kei-
noin. Laatuvaatimukset voivat jäädä vähälle huomiolle ketterässä projektissa,
koska niiden huomioimista ei välttämättä erikseen suunnitella. Projekteissa
pitäisi siis huomioida laatuvaatimukset tavalla tai toisella. Tässä työssä ei
kuitenkaan oteta kantaa siihen, miten ne huomioitaisiin.

Toinen itse ohjelmistoon liittyvä huolellisuuteen kuuluva tekijä on ns. refak-
torointi. Refaktoroinnissa ohjelman sisäistä laatua parannetaan muuttamat-
ta sen ulospäin näkyvää toimintaa. Materiaalissa raportoitiin refaktoroinnin
olevan usein ongelmana ketterässä kehityksessä [4]. Sille ei joko jäänyt aikaa,
tai sitä ei edes osattu tehdä. Voidaan olettaa, että pitkällä aikavälillä refakto-
roimatta jättäminen vaikuttaa myös huonomman lopputuloksen kautta asia-
kasluottamukseen. Refaktoroinnin lisäksi voi olla olemassa monia muitakin
ohjelmiston laatuun vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat samalla tavalla
paremman tai huonomman lopputuloksen kautta asiakasluottamukseen.

Kolmantena itse ohjelmistoon liittyvänä tekijänä mainittiin prototyypit. Nii-
den kanssa tulee Caon ja Rameshin [4] mukaan olla huolellinen kahdestakin
eri syystä. Ensinnäkään prototyypeistä ei saisi tulla tuotanto-ohjelmistoa,
koska niiden rakenne ei ole riittävän vankka, mikä vaikuttaisi huonomman
laadun kautta lopulta asiakasluottamukseen. Toiseksi valmiilta näyttävä pro-
totyyppi saattaa nostaa asiakkaan odotukset liian korkealle johtaen siihen,
että varsinaisen implementaation tekemiseen kuluva aika tuntuu liian pitkältä
ja asiakkaan on vaikeampaa luottaa tiimin suorituskykyyn.

3.2.1.2 Tiimin keskinäinen toimivuus

Keskenään toimiva tiimi on sellainen tekijä ja teema, joka luo paremmat edel-
lytykset asiakasluottamuksen rakentamiselle. Materiaalista ei löytynyt kuin
yksi konkreettinen käytäntö keskenään toimivan ja luottavan tiimin raken-
tamiseksi. Tiimin keskinäinen toimivuus ei olekaan tämän työn keskiössä,
mutta tämä teema nostetaan silti esiin kokonaisvaltaisen käsityksen muo-
dostamiseksi asiakasluottamuksen rakentamisen edellytyksistä.

McHugh ym. [14] raportoivat tapauksesta, jossa keskenään luottava ja toi-
miva tiimi sai enemmän aikaiseksi ja onnistui luottamuksen rakentamises-
sa muutaman eri ketterän kehityksen käytännön avulla. Niin sanotut dai-
ly standup -tapaamiset nousivat kuitenkin esiin selkeästi merkittävämpänä
tutkituista käytännöistä. Daily standup -tapaamiset vaikuttivat tiimin kes-
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kinäiseen luottamukseen pääasiassa kommunikaation parantamisen ja lisää-
misen keinoin. Daily standup -tapaamiset nostetaan tässä vain esimerkiksi
siitä, miten tiimin keskinäistä toimivuutta ja luottamusta voidaan parantaa.

3.2.1.3 Luottamuksen arvoisuuden demonstrointi

Luottamuksen arvoisuuden demonstrointi on nostettu tässä esiin tarkoituk-
sellisesti erilaisena katsantokulmana asiakasluottamuksenkin rakentamiseen.
Bloisin [3] mukaan luottamus on läheisesti liitoksissa luottamuksen arvoi-
suuteen. Jos pääsee näyttämään luottamuksen arvoisuutensa jossakin poik-
keuksellisessa tilanteessa, voi saada toiselta osapuolelta luottamusta. Toi-
saalta toinen, joka on yhtä suuren luottamuksen arvoinen, mutta ei pääse
näyttämään luottamuksen arvoisuuttaan, ei voita luottamusta. [3]

Voidaan kysyä, mitä luottamus onkaan muuta kuin sitä, että ihminen on ha-
vainnut ja hyväksynyt toisen luottamuksen arvoisuuden. Oikeastaan kaikki
tavat rakentaa luottamusta ohjelmistokehityksessä perustuvatkin suoremmin
tai epäsuoremmin siihen, että toimittaja on tavalla tai toisella päässyt de-
monstroimaan tai vain tullut demonstroineeksi luottamuksen arvoisuuttaan
ja asiakas on sen havainnut ja hyväksynyt.

Luottamuksen arvoisuus esitystapana luottamuksen rakentamiselle auttaa
kahdella eri tapaa. Ensiksi sen avulla voidaan tuoda luottamuksen raken-
taminen myös yksilötasolle. Toiseksi sen avulla voidaan tehdä konkreettinen
kysymyksenasettelu: miten minä voisin demonstroida sitä luottamuksen ar-
voisuutta, jota omaan tai jota tiimini omaa.

Luottamuksen arvoisuuden avulla voidaan ohjata ajattelua inhimilliselle ja
yksilölliselle tasolle siten, että miettii myöskin yksilönä, minkälaisia vihjeitä
voisi tarjota luottamuksen arvoisuudestaan, hieman kuin ”lankoja”, joista
asiakas voi halutessaan vetää – luottamuksen arvoisuuden elementtejä, joita
asiakas voi havaita. Tämä näkökulma luottamuksen rakentamiseen ei suoraan
liity ketterään kehitykseen, mutta parhaimmillaan tämä pohdinta voi tarjota
menetelmällisen työkalun lukijalle kaikenlaisiin sovelluskohteisiin, myös ket-
terään kehitykseen.

Käytännössä ei ole kyse sen erikoisemmista asioista kuin esimerkiksi hyvä
tuotos. Hyvä tuotos on itsessään luottamusta luova asia, ja langan tarjoa-
minen olisi sen demonstroiminen asiakkaalle. Erilaisia luottamuksen arvoi-
suuden elementtejä voi siis olla tarjottavana eri tilanteissa laajasti. Niitä voi
olla sekä yksilö- että tiimitasolla. Myös erilaisilla luonteilla ja lahjakkuuksilla
saatetaan pystyä tarjoamaan hyvin tietyntyyppisiä ”lankoja”. Pääasia onkin
vain ymmärtää tarjota oikeat ”langat” oikeassa tilanteessa.
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Luottamuksen arvoisuuden demonstrointia varten voi hahmotella myös pro-
jektikäytäntöjä ketterään kehitykseen, joiden kautta nämä luottamuksen ar-
voisuuden elementit havainnollistuisivat asiakkaalle mahdollisimman hyvin.
Kuitenkin kaikkien käytäntöjen tulee ennen muuta tukea itse projektia eikä
vain avittaa luottamuksen rakentamisessa, ettei käy niin, että käytännön
tarkoitusperä asetetaan kyseenalaiseksi, mistä Luhmann [12] varoittaa. Par-
haimmillaan ketterässä kehitystiimissä voitaisiin jopa hyödyntää yksilöiden
taitoja ja jalostaa käytäntöjä niin, että asetetaan mahdollisimman paljon
luottamuksen ”lankoja” asiakkaan vedettäväksi.

3.2.2 Asiakkaan kannalta olennaiset hyvät käytännöt

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostui teemoja, jotka ovat erityisen mer-
kityksellisiä asiakkaan näkökannasta, joskin soveltuvat myös toimittajan ja
kehitystiimin huomioitaviksi. Nämä teemat ja niistä löydetyt hyvät käytännöt
on avattu taulukossa 3.4.

Teema Hyvä käytäntö
Kontrollintunne Edistymisenseurantapalaverit [4]
Tottumus perinteiseen
ohjelmistokehitykseen

Ymmärryksen kasvattaminen
ketterään vaatimusmäärittelyyn [4]

Taulukko 3.4: Asiakkaan kannalta olennaiset hyvät käytännöt

3.2.2.1 Kontrollintunne

Kontrollintunteen tärkeys korostuu erityisesti ketterässä ohjelmistokehityk-
sessä, kuten luottamuksen merkitystä käsiteltäessä todettiinkin kappalees-
sa 3.1.1. Projektin edistymisenseurantapalaverit mainitaan käytäntönä, jon-
ka pohjalta asiakas saa paremman kuvan projektin tilasta ja sitä kautta
enemmän kontrollintunnetta ja luottamusta [4]. Mikä tahansa muukin pro-
jektin statustietoa asiakkaalle välittävä käytäntö lienee itse kontrollintunteen
kannalta yhtä arvokas. Edistymisenseurantapalaverit tarjotaan siis tässä vain
esimerkkinä projektin aikaista kontrollintunnetta kasvattavasta käytännöstä.

Edistymisen seuranta on jo käynnissä olevan projektin seurantaa. Edelleen
jää kysymys, miten asiakkaalle voitaisiin antaa perusteita kontrollintunteelle
jo projektiin ryhdyttäessä tai projektiin ryhdyttyä sen alkuvaiheessa.
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3.2.2.2 Tottumus perinteiseen ohjelmistokehitykseen

Toinen asiakkaan kannalta keskeinen luottamukseen keskeisesti vaikuttava
tekijä on tottumus perinteisen, ei-ketterän ohjelmistokehityksen ostamiseen.
Cao ja Ramesh raportoivat, että perinteiseen ohjelmistokehitykseen tottu-
nut asiakas ei välttämättä ymmärrä ketterää vaatimusmäärittelyprosessia [4].
Tähän saattaa liittyä se, että asiakas odottaa perinteisempää, etukäteissuun-
nitelmia enemmän painottavaa tapaa, joka tuottaisi osaltaan kontrollintun-
nettakin. Sen sijaan ketterä vaatimusmäärittely on iteratiivinen prosessi, jos-
sa painoarvo on enemmänkin priorisoinnilla – tehdään tärkeimpiä asioita en-
sin [4]. Caon ja Rameshin [4] kertoman mukaan ketterään vaatimusmäärittely-
prosessiin skeptisesti suhtautuvalta asiakkaalta on vaikeampaa edes saada
riittävästi tietoa ja palautetta. Vaikka asiakkaan epäluuloisuus käytettävää
prosessia kohtaan on suoraan luottamuksen vastakohta, voidaan tilanteen
nähdä selvästi vaikuttavan myös välillisesti luottamuksen huonontumiseen.
Ilman toimivaa tietokanavaa asiakkaalta on nimittäin myös vaikeampaa muo-
dostaa kuvaa asiakkaan tarpeista. Ilman tätä kuvaa taas on vaikeaa päästä
asiakasta tyydyttävään lopputulokseen. On siis selvää, että asiakkaan epä-
luottamus prosessia kohtaan johtaa erilaisia reittejä pitkin huonoihin luotta-
muksen rakentamisen olosuhteisiin.

On siis selkeästi olemassa tarvetta asiakkaan ymmärryksen kasvattamiseen
ketterää vaatimusmäärittelyprosessia kohtaan. Myös kaikki muutkin käytän-
nöt, joilla asiakkaalta saadaan tietoa ja palautetta ovat tervetulleita. Kuiten-
kin puuttuva luottamus prosessia kohtaan vaikuttaa olevan perustavampaa
laatua oleva ongelma kuin vain tiedon ja palautteen saannin ongelma, kuten
Caon ja Rameshin [4] löytämä syy-seuraussuhde osoittaa. Sen vuoksi voidaan
olettaa, että tiedon ja palautteen hankinta muillakin keinoin on haastavam-
paa luottamuksen puuttuessa itse prosessia kohtaan. Tässä osuudessa ei oteta
kantaa, miten asiakasymmärrystä voisi tai pitäisi kasvattaa.

3.2.3 Molemmin puolin tärkeät hyvät käytännöt

Osa kirjallisuuskatsauksen annista toiseen tutkimuskysymykseen luottamus-
ta luovista hyvistä käytännöistä ei osunut suoraan tiimin tai asiakkaan ton-
tille, vaan olivat enemmänkin yhteisiä. Nämä ovat eriteltynä taulukossa 3.5.
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Teema Hyvä käytäntö

Kommunikaatio

Kommunikaation jatkuvuus
ja säännöllisyys [5, 14]
Kasvokkain kommunikointi [5, 14]
Aktiivisuus kommunikaatiossa [5]
Sosiaalinen, vapaamuotoinen
kommunikaatio [5]
Huumori [14]
Myötätunnon ja huolenpidon
osoittaminen kommunikaatiossa [5]
Halu tarjota ja jakaa tietoa [5]
Palautteen antaminen [4]

Pahasta kierteestä
hyvään nouseminen

Painoarvon lisääminen suhdetta
parantaville asioille [19]
Painoarvon vähentäminen suhteelle
huonoilta asioilta [19]
Rakenteiden muuttaminen [19]
Harkittu ylimmän johdon paine [19]
Projektinvetäjän vaihtaminen [19]

Taulukko 3.5: Molemmin puolin tärkeät hyvät käytännöt

3.2.3.1 Kommunikaatio

Kommunikaatio on selkeästi keskeisin osa sekä tiimiä että asiakasta koskevis-
sa luottamusta rakentavissa käytännöissä. Kommunikaatio nousi selkeimmin
esiin monesta eri tutkimuksesta ja siihen liitettiin erilaisia tarkempia hyviä
käytäntöjä, kuten taulukossa 3.5 listataan.

Kommunikaatio on perustavaa laatua oleva edellytys tiedon jakamiselle. Tie-
don jakamishalu rakensi luottamusta tiimin sisällä [5] ja voitaneen hyvin
olettaa, että ilmiö toistuu myös asiakasrajapinnassa. Esimerkiksi löydökset
projektin statustiedon välittämisen vaikutuksesta luottamukseen vahvista-
vat osaltaan tiedon jakamisen kasvattavan myös asiakasrajapintaluottamus-
ta. Toisaalta on myös raportoitu, että luottamuksen ollessa kunnossa tie-
toa myös jaetaan vapaammin [5]. Myös Cao ja Ramesh löysivät luotta-
muksen ja kommunikaation välillä molemminpuolisen riippuvuuden. Nämä
löydökset vahvistavat taas omalta osaltaan Sabherwalin [19] teoriaa luotta-
muksen syklisestä luonteesta.

Dorairaj ja Noble eriyttävät sosiaalisen kommunikaation erilliseksi kommu-
nikaation alalajiksi. Heidän mukaansa sosiaalisen kommunikaation ansiosta
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oppii tuntemaan toisen sekä ammatillista että henkilökohtaista taustaa. Mc-
Hugh ym. [14] raportoivat myös kommunikaation johtavan siihen, että 1) tu-
tustuu persooniin ja 2) tutustuu toisen tapoihin. Nämä taas johtavat heidän
mukaansa eri luottamuksen osatekijöihin, joista kirjallisuuskatsauksessakin
raportoitiin: yhteenkuuluvuuden tunne, toisen ymmärtäminen ja tieto toisen
toimintatavoista. Nämä löydökset ovat linjassa tuntemiseen perustuvan luot-
tamuksen kanssa (käsitelty kappaleessa 3.1.3). Dorairaj:n ja Noblen mukaan
nimenomaan vapaamuotoinen sosiaalinen kommunikaatio auttaa toisten tun-
temaan oppimisessa [5].

Huumori on oma kommunikaation vivahteensa, joka McHughin ym. [14] mu-
kaan vaikuttaa huomaamattakin parempaa ilmapiiriä. Dorairaj:n ja
Noblen [5] mukaan yksi kommunikaatioon liittyvä luottamusta rakentava vi-
vahde on myötätunnon ja huolenpidon osoittaminen kommunikoinnissa. Toi-
saalta kommunikaation ei tarvitse olla myöskään silittelyä myötäkarvaan,
sillä myös rehellinen palaute rakentaa luottamusta [5].

Kommunikaation pitäisi lisäksi olla jatkuvaa ja säännöllistä, jotta siitä saa-
daan luottamukseen täysi hyöty [5, 14]. Dorairaj ja Noble raportoivat mm.
että säännöllinen keskustelu projektin vaatimuksista asiakkaan kanssa herät-
tää luottamusta [5]. Erityisesti kasvokkain tapahtuvan [5, 14], verbaalisen [5]
kommunikoinnin on havaittu luovan luottamusta. Kommunikaation tulee olla
myös tehokasta, eikä esimerkiksi hiljaa palaverissa istuskelemista [5].

Suoran kontaktin ohjelmistokehittäjistä asiakkaisiin raportoitiin myös kas-
vattavan luottamusta asiakkaan ja tiimin välillä [5]. McHugh ym. [14] toivat
esiin myös erilaisten kommunikaatioon pakottavien käytäntöjen, kuten dai-
ly standup -tapaamisten auttavan luottamuksen rakentamisessa. Lisäksi he
kertoivat tapauksesta, jossa asiakkaan luona vieraileminen projektissa, jossa
tiimi ja asiakas olivat muuten maantieteellisesti erillään toisistaan, lisäsi kom-
munikaation määrää merkittävästi ja sitä kautta loi paremmat edellytykset
luottamuksen rakentamiselle [14].

Monet kommunikaatiokäytännöt ovat sellaisia, jotka on melko helppoa imple-
mentoida, kuten suora kontakti ohjelmistokehittäjistä asiakkaisiin. Toiset,
kuten sosiaalinen kommunikaatio, vaativat henkilökohtaista halua jutella ih-
misten kanssa. Kuitenkin todennäköisesti kaikenlaista kommunikaatiota voi-
daan erilaisilla valinnoilla lisätä ja jopa pakottaa valitsemalla esimerkiksi
projektikäytäntöjä.

Kommunikaatiota käsittelevän aineiston perusteella voidaan suositella, että
projekteissa olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että asiakaskommunikaatio
on säännöllistä ja siihen kuuluu etenkin verbaalista kasvokkain tapahtuvaa
viestintää. Myös sosiaaliselle kommunikaatiolle tulisi pyrkiä luomaan suo-



LUKU 3. KIRJALLISUUSKATSAUS 34

tuisia olosuhteita. Lisäksi voi käyttää huumoria ja osoittaa henkilökohtaista
empatiaa.

3.2.3.2 Pahasta kierteestä hyvään nouseminen

Sabherwal [19] mainitsee luottamuksen kierreteoriaansa (kappaleessa 3.1.2)
liittyen myös muutamia käytänne-ehdotuksia, joita voidaan hänen mukaan-
sa käyttää, jotta päästäisi huonosta luottamuksen kierteestä hyvään. Ensik-
si voidaan identifioida asioita ja käytäntöjä, jotka parantavat suhdetta ja
toisaalta niitä, jotka huonontavat suhdetta. Suhdetta huonontavilta asioil-
ta pitäisi tällaisessa tilanteessa saada painoarvoa pois ja saada lisättyä sitä
suhdetta parantaville asioille. Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa
säännöllisesti tietyt asiakastapaamiset ajautuivat huonohenkisiksi. Otettiin
käytännöksi pitää edellispäivänä pienemmällä ryhmällä valmisteleva palave-
ri, jonka johdosta varsinainen tapaaminen sujui huomattavasti paremmassa
hengessä. Sabherwalin mukaan huonossa tilanteessa voi olla avuksi muut-
taa rakenteita, käyttää harkiten ylimmän johdon painetta tai jopa vaihtaa
projektinvetäjää. [19]

3.2.4 Luottamustyyppiteorioiden pohjalta nousseet hy-
vät käytännöt

Itse luottamustyyppien teorian pohjalta nousi esiin myös muutamia ehdotuk-
sia luottamusta rakentaviksi hyviksi käytännöiksi. Osittain nämä käytännöt
tulivat esiin tutkimuksista itsestään. Osittain olen myös itse tehnyt varovai-
sia, mutta perusteltuja avauksia siitä, missä mahdollisissa suunnissa näitä
teorioita voitaisiin hyödyntää. Käytännöt on pyritty soveltamaan ketterän
kehityksen kontekstiin, vaikkakin mukana on myös käytäntöjä, jotka eivät
suoranaisesti riipu ketterän kehityksen kontekstista.

