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Tämän tutkimuksen kohdeyritys harjoittaa projektiliiketoimintaa suomessa rakennus-

alalla usealla paikkakunnalla.  Projektiliiketoiminnan tehokas johtaminen ja kehittäminen 

edellyttävät vakioitujen toimintatapojen sekä prosessien laajaa käyttöä. Kohdeyrityksessä 

on määritelty projektien johtamiseen liittyvät toimintatavat ja prosessit. Suoritetuissa au-

ditoinneissa on kuitenkin huomattu, että kohdeyrityksen projekteja johdetaan vaihtele-

villa tavoilla. Tämän takia koko projektiliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen on 

erittäin haastavaa.  

Kohdeyrityksen määrittelemiä toimintatapoja ei projektihenkilöstön keskuudessa tunneta 

riittävästi, tai niiden noudattamista ei koeta tarpeelliseksi. Nykyinen projektinhallintajär-

jestelmä on käytettävyydeltään heikko, eikä se tuota esimiehille selvää signaalia projek-

tien tilasta. Näiden asioiden seurauksena kohdeyrityksen eri toimipisteisiin on muodos-

tunut eriäviä toimintatapoja, joiden toimivuus ja tehokkuus vaihtelevat huomattavasti. 

Kohdeyritys suunnittelee projektinhallintajärjestelmää ja -prosessia palvelevan työkalun 

hankintaa. Työkalun käytön tulisi parantaa projektinhallintajärjestelmän käytettävyyttä 

sekä antaa selkeitä signaaleja määriteltyjen toimintatapojen ja prosessien käytöstä. Työ-

kalu tulee rakentumaan tietoteknisten järjestelmien varaan.  

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmää ja – 

prosessia palvelevan työkalun tärkeimmät ominaisuudet. Tutkimuksessa käytettiin kon-

struktiivista tutkimusotetta, sillä ensin tutustuttiin nykytilaan ja eri osapuolten tarpeisiin, 

minkä jälkeen nykytilaa kehitettiin kohti määriteltyjä tavoitteita. Tietoa hankittiin haas-

tatteluiden, kohdeyrityksen raporttien ja työpajojen avulla. Ohjelmistomarkkinoiden tar-

jonnasta haettiin ratkaisuja kohdeyrityksen tarpeisiin verkkomateriaalien ja ohjelmis-

toesittelyiden pohjalta. Kohdeyrityksessä tehtävän empiirisen tutkimuksen lisäksi suori-

tettiin kirjallisuustutkimus projektiliiketoimintaan, projektinhallintajärjestelmiin sekä tie-

toteknisten järjestelmien hankintaan. Näin luotiin teoriapohja, jonka perusteella liiketoi-

minnasta tunnistettuja kehitystarpeita priorisoitiin ja jalostettiin tietoteknisiä järjestelmiä 

koskeviksi vaatimuksiksi. Tutkimuksen tuloksina syntyneitä työkalun tärkeimpien omi-

naisuuksien listausta, vaatimusluetteloa ja työkalun toimintakaaviota käytettiin ohjelmis-

toyrityksille lähetetyissä tarjouspyynnöissä. Lisäksi tutkimusraportista jää kohdeyrityk-

sen käyttöön dokumentti, josta selviävät työkalun eri ominaisuuksien alkuperät. Tutki-

muksessa koottu ja analysoitu tieto auttaa kohdeyrityksen ja ohjelmistoyritysten välistä 

kommunikaatiota tietoteknisen järjestelmän hankintaprojektin myöhemmissä vaiheissa. 
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The target company of this thesis practices project business on many different locations. 

Effective management and development of project business at enterprise level has to be 

based on standardized project management processes. The target company has defined its 

own project management process, but audits show that the projects of the company are 

managed in various ways. As a consequence management and development of the whole 

project business becomes very challenging. 

The defined project management process is not used by the project personnel, because 

they don’t know it well enough, or they see it as unnecessary work. The usability of the 

current project management system is poor and it doesn’t provide clear signals of the state 

of the projects to the foremen. This has led to the current state, where different offices 

have developed their own ways of managing projects with varying results. The target 

company is planning to invest in a tool which would back the project management system 

and process. The implementation of this tool should enhance the usability of the project 

management system and give clear signals from the use of the defined project manage-

ment process. The tool will be based on IT-systems.  

The purpose of this study was to identify the main features of the tool. The current state 

and the needs of different stakeholders were studied by conducting interviews, reading 

company reports and arranging workshops. After that, the possible solutions to the target 

company’s problems were searched from the software market by web material and soft-

ware demonstrations. As an addition to the empirical study performed at the target com-

pany, literary survey was made to the topics of project management, project management 

systems and software production. This served as a platform from which it was possible 

to prioritize the problems found from the business and refine them in to features and re-

quirements for the tool. This study report will help the target company to communicate 

their needs to the software companies later on the IT investment project. This report will 

also serve as a document from which each feature and requirement of the tool can be 

traced back to its source. The feature listings and graphs presented on the appendix pages 

were used as a part of the offer requests which was sent to the software companies.               
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Projektiliiketoiminnassa yrityksen päämäärien saavuttaminen edellyttää johdettua ja ta-

voitteellista toimintaa. Projektien kertaluontoisuus ja monimuotoisuus vaikeuttaa toimin-

nan hallintaa muuhun tuottavaan teollisuuteen verrattuna. Avain yrityksen toiminnan jat-

kuvan kehittämiseen on tehdyistä virheistä oppiminen ja hyvien toimintatapojen monis-

taminen. Tämä edellyttää toiminnan tehokasta dokumentaatiota sekä tarpeellisen ja oike-

assa muodossa olevan tiedon siirtymistä yrityksen eri osiin oikeaan aikaan.  

Projektien kertaluontoisuuden muodostamiin haasteisiin pystytään vastaamaan vaki-

oiduilla toimintatavoilla ja kumppanuussuhteilla. Vaikka itse projekti on ainutkertainen, 

siihen liittyy muissakin projekteissa tapahtuvia osaprosesseja, joita pystytään vakioimaan 

ja kehittämään. Tutut ja hyväksi todetut yhteistyöyritykset auttavat toiminnan vakioin-

nissa, kun toimintatavat, henkilösuhteet ja työnjako ovat osapuolille tuttuja.  

Yrityksen kasvaessa myös projekteihin liittyvä tietomäärä kasvaa ja kokonaisuuden hal-

linta vaikeutuu, kun suurempi määrä ihmisiä toimii kukin hieman omalla tavallaan. Tä-

män tutkimuksen kohdeyritys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vakioitujen toi-

mintatapojen eteen on tehty töitä, mutta kokemus osoittaa, että käytäntö on kirjavaa. 

Haasteita yhtenäistämiseen yrityksen maantieteellinen hajautumisen lisäksi aiheuttavat 

yrityksen sisällä vallitsevat vanhat tavat, joihin on totuttu. Suoritettujen auditointien pe-

rusteella on huomattu, että määriteltyjen toimintatapojen mukaan suoritetut projektit te-

kevät parempaa tulosta. 

Kohdeyrityksen käyttämissä nykyisissä järjestelmissä ongelmia projektien hallintaan ai-

heuttavat yrityksen sisällä vallitsevat erilaiset käytännöt. Projektinhallintajärjestelmän 

huono käytettävyys aiheuttaa paljon hajontaa dokumenttien ja projektien hallinnassa, jol-

loin projekteja ei pystytä vetämään vakioidulla tavalla läpi. Esimiehet eivät nykyisillä 

järjestelmillä pysty seuraamaan määriteltyjen toimintatapojen mukaista projektien etene-

mistä. Järjestelmän käyttäjät voivat tallentaa projektin kannalta tärkeitä dokumentteja 

omille tietokoneilleen, jolloin muut työntekijät eivät pääse niihin käsiksi, eikä käytössä 

ole välttämättä uusimmat ja yhtenäiset dokumenttipohjat. Joskus tärkeitä dokumentteja ja 

yrityksen määrittelemän projektin johtamisprosessin osia jätetään jopa käymättä läpi. 

Tämä aiheuttaa ongelmia muun muassa riskien hallintaan, hankintojen suunnitteluun ja 

kustannustietojen tarkkuuteen. 
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Dokumentaation puutteellinen arkistointi aiheuttaa sen, ettei kerran tehdyistä virheistä 

päästä oppimaan, eikä tieto liiku yrityksen sisällä riittävän hyvin. Johtamisjärjestelmässä 

määritelty sisältö tulisi tallentaa nykyisessä järjestelmässä verkkolevylle. Tiedostopo-

luista tulee todella pitkiä, jolloin käytettävyys laskee. Tämä ei kannusta projektinhallin-

tajärjestelmän käyttöön. Käytännön tasolla on kuitenkin kehitetty hyviä käytänteitä, jotka 

täytyisi saattaa laajempaan käyttöön.  

Kun kohdeyritys kehittää toimintaansa näissä asioissa, työntekijät pystyvät keskittymään 

paremmin tuottavaan toimintaan, ja yrityksen johdon on helpompi seurata sekä johtaa 

toimintaa. Toiminnan kehittämiseksi suunnitellaan projektinhallintajärjestelmää ja -pro-

sessia palvelevan työkalun käyttöönottoa. Työkalun avulla esimiehet pystyvät reagoi-

maan määritellystä projektien johtamisprosessista ilmeneviin poikkeamiin, kun he saavat 

käyttöönsä selkeän graafisen esityksen eri projektien tilasta. Näiden poikkeamien määrä 

myös pienenee, kun projektipäälliköt saavat helposti käyttöönsä valmiit dokumenttipoh-

jat ja projektirakenteet. Työkalu huolehtii projektinhallintajärjestelmään määriteltyjen 

projektin tarkastuspisteiden luomisesta ja aikataulutuksesta. Parempi ymmärrys yrityksen 

toiminnasta auttaa tekemään laadukkaampia päätöksiä strategiaan liittyen. Matalan tek-

nologian yrityksissä tiedonkulun ja prosessien tehokkuus ovat parantuneen kustannuste-

hokkuuden myötä kriittisen tärkeitä kilpailukyvyn osatekijöitä. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tuotokset 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää yrityksen projektinhallintajärjestelmää palvele-

van työkalun tärkeimmät ominaisuudet. Tavoitteen saavuttamiseksi on perehdyttävä yri-

tyksen nykyiseen toimintaan ja projektinhallintajärjestelmään. Työkalun käyttäminen ke-

hittää kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmää johdettavuuden ja käytettävyyden 

kannalta. Tutkimus luo samalla pohjaa yrityksen tuleville kehitysprojekteille osana tieto-

teknisen järjestelmän hankintaprojektia. 

Projektinhallintajärjestelmän ja -prosessin laajempi käyttö ja esimiesten parempi reagoin-

tikyky mahdollistavat toiminnan kehittämisen jatkossa. Työkalun ominaisuuksien mää-

rittely tapahtuu etsimällä mahdollisia ratkaisuja projektinhallintajärjestelmän ja -proses-

sin johdettavuudessa ja käytettävyydessä esiintyviin ongelmiin. Ongelmat pyritään rat-

kaisemaan ohjelmistomarkkinoiden tarjoamien ja/tai yrityksessä jo olemassa olevien oh-

jelmistojen avulla. Tutkimuksen lopputuloksena syntyy perusteltu määritelmä kohdeyri-

tyksen tarpeista ja ohjelmistomarkkinoiden tarjonnasta, minkä perusteella voidaan ver-

tailla tarpeisiin vastaavia ratkaisuja projektinhallintajärjestelmän ja -prosessin kehittä-

miseksi. Vertailun pohjaksi tuotettavan tiedon avulla voidaan ohjelmistoyrityksiltä pyy-

tää alustavia tarjouksia. Tutkimuksen tavoitteet ja tuotokset esitetään kuvassa 1.  
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Kuva 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tuotokset 

 

Tutkimuksen tuotokset on jaettu kolmeen kategoriaan: 

 Yrityksen vaatimukset projektinhallintajärjestelmää ja -prosessia palvelevalle 

työkalulle 

o Johdon tarpeet 

o Prosessin ja työkalun käytettävyyteen liittyvät toiminnallisuudet 

o Auditoinneista löytyneet projektitoimintaan liittyvät haasteet ja mahdolli-

set ratkaisut 

 Järjestelmien tarjoamat ominaisuudet  

o Yrityksen käytössä olevien järjestelmien arviointi 

o Markkinoiden tarjoamat järjestelmät 

o Eri järjestelmien ominaisuuksista johdetut kehitysehdotukset kohdeyrityk-

selle 

 Työkalun toiminnot 

o Yrityksen tarpeiden ja järjestelmien tarjoamien ominaisuuksien yhteenso-

vittaminen 

o Eri toiminnoista (ja järjestelmistä) aiheutuvien kustannustietojen alustava 

selvittäminen 
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1.3 Tutkimuksen suoritus ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytetään konstruktiivista tutkimusotetta, jossa määritellään tavoitetila ja 

pyritään saavuttamaan tavoitteet kehittämällä määrätietoisesti nykytilaa. Työhön liittyvät 

haasteet ja kompleksisuus johtuvat vaihtoehtoisten toteutustapojen sekä päämäärien lähes 

rajattomasta määrästä. Nykytilan selvittämiseksi analysoidaan yrityksen auditointiaineis-

toa ja suoritetaan haastatteluja. Tutkimusta varten perustetaan referenssiryhmä, jonka työ-

pajoissa kartoitetaan työkalun toimintoihin liittyviä asioita ja pohditaan hyviä ratkaisuja 

sekä käytännöllisiä apuvälineitä projektien johtamiseen. Ryhmä koostuu toimiala-, pro-

jekti-, hanke- ja asennuspäälliköistä. Tutkimus suoritetaan työskentelemällä yrityksen 

palveluksessa. 

Tutkimuksen empiiristä osuutta palvelemaan suoritetaan kirjallisuuskatsaus projektiliike-

toiminnan johtamiseen, markkinoiden tarjoamiin projektinhallinnan työkaluihin sekä tie-

toteknisen järjestelmän hankintaan. Tutkimusprojektin aikana järjestetään säännöllisesti 

projektin ohjausryhmän kokouksia, joissa raportoidaan tutkimuksen eri vaiheista ja ana-

lysoidaan saatuja tuloksia.  

Työssä on otettava huomioon myös ratkaisuvaihtoehtojen kattavuus projektitoiminnan 

vaatimusten kannalta. Työkalun kattavuus toimii yhtenä projektinhallintajärjestelmän 

käytettävyyden edellytyksenä.  Työkaluun tarvittavat toiminnot selvitetään eri ryhmien 

kokouksissa, henkilöstön haastatteluissa ja ohjelmistoesittelyissä. Auditoinnin aineisto-

analyysista saadaan pohjatietoa projektinhallintajärjestelmän ja - prosessin kehittämistar-

peiden tarkempaa selvittämistä varten. Järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet suodatta-

vat yrityksen toiveet priorisoinnin ja toteutettavuuden kautta uuden työkalun ominaisuuk-

siksi.  

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen empiirinen osuus käsittelee kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmän 

kehittämistä yrityksen johdon ja projektihenkilöstön tarpeiden kannalta. Tutkimus kes-

kittyy projektinhallintajärjestelmään projektien johtamisprosessin osakokonaisuutena. 

Yksittäisten projektien hallinnan kannalta tärkeitä osakokonaisuuksia käsitellään ainoas-

taan paremman kokonaiskuvan saamiseksi ja yrityksen tulevien kehitysprojektien poh-

jaksi. Kohdeyrityksen käytössä olevan projektien johtamisprosessimallin sisältö oletetaan 

toimivaksi, joten toimivuuden tutkiminen rajataan pois. Tutkimus on osa tietoteknisen 

järjestelmän käyttöönottoprosessia, jonka päävaiheet esitetään kuvassa 2. 
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Kuva 2. Tietoteknisen järjestelmän käyttöönottoprosessin päävaiheet ja tehtävät 

(mukaillen Kettunen & Simons 2001) 

 

Tutkimuksessa suoritetaan kuvan 2. suunnitteluvaiheen kaikki tehtävät. Vaatimusmäärit-

tely toteutetaan suppeana vaatimusluettelona, koska kaikki tarkasteltavat ohjelmistot ovat 

jo tuotannossa. Hankintavaiheesta tutkimuksessa tehdään markkinakatsaus, annetaan eh-

dotus valintakriteereistä ja kartoitetaan mahdollisia toimittajia sekä ohjelmistoja. Tämän 

lisäksi järjestelmää mitoitetaan alustavasti budjettiarvioita varten. Tutkimuksessa tuote-

tun tiedon pohjalta kohdeyritys voi viedä hankintavaiheen loppuun, jonka jälkeen voidaan 

mahdollisen investointipäätöksen perusteella siirtyä käyttöönottovaiheeseen ja tuotanto-

käyttöön. Tämä laajempi kokonaisuus täytyy ottaa tutkimuksessa huomioon.  

Tutkimuksessa suoritettavat kirjallisuuskatsaukset muodostavat tutkimuksen teoriapoh-

jan, ja niissä käsitellään projektiliiketoiminnan johtamista, tietoteknisen järjestelmän 

hankkimista sekä kohdeyrityksen käyttöön soveltuvia projektien hallintaan kehitettyjä 

ohjelmistoja. Tarkasteltavat ohjelmistot rajataan yrityksen ohjelmistoasiantuntijoiden oh-

jeiden mukaan. Tutkimuksen rajaus tehdään aiheen laajuuden ja kohdeyrityksen tärkeim-

pien tarpeiden takia. 

1.5 Raportin rakenne 

Tutkimusraportti koostuu seitsemästä luvusta, joista ensimmäinen toimii johdantona. 

Johdantoluvussa esitellään tutkimuksen taustaa, tavoitteita ja menetelmiä. Ensimmäinen 

luku muodostaa suunnitelman tutkimuksen etenemiselle. Toisessa luvussa perehdytään 

projektiliiketoiminnan johtamiseen. Tutkimuksen kannalta on tärkeää selvittää projekti-

liiketoiminnan erityispiirteitä, vaatimuksia ja käsitteitä, jotta myöhemmin esiteltävät pro-

jektiliiketoimintaan kehitetyt tietotekniset työkalut pystytään perustellusti käymään läpi. 

Kolmas luku keskittyy tutkimuksen asemoinnin kannalta oleelliseen tietoteknisten järjes-

telmien hankintaan. Luvussa selvitetään, kuinka tietoteknisen järjestelmän hankinta kir-

jallisuuslähteiden mukaan tyypillisesti suoritetaan. 
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Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen kohdeyritys ja nykyinen projektinhallintajär-

jestelmä edellisten lukujen muodostaman näkökulman pohjalta. Nykytilan selvittämisen 

jälkeen käsitellään yksityiskohtaisesti järjestelmän kehittämistarpeita ja – mahdollisuuk-

sia. Tämä toteutetaan tutkimalla yrityksen projektitoiminnassa esiintyviä ongelmia sekä 

etsimällä ongelmiin käyttökelpoisia ratkaisuja. Viidennessä luvussa näitä ratkaisuja hae-

taan ensin yrityksen käytössä oleviin ohjelmistoihin tutustumalla, minkä jälkeen etsitään 

mahdollisesti parempia vaihtoehtoja ohjelmistomarkkinoiden tarjonnasta. 

Projektinhallintajärjestelmää palvelevaan työkaluun kohdistuvat vaatimukset perustelui-

neen esitellään kuudennessa luvussa, jossa suoritetaan myös vaatimusten vertailu tutki-

muksen kohteena olleisiin ohjelmistovaihtoehtoihin ja esitetään suosituksia kohdeyrityk-

selle. Koko tutkimus vedetään yhteen seitsemännessä luvussa sulavan kokonaisuuden ai-

kaansaamiseksi.  
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2. PROJEKTILIIKETOIMINTA  

Tässä luvussa käsitellään projektiliiketoimintaan liittyvää teoriaa ja esitellään projektitoi-

minnan johtamiseen liittyviä haasteita. Näin luku toimii raportin teoreettisena pohjana, 

johon myöhemmin käsiteltävät tutkimuksen empiirinen osuus ja ratkaisumallit osittain 

tukeutuvat. Luvussa käydään myös läpi projektiliiketoiminnan kannalta tärkeitä termejä 

ja käsitteitä. Raportointi perustuu suurelta osin Tampereen teknillisen yliopiston oppima-

teriaaleihin ja kirjaston tietokannan artikkeleihin.  

