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Guide to acronyms and abbreviations

ART Agile Release Train

BO Business Owner 

BV Business Value 

BVIR Big Visual Information Radiator 

CapEx Capital Expenses

CD Continuous Delivery

CE Continuous Exploration

CI Continuous Integration

CFD Cumulative Flow Diagram

CoD Cost of Delay

CoP Community of Practice

DoD Definition	of	Done

DSU Daily Stand-up

EA Enterprise Architect

EO Epic Owner

FW Firmware

HW Hardware

I&A Inspect and Adapt 

IP Innovation and Planning (iteration) 

KPI Key Performance Indicator

LPM Lean Portfolio Management 

MBSE Model-Based Systems Engineering

MMF Minimum Marketable Feature 

MVP Minimum Viable Product

NFR Nonfunctional Requirements

OE Opportunity Enablement

OpEx Operating Expenses

PDCA Plan, Do, Check, Adjust

PI Program Increment

PM Product Management

PO/PM Product Owner/Product Manager 

PO Product Owner

ROAM Resolved, Owned,

Accepted, Mitigated 

RR Risk Reduction

RTE Release Train Engineer

S4T SAFe® for Teams

SAFe® Scaled Agile Framework

SA SAFe® Agilist

SBD Set-Based Design

SM Scrum Master

SMART	 Specific,	Measurable,	Achievable,

SoS

SP

SPC

STE

SW

UX

VS

VSE

WIP

Realistic, Time-bound 

Scrum of Scrums

SAFe® Practitioner

SAFe® Program Consultant 

Solution Train Engineer 

Software

User Experience

Value Stream

Value Stream Engineer 

Work in Process

WSJF Weighted Shortest Job First

XP Extreme Programming



Note: Glossary terms that are on the SAFe Big Picture remain in English in the 
definitions to create a common taxonomy alignment. 

SAFe 5.0 -sanasto 

Agile Release Train (Ketterä toimitusjuna, ART) 
Agile Release Train (ART), eli ketterä toimitusjuna, on ketterien tiimien pitkäikäinen 
edustaja, joka yhdessä muiden sidosryhmien kanssa kehittää, toimittaa ja joissakin 
tapauksissa myös toteuttaa asteittain yhden tai useampia ratkaisuja arvovirtaan. 

Agile Team (Ketterä tiimi)  
SAFessa Agile Team on 5–11 henkilöstä koostuva, useita tehtäviä hoitava ryhmä, joka 
määrittää, rakentaa, testaa ja toimittaa arvonlisäyksen lyhyessä aikaikkunassa. 

Architectural Runway (Arkkitehtuurin kiitorata) 
Architectural runway, eli arkkitehtuurin kiitorata, koostuu olemassaolevasta koodista, 
komponenteista ja teknisestä infrastruktuurista, joita tarvitaan toteuttamaan lyhyen 
tähtäimen ominaisuuksia ilman massiivista uudelleen suunnittelua ja viiveitä. 

Built-In Quality (Sisäänrakennettu laatu)  
Built-In Quality, eli sisäänrakennettu laatu, varmistaa, että kukin ratkaisun (solution) 
elementti täyttää joka vaiheessa asianmukaiset laatuvaatimukset koko kehitystyön ajan. 

Business Owners (Liiketoiminnan edustajat)  
Business Owners, eli liiketoiminnan edustajat, ovat pieni joukko henkilöitä, 
joille kuuluu ensisijaisesti vastuu toimitusjunan (ART) kehittämän ratkaisun (Solution
) teknologiasta, käyttökelpoisuudesta, hallinnosta ja liiketoiminnan tuotosta (Return on 
Investment, ROI). He ovat toimitusjunan tärkeitä sidosryhmiä, joiden on arvioitava 
toteutettavan ratkaisun käyttökelpoisuutta ja osallistuttava aktiivisesti määrättyihin junan 
tapahtumiin. 

Capabilities (Kyvykkyydet) 
Capability, eli kyvykkyys, on ylemmän tason ratkaisun kehittämistä, joka tyypillisesti 
toteutetaan useammassa junassa (ART). Kyvykkyydet on mitoitettu ja jaettu useisiin 
ominaisuuksiin helpottamaan niiden toteuttamista yhdessä PI:ssä. 

Communities of Practice (Osaamisyhteisö, CoP) 
Communities of Practice (CoPs), eli osaamisyhteisöt, merkitsevät ryhmiä, joilla on 
yhteinen mielenkiinto johonkin tiettyyn tekniikan tai liiketoiminnan alueeseen. He tekevät 
säännöllisesti yhteistyötä jakaakseen keskenään tietoa, parantaakseen taitojaan ja 
lisätäkseen yleistä alueen tietämystä. 