3.2.4.1 Laskelmointiin perustuvan luottamuksen hyödyntäminen

Alkuvaiheen luottamuksen rakentaminen ketterässä kehityksessä on erityises-
ti haastavaa, koska ei ole perinteistä ohjelmistokehitystä vastaavaa ennustet-
tavuutta, joka perustuu suunnitelmaan ja sen varaan laskelmoituihin sank-
tioihin ja palkkioihin [11, 18]. Joka tapauksessa sanktioihin ja palkkioihin
perustuva luottamus on heikkoa ja vain alkuvaiheen luottamusta [18]. Silti
ketterässäkin kehityksessä voisi olla joitakin – ehkä erilaisia – alkuvaiheen
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Teema Hyvä käytäntö

Laskelmointiin perustuvan
luottamuksen hyödyntäminen

Sanktioiden ja palkkioiden
käyttö [11, 18]
Luottamuksen ja kontrollin
tasapaino [19]

Toisen tuntemisen
hyödyntäminen

”Kosiskelutapaaminen” [11, 19]
Edelliset yhteiset projektit [19]
Varovaisuus
henkilövaihdoissa [19]

Samastumisen
hyödyntäminen

Avainhenkilöiden
osallistaminen [19]
Tietoisuus toisen
päämääristä [19]

Suorituskykyyn perustuvan
luottamuksen hyödyntäminen

Tulosten demonstrointi [19]
Saavutusten juhliminen
yhdessä [19]
Aikaiset onnistumiset [19]
Tunnusteluprojektin
tekeminen [19]

Taulukko 3.6: Luottamustyyppiteorioiden pohjalta nousseet hyvät käytännöt

luottamuksen voittamiseen tähtääviä sanktioita ja palkkioita, joilla korvat-
taisiin alempaa kontrollintunnetta.

Sabherwal [19] toteaa, että kontrollia pitäisi olla, muuten tulee huonoja seu-
raamuksia. Tosin hänen tutkimuksensa on vuodelta 1999, jolloin ketterä ke-
hitys ei vielä ollut vaikuttanut yhtä paljoa yleiseen mielipiteeseen liittyen
etukäteissuunnittelun ja sitä kautta kontrollien tarpeeseen. Kuitenkin sekä
hänen tutkimuksensa että tämän tutkimuksen havainnot ketterässä kehityk-
sessä asiakkaan vaikeammin saavutettavasta kontrollin tunteesta johtavat
päätelmään, että olisi hedelmällistä implementoida ketterään kehitykseen sel-
laisia laskelmoivan luottamuksen elementtejä, jotka eivät suoranaisesti hait-
taisi ketterän kehityksen toimintaa ja luonnetta.

3.2.4.2 Toisen tuntemisen hyödyntäminen

Lewicki ja Bunker [11] sekä Sabherwal [19] käsittelevät tuntemiseen perus-
tuvaa luottamusta, joka on Rousseaun ym. [18] mainitsemaa suhteeseen liit-
tyvää luottamusta ja on vahvempaa kuin laskelmointiin perustuva luottamus.
Näin ollen sitä hyödyntämällä päästään pidemmälle asiakassuhteessa.



LUKU 3. KIRJALLISUUSKATSAUS 36

Lewicki ja Bunker [11] esittävät, että toisten tuntemaan oppimista auttavis-
ta käytännöistä on hyötyä myös luottamuksen rakentamisessa, varsinkin jo
aikaisessa vaiheessa. He esittävätkin eräänlaisen asiakassuhdetta edeltävän
”kosiskelutapaamisen” käyttämistä. Sabherwal [19] esittää esimerkin tällai-
sesta tapaamisesta, jossa toimittajan ja asiakkaan johtohenkilöt pitivät yh-
teisen päivällistapaamisen. Tämä tapaaminen nosti asiakkaan luottamusta
toimittajaan paljon ja sai aikaan kriittisen ostopäätöksen tekemisen. Lisäksi
osapuolet oppivat tuntemaan jo jotakin toistensa henkilökemioista.

Edelliset yhteiset projektit ovat myös yksi validi tapa edesauttaa luotta-
muksen rakentamisessa, on mahdollisesti opittu tuntemaan toista ja lisäksi
näyttöäkin on mahdollisesti syntynyt [19]. Olemassa olevat asiakkaat eivät
siis ole vain helppoja ”lypsylehmiä”, vaan on myös psykologista pohjaa sille,
miksi toimivista asiakkuuksista kannattaa pitää kiinni.

Tuntemiseen liittyy myös toisen organisaation systeemin tunteminen, oli se
sitten toimittaja tai asiakas [19]. Systeemin tietämystä horjuttavat esimer-
kiksi henkilöstövaihdokset projektissa, mikä on sellainen riskitekijä, jossa voi-
daan epäonnistua [19]. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että henkilövaihdok-
sia tulisi tehdä vain harkiten ja niissä tilanteissa erityistä huomiota ja varovai-
suutta noudattaen. Lienee myös hyvä käytäntö informoida toista osapuolta
vaihdoksesta etukäteen.

3.2.4.3 Samastumisen hyödyntäminen

Myös samastumiseen perustuva luottamus [11, 19] on suhteeseen liittyvää
luottamusta [18]. Lewickin ja Bunkerin [11] mukaan samastuminen on ajal-
lisesti laskelmoinnin ja tuntemisen jälkeen tuleva luottamuksen muoto. Sa-
mastumista ei siis voitane väkisin rakentaa ennen toisten tuntemista. Tosin
olosuhteita samastumiseenkin perustuvaan luottamukseen voidaan ainakin
pyrkiä muodostamaan.

Sabherwal [19] painottaa kahta eri asiaa liittyen samastumiseen perustuvaan
luottamukseen. Ensiksi hän painottaa päämäärien ja tavoitteiden merkitystä
[19]. Mikäli päämäärät eivät ole suorastaan samat, auttaa sekin hänen mu-
kaansa jo paljon, että molemmat osapuolet ovat tietoisia toistensa päämääristä
tai kuten Lewicki ja Bunker [11] asian ilmaisevat, osa päämääristä on samoja.
Hän kertoo esimerkkinä eräästä projektinaloituksesta, jossa kaikilta osanot-
tajilta kysyttiin mikä toisi heille ylennyksen ja mikä potkut. Kokous lähensi
osapuolten välejä valtavasti. Toiseksi Sabherwal mainitsee avainhenkilöiden
osallistaminen tärkeänä osana samastumiseen perustuvan luottamuksen muo-
dostumista [19].



LUKU 3. KIRJALLISUUSKATSAUS 37

3.2.4.4 Suorituskykyyn perustuvan luottamuksen hyödyntäminen

Sabherwalin mukaan suorituskykyyn perustuva luottamus on relevantti en-
nen muuta ohjelmistokehityksen kontekstissa [19]. Kun suorituksia tulee, tu-
lisi niitä hänen mukaansa demonstroida – myös vaillinaista tuotetta siltä osin,
kun se on valmistunut. Hän ehdottaa myös, että projektin saavutuksia juh-
littaisiin yhdessä. Ennen kaikkea aikaiset onnistumiset kasvattavat suoritus-
kykyyn perustuvaa luottamusta. Tästä voisi johtaa päätelmän, että projek-
tin alkuvaiheessa kannattaa pyrkiä sopivassa määrin tekemään myös sellaisia
järjestelmän osuuksia, joista syntyy myös jotakin näytettävää. Tämä pätee
siis tilanteessa, jossa valinnat ovat myös muuten projektin kannalta perustel-
tuja. Lisäksi harkintaa tulee käyttää, että asiakkaan odotukset eivät aikaises-
sa vaiheessa kasva liian suuriksi etenemisnopeuden suhteen. Yksi vaihtoehto
toimittajan suorituskyvyn arvioinnissa on myös teettää toimittajalla ensin
pieni projekti, jossa opitaan sekä toimittajan suorituskyvystä että myös tun-
temaan toista osapuolta. [19]

3.3 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

3.3.1 Luottamuksen koostumus

Luottamuksen sanotaan olevan elintärkeää monessakin mielessä, mutta kes-
keistä on näyttää, millä tavalla se sitä on. Monet tutkimukset käsittelevät
tiimin sisäistä luottamusta, mutta tässä ollaan kiinnostuneita nimenomaan
asiakasrajapinnasta. Materiaalia tiimin sisäiseen luottamukseen liittyen on
sisällytetty tähän työhön soveltuvin osin.

Luottamus on positiivisuutta odotuksissa ihmisten tarkoitusperistä sekä val-
miutta altistaa itseään potentiaalisesti haavoittuvaan asemaan. Luottamus
korvaa puuttuvaa tietoa sisäisellä varmuudella. Luottamus on ihmisten välistä,
se on subjektiivista ja lisäksi herkkää ainetta. Se vaatii myös jonkinlaisen
riskin olemassaoloa muodostuakseen. Luottamus ja sen havaitseminen, että
toinen luottaa, johtavat toisen puolustamiseen teoilla. Ohjelmistoprojekteis-
sa luottamuksella on tapana edetä kierteissä – joko hyvissä tai pahoissa.

On olemassa eri luottamuksen tyyppejä laskelmoivasta ja helposti rikkoutu-
vasta ihmissuhteeseen liittyvään ja kestävämpään. Luottamus on yhdistelmä
eri tyyppejä ja muuttaa muotoaan ajan myötä. Asiakasrajapinnassa luotta-
muksella on suhde kontrolloiviin struktuureihin: molempia tarvitaan ja nii-
den pitää olla tasapainossa. Viimeisenä, ilmapiiri on yksi hieman erilainen
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luottamusta rakentava tekijä.

3.3.2 Hyvät käytännöt

Luottamuksen rakentamiseen löytyi kirjallisuuskatsauksen pohjalta hyviä käy-
täntöjä useampaan eri kategoriaan liittyen. Kategoriat muodostuivat tiimin,
asiakkaan sekä näiden molempien kannalta tärkeisiin käytäntöihin. Lisäksi
luottamusteorioiden pohjalta nousseet käytänne-ehdotukset muodostivat oman
kategoriansa.

Osa käytännöistä on yleispäteviä, vaikka erityisen hyvin soveltuvia myös ket-
terään kehitykseen, esimerkiksi kommunikaatio. Sitten on käytäntöjä, jotka
korostuvat erityisesti ketterässä kehityksessä, kuten asiakkaan kontrollintun-
ne.

Tiimin kannalta tärkein teema on asianmukaisen huolellisuuden noudattami-
nen asioiden hoidossa. Siihen liittyy asioita, kuten ongelmiin puuttuminen
ja laatuvaatimusten huomiointi. Myös keskenään toimivilla tiimeillä havait-
tiin olevan paremmat edellytykset asiakasluottamuksenkin rakentamiseen.
Lisäksi materiaalista johdettiin esiin hyvin erilainen lähestymistapa luotta-
muksen rakentamiseen: luottamuksen arvoisuuden demonstrointi, joka voi toi-
mia laajastikin ajattelun työkaluna luottamuksen rakentamisessa.

Asiakkaan kannalta erityisen tärkeiksi löydettiin kaksi toisiinsa liittyvää tee-
maa: kontrollintunne ja tottumus perinteiseen ohjelmistokehitykseen. Tarve
kontrollintunteelle korostuu erityisesti ketterässä kehityksessä, jossa asiakkas
ei voi laskea sopimuksen ja etukäteissuunnittelun varaan samalla tavoin kuin
perinteisessä ohjelmistokehityksessä.

Lisäksi löydettiin asioita, jotka eivät selvästi liity pelkästään yhden osapuo-
len tontille. Tätä aluetta leimasi selvästi kommunikaatio, joka onkin luon-
teeltaan osapuolien välistä yhteydenpitoa. Kommunikaation tulisi tutkimus-
ten mukaan olla säännöllistä, aktiivista ja mielellään tapahtua kasvokkain.
Myös vapaamuotoisen sosiaalisen kommunikaation merkitys nousi esiin. Toi-
nen kumpaakin osapuolta läheisesti koskettava teema oli luottamuksen pa-
hasta kierteestä hyvään nouseminen. Siihenkin materiaalista löytyi muuta-
mia tapoja, kuten painoarvon siirtäminen suhteen kannalta hyville asioille
huonoilta asioilta.

Luottamustyyppien teoriassa eroteltujen luottamuksen lajien (laskelmointi,
tunteminen, samastuminen, suorituskyky) perusteella pystyttiin myöskin va-
likoimaan eri osa-alueilta muutamia käytäntöjä, jotka kasvattavat erityisesti
kyseistä luottamustyyppiä. Laskelmointiin perustuvaan luottamukseen liit-
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tyen ehdotettiin, että jonkinlaisia ketterään kehitykseen sopivia sanktioita ja
palkkioita käytettäisiin. Myös toisen tuntemisen kautta luottamusta paran-
tavia keinoja löydettiin, kuten ns. kosiskelutapaamiset ja varovaisuus hen-
kilövaihdoksissa. Samastumiseen perustuvaa luottamusta voidaan hyödyntää
kiinnittämällä huomiota tietoisuuteen toisen osapuolen päämääristä tai saat-
tamalla yhteen sellaisia tiimejä ja asiakkaita, joilla syystä tai toisesta on sa-
moja päämääriä. Suorituskykyyn perustuvaa luottamusta voidaan kasvattaa
mm. demonstroimalla tuotoksia ja juhlimalla yhdessä saavutuksia.

Kirjallisuuskatsauksessa löytyi myös muutamia tekijöitä, joihin ei kirjallisuu-
desta suoraan löytynyt hyviä käytäntöjä, mutta tarve hyville käytännöille
oli selkeästi olemassa. Tällaisia alueita olivat 1) ketterän kehityksen huono
etukäteisennustettavuus ja sitä kautta kontrollintunne, 2) laatuvaatimusten
huomioiminen ketterässä kehityksessä ja 3) asiakkaan ymmärryksen kasvat-
taminen ketterää vaatimusmäärittelyprosessia kohtaan.



Luku 4

Empiirinen tutkimus

4.1 Vincitin julkisuuskuva luottamuksen ra-
kentajana

Yrityskulttuuri vaikuttaa merkittävästi siihen, miten luottamus organisaa-
tion jäseniä kohtaan muodostuu, koska luottamus organisaatiota kohtaan on
oikeastaan luottamusta siihen, miten on oppinut organisaation jäsenten toi-
mivan, kuten työssä aiemmin esitettiin. Organisaation jäsenten toiminta taas
pohjautuu kirjallisuuskatsauksen mukaan pitkälti yrityskulttuuriin. Näin ol-
len on merkittävää ymmärtää yritystä ja sen kulttuuria, jotta voidaan par-
haiten ymmärtää käytäntöjä, joita yrityksessä käytetään. Tässä alaluvussa
käydään läpi minkälaisen kuvan Vincit antaa itsestään luottamuksen raken-
tajana julkisesti saatavilla olevan materiaalin perusteella.

Vincit on perustettu ”työpaikaksi, johon on maanantainakin mukava tul-
la töihin”. Vincitin internet-sivujen alkunäkymässä puhutaan rakkaudesta
työtä kohtaan ja kovasta työstä, jonka avulla on noustu Euroopan parhaaksi
työpaikaksi. Vincitin mukaan kehittäjien ammattitaidossa on suuriakin ero-
ja, minkä vuoksi kilpailuetua on haettu juuri tekemällä työpaikasta hyvä ja
houkuttelemalla näin parhaita tekijöitä töihin. [20]

Vincit on profiloitunut immateriaalioikeuksien asiakkaalle siirtämisen puoles-
tapuhujana. Sen mukaan räätälöidyn järjestelmän kehityksestä saatu korvaus
on jo riittävä. Yhtä asiakasta varten pitkälle räätälöidyn ohjelmiston imma-
teriaalioikeuksien säilyttäminen toimittajalla saattaa johtaa Vincitin mukaan
turhan kalliisiin kustannuksiin asiakkaan kannalta.

Vincitillä on valtavirrasta poikkeavia ratkaisuja, kuten johtamismalli Leader-
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ship as a Service (LaaS), jossa työntekijät voivat valita itsellensä mielestään
sopivia johtamispalveluita. Lisäksi Vincit on pyrkinyt listayhtiönäkin ole-
maan avoin, siltä voi esimerkiksi kysyä keskustelupalvelu Redditissä mitä
vain. Vincit julkaisee omia näkemyksiään muun muassa blogissaan. [20]

4.1.1 Ohjelmistokehityksen ostajan pikaopas

Järvenpää ja Kovanen ovat laatineet Vincitin ohjelmistokehityksen ostajan
pikaoppaan [9], joka on ladattavissa Vincitin internet-sivuilta [20] ilmaisek-
si. Opas kertoo asiakkaan näkökulmasta eri ohjelmistokehityksen hyvistä
käytännöistä, kuten toimittajan valinnasta, ominaisuuksien leikkaamisesta
ja ohjelmistoprojekteille tyypillisistä lainalaisuuksista – esimerkiksi siitä, et-
tei myöhästyneeseen projektiin kannata lisätä uusia tekijöitä [9]. Järvenpää
ja Kovanen antavat oppaassa myös konkreettisia käytänteitä ostajalle [9].

Ostajan oppaan mukaan luottamuksella ja sen rakentamisen edellytyksillä
on myöskin oma roolinsa ohjelmistokehityksen ostamisessa. Opas kehottaa
toimittajaa valittaessa menemään ”iholle” ja aistimaan tunnelmaa. Oppaan
mukaan ilman hyvää fiilistä ei synny erinomaista tuotosta, ja hyvä fiilis taas
on luottamuksen varassa. Luottamus nähdään niin keskeisenä, että ostajaos-
apuolelle herätellään kysymystä, minkälaisen toimittajan kanssa olisi valmis
toimimaan jopa pelkän luottamuksen varassa, ilman sopimuksia. [9]

Ostajan pikaoppaassa mainitaan myös projektin alun luottamuspula, joka
vastaa lähes täsmälleen kirjallisuuskatsauksen löydöstä asiakkaan puuttuvas-
ta kontrollintunteesta. Oppaan mukaan asiakkaalla on pelko siitä, että rahat
kuluvat hukkaan, eivätkä asiakkaat usein siksi ole suostuvaisia tuntipohjai-
seen hinnoittelumalliin. Vincit tarjoaa tähän projektin alun luottamuspulaan
pääasialliseksi ratkaisuksi ”rahat takaisin” -tyytyväisyystakuuta [9, 17], jota
asiakas voi käyttää, mikäli lopputulos ei asiakkaan mielestä anna riittävää
vastinetta rahalle. Oppaassa tarjotaan lisäksi kahta muuta käytäntöä: 1)
hyvin rajatun pienimmän mahdollisen toteutuksen (engl. Minimum Viable
Product, MVP) teettämistä kiinteällä hinnalla ja 2) ”keppiä ja porkkanaa”
sisältävän hybridiratkaisun kiinteän ja tuntiveloitteisen ratkaisun välillä. Pie-
nimmän mahdollisen toteutuksen tekemiseen oppaan mukaan voitaisiin so-
veltaa kiinteätäkin hintaa tai erilaisia tunti- ja kiinteän hinnoittelun hybri-
dimalleja. Kuitenkin tuntiveloitus nähdään joustavimpana ratkaisuna. [9]

Tyytyväisyystakuu lukeutuu kohtuullisen selvästi kirjallisuuskatsauksessa esi-
tettyyn laskelmointiin perustuvaan luottamukseen. Asiakas voi laskea sen va-
raan, että saa rahat takaisin, jos hänen mielestään toiminta tai lopputulos
eivät vastanneet odotuksia. Lisäksi myös ”keppi ja porkkana” vastaavat kir-
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jallisuuskatsauksessa löydettyjä sanktioita ja palkkioita, jotka ovat tyypillisiä
alkuvaiheen laskelmoivalle luottamukselle.