2.1 Johdatus projektiliiketoimintaan 

Projekti voidaan määritellä monella eri tavalla. Useimmissa projektin määritelmissä ko-

rostetaan kuitenkin projektin ainutkertaisuutta, tavoitteellisuutta sekä selkeää alkamis- ja 

päättymisajankohtaa. Aalto yliopiston projektiliiketoiminnan professori Karlos Artto 

määrittelee projektin seuraavasti: ”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, 

monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan 

ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus.” (Artto et al. 2006) Usein projektin 

kompleksisuus perustuu sen elinkaaren alkuvaiheessa etenemismahdollisuuksien rajatto-

maan määrään, sillä projektin syntyvaiheessa tunnistetaan ainoastaan projektin tarve. 

Tarkkaa käytännön ratkaisua ei vielä tässä vaiheessa tunneta. Projektin edetessä ratkai-

sutavat tarkentuvat, mutta tämän seurauksena projektiin liittyvä tietomäärä kasvaa räjäh-

dysmäisesti. Myöhemmissä projektin vaiheissa kompleksisuus johtuukin projektiin liit-

tyvän tietomäärän massiivisuudesta ja eri osapuolten sosiaalisesta toiminnasta projek-

tiympäristössä. (Pennanen 2012) Perinteisten toimitusprojektien rinnalle on globaaleilla 

markkinoilla kiihtyvän kilpailun ja digitalisaation seurauksena syntynyt kasvava määrä 

myös erilaisia kehitys- ja investointiprojekteja. Wikströmin (2010) mukaan teknologia- 

ja palveluyritykset organisoivat operatiivista toimintaansa yhä useammin projektimuotoi-

sesti. Projektitoimintaan liittyviin haasteisiin pyritään yritysmaailmassa vastaamaan pro-

jektinhallinnan keinoin. 

Ahola (2016) määrittelee projektinhallinnan projektin tavoitteiden ja päämäärän saavut-

tamiseen tähtäävien johtamistapojen soveltamiseksi. Projekteille tulee asettaa laa-

juus/laatu-, aika- ja kustannustavoitteet (Pelin 2011). Projektin päämäärä ja tavoitteet ovat 

sidoksissa eri sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin, jolloin projektiorganisaatiosta on 

hyvä löytyä teknisen osaamisen lisäksi myös sosiaalista osaamista. Projektimuotoinen 

tuotanto mahdollistaa tehokkaasti tuotteiden ja palveluiden räätälöinnin juuri tiettyyn tar-

peeseen vastaavaksi.  

Yrityksen harjoittaman liiketoiminnan tarkoituksena on maksimoida yrityksen omistajien 

saama tuotto pitkällä aikavälillä (Oksaharju 2014). Tällöin myös yritysten toteuttamien 
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projektien tulee ainakin välillisesti tukea yrityksen taloudellisia tavoitteita pitkällä aika-

välillä. Projektiliiketoiminta on, Artto et al.:n (2006) mukaan: ”projekteihin liittyvää joh-

dettua ja tavoitteellista toimintaa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista.” 

Toiminnalla tulee olla siis yhteys suoraan yrityksen johdossa määriteltyyn strategiaan ja 

sen toteuttamiseen. Projektin sisällä tulee keskittyä projektityön tehokkaan ja suunnitel-

mallisen tuottamisen lisäksi yrityksen tiettyjen päämäärien saavuttamiseen. Kuvattu toi-

minta edellyttää tehokasta tiedon siirtymistä, selkeitä prosesseja ja järjestelmällistä työtä 

projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen johdolta.  

Yrityksen kasvaessa myös sen toteuttamiin projekteihin liittyvä tieto- ja henkilömäärä 

kasvaa. Tämän seurauksena projektiliiketoiminnan tehokas ja strategian mukainen har-

joittaminen vaikeutuu toimitusprojekteissa. Projektien toimittamista harjoittavan yrityk-

sen koon ja henkilöstömäärän kasvaminen voi aiheuttaa projekteille vyörytettävien välil-

listen kustannusten lisääntymistä. Suurissa yrityksissä pyritäänkin minimoimaan välillis-

ten kustannusten syntymistä tiedon siirtoon ja toimintojen automatisointiin keskittyvällä 

kehitystoiminnalla. Nykymaailmassa tämä edellyttää tietoteknisten järjestelmien teho-

kasta käyttöä. Projektiliiketoimintaa voidaan yritystasolla kehittää vakioimalla yrityksen 

tuotantoprosessi riittävän tarkasti kaikissa yrityksen projekteissa, ja kehittämällä proses-

sia jatkuvasti havaittujen puutteiden perusteella. Lisääntyneiden välillisten kustannusten 

vastapainona yritys hyötyy koostaan markkinoilla esimerkiksi parantuneen neuvottelu-

aseman, laajempien referenssien ja alhaisempien materiaalikustannusten seurauksena.  

2.1.1 Projektiorganisaatio ja projektin sidosryhmät 

Projektiorganisaatio on väliaikainen, tietyn työn suorittamiseksi perustettu organisaatio, 

joka puretaan projektin toteuttamisen jälkeen. Tällöin jokaista työtä varten voidaan koota 

paras saatavilla oleva joukko, ja osaaminen vapautuu muuhun käyttöön projektin päätty-

misen jälkeen. Kokonaisuutta tarkastellessa voidaan olettaa, että projektin onnistuminen 

tai epäonnistuminen on juurikin projektiorganisaation ansiota. (Artto et al. 2006) Erityyp-

piset projektit tulee organisoida eri tavoin. Organisoinnissa on otettava huomioon projek-

tin laajuus ja tyyppi, käytettävissä oleva henkilöstö ja projektin tekninen sisältö. Organi-

saatiorakennetta suunniteltaessa voidaan Vuorisen (2016) mukaan hyödyntää taulukossa 

1 esiteltäviä periaatteita. 
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Taulukko 1. Organisaatiorakenteen suunnittelussa hyödynnettäviä periaatteita  

 

Projektilla on yleensä asiakas, joka on tilannut projektin. Projektin laajuudesta sekä asi-

akkaan omasta tietotaidosta ja tahdosta riippuen, voidaan projektiin nimittää erilaisia joh-

toryhmiä ja valvojia. Itse projektiryhmän toiminnasta vastaa yleensä projektin toimittajan 

nimittämä projektipäällikkö. Projektiryhmän koostumus riippuu täysin toteutettavasta 

projektista ja laadituista sopimussuhteista. Tyypillinen voimalaitosprojektin organisaa-

tiorakenne esitetään kuvassa 3. 

   

Kuva 3. Esimerkki projektin organisaatiorakenteesta (Vuorinen 2016) 
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Kuvasta 3. nähdään projektiryhmän sisällä vaikuttavien ryhmien laajuus ja monimuotoi-

suus. Projektin sirpaloituneen organisaation kokonaisvaltainen johtaminen vaatii teho-

kasta oikean tiedon liikkumista ja toiminnan läpinäkyvää valvontaa. Artto et al.:n (2006) 

mukaan projektiorganisaation liittyminen yrityksen organisaatiorakenteeseen riippuu to-

della paljon yrityksen harjoittaman projektitoiminnan laajuudesta. Mikäli projektit ovat 

yrityksen pääasiallinen tulonlähde, voidaan yrityksen organisaatiorakenne luoda palvele-

maan projektitoimintaa kattavasti. Tyypillisesti projektit lainaavat resursseja yritysorga-

nisaation yksiköiltä tarpeensa mukaan. Projektiorganisaatiossa määräaikansa viettäneet 

henkilöt palautuvat takaisin yrityksen organisaatioon tai seuraavaan projektiin (Pelin 

2011). Väliaikaisuus ja organisaation jatkuva muuttuminen vaatii tarkoituksenmukaisen 

geneerisen ohjeistuksen ja prosessimallien laatimista. Näin voidaan varmistua tärkeim-

pien asioiden yhtenevästä hoitamisesta.  

Aholan (2016) mukaan projektin sidosryhmäksi lasketaan kaikki ryhmät ja yksilöt, jotka 

voivat vaikuttaa projektiin tai sen tavoitteiden toteutumiseen ja/tai johon projekti tai sen 

tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa. Esimerkkejä projektin erilaisista sidosryhmistä esi-

tetään kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Projektin sidosryhmiä (mukaillen Ahola 2016) 

 

Kuvasta 4. nähdään, että etenkin laajoihin projekteihin liittyvä sidosryhmäjoukko on to-

della mittava. Useilla eri sidosryhmillä voi olla erilaiset tavoitteet projektille ja toisistaan 

poikkeavia näkökulmia projektin etenemiselle. Menestyvä projektiorganisaatio ei voi olla 

tiedostamaton sidosryhmiään kohtaan, vaan sen tulee tasapainoilla sidosryhmien vaati-

musten ja näkemyserojen keskellä. Kaikki tämä tapahtuu sosiaalisessa ympäristössä, joka 

on luonteeltaan dynaaminen ja kompleksinen. Projektiympäristössä työskentelyä pyritään 
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helpottamaan kumppanuussuhteilla ja vakioiduilla toimintatavoilla, jotka luovat toistu-

vuutta sekä yleisiä sääntöjä projekteihin.      

2.1.2 Projektisuunnitelma 

Projekteihin liittyvät vahvasti suunnitelmallisuus ja ohjaus sekä niiden tueksi kehitetyt 

johtamismenetelmät. Projektin tasokas suunnittelu ja toteuttavan työn jatkuva ohjaus ta-

kaavat projektin tavoitteiden saavuttamisen. Projektisuunnitelmalla pyritään ennakoi-

maan projektissa esiintyviä ongelmia ja kehittämään ratkaisuja, joiden avulla vaadittu 

lopputulos saavutetaan. Projektisuunnitelma tulee laatia vastaamaan organisaation ja asi-

akkaan laatuvaatimuksia. Yrityksen johdon täytyy esittää kirjallinen ohjeistus projekti-

suunnitelman sisällöstä, laatimistavasta ja hyväksynnästä. Näin mahdollistetaan suunni-

telmallisuuden toteutuminen kaikissa yrityksen projekteissa. (Pelin 2011, Streun 2006)   

Projektisuunnitelma syntyy projektipäällikön ja projektin muiden avainhenkilöiden yh-

teistyön tuloksena. Työsuunnitelman ja resurssien jakamisen pohjana toimivat projektin 

tavoitteet sekä toiminnalliset määrittelyt. Pelinin (2011) mukaan projektin suunnittelu-

vaihe voidaan jakaa seuraaviin osavaiheisiin: 

 Projektin vaiheistus ja osittaminen (WBS) 

 Aikataulun laatiminen 

 Resurssisuunnittelu 

 Kustannusbudjetin laatiminen 

 Projektihallinnan suunnittelu ja ohjeistus 

WBS toimii aikataulutuksen ja resursoinnin pohjana. Aikataulutuksessa tulee ottaa huo-

mioon eri työtehtävien väliset riippuvuudet ja resurssien järkevä käyttö. Ajallisesti jakso-

tettu kustannusbudjetti voidaan laatia, kun resurssit ja ajalliset määreet ovat selvillä. Jotta 

projektin tavoitteet saadaan tuotua käytännön tekemisen tasolle, tulee projektisuunnitel-

man lopputuloksena olla selvillä: 

 Mitä tehdään? 

 Milloin tehdään? 

 Kuka tekee ja miten? 

 Kuinka paljon tehdään ja paljonko mikäkin saa maksaa? 

 Kuinka toteutusta ohjataan ja valvotaan? 

Projektit ovat taloudellisesti kannattamattomia, kun taloudellisesti kannattavien suunni-

telmien pohjana toimiva laskenta on virheellistä, tai toteutusvaiheessa tehdään suunnitel-

tua enemmän työtä. Tämän takia projektin alkuvaiheessa suoritettava laskenta ja suunnit-

telu ovat kriittisen tärkeitä koko projektin onnistumisen kannalta. Alussa tehtyjä virheitä 

ei välttämättä pystytä korjaamaan projektin myöhemmissä vaiheissa. Projektin suunnit-



12 

teluun ja käynnistämiseen liittyviä avainasioita voidaan mallintaa osaksi yrityksen pro-

jektien johtamisprosessia esimerkiksi projektinhallintajärjestelmästä löytyvien tehtävälis-

tojen avulla. Projektin alkuvaiheessa tehtävä budjetointi, vastuunjako ja tehtävien aikara-

jat toimivat koko projektinhallinnan pohjana. 

2.2 Projektiliiketoiminnan johtaminen 

Projektiliiketoiminnan erityispiirteet luovat omat vaatimuksensa sitä harjoittavien yritys-

ten johtamiseen. Jokainen projekti on ainutkertainen, ja jokainen projektipäällikkö on 

oma yksilönsä. Kuinka hyviksi todetut toimintatavat saadaan levitettyä koko organisaa-

tioon tasaisen laadun ja taloudellisen suorituskyvyn varmistamiseksi?  

Artto et al.:n (2006) mukaan yksittäisissä projekteissa on tärkeää ymmärtää projektin 

merkitys kokonaisuudessa. Tämä edellyttää projektiliiketoiminnan johtamista yritysta-

solla. Projektiliiketoiminnassa menestystekijät ovat sidoksissa vallitsevaan tilanteeseen, 

jolloin toimintamalleja ja johtamistapoja täytyy soveltaa toimintaympäristön vaatimalla 

tavalla.  

Seuraavissa kappaleissa projektiliiketoiminnan johtamista käydään läpi koko yrityksen ja 

johtamisjärjestelmien tasolla. Käsiteltävät aiheet ovat tutkimuksen toimeksiannon yti-

messä, ja teoriaosuudessa tuotettua tietoa hyödynnetään tutkimuksen empiirisessä osi-

ossa.  

2.2.1 Strateginen johtaminen 

Suurissa yrityksissä tehdään tyypillisesti töitä useissa projekteissa yhtaikaa. Ainoastaan 

harvat yksittäiset projektit vaikuttavat huomattavasti koko yrityksen tasolla. Yksittäisten 

projektien hallinta projektin tasolla ei vielä varmista projektien muodostaman kokonai-

suuden tavoitteiden toteutumista. Johtamisessa täytyy ottaa huomioon yrityksen määrit-

telemät johtamistavat ja strategiset linjaukset, projektien muodostama kokonaisuus, yri-

tyksen resurssivalikoima ja toimintaympäristön erityispiirteet. Projektiliiketoiminnassa 

yrityksen menestys voidaan todentaa strategian mukaisena kilpailukykynä, kannattavuu-

tena, kasvuna ja yrityksen toimintaympäristön määrittelemänä uudistumisena. (Artto et 

al. 2006) 

Kokonaisuutta, joka muodostuu yrityksen nykyisistä ja mahdollisesti tulevista strategian 

mukaisista projekteista, kutsutaan projektisalkuksi. Projektisalkun hallinta on osa strate-

gista suunnittelua ja vuosibudjetointia. Projektit kilpailevat keskenään yhteisistä resurs-

seista. Tämän takia on tärkeää, että päätöksiä tehdään kokonaisuus huomioiden.(Pelin 

2011) Projektisalkun hallinnan lisäksi on tunnistettavissa kolme muuta projektiliiketoi-

minnan aluetta, joissa tehtävillä päätöksillä on huomattavia vaikutuksia yrityksen menes-

tykseen. Nämä alueet ovat talouden hallinta, johtamisjärjestelmä sekä asiakas- ja alihank-
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kijaverkoston johtaminen. (Artto et al. 2006) Kuvassa 5. esitetään edellä mainitut projek-

tiliiketoiminnan menestystekijät sekä niiden yhteys projekteihin ja strategiseen johtami-

seen.   

 

Kuva 5. Projektiliiketoiminnan menestystekijöiden yhteys yksittäisten projektien 

hallintaan (mukaillen Artto et al. 2006) 

Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että projekteissa noudatetaan määritel-

tyjä toimintatapoja sekä hyviä käytänteitä. Johtamisjärjestelmä myös tukee projekteja ja 

auttaa resurssien kohdistamisessa. Liiketoiminnan ja tuotannon välineenä toimivat toimi-

tusprojektit linkittyvät luonnollisesti yrityksen tulokseen, jolloin on erittäin tärkeää enna-

koida projektien taloudellista tulosta. Kehitysprojektit tulee nähdä investointina tulevai-

suuteen. Molemmissa tapauksissa taloudelliset vaikutukset täytyy arvioida aina yritysta-

son tulokseen saakka. Strategisten päämäärien kannalta on tärkeää, että yksittäisten pro-

jektien hyötyodotukset ja tavoitteet ovat tasapainossa. Resurssit täytyy kohdistaa projek-

teille strategian mukaan. Useista projekteista muodostuvia kokonaisuuksia johdetaan pro-

jektisalkun hallinnan keinoin. Strategian toteuttamiseksi täytyy projekteja vertailla ja ar-

vioida toisiinsa nähden. Projektien elinkaarien aikana tulee tarkastella projektin sidosryh-

mistä erityisesti asiakkaita ja alihankkijoita, sillä ne voivat toimia lähteinä muutokselle ja 

uudelle liiketoiminnalle. (Artto et al. 2006) Kaikkien näiden asioiden johtamiseen sekä 

käsittelyyn on kehitetty kattavuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisia projektinhal-

lintajärjestelmiä.  

2.2.2 Yritystason projektinhallintajärjestelmä 

Projektijohtamisorganisaatio tarvitsee yhtenevät toimintamallit. Johtamiskäytännöt voi-

vat olla lähes samoja, vaikka itse projektit ovatkin ainutkertaisia. Kokonaisuuden kan-

nalta ei ole järkevää, että jokaisen projektin yhteydessä joudutaan miettimään samoja asi-

oita ja tekemään samaa pohjatyötä. Projektien johtamiseen tarvittavat työkalut ja tiedot 

on löydyttävä keskitetysti. Poikkeamisia määritellyistä toimintamalleista voidaan sallia 

projektikohtaisesti, kun siihen on erityiset perustelut. Jos toimintamallit ovat hyviä ja nii-

den käyttö tunnetaan, ei projektipäälliköillä ole järkevää syytä poiketa niistä. (Pelin 2011)  
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Vanderluisin (2006) mukaan projektinhallintajärjestelmän pääajatuksena on tuoda kaikki 

projekteihin liittyvä informaatio, raportointi ja analysointi samaan paikkaan. Tällöin 

kaikki tapahtumat sekä aikataulu- ja kustannustieto pystytään tunnistamaan välittömästi. 

Aiheesta eivät ole kiinnostuneita ainoastaan yrityksen korkeimmat johtajat, vaikka heille 

yritystason projektinhallintajärjestelmän tuottamasta tiedosta onkin todennäköisesti eni-

ten hyötyä. Esimerkiksi yksittäisten tiimien johtajat haluavat saada kuvan projektien ete-

nemisestä ja mahdollisuuden suunnitella projektien resursointia. Yksittäisten projektien 

tuominen läpinäkyvästi osaksi suurempaa kokonaisuutta onkin projektinhallintajärjestel-

män tärkeimpiä ominaisuuksia. Projektinhallintajärjestelmän tulee myös auttaa projek-

tiorganisaatiota hallitsemaan projekteihin liittyvää tietomäärää. 

Kaiken tiedon saaminen oikeaan paikkaan oikeassa muodossa vaatii ennalta määritettyjen 

toimintatapojen noudattamista. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan standardointia ja 

projektinhallintajärjestelmän ylläpidon keskittämistä yksittäiselle henkilölle tai pienelle 

ryhmälle. Tietoa tulee luokitella vähintään projekti-, tehtävä- ja resurssikohtaisesti, jotta 

raportteja voidaan tarkastella eri tasoilta ja näkökulmista. 

