
SAFe® for Teams 
(SP-sertifioitu)

Kaksipäiväisen SAFe® for 
Teams –kurssin aikana rakennat 
taidot, joita tarvitset toimiaksesi 
tehokkaana joukkueen jäsenenä 
ketterässä toimitusjunassa (ART) 
ja opit tekemään tehokasta 
yhteistyötä muiden tiimien 
kanssa. Kurssilla saat syvällisen 
käsityksen ART:sta sekä siitä, 
miten se tuottaa arvoa ja miten 
omaa rooliaan voi tehostaa 
käyttämällä Scrumia, Kanbania ja 
XP:tä.

Kurssilla opit myös 
kirjoittamaan käyttäjätarinoita, 
jakamaan toiminnallisuuksia 
pienemmiksi kokonaisuuksiksi, 
suunnittelemaan ja suorittamaan 
iteraatioita sekä suunnittelemaan 
ohjelman lisäyksiä. Lopuksi 
kurssilla käsitellään vielä 
jatkuvaa toimitusputkea ja 
DevOps-kulttuuria sekä sitä, 
miten työskennellä tehokkaasti 
muiden ohjelmaryhmien kanssa 
ja mitä toimitusjunan jatkuvaan 
parantamiseen tarvitaan.  

SAFe® Practitioner oppimistavoitteet
 – Osaat käyttää SAFea skaalautuvasti Lean-ketterään 
kehitykseen 

 – Tunnet tiimisi ja roolisi toimitusjunassa ja osaat rakentaa 
ketterän tiimin

 – Tiedät muut toimitusjunan joukkueet, heidän tehtävänsä  
ja joukkueiden väliset riippuvuudet

 – Pystyt integroimaan toimituksesi osaksi kokonaisuutta ja 
työskentelemään muiden toimitusjunien joukkueiden kanssa

 – Kykenet suunnittelemaan ja suorittamaan iteraatioita sekä 
osoittamaan tuotetun arvon

 – Hallitset ohjelman lisäyksien suunnittelun 

 – Osaat toteuttaa hankkeen inkrementin  
(Program Increment, PI)

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
 – Tiimin jäsenet, jotka käyttävät Leania ja ketterää kehitystä 
skaalautuvasti

 – Kaikki ketterän toimitusjunan jäsenet, jotka valmistautuvat 
toimitusjunan käynnistämiseen 

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

 – Valmistautumisen ja kelpoisuuden SAFe® 4 Practitioner (SP) 
-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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Esitietovaatimukset
Kaikki ovat tervetulleita kurssille kokemuksesta riippumatta. 
Seuraavat ennakkoedellytykset ovat erittäin suositeltavia 
niille, jotka aikovat suorittaa SAFe® 4 Practitioner (SP) 
-sertifikaattikokeen: 
 – Jonkin verran aiempaa tuntemusta ketteristä konsepteista ja 
periaatteista

 – Tietoa Scrumista, Kanbanista ja eXtreme-ohjelmoinnista (XP)

 – Tuntemusta ohjelmistojen ja laitteistojen 
kehittämisprosessista

SAFe® 4 Practitioner -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: 35/45 (77 % vastauksista oikein)
Uusintapolitiikka: Uusinta maksaa 50 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 Practitioner -sertifikaatin

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

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

 – SAFe Practitioner -sertifikaatin käyttöohjeen SP-
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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