Oppaassa asiakasta kehotetaan myös ylläpitämään luottamusta. Parhaaksi
käytännöksi luottamuksen rakentamiseen opas sanoo kasvotusten kommuni-
koinnin. Lisäksi sähköiset välineet auttavat, mutta oppaan mukaan luotta-
mus alkaa laskea sitä mukaa kuin kasvotusten kommunikoinnissa on taukoa.
[9]

4.1.2 Vincitin projektimalli

Vincit kuvaa blogissaan projektimalliaan. Projektimalliin kuuluu monia asioi-
ta, jotka perinteisemmin saattaisivat kuulua esimiesten työhön. Vincit kertoo
kokemuksestaan, että esimiehet eivät pystyneet olemaan riittävästi mukana
alaistensa projektityössä, minkä takia esimiestyötä pyrittiin siirtämään itse
projektiin kuuluviksi arjen käytännöiksi. Tuloksena on Vincitillä käytettävä
projektimalli (kuva 4.1).

Kuva 4.1: Vincitin projektimalli [20]

Vincitin mukaan yksi haaste projektikeskeisessä mallissa on kuitenkin pidem-
piaikaisten tavoitteiden toteutuminen liittyen esimerkiksi henkilöstön osaa-
misen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Näitä varten projektimalliin on lii-
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tetty ns. Dream Avenue ja Comptenece Avenue, jotka pitävät sisällään erilai-
sia mentorointi- ja coaching-palveluita sekä osaamisen kehittämistä. Vincit
on myös tehnyt projektimallin asiakkaan näkökulmasta – asiakaspolun (kuva
4.2). Siihen se on valinnut asiakkaan näkökulmasta merkittävät tapahtumat
projektin varrella. Näin asiakas saa jo etukäteen näkyvyyttä siihen, miten
ketterää kehitystä tehdään juuri Vincitillä.

Kuva 4.2: Vincitin asiakaspolku – projektimalli asiakkaan näkökulmasta [17]

4.1.3 Yrityskulttuuri

Ennakkokäsityksen mukaan asiakasnäkökulma on Vincitin kulttuurissa koh-
tuullisen hyvällä tolalla perustuen edellä esitettyihin havaintoihin Vincitin
julkisesta viestinnästä sekä asiakaskeskeisyydestä. Asiakkaita koulutetaan
ketterään ajatusmalliin [9] ja ohjelmistokehitystyö nähdään pohjimmiltaan
asiakaspalvelutyönä [17].

Vincit on kertonut yrityskulttuuristaan Great Place to Work -kilpailuun kuu-
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luvassa Culture Audit -dokumentissaan [17] vuonna 2016. Culture Auditin
mukaan yrityskulttuuriin liittyvät mm. rekrytointi, johtamiskulttuuri, suo-
ruus ja avoimuus asioiden käsittelyssä sekä kokeilemisen kulttuuri. [17]

Culture Auditin mukaan Vincit panostaa rekrytoinnissa siihen, että tulokas
sopisi hyvin vincitläisten kanssa yhteen [17]. Vincitläisten tärkeäksi koke-
mat asiat ovat ohjanneet rekrytointikriteereitä; hyvin yrityskulttuuriin sopi-
va henkilö on vastuuntuntoinen, innokas ja rento. Ostajan oppaassa Vincit
esittää, että asiakkaan kannalta on etu, että yrityksessä on hyvä fiilis. Tun-
nelmaa tulee aistia, jotta voidaan päätellä toimittajan luottamuksen arvoi-
suutta [9]. Voidaan välillisesti päätellä, että Vincitin mukaan vastuuntunto,
innokkuus ja rentous ovat omiaan luomaan luottamuksen arvoisuuden tun-
nelmaa.

Johtamiskulttuuri muodostaa merkittävän osan Vincitin yrityskulttuurista.
Vincitillä ei ole varsinaisia esimiehiä ollenkaan, vaan yksilöllä on paljon va-
pautta [17]. Yksittäiset projektit valitsevat itse käytettävät teknologiat ja
käytännöt asiakkaan kanssa [17]. Vincitläisille on pyritty antamaan vapautta
ja vastuuta esimerkiksi hankintojen suhteen luottaen ohjeeseen ”tee niinkuin
ite tekisit” [17]. Jokaisella yksilöllä ja projektitiimillä on vapaus tuottaa asia-
kasarvoa tavalla, jonka itse näkevät hyödyttävän asiakasta eniten. Toisaalta
projekteille tarjotaan työkaluja, kuten projektimallia ja asiakaspolku, jotka
mahdollisesti auttavat saavuttamaan keskimääräisesti tasaisemman lopputu-
loksen. Culture Auditin mukaan vapaus on johtanut esimerkiksi siihen, että
ihmiset ovat kehittäneet työhyvinvointiaan monin tavoin [17].

Culture Auditissa korostetaan kommunikaation suoruutta ja avoimuutta Vin-
citin kulttuurissa [17]. Asiaa ei tuoda esiin suoraan luottamukseen liittyvänä,
mutta avoimuus ja suoruus kommunikaatiossa vastaavat kirjallisuuskatsauk-
sen tuloksia kommunikaation luonteesta luottamuksen rakentajana. Culture
Auditin mukaan tieto liikkuu ja kaikki näkevät esimerkiksi johdon kalenterit.
Culture Auditissa mainitaan myös kokeilemisen kulttuuri: ideoita kokeillaan
ennakkoluulottomasti [17]. Kokeilemisen kulttuurinkin voidaan katsoa olevan
yksi tekijä, jonka Vincit näkee välillisesti tärkeänä luottamuksen muodosta-
misessa.

4.2 Luottamuksen koostumus

Empiirisestä haastattelututkimuksesta löytyi muutamia näkökohtia luotta-
muksen koostumukseen ja sen seurauksiin. Haastattelutulosten mukaan luot-
tamus on pakko rakentaa, se syntyy vain ajan kanssa. Lisäksi mainittiin, että
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on helpompaa ylläpitää jo olemassa olevaa luottamusta sen uudestaan raken-
tamisen sijasta.

Luottamus määriteltiin hyviksi aikeiksi toisen suhteen ja sen lisäksi toisen
huomioon ottamiseksi omassa toiminnassa. Kun luottamusta toiseen osapuo-
leen on, ihminen ajattelee pelkän oman etunsa sijaan kokonaisuutta ja näin
ollen ottaa myös toisen osapuolen huomioon. Luottamus näkyy paitsi hyvinä
aikeina, myös tekoina ja valintoina, joita tehdään päivästä toiseen. Luotta-
mus nähtiin subjektiivisena: miten minä koen esimerkiksi yhteistyön ja ih-
misten välisen kommunikaation.

Ketterässä kehityksessä luottamus nähtiin erityisen tärkeäksi. Ketterä kehi-
tys vaatii enemmän vapaiden käsien antamista kehitystiimille, minkä edelly-
tyksenä taas on luottamus tiimin ja asiakkaan välillä. Haastatteluista kävi
myös ilmi, että kun luottamusta on, voidaan lähteä liikkeelle ilman tarkkaa
etukäteissuunnitelmaa, mikä vastaakin hyvin ketterän kehityksen luonnet-
ta. Toinen haastateltavista asiakkaista raportoikin, että luottamus poistaa
ns. mikromanageroinnin tarvetta. Luottamuksen vallitessa asiakkaan kerrot-
tiin hyväksyvän joustot työajoissa, eikä tuntikirjauksia seurata kovin tarkas-
ti. Asiakas ei myöskään toisaalta puutu tiimin osaamisalueelle. Esimerkkinä
tästä mainittiin, ettei asiakas kyseenalaista tiimin esittämiä johtopäätöksiä
ja jatkotoimenpiteitä. Lisäksi esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteissa tiimi
pääsee vaikuttamaan ratkaisuihin. Luottamuksesta on haastattelujen mu-
kaan hyötyä myös seuraavilla hyvin erilaisilla projektien osa-alueilla: pro-
jektista saattaa poikia jatkotilauksia, henkilövaihdokset menevät mutkatto-
mammin, tiimin ei tarvitse välttämättä tehdä töitä asiakkaan tiloissa, voi-
daan kertoa sekä vastaanottaa mielipiteitä.

4.3 Hyvät käytännöt luottamuksen rakenta-
miseen ketterässä kehityksessä

Tässä alaluvussa esitellään tulokset haastattelujen avulla suoritetusta em-
piirisestä tutkimuksesta. Löydetyt hyvät käytännöt ryhmiteltiin kirjallisuus-
katsauksen tapaan kolmeen kategoriaan: 1) tiimin kannalta olennaiset hyvät
käytännöt, 2) asiakkaan kannalta olennaiset hyvät käytännöt ja 3) molem-
min puolin tärkeät hyvät käytännöt. Näihin kategorioihin löytyi erilaisia tee-
moja, joihin liittyy yksittäisiä hyviä käytäntöjä. Kategoriat ja niiden teemat
on avattu taulukossa 4.1 ja kukin kategoria taulukoineen on omassa kap-
paleessaan: tiimin kannalta olennaiset kappaleessa 4.3.1, asiakkaan kannalta
olennaiset kappaleessa 4.3.2 ja molemmin puolin tärkeät kappaleessa 4.3.3.
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Kategoria Teema

Tiimin kannalta
olennaiset hyvät käytännöt

Tiimin suorituskyky
Tiimin näkemyksellisyys
Asiakkaan odotusten
ylittäminen
Toimittajan huolellisuus
Asiakkaan odotusten hallinta
Tiimin kokema läpinäkyvyys

Asiakkaan kannalta
olennaiset hyvät käytännöt

Asiakkaan kontrollintunne
Asiakkaan huolellisuus

Molemmin puolin
tärkeät hyvät käytännöt

Kommunikaatio
Kehityksen ketteryys
Suhteeseen liittyvä luottamus

Taulukko 4.1: Löydetyt kategoriat ja teemat ylätasolla

4.3.1 Tiimin kannalta olennaiset hyvät käytännöt

Löydetyistä hyvistä käytännöistä luottamuksen rakentamisessa valtaosa koh-
distui tiimin vastuualueelle. Tiimin kannalta olennaiset hyvät käytännöt on
listattu taulukossa 4.2. Hyvät käytännöt jakautuivat yhteensä kuuden tee-
man alle, joista tärkeimmät olivat tiimin suorituskyky ja näkemyksellisyys.
Lisäksi tärkeitä teemoja olivat asiakkaan odotusten ylittäminen, toimittajan
huolellisuus, asiakkaan odotusten hallinta ja tiimin kokema läpinäkyvyys.

4.3.1.1 Tiimin suorituskyky

Tiimin suorituskyky ja sitä kautta saavutettava lopputuotos on tietyllä ta-
paa kaikkein keskeisin luottamuksen muodostaja. Kun asiakas ostaa ohjel-
mistokehitystä, erityisesti tuntihinnoiteltua, on tiimin suorituskyky suoraan
asiakkaan rahojen vastine. Toinen haastatelluista asiakkaista ilmaisikin asian
niin, että tärkeintä on itse suoritus, ei niinkään käytetty viikkotuntimäärä.
Haastattelujen pohjalta voidaan päätellä, että suorituskyky onkin ensisijais-
ta luottamuksen rakentamisessa ja muut tekijät (esimerkiksi kommunikaatio
tai tiimin näkemyksellisyys) ovat vain välinearvoja hyvään suorituskykyyn ja
lopputuotokseen pääsemiseen. Eihän asiakas lähde ostamaan ohjelmistokehi-
tystä ensisijaisesti kommunikoidakseen projektitiimin kanssa, vaan saadak-
seen lopputuotoksen ja mielellään mahdollisimman nopeasti. Asiakas ei lähde
edes ostamaan näkemyksellisen tiimin aikaa sinänsä, vaan haluaa käyttää tii-
min näkemyksellisyyttä hyödyksi hyvään lopputuotokseen pääsemiseen. Toki
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Teema Hyvä käytäntö

Tiimin suorituskyky

Konkreettiset näytöt
Lopputuotoksen laatu
Suorituksen näkeminen
Tiimin nopea reagointi

Tiimin
näkemyksellisyys

Asiakkaan liiketoiminnan
ymmärtäminen
Näkemyksen tuominen
aloitteellisesti
Toimittajan keskeinen
rooli suunnittelussa
Tiimin omistajuudentunne
Sparraustyöpajat

Asiakkaan odotusten
ylittäminen

Tuotos odotettua
nopeammin / parempi
Asiakasarvon tuotolla
yllättäminen

Toimittajan
huolellisuus

Asioiden hallinta
Sovittujen asioiden teko
sovitulla tavalla
Muutoksista yhdessä sopiminen
Huolellisuus ohjelmointityössä
Varovaisuus henkilövaihdoksissa
Ongelmien käsittely ja
niistä oppiminen

Asiakkaan odotusten
hallinta

Etupainotteinen kommunikaatio:
mitä ja miksi?
Säännöllinen demonstrointi

Tiimin kokema
läpinäkyvyys

Työn jatkuvuuden läpinäkyvyys
Pitkän tähtäimen suunnitelmien
ja visioiden kommunikointi tiimille

Taulukko 4.2: Tiimin kannalta olennaiset hyvät käytännöt
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saattaa esiintyä sellaisia ohjelmistokonsultoinnin muotoja, joissa pääasialli-
nen lopputuotos on verbaalia kommunikointia, jolloin esim. kommunikaation
laatu saattaa olla jopa päätavoite. Itse tuotoksella lunastetaan asiakkaan pe-
rimmäiset odotukset ohjelmistoprojektilta, ja sen saamiseen asti asiakkaan
luottamuksen on kohdistuttava muihin tekijöihin, kuten ennakkokontrolloin-
tiin, jota on eritelty myöhemmin kappaleessa 4.3.2.1. Tuotos alkaa lunastaa
asiakkaan luottamusta sitä mukaa kuin sitä syntyy. Näin ollen ketterässä ke-
hityksessä lopputuotokseen perustuvaa luottamusta voi syntyä jo projektin
alkuvaiheilta lähtien.

Suorituskyvyn, eli konkreettisten näyttöjen, pitää myös olla laadukasta haas-
tattelutulosten mukaan. A-projektin tiimi nosti asian yhdeksi tärkeimmistä
sanamuodolla ”tehdään asianmukaista ja huolellista jälkeä”. He myös sanoi-
vat, että asiakas alkaa luottaa, kun ollaan hetki oltu projektissa ja hyvää
jälkeä alkaa syntymään, eli niin sanotusti hyvän tekemisen historiaa alkaa
muodostumaan. Myös B-projektin asiakas nosti hyvän tekemisen historian
yhdeksi luottamusta rakentavaksi käytännöksi. Hänen muotoili asian niin,
että luottamusta muodostaa se, että mennään yhdeksän kymmenestä viikos-
ta eteenpäin ilman virheliikkeitä, joita jouduttaisiin korjaamaan. Lopputuo-
toksen laatuun liittyen A-projektin tiimi nosti esiin vielä automaattiset testit.
He kertoivat myös näkemyksensä siitä, että pelkkä kova halu ei riitä; pitää oi-
keasti osata ja haluta tehdä oikein sekä tietää mitä tekee. Se, miten laaduk-
kaaseen lopputuotokseen sitten päästään, onkin oma kysymyksensä, johon
tässä ei oteta kantaa suoraan. Oletuksena on kuitenkin, että muut haastat-
telututkimuksessa löydetyt tekijät, kuten edellä mainitut kommunikaatio ja
tiimin näkemyksellisyys, tukevat omalta osaltaan hyvään suorituskykyyn ja
lopputulokseen pääsemistä.

Varsinainen näyttötilaisuus haastattelumateriaalin mukaan on useimmiten
tuotoksen esittely, joka tehdään säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain tois-
tuvassa palaverissa. Lopputuotoksen näkeminen raportoidaan yhdeksi te-
kijäksi luottamuksen rakentajana. Onkin itsestään selvää, että lopputuotok-
sen näkeminen on suorituskykyyn eli lopputuotokseen perustuvan luotta-
muksen syntymisen edellytys. Asiakashaastatteluissa mainittiin, että näytöt
suorituskyvystä ovat voineet tulla myös aikaisemmista projekteista. Myös en-
siksi pienemmän projektin tilaamista suositeltiin tunnustelumielessä. Tämän
projektin aikana opitaan mahdollisesti tuntemaan toisia riittävän hyvin, jot-
ta luottamus riittää isomman projektin tilaamiseen. Ylipäätään tärkeäksi
suorituskyvyssäkin nousi se, että lopputuotos vastaa sitä mitä haettiin.

Hieman erilaisena tiimin suorituskykyyn liittyvänä asiana mainittiin tiimin
nopea reagointi ongelmiin ja paniikkitilanteisiin. Se ei suoraan kuvaa oh-
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jelmiston tekemisen suorituskykyä samalla tavalla, mutta välillisesti vaikut-
taa siihenkin. Osittain se saattaa luoda luottamusta sen kautta, että asia-
kas kokee asiansa olevan tärkeä toimittajalle, kun siihen liittyviin tarpei-
siin reagoidaan nopeasti. Haastatteluissa tähän reagointiin liittyi kuitenkin
näkemyseroa tiimin ja asiakkaan välillä: asiakas näki nopean reagoinnin ilta-
aikaankin positiivisena asiana, mutta projektitiimi enemmänkin negatiivise-
na asiana, vaikka osoittikin ymmärrystä asiakkaan tarpeelle.

Luottamuksen muodostuminen suorituskyvyn kautta tuntuu painottuvan eri-
tyisesti projektin alkuun. Eräs haastatelluista kehittäjistä kertoi haluavansa
vapaaehtoisesti käyttää jopa omaa aikaansa projektin alkuvaiheessa asioihin
perehtymiseen, jotta pääsisi nopeasti vauhtiin. Tämä antaa viitettä, että ylei-
nen käsitys ensivaikutelman tärkeydestä pitää paikkansa. Voidaan siis olet-
taa, että luottamusta syntyy parhaiten, mikäli asiakkaan odotukset suoritus-
kyvyn suhteen pystytään täyttämään heti alusta alkaen tai mikä parhainta,
jopa yllättämään asiakas suorituskyvyllä heti projektin alussa.

4.3.1.2 Tiimin näkemyksellisyys

Tiimin näkemyksellisyys asiakkaan ongelmasta ja asiakkaan liiketoiminnas-
ta on osa-alue, joka nousi esiin jokaisesta haastattelusta. Lisäksi kahdessa
neljästä haastattelusta valikoitiin näkemyksellisyys tärkeimpien luottamus-
ta rakentavien teemojen joukkoon. On merkille pantavaa, että haastatte-
luista eivät niinkään nousseet esiin teknologiapuolen asiat, vaan juuri asia-
kasymmärrykseen liittyvät asiat. Näkemyksellisyyteen liittyneet vastaukset
olivat selkeästi yhdensuuntaisimmat verrattuina kaikkiin muihin teemoihin:
kaikki haastateltavat mainitsivat asian kasvattavan luottamusta sekä toivat
sen esiin melko samansuuntaisesti.