Koska projektinhallintajärjestelmän päätavoitteena on tuoda kaikki projektiin liittyvä in-

formaatio samaan paikkaan, on luontevaa luoda järjestelmä tietoteknisten ratkaisujen va-

raan. Ensimmäiset kaupalliset useiden projektien hallintaan soveltuvat tietotekniset jär-

jestelmät kehitettiin 70-luvun lopussa. Ne keskittyivät hyvin algoritmisesti aikataulujen 

ja resurssitarpeiden laskentaan. Nykyään projektinhallintajärjestelmien markkinat ovat 

todella laajat. Tarjonta myös muuttuu jatkuvasti uusien päivitysten ja kehitysversioiden 

seurauksena. Näin ollen kaikkien tarjolla olevien ratkaisujen kartoittaminen ja yksityis-

kohtainen tarkastelu ei ole järkevää. Yleinen trendi kuitenkin osoittaa, että projektinhal-

lintajärjestelmät ovat siirtyneet pois algoritmisesta lähestymistavasta. Nykyiset projektin-

hallintajärjestelmät ovat enemmänkin projektiorganisaation yhteistyön mahdollistavia 

alustoja. Tämä on järkevää, sillä suurin osa projektipäälliköiden työajasta kuluu ihmisten 

kanssa toimimiseen ja ilmenevien ongelmien dynaamiseen ratkaisuun. (Vanderluis 2006) 

Toimivan yritystason projektinhallintajärjestelmän hankinnassa tulee tarkastella seuraa-

via pääpiirteitä: 

 Yksi talletuspaikka 

o Järjestelmän tulee mahdollistaa kaikkien projektien tietojen tallentaminen 

samaan talletuspaikkaan.  

o Erittäin suurten järjestelmien hankinnoissa tulee tarkastella järjestelmien 

mahdollisuuksia yhdistellä tietoja useista eri lähteistä. Tiedot tulee saada 

yhteen paikkaan raportteja ja analyysejä varten.  

o Yrityskohtaisia erityistarpeita täytyy myös selvittää tallentamisen kan-

nalta. Näitä voivat olla esimerkiksi järjestelmän toiminta hitaissa verkko-

yhteyksissä ja eri maiden välillä. 
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 Projektisalkun hallinta 

o Järjestelmän täytyy mahdollistaa johtaminen projektisalkun tasolla. Pro-

jekteja täytyy pystyä lisäämään ja poistamaan, sekä ryhmittelemään 

useilla eri tavoilla. 

o Projekteja täytyy pystyä priorisoimaan resurssien hallintaa varten. 

o Resurssien riittävyys on otettava huomioon ja ne on kohdistettava oikeille 

projekteille. 

o Eri käyttäjäryhmillä tulee olla erilaiset käyttöoikeudet.  

 Järjestelmän käytettävyys 

o Useiden käyttäjien on päästävä käsittelemään järjestelmän tietoja yhtai-

kaa.  

o Järjestelmän käyttö tulee oppia pienellä koulutuksella. 

o Loppukäyttäjän työ ei saa olla projektinhallintajärjestelmän palvelemista, 

vaan järjestelmän käyttämisen tulee tehostaa sen käyttäjien toimintaa. 

 Järjestelmän muokattavuus 

o Yritykset eivät ole täysin samanlaisia, joten projektinhallintajärjestelmiä 

tarjoavien yritysten ei ole mahdollista ennustaa täydellisesti yksittäisen 

asiakasyrityksen tarpeita ryhmitellä ja analysoida projektidataa.  

 Järjestelmän tulee mahdollistaa tietojen käsittely yrityksen halua-

malla tavalla.  

 Yrityksen kannalta tärkeitä projektitietojen käsittelyä ja työtehtä-

viä täytyy pystyä mallintamaan järjestelmään pakollisesti suoritet-

taviksi. 

 Projektinhallintajärjestelmä tulee pystyä linkittämään muiden yri-

tyksen käyttämien järjestelmien kanssa. (esim. toiminnanohjaus-

järjestelmä) 

 Yhteistyön mahdollistaminen 

o Järjestelmän tulee helpottaa projektihenkilöstön yhteistyötä. 

o Hyödyllisiä ominaisuuksia ovat järjestelmän integraatio sähköpostijärjes-

telmän kanssa ja erilaiset pikaviestijärjestelmät. 

o Projekteille luotavat verkkosivut, jotka ovat yhteydessä projektidataan 

voivat olla hyödyllisiä. Järjestelmään voidaan antaa tarvittaessa kevyet 

käyttöoikeudet myös yrityksen ulkopuolisille tahoille. (Vanderluis 2006; 

Artto et al. 2006) 

Itse projektien lisäksi tarpeet projektinhallintajärjestelmille voidaan nähdä ainutkertaisina 

kokonaisuuksina. Yritysten tarpeet projektinhallintajärjestelmää kohtaan riippuvat yri-

tyksen harjoittamasta liiketoiminnasta, prosesseista ja strategiasta. Omia toiveitaan voivat 

asettaa myös sidosryhmät, kuten asiakas ja viranomaiset. Nämä tekijät selittävät projek-

tinhallintajärjestelmien voimakasta hajontaa ja eri tarpeisiin kohdistettujen ratkaisujen 
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määrää. Hienoimpienkin järjestelmien toiminta kuitenkin riippuu lopulta käyttäjän syöt-

tämistä tiedoista. Projektin alatasoilla syötetty virheellinen tieto voi aiheuttaa ongelmia 

aina yrityksen ylimpään johtoon kantautuviin raportteihin asti.  

       

2.2.3 Yrityksen projektien johtamisen kehittäminen 

Yrityksen projektitoiminnan kehittämisen osa-alueita ovat henkilöstön projektiosaamisen 

lisäksi, esimiesten ja johtamisjärjestelmien mahdollistamat edellytykset, projektien joh-

tamisprosessit ja niitä palvelevat työkalut. Johtamisprosessit voivat helpottaa haluttujen 

käytäntöjen levittämistä käytäntöön. Nykyään suurimmassa osassa projekteja toimitta-

vista yrityksistä on käytössä oma projektien prosessimalli (projektimalli), jonka tarkoitus 

on yhtenäistää projektien hallintaa (Haukka 2003). Projektimallissa määritellyistä toimin-

tatavoista ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei niitä toteuteta projektien tasolla asti. Tämän takia 

projektimallin ja koko projektinhallintajärjestelmän täytyy tukea projektihenkilöstöä jo-

kapäiväisessä toiminnassa. Näin projektihenkilöstö kokee hyötyvänsä projektinhallinta-

järjestelmän ja -prosessin käytöstä.  

Haukan (2003) mukaan yrityksen määrittelemän projektimallin tulee olla riittävän genee-

rinen, jotta se soveltuu yrityksen erilaisiin projekteihin. Geneerisen projektimallin edel-

lytys on projektin johtamisprosessin erottaminen selvästi projektin toteutusprosessista. 

On tärkeää, että kriittisimmät johtamistoimet linkitetään tiukasti johdon ja projektisalkun 

tasolla oleviin päätöksentekopisteisiin. Projektimallin avulla projektien hallinta voidaan 

kytkeä osaksi projektisalkun hallintaa ja koko yrityksen johtamisjärjestelmää. Tämä ta-

pahtuu niin sanotun portti-ajattelun avulla, missä projektin johtamisprosessin kannalta 

kriittisimmät johtamistoimet mallinnetaan projektien etenemisen porteiksi. Porttien koh-

dalla tarkastetaan projektien tila ja tehdään jatkosuunnitelmia sekä päätöksiä. Kohdeyri-

tyksen käyttämä projektimalli esitellään luvussa 4.      

Tyypillisesti suurissa yrityksissä toimintatavat ja prosessit kuvataan johtamisjärjestelmän 

osana toimivaan laatujärjestelmään, joka voidaan suunnitella esimerkiksi ISO 9000 stan-

dardisarjan avulla. Standardissa määritellään geneerisellä tasolla vaatimuksia muun mu-

assa dokumentoinnille, asiakaskeskeisyydelle, resurssien hallinnalle sekä toiminnan seu-

rannalle ja mittaukselle. Standardin täyttävä toiminta voidaan sertifioida valtuutettujen 

tahojen toimesta. Sertifioinnissa arvioidaan yrityksen kykyä täyttää asiakkaiden vaati-

mukset, tuotetta koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset sekä yrityksen omat vaa-

timukset. (SFS 2008) Vaatimusten täyttymistä ja johtamisjärjestelmässä kuvatun toimin-

tatavan toteutumista arvioidaan ulkoisissa auditoinneissa. Tämän tutkimuksen kohdeyri-

tyksen johtamisjärjestelmä on ISO 9000 sertifioitu. Kohdeyrityksessä suoritetaan ulkois-

ten auditointien lisäksi sisäisiä auditointeja, joissa keskitytään strategian ja markkinati-

lanteen mukaisesti erilaisiin painopisteisiin.  
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Koko henkilöstön toiminnan muuttaminen määriteltyjen toimintatapojen mukaiseksi vaa-

tii kirjallisen ohjeistuksen laatimista. Jos kirjallista ohjeistusta ei ole, koulutustilaisuuk-

sista saadut opit voivat unohtua ja henkilöstön vaihtuessa poikkeavat toimintatavat yleis-

tyvät. Ohjeistus pyrkii varmistamaan luodun johtamisjärjestelmän toimivuuden. Ohjeis-

tuksen jatkuva päivittäminen ja ylläpito mahdollistavat tiedottamisen muuttuneiden käy-

täntöjen osalta. Projektitoimintaa tukemaan laaditaan yleensä projektikäsikirja, jossa 

määritellään projektin eri vaiheiden toimintaohjeet. Toimintaa voidaan yhtenäistää ja oh-

jeistaa myös valmiiden projekti- ja dokumenttipohjien avulla. (Pelin 2011)  

Jotta yrityksen toimintaa saadaan yhtenäistettyä projektien toteutuksessa asti, täytyy mää-

ritellyn toimintatavan toteutumista pystyä valvomaan jatkuvasti. Tämä edellyttää esimie-

hiltä reagointikykyä määritellystä poikkeavan toiminnan yhteydessä. Reagointikyvyn 

mahdollistamiseksi järjestelmän täytyy antaa esimiehille selvä signaali määriteltyjen toi-

mintatapojen käytöstä. Tehokkaassa kehittämisessä toiminta täytyy ensin saada läpinäky-

vään valvontaan, jonka jälkeen toimintaa pystytään mittaamaan. Näin tuotettavan tiedon 

pohjalta voidaan itse prosessia alkaa tarvittaessa tehokkaasti kehittämään saadun palaut-

teen sekä poikkeamista tehtyjen analyysien perusteella. Pyrkimyksenä tulee olla poik-

keamien jatkuva vähentäminen. Tämä tapahtuu prosessin kehittämisen ja toimintaan 

puuttumisen avulla. (General Electric 2016)  

Streunin (2006) mukaan projekti on useiden prosessien sarja. Projektin prosessien jatkuva 

kehittäminen on tärkeää projektisuunnitelmaa toteutettaessa. Taitava projektipäällikkö 

tunnistaa, että onnistuneiden projektien täytyy sisältää jatkuvia ponnisteluja toiminnan 

kehittämiseksi. Projektipäällikön tulee ennakoida tulevia ongelmia ja niiden ratkaisuja jo 

projektisuunnitelmassa. Toiminnan kehittämisessä tulee keskittyä huonojen käytänteiden 

eliminoinnin lisäksi hyvien käytänteiden mahdollisimman laajaan levittämiseen. Lä-

pinäkyvä ja tuotannon tasolle ulottuva tarkastelu mahdollistaa hyvien käytänteiden ha-

vaitsemisen. Kehittämisestä voidaan saada jopa osittain itseohjautuvaa, kun järjestelmä 

rakennetaan tukemaan prosessia ja loppukäyttäjä havaitsee hyötyvänsä järjestelmän käy-

töstä. Tällöin myös kynnys kehitysehdotuksiin saadaan matalaksi ja ehdotusten perus-

teella parannettu toiminta voidaan ottaa yrityksen sisällä laajasti sekä nopeasti käyttöön.  
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Projektien johtamisen kehittämisen tulee etenkin suurissa yrityksissä olla systemaattista 

ja johdettua toimintaa. Tällä pyritään tehokkuuteen ja päällekkäisten kehityshankkeiden 

minimointiin. Laajimmillaan projektitoiminnan kehittäminen voi itsessäänkin olla pro-

jekti, jolle laaditaan johdon hyväksymä projektisuunnitelma. Projektien johtamisen ke-

hittämisen vaiheet esitetään kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Projektien johtamisen kehittämisen vaiheet (mukaillen Pelin 2011) 

Johtamisen kehittäminen täytyy aloittaa todellisten ongelmien ja kehitystarpeiden tunnis-

tamisesta. Järjestelmän toimivuutta pystytään mittamaan projektien tavoitteiden saavut-

tamisella ja henkilöstön tyytyväisyydellä toimintatapoihin. Ongelmien ja kehitystarpei-

den tunnistamisen ei pitäisi olla vaikeaa. Tunnistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi 

erillisissä työseminaareissa tai haastattelemalla avainhenkilöitä ja johtoa. Toiminnan 

heikkoudet luovat tavoitteet toiminnan kehittämiselle. Tavoitteiden asettamisen jälkeen 

ongelmat ja kehitystarpeet priorisoidaan. Kehitystyölle asetettavien tavoitteiden täytyy 

olla yksikäsitteisiä, selkeitä ja mitattavissa.(Pelin 2011) Tämä tutkimus liittyy kuvan 6. 

kahteen ensimmäiseen vaiheeseen, mutta muutkin vaiheet on otettava huomioon, sillä 

kohdeyritys tulee todennäköisesti jatkamaan kehitystyötä eteenpäin.  
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3. TIETOTEKNISEN JÄRJESTELMÄN HANKINTA 

Tietoteknisen järjestelmän hankinnassa suunnittelu- ja käyttöönottoprosessin haastavuus 

riippuu järjestelmän vaikutuksista organisaation toimintaan. Mitä laajemmat ja kokonais-

valtaisemmat vaikutukset ovat, sitä haastavampi suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi on 

odotettavissa. Käyttöönottoprosessissa tehdyt epäonnistumiset voivat johtaa merkittäviin 

taloudellisiin tappioihin, eikä hankittavan järjestelmän täyttä potentiaalia päästä välttä-

mättä hyödyntämään. (Kettunen & Simons 2001) Tämän tutkimuksen kohteena oleva tie-

toteknisen järjestelmän implementointi vaikuttaa toteutuessaan satojen ihmisten työtapoi-

hin. Vaikka tutkimuksessa keskitytään kuvassa 2. esitettyihin suunnittelu- ja hankintavai-

heisiin, on prosessin seuraaviinkin vaiheisiin kiinnitettävä huomiota. Näin luodaan edel-

lytykset onnistuneelle kokonaisuudelle.  

Ohjelmistotoimittajan tehtävänä on ratkaista asiakkaan esittämä ongelma tietoteknisten 

järjestelmien avulla. Asiakkaan on pystyttävä kuvaamaan ratkaistava ongelma ohjelmis-

totoimittajalle mahdollisimman hyvin. (Haikala & Mikkonen 2011) Tämän takia osapuol-

ten välinen yhteisymmärrys on tietoteknistä järjestelmää hankittaessa erittäin tärkeää. 

Toimittajavalintaa tehtäessä kokemus asiakkaan harjoittamasta liiketoiminnasta ja sujuva 

yhteistyö nousevat kriittisen tärkeisiin rooleihin. Ohjelmistotoimittajan ja asiakkaan vä-

liset kommunikaatio-ongelmat ovat tyypillisin syy tietoteknisen järjestelmän hankinnan 

epäonnistumiselle. Muita syitä ovat muun muassa epärealistiset odotukset sekä liian tek-

nologiapainotteinen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi, jossa asiakkaan liiketoimin-

nasta syntyneet haasteet ja toiminnan kehittämissuunnitelmat jätetään vain pienelle huo-

miolle. (Kettunen  & Simons 2001) Tässä raportissa kuvataan kohdeyrityksen nykyisessä 

toiminnassa ilmeneviä ongelmia ja yrityksen sisältä löytyviä mahdollisia ratkaisumalleja. 

Näin pyritään helpottamaan kommunikointia ohjelmistotoimittajien kanssa. 

Toimintamallit ja käyttöönottoprojektit ovat aina yrityskohtaisia (Vilpola & Kouri 2006). 

Asiakkaille tietoteknisten järjestelmien tuottamiseen liittyvät menetelmät ja ratkaisut ovat 

kuitenkin suurelta osin samoja (Haikala & Mikkonen 2011). Tässä luvussa esitellään tyy-

pillisiä tietoteknisen järjestelmän hankintaan liittyviä toimintatapoja ja käsitteitä. Tuotet-

tua tietoa sovelletaan tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa kohdeyrityksen tarpeisiin.   
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3.1 Hankintaprosessi 

Tietojärjestelmien kehittäminen täytyy yhdistää kiinteästi yrityksen liiketoiminnan kehit-

tämiseen. Tämä on nykyaikaisen yritysjohdon keskeisimpiä tehtäviä. Yhtenäinen kehit-

täminen täytyy toteutua strategiatasolta jokapäiväisen operatiivisen toiminnan tasolle 

saakka. Koko yrityksen kattava sitoutuminen ja johdonmukainen hankintaprojektin oh-

jaus vaatii seuraavaa: 

 Yrityksen johdon täytyy tukea hankintaprojektia. Henkilöstölle on pystyttävä pe-

rustelemaan hankintaprojektin merkitys yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. 

 Hankintaprojektille täytyy kohdentaa riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit. 

 Yrityksen johdosta täytyy löytyä määrätietoista ja kannustavaa henkilöjohta-

juutta. 

 Järjestelmän käyttäjien tarpeet tulee ymmärtää. Käyttäjät täytyy sitouttaa asteit-

tain projektiin jo mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien. 

 Hankintaprojekti täytyy toteuttaa hallitusti vaatimusmäärittelystä tuotantokäyt-

töön asti. 

 Vuorovaikutuksen täytyy toimia eri osapuolten välillä. (Airaksinen 2000; Fors-

man 1995; Kettunen & Simons 2001; Ruohonen & Salmela 1999) 

Keskijohdon rooli tuotantohenkilöstön ja ylemmän johdon rajapinnassa korostuu. Työs-

kentely tapahtuu yrityksen tietovirtojen keskipisteessä. Keskijohdon tehtävänä on tieto-

virtojen käsittely ja oikean tiedon jakaminen organisaation sidosryhmille. Näin keskijoh-

toon kuuluvat henkilöt toimivat eräänlaisina muutosagentteina.     

Tietoteknisten järjestelmien tuottaminen toteutetaan yleensä projektina, jossa yksinker-

taisesti pyritään toteuttamaan asiakkaalta saatujen vaatimusten määrittelemä tietotekni-

nen järjestelmä. Tällaiset projektit eivät synny itsestään, vaan taustalla ovat aina asiakas-

yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. (Haikala & Mikkonen 2011) Tietoteknisen järjes-

telmän hankintaprojektiin ryhdyttäessä yrityksessä on yleensä alustava käsitys siitä, mi-

hin hankittavaa järjestelmää tarvitaan. Järjestelmää koskevat tarpeet ovat kuitenkin har-

voin niin selkeitä, että ne voitaisiin suoraviivaisesti vain kerätä järjestelmää koskeviksi 

vaatimuksiksi. Riittävän selkeä projektin tavoitteen määrittäminen tukee kehitystarpeiden 

tunnistamista. Tarpeet täytyy tunnistaa, kerätä yhteen, priorisoida ja jalostaa ennen kuin 

niistä voidaan johtaa hankittavaa järjestelmää koskevia vaatimuksia. (Kettunen & Simons 

2001)  

Esitutkimusvaiheessa asiakas valitsee, lähdetäänkö tietoteknistä järjestelmää tekemään 

itse, hankitaanko se alihankintana, vai ostetaanko valmisohjelmisto. Lisäksi tehdään alus-

tava määrittely ja tarveanalyysi. Kannattavuuden ja riskien arvioinnin jälkeen päätetään 

projektin seuraavan vaiheen käynnistämisestä. Esitutkimus suoritetaan yleensä asiakas-

yrityksen sisällä itsenäisesti. (Haikala & Mikkonen 2011) Tämän tutkimuksen kohteena 

olevassa tietoteknisen järjestelmän hankintaprojektissa päädyttiin tarkastelemaan valmiin 
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ohjelmiston hankkimista sekä mahdollista räätälöintiä. Tämän takia vaatimusmäärittely 

tehdään lähinnä kuvaamalla järjestelmältä vaadittavia toimintoja, eikä teknistä järjestel-

män toteutusta kuvata tarkasti. 

