
SAFe® for 
Government
(SGP-sertifioitu)

Siirtyminen Lean-ketteriin käytäntöihin 
teknologiapohjaisten valmiuksien 
rakentamiseksi on erityisen haastavaa 
julkishallinnon kontekstissa. Vanhaa 
hallintoa, sopimuksia ja organisatorisia 
esteitä voi kuitenkin kohdata oikeilla 
tiedoilla ja strategioilla.

Kaksipäiväisen kurssin aikana opit 
Scaled Agile Frameworkin® (SAFe®) 
periaatteet ja käytännöt, tuottamaan 
arvoa ketterän toimitusjunan avulla ja 
johtamaan Lean-ketterää muutosta 
viraston sisällä.

Kurssilla opit ymmärtämään  
Lean-ketterän ajattelutavan, ja miksi 
se on oleellinen perusta muutokselle. 
Saat myös käytännön neuvoja 
korkean suorituskyvyn sekä ketterien 
monitoimittajatiimien ja -ohjelmien 
rakentamisesta, Lean-virtauksen 
teknologiainvestointien hallinnasta, 
ketteristä hankintasopimuksista 
sekä arvon suunnittelusta ja 
tuottamisesta SAFen avulla. Lisäksi 
opit, millaiset johtamiskäytännöt 
johtavat onnistuneeseen 
organisaatiomuutokseen julkisella 
sektorilla.

SAFe® for Governmentin oppimistavoitteet
 – Pystyt siirtämään julkisia ohjelmia perinteisistä ohjelmisto- ja 
järjestelmäkehitysmalleista Lean-, ketteriin ja DevOps-käytäntöihin

 – Osaat kehittyvien julkishallinnon ohjeiden avulla mukauttaa 
teknologiastrategiaa, budjetointia ja ennustamista, hankintaa ja 
hallintaprosesseja virtausperusteisiin käytäntöihin

 – Kykenet järjestämään julkishallinnon ohjelmat yhdeksi tai 
useammaksi ketteräksi toimitusjunaksi (ART) ja suorittamaan 
hankkeen inkrementit (PI) onnistuneesti

 – Osaat luoda ketteriä tiimejä

 – Kykenet koordinoimaan suuria hankkeita julkishallinnollisessa 
ympäristössä, jossa on monia toimittajia 

 – Sisäistät Lean-ketterän muutoksen edellyttämän ajattelutavan ja 
johdon käyttäytymismallin

 – Noudatat julkishallinnon kontekstiin mukautettujen SAFe-
toteutusten onnistumismalleja

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
Kurssi on suunniteltu julkishallinnon johtajille ja vaikuttajille, jotka 
ohjaavat päätöstä SAFen hyväksymisestä virastossa tai ohjelmassa:
 – Johtajat, haarajohtajat

 – Kehittämisen, suunnittelun, laadunvarmistuksen,  
arkkitehtuurin tai toiminnan johtajat

 – Ohjelma- ja projektijohtajat

 – Ohjelman-/projektinhallintatoimisto (PMO)

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

 – Valmistautumisen ja kelpoisuuden SAFe® for Government 
(SGP) -sertifikaattitentin suorittamiseen 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 etämahdollisuutta. Kurssin opetuskieli on joko 
suomi tai englanti, kurssimateriaali ja sertifikaattitentti ovat 
englanniksi. Tiivis kurssi sisältää lounas- ja kahvitauot molempina 
päivinä.

Vuotuinen uusiminen
Todistukset päättyvät vuoden kuluttua sertifioinnin saamisesta. 
ScaledAgile Inc. on määrittänyt 100 USD/v uusimismaksun, joka 
maksetaan Community-sivuston kautta. Maksu takaa sertifikaattisi 
voimassa pysymisen ja pääsyn viimeisimpiin Communityn 
tarjoamiin materiaaleihin. Sertifikaatin uusiminen lisävuodeksi 
ei yleensä edellytä erityisiä opiskeluja tai työkokemusta, mutta 
esimerkiksi versioiden välisiin muutoksiin kannattaa aina tutustua.
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Järjestämme kursseja myös  
asiakkaidemme luona ympäri 
Eurooppaa. Ota yhteyttä 
ja kysy lisää – autamme 
mielellämme.

KPMG on ScaledAgilen  
Gold Partner

Esitietovaatimukset
 – Alustava ymmärrys Agile Manifestosta, SAFe House of Leanista 
ja SAFe-periaatteista vaaditaan, käyttämällä esim. esiopiskeluun 
tarkoitettuja ehdotuksia tai lukemalla kyseiset kohdat 
osoitteessa www.scaledagileframework.com 

 – Valtion teknologiaohjelmien koko elinkaaren ymmärtäminen

 – Rekisteröityneet osallistujat saavat listan ketteryyttä 
julkishallinnossa käsittelevistä lukuehdotuksista ja videoista, 
jotka olisi hyödyllistä käydä läpi ennen kurssia

SAFe® for Government 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: 33/45 (73 % 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 Government Practitioner -sertifikaatin

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

 – Yhden vuoden sertifioidun SAFe® 4 
Government Practitioner -jäsenyyden, johon kuuluu pääsy 
SGP:n käytäntöyhteisöön ScaledAgile Inc:n Community-
sivustolla.

 – SAFe® 4 Government Practitioner -sertifikaatin käyttöohjeen 
SGP-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 jatkuvan Project 
Management Institute (PMI) -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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