Compliance (Sääntöjenmukaisuus)  
Compliance, eli sääntöjenmukaisuus, merkitsee strategiaa ja joukkoa toimintoja ja 
tuotoksia. Näitä käyttäen tiimit voivat soveltaa Lean-ketterä-kehitysmenetelmiä 
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rakentaakseen laadukkaita järjestelmiä varmistamalla samalla, että ne täyttävät kaikki 
lainsäädännölliset, teolliset tai muut asiaankuuluvat 

Continuous Delivery Pipeline (Jatkuva toimitusputki)  
Continuous Delivery Pipeline, eli jatkuva toimitusputki, edustaa työnkulkuja, toimintaa 
sekä automatisointia, joita tarvitaan jonkin uuden toiminnallisuuden johdattamiseksi 
ideasta arvon tilauspohjaiseen julkaisemiseen loppukäyttäjälle. 

Continuous Deployment (Jatkuva toimittaminen, CD)  
Continuous Deployment (CD), eli jatkuva toimittaminen, on prosessi, joka siirtää 
esituotantoympäristössä (staging environment) validoituja toiminnallisuuksia 
esituotantoympäristöstä ja siirtää ne käyttöön tuotantoympäristöön, jossa ne 
valmistellaan julkaisua varten. 

Continuous Exploration (Jatkuva tutkinta, CE)  
Continuous Exploration (CE), eli jatkuva tutkinta, on prosessi, joka edistää innovaatiota 
ja suuntautumista siihen, mitä pitäisi rakentaa, tutkimalla jatkuvasti asiakkaiden ja 
markkinoiden tarpeita. Sitä kautta löydetään yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan 
ratkaisun visiota, tiekarttaa ja toiminnallisuuksia tulee kehittää. 

Continuous Integration (Jatkuva integrointi, CI)  
Continuous Integration (CI), eli jatkuva integrointi, on prosessi, jolla poimitaan 
toiminnallisuuksia hankkeen kehitysjonosta kehitettäväksi, testattavaksi, integroitavaksi 
ja validoitavaksi tuotantoympäristöä mahdollisimman hyvin vastaavaan (staging) 
ympäristöön, josta ne ovat valmiita käyttöönottoon ja julkaisuun.  

Core Values (Ydinarvot)  
Core Values tarkoittaa ydinarvoja, joita on neljä: yhtenäinen suunta, sisäänrakennettu 
laatu, läpinäkyvyys ja hanketason toteutus. Nämä arvot kuvastavat jaettuja uskomuksia, 
joihin SAFen tehokkuus perustuu. Nämä periaatteet ohjaavat kaikkien samaan SAFe-
portfolioon osallistuvien käyttäytymistä ja toimintaa. 

DevOps  
DevOps on ajattelutapa, toimintakulttuuri ja kokoelma teknisiä käytäntöjä. Se painottaa 
kommunikaatiota, integrointia, automaatiota sekä tiivistä yhteistoimintaa kaikkien 
ihmisten kanssa, jotka ovat tarpeen ohjelmistojen ja järjestelmien kehittämiseksi, 
testaamiseksi, tuotantoon viemiseksi ja ylläpidon kannalta. 

Enablers (Mahdollistajat)  
Enabler, eli mahdollistaja, tukee toimintaa, jota tarvitaan arkkitehtuurin kiitoradan 
(Architectural Runway) laajentamiseen. Tämä mahdollistaa tulevien liiketoiminnan 
toiminnallisuuksien kehittämisen. Ne sisältävät tutkinnan (exploration), arkkitehtuurin 
sekä tulevien toiminnallisuuksien tukemiseen ja säännönmukaisuuteen tarvittavat 
selvitykset sekä infrastruktuurin kehitystoimet. Enablerit sisällytetään eri kehitysjonoihin 
ja niitä esiintyy SAFen kaikilla tasoilla. 
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Enterprise (Yritys)  
Enterprise, eli yritys, tarkoittaa liiketoimintayksikköä, johon jokainen SAFe-portfolio 
kuuluu. 

Enterprise Solution Delivery (Yritysratkaisun toimituskompetenssi)  
Yritysratkaisun toimituskompetenssi kuvaa sitä, kuinka Lean Agile -periaatteita ja 
käytäntöjä sovelletaan maailman laajimpien ja hienostuneimpien ohjelmistosovellusten, 
verkkojen ja cyberfyysisten järjestelmien määrittämiseen, kehittämiseen, 
käyttöönottoon, käyttöön ja evoluutioon. 

Epic Owners (Kehitysaihioiden omistajat)  
Epic Owners, eli kehitysaihioiden omistajat, ovat vastuussa portfolion kehitysaihioiden 
koordinoinnista hyödyntäen portfolio kanbania. He määrittelevät kehitysaihion MVP:n 
(pienimmän toteutuskelpoisen tuotteen) ja ketterän liiketoimintakuvauksen. 
Hyväksynnän jälkeen he fasilitoivat kehitysaihion toteutusta. 

Epics (kehitysaihiot)  
Epic, eli kehitysaihio, sisältää merkittävän ratkaisukehitysaloitteen, jossa yhdistyvät 
portfolion sisäiset suuremmat investoinnit. Johtuen niiden huomattavasta laaja-
alaisuudesta ja vaikuttavuudesta kehitysaihiot vaativat pienimmän toteutuskelpoisen 
tuotteen (MVP) määrittämisen ja Lean Portfolio Managementin (LPM) hyväksynnän 
ennen toteuttamista. 