Määrittelyvaiheessa kuvataan järjestelmän hankinnan jälkeinen lopputulos. Määrittely-

vaihe koostuu lopputuloksen toiminnallisesta määrittelystä alustavan ohjelmistosuunnit-

telun tasolla. Tuotetun tiedon pohjalta pystytään arvioimaan toteutusprojektin työmäärää 

ja kustannuksia. Tarkemman riskien arvioinnin jälkeen voidaan tehdä päätös toteutusvai-

heen käynnistämisestä.  

Toteutusvaiheessa suoritetaan järjestelmän tekninen toteutus. Tämä sisältää yleensä yk-

sityiskohtaisen suunnittelun, teknisen määrittelyn, ohjelmoinnin ja suuren osan ohjelmis-

ton testauksesta. Kaikki edellä mainitut vaiheet voidaan myös toteuttaa omina projektei-

naan. Asiakas toteuttaa tyypillisesti osan näistä projekteista itse. Usein osa työstä on jär-

kevää hoitaa alihankintana. Yhteistä projekteille on niille asetettava tarkka sisältö ja ta-

voitteet. (Haikala & Mikkonen 2011) Sisällön ja tavoitteiden määrittämiseksi täytyy tun-

nistaa yrityksen kehitystarpeet ja järjestelmää koskevat vaatimukset. Vaatimusten tunnis-

tamisen eteneminen ja eri osapuolten vaikutukset esitetään kuvassa 7.       

 

 

Kuva 7. Vaatimusten tunnistaminen tietoteknisen järjestelmän hankinnassa (mu-

kaillen Simons & Kettunen 2001) 

Kuvasta 7. nähdään tietoteknisen järjestelmän hankintaan osallistuvien osapuolten erilai-

set näkökulmat ja panokset. Hankinnan onnistumisen kannalta on tärkeää tutkia ongelmia 

kattavasti ja ottaa huomioon myös tuleva kehitys. Tässä tutkimuksessa loppukäyttäjien 
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näkökulma ja mielipiteet selvitetään referenssiryhmän työpajoissa sekä henkilöstön haas-

tatteluissa. Laajemman koko yritystä ja strategiaa käsittelevän näkökulman selvittä-

miseksi haastatellaan diplomityön ohjausryhmää ja muita yrityksen esimiehiä. Yhteistyö-

kumppaneita hyödynnetään henkilöstön työmaalla tekemien havaintojen avulla, ja ohjel-

mistotoimittajat sekä konsultit osallistuvat eri järjestelmien esittelytilaisuuksiin. Uuden 

teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja tulevaisuuden haasteet voivat uudistaa myös 

kohdeyrityksen toimintaprosesseja. Tietoteknisen järjestelmän hankinta on pitkäaikainen 

investointi. Valittavaa järjestelmää tulee pystyä muokkaamaan kohtuullisin resurssein 

vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Parhaassa ta-

pauksessa järjestelmän muokkaaminen pystytään toteuttamaan yrityksen sisällä. (Kettu-

nen & Simons 2001; Vilpola & Kouri 2006)    

3.2 Liiketoiminnallinen tarve 

Yrityksen liiketoiminnallisista tarpeista kartoitetut liiketoimintavaatimukset kuvaavat 

yritystason tavoitteet hankittavalle tietotekniselle järjestelmälle. Liiketoiminallisista vaa-

timuksista tulee selvitä, miksi yritys on ottamassa järjestelmää käyttöön. (Wiegers 2003) 

Tämän tutkimuksen kohdeyrityksen liiketoiminnalliset tarpeet mahdollisesti hankitta-

valle tietotekniselle järjestelmälle esitetään luvussa 4. 

Liiketoiminnallisesta tarpeesta sekä yrityksen ja sidosryhmien toiminnasta muodostuu 

ongelmakenttä, johon tuleva järjestelmä sijoitetaan. Ongelmakentän ymmärtämiseksi on 

ymmärrettävä nykyisen järjestelmän toimintaa, sen heikkouksia sekä toimintaan vaikut-

tavat säännöt ja rajoitteet. Rajoitteita voi luoda esimerkiksi olemassa olevat järjestelmät, 

joista ei luovuta. Yleensä ongelmakenttä on dynaaminen, ja ratkaisuihin liittyvät vaati-

mukset muuttuvat ajan myötä. Tällöin on hyvä kehittää välivaiheita siirryttäessä kohti 

tulevaa järjestelmää. (Laine 2013; Kettunen & Simons 2001) Nykyisen toiminnan heik-

kouksien tunnistaminen ja yrityksen liiketoimintaan liittyvä asiantuntemus on tärkeää tie-

toteknisen järjestelmän suunnittelussa ja käyttöönotossa. Tämä liittyy vahvasti järjestel-

mäinvestointien yhteydessä usein esiintyviin kommunikaatio-ongelmiin eri osapuolten 

välillä. 

Tietoteknisen järjestelmän hankinnan tavoitteiden saavuttamisessa auttaa, jos yrityksen 

yleisistä liiketoiminnalle asetetuista tavoitteista voidaan johtaa tietojärjestelmähankkeelle 

konkretisoidut tavoitteet. Tietojärjestelmän avulla pyritään tyypillisesti ratkaisemaan esi-

merkiksi prosesseihin ja toimintoihin liittyviä päällekkäisyyksiä, sekä vähentämään ma-

nuaalisen työn määrää. (Kettunen & Simons 2001) Tietojärjestelmähankkeelle asetettujen 

tavoitteiden pohjalta voidaan määrittää itse hankittavalle järjestelmälle asetettavia vaati-

muksia. Liiketoiminnallisten tavoitteiden vaikutus ohjelmistovaatimuksiin ja järjestel-

män toiminnalliseen määrittelyyn esitetään kuvassa 8. 
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Kuva 8. Asiakas- ja ohjelmistovaatimukset (mukaillen Haikala & Mikkonen 2011) 

 

Kuvassa 8. esitetyn kokonaisuuden hallitsemiseksi on tärkeää, että lopullisista ohjelmis-

tovaatimuksista pystytään jäljittämään ne sidosryhmät ja liiketoiminnalliset tarpeet, joista 

ohjelmistovaatimus on johdettu. Näin ymmärretään, mistä vaatimus on peräisin, miksi se 

on tuotettu ja minne se johtaa. (Paakki 2011) Tässä tutkimusraportissa kohdeyrityksen 

vaatimusten alkuperät sekä vaatimuksiin liittyvät sidosryhmät selvitetään ja dokumentoi-

daan. Tällä pyritään tehostamaan ja selkeyttämään tietoteknisen järjestelmän hankinnan 

läpivientiä.    

Tietotekniikkainvestoinnit eivät suoraan johda tuottavuuden parantumiseen. Keskeisintä 

on, kuinka tietoteknisen järjestelmän hankinta toteutetaan ja kuinka yrityksen järjestelmät 

saadaan palvelemaan yrityksen liiketoiminnallisia tarpeita. Onnistuminen näissä asioissa 

vaihtelee yritysten välillä huomattavasti. Investointi tietotekniikkaan tuottaa ainoastaan, 

kun investointi tehdään oikeissa olosuhteissa ja tietojärjestelmäprojektiin liittyy yrityksen 

rakennetta muuttava tai osaamista kehittävä toimenpide. Liiketoiminnallisten tarpeiden 

tarkastelu sopivin väliajoin vaatimusten määrittelyssä ja järjestelmän käyttöönoton ai-

kana auttaa keskittymään asioihin, jotka ovat kohdeyrityksen näkökulmasta oleellisia. 

(Kettunen & Simons 2001) 
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3.3 Vaatimusmäärittely 

Ohjelmistotuotannossa ohjelmistoja suunnitellaan ja toteutetaan todella harvoin täysin 

alusta saakka. Ohjelmistot perustuvat yleensä olemassa olevaan ohjelmistoalustaan, so-

velluskehykseen, aikaisempaan versioon tai samankaltaiseen järjestelmään, joka on tuo-

tettu johonkin toiseen ympäristöön tai hieman erilaiseen käyttötarkoitukseen. (Haikala & 

Mikkonen 2011) Tietoteknisen järjestelmän hankintaprojektin sisältö riippuu ohjelmiston 

rakentamisen lähtöpisteestä. Erityisesti tämä näkyy järjestelmää koskevien vaatimusten 

määrittelyssä.  

Vaatimukset kuvaavat jotain tuotteella tehtävää toimintoa tai ominaisuutta, joka tuotteella 

täytyy olla. Ohjelmistotuotannon vaatimusmäärittelyssä vaatimukset jaetaan kolmeen eri 

kategoriaan: 

 Toiminnalliset vaatimukset, jotka liittyvät ohjelmiston tarjoamiin palveluihin. 

Vastaavat kysymykseen ”mitä ohjelmisto tekee?”. 

 Ei-toiminnalliset vaatimukset, jotka määrittävät miten toiminnalliset vaatimuk-

set täytetään. Vastaavat kysymykseen ”miten ohjelmisto tekee?”.  

 Reunaehdot, jotka rajoittavat järjestelmän toimintaa. Muista vaatimuksista poi-

keten reunaehdoista ei voi neuvotella. (Haikala & Mikkonen 2011; Paakki 2011) 

Ennen vaatimusten kartoittamista empiirisesti on hyvä tehdä taustatutkimusta. Tämä ta-

pahtuu esimerkiksi tutustumalla organisaation dokumentaatioon kuten toimintakäsikir-

jaan, osavuosikatsauksiin ja liiketoimintasuunnitelmiin. Näin tehty pohjatiedon hankki-

minen auttaa keskittymään tulevan järjestelmän kannalta olennaisiin asioihin. (Paakki 

2011) Vaatimusten kartoittaminen toteutetaan tyypillisesti tulevien käyttäjien ja sidos-

ryhmien haastatteluissa, aivoriihissä ja työpajoissa (Haikala & Mikkonen 2011). Toimin-

taan osallistuvia ryhmiä voidaan uudistaa projektin edetessä ja uusien näkökulmien löy-

tyessä. Kartoitukseen osallistuvia voi olla paljonkin, mutta itse vaatimusmäärittelyä teke-

vään ryhmään tulisi valita vain pieni määrä henkilöitä, jotka valitaan toiminnan kannalta 

kattavasti esimerkiksi seuraavilla kriteereillä: 

 Asema organisaatiossa 

 Tulevaan järjestelmään liittyvä päätäntävalta 

 Nykyiseen toimintaan liittyvien ongelmien asiantuntemus 

 Käyttöönotossa tapahtuvan järjestelmän hyväksymiseen vaikuttaminen 

 Tulevalle järjestelmälle kohdistuvat henkilökohtaiset tavoitteet (Paakki 2011) 

Ohjelmistolle määriteltyjen vaatimusten tulee olla virheettömiä ja selkeitä. Vaatimukset 

täytyy esittää niin tarkasti, että niiden toteutumista pystytään mittaamaan. Vaatimusten 

alkuperät tulisi pystyä jäljittämään käytännön tasolle saakka. Vaatimusta määritettäessä 

pitäisi sitä pystyä jäljittämään myös eteenpäin. Tämä tapahtuu määrittelemällä vaatimuk-

sen tekninen toteutus, ja se millä testitapauksella vaatimuksen täyttyminen arvioidaan. 
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(Haikala & Mikkonen 2011) Vaatimuksia tulee arvioida niiden keräämisen yhteydessä. 

Eri vaatimusten väliset ristiriidat voidaan ratkaista kompromissien avulla. Vaatimukset 

voivat myös sisältää erilaisia riskejä, jotka täytyy tunnistaa ja niiden vaikutusta on pyrit-

tävä pienentämään. Vaatimukset tulee priorisoida, ja vaihtoehtoiset ratkaisut on pantava 

paremmuusjärjestykseen. Ratkaisuvaihtoehdot tarjoavat usein hyviä ja huonoja puolia, 

jolloin parhaan vaihtoehdon määrittäminen ei ole aina yksiselitteistä. Päätöksien tueksi 

voidaan laatia tilannetta kuvaava arviointikriteeristö, jolla eri vaihtoehtoja vertaillaan kes-

kenään (Paakki 2011) Tämän tutkimuksen kohteena olevalta järjestelmältä vaadittavat 

ominaisuudet esitellään luvussa 6. sekä liitteissä A ja B. Löytyneitä ratkaisuvaihtoehtoja 

pisteytetään liitteen C taulukon mukaan. 
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4. KOHDEYRITYS 

Luvussa esitellään kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmä ja -prosessi sekä liiketoi-

minnasta syntyvät kehitystarpeet projektitoiminnalle. Näin tuotetaan tietoa myöhemmin 

tehtävää projektinhallintajärjestelmää palvelevan työkalun ominaisuuksien määrittele-

mistä varten.  Tämän tutkimuksen tarpeellisuus on havaittu aina kohdeyrityksen ylintä 

johtoa myöten, ja tutkimus on linjassa kohdeyrityksen kehittämisohjelman kanssa. 

Kohdeyrityksen liiketoiminta jakautuu projektiliiketoimintaan ja huoltopalveluihin. 

Tämä tutkimus keskittyy projektiliiketoimintaan, mutta huoltopalveluihin ulottuvat vai-

kutukset on otettava huomioon esimerkiksi tietoteknisten järjestelmien osalta. Toimintaa 

kohdeyrityksellä on yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla.  

4.1 Yrityksen nykyinen projektinhallintajärjestelmä ja - pro-

sessi. 

Luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi kuvat ja osia tekstistä on poistettu. Muutettu 

teksti on kursivoitu. 

Tässä alaluvussa esitellään kohdeyrityksen käytössä oleva projektinhallintajärjestelmä ja 

- prosessi. Alaluku muodostuu neljästä osasta, jotka on jaoteltu projektinhallintajärjestel-

mään määritellyn projektin vaihejärjestyksen mukaan.  

Kuvaus projektinhallintajärjestelmän ja prosessin kehityksestä kohdeyrityksessä  

Yleistietoa järjestelmän käytöstä 

4.1.1 Tarjousvaihe  

Tarjousvaiheen kuvaus ja eri osapuolten toiminta 

Tarjousvaiheesta projektinhallintajärjestelmään kirjattavat tiedot 

4.1.2 Aloitus- ja suunnitteluvaihe 

Aloitus- ja suunnitteluvaiheen kuvaus ja eri osapuolten toiminta 

Aloitus- ja suunnitteluvaiheesta projektinhallintajärjestelmään kirjattavat tiedot  
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4.1.3 Toteutusvaihe  

Toteutusvaiheen kuvaus ja eri osapuolten toiminta 

Toteutusvaiheesta projektinhallintajärjestelmään kirjattavat tiedot 

4.1.4 Luovutus – ja päätösvaihe, takuuvaihe 

Luovutus- ja päätösvaiheen sekä takuuvaiheen kuvaus ja eri osapuolten toiminta 

Luovutus- ja päätösvaiheesta sekä takuuvaiheesta projektinhallintajärjestelmään kirjat-

tavat tiedot 

4.2 Projektinhallintajärjestelmän ja – prosessin kehitystarpeet 

Projektinhallintajärjestelmän ja – prosessin kehitystarpeita, joiden pohjalta johdetaan yri-

tyksen vaatimukset työkalulle, selvitettiin referenssiryhmän työpajoissa sekä perehty-

mällä auditointiraportteihin ja haastattelemalla projektinhallintajärjestelmän parissa työs-

kenteleviä henkilöitä. Kehitystarpeiden keräämisessä ja priorisoinnissa hyödynnettiin lu-

vussa 3. esiteltyä teoriaa ja yleisiä tietoteknisen järjestelmän hankinnan toimintatapoja. 

Saadut tiedot raportoitiin takaisin diplomityön referenssi – ja ohjausryhmiin, joissa niitä 

analysoitiin ja kehitettiin aiheita jatkoselvityksille. Löytyneet kehitystarpeet on koottu ja 

luokiteltu raportin kohtaan 4.3.4. Löydettyjä kehitystarpeita esitellään lähdekohtaisesti eri 

tarpeiden osittaisten päällekkäisyyksien hahmottamiseksi. Kehitystarpeiden kartoituk-

sessa on tyypillistä, että eri lähteistä löydetyt kehitystarpeet ovat osittain päällekkäisiä ja 

joskus jopa ristiriitaisia. Lopullisten vaatimusten muodostaminen vaatii iteratiivista kä-

sittelyä. (Kettunen & Simons 2001) Tarpeista johdetut tarkemmat projektinhallintajärjes-

telmää palvelevan työkalun ominaisuudet esitetään luvussa 6. 

Luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi käsiteltävät kehitystarpeet on diplomityön jul-

kisessa versiossa luokiteltu projektien johtamisprosessiin liittyviin kehitystarpeisiin 

(merkitään JX), projektien toteutusprosessiin liittyviin kehitystarpeisiin (merkitään 

TX) ja yleiseen toimintaan liittyviin kehitystarpeisiin (merkitään YX). Osia tekstistä on 

poistettu. Muutettu teksti on kursivoitu. 

4.2.1 Vuoden 2015 auditoinneista löytyneet kehitystarpeet 

Yrityksessä suoritetaan vuosittain sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, joissa tarkastellaan 

yrityksen toimintaa. Sisäisiä auditointeja suoritetaan yrityksen laaturyhmän toimesta, ja 

niissä keskitytään ajankohtaisiin sekä yrityksen kannalta tärkeiksi määriteltyihin paino-

pisteisiin. Ulkoisissa auditoinneissa keskitytään johtamis- ja laatujärjestelmien sertifi-

kaattien kriteerien täyttymiseen (ISO 9001:2008). Auditointitulosten raportointi perustuu 
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tässä tutkimuksessa vuoden 2015 sisäiseen ja ulkoiseen auditointiraporttiin projektiliike-

toiminnan osalta sekä silloisen kohdeyrityksen laatupäällikön kommentteihin. 

Ulkoisessa auditoinnissa projektiliiketoiminnan osalta kehityskohteeksi nousi T2. Yritys 

tekee alle x prosentin projektikatteella olevista projekteista selvityksen. Auditoinnissa 

huomattiin, että myös erityisen kannattavista projekteista tulisi tehdä selvitys. Näistä pro-

jekteista havaitut hyvät käytännöt tulee pyrkiä monistamaan muihin projekteihin. Audi-

tointiaineiston mukaan kehitystarvetta J3 tulee ratkoa ja Y7:n toteutumista valvoa. Pro-

jektihenkilöstön nopea vaihtuvuus, kokeneen henkilöstön rajallinen saatavuus sekä pro-

jektien johdon rajalliset henkilöresurssit voivat aiheuttaa projekteille kustannuksia, joita 

ei aina pystytä ennakoimaan kustannuslaskennassa.  

Vuonna 2015 projektiliiketoiminnan sisäisen auditoinnin painopisteinä olivat kehitystar-

peisiin J1, J2, Y6 ja Y7 sekä edellisen vuoden auditoinnin perusteella määritellyn ryhti-

liikkeen tilanne. Auditoinnin otoskoko oli yli 50 projektia, joiden valmiusaste oli keski-

määrin alle 50 %. Projektit toteutettiin x:ssä eri toimipisteessä. Toimipisteet saivat valita 

itse auditoinnissa tarkasteltavat projektit, mikä voi aiheuttaa vinoumaa auditoinnin tulok-

siin. Toimintaa arvioitiin johtamiskäytänteiden ja yritystasolla määritellyn projektien tar-

jous- ja toteutusprosessin käytön mukaan asteikolla nollasta sataan, jossa suurempi piste-

määrä oli parempi.  

