
Suorita SAFe® -sertifikaatti!
Yhtenäistä tiimien ja yrityksen suunta

Leading SAFe ®
SAFe® 4 Agilist-sertifioinnilla

SAFe 4 Agilist (SA) - sertifioituna saat valmiudet, joilla on kysyntää 
maailmanlaajuisesti. Tämän kaksipäiväisen kurssin aikana opit SAFe®:n 
periaatteet ja käytännöt. Opit kuinka toimitusjuna tuottaa ja julkaisee arvoa ja 
mitä tarkoittaa johtaa Lean-ketterää muutosta yritystasolla. 

Implementing SAFe®

 SAFe® 4 Program Consultant -sertifioinnilla

Tule johtavaksi muutoksen asiamieheksi ja anna yrityksesi menestyä hektisillä 
markkinoilla – sertifikaatilla SAFe® 4 Program Consultant (SPC). Tämän neljän 
päivän kurssin aikana opit johtamaan Lean-Agile-muutosta hyödyntäen 
SAFe®:n käytäntöjä ja periaatteita. Opit tehokkaasti valmentamaan ohjelmia, 
käynnistämään ketteriä toimitusjunia, rakentamaan jatkuvan toimituskanavan 
ja DevOps-kulttuurin sekä pystyttämään ketterän portfolion. Kurssin kaksi 
ensimmäistä päivää – Leading SAFe® – antavat sinulle perusteet opettaa  
SAFe:a muille.

Scaled Agile tarjoaa sarjan kurssisuorituksia, jotka on täyttämään ketterien ammattilaisten 
koko uran ajan tarpeita. Kutakin sertifikaattia varten on olemassa maailmanluokan 
kurssimateriaali ja muuta arvokasta materiaalia, joiden avulla yksilö voi valmistautua 
menestymään SAFea käyttävän yrityksen avainhenkilönä. Tuloksena on korkealuokkaisia 
toteutuksia ja vakaampi organisaatio. 

SAFe® For Teams 
SAFe® 4 -Practioner -sertifioinnilla

Kehitä taitoja oppiaksesi tuottavaksi tiimin jäseneksi toimitusjunassa ja opi kuinka 
tehdään tehokkaasti yhteistyötä muiden tiimien kanssa sertifioitumalla SAFe® 
4 Practitioner (SP):ksi. Tämän kaksipäiväisen kurssin aikana osallistujat saavat 
syvällisen käsityksen ART:stä, miten se antaa lisäarvoa ja mitä he voivat tehdä 
voidakseen tehokkaasti toimia roolissaan käyttämällä Scrumia, Kanbania ja XP:tä.

SAFe®DevOps
SAFe® 4 DevOps Practitioner -sertifioinnilla

Tämä kahden päivän kurssi tarjoaa kattavan yleiskuvan DevOps-mallista, joka 
tarvitaan, jotta voidaan kiihdyttää arvon siirtoa käyttäjille, jatkuvan toimitusputken 
avulla. Osallistujat kartoittavat nykyisen arvovirran toimitusputkensa kautta ja 
tunnistavat ne käytännöt, jotka eliminoivat virtauksesta pullonkaulat.
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SAFe® Product Owner/Product Manager 
 With SAFe® 4 Product Owner/Product Manager -sertifioinnilla

Tällä kaksipäiväisellä kurssilla opit, kuinka tuotepäällikön, tuotehallinnan, 
ratkaisunhallinnan ja kehitysaihioiden omistajan roolit ohjaavat arvon tuottamista 
SAFe:a käyttävässä yrityksessä. Saat yleiskatsauksen SAFe®:stä, Lean-ketterä-
ajattelutavasta ja siitä, kuinka PO- ja PM-roolit toimivat yrityksessä edesauttaakseen 
lisäarvon tuottamista. Lopuksi saat perusteellisen ymmärryksen konkreettisista 
toiminnoista, työkaluista ja menetelmistä, jota käytetään tehokkaasti tuottamaan 
arvoa yritykselle.

