
Leading SAFe® 
(SA-sertifioitu)

Kaksipäiväisen Leading SAFe® 
-kurssin aikana osallistujat 
oppivat hyödyntämään Scaled 
Agile Framework® -kehystä 
(SAFe®) Lean-ketterän yrityksen 
johtamisessa. Viitekehys perustuu 
Leaniin, systems thinking 
-ajatteluun, ketterään kehitykseen 
ja DevOps:iin. 

Kurssin jälkeen ymmärrät, 
miksi Lean-ketterä ajattelutapa 
on niin tehokas nykypäivän 
markkinamurroksessa, ja kuinka 
Lean-ketterää muutosta kannattaa 
johtaa. Opit myös rakentamaan 
liiketoimintaratkaisuja ja Lean-
järjestelmiä, luomaan Lean-
portfolion, rakentamaan jatkuvan 
toimitusputken ja DevOps-
kulttuurin sekä koordinoimaan 
mittavia ratkaisuja. 

Tule kehittämään 
maailmanlaajuisesti kysyttyä 
osaamista – SAFe® 4 Agilist 
(SA) -sertifikaatin jälkeen olet 
valmis auttamaan yritystäsi 
menestymään disruptiivisilla 
markkinoilla!

SAFe® Agilistin oppimistavoitteet
 – Ymmärrät Lean Enterprise -yrityksen viisi ydinosaamisaluetta

 – Sisäistät Lean-ajattelutavan sekä kykenet johtamaan ja 
opettamaan muita

 – Sovellat ketteriä Lean-periaatteita SAFe®:n rooleihin ja 
käytäntöihin

 – Osaat luoda sekä tekniset valmiudet ketteryydelle että 
tehokkaita tiimejä, jotka tietävät tehtävänsä ja tarkoituksensa

 – Muutosjohtaminen SAFe®-käyttöönoton tiekartan avulla

 – Osaat tukea hankkeen inkrementin (PI) suunnittelua ja 
toteuttaa siihen liittyviä tapahtumia tehokkaasti

 – Hallitset tarpeenmukaisen julkaisemisen DevOpsilla

 – Osaat luoda ja toteuttaa linjauksia strategisten teemojen ja 
Lean-portfolion hallinnan avulla

 – Voit koordinoida useita ketteriä toimitusjunia (ART) ja 
toimittajia ratkaisujunalla

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
 – Eri tason johtajat, tietohallintopäälliköt ja varapääjohtajat

 – Kehityksen, laadunvarmistuksen ja infrastruktuurin 
johtotehtävissä työskentelevät henkilöt

 – Ohjelma- ja projektipäälliköt

 – Tuote- ja tuoteryhmien johtajat

 – Salkunhoitajat, PMO:t ja prosessien johtajat

 – Yritys-, järjestelmä- ja ratkaisuarkkitehdit

Mitä kurssimaksu sisältää?
 – Kurssikirjan ja työmäärien suunnittelussa käytettävän Planning 
Poker -korttipakan

 – Valmistautumisen ja kelpoisuuden SAFe® 4 Agilist-
sertifikaattitenttiin sekä yhden yrityksen tentin läpäisyyn

 – Yhden vuoden SAFe® Community -jäsenyyden sekä pääsyn 
SAFe® Community Platformille

 – Kurssitodistuksen

Koulutus on kaksipäiväinen. Osallistujien on osallistuttava 
opintoihin molempina päivinä, jotta he voivat osallistua tenttiin. 
Kurssilla ei ole online-mahdollisuutta. Kurssin opetuskieli on 
joko suomi tai englanti, kurssimateriaali ja sertifikaattitentti 
ovat englanniksi. Tiivis kurssi sisältää lounas- ja kahvitauot 
molempina päivinä.
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Järjestämme kursseja myös  
asiakkaidemme luona ympäri 
Eurooppaa. Ota yhteyttä 
ja kysy lisää – autamme 
mielellämme.

KPMG on ScaledAgilen  
Gold Partner

Esitietovaatimukset
Kaikki ovat tervetulleita kurssille kokemuksesta riippumatta. 
Seuraavat ennakkoedellytykset ovat erittäin suositeltavia niille, 
jotka aikovat suorittaa SAFe® 4 Agilist (SA) -sertifikaattikokeen: 
 – 5 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä, testauksesta, 
liiketoiminnan analysoinnista, tuote- tai projektinhallinnasta

 – Kokemusta Scrumista

SAFe® 4 Agilist -tentti
Muoto: Monivalinta, 45 kysymystä
Toimitus: Web-pohjainen, ajastettu, ei kirjaa tai ulkopuolista apua
Pääsy: Hyväksytyn harjoitustentin jälkeen hakijat pääsevät 
lopputenttiin SAFe® Communityssä.
Kesto: 90 minuuttia (1,5 tuntia). Tentin voi suorittaa kotona tai 
työpaikalla, kunhan saat olla rauhassa tentin ajan. 
Läpipääsyyn vaaditut pisteet: 34/45 (75 % vastauksista oikein)
Uusintapolitiikka: Uusinta maksaa 100 USD, ja se maksetaan 
SAFe® Community -sivuston kautta. Toisen tenttiyrityksen voi 
tehdä heti ensimmäisen yrityksen jälkeen. Kolmas yritys vaatii 10 
päivän odotuksen. Neljäs yritys vaatii 30 päivän odotuksen. Voit 
olla yhteydessä osoitteeseen support@scaledagile.com tenttiin 
liittyvistä kysymyksistä.

Mitä SAFe®-sertifikaattipakkaus sisältää? 
 – SAFe 4 Agilist -sertifikaatin

 – SAFe® 4 Agilist -digitaalisen kurssimerkin, 
jolla näytät saavutuksesi myös verkossa

 – Yhden vuoden sertifioitu SAFe® Agilist 
-jäsenyys, johon kuuluu pääsy SA:n 
käytäntöyhteisöön ScaledAgile Inc:n  
Community-sivustolla.

 – SAFe Agilist -sertifikaatin käyttöohjeen SA-sertifiointimerkille

 – Pääsyn erilaisiin oppimisresursseihin sertifioitujen 
ammattilaisten tukemiseksi heidän SAFe-matkansa aikana

Professional Development Units (PDU) ja 
Scrum Education Units (SEU)
Osallistujilla on oikeus hakea 15 PDU:ta kohti Project 
Management Institute (PMI) jatkuvan koulutuksen vaatimuksia 
PMP-, PgMP- ja PMI-ACP-sertifikaattien kohdalla.

Osallistujat voivat myös hakea C-luokkaan kuuluvia SEU-yksiköitä 
saadakseen tai uudistaakseen CSP:nsä Scrum Alliancen kautta.
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