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Kehmet
Kehmet pikaraide on oikopolku
kolmeen erilaiseen kehittämisen

tapaan:

Pikaraiteelta löydät perinteisen,
ketterän ja lean-kehittämisen

viitekehyksen ja linkit työkaluihin.

https://kehmet.hel.fi/


Kokeilujen
pikaraide

20.2.2023 2

Pikakäyttöliittymä kokeilujen
ohjaamiseen
Ilkka Kautto

LUONNOS

https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/
https://digi.hel.fi/kehmet/investointihanke/
https://digi.hel.fi/kehmet/
https://digi.hel.fi/kehmet/


Raportointi, eskalointi

Hyötyjen
jälki-

arviointi

Selvityksen
aloituslupa

Kokeilun
valmistelulupa

Päätös julkaisun
valmistelusta

Tulosten
hyväksyntä

Kokeilu (Visio)

Asiakastarve

Nykytila ja muutos

Vaihtoehdot

Valinta kokeiluun

AlfaSelvitys Käyttö

Toteutus

Alfan hankinta

Kokeilun toteutt.

Johtopäätökset

Scrum menetelmä 

Havainnointi ennen
julkaisua

Käyt.oton valmistelu
ja ylläpidon hankinta

Käyttöönotto

Tuotannon valvonta

Käytöstä poisto

Muutoshallinta

Kokonaisuus 

Arkkitehtuuri

Hankinnan valmistelu

Tietosuoja, -turva

Raportointi, eskalointi

Beta
Valmistelu Toteutus

Siirto tuotannon
organisaatiolle

Kilpailutus

Käyttö jatkuu

Tuotantoon
tähtäävä
osuus

Kokeilun
päättäminen

Jos tavoitteena on
tuotantoon tähtäävä

ratkaisu, huomioi betan
vaatimukset jo kokeilun
selvityksessä. Pelkkä
kokeilu ei yksin anna
edellytyksiä betaan

etenemiselle.
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• Käyttäj. osallistaminen 
• Visiolakana 

• Ympäristön tunnistus 
• Tietosuojan alkukartoitus 

• Vaihtoehtojen tunnistus 

• Tiekartta ,Visiolakana
• Kustannushyöty 
• Tietoturvataso 
• Tietoturvan riskianalyysi 
• Tietos. vaikutustenarviointi

• Alfan toteutussma 
• Kustannusarvio
• Puitesopimustilanne 
• Hankintakäsikirja 
• Tietosuoja sopimuksissa 

• Proton arkkitehtuuri
• Alfan toteuttaminen 
• Kanban 
• Kehitysjono 

• Käyttäjäpalaute 
• Tekniset tulokset 
• Loppuraportti
• Lopetus / uusi alfa / betaan
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• Johdon statusesitys 

https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/alfa-vaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/selvitysvaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
http://digi.hel.fi/kehmet/menetelmalaari/scrum/
http://digi.hel.fi/kehmet/menetelmalaari/betan-valmistelu/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kayttajatutkimus/
https://kehmet.hel.fi/documents/218/Visiolakana.pptx
http://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/ratkaisu-tai-palveluvisio/
https://kehmet.hel.fi/documents/128/Kehmet-toimintaymparisto-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/periaatetason-kuvaukset/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuojan-alkukartoitus/
https://kehmet.hel.fi/documents/78/Kehmet-vaihtoehtojen-tunnistaminen-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/vaihtoehtojen-tunnistaminen/
https://kehmet.hel.fi/documents/125/KEHMET-tiekartta-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/documents/218/Visiolakana.pptx
https://kehmet.hel.fi/documents/88/Kehmet-kustannushyotyvertailu-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/hankkeen-kustannushy%C3%B6tylaskelma/
https://kehmet.hel.fi/poikkileikkaavat-toiminnot/tietoturva-ja-tietosuoja/tietoturva-ja-tietosuojatason-m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/riskianalyysi/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuojan-vaikutustenarviointi-tai-tietosuojan-tarkistuslista/
https://kehmet.hel.fi/documents/115/Alfavaiheen_toteutussuunnitelma_pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/alfavaiheen-resursointisuunnitelma/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/puitesopimusten-varmistaminen/
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Intra-Hankinnat-ja-tilaaminen/Jaetut%20asiakirjat/Ohjeet%20ja%20mallit/Hankintak%C3%A4sikirja.pdf?web=1
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Intra-Hankinnat-ja-tilaaminen
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuoja-sopimuksissa-ja-hankinnoissa/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/alfaversio-prototyyppi/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kanban/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kehitysjono/
https://kehmet.hel.fi/documents/117/Kayttajapalautteen_analyysi.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4palautteen-analyysi/
https://kehmet.hel.fi/documents/116/Kokeilun_teknisten_tulosten_analyysi.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kokeilun-teknisten-tulosten-analyysi/
https://kehmet.hel.fi/documents/133/Kehmet-loppuraportti-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/documents/33/kehmet_statusraportti_pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/raportointi/