Toinen tiimeistä käytti teemasta nimitystä asiakkaan ongelman ymmärtämi-
nen kun taas asiakas käytti sanaa prioriteettien ymmärtäminen. Tämä viit-
taa siihen suuntaan, että asiakkaan asemaan astuminen ja sen liiketoimin-
nan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ovat tekijöitä, joiden avulla luotta-
musta saadaan rakennettua. B-projektin tiimi kertoikin, että asiakas oli ni-
menomaan toivonut saavansa tiimiltä näkemystä asioihin sen sijaan että
saa vain käsipareja tekemään projektia. A-projektin tiimi mainitsi ongelman
ymmärtämisen lähtevän liikkeelle jo Vincitin projektimalliin kuuluvasta ns.
kick-o↵ -tapaamisesta.

Tiimin tulee tuoda näkemystään esille aloitteellisesti. Molemmista haasta-
telluista projekteista nousi esiin tiimin tarve olla proaktiivinen näkemyksen
esittämisessä. A-projektin asiakkaan mukaan aloitteellisuus on erityisesti tar-
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peen tilanteessa, jossa asiakas ei ymmärrä paljoa ohjelmistokehitystyöstä.
Tällaisessa tilanteessa asiakkaan saattaa olla vaikea edes osata pyytää oikean-
laista näkemystä tiimin jäseniltä tehtävän ohjelmiston ja siihen liittyvien lii-
ketoiminnan prosessien suhteen. B-projektin projektitiimi kertoo haastaneen-
sa asiakasta myös omasta aloitteestaan. He ovat esimerkiksi haastaneet asia-
kasta mielestään asiakkaalle liian vähän arvoa tuottavien toiminnallisuuksien
tarpeellisuudesta: ”me sanotaan tarvittaessa ei”. Heidän kokemuksensa oli,
että asiakas oli kaivannutkin juuri tällaista haastamista. A-projektin tiimin
mukaan asiakkaalta pitää ”lypsää” pitkän ajan visiot ja toimia sitten niiden
mukaan. A-projektin asiakas toi esiin myös melko erilaisen näkökulman tii-
min näkemyksellisyyteen liittyviin odotuksiinsa: tiimin tulisi ymmärtää, mitä
reittiä pitkin asiakkaan perimmäistä tarvetta palvellaan jo mahdollisimman
pienellä toteutuksella. Hänen mukaansa riskinä on se, että aletaan heti alus-
ta lähtien hioa ”isoa laivaa” kuntoon, kun voitaisiin lähteä liikkeelle paljon
kevyemmällä toteutuksella ja päästä validoimaan aihiota loppukäyttäjillä.

Haastattelulöydösten mukaan on olennaista, että tiimi pääsee lähelle asiakas-
ta, jotta sen näkemyksellisyydellä on edellytykset tulla hyötykäyttöön. Tämä
löydös tuli keskeisesti esiin A-projektin haastatteluissa. Synergiahyötyä tii-
min osallistamisesta asiakkaan konseptin suunnitteluun näyttää haastatte-
lujen perusteella tulevan erilaisiakin reittejä pitkin. Ensinnäkin tiimi pystyy
tuomaan ohjelmointituntemuksensa vuoksi lisävalaistusta priorisointiin aut-
taen tuotteen tuottaman arvon maksimoimisessa vallitsevien teknisten rajoit-
teiden puitteissa. A-projektin tiimi mainitsi muun muassa tilanteesta, jossa
tiimillä oli jopa merkittävästi potentiaalia antaa asiakkaalle apua priorisoin-
nissa. Tällaisesta osallistamisesta hyötyy ennen kaikkea sellainen ohjelmisto-
kehityksen ostaja, jolla ei itsellä ole ohjelmistokehitystuntemusta.

Sekä A-projektin asiakas että tiimi mainitsivat, että iso kuva pitäisi suun-
nitella yhdessä. Asiakas ehdotti konkreettisena toimintamallina yhteistoi-
mintaan infrahankkeista tunnetuksi tullutta allianssi-mallia, jolla päästäisiin
mahdollisesti hyvään yhdessä tekemiseen. Tiimiltä tuli myös konkreettinen
ehdotus lähestymistavaksi yhteistyön parantamiseksi: teknologiajohtajapalve-
lun tarjoaminen sellaiselle asiakkaalle, jolla ei muuten ole paljoa ohjelmis-
tokehitystuntemusta. Keskeistä kuitenkin toimintamalleissa on se, että toi-
mittaja ja asiakas ovat toistensa ”iholla” niin, että näkemyksellisyys liikkuu
molempiin suuntiin.

B-projektin haastattelusta nousi esiin havainto tiimin omistajuudentuntees-
ta – siitä, että tiimi kokee projektin edistämisen myös omaksi asiakseen, ei
pelkästään asiakkaan eduksi. B-projektin tiimi kertoi, että tiimin omistajuu-
den tunne liittyy vaikutusmahdollisuuksiin projektissa. Tiimi kertoi, että tii-
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min mielestä järkeviä muutoksia perustellaan asiakkaalle, jonka jälkeen on
asiakkaasta kiinni, miten muutokset menevät läpi. Isommat muutosehdo-
tukset tiimi näki tarpeelliseksi esittää palaverissa, jossa asiakkaalta on laa-
ja osanotto. Jos ehdotetut ja tiimin tarpeelliseksi näkemät muutokset eivät
syystä tai toisesta mene läpi tai jäävät muun kehityksen jalkoihin, aiheutuu
siitä tiimin mukaan vastaavasti turhautumista. Toisaalta kun asia koetaan
omaksi, siihen liittyen todennäköisesti otetaan vastuuta ja luontaisemmin
halutaan päästä hyvään lopputulokseen. Asiakkaan puolelta taas vaaditaan
luottamusta, jotta uskalletaan antaa tiimille vaikutusmahdollisuuksia, mitä
kautta tiimi voi kokea oman omistajuudentunteensa kasvavan projektissa.
On myös tiimin vastuulla, että muutokset voidaan perustella niin, että asia-
kas voi luottaa siihen, että tiimi ei ehdota perusteettomia muutoksia. Yh-
teenvetona voidaan todeta, että tiimin saama omistajuudentunne projektis-
sa hyödyttää lopulta asiakasta ensinnä asiakkaankin kannalta hyödyllisten
muutosten ansiosta mutta toiseksi tiimin omistajuudentunteen välillisesti ai-
heuttamien positiivisten johdannaisvaikutusten ansiosta.

A-projektin molemmat osapuolet toivat esille toisistaan riippumatta ehdo-
tuksen sparraustyöpajasta. Tällaisessa työpajassa kokoontuisi toimittajalta
asiakkaan alaan tai liiketoimintaan vihkiytyneitä tai muuten kiinnostuneita
henkilöitä. He voisivat tarjota asiakkaan konseptien haastamista ja sparraa-
mista sekä apua ja ideoita uusiin konsepteihin. Sparraustyöpaja olisi yksi
tehokas tapa välittää toimittajalta löytyvää näkemyksellisyyttä asiakkaalle.

4.3.1.3 Asiakkaan odotusten ylittäminen

Asiakkaan odotusten ylittäminen kasvattaa luottamusta. Erilaiset positiiviset
yllätykset, kuten tuloksen syntyminen odotettua nopeammin tai odotettua
parempi lopputuotos tuottavat haastattelujen mukaan luottamusta asiakkaan
odotusten ylittämisen kautta. Kyseessä voi olla myös jokin lisäominaisuus yh-
dessä suunnitellun lisäksi. Yhdessä haastatteluissa esiin tulleessa esimerkkita-
pauksessa kehittäjä otti omintakeisesti työn alle tulevaisuuteen suunnitellun
asian. Vaikka lähtökohtaisesti omat päätökset toimintajärjestykseen liittyen
ovat riskejä asiakasluottamukselle, tämän asian tekeminen yllätti asiakkaan
positiivisesti ja lisäsi luottamusta. Asiakas koki, että ominaisuus tuli ikään
kuin sivutuotteena.

Asiakkaan odotusten ylittämisessä oleellista on asiakasarvon kasvattaminen.
Haastatteluista kävi ilmi, että näkemyksellinen ehdotus täysin suunnitelmien
ulkopuolelta keskeisessä asiakastapaamisessa sai hyvän vastaanoton. Asiak-
kaan odotusten ylittäminen liittyy läheisesti tiimin näkemyksellisyyteen –



LUKU 4. EMPIIRINEN TUTKIMUS 52

ilman syvällistä ymmärrystä asiakkaan perimmäisistä tarpeista on niitä vai-
kea palvella. Toisaalta odotusten ylittäminen tuo soveltavan näkökulman sii-
hen, miten näkemyksellisyyttä voidaan käyttää hyväksi. Toisaalta odotusten
ylittäminen liittyy myös suorituskykyyn, sillä itse ohjelmaan liittyvissä odo-
tusten ylityksissä on kyse nimenomaan siitä, että saadaan enemmän asioita
tehtyä kuin oli odotettavissa.

4.3.1.4 Toimittajan huolellisuus

Toimittajan huolellisuuteen kuuluu kokoelma erilaisia asioita, joita toimit-
tajan tulee ottaa huomioon. Ne eivät lähes poikkeuksetta tuota asiakkaalle
suoraa arvoa, mutta huolimattomuus niissä asioissa taas tuottaa negatiivi-
sia yllätyksiä. Huolellisuuteen kuuluu haastattelutulosten mukaan asioiden
hallintaa, sovittujen asioiden sovitulla tavalla tekemistä, varovaisuutta hen-
kilövaihdoissa, bugien1 ja päämäärättömän kehityksen välttämistä. Myös on-
gelmien käsittely tilanteessa, jossa ongelmia esiintyy, kuuluu toimittajan huo-
lellisuuteen.

Asioiden hallinta nousi keskeisimmäksi toimittajan huolellisuuteen liittyväksi
asiaksi. Monessa haastattelussa mainittiin, että toimittajan pitää ottaa sel-
vitettävät asiat vastuulleen. Ensinnäkin tulee kirjata asiat ylös eli dokumen-
toida ja spesifioida ennen kaikkea seuraavaksi tarvittava toimenpide. Näin
kaikki asiat tulevat käsitellyksi eikä mikään asia jää ns. väliinputoajaksi.
Asiakkaan täytyy voida luottaa siihen, että asiasta keskustelun jälkeen tii-
mi esittää, mitä sen suhteen seuraavaksi tapahtuu. Tällainen vastuunotto
vaikuttanee sen, ettei asiakkaan tarvitse muistaa tai pitää kirjaa asioista,
koska voi luottaa toimittajan tekevän sen. Tähän liittyen toinen asiakkaista
esittikin, että toimittaja pitäisi ns. päätöshistoriaa kaikista selvittelyistä ja
myös lopputuloksista, joihin keskusteluissa päädyttiin. Tästä olisi hyötyä esi-
merkiksi tilanteessa, jossa kumpikaan osapuoli ei muista, miksi jokin tietty
ominaisuus valittiin tehtäväksi tai tehtiin tietyllä tavalla. Asioiden hallin-
taan liittyen toinen tiimeistä mainitsi, että tiimin työlista pitää myös pitää
selkeänä. Muun muassa uudet mahdollisesti vielä epäkypsät ominaisuustoi-
veet on syytä pitää erillään tiimin varsinaisesta tehtävälistasta, jotta teke-
miseen keskittyminen onnistuu. Yhteenvetona voidaan todeta, että huolelli-
suus asioiden hallinnassa johtaa siihen, että sekä asiakas että tiimi pystyvät
seuraamaan projektin asioita helposti, minkä taas voidaan ajatella suoraan
kasvattavan luottamusta projektin etenemiseen.

Huolellisuuteen kuuluu, että sovitut asiat tehdään. Toinen haastatelluista tii-

1Bugi – ohjelmointivirhe – engl. bug
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meistä tuli jopa muotoilleeksi ylipäätään luottamuksen projektikontekstissa
olevan sitä, että tehdään, mitä on sovittu. Jos tulee poikkeuksia tai muu-
toksia, niin on tärkeää, että asiakkaan kanssa keskustellaan niistä etukäteen.
Toimittajan omin päin poikkeaminen esimerkiksi toimintajärjestyksestä na-
kertaa luottamusta. Asiakashaastatteluissa mainittiin myös, että projektissa
jonkinlaisen käytännön tai asioiden hoitotavan muodostuttua asiakas alkaa
olettamaan tätä käytäntöä noudatettavan. Yhdessä muodostuneesta käytän-
nöstä poikkeamiset pitäisi siis myös hoitaa kommunikoimalla etukäteen.

Muutamia asioita liittyen huolellisuuteen itse ohjelmointityössä tuli myös
esiin haastatteluista. Toinen haastateltavista tiimeistä sanoi toimittajan huo-
lellisuuteen kuuluvan, että asiat hoidetaan huolellisesti loppuun huolimatta
esimerkiksi kiireen tunnusta. Toisena tiimihaastatteluissa mainittiin huolelli-
suus teknologiavalinnoissa. On parempi valita käytettävä teknologia huolelli-
sesti ja opetella uuttakin sen sijaan, että esimerkiksi tekisi tutulla teknologial-
la huonommin soveltuvan ratkaisun. Kolmantena itse ohjelmointityöhön liit-
tyvänä asiana mainittiin bugit. Toinen asiakashaastateltavista mainitsi, että
on vaikeaa ajatella bugien kuuluvan ohjelmistokehitykseen ja maksaa niiden
korjaamisesta. Näin ollen onkin luottamuksen rakentamisen kannalta erittäin
suotavaa, että toimittaja tekee kaikkensa bugien ennalta välttämiseksi tai
kommunikoi etukäteen asiasta, mikäli näkee projektin bugialttiuden korkea-
na. Toinen vaihtoehto luottamuksen ylläpitämiseksi on tehdä bugien korjaus
toimittajan laskuun. Kuten toinen tiimeistä mainitsi, pitää laadun kuitenkin
olla hyvää, eli tietoisesti virheellistä tuotetta ei saa viedä asiakkaan käyttöön.
Lisäksi ohjelmointityöhön liittyen mainittiin, että kehittämisellä tulee olla ai-
na jokin päämäärä; kehittämistä ei saa tapahtua vain kehittämisen vuoksi.

Henkilöstövaihdokset ovat osa-alue, jossa tulee noudattaa erityistä huolelli-
suutta ja varovaisuutta. Asiakkaan kannalta on haastattelumateriaalin pe-
rusteella hyvä, jos tietyt luottohenkilöt ovat projektissa koko ajan muka-
na. Haastatteluissa tätä perusteltiin sillä, että luottamus muodostuu pitkälti
henkilöön, vaikka perusluottamus toimittajayritykseen olisikin olemassa. Hen-
kilövaihdosten ohessa tapahtuvan uuden henkilön sisäänajovaihe on muun
muassa herkkä kohta luottamukselle. Asiakkaan mukaan toimittajan aloit-
teesta tapahtuvan henkilövaihdoksen yhteydessä sisäänajovaiheen pitäisi ol-
la ilmainen asiakkaalle. Asiakashaastateltavan mukaan toimittajan pyrki-
mys tulevien henkilöstövaihtojen etukäteen suunnitteluun, sikäli kuin se on
mahdollista, antaisi niille enemmän hyväksyntää. Toisaalta asiakas kaipa-
si myöskin joustavuutta liittyen toimittajan kykyyn osoittaa projektiin no-
peasti haluttuja henkilöitä. Tähän toimittaja saattaisi pystyä vastaamaan
esimerkiksi ennakoimalla tulevia nopeita asiakastarpeita ja varautumalla nii-
hin.



LUKU 4. EMPIIRINEN TUTKIMUS 54

Viimeisenä toimittajan huolellisuuteen liittyvänä tekijänä mainittiin ongel-
mien käsittely ja niistä oppiminen. Vaatii avoimuutta nostaa ongelmat esiin
ja käsitellä ne. Tähän liittyen mainittiin Vincitin projektimalliin kuuluvat
retrospektiivit, joissa ongelmia tulee helpommin nostettua esiin.

4.3.1.5 Asiakkaan odotusten hallinta

Haastatteluissa tuli esille, että projekteissa tulee vastaan kompastuskiviä sen
takia, että asiakkaalla on olettamuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Tämä luo
tiimille tarpeen hallita asiakkaan odotuksia ja olettamuksia. Haastatteluista
havaittiin yksi selkeä osa-alue, jolla odotusten hallintaa tulee erityisesti har-
joittaa. Se liittyy siihen, että asiakkaalle odotuksia luo se, mitä hän konkreet-
tisesti näkee – useimmiten käyttöliittymät ja asiat mitä voi käyttöliittymien
avulla tehdä. Asiakkaalle jää piiloon kokonainen toinen maailma – se maail-
ma, jonka ohjelmistokehittäjät näkevät ohjelman pinnan, ”konepellin” alla.

Odotusten hallintaan liittyy läheisesti asiakkaan ohjelmistokehityksen ymmär-
ryksen aste. Ohjelmistokehityksessä ei yleensä ottaen oleteta, että asiakkaan
tulisi tietää ohjelmistokehityksen luonteesta sen enempää. Tämä johtaa sii-
hen, että toimittajan tarvitsee kouluttaa asiakasta ostamaan ohjelmistoke-
hitystä. Haasteita asiassa tulee nimenomaan silloin, kun aikaa pitää käyttää
sellaiseen kehittämiseen, joka ei näy asiakkaalle suoraan. Toinen haastatel-
luista asiakkaista kertoi, että on vaikeaa luoda oikeanlaisia odotuksia, koska
ei ole itse saman alan asiantuntija. Näin ollen on ymmärrettävää, että asiak-
kaan odotukset kohdistuvat pitkälti tuotteen käyttöliittymään, eikä tuottee-
seen tehty taustatyö tunnu yhtä merkitykselliseltä – eihän se luokaan suoraa
arvoa asiakkaalle. Ongelman kiteytti toinen haastatelluista asiakkaista: asia-
kas tulee saada ymmärtämään, mitä on ostamassa.

Tärkein haastatteluista löydetty keino odotusten hallintaan on kommuni-
koida etukäteen, mitä tehdään ja miksi. Koska asiakas koki hänelle suo-
raan näkymättömän kehityksen vaikeimmaksi hyväksyä, voidaan olettaa,
että
tämän etukäteen kommunikoinnin painopisteen pitäisi olla juuri asiakkaalle
näkymättömien asioiden kehittämisessä. Jos kehityksen lopputuotos näkyy
asiakkaalle, on odotusten hallinta helppoa, koska odotukset tulevat täytty-
mään luonnollista reittiä. Jos taas lopputuotos ei näy asiakkaalle, eivät odo-
tukset voi oikein luonnollisesti täyttyä, vaikka asiasta olisi etukäteen kommu-
nikoitukin. Asiakas saattaa silti odottaa vain seuraavaa asiaa, joka on arvokas
hänelle ja hänen liiketoiminnalleen.

Toinen haastateltavista tiimeistä nosti toisaalta esiin, millä tavoin tausta-
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työstä voi olla asiakkaalle hyötyä: tuote voi olla esimerkiksi skaalautuvam-
pi (palvelee esimerkiksi 10 000 käyttäjää samaan aikaan 100 käyttäjän si-
jaan), vakaampi (esimerkiksi toimii useissa erilaisissa käyttötapauksissa yh-
den tarkkaan rajatun käyttötapauksen sijaan) tai jatkokehitettävämpi (voi-
daan välttää esimerkiksi 30 % lisäkustannus jatkokehityksen hitauden takia).
Haastattelujen mukaan tiimin on hyvä havainnollistaa taustatyön hyötyjä ja
riskejä asiakkaalle konkreettisesti sillä tasolla ja kielellä, jota asiakas ymmär-
tää. Tilanteessa, jossa asiakas tietää, minkä riskin hän ottaa jättämällä taus-
tatyötä tekemättä, voidaan tehdä tietoisia kompromissejakin. Niistä voi olla
hyötyä, jos esimerkiksi halutaan vain validoida nopeasti tuotteen toimivuut-
ta loppukäyttäjillä, mistä toinen asiakkaista mainitsi. Toisaalta saattaa olla
kannattavaa tehdä laadukas toteutus, jos tuotteelle on pitkän aikavälin suun-
nitelmia.