Käsiteltävien projektien ennustetut projektikatteet ilmoitettiin auditointiin. Toimipisteta-

solle pisteytys laskettiin yksikössä auditoitujen projektien keskiarvona, jossa ei ollut pai-

notusta esimerkiksi projektien laajuuksien suhteen. Prosessin mukaisuuden ja projekti-

katteen välinen yhteys esitetään kuvassa 9. 
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Kuva 9. Projektien prosessin mukaisuuden ja projektikatteen välinen yhteys 

Kuvasta 9. huomataan, että projektit, jotka on toteutettu määritellyn prosessin mukaisesti, 

tuottavat lähes poikkeuksetta paremman projektikatteen kuin projektit, joissa on jätetty 

määritellyn prosessin osia tekemättä. Ilmiötä selittää määritellyn prosessin toimivuuden 

lisäksi se, että tunnollisesti määriteltyä prosessia noudattava projektihenkilöstö hoitaa to-

dennäköisesti myös muutkin asiat tunnollisesti. Auditointiraportista nähdään, että määri-

tellyn prosessin noudattamisessa on paikkakuntakohtaisten erojen lisäksi hajontaa myös 

saman toimipisteen eri projekteissa. Toimintaa tulee siis pyrkiä yhdenmukaistamaan 

myös toimipisteiden sisällä. 

Auditoinnin mukaan parannettavaa vuonna 2015 oli tämän tutkimuksen näkökulmasta 

tärkeän tarjous- ja toteutusprosessin kannalta seuraavissa asioissa: 

 J1 

 J2 

 T1 

 T2 

Projekteissa ei toimita J1:n ja J2:n mukaisesti, koska niitä ei tunneta tai niiden läpikäy-

mistä ei nähdä tarpeelliseksi esimerkiksi vanhojen tottumusten takia. Nykyinen järjes-

telmä ei myöskään pakota käyttäjää J1:n mukaiseen toimintaan, eivätkä esimiehet pysty 

valvomaan J1:n ja J2:n käyttöä. J1:n ja J2:n mukaiseen toimintaan tarvittavia dokument-

teja voi myös olla vaikea löytää. Kohdeyrityksen käytössä olevat järjestelmät eivät mah-

dollista järkevää T1:n toteutusta. Tämän takia projektihenkilöstö on päätynyt hallitse-

maan T1:n asioita yksitellen erilaisissa taulukoissa.  Nykyisiä tietoteknisiä järjestelmiä 

pystytään käyttämään T1:n hoitamiseen, mikäli projektille sovitut xxx ovat käytettävissä. 
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xxx kuitenkin sovitaan projektikohtaisesti, ja asiakkailta saatavat tähän tarvittavat tiedot 

vaihtelevat huomattavasti, jolloin xxx sovittaminen projektikohtaisesti on nykyisillä jär-

jestelmillä hankalaa. T1:n toteumatiedot kirjataan manuaalisesti yrityksen toiminnanoh-

jausjärjestelmään. Menetelmä on tehoton ja vikaherkkä, eikä sitä pystytä valvomaan te-

hokkaasti. T2:n toiminnasta on kohdeyrityksessä selkeä ohjeistus, mutta nykyinen järjes-

telmä ei mahdollista ohjeistetun työtavan toteutumisen valvontaa. Tämän seurauksena 

T2:n dokumentointi ja päivittäminen jätetään vähälle huomiolle, vaikka tästä olisi huo-

mattavaa hyötyä projektin myöhemmissä vaiheissa. T2 tulisi määritellyn prosessin mu-

kaan käydä läpi ja tarkentaa tähän liittyvässä palaverissa.  

Auditoinnissa tarkasteltiin myös johtamisessa ja palaverikäytännöissä kehitettäviä osa-

alueita. Jotkin näistä kehityskohteista liittyvät tutkimuksessa tarkasteltavan projektinhal-

lintajärjestelmän toimintaan erilaisten heijastusvaikutusten kautta. Johtamisessa ja pa-

laverikäytännöissä kehitettäviä osa-alueita olivat: 

 Y6 

 Y7 

 Y1 

 T4 

 T3 

 Y2 

 Y1 

 Y5 

Listattujen asioiden lisäksi poikkeamia löytyi kehitystarpeesta J8, kehitystarpeesta J7 ja 

kehitystarpeesta Y4. Auditoinneissa havaituista kehittämistarpeista pystytään johtamaan 

paljon hyödyllisiä ominaisuuksia projektinjohtojärjestelmää ja -prosessia palvelevalle 

työkalulle. Suurimpia syitä havaittuihin poikkeamiin on määriteltyjen J1:n ja J2:n tunte-

mattomuus sekä käytössä olevan järjestelmän heikko käytettävyys ja J6. Näiden seurauk-

sena syntyy kehitystarve J3. Kehitystarpeita analysoitiin ja priorisoitiin referenssi- ja oh-

jausryhmässä ennen muun henkilöstön haastatteluja paremman kokonaiskuvan ja käytän-

nönläheisemmän näkökulman saamiseksi.  

Toiminnan kehittämisen ja yhtenäistämisen kannalta erittäin tärkeiden auditointien luo-

tettavuus ja tulosten taso on tärkeää. Auditointia voitaisiin kehittää valitsemalla tarkastel-

taviksi projekteiksi mahdollisimman paljon noin valmiusasteessa 40 - 70 % olevia, hyvin 

ja huonosti kannattavia projekteja. Hyvin menneiden projektien käytänteitä päästäisiin 

monistamaan muihin projekteihin ja huonosti meneviin ehdittäisiin vielä puuttumaan. 

Vuoden 2015 auditoinnissa yksiköt päättivät itse, mitä projekteja tarkastellaan. Tämä voi 

kannustaa todellisuudesta positiivisella tavalla poikkeavan kuvan antamiseen toimipis-

teen ja projektien suoritustasosta, jolloin virheistä oppimisen mahdollisuus osittain me-

netetään. 
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4.2.2 Referenssiryhmän työpajoista löytyneet kehitystarpeet 

Tutkimusta varten perustettiin referenssiryhmä, joka muodostui projektinhallintajärjes-

telmän parissa työskentelevistä asennus-, hanke-, toimiala- ja projektipäälliköistä. Ryh-

mään valikoitui kokeneita ja toimintojen kehittämiseen innokkaasti suhtautuvia ammatti-

laisia. Referenssiryhmän tarkoituksena oli tarkastella projektinhallintajärjestelmää ja – 

prosessia käytännön ja käytettävyyden näkökulmasta. Yrityksen henkilöstöä osallistutet-

tiin työkalun kehittämiseen myös vaikuttamismahdollisuuden aiheuttaman pienemmän 

muutosvastarinnan toivossa (Luthans 2015).  

Ensimmäisessä työpajassa esiteltiin tutkimuksen aihe, toteutustapa ja tutkimuksen sekä 

yrityksen tavoitteet. Tämän jälkeen siirryttiin tarkastelemaan nykyisessä toiminnassa il-

meneviä ongelmia ja pohdittiin käytännöllisiä ratkaisuvaihtoehtoja. Referenssiryhmä 

nosti nykyisen toiminnan suurimmiksi kehittämistarpeiksi käytännön kannalta kehitystar-

peet T1, T5, T7, T6 ja J5. Suuri osa näistä tarpeista liittyy projektin toteutusprosessiin. 

T1 

Nykyiset järjestelmät eivät referenssiryhmän mukaan sovellu kehitystarpeen T1:n kette-

rään hallintaan. T1:n tiedot joudutaan laatimaan erillisiin taulukoihin. Laajoissa projek-

teissa näitä taulukoita voi syntyä useita kymmeniä. Toteutuneet T1:een liittyvät tiedot 

joudutaan kirjaamaan toiminnanohjausjärjestelmään käsin, joka vaatii manuaalisen työn 

johdosta paljon tietojen kopioimista. Huolimaton kirjaaminen voi aiheuttaa ongelmia 

projektin taloudelliseen hallintaan. Koko projektin taloudellisen onnistumisen kannalta 

riskialttiin kirjaamisen lisäksi tehottomuutta nostaa se, että T1:n käsittely vie aivan liikaa 

työaikaa projektipäälliköltä. Kopioimiseen ja kirjaamiseen käytetty aika on suoraan pois 

muista projektin johtamisen kannalta oleellisimmista tehtävistä, eikä epämääräinen 

T1:een liittyvä dokumentaatio luo hyvää kuvaa yrityksestä asiakkaalle. T1:n hallinnassa 

ilmenevien ongelmien korjaamiseksi referenssiryhmässä ehdotettiin projektinjohtojärjes-

telmää ja – prosessia palvelevalle työkalulle seuraavia ominaisuuksia: 

 ominaisuudet 

Ominaisuuksien avulla saavutettavat hyödyt 

J5 

J5:ssä ongelmia aiheuttaa järjestelmän mahdollistamat kirjavat toimintatavat. J5:stä 

saattaa järjestelmässä löytyä useita eri versioita, jolloin käytettävä tieto voi olla vanhen-

tunutta tai muuten väärää. J5:een liittyvää tietoa pystytään tallentamaan väärällä tavalla 

ja vääriin paikkoihin, jolloin oikean tiedon löytyminen on esimerkiksi sijaisuuksien ai-

kana todella tehotonta tai jopa mahdotonta. Kun J5-tietoa tallennetaan ohjeistuksen mu-

kaisesti, voi tiedostopolusta tulla niin pitkä, ettei tallentaminen onnistu suoraan J5-tietoa 

käsittelevistä ohjelmista. Käytettäviä J5-tietoja joudutaan etsimään yrityksen järjestel-

mistä, eivätkä tiedot ole aina ajan tasalla. J5 kehitystarpeeseen referenssiryhmä ehdotti 
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projektinhallintajärjestelmää ja - prosessia palvelevalle työkalulle seuraavia ominai-

suuksia: 

 ominaisuudet 

Ominaisuuksien avulla saavutettavat hyödyt  

T5 

Tällä hetkellä jokainen työmailla työskentelevä työntekijä täyttää T5:een liittyvät tiedot 

paperille. Projektipäällikkö saa T5-tiedot erillisillä papereilla, jotka projektipäällikön on 

käytävä läpi ja hyväksyttävä. Papereiden noutaminen ja läpi käyminen voi viedä useita 

tunteja projektipäällikön työajasta kuukausittain. Papereita voi hävitä, kun niitä siirrel-

lään useita kertoja eri henkilöiden toimesta työmaaolosuhteissa. Lisäksi papereita täyte-

tään virheellisesti. Väärin täytettyjen ja hävinneiden papereiden kanssa työskentely vie 

aikaa kaikilta T5-toimintaan osallistuvilta osapuolilta. Papereiden kanssa toimiminen on 

vikaherkkää ja tehotonta. T5-toiminnassa esiintyviin tehottomuuksiin referenssiryhmässä 

ehdotettiin uutta toimintatapaa: 

 uusi toimintapa 

Uuden T5:een liittyvän toimintatavan hyötyjä. 

T6 

Tehokkuutta ja varmuutta käytännön työssä voidaan lisätä tietoteknisten sovellusten 

avulla myös T6:een liittyvissä asioissa. Nykyisessä toimintamallissa kaikki T6:een liitty-

vät huomiot kirjataan paperille työmaalla ja kootaan myöhemmin yhteen. Erilaisten T6-

tietojen laatiminen sekä siirtäminen vaativat tässä menettelyssä paljon manuaalista työtä, 

ja projektipäällikön täytyy käydä jokainen T6-toimenpide työntekijöiden kanssa paikan 

päällä läpi. T6:een liittyviin ongelmiin referenssiryhmässä ehdotettiin tietoteknisen jär-

jestelmän käyttöönottoa. Tietoteknisessä järjestelmässä tulisi olla ainakin seuraavat omi-

naisuudet: 

 ominaisuudet 

T6:n kehittämisestä saatavia hyötyjä. 

T7 

Tällä hetkellä T7-asiat tulee kohdeyrityksen ohjeistuksen mukaan tehdä ERP:ssa. Kan-

nustimena tähän toimii ERP:ssä tehdylle T7:lle saatava taloudellinen hyöty. ERP:ssa 

suoritettavien T7-toimintojen tekoa vaikeuttaa ohjelman jäykkä käytettävyys. T7-tietoa ei 

voida käytännössä etsiä ERP:ssä hakutoiminnolla, vaan T7-tietoa on etsittävä muualta. 

ERP:n toiminto koetaan projektihenkilöstön keskuudessa monimutkaiseksi ja hitaaksi. 

Tämän takia projektihenkilöstö päätyy usein tekemään T7-toiminnot muilla tavoin, jol-
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loin taloudellinen hyöty menetetään ja T7-toiminnan kirjaukset sekä valvonta vaikeutu-

vat. ERP:n T7-toimintoa käytettäessä saadaan enemmän taloudellista tietoa näkyviin. 

Referenssiryhmässä toivotaan T7-toiminnan kehittämistä xxx avulla.  

Referenssiryhmän mukaan projektihenkilöstöltä kuluu todella paljon aikaa tehtäviin, 

jotka voitaisiin hoitaa helposti tietoteknisten sovellusten avulla. J5:een liittyvät asiat hel-

pottaisivat myös projektin tavoitteiden saavuttamisessa. Projektinhallintajärjestelmää ja 

– prosessia palvelevan työkalun tulisi ohjata toimintaa J1 ja J2 suuntiin sekä olla erittäin 

helppokäyttöinen. Vapautuva työaika voidaan käyttää projektin toteutusprosessin johta-

misen kannalta tärkeämpiin työtehtäviin, jolloin projektien laatu sekä tuloskyky parane-

vat huomattavasti. Työkalun käyttöönotto tulisi toteuttaa sopivan pienissä osissa, ettei 

koulutuksesta tuleva tietomäärä kerralla ole liian suuri.  

 

4.2.3 Ohjausryhmästä ja esimiesten haastatteluista löytyneet ke-

hitystarpeet 

Johdettavuuden näkökulmasta projektitoiminnan kehitystarpeet selvitettiin haastattele-

malla yrityksen johtoryhmään kuuluvia projektiliiketoiminnan liiketoimintajohtajia. 

Haastattelujen lisäksi kehitystarpeita kartoitettiin diplomityön ohjausryhmän kokouk-

sissa. Ohjausryhmästä ja haastatteluista tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat J1, J2, 

J3, J4, J5, J6, J7, J8 ja T8. 

J1,J2 JA J3 

Nykyisessä toimintamallissa projektihenkilöstön tarvitsema tieto on jaoteltu useisiin eri 

paikkoihin, eikä kokonaiskuvaa pystytä muodostamaan helposti yhteen paikkaan. Projek-

teista joudutaan syöttämään tietoa useisiin eri paikkoihin, ja järjestelmä mahdollistaa 

kirjavat toimintatavat xxx sekä xxx määrittämisessä. Erilaiset toimintatavat aiheuttavat 

ongelmia erityisesti sijaisuuksien aikana. Nämä asiat yhdessä xxx kanssa aiheuttavat ha-

jontaa projektien läpiviennin laadussa ja tehokkuudessa. Järjestelmä tukisi paremmin 

projektihenkilöstä, jos siinä olisi seuraavia ominaisuuksia: 

 ominaisuudet 

Ominaisuuksien avulla saavutettavat hyödyt 

J4 

Nykytilassa esimiehet saavat projektien tilasta käytännössä ainoastaan taloudellisia ra-

portteja, jotka perustuvat projektihenkilöstön syöttämiin arvoihin. Itse projektin tuotan-

nollista etenemistä ei pystytä valvomaan helposti tietoteknisillä apuvälineillä. Projektin-

hallintajärjestelmä ei tue projektihenkilöstöä riittävällä tavalla, eikä ongelmista välity 

selkeitä signaaleja. Projektien johtamisessa ilmenevien ongelmien juurisyihin ei päästä 
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kunnolla käsiksi. J4:n kehittämiseksi toivotaan projektinhallintajärjestelmää ja – proses-

sia palvelevalta työkalulta seuraavia ominaisuuksia:  

 ominaisuudet 

Ominaisuuksien avulla saavutettavat hyödyt 

J5,J7 JA J8 

Yrityksen toiminnan jatkuvan parantamisen kannalta kriittisen tärkeät J5, J7 ja J8 ai-

heuttavat ongelmia nykyisessä toiminnassa. Nykyinen järjestelmä ei ohjaa käyttäjäänsä 

tallentamaan toimimaan ohjeistuksen mukaisesti, jolloin toiminta on todella kirjavaa. Tä-

män seurauksena tehtyjä asioita ei päästä tarkastelemaan jälkikäteen ja toiminnan kehit-

tämisen kannalta tärkeitä tietoja voi hävitä. Tarkempi ja tehokkaampi J5, J7 ja J8 toi-

minta mahdollistaisi tasokkaampien raporttien ja analyysien tekemisen sekä helpottaisi 

yrityksen toimintaa esimerkiksi riitatilanteissa. 

T8 

Tällä hetkellä projektin aiemmissa vaiheissa tuotettua tietoa ei pystytä hyödyntämään 

projektin tuotannon ohjauksessa tehokkaasti, koska tieto ei ole tähän tarkoitukseen oike-

assa muodossa. Tietoa tuotetaan aiemmissa vaiheissa tuotannon ohjauksen kannalta vää-

rään muotoon, koska tällainen toiminta on tämän yksittäisen osaprosessin kannalta su-

juvampaa. Projektinhallintajärjestelmän kehittämisen myötä yrityksen tulee tarkastella 

toimintaansa myös laajemmin. Näin luotu tieto saadaan helposti eri osapuolia palvele-

vaan muotoon, jolloin koko yritys hyötyy.  

4.2.4 Kehitystarpeiden yhteenveto 

Auditointiraporttien aineistoanalyysissä havaitut kehitystarpeet vahvistuivat suurelta osin 

työpajoissa ja haastatteluissa. Kaikki käytetyt lähteet painottivat J1,J2 ja J5 tärkeyttä.  

Kehitystarpeiden kartoitusprosessissa selvisi, että pieniltäkin tuntuvat asiat voivat aiheut-

taa suuria vaikutuksia kohdeyrityksen projektien hallinnassa. Tämä johtuu asioiden tii-

viistä sidonnaisuudesta. Projektihenkilöstön työajasta kuluu huomattava osa työvaihei-

siin, jotka voitaisiin hoitaa tehokkaammin ja luotettavammin tietotekniikan avulla. Kerä-

tystä aineistosta voidaan havaita, että suurin osa projektinhallintajärjestelmässä ja – 

prosessissa ilmenevistä ongelmista liittyy J1:een, J2:een ja J5:een. Projektinhallintajär-

jestelmän tulisi tukea J1:n ja J2:n mukaista toimintaa J5:n avulla, jolloin mahdollistetaan 

J6:n kehittyminen. 

Kehitystarpeita määritettäessä eri lähteistä nousi esiin myös asioita, jotka eivät suoranai-

sesti liity tämän tutkimuksen pääaiheena olevaan projektinhallintajärjestelmään ja – pro-

sessiin. Nämä asiat auttavat kuitenkin hahmottamaan kokonaiskuvaa paremmin, ja niillä 
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voi olla heijastusvaikutuksia järjestelmän sekä mahdollisesti hankittavan projektinhallin-

tajärjestelmää palvelevan työkalun toimintaan. Lisäksi tietoteknisten järjestelmien han-

kinnassa tulee ottaa huomioon yrityksen kehityssuuntia ja pitkän tähtäimen tavoitteita. 

