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1 JOHDANTO 

 

Digitalisaatio on yksi suurimpia tämän ajan trendejä, joka muuttaa yhteiskuntaa ja 

liiketoimintaa. Vaikka digitalisaation merkitys on hyvin tunnettu, niin yrityksillä on usein 

vaikeuksia ymmärtää digitalisaation potentiaalia ja hyötyjä. (Parviainen et al. 2017, s. 64) 

Digitaalisen teknologian odotetaan muuttavat merkittävästi yritysten kilpailutilanteita 

markkinoilla. Digitalisaation vaikutuksesta monet yritykset muuttavat nopeaa tahtia omia 

toimintatapojaan ja prosessejaan. (Denner et al. 2017, s. 1) Monet yritykset ovat muuttaneet 

liiketoimintastrategioitaan, jotta niissä huomioitaisiin paremmin digitaalisten teknologioiden 

hyödyntäminen. (Bharadwaj et al. 2013, s. 472) Fitzgerald et al. (2013, s. 2) tekemän 

tutkimuksen mukaan 78 % eri yritysten johtajista näki, että digitalisaation hyödyntäminen 

tulee olemaan kriittistä yrityksen kilpailukyvyn kannalta seuraavan parin vuoden aikana. 

Digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa vauhdittavat yrityksen kohtaamat odotukset ja 

paineet heidän asiakkailtaan, työntekijöiltään ja kilpailijoiltaan (Westerman et al. 2011, s. 5). 

Myös Suomen hallitus on valinnut digitalisaation yhdeksi hallitusohjelmansa painopisteeksi. 

Ohjelman yhtenä tavoitteena on rakentaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö, jossa 

luodaan suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. 

(Valtioneuvosto 2017) 

Digitalisaatio vaikuttaa ja tulee muuttamaan myös projektiliiketoimintaa. Projekti-

liiketoiminta on kasvava liiketoiminnan alue, jossa keskeistä on vastata projektin tilaajan eli 

asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Monilla aloilla projektit ja projektiliiketoiminta lisääntyvät, 

jolloin tarve projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan kehittämiseen kasvaa ja korostuu 

monissa yrityksissä. (Mäntyneva 2016, s. 9-10) Projektiliiketoiminnan kehittämistä 

vauhdittavat kasvavat vaatimukset. Kansainvälisestä kilpailusta johtuen projektien 

vaatimukset kiristyvät. Projektiorganisaatiot ovat monimutkikkaampia ja mukana voi olla 

suuri joukko eri toimijoita. Vaatimuksia nostaa myös tiedonkulun ja viestinnän hallinnan 

monimutkaistuminen. Yritysten tulee pystyä vastaamaan kasvaviin odotuksiin ja pyrkiä 

kehittämään projektiliiketoimintaansa pysyäkseen kilpailukykyisinä. (Pelin 2011, s. 19)  
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1.1 Työn tausta 

 

Tämä tutkimus liittyy DigiPro-projektiin kuuluvaan osaprojektiin, jossa yhtenä tekijänä on 

mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö. Projektin yhtenä 

tarkoituksena kehittää kohdeyritysten kilpailukykyä digitaalisin keinoin. Tarkoituksena on 

myös luoda avustavia työkaluja, joilla tunnistetaan yrityksen tarpeet kehittää omaa 

liiketoimintaansa digitaalisin keinoin. 

Tutkimuksen kohdeyritys toimii Suomessa metalliteollisuudessa. Yritys toimii erilaisten 

koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä huollossa. Yrityksen nimeä tai tarkempia tietoja 

ei tässä tutkimuksessa julkisteta yrityksen omasta pyynnöstä. Yritys on toiminut pitkään 

perinteisen sarjatuotannon varassa ja on kehittämässä liiketoimintaansa enemmän kohti 

laajempien kokonaisuuksien toimittamista eli kohti projektiliiketoimintaa. Yrityksessä on 

havaittu, että yrityksen asiakkaat haluavat enemmän heidän omiin tarpeisiin perustuvia 

kokonaisratkaisuja, jotka voidaan tilata yhdeltä toimittajalta. Yritys pyrkii vastaamaan näihin 

odotuksiin ja siksi yritys pyrkii kehittämään omaa projektiliiketoimintaansa. 