Hyötyjen
jälki-

arviointi

Selvityksen
aloituslupa

Kokeilun
valmistelulupa

Päätös julkaisun
valmistelusta

Tulosten
hyväksyntä

Kokeilu (Visio)

Asiakastarve

Nykytila ja muutos

Vaihtoehdot

Valinta kokeiluun

AlfaSelvitys Käyttö

Toteutus

Alfan hankinta

Kokeilun
toteuttaminen

Johtopäätökset

Scrum menetelmä

Havainnointi ennen
julkaisua

Käyt.oton valmistelu
ja ylläpidon hankinta

Käyttöönotto

Tuotannon valvonta

Käytöstä poisto

Muutoshallinta

Kokonaisuus

Arkkitehtuuri

Hankinnan valmistelu

Tietosuoja, -turva

Raportointi, eskalointi

Beta
Valmistelu Toteutus

Siirto tuotannon
organisaatiolle

Kilpailutus

Käyttö jatkuu

Kokeilun
käynnistämis- ja

rahankäyttöpäätös

Raportointi, eskalointi

Kokonaismuutokset
• sisältöön, budjettiin, kestoon, laatuodotuksiin

Demot ja edistymisen
seuranta

Demot ja edistymisen seuranta,
kokonaisuuteen vaikuttavat päätökset

Hankinnan
valmistelulupa

Kilpailutuksen
aloituslupa

Käyttöönottopäätös

Investointipäätös
• Hankintapäätökset
• Rahankäyttöpäätös

Tuotantoon
tähtäävä
osuus

Kokeilun
päättäminen

Jos tavoitteena on
tuotantoon tähtäävä

ratkaisu, huomioi betan
vaatimukset jo kokeilun
selvityksessä. Pelkkä
kokeilu ei yksin anna
edellytyksiä betaan

etenemiselle.
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https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/alfa-vaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/selvitysvaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/


Lean-pikaraide
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Pikakäyttöliittymä
Lean- kehittämiseen
Ilkka Kautto

LUONNOS

https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/
https://digi.hel.fi/kehmet/investointihanke/
https://digi.hel.fi/kehmet/
https://digi.hel.fi/kehmet/


Käyttö Käyttö jatkuu

Hyötyjen ja
toiminnan
jatkuva
arviointi

Selvityksen
aloituslupa

Lupa
käyttöönotolle

Tulosten
hyväksyntä

Kokeilu (etsitään parempi tapa)

Asiakastarve

Nykytila ja muutos

Vaihtoehdot

Valinta toteutukseen

KäyttöönottoToteutusSelvitys/suunnittelu

Uuden tavan käyttö

Hankinnan valmistelu

Toteutuksen hankinta

Rajoitettu käyttö

Johtopäätökset

Uuden tavan kuvaus

Käytön skaalaus

Toteutunut käyttö

Johtopäätökset

Jatkuvan muutoksen ylläpito

Toteutuksen
aloitus

Toteutus
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• Asiakkaan ymmärtäminen
• Kano-malli
• Laatukriteeripuu

• Arvovirtakartta
• Hukkakävely
• Tietosuojan alkukartoitus
• Sovi mittarit tulevalle muutokselle

• Arvioidaan vaihtoehtoja
• Kalanruoto-kaavio
• A3-kehityssuunnitelma

• Valitaan todennäköisimmin
toimiva vaihtoehto

• Lean-kehityksessä hankinnan
tulisi olla etukäteen valmis

• Hankintakäsikirja

• Tarvitaanko hankintaa?
• Tietosuoja sopimuksissa ja

hankinnoissa

• Toteuta siten, että
toteutuksen jälkeen tiedät
toimiiko uusi tapa vai ei

• Tietosuojatarkistus

• Ratkesiko ongelma ja
otetaanko pysyvään käyttöön
vai toteutetaanko vielä lisää
parannuksia?

• Viimeistään nyt kuvataan kaikille
miten toimitaan jatkossa

• Arvovirtakartta

• Tarvitaanko koulutusta
• Tarvitaanko valmennusta uuteen

toimintatapaan tai jatkuvaan
kehittämiseen?