Haastatteluissa toisena odotusten hallintaan liittyvänä keskeisenä käytäntönä
mainittiin demot2, joissa tähän mennessä tehtyjä tuotoksia esiteltiin. Demoja
tulisi pitää usein, esimerkiksi jopa viikoittain. Niiden keskeinen merkitys on
se, että odotukset ja todellisuus tahdistetaan keskenään, eivätkä odotukset
pääase karkaamaan todellisuudesta liian kauas. Haastatelluissa projekteissa
demoja pidettiin esimerkiksi viikkopalaverien yhteydessä. Niissä käytiin jo
tehtyjen asioiden lisäksi läpi tulevaisuuden suunnitelmia. Tuotteen demotkin
ovat siinä mielessä vajavaisia, ettei niilläkään pystytä demonstroimaan muu-
ta kuin tuotteen näkyviä ominaisuuksia – yhtä lailla taustatyö jää piiloon,
oli se kuinka arvokasta tahansa pitkässä juoksussa. Tähän liittyen voisi olla
järkevää kehittää tapoja visualisoida tai muuten demonstroida myös ohjel-
maan tehtyä taustatyötä.

4.3.1.6 Tiimin kokema läpinäkyvyys

Tiimin kokema läpinäkyvyys kohdistuu kahteen asiaan: työn jatkuvuuden
läpinäkyvyyteen sekä pitkän tähtäimen suunnitelmien ja visioiden kommu-
nikointiin tiimille. Toisessa haastatelluista projekteista tiimi koki työn jatku-
vuuden etukäteen tietämisen jopa yhdeksi tärkeimmistä luottamusta ylläpitä-
vistä käytännöistä. Ehkä sen suhteen voidaan sanoa tilanteen olevan niin,
että sen puute lohkaisee luottamusta pois, mutta sen olemassaolo ei välttä-
mättä sinänsä rakenna luottamusta. Huono läpinäkyvyys työn jatkuvuuteen
vaikutti tiimin kykyyn suunnitella työntekoaan kovin pitkälle tulevaisuuteen.
Pitkän tähtäimen suunnitelmien ja visioiden kommunikointi tiimille oli toi-
nen asia, jonka tiimi koki tärkeäksi suhteessa asiakkaan läpinäkyvyyteen tii-

2Demo – demonstraatio, esittely – engl. demonstration
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min suuntaan. Kun asiakas on avoin omista pitkän linjan suunnitelmistaan,
voi kehitystiimi tehdä pitkällä aikavälillä järkevämpiä päätöksiä liittyen oh-
jelmiston sisäiseen rakenteeseen. Suunnitelmien kulkeutumisessa asiakkaan
taholta saattaa vaikeuttavana tekijänä olla myös asiakasorganisaation kan-
keus. Huonosta tiedon kulkeutumisesta asiakasorganisaation sisällä ylhäältä
alaspäin mainitsivat toisessa projektissa sekä tiimi että asiakas.

4.3.2 Asiakkaan kannalta olennaiset hyvät käytännöt

Haastatteluista nousi esiin kaksi teemaa, jotka olivat selkeästi asiakkaan
kannalta olennaisimpia: asiakkaan kontrollintunne, joka avataan kappaleessa
4.3.2.1 ja asiakkaan huolellisuus, jota käsitellään kappaleessa 4.3.2.2. Teemat
ja yksittäiset hyvät käytännöt on kuvattu taulukossa 4.3.

4.3.2.1 Asiakkaan kontrollintunne

Asiakkaan kontrollintunteeseen kuuluu kaksi karkeaa osa-aluetta, jotka ava-
taan tässä kappaleessa. Ensiksi raportoidaan asiakkaan etukäteiskontrolloin-
nin tarpeesta siinä vaiheessa, kun projektissa ei ole syntynyt näkyvää tuotos-
ta. Tähän liittyen mainitaan myös aivan projektin alkuvaiheen luottamuksen
rakentamisen tapoja. Toiseksi käsitellään asiakkaan kokemaa jatkuvaa tar-
vetta riittävään läpinäkyvyyteen toimittajan toimintaan kullakin hetkellä.
Nämä ovat kaksi erilaista näkökulmaa kontrollintunteeseen. Etukäteiskontrol-
lointi on kontrollointia koko projektin tasolla siinä, missä läpinäkyvyys toi-
mittajaan on senhetkisen tilanteen näkemistä. Hetkellisen läpinäkyvyyden
puute saattaa aiheuttaa myös kontrollintunteen puutetta sekä lyhyellä ai-
kavälillä että lyhyen aikavälin kautta myös pitkällä aikavälillä.

Pääasiassa asiakashaastatteluista tuli esiin asiakkaan tarve saada tietää etu-
käteen edes karkea suunnitelma sekä hinnasta että aikataulusta. Asiakas ker-
toi havaintojaan siitä, että ohjelmistoprojekteja on vaikeaa yhdistää esimer-
kiksi hardware-puolen projekteihin johtuen siitä, ettei ohjelmistoprojektin ai-
katauluja tiedetä etukäteen. Erityisesti tapauksissa, joissa asiakasyrityksellä
on matala riskinsietokyky, saattaa asiakas olla halukas ostamaan kiinteällä
hinnoittelulla. Tämä havainnon suhteen havaittiin suurin ristiriita asiakkaan
odotusten ja Vincitin toimintamallin suhteen. Vincit tekee tuntihinnoittelulla
ilman tarkkaa etukäteissuunnitelmaa, siinä missä asiakas olisi halunnut mie-
luiten täysin kiinteän hinnan. Kompromissina asiakas ehdotti hybridimallia,
jossa toimittaja kantaisi ainakin osan riskistä esimerkiksi tekemällä kiinteällä
hinnalla hyvin rajatun ensimmäisen toteutuksen, jonka jälkeen voitaisiin jat-
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Teema Hyvä käytäntö

Asiakkaan
kontrollintunne

Karkea aikataulu ja
hinta etukäteen
Kiinteähintainen MVP3,
jatko tuntilaskutuksella
Rahat takaisin -takuu
Työmääräarvioiden teko
ja priorisointi
Ei liikaa kontrollointia
Toimittajan maine
ja referenssit
Toimittajan toiminnan
läpinäkyvyys

Asiakkaan
huolellisuus

Tiimin työlistalle vain
toteuttamisvalmiita tehtäviä
Selkeät prioriteetit
Prioriteettimuutosten
välttäminen
Nopea reagointi
Eri alihankkijoiden
tekemisten integroiminen
Toimittajan alkuperehdy-
tykseen panostaminen

Taulukko 4.3: Asiakkaan kannalta olennaiset hyvät käytännöt

kokehitys tehdä tuntiveloitteisesti.

Vincitin näkemyksen mukaan tuntiveloitus on joustavin tapa tehdä ohjelmis-
tokehitystä [9]. Haastatteluissa tuli esiin myös Vincitin rahat takaisin -takuu.
Rahat takaisin -takuun voidaan ajatella vastaavan toisen asiakashaastatelta-
van mainitsemaan riskiin, että rahaa uppoaa tuntityönä johonkin asiakkaal-
le arvoa tuottamattomaan, tai ylipäätään laatu tai tekemisen nopeus ei ole
riittävä. Tämän voidaan ajatella olevan luottamusta rakentava käytäntö juu-
ri tuntihinnalla työskenneltäessä. Toisaalta myös Vincitin ostajan oppaassa
[9] ehdotettiin alkuvaiheen luottamuspulan kiertämiseen haastatteluistakin
noussutta kiinteähintaisen suppean toteutuksen ja tuntihintaisen jatkokehi-
tyksen yhdistämistä, jota voidaan pitää hyvänä kompromissina asiassa val-
litsevaan eturistiriitaan.

3MVP – engl. Minimun Viable Product – pienin mahdollinen toteutus
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Projektin hankintavaiheen luottamuksen muodostukseen tuli joitakin havain-
toja. Kumpaankaan haastatelluista projekteista ei ollut sovellettu kiinteää
hinnoittelua, jonka takia painopiste oli tuntihinnoitellun projektin alkuvai-
heen luottamuksessa. Hankintavaiheessa haastattelujen mukaan vaikuttavia
tekijöitä olivat toimittajan aikaisemmasta toiminnasta kertyneet referenssit
ja maine.

Etukäteiskontrollin yksi osa-alue on projektinaikainen työmääräarviointi. Työ-
määräarvioinnilla asiakas pystyy saamaan kontrollintunnetta etukäteen ja
tätä kautta laskelmointiin perustuvaa luottamusta, mutta toisaalta liialli-
nen arvioinnin päälle laskelmoiminen oli negatiivista tiimin toiminnalle. Työ-
määräarvioita kerrottiin käytettävän asiakkaan sisäisessä suunnittelussa, mitä
saadaan aikaiseksi seuraavassa neljännes- tai puolivuotisjaksossa. Tarve tälle
laskennalle tuli asiakkaalla ylemmältä taholta.

Haastatteluissa tuli ilmi, että työmääräarviot ovat luonteeltaan epätarkkoja
ja häilyviä. Sen sijaan että arvioitaisiin tarkkoja työmääriä, toinen haastatel-
tavista tiimeistä kertoi esimerkiksi arvioitavan tehtävän koon kasvaessa kas-
vattavansa heti arvion suuruusluokkaa: jos tehtävä vie enemmän kuin yhden
päivän, arvioidaan se noin viikon mittaiseksi ja vastaavasti sitä pidemmät
noin kuukauden mittaisiksi. Tiimin mukaan joissakin tilanteissa asiakkaan
spesifikaatio on vain ”kolme–neljä bullet-pointtia”, mutta silti päätetään yh-
dessä lähteä toimimaan sen pohjalta luottaen tiimin näkemyksellisyyteen
asiassa. Tällöin etukäteisarvion tekeminen on vielä haastavampaa.

B-projektin haastatteluista kävi ilmi jonkin verran näkemyseroa työmäärä-
arvioiden luonteesta ja käyttötarkoituksesta toimittajan ja asiakkaan välillä.
Toimittaja koki antaneensa vain häilyväluonteisia suuruusluokka-arvioita,
kun taas asiakas käytti arvioita tulevaisuuden laskelmoimiseen ja oli tiimiä
taipuvaisempi pitämään työmääräarviota lukkoon lyötynä. Asiakas hahmot-
teli tulevaisuuden kapasiteettia työmääräarvioiden avulla. Tiimin mukaan
työmääräarvioiden käyttö vaikutti projektityöhön negatiivisesti mm. silloin,
jos toimittajalta haluttiin saada tehtävien kestoista tarkempaa tietoa kuin
tiimi pystyi antamaan. Toinen negatiivisesti tiimin toimintaan vaikuttava ti-
lanne oli sellainen, jossa tietyssä aikajaksossa tehtäväksi pyrittiin saamaan
maksimaalinen määrä asioita.

Työmääräarvioiden haasteiden kanssa priorisointi koettiin tärkeäksi. B-pro-
jektin projektitiimi kertoi tapauksesta, jossa tietylle aikajaksolle oli suunni-
teltu liikaa tehtävää. Kun tämä selvisi, informoitiin siitä asiakasta ja päivit-
tyneen tilanteen pohjalta tehtiin uusi priorisointi yhdessä asiakkaan kans-
sa. Priorisointi kasvatti asiakkaan kontrollintunnetta siitä, mitkä tehtävät
saadaan varmasti tehtyä. Priorisoinnin jälkeen projektin edistyminen ja sen
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säännöllinen demonstroiminen osoittivat asiakkaalle sen, että juuri ne asiat
edistyvät, joista yhdessä on päätetty.

Havainnoista voidaan johtaa suositus, että työmääräarvioista on apua asiak-
kaan laskelmoivan luottamuksen rakentamiseksi. Työmääräarviot on hyvä
tehdä sopivan epätarkalla tarkkuudella. Lisäksi, vaikka niiden perusteella
tehdään tulevaisuuden suunnitelmia, on niitä hyvä pitää vain arvioina ym-
märtäen, että niillä ”ratsastamisella” voi olla negatiivinen vaikutus tiimin
suorituskykyyn. Toisin sanoen, voidaan tehdä arvioita, jonka jälkeen on hyvä
vain jättää nähtäväksi, kuinka tarkasti arvio toteutuu. Joka hetki toimitta-
jan lienee kuitenkin hyvä informoida asiakasta kehityksen aikana saadusta
uudesta informaatiosta, jonka pohjalta asiakas voi taas tehdä mahdollisim-
man asiantuntevia päätöksiä. Tiimi raportoi kuitenkin, että suurin haaste
on tehtävien asioiden ja järjestyksen vaihtelemisessa; mitä tehdään milläkin
aikajänteellä ja saadaanko asioita tehtyä arvioidussa ajassa. Näin ollen on
hyvä pyrkiä siihen, että tiimin työpöytä olisi kohtuullisen stabiili eikä asioita
järjesteltäisi uudelleen liian nopeasti. Toinen haastateltavista asiakkaista oli-
kin myös havainnut, että liika etukäteiskontrolli syö mahdollisuuksia hyvään
lopputulokseen pääsemisestä.

Toimittajan toiminnan läpinäkyvyys oli toinen asiakkaan kontrollintuntee-
seen liittyvä luottamusta luova tekijä. Se luo kontrollia enemmänkin nyky-
hetkeen, jonka kautta välillisesti myös tulevaisuuteen. Useita löydöksiä nousi
esiin liittyen projektin johtamiseen ja seurantaan. Lisäksi henkilöstövaihdok-
siin liittyvä läpinäkyvyys mainittiin.

Projektin johtamisen ja seurannan kautta tuleva läpinäkyvyys syntyy sitä
kautta, että asiakas tietää missä mennään, eikä yllätyksiä tule. Tiimihaastat-
telujen mukaan luottamusta näkyvyyden kautta luo etenemisen raportointi;
asiakkaalle pyritään tuomaan esille, mitä ollaan tekemässä, ja missä vaiheessa
mikäkin asia on. Myös käytettyjen tuntien raportointiin liittyen voidaan ra-
kentaa läpinäkyvyyden kautta luottamusta. Asiakkaalle vaikutti olevan mo-
lemmissa haastatelluissa projekteissa tärkeää, kuinka suuren osan käytetystä
ajasta voitiin viedä eteenpäin asioita, jotka asiakkaan kannalta tuottavat ar-
voa, ja kuinka paljon oli muuta, joskin välttämätöntä kehitystä, esimerkiksi
bugikorjauksia. Tämän tiedon avulla asiakas pystyy ennustamaan myös tule-
vaisuuden kapasiteettia hänelle tärkeisiin asioihin. Tähän liittyy myös edellä
esitetty havainto siitä, että asiakkaalle tulee myös havainnollistaa, että osa
ajasta kuluu asioihin, jotka eivät tuota hänelle suoraa arvoa. Toisen projektin
asiakas kertoi projektissa käytössä olleiden konkreettisten työkalujen paran-
taneen läpinäkyvyyttä. Tällaisia olivat projektin hallintaan käytetty Trello
ja chat-työkalu Slack. Asiakas mainitsi näiden sovellusten hyvänä puolena
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sen, että niiden kautta voi helposti saada kuvan projektin tilasta.

Läpinäkyvyys henkilöstövaihdoissa osoittautui myös luottamusta herättäväk-
si tekijäksi toisessa asiakashaastattelussa. Merkillepantavaa oli, että toimit-
tajan mukaan henkilöstövaihdokset olivat menneet hyvin, mutta asiakas koki
muutamia haasteita luottamuksessa niiden suhteen. Asiakas esitti, että hen-
kilövaihdokset suunniteltaisiin mahdollisuuksien mukaan etukäteen yhdessä.

4.3.2.2 Asiakkaan huolellisuus

Asiakkaan huolellisuus on osa-alue, joka sisältää erilaisia tekijöitä, joissa asia-
kas voi panostaa toimittajasuhteeseen, ja näin luoda paremmat edellytykset
luottamuksen rakentamiselle puolin ja toisin. Toisesta projektista löytyi usei-
ta tekijöitä, joiden avulla voidaan rakentaa paremmat olosuhteet tiimille, tai
pikemminkin, joiden poissaolo aiheuttaa huonommat olosuhteet. Useat näistä
käytännöistä tähtäävät tiimin työlistan pitämiseen selkeänä ja toimivana.

Tiimin päivittäisen työlistan kanssa toimimisessa on syytä noudattaa huolel-
lisuutta. Toisessa projekteista raportoitiin tilanteesta, jossa asiakkaalta tu-
li paljon uusia toiveita, jotka tulivat tiimin työlistalle huonosti ”pureskel-
tuina” ja sijoittamatta isoon kuvaan. Tiimi koki nämä ominaisuustoiveet
häiritsevänä työlistallaan, koska ne eivät sellaisenaan olleet valmiita otet-
tavaksi työn alle vaikka tiimi koki niiden vaativan toimenpiteitä. Tilantees-
sa päädyttiin yhdessä asiakkaan kanssa eriyttämään nämä toiveet erillisek-
si idealistaksi, jolloin se ei enää vaikuttanut samalla tavalla negatiivisesti
tiimin päivittäiseen työskentelyyn. Oli myös ehdotettu ns. ”pitchauspalave-
ria”, jossa asiakkaan taholta ideoita antaneet henkilöt voisivat tulla puhu-
maan oman ideansa toteutusprioriteetin puolesta. Kaiken kaikkiaan tilan-
teessa tarve oli saada ideoiden määrää vähennettyä ja laatua parannettua.
Laajemman kokonaiskuvan ylläpitäminen olisi tiimin havaintojen mukaan ol-
lut myös hyödyllistä, jotta voitaisiin analysoida, mistä paras hyöty asiakkaal-
le kulloinkin saadaan. Tiimi raportoi, että useat pienet tehtävät olivat jatko-
kehitystä johonkin aikaisemmin tehtyyn ns. pienimpään järkevään toteutuk-
seen. Nyt nämä uudet lisäykset jäivät tekemättä sen takia, että kokonaan
uusia toiminnallisuuksia haluttiin priorisoida tärkeämmiksi. Kokonaiskuvan
hallinta ja analysoiminen olisi saattanut johtaa olemassa olevien toteutusten
jatkokehitykseen siltä osin kuin niistä saatu arvo olisi ollut korkeampi kuin
uudiskehityksen.

Haastatteluista kävi ilmi myös, että toimittajan kannalta luottamusta raken-
taa se, että asiakkaalta tulee selkeät ja yksiselitteiset prioriteetit. Luottamus-
ta puolestaan murentaa se, että tiimi saa asiakasyrityksen eri henkilöiltä eri-
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laisia prioriteetteja. Kyseessä voi olla puutteellinen asiakkaan sisäinen kom-
munikointi tai se voi olla myös merkki ylipäätään tekemättömästä priorisoin-
nista. Vastaavasti selkeitä prioriteetteja voidaan helpottaa kirjaamalla ylös
sovitut prioriteetit yhteisesti käytössä olevaan työkaluun. Myös muuttuvien
prioriteettien ja sitä kautta tulevan poukkoilun välttäminen on tarpeen tii-
min suuntaan luottamuksen rakentamiseksi. Toisen haastatellun tiimin mu-
kaan ohjelmistokehitys vaatii työrauhaa: on vaikeampaa tehdä kehitystä ti-
lanteessa, jossa tekemisen kohde muuttuu vähän väliä. Tähän liittyy myös
lupausten pitäminen tilanteessa, jossa on luvattu, että tiimi saa tehdä tiettyä
asiaa esimerkiksi tietyn ajan. Myös asiakkaan nopean reagoinnin erilaisissa
tilanteissa raportoitiin kasvattavan tiimin luottamusta asiakkaaseen.