Projektiliiketoiminta on siis yrityksessä suhteellisen uutta ja kasvavaa liiketoimintaa. 

Projektiliiketoiminnan merkityksen kasvaessa yrityksessä on noussut tarve kehittää omaa 

projektinhallintaansa. 

Kohdeyrityksen projektiliiketoiminta on vielä varsin pientä suhteessa perinteiseen 

liiketoimintaan, joten merkittäviä ongelmia projektiliiketoimintaan liittyen ei vielä ole 

noussut esille. Yrityksessä toteutetaan hyvin eri kokoisia ja laajuisia projekteja. Pienimmissä 

projekteissa voi toimia yhdestä kolmeen henkilöä projektien aikana ja isommissa projekteissa 

voi taas olla jopa kaksikymmentä henkilöä, jos alihankkijat lasketaan mukaan. Projektin 

ympärillä ei välttämättä ole siis kuin muutama vastuuhenkilö, joiden välillä toimiminen ja 

projektien toteuttaminen onnistuu hyvin ilman kehittyneitä järjestelmiä. Yrityksen mukaan, 

kun heidän projektiliiketoiminta kasvaa ja projekteissa toimii enemmän henkilöitä, myös 

projektien hallittavuus tulee muuttumaan vaativammaksi. Kasvavan toiminnan tueksi 

tarvitaan projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa tukevia digitaalisia järjestelmiä. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten digitaalisin keinoin voidaan kehittää 

projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa metalliteollisuuden toimitusprojekteissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehitystarpeita tai ongelmia on toimitusprojektin elinkaaren eri vaiheissa. Havaittuihin 

kehityskohteisiin on tavoitteena löytää digitaalisia ratkaisukeinoja, joilla saadaan tehostettua 

projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa. Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta on asetettu 

seuraavat tutkimuskysymykset: 

- Mitä kehityskohteita tai ongelmia liittyy projektiliiketoimintaan ja 

projektinhallintaan metalliteollisuuden toimitusprojekteissa? 

- Miten digitaalisilla keinoilla voidaan kehittää projektiliiketoimintaa ja 

projektinhallintaa metalliteollisuuden toimitusprojekteissa? 

Tutkimuksessa käsitellään projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan kehityskohteita, joita 

voidaan kehittää digitaalisin keinoin. Tutkimuksessa käsitellään yritystä, jonka 

projektiliiketoiminnan osuus koko yrityksen liiketoiminnasta on vielä pieni, mutta jonka 

projektiliiketoiminta on kasvussa ja kehittymässä. Tutkimus keskittyy yksityisen sektorin 

metalliteollisuuden yritykseen, eikä tutkimuksessa käsitellä julkista sektoria tai muita 

teollisuuden aloja. Tutkimuksen kohdeyritys toimii metalliteollisuudessa laitteiden ja 

koneiden valmistuksessa ja huollossa, joten tutkimuksesta rajataan pois muut 

metalliteollisuuden toimialat, kuten metallien jalostus tai metallituotteiden valmistus. 

Tutkimuksessa keskitytään projektityypeistä vain asiakkaalle toteutettavaan 

toimitusprojektiin, eikä muita projektityyppejä käsitellä. Tutkimus käsittelee 

projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa ainoastaan projektitoimittajan näkökulmasta. 
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus voidaan toteuttaa monilla eri menetelmillä. Tutkimukseen tulisi valita menetelmä, 

joka tuo parhaiten selvyyttä käsiteltävään tutkimusongelmaan. Tutkimusmenetelmillä 

tarkoitetaan empiirisen tutkimusaineiston hankinta- ja analysointimetodeja. 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen. Laadullinen 

ja määrällinen tutkimus voidaan nähdä toisiaan täydentäviksi tutkimusmenetelmiksi. 