Essential SAFe (Oleellinen SAFe) 
Eseential SAFe, eli oleellinen SAFe, sisältää minimisarjan rooleja, tapahtumia ja 
tuotoksia, jotka vaaditaan liiketoimintaratkaisujen toimittamiseksi jatkuvasti Agile 
Release Trainin (ART) kautta Agile teamien tiiminä. 

Features (Toiminnallisuudet)  
Feature, eli toiminnallisuus, on järjestelmän tarjoama palvelu, joka täyttää sidosryhmien 
tarpeet. Jokainen Feature, eli toiminnallisuus, määritellään kuvaamalla hypoteesi 
hyödyistä ja hyväksymiskriteerit. Jokainen toiminnallisuus kehitetään yhdessä 
ketterässä toimitusjunassa (ART) yhden hankkeen inkrementin (PI) aikana. 

Foundation (Perusta)  
Foundation, eli perusta, sisältää SAFen arvot, periaatteet, ajattelutavan, käyttöönoton 
suuntaviivat ja ketterän johtajuuden roolit, joita tarvitaan menestyksekkääseen arvon 
tuottoon skaalatussa ketterässä kehittämisessä. 

Full SAFe (Täysi SAFe)  
Full SAFe, eli täysi SAFe, on kaikkein kattavin konfiguraatio, joka sisältää kaikki 
ketterän liiketoiminnan vaatimat seitsemän ydinkompetenssia. 

Innovation and Planning Iteration (Innovaatio- ja suunnitteluiteraatio)  
Innovation and Planning (IP), eli innovaatio- ja suunnitteluiteraatio, tapahtuu jokaisessa 
hankkeen inkrementissä (PI), ja se palvelee useaa eri tarkoitusta. Se toimii puskurina 
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PI:n tavoitteiden saavuttamiselle ja tarjoaa aikaa innovoinnille, jatkuvalle koulutukselle 
ja PI:n suunnittelu- ja Inspect and Adapt (I&A) -tapahtumille.  

Inspect & Adapt (Tutki ja sopeuta, I&A)  
Inspect and Adapt (I&A), eli tutki ja sopeuta, on säännöllisesti toistuva keskeinen 
tilaisuus junan toiminnan parantamiseksi, jossa toimitusjuna demoaa ja arvioi ratkaisun 
(Solution) nykytilan ja joka pidetään jokaisen inkrementin (PI) lopussa. Tiimit reflektoivat 
ja tunnistavat parannustoimenpiteitä hankkeen kehitysjonoon 
ongelmanratkaisutyöpajassa.  

Iteration (Iteraatio)  
Iteration, eli iteraatio, on ketterän kehittämisen perusrakenne. Jokainen Iteration, eli 
iteraatio, on vakioitu, kiinteän mittainen ajanjakso, jossa ketterät tiimit toimittavat 
inkrementaalisesti arvoa toimivan ja testatun ohjelmiston ja järjestelmän muodossa. 
Ajanjakson suositeltu kesto on kaksi viikkoa. Kuitenkin yhdestä neljään viikkoa voidaan 
hyväksyä liiketoiminnan kontekstista riippuen. 

Iteration Execution (Iteraation toteutus)  
Iteration Execution, eli iteraation toteutus, tarkoittaa sitä, miten ketterät tiimit hallitsevat 
työtään iteraation aikana. Sen tuloksena syntyy laadukas, toimiva ja testattu 
järjestelmän osa. 

Iteration Goals (Iteraation tavoitteet)  
Iteration Goals, eli iteraation tavoitteet, ovat korkean tason yhteenveto 
liiketoiminnallisista ja teknisistä tavoitteista, joiden saavuttamiseen ketterä tiimi sitoutuu. 
Ne ovat välttämättömiä ketterän toimitusjunan (ART) koordinoimiseksi 
itseorganisoituvana, itsenäisenä tiimien tiiminä. 

Iteration Planning (Iteraation suunnittelu)  
Iteration Planning, eli iteraation suunnittelu, on tapahtuma, jossa tiimin jäsenet 
määrittelevät yhdessä, kuinka paljon tiimin kehitysjonosta he sitoutuvat toimittamaan 
seuraavan iteraation aikana. Työstä tehdään yhteenveto iteraation tavoitteina, joihon 
tiimi sitoutuu.  

Iteration Retrospective (Iteraation retrospektiivi)  
Iteration Retrospective, eli iteraation retrospektiivi, on säännöllinen palaveri, jossa 
ketterän tiimin jäsenet keskustelevat iteraation tuloksista, käytänteidensä toimivuudesta 
ja tunnistavat parannustoimenpiteitä. 

Iteration Review (Iteraation katselmus)  
Iteration Review, eli iteraation katselmus, on säännöllisesti toistuva tapahtuma, jossa 
jokainen tiimi katselmoi inkrementin jokaisen iteraation lopussa arvioidakseen 
edistymistä ja valmistelee työjononsa seuraavaa iteraatiota varten. 
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Large Solution SAFe (Suuren ratkaisun SAFe)  
Large Solutin SAFe, eli suuren ratkaisun SAFe, kuvaa lisärooleja, käytäntöjä ja 
suuntaviivoja maailman suurimpien sovellusten, verkkojen ja cyberfyysisten 
järjestelmien rakentamiseen ja evoluutioon. 