Usean toimittajan projekteista raportoitiin havaintoja asioiden huolellises-
ta hoitamisesta asiakkaan taholta. Pääasiallinen ongelma oli kommunikaa-
tion huono kulkeminen eri toimittajien välillä sekä toimittajien ja asiakkaan
välillä. Kommunikaatiohaaste taas johtui siitä, ettei eri toimittajien toimin-
taa hallittu yhden paikan kautta vaan eri toimittajilla oli omat järjestelmät
tekemisensä ohjaamiseen. Kullakin toimittajalla oli siis oma kuvansa projek-
tin tilasta ja todennäköisesti asiakkaankin kokema seurattavuus projektiin
kokonaisuutena oli huonompi johtuen tiedon hajaantumisesta.

Asiakkaan panostuksesta toimittajasuhteen alkuun voi syntyä koko toimit-
tajasuhteen jatkoon vaikuttava perusta. Toisen asiakashaastattelun mukaan
varsinkin suomalaisessa työkulttuurissa vastuuta annetaan alussa paljon il-
man kunnollista perehdytystä. Hänen mukaansa asiakkaiden tulisi panostaa
toimittajaansa alkuvaiheessa reilummin. Tämä saattaa myös vaatia fyysises-
tikin samoissa tiloissa toimimista alkuun.

4.3.3 Molemmin puolin tärkeät hyvät käytännöt

Haastattelumateriaalista löytyi joitakin teemoja, jotka olivat tiimille ja asiak-
kaalle yhteisiä. Näistä kommunikaatio oli selkeästi keskeisin. Lisäksi havain-
toja tehtiin liittyen kehityksen ketteryyteen ja suhteeseen liittyvän luotta-
muksen rakentamiseen. Teemojen alta löytyneet hyvät käytännöt on listattu
taulukossa 4.4.

4.3.3.1 Kommunikaatio

Kommunikaatioon liittyvät löydökset ovat keskeisimpiä sekä tiimiä että asia-
kasta koskevia asioita. Haastatteluissa kommunikaatio nousi selkeästi tärkeim-
mäksi osa-alueeksi tiimin näkemyksellisyyden rinnalla. Kommunikaatio on
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Teema Hyvä käytäntö

Kommunikaatio

Etukäteiskommunikaatio
yllätyksistä ja virheistä
Samoissa tiloissa työskentely
projektin alussa
Kasvokkain tapaaminen usein,
eryityisesti projektin alussa
Yleinen, vapaa keskustelu
Kommunikaation mukauttaminen
toisen osapuolen mukaan
Selkeätajuisuus
viestinnässä asiakkaalle
Huolien ja murheiden
esittäminen puolin ja toisin
Avoimuus
Rehellisyys
Hyvä palaute
Toimivat ja omaksutut
kommunikaatiokanavat
Kommunikaatiokanavan
valinta tarpeen mukaan
Nopea saavutettavuus
Aktiivisuus ja tuloksellisuus
kommunikaatiossa
Sisäinen kommunikointi

Kehityksen
ketteryys

Tähtäin pitkällä vaikka
edetään lyhyin sprintein
Tiimin aktiivisuus
tuoteomistajan vastuissa
Retrospektiivit

Suhteeseen
liittyvä
luottamus

Henkilökohtaiseen tuntemiseen
panostaminen, erityisesti alussa
Projektin ulkopuolinen yhdessäolo
Kehittäjänä oman
tuotoksensa käyttäminen
Asiakkaan alaa ymmärtävien
kehittäjien hyödyntäminen

Taulukko 4.4: Molemmin puolin tärkeät hyvät käytännöt
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luonteeltaan eri projektin osa-alueita läpileikkaava ja onkin jo tullut esille
erilaisissa tiimin ja asiakkaan kannalta olennaisissa hyvissä käytännöissä.

Etukäteen kommunikointi oli yksi keskeisimmistä löydöksistä. Sen avulla
tehdään toinen osapuoli tietoiseksi asiasta, joka olisi negatiivinen yllätys,
mikäli siitä ei olisi kommunikoitu etukäteen. Toinen haastateltavista asiak-
kaista sanoi, että on huomattavasti helpompaa vastaanottaa negatiivisia-
kin asioita, jos niistä saa tietää etukäteen. Esimerkkinä hän mainitsi bugit,
joita käsiteltiin jo toimittajan huolellisuuteen liittyen (kappaleessa 4.3.1.4).
Ylipäätään virheet ovat hyväksyttävämpiä tai vähemmän luottamusta naker-
tavia, jos niistä saadaan tietää ennen kuin niistä tulee ongelmia asiakkaalle.
Toimittajan huolellisuuteen kuuluvan etukäteiskommunikoinnin raportoitiin
olevan hyödyllinen ylipäätään erilaisten yllätysten välttämiseksi mm. hen-
kilövaihdoksiinkin liittyen. Etukäteiskommunikaatio on keskeistä myös asiak-
kaan odotusten hallinnassa (kappaleessa 4.3.1.5), jotta asiakas ei odota liikoja
esimerkiksi sellaiselta kehitysjaksolta, jolla joudutaan tekemään asiakkaalle
suoraa arvoa tuottamatonta kehitystä. Etukäteiskommunikaatio sivuaa myös
osapuolten kokemaa läpinäkyvyyttä. Haastatteluissa tuli lisäksi ohimennen
ilmi asiakkaan tiedottaminen toimittajan palveluvalikoimasta, mikä voidaan
myös laskea etukäteiskommunikaation piiriin. Sen avulla olisi toisessa pro-
jekteista voitu mahdollisesti keskittää useammalle toimittajalle hajautettu
projekti yhden toimittajan tehtäväksi, jolloin oltaisiin vältytty usealta haas-
teelta.

Haastatteluissa painotettiin projektin alkuvaiheen kommunikaatioon panos-
tamista. Myös henkilöiden vaihtuessa kunkin henkilön alkuvaihe on tärkeä.
Toinen asiakkaista painotti ns. hiljaisen tiedon siirtymisen merkitystä. Tii-
min on hyvä saada asiakkaalta mahdollisimman paljon tietoa asioista, jotka
eivät suoranaisesti liity tiimin tekemiseen, mutta ovat kuitenkin välillisesti
hyödyllisiä tiimin toiminnalle. Tätä varten erityisesti projektin alkuvaihees-
sa olisi hyvä tehdä töitä fyysisestikin samoissa tiloissa, mitä myös sivuttiin
asiakkaan huolellisuutta käsiteltäessä (kappaleessa 4.3.2.2). Jos fyysisesti sa-
massa paikassa työskenteleminen ei ole mahdollista, kasvokkain tapaamisia
on syytä järjestää projektin alkuvaiheessa usein. Haastattelutulosten mukaan
projektin edetessä tarve paikan päällä työskentelylle ja kasvokkain tapaami-
selle vähenee, mikäli luottamus kasvaa projektin aikana.

Kasvokkain tapaaminen nähtiin ylipäätään tärkeänä molemmissa haastatel-
luista projekteista. Toisessa haastatteluissa mukana olleista projekteista oli
käytössä säännölliset viikoittaiset kasvokkain tapaamiset. Näissä tapaamisis-
sa erityisesti yleinen, vapaa keskustelu erilaisista projektiin liittyvistä asiois-
ta ja tulevaisuuden näkymistä koettiin merkityksellisenä ja tärkeänä. Viikoit-
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taisia tapaamisia järjestettiin huolimatta siitä, että projekti oli jo jatkunut
pitkähkön ajan ja osapuolet tunsivat toisensa kohtuullisen hyvin. Asiakas-
suhteen kuvailtiin muuttuneen keskustelullisempaan suuntaan, mikä koettiin
hyvänä asiana luottamuksen kannalta.

Yksi osa-alue kommunikaatiossa on sen mukauttaminen toisen osapuolen
mukaan ja selkeätajuisuus. Selkeätajuisuus on toimittajan puolella erityi-
sen tärkeää, johtuen siitä, että asiakas ei useinkaan ole ohjelmistokehitysalan
tuntija, minkä takia kommunikaatiota joudutaan mukauttamaan asiakkaan
ymmärtämälle tasolle. Tarvittaessa saattaa olla syytä käyttää vertauskuvia
ohjelmiston sisäisistä ilmiöistä muihin, yleisesti tunnettuihin ilmiöihin. Toi-
sen ihmistyypin tunteminen nousi myös esiin haastatteluissa. Kun tunnistaa
toisen ihmistyypin, osaa mahdollisesti esittää asian sellaisella tavalla, jota
toinen ymmärtää, ja joka mahdollisesti vetoaa toiseen osapuoleen. Osapuol-
ten toistensa tuntemisesta esimerkki oli toisen projektin tilanne, jossa asiakas
pystyi kohdentamaan kysymyksiään henkilöille, joiden erityiselle osaamisa-
lueelle tiesi asian kuuluvan.

Haastatteluista löytyi aihetta esittää huolia ja murheita toiselle osapuolelle,
sekä tunnustaa ja ottaa vastaan toisen osapuolen huolet ja murheet. Erityises-
ti B-projektin tiimi raportoi siitä, että on tärkeää tunnustaa asiakkaan huole-
naiheet ja pyrkiä vastaamaan niihin. Asian vastaanotetuksi ja ymmärretyksi
kuittaaminen välittömästi on tärkeää, vaikka asialle ei heti tehtäisikään toi-
menpiteitä. Sama tiimi raportoi myös, että asiakas on arvostanut sitä, että
tiimi nostaa aktiivisesti esiin omia huolenaiheitaan ja kysymyksiään. Tiimin
huolenaiheita käsitellään säännöllisesti viikkopalavereissa. Tiimin omien huo-
lenaiheiden esittämisessä he kokivat saaneensa paljon apua siitä, että tekivät
projektinhallintatyökalu Trelloon oman sarakkeen tiimin huolista. Näin heille
muodostui säännöllisyyttä myös omien huolenaiheidensa esiin nostamiseen.

Kommunikaatiossa luottamusta rakentaviksi seikoiksi raportoitiin myös avoi-
muus, asioiden sanominen rehellisesti, sekä hyvän palautteen antaminen. Re-
hellisyyden tarve tuli esiin nimenomaan tiimihaastattelussa. Hyvän palaut-
teen antaminen luo hyvää ilmapiiriä, jollaisessa luottamuksen rakentuminen
on helpompaa.

Kommunikaatiossa tulisi olla sopivat ja kaikkien omaksumat kommunikaatio-
kanavat. Toinen asiakkaista kertoi, että heidän organisaatiossaan on havait-
tavissa erilaisten kommunikaatiovälineiden tulvaa, jonka takia uusia kommu-
nikaatiokanavia ei olla välttämättä valmiita omaksumaan aktiivisesti. Tiimi-
haastatteluissa mainittiin, että kommunikaatiokanavien tulisi myös olla yh-
tenäiset, esimerkiksi tapauksessa, jossa mukana on useampi toimija. Erilaisia
kommunikaatiokanavia käytettiin haastattelujen mukaan eri tarpeisiin. Yk-
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sinkertaisissa ja selvissä tapauksissa riitti asian käsittely chat-työkalu Slackin
avulla. Mikäli asiassa oli enemmän käsiteltävää, saatettiin ottaa videopuhe-
lu Skypen kautta, jolloin asia saatiin nopeammin käsiteltyä. Haastatteluissa
mainittiin myös, että luottamuksen muodostuessa ja työtehtävien vakiintues-
sa entistä useampi asia voitiin hoitaa viestittelemällä Slackin kautta.

Myös nopea saavutettavuus koettiin asiakkaan puolelta luottamusta rakenta-
vaksi. Tiimin näkökanta nopeaan saavutettavuuteen tosin oli hieman nega-
tiivisempi eritoten koskien saavutettavuutta toimistoajan ulkopuolella. Tosin
tiimihaastatteluistakin kävi ilmi, että projektitiimi ymmärtää, mikä merki-
tys on sillä, etteivät he ole vain kahdeksasta neljään tavoitettavissa olevia
”virkamieskoodareita”.

Asiakashaastatteluissa nousi esiin, että kommunikaation tulee olla tuloksel-
lista. Jos yhteydenotto asiakkaaseen on työtehtävien jatkumisen edellytyk-
senä, tulee haastatellun asiakkaan mukaan lopulta soittaa asiakkaalle, jot-
ta kommunikaatio menee läpi. Asiakkaalta tuli myös konkreettinen ehdotus
tällaisten tilanteiden jouhevoittamiseksi: mikäli asiasta päättävää henkilöä
ei saa kiinni, voi viestissään esittää ehdotetun ratkaisun asiaan ja kertoa
etenevänsä siihen suuntaan, mikäli se kyseiselle taholle sopii. Näin tekee toi-
sen osapuolen päätöksenteosta helpompaa. Tällaisessa tilanteessa tosin tulee
varmistua siitä, että vastaanottaja on saanut viestin.

Organisaation sisäinen kommunikaatio on omalla tavallaan luottamusta asia-
kasrajapinnassa rakentava tekijä. Jos joko toimittajan tai asiakkaan sisällä
informaatio ei kulje tai asioista ei puhuta, näkyy se vastaavasti toiselle osa-
puolelle ja välittää omanlaista signaaliaan asioiden käsittelytavasta ja men-
taliteetista. Haastatteluista kävi ilmi, että viestintä korkeamman hierarkian
organisaation sisäisissä kerroksissa ylä–alasuunnassa saattaa myös aiheuttaa
kommunikaatioon hitautta tai ongelmia.

4.3.3.2 Kehityksen ketteryys

Kehityksen ketteryyteen liittyen haastatteluista nousi muutama asia. Toi-
nen asiakkaista raportoi, että ketterä kehitys soveltuu heille toimintatapana
luontaisesti sen vuoksi, että ketteryydessä nopeisiinkin muutoksiin ja tar-
peisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman notkealla prosessilla. Merkille-
pantavaa on kuitenkin, että samainen asiakas ei kuitenkaan ollut tyytyväinen
ketterässä kehityksessä useammin käytettävään ei-kiinteähintaiseen veloitus-
malliin. Toisenkin projektin asiakas oli halukas omaksumaan ketterää toi-
mintatapaa. Ketterässä, iteratiivisessa kehityksessä on asiakashaastateltavan
mukaan tärkeää se, että pidetään pitkän ajan suunnitelmat koko ajan mie-
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lessä, vaikka suunnitellaankin lyhyitä sprinttejä kerrallaan eteenpäin.

Mielenkiintoisena havaintona ketterään kehitykseen liittyen haastatteluista
kävi ilmi, että asiakkaat haluavat tiimin astuvan osittain tuoteomistajan roo-
liin, joka on perinteisesti nähty ketterässä kehityksessä asiakkaan vastuualu-
eelle kuuluvaksi. Toinen asiakkaista kertoi haluavansa priorisoida vain isoa
kuvaa. He jättävät mielellään varsinaisten tehtävien kirjoittamisen ja prio-
risoinnin tiimin vastuulle. Jotta se taas onnistuu tiimiltä, vaaditaan siltä
riittävää ymmärrystä asiakkaan ongelmasta ja prioriteeteista, kuten edellä
tiimin näkemyksellisyydestä todettiinkin kappaleessa 4.3.1.2. Toinen tiimeistä
raportoikin, että ketterän kehityksen käyttö on antanut mahdollisuuden läh-
teä liikkeelle hyvinkin rajallisella etukäteissuunnittelulla. Tällöin tiimi pys-
tyy näyttämään kykenevyytensä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisessä
ja lopputuloksena asiakas onkin useimmiten ollut tyytyväinen tuotokseen.

Toisessa tiimihaastatteluista käsiteltiin retrospektiivejä. Tiimin mukaan ret-
rospektiivit ovat hyviä luottamuksen rakentajia sen takia, että ne luovat ti-
lanteen, jossa huolia ja murheita tulee nostettua esille ja ongelmia tulee rat-
kottua. Retrospektiivit rakentavat siis luottamusta poistamalla luottamuk-
sen muodostumisen esteitä. Lisäksi ne tarjoavat tilaisuuden olla vapaamuo-
toisemmin yhdessä, mistä taas saattaa muodostua luottamusta henkilöiden
välillä jopa paremmin kuin itse projektityössä.

4.3.3.3 Suhteeseen liittyvä luottamus

Haastatteluista nousi esiin joitakin suhteeseen liittyviä tekijöitä. Ne liit-
tyivät pitkälti toisen tuntemiseen ja ymmärtämiseen. Toisen tuntemisesta
raportoitiin luottamushyötyä kahdella tasolla: toisen henkilökohtainen tun-
teminen ja toisen osapuolen, lähinnä asiakkaan, alan tunteminen. Toisen
tunteminen ja ymmärtäminen vaikuttavat ohjelmistoprojektin kontekstissa
välillisesti hyvään lopputuotokseen pääsemiseen. Linkki hyvästä tuntemises-
ta ja ymmärtämisestä hyvään lopputuotokseen vaikuttaa kulkevan pääasiassa
paremmin toimivan kommunikaation kautta, esimerkiksi toimittaja ymmärtää
jo puolesta lauseesta, mitä asiakas tarkoittaa, kuten toinen haastatelluista
asiakkaista asian ilmaisi. Myös toiminnan ennustettavuus paranee. Toinen
asiakkaista antoi esimerkin paremmasta ennustettavuudesta: toimittaja, jo-
ka tuntee asiakkaan hyvin, tietää, että kun se ”tilaa tämän seinän punaiseksi
niin se haluaa myös tuon seinän siniseksi”, vaikka ei asiaa suoraan osaakaan
ilmaista.

Henkilökohtaisen tason tuntemiseen panostaminen nähtiin tärkeänä varsin-
kin projektin alussa. Suomalaisessa kulttuurissa lähdetään helposti tekemi-
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seen liian nopeasti. Muissa kulttuureissa taas saatetaan käyttää aikaa en-
sin toisen tuntemaan opettelemiseen, minkä jälkeen vasta tehdään päätöksiä
yhteisistä hankkeista. Henkilökohtaiseen tuntemiseen panostaminen maksaa
haastattelujen mukaan itsensä takaisin luottamuksen nopeampana syntymi-
senä. Henkilökohtaista luottamusta raportoitiin syntyvän erityisesti kaiken-
laisesta varsinaisen projektityön ulkopuolisesta yhdessäolosta, jossa ei pu-
huta pelkästään projektiin liittyvistä asioista. Haastattelujen perusteella ih-
missuhteissa saattaa jonkun kanssa ”synkata” heti paremmin ja jonkun toi-
sen kanssa huonommin ilman erityistä syytä. Projekteista raportoitiin, että
tekeminen oli tehokkuudesta huolimatta rentoa. Rentouden voidaan ajatel-
la olevan luottamuksen seurausta, mutta luottamuksen itseään parantavasta
luonteesta voitaisiin olettaa rentouden myös luovan edellytyksiä entistä pa-
remman luottamuksen muodostumiselle.