Laadullista tutkimusta voidaan esimerkiksi hyödyntää määrällisen tutkimuksen esikokeena, 

jolloin pyritään takaamaan, että mitatut tekijät ovat tarkoituksenmukaisia tutkimusongelman 

kannalta. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 131-133) 

Tässä tutkimuksessa menetelmänä käytetään laadullista tutkimusmenetelmää, koska 

tutkimuksessa halutaan saada kuvaus projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehittämisestä digitaalisin keinoin. Laadullisella tutkimuksella pyritään saamaan ymmärrys 

ilmiöstä, jota ei hyvin tunneta. Silloin ei välttämättä ole teorioita, jotka selittäisivät 

tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Laadullinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa 

pyritään saamaan tuloksia ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja. 

Laadullinen tutkimus toteutetaan sanallisessa muodossa, kun taas määrällinen tutkimus 

pohjautuu lukuihin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, 

kun taas määrällisessä tutkimuksessa pyritään yleistämään. (Kananen 2014, s. 16-18) 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä toimii haastattelut. Haastattelujen 

tavoitteena on selvittää kohdeyrityksessä olevia ongelmia ja kehityskohteita liittyen 

projektiliiketoimintaan ja projektinhallintaan. Toisena tavoitteena on saada haastateltavilta 

näkemyksiä esille tulleiden ongelmien ja tarpeiden kehittämiseksi digitaalisilla keinoilla. 

Tähän tarkoitukseen valittiin haastattelumuodoksi teemahaastattelu. Teemahaastattelussa 

pyritään saamaan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja se jaetaan niihin liittyviin teemoihin. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, koska teemat pysyvät kaikissa 

haastatteluissa samoina. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 48) Teemahaastattelut antaa haastateltaville 

mahdollisuuden esittää vapaasti näkemyksiään ja kokemuksiaan käsiteltävistä aiheista. 

(Kananen 2014, s. 77) 
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1.4 Työn rakenne 

 

Tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa käsitellään 

tutkimuksen lähtökohtia, tavoitteita ja rajauksia sekä tutkimusmenetelmää. Johdannon 

jälkeen alkaa työn teoriaosuus, joka koostuu kahdesta pääluvusta. Toisessa luvussa 

käsitellään digitalisaatiota liiketoiminnan näkökulmasta. Luvussa käydään läpi 

digitalisaation lähtökohtia ja mihin se liiketoiminnassa vaikuttaa. Luvussa käsitellään myös 

erilaisia digitaalisia teknologioita ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Kolmannessa 

luvussa käsitellään teoriaa liittyen projektiliiketoimintaan ja projektinhallintaan. Luvussa 

käydään läpi projektiliiketoiminnan lähtökohtia, toimitusprojektin elinkaarta sekä 

projektinhallinnan osa-alueita.  

Teoriaosuuden jälkeen käydään läpi tutkimuksen empiriaosuutta. Neljännessä luvussa 

käydään läpi tutkimusmenetelmät, joiden mukaan tutkimus suunniteltiin ja toteutettiin. 

Luvussa selvitetään, kuinka tutkimuksen haastattelut toteutettiin kohdeyrityksessä ja miten 

kerättyä aineistoa analysoitiin. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimushaastattelujen 

pohjalta saatuja tuloksia. Tulokset jaoteltiin haastatteluissa eniten esiin nousseiden 

kehityskohteiden mukaisesti. Kuudennessa luvussa käydään läpi tutkimuksesta nousseet 

johtopäätökset, vastataan tutkimuskysymyksiin ja annetaan suosituksia kohdeyritykselle. 