Lean Budget Guardrails (Liikkumavara)  
Lean Budget Guardrails, eli liikkumavara, määrittää reunaehdot, joiden puitteissa 
arvovirtojen budjetit toimivat. Niitä ovat investointihorisontit, kapasiteettiallokaatio, 
kehitysaihioiden hyväksymismenettely ja liiketoiminnan omistajien aktiivinen 
osallistuminen arvovirtojen toimintaan. 

Lean Budgets (Ketterä budjetointi)  
Lean Budgets, eli ketterä budjetointi, mahdollistaa tehokkaan taloushallinnon 
investoinneille pienemmillä yleiskustannuksilla ja kitkalla, ja se tukee huomattavasti 
suurempaa kehitystyön suoritustehoa. 

Lean Enterprise (Ketterä yritys) 
Lean Enterprise, eli ketterä yritys, on menestyvä digitaalisen ajan organisaatio, joka 
osoittaa toiminnassaan liiketoiminnan ketteryyttä – se vastaa nopeasti markkinoiden 
muutoksiin ja ilmaantuviin mahdollisuuksiin toimittamalla innovatiivisia järjestelmiä ja 
ratkaisuja asiakkailleen lyhimmässä kestävästi mahdollisessa läpimenoajassa. 

Lean Portfolio Management (Lean-portfolion hallinta)  
Lean-portfolion hallintakompetenssi yhdenmukaistaa strategian ja toteutuksen 
soveltamalla Lean- ja järjestelmäajattelua strategiaan ja investointien rahoitukseen, 
Agile-portfoliotoimintoihin ja hallintoon. 

Lean User Experience (Lean käyttökokemus, Lean UX)  
Lean User Experience (UX), eli Lean-käyttäjäkokemus, on ketterien periaatteiden 
mukainen suunnittelun ajattelutapa, kulttuuri ja prosessi. Siinä toiminnallisuuksia 
toteutetaan pieninä inkrementaalisina toimintoina, joiden toimivuutta arvioidaan 
hyödystä asetettuja hypoteeseja vasten. 

Lean- ja ketterä johtaminen (Lean-Agile Leadership)  
Lean-Agile Leadership, eli Lean- ja ketterä johtaminen, kuvaa sitä, miten Lean-ketterät 
johtajat edistävät ja ylläpitävät organisaation muutosta sekä operatiivista osaamista 
voimauttamalla yksittäisiä henkilöitä ja tiimejä toteuttamaan omaa suurinta 
potentiaaliaan. 

Lean-Agile Mindset (Lean- ja ketterä ajattelutapa)  
Lean-Agile Mindset, eli Lean- ja ketterä ajattelutapa, on kokoelma SAFen johtajien ja 
käyttäjien ketterän ohjelmistokehityksen julistukseen ja Lean-ajatteluun pohjaavia 
yhteisiä uskomuksia, olettamuksia, asenteita ja tekemistä. Se on henkilökohtainen ja 
älyllinen perusta ja johtamisoppi, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön ja soveltaa SAFe-
periaatteita ja käytäntöjä. 
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Lean-Agile Principles (Leanit ja ketterät periaatteet)  
SAFe perustuu yhdeksään muuttumattomaan, kaiken takana olevaan Lean-Agile 
Principleen, eli Leaniin ja ketterään periaatteeseen. Nämä periaatteet ja taloudelliset 
käsitteet innostavat ja antavat perustan SAFen rooleille ja käytännöille. 

Metrics (Metriikka) 
Metrics, eli metriikka, tarkoittaa sovittuja mittareita, joiden avulla seurataan, miten 
organisaatio etenee kohti portfolion, laajan ratkaisun, hankkeen ja tiimin liiketoiminta- 
sekä teknisiä tavoitteita. 

Milestones (Tarkistuspisteet)  
Milestone:illa seurataan etenemistä kohti määrättyä tavoitetta tai tapahtumaa. SAFessa 
on kolmenlaisia tarkistuspisteitä: hankkeen inkrementin (PI) aloitus- ja loppumispäivät, 
erityisesti sovitut tärkeät päivämäärät sekä päivät, jolloin saadaan palautetta oppimista 
varten. 

Model-Based Systems Engineering (MBSE) (Mallipohjainen systeemisuunnittelu) 
Model-Based Systems Engineering, eli mallipohjainen systeemisuunnittelu (MBSE), on 
käytäntö, jossa kehitetään joukko toisistaan riippuvia systeemimalleja, jotka auttavat 
määrittelemään, suunnittelemaan ja dokumentoimaan kehitteillä olevan järjestelmän. 
Mallit tarjoavat tehokkaan tavan järjestelmän osien tutkimiseen, päivittämiseen ja 
viestimiseen sidosryhmille vähentäen samalla merkittävästi tai poistamalla kokonaan 
perinteisten dokumenttien tarpeen.  