Näin varmistetaan, ettei järjestelmä ole tulevaisuudessa kehityksen esteenä (Kettunen & 

Simons 2001). Tutkimuksessa tulee siis tarkastella myös pääaiheen ulkopuolella olevia 

asioita. Painotus tulee kuitenkin pitää tutkimuksen pääaiheessa myös eri vaihtoehtoja pis-

teytettäessä. Löytyneet kehitystarpeet on luokiteltu ja priorisoitu kuvaan 10. tämän tutki-

muksen näkökulmasta niiden vaikutusten ja painoarvojen mukaisesti.  

 

Kuva 10.  Kehitystarpeiden priorisointi ja luokittelu  

 

Kuvassa 10. siniselle alueelle on kerätty tämän tutkimuksen tehtävänannon kannalta 

oleellisimmat kehitystarpeet, jotka liittyvät projektin johtamisprosessiin. Keltaiselle alu-

eelle sijoittuivat projektin toteutusprosessin kannalta merkittävät kehitystarpeet. Tutki-

muksen painopisteiden kannalta vähäiselle merkitykselle jäävät kehitystarpeet ovat ku-

van 10. punaisella alueella. Nämä tarpeet löytyivät auditointimateriaaleista, mutta niitä ei 

vahvistettu haastatteluissa tai tutkimuksen työpajoissa, eivätkä ne juurikaan liity projek-

tinhallintajärjestelmään ja/tai -prosessiin. Tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti sini-

sellä alueella olevien kehitystarpeiden ratkaisuun. Diplomityön ohjausryhmässä pyydet-

tiin kehitysehdotuksia myös keltaisen alueen kehitystarpeille, ja ottamaan ne huomioon 

ratkaisuvaihtoehtoja tarkasteltaessa. Nämä projektin toteutusprosessiin liittyvät ja projek-
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tihenkilöstölle tärkeät kehitystarpeet tulevat olemaan merkittävässä osassa projektinhal-

lintajärjestelmää palvelevan työkalun käyttöönotossa. Tehdyssä luokittelussa otettiin 

huomioon tämän raportin kohdassa 2.2.3 esitelty projektinhallinnan kehittämisen teoria. 

Kehitystarpeiden luokittelun ja priorisoinnin perusteella voidaan määritellä kohdeyrityk-

sen vaatimukset projektinhallintajärjestelmää ja prosessia palvelevalle työkalulle. Käy-

tännössä tämä tapahtuu pisteyttämällä eri ratkaisuvaihtoehtoja muun muassa niiden kus-

tannusten, helppokäyttöisyyden ja yhteensopivuuden mukaan. Yrityksen vaatimukset ja 

niiden sovittaminen tarjolla oleviin ratkaisuihin esitellään luvussa 6. 
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5. OHJELMISTOT 

Tässä luvussa esitellään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kohdeyrityksen projektitoimin-

nassa esiintyviin ongelmiin ja kehitystarpeisiin. Ohjelmistojen tutkimisen avulla pyritään 

selvittämään, mitkä edellisessä luvussa nousseista toiveista on ylipäätään mahdollista to-

teuttaa. Ohjelmistotutkimuksessa voi myös löytyä uudenlaisia ratkaisuja kohdeyrityksen 

ongelmiin. Luvussa tarkastellaan ensin kohdeyrityksen jo käyttämiä ohjelmistoja, joista 

kohdeyrityksen ohjelmistoasiantuntijoiden mukaan löytyy tämän tutkimuksen näkökul-

masta hyödyllisiä ominaisuuksia. Tämän jälkeen vaihtoehtoisia ratkaisuja esitellään oh-

jelmistomarkkinoiden tarjonnasta. Tarkempi kohdeyrityksen vaatimusten ja ohjelmisto-

jen kattavuuden kuvaaminen tehdään luvussa 6.   

Luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi ohjelmistojen nimet on muutettu ja kuvat on 

poistettu diplomityön julkisesta versiosta. Muutettu teksti on kursivoitu. 

5.1 Yrityksen käytössä olevat järjestelmät ja niiden kehittämi-

nen 

Kohdeyrityksen käyttämistä ohjelmista hankittiin tietoa ohjelmistojen käyttöohjemateri-

aalin, kohdeyrityksen sovellusasiantuntijoiden kommenttien ja ohjelmistoyritysten edus-

tajien esittelyjen perusteella. Tutkimuksen ja yrityksen kannalta oli järkevää kartoittaa 

nykyisien järjestelmien kehittämismahdollisuudet ennen uusiin markkinoilla tarjolla ole-

vien järjestelmiin tutustumista, koska yrityksellä on jo osaamista käytössä olevien ohjel-

mistojen käyttämiseen. Lisäksi ohjelmistoja tarjoaviin yrityksiin on ehtinyt kehittyä hyö-

dyllisiä henkilösuhteita ja ohjelmistojen käytöstä maksetaan jo valmiiksi. Käytössä ole-

vista järjestelmistä esitellään nykyistä toimintaa kattavamman kokonaiskuvan saamiseksi 

ja jatkokehityksen pohjaksi. Käytössä olevien järjestelmien arviointi on tyypillistä tieto-

teknisten järjestelmien hankintaprojekteissa (Kettunen & Simons 2001). 

5.1.1 Alfa Mike ja Alfa Sierra 

Alfa on suomalaisen ohjelmistoyrityksen ohjelmisto, josta kohdeyrityksellä on käytössä 

kaksi eri osiota. Kohdeyritys käyttää AM:ää tehokkaasti, mutta AS:n ominaisuuksia ei 

vielä käytetä täysin. Raportointi perustuu kohdeyrityksen materiaaleihin, sovellusasian-

tuntijan kommentteihin sekä Alfan henkilöstön antamaan koulutukseen ja kommentteihin.  

Kuvaus AM:n ja AS:n toiminnasta ja ominaisuuksista 
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5.1.2 ERP 

ERP on ulkomaalainen liiketoimintaohjelmistojen ja – sovellusten toimittaja. ERP:n rat-

kaisujen esittely keskittyy tässä raportissa kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmän 

parissa työskentelevän henkilöstön näkökulmaan. Raportointi perustuu kohdeyrityksen 

sovellusasiantuntijan antamaan esittelyyn ja kohdeyrityksen materiaaleihin sekä ERP 

konsultaatiota tarjoavan suomalaisen konsulttiyrityksen esitelmään.  

Kuvaus ERP:n toiminnasta ja ominaisuuksista 

Taloushallinnon pohjalta kehitetty ERP tuottaa projektinhallinnan kannalta kaiken oleel-

lisen tiedon, mutta ohjelman jäykkä käytettävyys vaatii paljon koulutusta ja harjaantu-

mista työn sujuvoittamiseksi. Ohjelman tuottamaa ja sisältämää tietoa voidaan kuitenkin 

käyttää lähes täysin hyväksi muiden projektinhallintaohjelmistojen toiminnan pohjana. 

Yrityksen käyttämien osioiden lisäksi ERP voidaan integroida toiminaan yhdessä projek-

tinhallintasovelluksen kanssa. Esimerkiksi kohdassa 5.1.3 esiteltävä Microsoft Project 

pystytään liittämään ERP-kokonaisuudessa toimivaksi projektinhallintatyökaluksi. Koh-

deyritys on aiemmin kehittänyt ERP:iä projektien resursointisuunnitteluun, mutta osio 

koettiin liian raskaaksi käyttää ja kehitysprojektista luovuttiin.  

5.1.3 Microsoft Project Server, Microsoft Sharepoint Server ja 

ERP Enterprise Project Connection  

Kohdeyrityksen tietohallintopäällikön mukaan yritys on aiemmassa kehitysprojektissaan 

hankkinut ERP:n projektihallintaintegraation vaatiman Microsoft Project Server (MPS) 

ja Microsoft Sharepoint Server (MSS) ympäristön. Kehitysprojektissa pyrittiin siirtämään 

tietoa kohdeyrityksen tuolloisen toiminnanohjausjärjestelmän ja Microsoft Project Ser-

verin välillä. Projekti kuitenkin keskeytettiin, ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmäksi 

vaihdettiin ERP. Hankittua ympäristöä ei käytetä tällä hetkellä. Seuraavaksi tässä rapor-

tissa käsitellään ERP:n ja MPS:n integraatiomahdollisuuksia, sekä näin kehitettävän työ-

kalun soveltuvuutta kohdeyrityksen tarpeisiin.  

Aiemmin ERP:n projektinhallintaintegraatioita on toteutettu PS-moduulin käyttäjille il-

maisen Oscar ympäristön avulla. ERP:n edustajan mukaan Oscar ympäristön kehitystyö 

on lopetettu, ja Oscar jää virallisesti pois ERP:n tarjonnasta seuraavan mittavan uudis-

tuksen (Sierra Hotel) myötä. Jatkossa projektinhallintaintegraatioita voidaan toteuttaa 

ERP Echo Papa Charlien (ERP EPC) avulla. ERP EPC on Oscarista poiketen maksulli-

nen ja erikseen lisensoitava. Kohdeyrityksen kannalta tässä tutkimuksessa on siis järke-

vää tarkastella ERP:n ja MPS:n integraatiota ERP EPC:n avulla MSS-ympäristössä. Ra-

portointi perustuu ERP:n materiaaleihin ja ERP:n integraatioita käsitteleviin tutkimuk-

siin sekä konferenssimateriaaleihin.  
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MPS on perinteinen projektinhallintaohjelma, jossa muun muassa voidaan aikatauluttaa 

ja resursoida projekteja erilaisten työtehtävien sekä resurssitietojen avulla. MSS tarjoaa 

verkkopohjaisia työtiloja projektien seurantaan ja sisäiseen viestintään. Työtilojen lisäksi 

MSS mahdollistaa dokumentaation hallinnan ja erilaisten raporttien tarkastelun. MPS ja 

MSS on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä. Yhdistelmä mahdollistaa myös 

erilaisten analyysien laatimisen ja projektisalkun hallinnan. (Microsoft 2016) Amerikan 

ERP käyttäjien yhdistyksen mukaan ERP:n integroiminen erilliseen projektinhallintaoh-

jelmistoon parantaa järjestelmän käytettävyyttä visuaalisemman käyttöliittymän ansiosta. 

Integraatioiden toteuttaminen on kuitenkin huomattavan kallista.(Scott 2013)    

ERP:n ja MPS:n välinen integraatio on mahdollista saada toimimaan siten, että resurssi- 

ja aikataulutiedot siirtyvät ohjelmien välillä päivitystoiminnon avulla. Tietoa täytyy muo-

kata siirtymisen mahdollistamiseksi ohjelmien erilaisen arkkitehtuurin vuoksi. Tiedon 

muokkaaminen tapahtuu ERP EPC:n määrittelemien algoritmien avulla, mutta järjes-

telmä jättää mahdollisuuden myös inhimillisiin virheisiin esimerkiksi projektin perusta-

misen yhteydessä. Dokumentaation hallinta ja arkistointi tulisi tässä ratkaisussa rakentaa 

MSS-ympäristöön. Tiedon siirtäminen ERP:stä muihin järjestelmiin on helpompaa ja luo-

tettavampaa, kuin tiedon tuominen muista järjestelmistä ERP:iin. Kohdeyritys voi toteut-

taa myös yksisuuntaisen linkin ERP:stä, mutta tässä tapauksessa kirjauksia jouduttaisiin 

todennäköisesti tekemään kahteen eri paikkaan esimerkiksi projektisuunnitelmissa tapah-

tuvien muutosten yhteydessä. ERP:n edustajan mukaan muutama suomalainen ERP asia-

kas on kokeillut PS-moduulin integraatiota projektinhallintaohjelmistojen kanssa Oscarin 

avulla, mutta yksikään näistä integraatioista ei tiedettävästi ole edennyt laajaan tuotan-

nolliseen käyttöön asti.   

Yhdysvaltalainen IT-alan yritys toteutti MPS:n ja ERP:n integraation kanadalaiselle ener-

gia-alan suuryritykselle vuonna 2012. Integraatioprojektissa saavutettiin resurssien hal-

linnalle, kustannusten seurannalle, raportoinnille, analysoinnille ja projektin suunnitte-

lulle sekä ennustamiselle asetetut tavoitteet. Osittain tavoitteet jopa ylitettiin, ja kaikki 

tämä saavutettiin ilman lisääntyneitä ohjelmistolisenssikuluja. Useiden ongelmien jäl-

keen projektin lopputuloksena saatiin järjestelmä, jossa tieto liikkuu automaattisesti eri 

osioiden välillä. Ratkaisu karsi 50 % resurssien suunnitteluun kuluneesta työajasta, eli-

minoi 80 % manuaalisesti tehtävästä raportointitiedon keruusta ja ennusteissa tehdyt vir-

heet putosivat 90 %. (Runcie et al. 2012) Projektinhallintaohjelmistojen integroiminen 

osaksi toiminnanohjausjärjestelmää voi siis tehostaa todella paljon yrityksen toimintaa. 

Integraatioprojekti toteutettiin Pohjois-Amerikassa miljoonia asiakkaita palvelevalle yri-

tykselle. Tämän tutkimuksen kohdeyritys ei todennäköisesti hyötyisi täydellisestä integ-

raatiosta vastaavalla tavalla liiketoimintojen erilaisuudesta, pienemmästä mittakaavasta 

ja ohjelmistoyritysten heikommasta tuotetuesta johtuen.  



40 

5.1.4 Yhteenveto yrityksen käytössä olevista järjestelmistä 

Kaikki kohdassa 4.3.4 määritellyt projektinhallintajärjestelmää koskevat kehitystarpeet 

pystytään ratkaisemaan yrityksen käytössä olevia järjestelmiä kehittämällä. Näin kehi-

tetty työkalu ei kuitenkaan tarjoa yksinkertaista ja helppokäyttöistä täsmäratkaisua koh-

deyrityksen tarpeisiin.  

AS:n heikkoudet, kehityskohdat ja saavutettavat hyödyt 

AS:ää voidaan pitää varteenotettavana vaihtoehtona kohdeyrityksen projektinhallinta-

järjestelmää ja -prosessia palvelevaksi työkaluksi. Tutkimuksessa löytyneitä vaihtoehtoi-

sia työkalukokonaisuuksia käsitellään tarkemmin tämän raportin luvussa 6. 

Diplomityön ohjausryhmässä ERP:n ja MPS:n täydellinen integraatio nähtiin epärealisti-

sena ja liian kalliina. Tällaisen integraation avulla rakennetun työkalun tutkiminen pää-

tettiin jättää tässä raportissa esitellyn kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen varaan. Koh-

deyrityksen kannattaa kuitenkin tutkia ERP:n PS-moduulin kehittämistä projektitoimin-

nan ja yrityksen taloudellisen hallinnan tehostamiseksi. Projektin alkuvaiheessa tehtävä 

tarkempi määrittely voi tehostaa toimintaa myöhemmissä vaiheissa ja helpottaa talous-

osaston työtä. 

5.2 Markkinoilla olevat potentiaaliset järjestelmät 

Nykyaikaisia ohjelmistomarkkinoita voidaan pitää erittäin laajana ja jatkuvasti muuttu-

vana kenttänä. Pelkästään yritysten tiedostojen hallintaan ja jakamiseen tarkoitettuja oh-

jelmistoja on yli 140. Näitä ohjelmistoja on kehitetty eri lähtökohdista, jolloin myös lop-

putuotteiden ominaisuudet ja käyttökohteet vaihtelevat paljon. (Basso et al. 2015)  

Tarjonnan runsaus voi aiheuttaa todella paljon turhaa työtä tiettyyn tarpeeseen oikeaa jär-

jestelmää kehitettäessä. Tämän takia tutkimuksessa tarkasteltavat järjestelmät rajattiin 

tiukasti käsittelemään kohdeyrityksen tarpeita. Tarkasteltavat järjestelmät valittiin koh-

deyrityksen ohjelmistoasiantuntijoiden ohjeiden mukaan. Ohjelmistoja rajatessa kritee-

reinä toimivat ohjelmistoyritysten referenssit projektiliiketoiminnasta ja kohdeyrityksen 

alalta. Referenssit osoittavat muiden saman alan yrityksen luottoa ohjelmistoihin. Lisäksi 

kohdeyritys hyötyy, jos sen käytössä on muiden merkittävien alan yritysten käyttämät 

ohjelmat (Kettunen & Simons 2001). Ohjelmistoilla tuli myös olla suomenkielinen kieli-

paketti. 

Itse tuotteen lisäksi niitä tarjoavien yritysten taloudellisia tietoja kuten liikevaihtoa, oma-

varaisuusastetta ja henkilöstömäärää tarkasteltiin. Näin analysoitiin yritysten toiminnan 

jatkuvuutta ja laajuutta. Ohjelmistoja rajatessa hyödynnettiin erilaisia verkkopohjaisia 

ohjelmisto- ja yritystietopankkeja, yritysten verkkosivuja sekä kohdeyrityksen henkilöstön 
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asiantuntemusta. Verkkosivujen perusteella tutustuttiin 20 eri ohjelmistoon, joista kuu-

teen otettiin yhteyttä tarkempaa selvitystä varten. Näistä kuudesta ohjelmistosta neljä va-

littiin ohjelmistoesittelyihin. Tässä raportissa esitellään kaksi parhaiten kohdeyrityksen 

tarpeisiin soveltuvaa ohjelmistoa, jotka ovat Delta Papa ja Charlie Echo. Ohjelmistot 

esitellään seuraavissa kappaleissa.  

5.2.1 Delta Papa  

Suomalaisen ohjelmistoyrityksen Delta Papa-ohjelmisto tarjoaa ratkaisun projektinhal-

lintaan prosessin mallinnuksen ja dokumenttien hallinnan näkökulmasta. Ohjelmistolla 

on runsaasti referenssejä projektiliiketoiminnasta ja kohdeyrityksen alalta. Osa näistä re-

ferenssiyrityksistä ovat tämän tutkimuksen kohdeyrityksen kilpailijoita. Raportointi pe-

rustuu Delta Papan ohjelmistoesittelyihin sekä yrityksen verkkosivuilta saataviin materi-

aaleihin.  

Kuvaus Delta Papan toiminnasta ja ominaisuuksista 

  

5.2.2 Charlie Echo 

Charlie Echo on projektinhallintaratkaisu, jota tarjoavalla yrityksellä on toimintaa ym-

päri maailmaa konsultoinnin ja projektinhallinnan aloilla. Julkisissa referensseissä esi-

tetään pohjoismaisia projektiliiketoimintaa harjoittavia suuryrityksiä, joista osa on tämän 

tutkimuksen kohdeyrityksen kilpailijoita. Ohjelmiston raportointi perustuu ohjelmistoyri-

tyksen ohjelmistoesittelyyn ja ohjelmistoyrityksen tämän tutkimuksen suorittamiseksi 

luovuttamiin materiaaleihin.  

Kuvaus Charlie Echon toiminnasta ja ominaisuuksista. 
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6. KOHDEYRITYKSEN PROJEKTINJOHTOJÄR-

JESTELMÄÄ PALVELEVA TYÖKALU  

Tässä luvussa esitellään kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmää palvelevan työka-

lun tärkeimmät toiminnot. Näiden toimintojen kartoittaminen ja käyttökelpoisten ratkai-

suvaihtoehtojen löytäminen olivat tutkimuksen päätavoite. Suurin osa toiminnoista ku-

vailtiin referenssiryhmän työpajoissa ja henkilöstön haastatteluissa. Näiden lisäksi ohjel-

mistoyritysten esittelyissä havaittiin hyödyllisiä toimintoja, joita kohdeyrityksen sisällä 

ei etukäteen tunnistettu. Projektinhallintajärjestelmää palvelevan työkalun toiminta kuva-

taan liitteessä B. 