Johtopäätöksissä johdetaan näkemyksiä, kuinka digitaalisin keinoin voidaan kehittää 

projektiliiketoimintaa sekä projektinhallintaa ja sen eri osa-alueita. Viimeinen luku on 

yhteenveto, jossa käydään kokonaisuudessaan läpi tutkimuksen osa-alueet ja tulokset tiiviisti 

kiteytetyssä muodossa. 
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2 DIGITALISAATIO LIIKETOIMINNASSA 

 

Digitalisaatio on termi, jota käytetään laajasti monissa eri yhteyksissä. Termille digitalisaatio 

ei ole virallista ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää (Ilmarinen et al. 2015, s. 22). 

Digitalisaatiota ei tieteellisissä julkaisuissakaan usein määritellä kovinkaan tarkasti. Monesti 

digitalisaation sijaan saatetaan käyttää vastaavaa muuta termiä, kuten digitalisointi 

(digitization) tai digitaalinen muutos (digital transformation).  

Digitalisaatio on Gartnerin (2018) määritelmän mukaan digitaalisten teknologioiden käyttöä, 

mikä muuttaa liiketoimintamalleja sekä mahdollistaa uusia tapoja luoda arvoa ja liikevaihtoa. 

Digitalisaatio on siirtymistä kohti digitaalista liiketoimintaa, jolloin se muuttaa ja 

mahdollistaa uusia tapoja tehdä liiketoimintaa sekä luoda uusia innovaatioita. Digitaalinen 

teknologia mahdollistaa yritysten tuotteiden ja palveluiden lisäarvon muodostumisen, mikä 

näkyy esimerkiksi kustannussäästöinä, uusina ominaisuuksina ja tehokkuuden 

parantumisena (Juhanko et al. 2015, s. 18). 

Digitalisaation taustalla oleva muutostekijä on digitalisoituminen. Digitalisoituminen 

tarkoittaa analogisen asian tai sisällön muuttamista digitaaliseen muotoon. Asioita, esineitä 

tai prosesseja voidaan digitalisoida osittain tai kokonaan. Esimerkkeinä digitalisointumisesta 

voidaan tavallisten kirjojen muutosta e-kirjaksi tai tavaratalon muutosta verkkokaupaksi. 

(Ilmarinen et al. 2015, s. 22-23) Digitaalisesta sisällöstä on mahdollista luoda rajaton määrä 

kopioita ja digitaalista sisältöä on mahdollista varastoida kustannustehokkaasti. Digitalisointi 

mahdollistaa myös kehittyneemmän muodon etsiä, analysoida, korjata ja kehittää sisältöä. 

(Fichman et al. 2014, s. 333) Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita pelkästään uusia 

teknologioita ja asioiden muuttumista digitaaliseen muotoon. Digitalisaatiossa on olennaista 

teknologian mahdollistamat uudet tavat toimia sekä sen aiheuttama muutos ihmisten, 

markkinoiden ja yritysten toiminnassa. (Parviainen et al. 2017, s. 64) 

 



13 

 

2.1 Digitalisaation murrokset 

 

Digitalisaation aiheuttama muutos syntyy monesta murroksesta, joiden vaikutuksesta 

yritysten toimintatavat muuttuvat tai ovat muuttuneet merkittävästi. Digitalisaation 

murrokset voidaan jakaa teknologian, asiakaskäyttäytymisen ja markkinoiden murrokseen: 

(Ilmarinen et al. 2015, s. 52)  

- Digitalisaation kehittymisen pohjana voidaan pitää teknologian murrosta. 

Teknologian murroksen lähtökohtana on nopeasti kehittyneet teknologiset 

innovaatiot ja niiden sovellukset. (Ilmarinen et al. 2015, s. 59) Digitalisaation 

mahdollistaa erilaisten digitaalisten teknologioiden läpimurrot. Esimerkkeinä näistä 

teknologioista voidaan pitää sosiaalista mediaa, mobiiliteknologiaa, data-

analytiikkaa, pilvipalveluita tai esineiden internetiä. Nämä teknologiat leviävät 

nopeasti ja ylettyy laajemmille soveltamisalueille. (Schreckling et al. 2017, s. 5) 

Laitteet, ohjelmistot ja tiedonsiirto on vuosien aikana kehittynyt tehokkaammaksi ja 

muuttunut edullisemmaksi, jolloin teknologian hankkiminen on halvempaa ja niiden 

käytettävyys on parempaa. (Ilmarinen et al. 2015, s. 59)  

 

- Asiakaskäyttäytyminen on ollut murroksessa digitalisaation vaikutuksesta. 