Nonfunctional Requirements (NFRs) (Ei-toiminnalliset vaatimukset)  
Nonfunctional Requirements (NFRs), eli ei-toiminnalliset vaatimukset, määrittelevät 
järjestelmän ominaisuuksia, kuten turvallisuutta, luotettavuutta, suorituskykyä, 
ylläpidettävyyttä, skaalattavuutta ja käytettävyyttä. Ne toimivat järjestelmän suunnittelun 
rajoitteina eri backlogs:eissa. 

PI Objectives (PI:n tavoitteet) 
PI Objectives, eli PI:n tavoitteet, on koottu luettelo niistä liiketoiminnallisista ja teknisistä 
tavoitteista, jotka ketterät tiimit ja toimitusjunat pyrkivät toteuttamaan seuraavassa 
hankkeen inkrementissä (Program Increment, PI). 

Portfolio Backlog (portfolion kehitysjono)  
Portfolio Backlog, eli portfolion kehitysjono, on SAFen ylimmän tason kehitysjono. Se 
tarjoaa kehitysalueen tulevalle liiketoiminnalle ja mahdollistajien kehitysaihioille kattavan 
ratkaisujen sarjan luomiseksi ja edelleen kehittämiseksi. 

Portfolio Kanban (Portfolion valmisteluseinä)  
Portfolio kanban, eli portfolion valmisteluseinä, on menetelmä, jota käytetään 
priorisoimaan portfolioaihioiden virtaa ideasta analyysiin, toteutukseen ja 
valmistumiseen. 
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Portfolio SAFe (Portfolion SAFe)  
Portfolio SAFe, eli portfolion SAFe, yhdensuuntaistaa strategian ja toteutuksen ja 
organisoi ratkaisujen kehittämisen arvon virtaamisen ympärille yhden tai useamman 
arvovirran avulla. 

Portfolio Vision (Portfolion visio)  
Portfolio visio, eli portfolion visio, on kuvaus portfolion arvovirtojen ja ratkaisujen 
tulevasta tilasta, ja se kuvaa, kuinka ne toimivat yhdessä saavuttaen portfolion tavoitteet 
ja yhtiön laajemman tavoitteen. 

Pre- and Post-PI Planning (Hankkeen inkrementin esi- ja jälkisuunnittelu)  
Pre- and Post-PI Planning, eli ennen hankkeen inkrementin suunnittelua ja sen jälkeen 
pidettävät suunnittelutapaamiset antavat suurten arvovirtojen toimitusjunille ja 
toimittajille mahdollisuuden linjata suunnitelmansa seuraavaa inkrementtiä varten.  

Product Management (Tuotehallinta)  
Product Management, eli tuotehallinta, on vastuussa haluttavien, toteuttamiskelpoisten, 
elinkelpoisten ja kestävien tuotteiden, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita tuote-
markkinaelinkaaren aikana, määrittämisestä ja rakentamisen tukemisesta. 

Product Owner (PO) (Tuoteomistaja)  
Product Owner (PO), eli tuoteomistaja, on ketterän tiimin jäsen, joka vastaa tarinoiden 
määrittelystä ja priorisoinnista tiimin kehitysjonossa. Tuoteomistaja linjaa hankkeen 
sujuvuuden varmistamiseksi tiimin tekemisen hankkeen toiminnallisuuksien ja 
komponenttien prioriteettien kanssa ja huolehtii käsitteellisen ja teknisen 
eheyden säilyttämisestä. 

Program Backlog (Hankkeen kehitysjono)  
Program Backlog, eli hankkeen kehitysjono, on yksi määrätty priorisoitu tallennuspaikka 
kaikelle tulevalle työlle, joka on valmisteltu toimitusjunan ratkaisun tekemiseksi käyttäjän 
tarpeiden ja liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi. Se sisältää arkkitehtuurin kiitoradan 
(Architectural Runway) kehittämiseen tarvittavat mahdollistavat toiminnallisuudet. 

Program Increment (Hankkeen inkrementti, PI)  
Program Increment (PI), eli hankkeen inkrementti, on ajanjakso, jonka aikana 
toimitusjuna (Agile Release Train, ART) tuottaa asteittain arvoa toimivien ja testattujen 
ohjelmistojen ja järjestelmien muodossa. PI:t ovat tyypillisesti 8–12 viikkoa pitkiä. PI:n 
tyypillisin toteutustapa on neljä peräkkäistä kehitysiteraatiota, joita seuraa yksi 
innovaatio- ja suunnitteluiteraatio (Innovation and Planning, IP). 

Program Increment Planning (Hankkeen inkrementin suunnittelu)  
Program Increment Planning, eli hankkeen inkrementin suunnittelu, on säännöllisin 
väliajoin tapahtuva, kasvokkain suoritettava suunnittelutapahtuma, joka antaa ketterälle 
toimitusjunalle (Agile Release Train) rytmin sekä suuntaa kaikki junan tiimit kohti 
yhteisiä tavoitteita.  
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Program Kanban (Hankkeen valmisteluseinä)  
Program and Solution Kanban, eli hankkeen ja ratkaisun valmisteluseinät, ovat 
menetelmiä, joilla visualisoidaan ja hallitaan toiminnallisuuksien (Features) ja 
kyvykkyyksien (Capabilities) virtausta ideoinnista analyysiin, toteutukseen ja julkaisuun 
jatkuvan toimitusputken (Continuous Delivery Pipeline) kautta. 

