
SAFe® Agile 
Software 
Engineering 
(ASE-sertifioitu)

Kolmipäiväisen työpajalähtöisen kurssin 
aikana opit Agile Software  
Engineering -tiedonalan perusperiaatteet 
ja -käytännöt. Ohjelmistotekniikan 
kurinalaisuus on kehittynyt viime 
vuosikymmeninä Lean-Agile- ja 
DevOps-periaatteiden ja käytäntöjen 
käyttöönotolla. Uudet lähestymistavat 
auttavat organisaatioita toimittamaan 
ohjelmistokeskeisiä ratkaisuja nopeammin, 
ennustettavammin ja laadukkaammin. 

Kurssilla opit, kuinka nykyaikaiset 
käytännöt, kuten XP:n tekniset käytännöt, 
Behavioral Driven Development (BDD) 
ja Test-Driven Development (TDD), 
mahdollistavat jatkuvan arvonsiirron ja 
sisäänrakennetun laadun. SAFe®n jatkuvan 
toimitusputken johdolla opit käytäntöjä 
yksityiskohtien ja mallien suunnitteluun, 
toteuttamiseen, tarkistamiseen ja 
validointiin. Kurssin jälkeen tunnet erilaiset 
mallit (SOLID, suunnittelumallit) sekä 
käytännöt, jotka luovat laatua koodiksi 
(abstraktio, kapselointi, tarkoituksellinen 
ohjelmointi). Ymmärrät myös, kuinka 
Software Engineering sopii laajempaan 
ratkaisukontekstiin, ja sen roolin 
arkkitehtuurissa ja DevOpsissa. 

SAFe® Agile Software 
Engineering -oppimistavoitteet
 – Kykenet määrittelemään ketterän ohjelmistotekniikan ja sen 
perustana olevat arvot, periaatteet ja käytännöt

 – Osaat käyttää Test-First -periaatetta luodaksesi testien ja 
vaatimusten välisen linjauksen

 – Pystyt luomaan yhteistä ymmärrystä käyttäytymiseen 
perustuvan kehityksen (BDD) avulla

 – Osaat rakentaa sovelluksia ja hallitset asiakokonaisuuksia 
sisällöstä automaattiseen testaukseen

 – Hyödynnät yhteistyössä arkkitehtuuria ja suunnittelua 

 – Osaat optimoida arvon virtauksen ketterien periaatteiden 
avulla

 – Kykenet luomaan Agile Software Engineering -suunnitelman

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
 – Kehittäjät ja testaajat

 – Scrum Masterit

 – Johtajat 

 – Muut henkilöt, joilla on vähemmän teknistä taustaa

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

 – Valmistautumisen ja kelpoisuuden SAFe® 4 Agile Software 
Engineer (ASE) -sertifikaattitenttiin sekä yhden yrityksen 
tentin läpäisyyn

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

 – Kurssitodistuksen

Koulutus on kolmipäiväinen. Osallistujien on osallistuttava 
opintoihin kaikkina 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 kaikkina 
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 uusimisen 
myötä sinulla on mahdollisuus pitää osaamisesi ajan tasalla 
tarjolla olevien materiaalien avulla. Sertifikaatin uusiminen 
lisävuodeksi ei yleensä edellytä erityisiä opiskeluja tai 
työkokemusta, mutta esimerkiksi versioiden välisiin muutoksiin 
kannattaa aina tutustua.
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Esitietovaatimukset
Kaikki ovat tervetulleita kurssille kokemuksesta riippumatta. 
Seuraavat ennakkoedellytykset ovat erittäin suositeltavia niille, 
jotka aikovat suorittaa SAFe® 4 Agile Software Engineer (ASE) 
-sertifikaattikokeen: 
 – Ymmärys SAFe® for Teams -koulutuksen sisällöstä

 – Tausta suunnittelussa, kehittämisessä, kehittämisen 
hallinnassa tai laadunvarmistuksessa 

SAFe® 4 Agilist -tentti
Muoto: Monivalinta, 60 kysymystä
Toimitus: Web-pohjainen, ajastettu, ei kirjaa tai ulkopuolista apua
Pääsy: Hyväksytyn harjoitustentin jälkeen hakijat pääsevät 
lopputenttiin SAFe® Communityssä.
Kesto: 120 minuuttia (2 tuntia). Tentin voi suorittaa kotona tai 
työpaikalla, kunhan saat olla rauhassa tentin ajan. 
Läpipääsyyn vaaditut pisteet: 42/60 (70 % vastauksista oikein)
Uusintapolitiikka:  Uusinta maksaa 50 USD, ja se maksetaan 
ScaledAgilen 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 Agile Software Engineer -sertifikaatin

 – SAFe® 4 Agile Software Engineer -digitaalisen kurssimerkin, 
jolla osoitat saavutuksesi myös verkossa

 – Yhden vuoden sertifioitu SAFe® 4 Agile Software  
Engineer -jäsenyyden, johon kuuluu pääsy ASE:n 
käytäntöyhteisöön ScaledAgile Inc:n community-sivustolla.

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

Professional Development Units (PDU) ja 
Scrum Education Units (SEU)
Osallistujilla on oikeus hakea 20 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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