Toisen alan ymmärtämisessä keskeistä on toisen kanssa saman kielen puhumi-
nen. Havainto tuli esiin lähinnä niin päin, että toimittajan tulee ymmärtää
asiakkaan alaa, jolloin hän myös osaa alan terminologiaa ja kommunikaa-
tio helpottuu. Vastaavasti voidaan olettaa, että toimittaja–asiakassuhtees-
sa, jossa asiakas osaa ohjelmistokehityksen terminologiaa, kommunikaatio-
kin helpottuu osaltaan. Saman kielen puhumisen lisäksi alan ymmärrys tuo-
nee mukanaan helppouden ymmärtää asiakkaan toimintaa ja asioiden kes-
kinäistä tärkeysjärjestystä asiakkaan näkökannalta. Yhtenä keinona asiakas-
ymmärryksen kasvattamiseen toinen haastatelluista asiakkaista ehdotti, että
kehittäjät käyttäisivät itse tekemäänsä lopputuotosta. Tällöin loppukäyttäjän
kokemus tulee lähelle kehittäjää. Toimialan tuntemisesta aiheutuvan luotta-
mushyödyn perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että projekteihin kannat-
taa mahdollisuuksien mukaan osoittaa alaa tuntevia ohjelmistokehittäjiä.



Luku 5

Pohdinta

5.1 Luottamuksen koostumus

Luottamus määritellään hyviksi aikeiksi toisen suhteen, sekä näkyviksi teoiksi
ja valinnoiksi joita tehdään päivästä toiseen. Luottamus nähdään merkityk-
seltään erityisen tärkeäksi juuri ketterän kehityksen kontekstissa, koska siinä
tiimille pitää pystyä antamaan toimintavapautta. Luottamuksesta seuraakin
empiirisen tutkimuksen mukaan tiimille suurempi vapaus ja päätäntävalta
omalla osaamisalueellaan toimimiseen ja asiakkaan kokema seurannan tarve
vähenee.

Työn ensimmäinen tutkimuskysymys on, mistä luottamus koostuu ohjelmis-
tokehityksessä. Kysymykseen vastaamisen pohjana käytettiin luottamuksen
merkitystä ja luonnetta kuvaavaa materiaalia sekä katsausta eri luottamus-
tyyppeihin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen löytyi verrattain vähän tie-
toa empiirisestä tutkimuksesta, joten pohdinnassa on käytetty myös kirjalli-
suuskatsausta.

Luottamus määriteltiin kirjallisuuskatsauksessa positiivisina odotuksina ih-
misten tarkoitusperistä ja valmiutena asettua haavoittuvaan asemaan, kos-
ka ei uskota toisen osapuolen käyttävän sitä hyväksi negatiivisella tavalla.
Myös empiirisen tutkimuksen tulokset vahvistivat samansuuntaisen ajatuk-
sen: luottamussuhteessa on hyvät aikeet toisen suhteen, minkä lisäksi tehdään
toisen huomioivia tekoja ja oikeita valintoja jatkuvasti. Luottamus mainitaan
monitahoiseksi ilmiöksi ja ennen kaikkea subjektiiviseksi, havainnoijan tul-
kinnasta riippuvaksi ilmiöksi. vapaita

Luottamus on tärkeää, koska sillä on vaikutuksia läpileikkaavasti projektin eri
osa-alueille, kuten asiakaskommunikaatioon ja tiimin suorituskykyyn. Luot-
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tamuksen sanotaan olevan erityisen tärkeää juuri ketterässä kehityksessä.
Ketterässä kehityksessä projektin alkuvaiheessa asiakkaalla vallitsee usein
luontainen luottamuspula: toimittajalla on lupa alkaa käyttämään asiak-
kaan rahoja ”mielin määrin”, mutta tällä ei ole mitään konkreettista taetta
siitä, mitä tulee rahoillaan saamaan, kuten tarkkaa suunnitelmaa ja kiin-
teähintaista sopimusta. Tämä havainto tuli esiin sekä kirjallisuuskatsauk-
sessa, että empiirisessä tutkimuksessa. Vastaavasti raportoitiin, että hyvän
luottamuksen seurauksena asiakas antaa toimittajalle enemmän toimintava-
pautta.

Luottamuksen luonne on kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan kertautu-
va – huono luottamuksen taso aiheuttaa luottamuksen rakentamiselle entistä
heikommat edellytykset, mikä johtaa tilanteen huonontumiseen entisestään.
Hyvä luottamuksen taso puolestaan rakentaa entistä paremmat edellytykset
luottamuksen parantumiselle. Tästä johtuen eri tekijät, jotka on raportoi-
tu luottamuksen edellytyksinä, voivat yhtä hyvin olla hyvän luottamuksen
seurauksiakin.

5.2 Hyvät käytännöt luottamuksen rakenta-
misessa

Luottamusta rakentavia hyviä käytäntöjä empiirisessä tutkimuksessa löydet-
tiin kirjallisuuskatsauksen tapaan kolmesta eri kategoriasta: 1) tiimin kan-
nalta olennaisia hyviä käytäntöjä, 2) asiakkaan kannalta olennaisia hyviä
käytäntöjä ja 3) molemmin puolin tärkeitä hyviä käytäntöjä. Yleensä ottaen
voidaan sanoa, että empiirisessä tutkimuksessa löydettiin kirjallisuuskatsaus-
ta laajempi kirjo erilaisia hyviä käytäntöjä luottamuksen rakentamiseen. Eri-
tyisesti tiimin kannalta olennaisten käytäntöjen kategoria oli huomattavas-
ti laajempi. Empiirisen osuuden hyvien käytäntöjen suurempaa määrää se-
littänee keskittyminen nimenomaan hyvien käytäntöjen selvittämiseen. Em-
piirisessä tutkimuksessa kaksi luottamuksen rakentamisen teemaa nousi eri-
tyisen tärkeiksi: tiimin näkemyksellisyys ja kommunikaatio.

Tiimin kannalta olennaisia hyviä käytäntöjä löydettiin empiirisessä tutki-
muksessa seuraavista teemoista: 1) tiimin suorituskyky, 2) tiimin näkemyksel-
lisyys, 3) asiakkaan odotusten ylittäminen, 4) toimittajan huolellisuus, 5)
asiakkaan odotusten hallinta ja 6) tiimin kokema läpinäkyvyys. Näistä kir-
jallisuuskatsauksen tuloksiin vastasi vain toimittajan huolellisuus ja senkin
alta löytyneet hyvät käytännöt olivat eriluonteisia.

Tiimin näkemyksellisyydessä keskeistä on ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa
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sekä asiakkaan kokemaa asioiden teon tärkeysjärjestystä. Näkemyksellinen
tiimi osaa tehdä tarvittaessa asiakkaan puolesta hyviä päätöksiä. Näkemyk-
sellisyys tulee esiin ensiksi siinä, että tiimi osaa järjestää omat työtehtävänsä
oma-aloitteisesti asiakkaan toiveiden mukaan ilman, että asiakas välttämättä
edes joutuu käyttämään projektinhallintatyökaluja. Toiseksi näkemyksellinen
tiimi pystyy myös sparraamaan asiakasta liittyen lyhyen ja pidemmänkin
aikavälin suunnitelmiin siitä, mitä teknologialla on mahdollista ja asiak-
kaan kannalta kannattavaa toteuttaa. Jotta tiimin näkemyksellisyys pääsee
hyötykäyttöön, tulee havaintojen mukaan tiimin päästä lähelle asiakasta ja
sen toimintaa. On merkittävää, että tiimin näkemyksellisyys nousi niin tärke-
äksi, vaikka se puuttui täysin kirjallisuuskatsauksen tuloksista. Tiimin näke-
myksellisyyteen liittyi läheisesti tiimin omistajuuden tunne, joka tulee sitä
kautta, että tiimi pääsee vaikuttamaan projektissa tehtäviin valintoihin. Tii-
min omistajuudentunteesta tehtiin havaintoja vain empiirisessä tutkimukses-
sa.

Asiakkaan kannalta olennaisia hyviä käytäntöjä löydettiin empiirisessä tutki-
muksessa seuraavien teemojen alta: 1) asiakkaan kontrollintunne ja 2) asiak-
kaan huolellisuus.

Asiakkaan kontrollintunne projektiin, sen budjettiin ja aikatauluun nousi
esiin yhtenä tärkeänä teemana. Siinä keskeistä oli juuri ketterässä kehityk-
sessäkin tarvittava etukäteiskontrollin tai laskelmointikyvyn tarve. Tämä
löydös tehtiin sekä haastatteluissa, että Vincitin julkisuuskuvan katsaukses-
sa. Asiakkaalle luo etukäteisluottamusta edes karkean budjetti- ja aikatau-
luarvion saaminen, vaikka asiakas haluaisikin mieluusti tietää täysin kiin-
teän hinnan. Erilaisia hybridiratkaisuja kiinteän ja tuntiveloitteisen hinnoit-
telun välillä ehdotettiin. Haastatellut asiakkaat kokivat projektin aikaiset
työmääräarviot tarpeellisina kontrollintunteen ylläpitäjinä. Tiimien näkökul-
masta työmääräarviot taas olivat häilyviä. Heidän mukaansa työmääräarvioi-
den teko aiheuttaa negatiivisiakin vaikutuksia projektille. Priorisointi koet-
tiin tärkeäksi työmääräarvioiden teon ohella. Kirjallisuuskatsauksen yhteen-
vedossa mainittiin, että olisi mielenkiintoista saada empiirisestä osuudesta
lisävalaistusta siihen, miten ketterässä kehityksessä rakennetaan luottamus-
ta etukäteisennustettavuuden saralla. Asia tunnistettiin ongelmalliseksi myös
empiirisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella parasta, mitä tällä sa-
ralla voidaan asiakkaalle tarjota, ovat em. karkeat hinta-arviot ja mahdolliset
puolikiinteät hinnoitteluratkaisut. Omalta osaltaan Vincitin rahat takaisin -
takuu antaa asiakkaalle tiedon siitä, että mahdollisessa konfliktitilanteessa
toimittaja tulee joustamaan tarvittaessa kokonaan.

Asiakkaan huolellisuus nousi empiirisessä tutkimuksessa täysin uutena näkö-
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kulmana luottamuksen rakentamiseen ohjelmistoprojekteissa. Asiakkaan huo-
lellisuuden alle kertyi käytäntöjä, jotka eri tavoin kuvaavat sitä, miten asiak-
kaan tulee myös panostaa projektiin riittävästi luottamuksen saavuttami-
seksi esimerkiksi toimittajan alkuperehdytyksen ja selkeiden prioriteettien
muodossa.

Molemmin puolin tärkeitä hyviä käytäntöjä löydettiin empiirisessä tutkimuk-
sessa kolmen teeman alta: 1) kommunikaatio, 2) kehityksen ketteryys ja 3)
suhteeseen liittyvä luottamus. Kommunikaatio kaikkine vivahteineen nousi
toiseksi kahden tärkeimmän teeman joukossa. Kommunikaatio oli myös kir-
jallisuuskatsauksen tuloksissa hyvin edustettuna.

Kommunikaatiosta merkillepantavimpana havaintona nousi esiin etukäteis-
kommunikoinnin merkitys, etenkin asioista, jotka muuten tuottaisivat asiak-
kaalle negatiivisen yllätyksen tai kummastusta. Negatiiviset asiat ovat tut-
kimushavaintojen mukaan helpompia vastaanottaa, jos niistä kommunikoi-
daan varta vasten – ennen kuin ne ovat tulleet vastaan asiakkaalle tai lop-
pukäyttäjälle muuta tietä. Etukäteiskommunikaation merkitys korostui asiak-
kaan odotusten hallinnassa, etenkin liittyen ohjelmistokehityksessä tarvitta-
vaan taustatyöhön, joka tuottaa asiakkaalle vain välillistä arvoa. Etukäteis-
kommunikaatiolla asiakkaalle kerrotaan, mitä hän on ostamassa ja miksi ai-
kaa käytetään myös taustatyöhön.

Toinen tärkeä kommunikaation osa-alue on projektin alkuvaiheen kommu-
nikaatioon panostaminen. Fyysinen yhteistyö ja usein kasvokkain kommuni-
kointi projektin alkuvaiheilla parantaa luottamuksen edellytyksiä projektis-
sa huomattavasti. Lisäksi vastaten kirjallisuuskatsauksen tuloksia, tulisi olla
myös yleistä ja vapaata keskustelua, mieluiten myös projektin ulkopuolel-
la tai projektin ulkopuolisista asioista. Samanlainen kirjallisuuskatsauksen
tuloksien kanssa oli myös huolien ja murheiden esiin tuomisen merkitys luot-
tamukselle. Myös kasvokkain tapaaminen, kommunikaation aktiivisuus sekä
hyvän palautteen antaminen olivat vastaavia havaintoja tutkimuksen mo-
lemmista osuuksista.

Pelkästään empiirisestä tutkimuksesta löydettyihin kommunikaatioon liitty-
viin hyviin käytäntöihin kuuluvat selkeätajuisuus ja kommunikaation mu-
kauttaminen vastaanottajan mukaan. Lisäksi empiirisessä tutkimuksessa pai-
notettiin erilaisten kommunikaatiokanavien ja työkalujen merkitystä kommu-
nikaation toimivuudelle. Kirjallisuuskatsauksen tuloksissa ei eritelty erilaisia
kommunikaatiokanavia ollenkaan, vaan todettiin lähinnä vain kasvokkain ta-
pahtuvan kommunikaation olevan tärkeää. Lisäksi pelkästään empiirisessä
osassa tulivat esiin kommunikaation avoimuus, rehellisyys ja nopea saavutet-
tavuus luottamusta rakentavina tekijöinä.



LUKU 5. POHDINTA 72

Molemmin puolin tärkeitä hyviä käytäntöjä löydettiin myös kehityksen kette-
ryyteen liittyen. Ketterä kehitys väritti koko empiiristä tutkimusta ja siihen
välillisesti liittyen tuli paljonkin erilaisia hyviä käytäntöjä, jotka kategori-
soitiin toisten, kuvailevampien teemojen alle. Silti jotkin hyvät käytännöt
katsottiin aiheelliseksi paikoittaa juuri ketterä kehitys -otsikon alle. Verrat-
tuna kirjallisuuskatsaukseen olivat empiirisen tutkimuksen tulokset paljon
parammin ketterään kehitykseen soveltuvia.

Vincitin julkisessa viestinnässä nostettiin esiin hieman erilaisia, pehmeitä ar-
voja kommunikaatioon ja laskelmointiin liittyvien näkökohtien lisäksi. Rek-
rytoinnissa Vincit kertoo painottavansa vastuuntuntoa, innokkuutta ja ren-
toutta ja toisaalla mainitsee hyvän lopputuloksen olevan kiinni hyvästä fiilik-
sestä. Tätä varten ohjelmistokehityksen ostajaa kehotetaan menemään mah-
dollisimman lähelle toimittajaa aistimaan vallitsevaa tunnelmaa.

5.3 Rajoitukset

Diplomityöhön kohdistuu useita erilaisia rajoituksia, jotka on hyvä pitää mie-
lessä tuloksia luettaessa ja mahdollisesti sovellettaessa. Ensinnäkin haasta-
teltavia on ollut verrattain pieni määrä: kahdesta projektista asiakas sekä
tiimi tehden yhteensä neljä haastattelua. Tältä osin on todettava, että tu-
lokset eivät ole sellaisenaan yleistettäviä, vaan tässä laadullisin menetelmin
toteutetussa tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan ja ymmärtämään luot-
tamuksen rakentumista ketterässä kehityksessä Vincitin projektien kautta.
Haastattelujen määrän rajaus tehtiin sillä oletuksella, että pienestäkin haas-
tattelumäärästä saadaan suhteellisen paljon informaatiota.

Luottamus on lisäksi luonteeltaan abstrakti, minkä takia on erityisesti syytä
ottaa huomioon myös mahdollisuus, että asioita on jäänyt nousematta haas-
tatteluissa esiin johtuen vain siitä, että ilmiöstä on vaikeaa saada kiinni.
Siitä, että jotakin käytäntöä ei noussut esiin haastattelussa, ei voida tehdä
johtopäätöstä, ettei se olisi silti saattanut olla kyseisenkin projektin konteks-
tissa relevantti.

Luottamuksen subjektiivinen luonne luo myöskin asian käsittelyyn oman ra-
joitteensa. Luottamusta ei voida ymmärtää mittaamalla objektiivisin mit-
tarein ja näin ollen myös haastatteluissa jouduttiin etsimään nimenomaan
haastateltavien subjektiivista käsitystä siitä, mitä luottamus on ja mikä sitä
rakentaa. Lisäksi voidaan olettaa, että luottamus ilmiönä rakentuu paikalli-
sen kulttuurin muovaaman sosiaalisen ja psykologisen järjestelmän päälle, eli
ainakin jossain määrin luottamus esiintyy eri tavoin eri kulttuureissa. Tulok-
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set olisivat olleet Japanissa tai Kiinassa erinäköiset tai painotukset erilaiset.
Tämän tutkimuksen empiirisessä osuudessa käsiteltiin luottamusta suoma-
laisessa kulttuurissa, kun taas kirjallisuuskatsauksen lähdemateriaalia ei ollut
rajattu suomalaiseen kulttuuriin. Näin ollen eroja kirjallisuuskatsauksen ja
empiirisen tutkimuksen voi olla pelkästään kulttuurierojen takiakin.

Lisäksi empiirisen tutkimuksen tutkimusympäristö Vincitillä on omanlaisen-
sa ohjelmistokehityskonteksti. Tätä kontekstia muovaavat erityisesti liiketoi-
minnan konsulttimaisuus ja työn tekeminen tuntihinnoittelulla. Tuloksia tu-
leekin soveltaa varoen muunlaisiin liiketoimintoihin, kuten tuoteliiketoimin-
taan.



Luku 6

Johtopäätökset

Luottamus on ilmiönä ohjelmistoprojekteja läpileikkaava. Se vaikuttaa pro-
jektissa asiakkaan ja toimittajan yhteistoimintaan monella tapaa. Luotta-
muksen syntyminen on erityisen haasteellista ketterässä ohjelmistokehityk-
sessä. Tulee saada asiakas luottamaan, että saa rahoilleen vastinetta, vaik-
ka mitään tarkkaa etukäteissuunnitelmaa tai kiinteää hintaa ei ole annettu.
Tähän haasteeseen ei tässä tutkimuksessa löydetty yksiselitteistä ratkaisua.
Vincit on omalta osaltaan pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa tarjoamalla ra-
hat takaisin -takuun, jonka avulla asiakas voisi uskaltautua projektiin. Myös
hybridiratkaisuja kiinteän ja tuntipohjaisen hinnoittelun välillä ehdotettiin.

Tämä työ kasvatti ymmärrystä luottamuksesta ilmiönä. Kirjallisuuskatsauk-
sen pohjalta vastattiin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen luottamuksen
koostumuksesta perustuen poikkitieteellisiin artikkeleihin luottamuksen luon-
teesta. Toiseen tutkimuskysymykseen saatiin havaintoja kirjallisuuden poh-
jalta, mutta varsinainen työn anti olivat empiirisen haastattelututkimuksen
perusteella tehdyt havainnot luottamusta rakentavista hyvistä käytännöistä
Vincitillä.

Havaintojen perusteella voidaan todeta, että luottamusta rakentavia tekijöitä
on kolmenlaisia: 1) ennakkolaskelmointi, 2) välilliset tekijät ja 3) itse tuotos.
Luottamuksen rakentaminen siinä vaiheessa, kun tuotosta ei vielä ole syn-
tynyt, perustuu pitkälti siihen, minkälainen ennakkotieto ja tuntuma asiak-
kaalla on tulevasta tuotoksesta. Pinnan alla ennakkolaskelmoinnissa vaikut-
taa asiakkaan kontrollintunne, jota voidaan ruokkia erilaisin arvioin ja lu-
pauksin.