Digitalisaation johdosta muuttuu myös asiakkaiden toiminta ja odotukset, mikä 

muuttaa tapoja tuottaa arvoa asiakkaille. (Ilmarinen et al. 2015, s. 58) Digitalisaatio 

on muuttanut asiakkaiden tapaa ostaa, kuluttaa palveluita, tapaa hankkia tietoa ja 

tapaa kommunikoida kokemuksistaan. Nykyään ihmiset sopeutuvat uuteen 

teknologiaan nopeammin kuin ennen. Digitaalisia teknologioita käyttävät ihmiset 

odottavat pääsevän käyttämään eri palveluita ajasta, paikasta tai laitteesta 

riippumatta. Asiakaskäyttäytymisen muuttuessa tulee yritysten sopeutua asiakkaiden 

vaatimuksiin ja tarpeisiin. (Ilmarinen et al. 2015, s. 53; Schreckling et al. 2017, s. 6) 

 

- Digitalisaatio aiheuttaa murroksen myös markkinoilla. Digitalisaation ja uusien 

digitaalisten palveluiden takia markkinat muuttuvat kansainvälisemmiksi ja 
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kilpailijoita voi tulla perinteisillä toimialoille eri puolelta maailmaa. Esimerkiksi 

tavaratalojen ja yleensä kaupanalan kilpailu on koventunut, kun asiakkaiden on 

mahdollista ostaa helposti tuotteita verkkokaupoista ympäri maailmaa. Digitalisaatio 

tuo myös uusia tapoja tuottaa palveluita ja uusia liiketoimintamalleja, jotka muuttavat 

perinteisiä toimialoja, kuten tv-yhtiöitä haastavat suoratoistopalvelut. Markkina-

murroksessa yrityksiltä vaaditaan menestymiseen uudenlaista ajattelua sekä 

ketteryyttä uudistaa liiketoimintaansa vastaamaan asiakkaidensa muuttuneisiin 

odotuksiin. (Ilmarinen et al. 2015, s. 65-66) 

 

2.2 Digitalisaation vaikutus liiketoimintaan 

 

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin sekä yritysten toimintoihin ja prosesseihin. Se 

vaikuttaa myyntiin, markkinointiin, tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen, 

asiakaspalveluun, taloushallintoon ja johtamiseen. (Ilmarinen et al. 2015, s. 52) Nykyään 

monet yritykset pyrkivät vastaamaan kovempaan kilpailuun rakentamalla liiketoimintansa 

prosessit kokonaan uudelleen uuden digitaalisen teknologian avulla. (Schreckling et al. 2017, 

s. 6) Westerman et al. (2011, s. 17) mukaan digitalisaation vaikutus liiketoimintaan näkyy 

keskeisimmin kolmella alueella, jotka ovat asiakaskokemus, prosessit ja liiketoimintamallit.  

 

2.2.1 Asiakaskokemus 

 

Asiakaskokemus tulisi olla digitalisaation lähtökohtana ja yrityksen liiketoiminnan prosessit 

tulisi palvella digitaalisen teknologian avulla asiakasta. (Andersson et al. 2017, s. 6) 

Digitaaliset teknologiat luovat yrityksille uusia vuorovaikutuskanavia asiakkaan kanssa, 

jolloin voidaan ymmärtää paremmin asiakkaan käyttäytymistä ja tarpeita. Yritykset voivat 

hyödyntää esimerkiksi sosiaalista mediaa tai data-analytiikkaa asiakkaiden ymmärtämisessä. 

