
Ketterän kehityksen ostajan opas on vastaisku
suunnitelmataloudelle
Houston Inc on julkaissut oppaan ketterän ohjelmistokehityksen ostamiseen.

Systemaattinen projektinhallinta yleistyi 1950-luvulla. Rakennus- ja puolustusteollisuudessa kehitettyjä projektinhallinnan menetelmiä ryhdyttiin
sellaisenaan soveltamaan myös ohjelmistoihin. Perinteisessä projektinhallinnan mallissa on tärkeää määritellä etukäteen hyvin tarkkaan, mitä
ollaan tekemässä. Perinteisen IT-projektin aikana on hankala tehdä muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan ja kaikki muutokset maksavat. 

IT-hankkeet ovat nykyisin niin monimutkaisia, ettei kaikkea voida millään huomioida etukäteen. Lisäksi markkinatilanne muuttuu sekä
teknologia kehittyy ripeästi. Lähes aina projektin aikana selviää, etteivät hankkeen määrittelijät osanneetkaan ennustaa tulevaisuutta. Yhä
useammassa yrityksessä onkin siirrytty ohjelmistokehityksen ketteriin menetelmiin. 

Ketterän ohjelmistokehityksen ostaminen koetaan monesti hankalaksi. Ketterän kehityksen ostajan opas kertoo kuinka organisaation
liiketoiminta- tai palveluvastaavan kannattaa toimia, kun hän ostaa ketterää ohjelmistokehitystä. Teoksessa käydään läpi milloin ketteryys on
oikea tapa tehdä ohjelmistoja ja esitetään neljän askeleen lähestymistapa ketterän projektin suunnitteluun, määrittelyyn, ostoon ja ohjaukseen.

Oppaan kirjoittanut Vesa Teikari toteaa:  "Tarkkaan etukäteissuunnitteluun perustuva ohjelmistojen ostaminen on rahan haaskaamista. Ainoa
tapa varmistaa, että ohjelmisto todella palvelee käyttäjien tarpeita, on toimittaa ohjelmisto heidän käyttöönsä varhaisessa vaiheessa ja
jatkokehittää sitä käyttäjäpalautteen perusteella. Tämän päivän kiivaasti muuttuvilla markkinoilla menestystuotteita syntyy vain, mikäli koko
organisaatio toimii ketterästi asiakaslähtöisten tavoitteiden saavuttamiseksi."

Vesa Teikari on ketterän ohjelmistokehityksen asiantuntija ja konsulttiyhtiö Houston Inc:n osakas. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat ohjelmisto-
ja konsultointipalvelujen kehittäminen ja myynti.
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###

Houston Inc on erikoistunut ketterän strategian jalkauttamiseen. Suomalainen Houston tarjoaa prosessikonsultointia sekä korkeatasoista
ketterää ohjelmistokehitystä. Lopputuloksena syntyy liiketoimintaohjelmistoja, joiden ydintoiminnot valmistuvat toimiviksi poikkeuksellisen
nopeasti. Houstonin ydinosaamista ovat vaativat media-, telecom- ja rahoitusalan kehityshankkeet. Lähes 60 asiantuntijaa työllistävän
Houstonin asiakkaita ovat mm. Elisa, OP-Pohjola ja Sanoma.
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