Release Train Engineer (RTE) (Toimitusjunan päällikkö)  
Release Train Engineer (RTE), eli toimitusjunan päällikkö, on ketterän toimitusjunan 
(Agile Release Train, ART) palveleva johtaja ja valmentaja. Toimitusjunan päällikön 
(RTE) tärkeimmät tehtävät ovat junan tapahtumien ja prosessien fasilitointi ja tiimien 
auttaminen tuottamaan arvoa tehokkaasti. RTE:t kommunikoivat sidosryhmien kanssa, 
eskaloivat esteitä, auttavat hallitsemaan riskejä ja edesauttavat periksiantamatonta 
parantamista.  

Release on Demand (Tarpeen mukainen julkaisu)  
Release on Demand, eli tarpeen mukainen julkaisu, on prosessi, joka siirtää uusia 
toiminnallisuuksia tuotantoon ja julkaisee ne välittömästi tai asteittain riippuen 
asiakkaiden kysynnästä. 

Roadmap (tiekartta)  
Roadmap, eli tiekartta, on tapahtumia ja tarkistuspisteitä (Milestones) sisältävä 
aikataulu, joka esittää suunnitellut ratkaisujen (Solution) julkaisut sovitulla ajanjaksolla. 

SAFe Implementation Roadmap (SAFen käyttöönoton tiekartta)  
SAFe Implementation Roadmap, eli SAFen käyttöönoton tiekartta, koostuu graafisesta 
yleiskuvasta, ja 12 artikkelin sarjasta, joka kuvaa strategian ja toimenpiteet, jotka on 
käytännössä osoittautuneet toimivaksi poluksi onnistuneeseen SAFe-käyttöönottoon.   

SAFe Program Consultants (SPC-konsultit, SPCs)  
Sertifioidut SAFe® Program Consultants (SPCs), eli SPC-konsultit, ovat muutoksen 
tekijöitä, joilla yhdistyy tekninen SAFe-tietämys ja sisäinen motivaatio yrityksen 
ohjelmisto- ja järjestelmäkehitysprosessien parantamiseen.  Heillä on ratkaiseva rooli 
SAFen menestyksekkäässä käyttöönotossa. SPC-konsultit voivat tulla monista yrityksen 
sisäisistä ja ulkoisista rooleista, kuten liiketoiminta- ja teknologiajohto, salkunhallinta, 
hanke- ja projektipäälliköt, prosessinomistajat, arkkitehdit, suunnittelijat ja konsultit. 

SAFe for Government (Julkishallinnon SAFe)  
SAFe for Government, eli julkishallinnon SAFe, on joukko menestyksekkäitä tapoja, 
joiden avulla julkisen sektorin organisaatiot voivat ottaa käyttöön Lean-ketteriä-
käytäntöjä julkishallinnossa. 

SAFe for Lean Enterprises (SAFe Lean-yrityksille)  
SAFe® for Lean Enterprises, eli SAFe Lean-yrityksille, on tietämyskanta (knowledge 
base) testatuista ja integroidusta periaatteista, käytännöistä ja taidoista liiketoiminnan 
ketteryyden saavuttamiseksi toteuttamalla Leaniä, ketterää ja DevOpsia suuressa 
mittakaavassa. 
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Scrum Master  
Scrum masterit ovat ketterien tiimien palvelevia johtajia ja valmentajia.  He ohjaavat 
tiimejä Scrumin, XP:n ja Kanbanin käyttöönottoon varmistaen, että sovittuja ketteriä 
prosesseja noudatetaan.  He auttavat myös poistamaan etenemisen esteitä ja 
vaalivat huipputiimin dynamiikkaa suojelevaa ympäristöä, tekemisen jatkuvaa virtaa 
sekä periksiantamatonta ja jatkuvaa kehittämistä.  

ScrumXP  
ScrumXP on kevyt prosessi, joka tuottaa arvoa itseorganisoituville moniosaajatiimeille 
SAFen puitteissa. ScrumXP seuraa Scrumin projektinhallintakäytäntöjä ja Extreme 
Programming (XP) -lähtöisiä käytäntöjä. 

Set-Based Design (Joukkopohjainen suunnittelu)  
Set-Based Design (SBD), eli joukkopohjainen suunnittelu, on käytäntö, joka ylläpitää 
useita vaatimus- ja muotoiluvaihtoehtoja avoinna mahdollisimman pitkään kehityssyklin 
aikana. Yhden valitun suunnitteluratkaisun sijaan identifioidaan ja tutkitaan useita 
vaihtoehtoja samanaikaisesti ja eliminoidaan huonommat vaihtoehdot ajan myötä.  Se 
lisää joustavuutta suunnitteluprosessissa sitoutumalla teknisiin ratkaisuihin vasta 
oletusten vahvistusten jälkeen, mikä tuottaa parempia taloudellisia tuloksia. 