Eri ohjelmistojen kattavuus haluttujen toimintojen kannalta kuvataan tässä luvussa koh-

deyritykselle tehtävän investointiehdotuksen pohjaksi. Tarkasteltavista ohjelmistoista on 

myös hankittu kustannustietoja budjettiarvioita varten. Toiminnot luokitellaan projektin 

johtamisprosessia ja projektin toteutusprosessia kehittäviin toimintoihin. Ohjelmistoista 

esitellään myös tutkimusprojektiin osallistuneiden henkilöiden mielipiteitä. Ohjelmisto-

jen toimintojen ja käytettävyyden lisäksi kohdeyrityksen täytyy arvioida ohjelmistovaih-

toehtoja muiltakin näkökulmilta. Näitä ovat esimerkiksi kohdeyrityksen asema ohjelmis-

toyrityksen asiakkaana, ohjelmiston sopivuus kohdeyrityksen ICT-strategiaan sekä käyt-

töönottoprojektista aiheutuvat kustannukset. Tässä luvussa tarkasteltavat ohjelmistot ovat 

Alfa Sierra, Charlie Echo ja Delta Papa. Ohjelmistot pisteytetään tutkimuksessa esitelty-

jen ominaisuuksien suhteen. Luvussa kohdeyritykselle annetaan toimenpide-ehdotuksia.  

Tekstiä on muunneltu luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi. 

6.1 Projektin johtamisprosessia kehittävät toiminnot 

Tutkimuksessa selvinneet kohdeyrityksen liiketoiminnalliset tarpeet ovat xxx ja xxx sekä 

xxx. Tämän raportin toisessa luvussa esitetyn teorian sekä henkilöstön haastattelujen pe-

rusteella, näihin asioihin päästään vaikuttamaan parhaiten kehittämällä projektinhallinta-

järjestelmä tukemaan projektin johtamisprosessia. Yrityksen määrittelemä prosessi täy-

tyy pystyä mallintamaan projektinhallintajärjestelmään. Prosessin käyttöä täytyy myös 

pystyä valvomaan projektinhallintajärjestelmän avulla projektin toteutuksen tasolle 

saakka. Tällöin pystytään mittamaan kehitystyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista 

luvussa 2 esitetyn teorian mukaisesti. 

Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että projektinhallintajärjestelmän sisältöä 

pystytään hallitsemaan helposti ja keskitetysti. Sisällön muokkaaminen paremmin käyt-

täjiä palvelevaksi tulee tapahtumaan annetun palautteen ja järjestelmän sisällön käytöstä 

tehtävien analyysien avulla. Ohjelmistoa valitessa tulee siis ottaa huomioon myös sisällön 
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luontiin ja muokkaamiseen liittyvät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet liittyvät parem-

min projektihenkilöstöä tukevien J1- ja J2-tietojen muokkaamiseen sekä erilaisten pro-

jektin toteutusprosessia tehostavien työkalujen luomiseen. 

Pelkästään J3 ja J6 ei riitä kannustimeksi, jolla projektihenkilöstö saadaan hyödyntä-

mään työkalun täysi potentiaali. Projektihenkilöstön täytyy huomata, että työkalun käyttö 

helpottaa jokapäiväistä työtä, jolloin mielenkiinto projektinhallintajärjestelmän oikean-

laiseen käyttöön ja kehittämiseen säilyy. Projektin johtamisprosessin kannalta henkilös-

tön toimintaa voidaan helpottaa parhaiten xxx avulla. Ylimääräistä vaivaa aiheuttaa 

myös xxx, jota voidaan helpottaa xxx avulla. Suurin osa itse työkalun käyttöön liittyvistä 

kannustimista kohdistuu kuitenkin raportin kohdassa 6.2 esiteltäviin projektin toteutus-

prosessia kehittäviin toimintoihin.  

6.1.1 J1, J2, J3 kehittäminen ja J4,J6,J7 saavuttaminen 

Kehitystarpeita J1, J2 ja J3 pystytään tehostamaan jokaisessa tarkasteltavassa ohjelmis-

tossa. Näin mahdollistetaan J4, J6 ja J7 toiminta. 

Kehittämisen tapa ja työkalun toimintaperiaate J1, J2 ja J3 A:n osalta. 

Tarkasteltavien ohjelmistojen soveltuvuus kuvatun toiminnan suorittamiseen esitetään 

taulukossa 2. 

Taulukko 2.  

 

Edellä mainitut toiminnot toteutuvat parhaiten Delta Papassa, johon nämä toiminnot si-

sältyvät jo valmiiksi. Toiminnot saadaan sisällytettyä myös Charlie Echoon täysin vas-

taavalla tavalla, mutta tämä vaatisi enemmän kehitystyötä ohjelmistoyritykseltä. AS:ssä 

kuvatun toiminnan toteutus voi olla työläämpää sekä monimutkaisempaa ohjelmiston eri-

laisesta toimintaperiaatteesta johtuen.  

6.1.2 Projektinhallintajärjestelmän sisällön hallinta 

Sisällön hallinnan toiminnan kuvaus ja toiminnalla saavutettavat hyödyt  

Tarkasteltavien ohjelmistojen soveltuvuus kuvattuun projektinhallintajärjestelmän sisäl-

lön hallintaan esitetään taulukossa 3. 
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Taulukko 3.  

 

Kohdeyrityksen tulee käyttöönottoprojektissa määritellä sisällön hallintaan liittyviä asi-

oita. Delta Papassa kuvattu toiminta onnistuu sellaisenaan. Charlie Echo ei sisällä työka-

luja sisällön käytön analysointiin, joten työkalut täytyisi kehittää. AS:ssä sisällön hallin-

nan saattaminen helppokäyttöiseksi vaatisi hieman kehitystyötä.   

6.1.3 J1, J2, J3 kehittäminen ja J5, J8 saavuttaminen  

Kehittämisen tapa ja työkalun toimintaperiaate J1, J2 ja J3:n osalta. Kuvattu toiminta 

mahdollistaa J5:n ja J8:n kehittämisen. 

Tarkasteltavien ohjelmistojen valmius kehittää J1, J2 ja J3 sekä saavuttaa toiminnot J5 ja 

J8 esitetään taulukossa 4.  

Taulukko 4.  

 

Kuvattu toiminto löytyy Charlie Echosta ja Delta Papasta sellaisenaan. Toiminnon tuo-

minen AS:ään vaatii hieman kehitystyötä, ja toimintaperiaate eroaa muista ohjelmistoista. 

AS:ssä dokumentteihin koottavat tiedot keskustelevat muodostettavan tietokannan 

kanssa. Kohdeyrityksen täytyy käyttöönottoprojektissa alustavasti määritellä toimintoon 

liittyviä asioita. Mikäli ohjelmistossa tätä toimintoa voidaan hallita keskitetysti, niin xxx 

voidaan muokata ja luoda tehokkaasti myös tuotantokäytön aikana.  

6.1.4 Linkitys muihin järjestelmiin 

Suoraviivaisen toiminnan helpottamiseksi on tärkeää, että valittava ohjelmisto pystytään 

linkittämään muihin projektihenkilöstön käyttämiin järjestelmiin. Kustannustietoja täy-

dellisistä integraatioista. Kustannuksiltaan tehokkaampi ratkaisu on rakentaa ohjelmis-

toon pikalinkkejä muihin järjestelmiin. Taloudellista tietoa voidaan ohjelmistoyritysten 

mukaan hakea toiminnanohjausjärjestelmästä suhteellisen helposti. Kohdeyrityksellä on 

suurin tarve linkitykseen juurikin toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kanssa. Tarkastel-

tavien ohjelmistojen linkitettävyys muihin järjestelmiin esitetään taulukossa 5. 
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Taulukko 5.  

 

Kohdeyritys on jo rinnakkaisessa kehityshankkeessa rakentamassa linkkiä toiminnanoh-

jausjärjestelmän ja AS:n välille. Kevyen linkin rakentaminen Charlie Echosta tai Delta 

Papasta muihin järjestelmiin vaatii ohjelmistoyritysten mukaan vain hieman kehitystyötä. 

Kohdeyrityksen tulee käyttöönottoprojektissa määrittää, millaisia linkkejä muihin järjes-

telmiin halutaan rakentaa. 

6.2 Projektin toteutusprosessia kehittävät toiminnot 

Vaikka tämä tutkimus keskittyy ensisijaisesti projektin johtamisprosessin tasolla oleviin 

asioihin, on myös projektin toteutusprosessiin liittyvät asiat otettava huomioon. Tämä 

johtuu tutkimuksen asemasta osana tietoteknisen järjestelmän hankintaprojektia. Toteu-

tusprosessia kehittävät toiminnot kannustavat projektihenkilöstöä käyttämään projektin-

hallintajärjestelmää. Kun järjestelmään mallinnetaan kohdeyrityksen määrittelemät toi-

mintatavat ja prosessit, projektihenkilöstö tulee noudattamaan niitä lähes automaattisesti. 

Tällöin prosessin noudattaminen ei myöskään aiheuta projektihenkilöstölle ylimääräistä 

työtä, ja muutosvastarinnan tulisi olla lievempää käyttöönoton yhteydessä. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään projektin toteutusprosessista löytyneet tärkeimmät 

kehitystarpeet ja vaihtoehtoisia tapoja niiden korjaamiseksi. Projektihenkilöstöltä tär-

keimmiksi kehitystarpeiksi nousivat T6, T1 ja T7. Kohdeyrityksen xxx näkee T8:n todella 

tärkeänä kehitystarpeena, joka helpottaisi projektihenkilöstön työtä projektin alkuvai-

heessa. Osaa näistä asioista ollaan kehittämässä rinnakkaisissa kehitysprojekteissa.  

6.2.1 T6 

T6:n ongelmien lyhyt kertaus ja ratkaisun toimintakuvaus.  

Tarkasteltavien ohjelmistojen valmiudet T6-tietojen luontiin ja käyttöön esitetään taulu-

kossa 6. 

Taulukko 6.  
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Kuvattu toiminto löytyy Delta Papasta valmiiksi. Toiminnon tuominen osaksi AS:ää vaatii 

hieman kehitystyötä ja kehittäminen on todennäköisesti raskaampaa Delta Papaan ver-

rattuna. Charlie Echon T6-toimintojen saattaminen kohdeyrityksen toimintaa palvele-

maan muotoon vaatisi paljon kehitystyötä. Kohdeyrityksen tulee käyttöönottoprojektissa 

määritellä tärkeimmät T6-toiminnot, jotta niillä saadaan kannustettua projektihenkilös-

töä järjestelmän käyttöön heti tuotantokäytön alkaessa. T6-toimintoja voidaan luoda 

myöhemmin lisää tarpeen mukaan. 

6.2.2 T1 

Kohdeyritys kehittää T1-toimintaa rinnakkaisessa kehitysprojektissa. Tavoitteena on si-

sällyttää T1-toiminta nykyisiin ohjelmistoihin. Ohjelmistot mahdollistavat teknisesti T1-

toiminnan jo sellaisenaan. Toiminnan helpottamiseksi kohdeyritys laatii tarvittavaa ma-

teriaalia ohjelmistoissa käytettäviksi.  

Lyhyt kuvaus toiminnan ongelmista ja rinnakkaisen kehitysprojektin ratkaisusta 

Tarkasteltavien ohjelmistojen soveltuvuus T1-toimintaan esitetään taulukossa 7. 

Taulukko 7.  

   

AM ja AS tarjoavat toteutuskelpoisen alustan T1-toiminnalle. Tehokas käyttö vaatii koh-

deyritykseltä ainoastaan tarvittavan aineiston luomista järjestelmään ja henkilöstön kou-

luttamista. Aihetta käsittelevä kehitysprojekti on meneillään, eivätkä tässä luvussa tar-

kasteltavat muut ohjelmistot tarjoa T1-toimintaan lisäratkaisuja. Tämän takia T1-toimin-

taa käsitellään tässä tutkimuksessa ainoastaan ohjelmistojen kattavuuden kannalta. 

6.2.3 T5 

Tällä hetkellä paljon manuaalista työtä ja papereiden siirtoa vaativaa T5-toimintaa ke-

hitetään rinnakkaisessa kehitysprojektissa.  

Lyhyt kuvaus rinnakkaisesta kehitysprojektista  

Tarkasteltavien ohjelmistojen T5-toimintaan esitetään taulukossa 8. 
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Taulukko 8.  

 

Tässä tutkimuksessa löydettiin rinnakkaiselle kehitysprojektille kaksi vaihtoehtoista oh-

jelmistoa T5-toimintaa varten. AS:ssä ja Delta Papassa T5-toimintaa pystytään suoritta-

maan ilman kehitystyötä. Charlie Echon T5-toiminta vaatii hieman kehitystyötä, jotta toi-

mintoa voidaan käyttää kohdeyrityksen tarpeisiin. Kohdeyrityksen kannattaa pohtia tässä 

tutkimuksessa esiteltyjä ohjelmistoja vaihtoehtoisina tapoina toteuttaa T5-toiminnan ke-

hitys.  

6.2.4 T7 

Kohdeyritys on rinnakkaisessa kehitysprojektissa tutkinut T7-toiminnan tehostamista. 

Lyhyt kuvaus rinnakkaisesta kehitysprojektista ja sen kustannuksista  

Tarkasteltavien ohjelmistojen soveltuvuus T7-toimintaan esitetään taulukossa 9.   

Taulukko 9.  

 

T7:ään soveltuva toiminto löytyy AS:stä sellaisenaan, mutta toiminnon käyttöönotto koh-

deyrityksen vaatimalla tavalla vaatii hieman kehitystyötä. Muista tässä luvussa tarkas-

teltavista ohjelmistoista ei löydy T7-toimintaa kehittäviä toimintoja. 

6.2.5 T8 

Kuvaus nykytilan ongelmista 

Tarkasteltavien ohjelmistojen soveltuvuus T8-toiminnan kehittämiseen esitetään taulu-

kossa 10.   
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Taulukko 10.  

 

Alfa Sierra tarjoaa yhdessä Alfa Miken kanssa alustan T8:n kehittämiseen. Charlie Echo 

ja Delta Papa eivät sisällä kuvatun ongelman ratkaisemiseen valmiita toimintoja. Koh-

deyrityksen kannattaa tutkia T8-toimintaa tarkkaan. Tulevaisuudessa toiminta markki-

noilla tulee todennäköisesti muuttumaan tietoteknisen kehityksen, uusien sopimusmallien 

sekä nuoremman sukupolven aiheuttaman paineen myötä. 

6.3 Ohjelmistojen kattavuudet ja kustannukset 

Seuraavissa kappaleissa esitetään tarkasteltavien ohjelmistojen kattavuudet kohdeyrityk-

sen kehitystarpeisiin nähden. Ratkaisujen käytännöllisyyttä ja tutkimusprojektiin osallis-

tuneiden henkilöiden mielipiteitä esitetään sanallisesti. Kattavuuden lisäksi esitellään 

myös ohjelmistotoimittajilta saatuja alustavia kustannustietoja. Järjestelmä mitoitettiin 

alustavasti kohdeyrityksen käyttäjämäärälle kohdeyrityksen palkanlaskennasta saatujen 

henkilöstötietojen perusteella. Arvio käyttäjämäärästä tehtiin ohjelmistojen käytöstä syn-

tyvien kustannusten laskemiseksi.  

Merkittävä osa koko tietoteknisen järjestelmän hankintaprojektin kustannuksista tulee 

kuitenkin kohdeyrityksen omasta työstä. Ohjelmistoyrityksen ymmärrys kohdeyrityksen 

alan erityistarpeista on tärkeää käyttöönottoprojektin sujuvuuden kannalta. Kohdeyritys 

säästää omasta työstä syntyvistä kustannuksista, mikäli ohjelmistoyrityksellä on tarjota 

jo valmiita ratkaisuja yleisiin alan ongelmiin.   

6.3.1 Alfa Sierran kattavuus ja kustannukset 

AS kykenee hoitamaan kaikki projektin johtamisprosessin ja toteutusprosessin asettamat 

tietoteknisesti ratkaistavat vaatimukset. Lisäksi ohjelmistosta löytyy todella paljon mui-

takin ominaisuuksia. AS:n heikkoudet. AS:n kattavuus kohdeyrityksen kehitystarpeisiin 

nähden esitetään kuvassa 11.     
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Kuva 11. Alfa Sierran kattavuus kohdeyrityksen kehitystarpeisiin nähden. 

Ohjelmistoyritykseltä kustannuksia AS:n projektinhallinnan käyttöönotosta tulee ainoas-

taan kohdeyrityksen henkilöstön koulutuksesta. Tämän jälkeen kaikki käyttöönottoprojek-

tin kehitystyö pystyttään tekemään kohdeyrityksen sisällä, koska kaikki projektinhallin-

nan vaatimat elementit ovat jo kohdeyrityksen käytössä.  

AS on ainoa tutkimuksessa tarkasteltu ohjelmisto, joka tarjoaa alustan kaikelle projektei-

hin liittyvälle johtamiselle. Vastapainona näille hyödyille toimii kuitenkin mainitut jär-

jestelmän heikkoudet.   

6.3.2 Charlie Echon kattavuus ja kustannukset 

Charlie Echo kattaa kaikki projektin johtamisprosessin asettamat vaatimukset, mutta to-

teutusprosessin näkökulmasta ohjelmisto jää suppeaksi. Charlie Echon kattavuus koh-

deyrityksen kehitystarpeisiin nähden esitetään kuvassa 12. 
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Kuva 12. Charlie Echon kattavuus kohdeyrityksen kehitystarpeisiin nähden. 

 

Charlie Echon kustannukset laskettiin kahdesta vaihtoehtoisesta hankintatavasta.  

Ensimmäisessä hankintatavassa kustannuksia aiheutuu noin x yksikköä kuukaudessa. 

Toisessa hankintatavassa kustannuksia aiheutuu noin x yksikköä kuukaudessa.  

6.3.3 Delta Papan kattavuus ja kustannukset 

Delta Papa näyttäisi olevan tutkimuksen näkökulmasta lähes valmis täsmäratkaisu koh-

deyrityksen tarpeisiin. Ohjelmistosta löytyi esittelyjen aikana hyödyllisiä ominaisuuksia, 

joita kohdeyrityksen sisällä ei etukäteen tunnistettu. Delta Papa kattaa kaikki kohdeyri-

tyksen projektin johtamisprosessiin liittyvät tarpeet. Tämän lisäksi ohjelmisto tarjoaa rat-

kaisun toteutusprosessin kehitystarpeisiin, joihin kohdeyrityksellä ei ole vielä käynnis-

tetty kehitysprojekteja. Delta Papan kattavuus kohdeyrityksen kehitystarpeisiin nähden 

esitetään kuvassa 13. 
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Kuva 13. Delta Papan kattavuus kohdeyrityksen kehitystarpeisiin nähden. 

Kuvassa 13. esitetyn kattavuuden lisäksi ohjelman käytettävyydestä pidettiin ohjelmis-

toesittelyjen jälkeisten haastatteluiden perusteella. Ohjelmisto on käytössä usealla koh-

deyrityksen alan yrityksellä. Tuntemus alasta havaittiin ohjelmistoesittelyissä. Ohjelmis-

toyritys on todennäköisesti jo aiemmissa käyttöönottoprojekteissa ratkaissut paljon sa-

moja ongelmia, joita kohdeyritys pyrkii ratkaisemaan. Yhteisymmärrys ja ohjelmistoyri-

tykseltä saatava tuki helpottavat todennäköisesti käyttöönottoprojektin läpivientiä.  

Delta Papan hinnoittelu perustuu eri moduuleihin.  

Charlie Echoa vastaava moduulikokonaisuus aiheuttaisi kustannuksia noin x yksikköä 

kuukaudessa. 

Kohdeyrityksen tarpeisiin pystytään kuitenkin vastaamaan paremmin, jos hankitaan myös 

muita moduuleja:  

 Tarpeelliset moduulit 

Kuvatusta kokonaisuudesta kustannuksia aiheutuu noin x yksikköä kuukaudessa. 

6.3.4 Yhteenveto ohjelmistojen kattavuuksista ja kustannuksista 

Tarkasteltavista ohjelmistoista AS tarjoaa parhaan kattavuuden kohdeyrityksen kehitys-

tarpeisiin nähden. AS:n käyttöönotosta aiheutuisi selvästi vähiten kustannuksia ohjelmis-



52 

toyritykseltä. Vastaavasti kohdeyritys joutuisi käyttämään omia resurssejaan AS:n käyt-

töönotossa eniten, eikä ohjelmistoyritykseltä todennäköisesti saataisi valmiita ratkaisuja 

projektien johtamisprosessiin liittyvien asioiden kehittämiseksi.  