SAFe® Release Train Engineer
SAFe® 4 Release Train Engineer -sertifikaatilla

Tässä edistyneessä työpajassa saat perusteellisen ymmärryksen SAFe:a käyttävän 
yrityksen olevasta toimitusjunan päällikön (Release Train Engineer) -roolista ja 
sen vastuista. Kokemuksellisen oppimisen menetelmillä opit, kuinka fasilitoit ja 
mahdollistat päästä-päähän arvon tuottamisen toimitusjunilla ja arvovirroilla.  
Opit kuinka palvelevan johtajuuden keinoin ja valmentamalla voit käynnistää 
huipputuottavan toimitusjunan (ART), ja kuinka suunnittelet ja toteutat hankkeen 
inkrementin (PI) suunnittelukokouksen, joka on ensisijainen SAFe:a käyttävän 
organisaation yhtenäisyyden mahdollistaja. 
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UUDET SCRUM  
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SAFe® Scrum Master
SAFe® 4 Scrum Master -sertifikaatilla

Osallistujat oppivat, miten toimia scrum masterina SAFe®:a käyttävässä 
yrityksessä. Toisin kuin perinteisessä scrum master -koulutuksessa, jossa 
opiskellaan vain tiimitason Scrumia, SAFe® Scrum Master -kurssilla opitaan 
käyttämään Scrumia osana koko yrityksen toimintatapaa. 
Tähän kuuluu hankkeen inkrementin (PI) menestyksekäs suunnittelu ja 
toteuttaminen, mikä on keskeinen osa SAFe®:a käyttävän yrityksen toimintaa.
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TUOTEOMISTAJAT, 
TUOTEHALLINTO

SAFe® Advanced Scrum Master 
SAFe® 4 Advanced Scrum Master -sertifikaatilla

Tämä kurssi valmentaa nykyiset scrum masterit johtamaan SAFe®-
implementaatiota menestyksekkäästi yrityksessä fasilitoiden ketteriä tiimejä, 
hanketta ja yritystä Kurssi kattaa ryhmien välisen vuorovaikutuksen fasilitoinnin, 
joka tukee hankkeen toteutusta ja periksiantamatonta parantamista. Se laajentaa 
scrumin paradigmaa tuomalla siihen skaalatun suunnittelun ja DevOps:n 
käytännöt; suunnitteluseinän (Kanban) käytön arvon virtauksen fasilitoimiseksi; 
ja isompien hankkeiden ja yritysten tarvitseman arkkitehtien, tuotehallinnon ja 
sidosryhmien osallistamisella saatavan tuen. 
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Lisätietoa
Jos haluat lisätietoa SAFe:sta, vieraile seuraavilla verkkosivuilla.

Scaled Agile Framework: www.scaledagileframework.com

Scaled Agile roolipohjainen SAFe-koulutus ja sertifiointi: www.scaledagile.com

Tietoa Scaled Agile, Inc.:istä
Maailman johtavimman ketterien yritysten käyttämän SAFe-mallin®, tarjoaa Scaled Agile, 
Inc. Opetuksella ja sertifioinnilla, globaalilla kumppaniverkostolla ja yli 250 000 koulutetun 
ammattilaisen kasvavalla yhteisöllä Scaled Agile auttaa yrityksiä rakentamaan parempia 
järjestelmiä, lisäämään työntekijöiden sitoutumista ja parantamaan liiketoiminnan 
tuloksia. Scaled Agile on mukana Pledge 1%:n yritystoiminnan hyväntekeväisyydessä ja 
yhteisöpalveluissa. 

Yhteystiedot: 
Scaled Agile, Inc.
5400 Valmont Rd, Suite 300
Boulder CO 80301 USA
+1 303 554 4367  |  support@scaledagile.com
www.scaledagile.com