Shared Services (Jaetut palvelut)  
Shared Services, eli jaetut palvelut, edustavat ihmisillä, toimenkuvilla ja palveluilla 
olevaa erikoisosaamista, joka on oleellista ketterän toimitusjunan (Agile Release Train, 
ART) tai ratkaisujunan (Solution Train) menestymisen kannalta, mutta jota ei voida ottaa 
käyttöön päätoimisesti. 

Solution (Ratkaisu)  
Kukin arvovirta tuottaa yhden tai useamman ratkaisun (Solution), joka käsittää 
asiakkaalle toimitettavia tuotteita, palveluja tai järjestelmiä ja jotka ovat joko yrityksen 
sisäisiä tai sen ulkopuolelta. 

Solution Architect/Engineer (Ratkaisuarkkitehti)  
Solution Architect/Engineer, eli ratkaisuarkkitehti, on vastuussa jaetun teknisen ja 
arkkitehtuurivision määrittämisestä ja viestimisestä koko ratkaisujunalle sen 
varmistamiseksi, että kehitettävä järjestelmä tai ratkaisu soveltuu haluttuun 
tarkoitukseen. 

Solution Backlog (Ratkaisun kehitysjono)  
Solution Backlog, eli ratkaisun kehitysjono, on tallennuspaikka tuleville kyvykkyyksille 
(Capability) ja mahdollistajille (Enablers), joista ratkaisu (Solution) ja ratkaisun 
arkkitehtuuri (architectural runway) rakentuvat ja jotka voidaan toteuttaa useammassa 
toimitusjunassa (ART). 

Solution Context (Ratkaisun konteksti)  
Solution Context, eli ratkaisun konteksti, tunnistaa tavoiteltavan ratkaisun 
toimintaympäristön kannalta kriittisiä tekijöitä. Se tarjoaa oleellisen ymmärryksen 
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ratkaisun vaatimuksista, käytöstä, asennuksesta, operoinnista ja ratkaisun tuesta. 
Ratkaisun konteksti vaikuttaa voimakkaasti tarpeen mukaiseen julkaisuun liittyviin 
mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. 

Solution Demo (Ratkaisun demo)  
Solution Demo, eli ratkaisun demo, on tapahtuma, jossa ratkaisujunassa tehty työ 
integroidaan, evaluoidaan ja tehdään näkyväksi asiakkaille ja muille sidosryhmille. 

Solution Intent (ratkaisun tarkoitus)  
Solution Intent, eli ratkaisun tarkoitus, on kuvauskanta (repository), jossa tallennetaan, 
hallitaan ja jolla viestitään sen hetkistä ja tavoiteltavaa ratkaisun toimintatapaa. Silloin, 
kun tämä vaaditaan, siihen sisältyvät sekä kiinteät että muuttuvat määritykset ja 
suunnittelut, viitteet sovellettaviin standardeihin, järjestelmämalleihin ja toiminnallisiin ja 
ei-toiminnallisiin testeihin sekä jäljitettävyys. 

Solution Management (Ratkaisun hallinta)  
Solution Management, ei ratkaisun hallinta, on vastuussa suuren mittakaavan 
haluttavien, toteuttamiskelpoisten, elinkelpoisten ja kestävien liiketoimintaratkaisujen, 
jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin ajan kuluessa, määrittämisestä ja rakentamisen 
tukemisesta. 

Solution Management (Ratkaisun hallinta)  
Solution Management, ei ratkaisun hallinta, on vastuussa suuren mittakaavan 
haluttavien, toteuttamiskelpoisten, elinkelpoisten ja kestävien liiketoimintaratkaisujen, 
jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin ajan kuluessa, määrittämisestä ja rakentamisen 
tukemisesta. 

Solution Train (Ratkaisujuna)  
Solution Train, eli ratkaisujuna, on organisointirakenne, jota tarvitaan koordinoimaan 
suurien ja monimutkaisten ratkaisujen kehitystä silloin, kun niihin tarvitaan useamman 
toimitusjunan tai toimittajan panosta. Ratkaisun visiota (Solution Vision), kehitysjonoa 
(Solution Backlog) ja tiekarttaa (Roadmap) ja yhteisiä hankkeen inkrementtejä (PI) 
käyttämällä ratkaisujuna yhdenmukaistaa siihen kuuluvien toimitusjunien (ART) 
liiketoiminta- ja teknologiamission.  

Solution Train Engineer (Ratkaisujunasuunnittelija, STE)  
Solution Train Engineer (STE), eli ratkaisujunasuunnittelija, on ratkaisujunan palveleva 
johtaja ja valmentaja, joka fasilitoi ja antaa ohjausta kaikkien arvovirran ART:iden 
työhön. 

Spanning Palette (Räätälöintipaletti)  
Spanning Palette, eli räätälöintipaletti, sisältää erilaisia rooleja ja tuotoksia, joita saattaa 
tarvita joskus tiimitasolla, hanketasolla, laajan ratkaisun tasolla tai portfoliotason 
yhteydessä. 
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Stories (Tarinat)  
Stories, eli tarinat, ovat lyhyitä kuvauksia jostain halutun toiminnallisuuden pienestä 
osasta, käyttäjän omalla kielellä kirjoitettuina.  Ketterät tiimit toteuttavat pienen, 
vertikaalisen järjestelmän osan, jotka on mitoitettu niin, että ne voidaan suorittaa 
valmiiksi yhdellä iteraatiolla. 