Charlie Echon kattavuus on tarkasteltavista ohjelmistoista suppein. Ratkaisut keskittyvät 

xxx, xxx ja xxx. Ohjelmistosta ei juurikaan löydy valmiita kehitysratkaisuja projektihen-

kilöstölle työmaalla tapahtuvaan toimintaan. Charlie Echon alustavat hinta-arviot ovat 

xxx. Ohjelmistoyrityksellä on runsaasti kokemusta vastaavista käyttöönottoprojekteista. 

Delta Papa tarjoaa valmiita ratkaisuja kohdeyrityksen projektien johtamis- ja toteutus-

prosessissa esiintyviin ongelmiin. Tämän lisäksi sisällön hallintaan ja analysointiin sekä 

työmaalla tapahtuvaan toimintaan löytyy valmiita työkaluja. Kokemus kohdeyrityksen 

alan liiketoiminnasta auttaa todennäköisesti käyttöönottoprojektin sujuvuudessa ja toi-

minnan jatkokehityksessä. Kustannuksiltaan Delta Papa on alustavien arvioiden mukaan 

xxx.   

Mahdollisesta investoinnista aiheutuu ohjelmistoyrityksiltä tulevia suoria kustannuksia. 

Pitkällä aikavälillä suurin investoinnista aiheutuva kustannus tulee kuitenkin olemaan 

kohdeyrityksen omatyö, jonka suuruuteen vaikuttavat pääasiassa käyttöönottoprojektin 

sujuvuus ja järjestelmän sisällön hallinta. Omasta työstä aiheutuvat kustannukset ovat siis 

vahvasti riippuvaisia ohjelmistovalinnasta, jolloin ne on otettava kohdeyrityksen tarkem-

missa investointilaskelmissa huomioon (Suomala et al. 2011).       

6.4 Ohjelmistojen pisteytys 

Ohjelmistot pisteytettiin diplomityön ohjausryhmässä yhteensä 43 eri ominaisuuden suh-

teen. Ominaisuuksille annettiin pisteitä yhdestä viiteen siten, että suurempi pistemäärä oli 

parempi. Ominaisuudet jaettiin viiteen kategoriaan, jotka ovat: kehitystarpeet, käytettä-

vyys, kustannukset, ohjelmistoyritys ja yleistä. Kategorioihin sisältyvistä ominaisuuk-

sista laskettiin keskiarvo, jota kerrottiin kategorialle asetetulla painokertoimella. Näin jo-

kaisesta kategoriasta saatiin painotettu pistemäärä. Lopuksi kaikista kategorioista saadut 

pisteet summattiin yhteen, jotta ohjelmistoja päästiin vertailemaan keskenään. Pisteytys-

taulukko esitetään liitteessä C. Pisteytyksessä sovellettiin New Yorkin yliopiston ohjel-

mistojen pisteytykselle laatimia käytäntöjä, ja painokertoimet asetettiin tässä tutkimuk-

sessa esitetyn näkökulman ja teorian perusteella. Tarkasteltavien ohjelmistojen pisteet 

esitetään kuvassa 14. 
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Kuva 14. Ohjelmistojen pisteytys 

 

Ohjelmistojen pisteytys ja johtopäätökset 

6.5 Investointiehdotus ja projektinhallintajärjestelmää 

palvelevan työkalun rakenne 

Tutkimuksessa tuotetun tiedon perusteella kohdeyrityksen tulee järjestää tarjouskilpailu 

vähintään 6. luvussa esiteltyjen ohjelmistojen kesken.  

Nykyisiin tietoihin perustuva investointiehdotus perusteluineen 

Kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmää- ja prosessia palvelevan työkalun rakenne 

esitetään kuvassa 15.     
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Kuva 15. Projektinhallintajärjestelmää palvelevan työkalun rakenne 

Perustelut kuvassa 15. esitetylle työkalun rakenteelle  

Käyttöönottoprojektin osittelu ja ajoitus 

Vaatimusluettelo projektin johtamisprosessin kehittämiselle esitetään liitteessä A.   
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen projektinhallintajärjestelmää palve-

levan työkalun tärkeimmät ominaisuudet.  Tavoite saavutettiin tyypillisillä tietoteknisten 

järjestelmien hankinnan ja projektiliiketoiminnan kehittämisen menetelmillä. Tärkeim-

pien ominaisuuksien selvittämiseksi perehdyttiin ensin kohdeyrityksen nykyiseen toimin-

taan ja tahtotilaan. Tämä toteutettiin yrityksen aineistoista tehdyn taustatutkimuksen sekä 

haastatteluiden ja työpajojen avulla. Kun nykyisen toiminnan heikkoudet ja tulevaisuu-

den tahtotila oli selvitetty, voitiin kerättyä aineistoa käsitellä ja analysoida kirjallisuus-

katsauksista tuotetun tiedon avulla. Näin luotiin tukeva pohja, jonka perusteella tunnis-

tettiin kohdeyrityksen oleellisimmat kehitystarpeet. Liiketoiminnasta syntyvien kehitys-

tarpeiden tunnistaminen ja listaaminen eivät kuitenkaan vielä riitä kuvaamaan ratkaista-

vaa ongelmaa ohjelmistoyrityksille. Tämän takia kehitystarpeista jalostettiin vaatimuksia 

ja ominaisuuksia projektinhallintajärjestelmää palvelevalle työkalulle. Tarkat ja perustel-

lut vaatimukset sekä ominaisuuksien kuvaukset helpottavat kohdeyrityksen työskentelyä 

ohjelmistotoimittajien kanssa esimerkiksi tarjouspyyntöjen laadinnassa ja mahdollisissa 

sopimusneuvotteluissa. 

Kohdeyrityksen projektitoiminnassa suurimpia ongelmia aiheuttavat tämän tutkimuksen 

näkökulmasta projektihenkilöstön vaihtelevat toimintatavat. Tämä johtuu nykyisen pro-

jektinhallintajärjestelmän ja – prosessin heikosta käytettävyydestä sekä suuresta manuaa-

lisen työn määrästä. Kohdeyritys toimii useissa eri toimipisteissä, joilla on usein erilaiset 

organisaationaaliset taustat. Eri paikkakunnilla on kehitetty erilaisia ratkaisuja toiminnan 

kehittämiseen, mutta projektitoiminnasta ja käytänteistä ei nykyisillä järjestelmillä saada 

läpinäkyvää kuvaa. Tämän takia kehitettyjen ratkaisujen paremmuutta ei päästä vertaile-

maan. Läpinäkyvyyden puute johtaa myös siihen, ettei yrityksen johdossa määriteltyjä 

toimintatapoja ole saatu levitettyä koko yrityksen tasolle. Läpinäkyvyys on projektitoi-

minnan johdettavuuden edellytys, sillä se mahdollistaa esimiesten reagointikyvyn esiin-

tyviin poikkeamiin. Läpinäkyvyys ei kuitenkaan yksin riitä, sillä määriteltyjen järjestel-

mien ja prosessien käytöstä tulee olla hyötyä myös käytännön tasolla. Tähän päästään 

vaikuttamaan järjestelmän ja prosessien käytettävyyden parantamisella.     

Projektinhallintajärjestelmän ja sitä palvelevan työkalun tulee ensisijaisesti tehostaa sekä 

yhdenmukaistaa kohdeyrityksen projektihenkilöstön toimintaa. Käyttämällä johtamisjär-

jestelmän mukaisia esitäytettyjä projekti- ja dokumenttipohjia voidaan automatisoida 

huomattava osa projektihenkilöstön manuaalisesta työstä. Oikein toteutettu automati-

sointi vähentää samalla manuaalisissa töissä tapahtuvien virheiden todennäköisyyttä. 

Työmaalla tapahtuvan toiminnan tueksi voidaan esimerkiksi laatia mobiililomakkeita ja 

päivittää työtuntien raportointi sähköiseen muotoon. Kun edellä mainitut ominaisuudet ja 
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työkalut tuodaan projektihenkilöstön käyttöön ja järjestelmän sisältö mallinnetaan mää-

riteltyjen toimintatapojen mukaiseksi, syntyy huomattavia kannustimia määriteltyjen toi-

mintatapojen noudattamiseen. Projektien etenemisestä prosessin mukaisesti täytyy järjes-

telmään muodostua selkeitä raportteja. Näin esimiehet pystyvät puuttumaan määritel-

lyistä toimintavoista poikkeamiseen. Käyttäjien tulee pystyä antamaan palautetta järjes-

telmän sisällöstä ja prosessista. Jos tämän ominaisuuden lisäksi järjestelmä tarjoaa sisäl-

lön käytöstä raportteja, voidaan sisältöä kehittää erittäin tehokkaasti palautteen ja rapor-

teista tehtyjen analyysien perusteella. Kuvattu järjestelmä on erittäin tehokas työkalu toi-

minnan kehittämiseen, koska käyttäjät haluavat käyttää sitä ja toimintaa pystytään johta-

maan tehokkaasti järjestelmän sisällön avulla. Sisältöön tehtävät parannukset leviävät au-

tomaattisesti jokaisen järjestelmän käyttäjän käyttöön, ja toimintaa pystytään valvomaan. 

Oikein toteutettuna ja käytettynä järjestelmä auttaa myös projektitoiminnan riskien hal-

linnassa usealla eri osa-alueella.  

Ennen investointipäätösten tekemistä kohdeyrityksen tulee hankkia vielä tarkemmat kus-

tannustiedot mahdollisilta ohjelmistotoimittajilta. Tämä voidaan tehdä tässä tutkimuk-

sessa tuotetun tiedon pohjalta, sillä tarkempi ymmärrys kohdeyrityksen tarpeista auttaa 

toimittajia antamaan tarkempia tarjouksia. Lisäksi eri ratkaisuvaihtoehdoista saatavat ta-

loudelliset hyödyt täytyy pystyä mittaamaan esimerkiksi business case-tutkimusten 

avulla. Näin investoinnin taloudellista kannattavuutta päästään arvioimaan tarkasti. 

Tutkimusta voidaan pitää teorian ja kohdeyrityksen kehitystarpeiden käsittelyn osalta 

luotettavana. Päätavoitteena oli määrittää kehitystarpeiden pohjalta projektinhallinta-jär-

jestelmää palvelevalle työkalulle ominaisuuksia ja priorisoida niitä.  Kysymyksessä on 

laadullinen tutkimus, joka toteutettiin aloille tyypillisten toimintatapojen mukaisesti. Vir-

heitä tutkimukseen voi aiheuttaa eri osapuolten käyttämät käsitteet esimerkiksi tietotek-

niikkaa koskevan käsitteistön osalla. Projektinhallintajärjestelmä ja toimintaan liittyvät 

prosessit voidaan ymmärtää usealla eri tavalla. Tämä johtuu siitä, että projektinhallinta-

järjestelmiä voidaan rakentaa useiden eri ohjelmistokokonaisuuksien varaan. Haastatte-

luissa nousi muutamia kertoja esiin toiminnanohjausjärjestelmään ja rahaprosesseihin 

liittyviä asioita. Nämä asiat eivät olleet tämän tutkimuksen aiheen ytimessä, niiden kehit-

tämisestä pystyttiin kuitenkin informoimaan henkilöstöä. Tutkimuksen aihealueeseen 

kuulumattomia kehitystarpeita vietiin myös kohdeyrityksen ylimmän johdon tietoon. 

Ohjelmistotarjonnasta tehtyä esiselvitystä ei voida pitää kovinkaan luotettavana, sillä oh-

jelmistomarkkinoiden erittäin laaja tarjonta muuttuu jatkuvasti. Ohjelmistojen tutkimi-

sella pyrittiin kuitenkin lähinnä etsimään vaihtoehtoisia ja toteutuskelpoisia ratkaisuja 

kohdeyrityksen kehitystarpeisiin. Tutkimuksen päätavoitteena ei ollut etsiä kohdeyrityk-

sen tarpeisiin parhaiten soveltuvaa ohjelmistoa. Tällaisen tavoitteen saavuttaminen ja au-

koton todistaminen olisikin edellä mainituista syistä johtuen mahdotonta. Ohjelmistotar-

jonnasta löydettyjä ratkaisuja voidaan pitää toteutuskelpoisina, ja niistä saadut kustannus-

tiedot ovat luotettavia. Tutkimuksen ”sivutuotteena” löydettyä ja parhaat kokonaispisteet 

saanutta ohjelmistoa voidaan pitää vähintäänkin riittävän hyvänä ratkaisuvaihtoehtona 
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kohdeyrityksen tarpeisiin. Ratkaisuvaihtoehtoja pisteytettiin alalle tyypilliseen tapaan ob-

jektiivisten arvioiden saamiseksi.    

Tutkimus sai tukea sekä resursseja kohdeyrityksen ylimmästä johdosta asti, ja tutkimuk-

seen osallistunut projektihenkilöstö suhtautui käsiteltäviin asioihin erittäin innokkaasti. 

Voidaan siis päätellä, että tutkimus ja sen pohjalta mahdollisesti tehtävät investoinnit vas-

taavat todelliseen tarpeeseen.        
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Liite A: työkalun vaatimusluettelo  

 

Järjestelmä: Täyttäjä:

TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Vaatimus Kuvaus Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

Yleistä

X1 Kohdeyrityksen XXX pystytään mallintamaan järjestelmään XXX määriteltävien XXX ja XXX avulla.  XXX 

ja XXX sijoitetaan järjestelmään XXX XXX mukaisesti. XXX XXX/XXX XXX järjestelmään mallinnetaan n. 

X kpl 

X2 Järjestelmään pystytään mallintamaan valmiita XXX eri kokoisille XXX.

X3 Järjestelmään pystytään mallintamaan eri XXX tarvitsemia XXX.

X4 Järjestelmä XXX sekä XXX XXX määritellyt XXX ja XXX automaattisesti XXX luomisen yhteydessä 

(annettujen XXX ja XXX perusteella). XXX perustuu valitun XXX XXX ja XXXtietoihin. XXX ja XXX 

pystytään muokkaamaan manuaalisesti myöhemmin.

X5 Järjestelmä muistuttaa XXX XXX XXX ja XXX suunnitellun XXX lähestymisestä sekä XXX 

myöhästymisistä. (esim. XXX)

X6 Järjestelmään pystytään mallintamaan kohdeyrityksen XXX XXX osalta. XXX perusteella luodaan 

erilaisia XXX, XXX ja XXX. XXX muodostavat oletusasetukset XXX (määritellään tarkemmin 

käyttöönottoprojektissa)

X7 Järjestelmä tuo XXX luomisen yhteydessä määriteltyjä XXX (kuten XXX,XXX, XXX) automaattisesti XXX 

osoitettuihin XXX

X8 Järjestelmään voidaan luoda lyhyitä XXX eri XXX ja XXX XXX (XXX, XXX)

X9 Kohdeyrityksen nimittämä järjestelmän XXX hallitsee mallinnettuja XXX ja XXX sekä XXX.

X10 XXX liittyvät XXX voidaan tallentaa XXX XXX. On hyvä, jos tämä tapahtuu automaattisesti tai suoraan 

XXX XXX (XXX)

XXX Vaihe Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

A1 XXX tekeminen (XX)

A2 XXX

A3 XXX

A4 XXX on XXX XXX (katselmoidaan)

A5 XXX

XXX Vaihe Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

B1 XXX (XX)

B2 XXX ja XXX käydään läpi XXX kanssa

B3 XXX

B4 XXX siirretään XXX

B5 XXX laaditaan (XXX ja XXX)

B6 XXX

B7 XXX (XX)

B8 XXX XXX kanssa

B9 XXX (XX)

B10 XXX = valmis

B11 XXX XXX ja XXX välillä = tehty

B12 XXX

B13 XXX

XXX Vaihe Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

C1 XXX (XX)

C2 XXX valvonta

C3 XXX

C4 XXX päivitys ja XXX hallinta

C5 XXX ja XXX ohjaus

C6 XXX

C7 XXX

C8 XXX seuranta

C9 XXX 

C10 Ennustaminen XXX

XXX Vaihe Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

D1 XXX (XX)

D2 XXX valmistelu, ml XXX

D3 XXX

D4 XXX ja XXX testaus, tarkastukset ja luovutukset

D5 Selvitykset XXX

D6 XXX

D7 Viimeisistä XXX XXX

D8 XXX ja XXX hoito

D9 XXX asiakkaan XXX

D10 XXX (XX)

D11 XXX kysyminen

D12 XXX XXX

D13 XXX (XX)

D14 XXX käydään läpi

D15 XXX sopiminen

XXX Vaihe Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

E1 XXX

Kollaboraatio Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

F1 Järjestelmään pystytään luomaan kevyitä XXX XXX ja XXX XXX XXX varten.

F2 Järjestelmä hakee XXX XXX ja muodostaa tiedoista XXX sekä erilaisia XXX.

F3 Järjestelmään pystytään luomaan XXX XXX avaamiseen XXX. 

F4 Järjestelmä hakee XXX luodessa tarvittavaa XXX muista XXX. (esim. XXX, XXX, XXX yms. XXX tai XXX)

F5 Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu XXX pohjalta. (XXX)

Raportointi Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

G1 XXX määriteltyjen XXX ja XXX tilasta muodostuu järjestelmään XXX XXX (esim. XXX)

G2 Järjestelmän XXX saadaan XXX. Järjestelmän XXX ja XXX voidaan antaa XXX XXX järjestelmässä olevan 

XXX avulla. 

Ei-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Vaatimus toteutuu Toteutuu osin Ei toteudu Kommentteja 

T1 Järjestelmä pystyy palvelemaan sujuvasti n. XXX XXX käyttäjää (sujuvuus XXX ympäristössä ja 

kiinteällä verkkoyhteydellä määritellään kohdissa T2-T4)

T2 Vasteaika järjestelmän käyttöliittymässä kontrollointitehtävissä (esim. osoittimen ja näppäimistön 

käyttö) alle sata (100) millisekuntia

T3 Vasteaika järjestelmän eri näkymien välisissä siirtymissä alle yksi (1) sekunti

T4 Vasteaika järjestelmän hauissa ja sisällön latauksessa alle kymmenen (10) sekuntia 

T5 Järjestelmän toimittaja tarjoaa tuotetukea virka-aikoina.

T6 Järjestelmän käyttäjämäärää pystytään muokkaamaan XXX tarpeen mukaan.

T7

Järjestelmään syötetty tieto säilyy XXX käytettävissä toimittajan liiketoiminnan päättymisen ja/tai 

omistusvaihdosten jälkeenkin.

XXX ympäristökuvaus

- MS SQL

- Citrix / selainpohjaisuus

- Tyypillisesti windows server

- ohjelmistojakelu SSC
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LIITE B: TYÖKALUN TOIMINTA  
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LIITE C: OHJELMISTOJEN PISTEYTYSTAULUKKO  

 

 

Vaatimus Bravo Sierra Delta Papa Charlie Echo

Kehitystarpeet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Keskiarvo sinisistä paino

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Keskiarvo keltaisista paino

Pisteitä kehitystarpeista max

% max

Käytettävyys Bravo Sierra Delta Papa Charlie Echo

Navigaation helppous

Visuaalinen ilme

A

B

C

D

Intuitiivisuus

Muokattavuus

Keskiarvo käytettävyydestä paino

Pisteitä käytettävyydestä max

% max

Kustannukset kustannuspaino

Yleistä 0 0 0

A

Tuotetuki ja kehitys

Käyttöönottoprojektin helppous

Käyttöönottoprojektin laajuus

Tarpeen ymmärrys

B

Arkistoitavuus

C

D

Keskiarvo yleisistä paino

Pisteitä yleisistä max

Ohjelmistoyritys

Taloudellinen tilanne

Koko

Referenssit

Keskiarvo yrityksestä paino

Pisteitä yrityksestä

% max

YHT. 0,0 0,0 0,0 max

% max 0 % 0 % 0 %

Arvosana