• Varmista alussa sovittuja
mittareita vasten, että suunniteltu
toimintatapa on otettu käyttöön

• Mitä voidaan oppia seuraavaa
kehityssykliä ajatellen?

• Kompassijohtaminen (Hoshin Kanri)
on lean-tapa tehdä jatkuvan
kehityksen hallintaa

• Aloita käyttö rajallisella
ryhmällä, varmista että toimii

• Tietosuojan vaikutusten
arviointi tai tietosuojan
tarkistuslista

https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/alfa-vaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/selvitysvaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/
https://kehmet.hel.fi/portfoliot/asiakkaan-ymmartaminen/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kano-malli/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/laatukriteeripuu/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/Arvovirtakartta/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/hukkakavely/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuojan-alkukartoitus/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/mittarit/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kalanruoto/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/a3-kehityssuunnitelma/
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Intra-Hankinnat-ja-tilaaminen/Jaetut%20asiakirjat/Ohjeet%20ja%20mallit/Hankintak%C3%A4sikirja.pdf?web=1
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuoja-sopimuksissa-ja-hankinnoissa/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuojatarkistus/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/Arvovirtakartta/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/valmennus/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/mittarit/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/paivittaisjohtaminen/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuojan-vaikutustenarviointi-tai-tietosuojan-tarkistuslista/


Käytön skaalaus

Käyttö Käyttö jatkuu

Hyötyjen ja
toiminnan
jatkuva
arviointi

Tulosten
hyväksyntä

Kokeilu (etsitään parempi tapa)

Asiakastarve

Nykytila ja muutos

Vaihtoehdot

Valinta toteutukseen

KäyttöönottoToteutusSelvitys/suunnittelu

Uuden tavan käyttö

Hankinnan valmistelu

Toteutuksen hankinta

Uuden tavan kuvaus

Toteutunut käyttö

Johtopäätökset

Selvityksen
aloituslupa

Valitaan toteutettava
parannus

Toteuttamisen
käynnistämis- ja

rahankäyttöpäätös

Toteutuksen
aloitus

Lupa
käyttöönotolle

Jatkuvan muutoksen ylläpito

Rajoitettu käyttö

Johtopäätökset

Toteutus

Päätös toimiko vai
jatkokehitetäänkö

Todenna kehitys
mittareiden kautta
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https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/alfa-vaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/selvitysvaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/


Ketterä pikaraide
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Pikakäyttöliittymä jatkuvan
kehittämisen ohjaamiseen
Ilkka Kautto

LUONNOS

https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/
https://digi.hel.fi/kehmet/investointihanke/
https://digi.hel.fi/kehmet/
https://digi.hel.fi/kehmet/


Raportointi, eskalointi

Hyötyjen
jälki-

arviointi

Selvityksen
aloituslupa

Kokeilun
valmistelulupa

Betan
valmistelulupa

Päätös julkaisun
valmistelusta

Tulosten
hyväksyntä

Kokeilu (Visio)

Asiakastarve

Nykytila ja muutos

Vaihtoehdot

Valinta kokeiluun

AlfaSelvitys Käyttö

Toteutus

Alfan hankinta

Kokeilun toteutt.

Johtopäätökset

Scrum menetelmä 

Havainnointi ennen
julkaisua

Käyt.oton valmistelu
ja ylläpidon hankinta

Käyttöönotto

Tuotannon valvonta

Käytöstä poisto

Muutoshallinta

Kokonaisuus 

Arkkitehtuuri

Hankinnan valmistelu

Tietosuoja, -turva

Raportointi, eskalointi

Beta
Valmistelu Toteutus

Siirto tuotannon
organisaatiolle

Kilpailutus

Käyttö jatkuu
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• Käyttäj. osallistaminen 
• Visiolakana 

• Ympäristön tunnistus 
• Tietosuojan alkukartoitus 

• Vaihtoehtojen tunnistus 

• Tiekartta ,Visiolakana
• Kustannushyöty 
• Tietoturvataso 
• Tietoturvan riskianalyysi 
• Tietos. vaikutustenarviointi

• Alfan toteutussma 
• Puitesopimustilanne 
• Hankintakäsikirja 
• Tietosuoja sopimuksissa 

• Proton arkkitehtuuri
• Alfan toteuttaminen 
• Kanban 
• Kehitysjono 

• Käyttäjäpalaute 
• Tekniset tulokset 
• Loppuraportti
• Lopetus / uusi alfa / betaan