Strategic Themes (strateginen teema)  
Strategic Themes, eli strategiset teemat, ovat omanlaisiaan listattuja liiketoiminnan 
tavoitteita, jotka yhdistävät portfolion yhtiön liiketoimintastrategiaan. Ne vaikuttavat 
portfolion strategiaan ja tarjoavat liiketoiminnallisen kontekstin portfolion 
päätöksentekoon. 

Supplier (Toimittaja)  
Supplier, eli toimittaja, on ulkoinen tai sisäinen organisaatio, joka kehittää ja toimittaa 
sellaisia komponentteja, alijärjestelmiä tai palveluja, jotka auttavat ratkaisujunia 
(Solution Train) ja ketteriä toimitusjunia (Agile Release Train) toimittamaan ratkaisuja 
(Solutions) omille asiakkailleen. 

System Architect/Engineer (Järjestelmäarkkitehti/suunnittelija)  
System Architect/Engineer, eli järjestelmäarkkitehti/suunnittelija, on vastuussa jaetun 
teknisen ja arkkitehtuurivision määrittämisestä ja viestimisestä koko ketterälle 
julkaisujunalle (agile Release Train, ART) sen varmistamiseksi, että kehitettävä 
järjestelmä tai ratkaisu soveltuu haluttuun tarkoitukseen. 

System Demo (Järjestelmädemo)  
System Demo, eli järjestelmädemo, on toimitusjunan (ART) merkittävä tapahtuma, 
jossa katsotaan viimeisimmistä tiimien iteraatioista tulleet integroidut toiminnallisuudet 
(Features). Kukin demo tarjoaa objektiivisen arvion siitä, miten järjestelmän tekeminen 
on edistynyt viimeisimmässä inkrementissä. 

System Team (Integrointitiimi)  
System Team, eli integrointitiimi, on erikoistunut ketterä tiimi (Agile Team), joka auttaa 
ketterän kehitysympäristön luonnissa ja tukemisessa, yleensä sisältäen jatkuvaa 
toimitusputkea (Continuous Delivery Pipeline) tukevan työkalukokoelman kehityksen ja 
ylläpidon.  System Team, eli integrointitiimi, voi myös tukea ketterien tiimien tekemien 
tuotosten integrointia,  tekee tarvittaessa ratkaisun (Solution) päästä-päähän-testausta 
ja avustaa käyttöönotossa ja julkaisussa tarpeeseen. 

Team Backlog (Tiimin kehitysjono)  
Team Backlog, eli tiimin kehitysjono, sisältää hankkeen kehitysjonosta (Program 
Backlog) lähtöisin olevat kehitystarinat ja mahdollistavat tarinat (Enabler Stories) sekä 
tarinat, jotka syntyvät paikallisesti tiimin omasta erityisestä tarpeesta. Se saattaa 
sisältää myös muita töitä, jotka edustavat kaikkia asioita, joita tiimin on tehtävä 
edetäkseen oma osuuttaan järjestelmän kehittämisessä.  
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Team Kanban (Tiimin valmisteluseinä)  
Team Kanbanin, eli tiimin valmisteluseinän, avulla visualisoidaan työn kulku sekä 
hallitaan tiimin tuottaman arvon virtausta. Valmisteluseinä toimii työkaluna meneillään 
olevan työn määrän (WIP) rajoittamiseen, läpivirtaamisen mittaamiseen ja jatkuvaan 
parantamiseen. 

Value Stream Coordination (Arvovirran koordinointi)  
Value Stream Coordination, eli arvovirran koordinointi, määrittää, kuinka hallita 
riippuvuuksia ja käyttää hyväksi niitä mahdollisuuksia, jotka ovat olemassa ainoastaan 
arvovirtojen kohtauspisteissä. 

Value Streams (Arvovirrat)  
Value Streams, eli arvovirrat, kuvaavat työvaiheet, joita organisaatio tarvitsee 
toteuttaakseen jatkuvasti arvoa tuovia ratkaisuja omille asiakkailleen. 

Vision (Visio)  
Vision, eli visio, kuvaa sitä, millainen kehitettävä ratkaisu (Solution) tulee olemaan 
tulevaisuudessa. Se kuvastaa asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeita, toiminnallisuuksia 
sekä niiden toiminnallisuuksien luomiseksi tarvittavia kyvykkyyksiä. 

Weighted Shortest Job First (WSJF) (Painotettu nopein arvo)  
Weighted Shortest Job First, eli painotettu nopein arvo, on menetelmä priorisoida työtä 
(kuten toiminnallisuudet, kyvykkyydet ja kehitysaihiot), tuotteen kehitysvirtaan tuottaen 
mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn.  SAFessä WSJF arvioidaan viiveen 
aiheuttamana kustannuksena (CoD) jaettuna tehtävän työn suuruudella. 
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