
SAFe®  
Lean Portfolio 
Manager
(LPM-sertifioitu)

SAFe® Lean Portfolio Management 
sertifiointikurssilla osallistujat 
saavat käytännön työkaluja ja 
tekniikoita, joita tarvitaan strategian 
ja sijoitusrahoituksen, ketterien 
salkkuoperaatioiden ja Lean-hallinnon 
hoitotoimintojen toteuttamiseen.

Kurssin osallistujilla on mahdollisuus 
ottaa haltuun salkun nykyinen ja 
tuleva tila Portfolio Canvas -työkalulla 
sekä tunnistaa tärkeät liiketoiminta-
aloitteet tulevaisuuden tilan 
saavuttamiseksi. Osallistujat voivat 
luoda salkun virtauksen Portfolio 
Kanban -sovelluksen avulla ja 
priorisoida aloitteita mahdollisimman 
suuren taloudellisen hyödyn 
saavuttamiseksi. Kurssi tarjoaa myös 
oivalluksia arvovirtabudjettien ja 
ketterän budjetoinnin ohjausraiteiden 
perustamiseen sekä Lean-salkun 
suorituskyvyn mittaamiseen.

SAFe® Lean Portfolio Managerin 
oppimistavoitteet
 – Kuvailla Lean Portfolio Management (LPM) -tekniikkaa

 – Yhdistää salkku yritystrategiaan

 – Luoda Portfolio-visio

 – Toteuttaa Lean-budjetointi ja ohjausraiteet

 – Luoda virtaus Portfolio Kanban -sovelluksella

 – Tukea operatiivista laatua ketterällä PMO:lla ja 
osaamisyhteisöillä

 – Koordinoida arvovirtoja

 – Mitata LPM:n suorituskykyä

 – Luoda LPM-toteutukseen suunnitelma

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
 – Johtajat (CIO, toimitusjohtajat, talousjohtaja, CTO ja VP), 
liiketoimintayksikön johtajat, tuotepäälliköt ja ratkaisupäälliköt

 – Yritysarkkitehdit, RTE:t ja Epicien omistajat

 – SPC:t ja yritysten ketteryyden valmentajat

 – Henkilöstöhallinto ja ohjelmatoimiston henkilöstö

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

 – Valmistautumisen ja kelpoisuuden suorittaa SAFe® 4 Lean 
Portfolio Manager (LPM) -sertifikaattitentin sekä yhden 
yrityksen tentin läpäisyyn

 – Yhden vuoden jäsenyyden ja pääsyn SAFe® LPM 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 
molempina päivinä.

Vuotuinen uusiminen
Todistukset päättyvät vuoden kuluttua sertifioinnin saamisesta. 
ScaledAgile Inc. on määrittänyt 295 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
Seuraavat ennakkoedellytykset ovat erittäin suositeltavia niille, 
jotka aikovat suorittaa SAFe® 4 Lean Portfolio Manager (LPM) 
-sertifikaattikokeen: 

 – Olet osallistunut Leading SAFe® - tai SAFe® PO/PM -kurssille

 – Kokemusta työskentelystä SAFe-ympäristössä 

 – Perehtyneisyys ketteriin käsitteisiin ja periaatteisiin

SAFe® 4 Lean Portfolio Manager -tentti
Muoto: Monivalinta, 60 kysymystä
Toimitus: Web-pohjainen, ajastettu, ei kirjaa tai ulkopuolista 
apua
Pääsy: Kurssin suorittamisen ja 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 
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® Lean Portfolio Manager 
-sertifikaatin

 –  SAFe® 4 Lean Portfolio Manager 
-digitaalisen kurssimerkin, jolla osoitat 
saavutuksesi myös verkossa

 – Yhden vuoden sertifioitu SAFe® Lean Portfolio Manager 
-jäsenyys, johon kuuluu pääsy LPM:n käytäntöyhteisöön 
ScaledAgile Inc:n Community-sivustolla

 – SAFe® Lean Portfolio Manager -sertifikaatin käyttöohjeen 
LPM-sertifiointimerkille

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

Professional Development Units (PDU) 
ja Scrum Education Units (SEU)
Osallistujat voivat olla oikeutettuja hakemaan korkeintaan 24 
PDU:ta jatko-opintovaatimuksiaan varten PMP-, PgMP- ja PMI-
ACP-sertifikaateille Project Management Institutelta (PMI).

© 2019 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or 
trademarks of KPMG International. 