• Tiekartta ,Visiolakana
• Kustannushyöty 
• Toteutussuunnitelma 

• Reunaehdot 
• Ratkaisuarkkitehtuuri

• Tietoturvan riskisma 
• Tietoturvapiirteet & -taso
• Tietos. vaikutustenarviointi

• Hankintamalli 
• Puitesopimustilanne
• Malliasiakirjat 
• Tietosuoja sopimuksissa 

• Tarjousten vertailu 
• Lakisääteiset määräajat 
• Toimitussopimukset

• MVP 
• Valmiin määritelmä 
• Kehitysjonot 
• Käyttäjäpalaute 
• Tietosuojatarkistus 

• Tietojärjestelmä- ja
teknologialuettelopäivitys

• Tietoturvatarkastus 
• Tietosuojatarkistus 
• Käyttäjäpalaute 
• Loppuraportti

• Tuot. siirtosma 
• Ylläpidon hankinta
• Palvelutaso 
• Käyttövaiheen resursointi
viimeistään
• Ylläpidon dokumentit
• Tietosuoja sopimuksissa 
• Tietosuojatarkistus 

• Loppuraportti

• Tuotannon mittarit
• Tietos. vaikutustenarviointi

• Johdon statusesitys
• Edistymisraportti

• Riskiesitys
• Riskiloki 

• Muutosloki 
• Tiekartta 

• Hankesma 
• Kustannushyöty 

• Johdon statusesitys 

https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/alfa-vaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/selvitysvaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/scrum/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/betan-valmistelu/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/betavaihe/
https://digi.hel.fi/kehmet/kettera-hanke/k%C3%A4ytt%C3%B6/
https://digi.hel.fi/kehmet/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kayttajatutkimus/
https://kehmet.hel.fi/documents/218/Visiolakana.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/ratkaisu-tai-palveluvisio/
https://kehmet.hel.fi/documents/128/Kehmet-toimintaymparisto-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/periaatetason-kuvaukset/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuojan-alkukartoitus/
https://kehmet.hel.fi/documents/78/Kehmet-vaihtoehtojen-tunnistaminen-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/vaihtoehtojen-tunnistaminen/
https://kehmet.hel.fi/documents/125/KEHMET-tiekartta-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/documents/218/Visiolakana.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/hankkeen-kustannushy%C3%B6tylaskelma/
https://kehmet.hel.fi/poikkileikkaavat-toiminnot/tietoturva-ja-tietosuoja/tietoturva-ja-tietosuojatason-m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/riskianalyysi/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/tietosuojan-vaikutustenarviointi-tai-tietosuojan-tarkistuslista/
https://kehmet.hel.fi/documents/115/Alfavaiheen_toteutussuunnitelma_pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/alfavaiheen-resursointisuunnitelma/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/puitesopimusten-varmistaminen/
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Intra-Hankinnat-ja-tilaaminen/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntra%2DHankinnat%2Dja%2Dtilaaminen%2FJaetut%20asiakirjat%2FOhjeet%20ja%20mallit%2FHankintak%C3%A4sikirja%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntra%2DHankinnat%2Dja%2Dtilaaminen%2FJaetut%20asiakirjat%2FOhjeet%20ja%20mallit
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Intra-Hankinnat-ja-tilaaminen
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/alfaversio-prototyyppi/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kanban/
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kehitysjono/
https://kehmet.hel.fi/documents/117/Kayttajapalautteen_analyysi.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4palautteen-analyysi/
https://kehmet.hel.fi/documents/116/Kokeilun_teknisten_tulosten_analyysi.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/kokeilun-teknisten-tulosten-analyysi/
https://kehmet.hel.fi/documents/133/Kehmet-loppuraportti-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/documents/125/KEHMET-tiekartta-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/documents/218/Visiolakana.pptx
https://kehmet.hel.fi/documents/88/Kehmet-kustannushyotyvertailu-pohja.pptx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/hankkeen-kustannushy%C3%B6tylaskelma/
https://kehmet.hel.fi/documents/151/Kehmet-kettera-toteutussma-pohja.docx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/suunnitelma-ketter%C3%A4n-toteutuksen-j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4/
https://kehmet.hel.fi/documents/99/Kehmet-reunaehdot-pohja.pptx
http://digi.hel.fi/kehmet/menetelmalaari/tekniset-reunaehdot/
https://kehmet.hel.fi/documents/34/riskianalyysipohja_v03.docx
https://kehmet.hel.fi/menetelmalaari/riskitaulukko/
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