Välilliset tekijät ja itse tuotos ovat tekijöitä, jotka luovat luottamusta ko-
ko projektin ajan. Välilliset tekijät ovat työkaluja hyvään lopputuotokseen
pääsemiseen ja hyvä lopputuotos on viimein se, joka asiakkaan luottamuksen
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lunastaa. Välillisiä tekijöitä ovat kaikki muut työssä löydetyt luottamuksen
rakentamistavat pois lukien itse tuotos. Välillisillä tekijöillä rakennettu luot-
tamus, rakentaa edellytyksiä hyvään lopputuotokseen pääsemiseen. Välilliset
tekijät eivät siis ole mitenkään toisarvoisia, päinvastoin.

Tiimin näkemyksellisyys ja kommunikaatio ovat tulosten mukaan parhaat
välilliset tekijät hyvään lopputuotokseen pääsemiseen. Tulosten perusteella
vaikuttaa siltä, että tiimin näkemyksellisyys ja ymmärrys asiakkaan ongel-
masta ja prioriteeteista korreloi sen kanssa, kuinka hyvin lopputuotos rat-
kaisee asiakkaan ongelman. Tulokset antavat olettaa, että ohjelmistoprojek-
tia tehtäessä joudutaan tekemään niin paljon valintoja, että hyvään lop-
putuotokseen pääseminen suorastaan edellyttää syvällistä näkemystä asiak-
kaan ongelmasta ja prioriteeteista. Kommunikaatio on toisaalta kanava, jolla
näkemystä siirretään tiimille. Jos tiimiltä puuttuu näkemystä, kommunikaa-
tioon tulee panostaa enemmän. Päinvastoin taas, kun tiimillä on kattava
näkemys asiakkaan ongelmasta ja prioriteeteista, on kommunikaatio tehnyt
jo suuren osan tehtävästään.

Luottamus muuttaa tutkimuksen mukaan muotoaan projektin aikana. Pro-
jektin alussa vallitsee vain ennakkokäsitykseen ja laskelmointiin perustuvaa
kohtuullisen hataraa luottamusta. Välilliset tekijät muodostavat luottamus-
ta koko projektin ajan painottuen kuitenkin projektin alkuvaiheeseen. Kun
lopputulosta syntyy, lunastaa se suurimman osan luottamuksesta ja tarve
ennakkokontrollointiin ja -laskelmointiin vähenee reilusti. Välillistenkin te-
kijöiden, esimerkiksi kommunikaation painoarvo laskee projektin loppuvai-
hetta kohden.

6.1 Suositukset

Hyvään lopputulokseen pääseminen on itsestäänselvä tavoite. Merkitykselli-
sempää onkin suosittaa niitä välillisiä tekijöitä, jotka parhaiten vauhditta-
vat hyvään lopputuotokseen pääsemistä. Tässä alaluvussa on muotoiltu hel-
posti hyödynnettävään muotoon ne havainnot, jotka liittyivät tärkeimpiin
välillisiin tekijöihin, kommunikaatioon ja tiimin näkemyksellisyyteen. Lisäksi
ketterän kehityksen pääasiallinen luottamusongelma, ennakkokontrollin puut-
teesta johtuvaan asiakkaan epävarmuus on ansainnut oman suosituksensa.

Jos asiakkaana kokee ketterän projektin alun luottamuspulaa eikä haluaisi
sijoittaa rahojaan tuntihintaiseen projektiin ilman kiinteätä hintaa, voi olla
hyödyllistä tilata toimittajalta ensin pieni projekti saadakseen kuvan toimit-
tajan kyvyistä. Pieneen projektitoimitukseen saattaa saada helpommin kiin-



LUKU 6. JOHTOPÄÄTÖKSET 76

teän hintatarjouksen tai tuntihintaisenkin sopimuksen kyseessä ollessa riski
on mahdollisimman pieni. Jos ensimmäinen projekti menee hyvin, saattaa
luottamus isompaa projektia varten sitoutumiseen olla jo riittävällä tasol-
la ja asiakas voi luottaa saavansa vastinetta rahallensa. Lisäksi luova toi-
mittaja saattaa osata eriyttää isommastakin projektista sellaisen pienimmän
toimivan toteutuksen, joka voidaan tehdä joko kiinteällä tai lähes kiinteällä
hinnalla.

Tutkimustulosten mukaan näkemys asiakkaan liiketoiminnasta, ongelmasta
ja prioriteeteista on niin tärkeää, että siihen voisi projektin alussa panostaa
useita henkilötyöpäiviä esimerkiksi niin, että ollaan yhdessä asiakkaan tilois-
sa, käydään lounaalla ja jutellaan asioista. Tänä aikana asiakas voisi pitää
esittelyjä eri osa-alueista, joita toimittajan on tärkeää ymmärtää. Samalla
tulisi panostettua henkilötason luottamuksen rakentamiseen. Tämä panos-
tus maksaisi projektissa myöhemmin itseään takaisin oikeina valintoina sekä
vähempänä kommunikaatiotarpeena. Projektin kannalta on edullista, mikäli
tiimin jäsenillä on jo etukäteen asiantuntemusta tai kiinnostusta asiakkaan
toimialasta. Toimittajayritys voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää toi-
mialan tuntijoiden osoittamista saman toimialan asiakasprojekteihin.

Asiakas voi hyödyntää tiimin näkemyksellisyyttä valitsemalla sellaisen toi-
mittajan, jolla on näkemystä ohjelmistokehityksen lisäksi toimialasta tai vä-
hintään uskottava suunnitelma siihen perehtymiseen ja käsitys siitä, miten
tehtävällä ohjelmistolla syntyy lopulta arvoa ohjelmiston käyttäjille. Asiak-
kaan kannattaa oma-aloitteisesti keskustella sekä pitkän ja lyhyen aikavälin
suunnitelmista yhdessä tiimin kanssa. Näin tarjotaan tiimille ymmärrystä
perimmäisistä prioriteeteista saaden samalla tiimin omistajuudentunnetta
kohotettua. Lisäksi tiimi voi tuoda suunnitteluun ohjelmistotuntemuksensa
puolesta uutta näkemystä. Tämän näkemyksen avulla asiakas voi maksimoi-
da ohjelmistoprojektista saamansa hyödyn.

On hyödyllistä tehdä läheistä yhteistyötä, jotta kommunikaatio on tehokasta
ja hiljaista tietoa siirtyy. Läheinen yhteistyö on erityisen tärkeää projektin
alkuvaiheessa, jolloin kommunikaation tarve on suurin. Ensimmäinen viikko
tai ensi viikot voi olla syytä viettää kokonaan asiakkaan kanssa samoissa
tiloissa ja senkin jälkeen osittainen työskentely samoissa tiloissa hyödyttää
projektia. Samoissa tiloissa työskentelyn suhteen on syytä muistaa, että se
ei ole itseisarvo, vaan hyöty syntyy interaktion myötä, kun hiljaista tietoa
siirtyy. Tätä varten asiakkaan tulee myös olla saatavilla silloin, kun tiimi on
samoissa tiloissa.

Toimittaja joutuu tekemään aika ajoin ohjelmiston kanssa työtä, joka ei
asiakkaan näkökulmasta tuota arvoa, kuten esimerkiksi ohjelmiston sisäisen
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laadun tai infrastruktuurin parantamista. Toimittajan on tällöin syytä kes-
kustella asiasta asiakkaan kanssa etukäteen. Kerrotaan yksinkertaisesti, esi-
merkein ja asiakkaan tasolle asettuen, miksi parannukset kannattaa tehdä
ja mitä niiden tekemättä jättämisestä lopulta seuraisi. Kun asiakasta on in-
formoitu taustatyön vaikutuksista, voidaan yhdessä miettiä kompromissirat-
kaisujakin. Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi pienimmän mahdollisen toteu-
tuksen tekeminen ilman joitakin laadun parannuksia. Laadun parannukset
voidaan sopia jätettäväksi erilliseen jatkoprojektiin. Kuinka tahansa asioissa
edetäänkin, on pääasia, että asiakas kokee saavansa investoinnilleen vastinet-
ta koko ajan.

Koska lopputuotos on lopullinen luottamuksen lunastaja, saattaa näkyvään
lopputuotokseen panostaminen heti projektin alussa olla kannattavaa sekä
toimittajan että asiakkaan näkökulmasta. Näin ollen toimittajana voi pyrkiä
heti projektin alussa valitsemaan tehtäväksi asiakkaalle näkyvää toiminnal-
lisuutta. Näkyvä toiminnallisuus toimii keskustelun avaajana alusta lähtien.

6.2 Jatkotutkimussuositukset

Tämän tutkimuksen tuloksia värittää selkeästi konsulttityyppinen ohjelmis-
toliiketoiminta, jollaista Vincit harjoittaa. Siinä asiakas ostaa työntekijöiden
aikaa. Olisi mielenkiintoista tietää, miten luottamus näyttäytyy ketterää
kehitystä tuoteliiketoiminnassa tekevien yritysten kontekstissa ja miten se
vertautuu luottamuksen rakentamiseen konsulttiliiketoiminnassa. Erityises-
ti projektin alkuvaiheen luottamuspulaan liittyvät tekijät olisivat mielen-
kiintoisia vertailukohteita. Lisäksi olisi kiinnostavaa, minkälainen merkitys
tuotemaailmassa tiimin näkemyksellisyydestä asiakkaan liiketoiminnasta on
ja minkälaisiin haasteisiin siinä kontekstissa törmätään. Myös tuotteiden
kehitys- ja ylläpitovaiheiden aikainen luottamuksen rakentaminen ja ylläpitä-
minen tuonee mukaan omat vivahteensa.

Myös konsulttiliiketoimintaan jäi tutkittavaa tämän tutkimuksen jälkeen.
Tätä tutkimusta on pidettävä muutamine haastatteluineen vain pintaraapai-
suna aiheeseen. Laajemmasta jatkotutkimuksesta täysin samalla tutkimuson-
gelmalla olisi hyötyä. Lisäksi erinäisistä osa-alueista, jotka tässä työssä nousi-
vat esiin, voitaisiin tehdä tarkempia kapea-alaisempia tutkimuksia. Mielen-
kiintoista olisi nähdä tutkimusta, joka keskittyisi esimerkiksi pelkästään pro-
jektin alun luottamuspulaan ja sen ratkaisuihin. Myös tiimin näkemykselli-
syyden tärkeä merkitys yllätti tässä tutkimuksessa. Vaikuttaa, että asiakkaat
haluavat osittain tiimin ottavan tuoteomistajan vastuita. Kiintoisaa olisi tut-
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kia, mikä rooli tiimillä on nykyaikaisessa ketterässä kehityksessä tuoteomis-
tajan vastuiden suhteen. Ovatko esimerkiksi asiakkaan ongelmaan hyvin pe-
rehtyneiden ja tuoteomistajan vastuissa aktiivisten tiimien tekemät projektit
keskimäärin onnistuneempia?
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Liite A

Haastattelun käsikirjoitus

Arvioitu kesto yht: tiimihaastattelu: 2h 15min ryhmähaastatteluna, asiakas-
haastattelu yksilöhaastatteluna 1h 30min.

A.1 Avaus

Arvioitu kesto 5 min.

A.1.1 Pohjustus

• Tarkoituksena saada lisätietoa siitä, mitä luottamus on ja miten sitä
voidaan rakentaa ketterässä ohjelmistokehityksessä

• (Vain tiimille) Haastattelun tarkoituksena on olla rento ja keskustele-
va tilaisuus, jossa saa rakentaa toisten vastausten päälle, saa esittää
eriäviä mielipiteitä

• Henkilökohtaiset kokemukset, havainnot ja johtopäätökset on arvokkai-
ta. Ei ole oikeita vastauksia vaan saa miettiä miten minä olen havain-
noinut ja näen asioita

• Tuloksia käytetään vain diplomityössäni, haastatteludataa käsitellään
luottamuksellisesti (yksittäisten ihmisten vastauksia ei voida tunnis-
taa, haastateltavia ei mainita diplomityössä tai muuten nimeltä, data
hävitetään, kun sitä ei enää tarvita diplomityötä varten)
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A.1.2 Avauskysymys

• Mikä on roolisi projektissa ja asiakasrajapinnassa!

A.2 Asian esittely

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu 10 min, asiakashaastattelu 6 min.

• Mitä tulee ensimmäisenä mieleen, kun kuulette sanan luottamus?

A.3 Siirtymä pääasiaan

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu 10 min, asiakashaastattelu 6 min.

• Minkälainen suhde teillä on ollut asiakkaan ja projektitiimin välillä
tähän mennessä?
(lisäselvennys asiakashaastatteluun: myös suhteesta toimittajayrityk-
seen voi vapaasti mainita, ei tarvi rajata tarkasti projektitiimiin)

A.4 Pääasia

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu yht. 90 min, asiakashaastattelu yht. 60 min.

A.4.1 Sisäänheittokysymys

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu 10 min, asiakashaastattelu 6 min.

• Onko asiakkaan ja tiimin välillä esiintynyt luottamusta?

– Miten luottamus on näkynyt?

Jos mitään ei tule: Esim. että asiakas luottaa että tiimi tekee asiakkaan
kannalta hyviä asioita.
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A.4.2 Kaavion avulla haastattelu

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu 25 min, asiakashaastattelu 17 min.

Näytetään kaaviopohja (kuva A.1).

Kuva A.1: Kaaviopohja muistilappujen kiinnittämistä ja ryhmittelyä varten

Tiimi

Kaavion kuvaus: Tässä on kuvailtuna asiakkaan ja tiimin välinen luotta-
mus. Sen pohjalta haluaisin kysyä:

• Minkälaisten asioiden ja toimintatapojen olette havainneet kasvattavan
asiakkaan ja tiimin välistä luottamusta?

Asioita ja toimintatapoja voi miettiä sekä 1) kokemuksen pohjalta että 2)
mitä voisitte tai haluaisitte tehdä.

Voitte pari minuuttia miettiä ja kirjata mieleen tulevia asioita ja toiminta-
tapoja muistilapuille.

Ja jos tästä pohjasta on apua, niin voidaan liimata laput siihen sen jälkeen.

Lisäapua: “Kuvittele itsesi toimistolle/työtehtäviisi, sun pitää olla asiakkaan
kanssa yhteistyössä, mitkä on semmoisia konkreettisia asioita,

• joista tulee miellyttävä kokemus
• joista asiakassuhde paranee
• tai joiden ansiosta olet valmiimpi asettumaan asiakkaan asemaan (tai
asiakas sinun asemaasi)
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Asiakas

Kaavion kuvaus: Tässä on kuvailtuna asiakkaan ja tiimin välinen luotta-
mus. Sen pohjalta haluaisin kysyä:

• Minkälaisten asioiden ja toimintatapojen olette havainneet kasvattavan
asiakkaan ja tiimin välistä luottamusta?

Voidaan miettiä esiin nousevia asioita myös tämän kuvan avulla ja mä voin
ottaa niistä muutamia muistilapuille ja voidaan liimata niitä sitten tän kuvan
alle.

Lisäapua: “Kuvittele itsesi työtehtäviisi, sun pitää olla toimittajan kanssa
yhteistyössä, mitkä on semmoisia konkreettisia asioita,

• joista tulee miellyttävä kokemus
• joista asiakassuhde paranee
• joiden ansiosta projektitiimin jäsenet on valmiimpia asettumaan sinun
asemaasi (tai olet itse valmiimpi asettumaan toimittajan asemaan)

• tai jotka saavat sinut uskomaan, että toimittaja tekee asioita sinun
hyväksesi

A.4.3 Edeltä mietittyjen teemojen avulla haastattelu

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu 25 min, asiakashaastattelu 17 min.

Mä tarjoon keskustelun tueksi lisäksi muutaman teeman, joihin on törmätty
tähän mennessä diplomityössä.

Lätki teemat pöytään

Jos näiden teemojen avulla saa kiinni vielä uusista luottamusta rakentavis-
ta asioista (mahdollisesti osa-alueilta, joita ei vielä ole tullut ajatelleeksi).
Tärkeää tässä on, miten MINÄ käsitän kunkin teeman liittyvän luottamuk-
seen ja sitten voin kertoa mieleen tulevista tavoista. Tärkeää ei ole se, että
vastaus liittyy annettuihin teemoihin, vaan tarkoitus on vain antaa työkaluja
saamaan luottamuksen rakentamistavoista kiinni.

Lyhyt teemojen esittely alleviivaten

Teemat

• Asiakas
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– Asiakkaan kontrollintunne

– Asiakkaan tottumus perinteiseen (ei-ketterään) ohjelmistokehityk-
seen

– Asiat, joiden varaan voi laskelmoida toimittajasuhteessa (lisäselvennys
tarvittaessa: palkkioita, jos asiat menevät putkeen / sanktioita jos
asiat ei mene putkeen)

• Molemmat

– Kommunikaatio

– Asiakkaan ja tiimin toisiinsa samastuminen

– Asiakkaan ja tiimin toistensa tunteminen ja ymmärtäminen

• Tiimi

– Toimittajan asianmukainen huolellisuus asioiden hoidossa

– Tiimin keskinäinen toimivuus

– Toimittajan/tiimin suorituskyky

Jos ei mitään tule, voi esittää seuraavan kysymyksen:

• Miten haluaisitte, että luottamusta rakennettaisiin näillä osa-alueilla?

Tai tiimille:

Oletteko huomanneet jotain. . .

• omassa käyttäytymisessä
• asiakkaan käyttäytymisessä
• omassa tai asiakkaan organisaatioympäristössä

. . . jonka totesitte kasvattavan asiakkaan ja teidän välistä luottamusta?

Tai asiakkaalle:

Oletteko huomanneet jotain. . .

• omassa käyttäytymisessä
• toimittajan käyttäytymisessä
• omassa tai toimittajan organisaatioympäristössä

. . . jonka totesitte kasvattavan teidän ja tiimin välistä luottamusta?
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A.4.4 Jatkokysymyksiä

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu 30 min, asiakashaastattelu 20 min.

Tiimi

• Mitkä teidän toimitatavat ovat rakentaneet luottamusta. . .

– . . . projektin alkuvaiheessa?

– . . . projektin myöhemmässä kehityksessä?

• Millä tavalla Vincitin projektimalli on vaikuttanut luottamuksen ra-
kentamiseen?

• Minkälaisia asiakkaasta johtuvia haasteita luottamukselle on ollut?

– Miten niitä on ratkottu?

• Minkälaisessa asiakassuhteessa olette kokeneet asiakkaan luottavan tei-
hin täysillä? (tai voisit kuvitella luottavan)

• (jos aikaa jää) Kuinka kehityksen ketteryys on vaikuttanut luottamuk-
sen rakentamiseen?

– Jos esiin tulee haasteita: Miten haasteita on ratkottu?

Asiakas

• Millaiset toimintatavat on auttanut luottamuksen saamisessa. . .

– . . . projektin alkuvaiheessa?

– . . . projektin myöhemmässä kehityksessä?

• Minkälaisia toimittajasta johtuvia haasteita luottamukselle on ollut?

– Miten niitä on ratkottu?

• Minkälaisessa asiakassuhteessa olette kokeneet voivanne luottaa toimit-
tajaan täysillä? (tai voisitte kuvitella luottavanne)

• (jos aikaa jää) Kuinka kehityksen ketteryys on vaikuttanut luottamuk-
sen rakentamiseen?

– Jos esiin tulee haasteita: Miten haasteita on ratkottu?
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A.5 Lopetus

Arvioitu kesto: tiimihaastattelu 20 min, asiakashaastattelu 14 min.

• Jos saisit lähteä puhtaalta pöydältä, mihin luottamusta rakentaviin hy-
viin toimintatapoihin kiinnittäisit huomiota eniten?

• (Annan lyhyen yhteenvedon keskustelusta) Onko yhteenveto riittävä,
muuttaisitko jotenkin?

• Onko joitakin asioita, joista olisi pitänyt puhua, mutta jäivät huomiot-
ta?
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