(Westerman et al. 2011, s. 18) Digitaaliset teknologiat mahdollistavat yrityksille myös uusia 

rajapintoja yhteistyölle asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ne mahdollistavat 
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paremman tavan tuotteiden ja palveluiden ideointiin sekä yhteistuottamiseen asiakkaiden 

kanssa. (Andersson et al. 2017, s. 24)  

Digitaalisin keinoin voidaan myös kehittää merkittävästi asiakaspalvelua. Digitaalisten 

kanavien kautta voidaan luoda nopeaa ja läpinäkyvää palvelua, mikä nostaa asiakkaiden 

luottamusta yritykseen. Yritysten perinteisen asiakaspalvelun lisäksi voidaan tarjota 

digitaalisen keinojen kautta luotuja itsepalvelualustoja. (Westerman et al. 2011, s. 19-20) 

Digitaalisten palvelujen toteuttaminen on palveluntarjoajalle kustannustehokasta ja 

kannattavaa. Digitaalisuus mahdollistaa itsepalveluiden käyttöönoton, mikä lisää palveluiden 

joustavuutta ja riippumattomuutta ajasta tai paikasta. Teollisuuden palveluissa kannattaa 

etsiä toimintoja, jotka ovat mahdollista sekä asiakkaan kannalta tarpeellista toteuttaa 

itsepalveluina tai etäpalveluna. Esimerkiksi osa huolto- ja kunnossapitopalveluiden 

tarjoajista monitoroi etänä asiakkaidensa tuotantoa sekä ratkovat merkittävän osan 

ongelmista etänä. Nämä palvelut mahdollistavat kustannussäästöjä eikä henkilöstöä tarvitse 

välttämättä lähettää asiakkaan luokse ongelmaa korjaamaan. (Hakanen et al. 2017, s. 33) 

Digitaalisen teknologian kautta fyysisistä tuotteista voidaan jakaa uudenlaista tietoa 

internetin välityksellä ja yhdistää tuotteita toimimaan yhdessä eri järjestelmien kanssa. 

Teknologian kautta voidaan luoda erilaisia älykkäitä ominaisuuksia, jotka luovat arvoa 

asiakkaalle. (Juhanko et al. 2015, s. 22) Tuotteista voidaan kerätä tietoa ja saada palautetta 

asiakkaalta, jonka perusteella voidaan kehittää tuotteille päivityksiä. Päivityksien kautta 

voidaan parantaa ja laajentaa tuotteiden alkuperäisiä ominaisuuksia. Näin tuotteet voi 

kehittyä ja luoda uutta arvoa asiakkaalle ensimmäisen käyttökerran jälkeenkin. (Collin et al. 

2016, s. 47) 

 

2.2.2 Prosessit 

 

Digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää yritysten sisäisien prosessien tehostamisessa. 

Prosessien digitalisoinnilla voidaan automatisoida prosesseja ja tehostaa toimintoja 

hyödyntämällä uutta teknologiaa. (Westerman et al. 2011, s. 20) Prosessien digitalisointi 
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mahdollistaa tehostamisen lisäksi myös prosessien paremman muokattavuuden ja 

räätälöinnin. (Fichman et al. 2014, s. 333) Automaation kautta ihmisten tekemät 

rutiininomaiset tehtävät voidaan muuntaa tietojärjestelmien, koneiden tai robottien 

tekemäksi työksi. Digitaalisen teknologian ja algoritmien kehityksen myötä jatkossa myös 

entistä monimutkaisempien prosessien automatisointi mahdollistuu ja on myös 

taloudellisesti kannattavampaa. Automatisoitujen prosessien kautta saavutetaan parempaa 

tuottavuutta ja vapautetaan henkilötyötä vaativampiin tehtäviin. Lisäksi automaation kautta 

on mahdollista nopeuttaa prosesseja ja vähentää laatuvaihteluita. (Ilmarinen et al. 2015, s. 

125-126) 

Liiketoiminnan ja prosessien tehostaminen on erittäin tärkeää yrityksen kilpailukyvyn 

kannalta, jotta se menestyy kansainvälisillä markkinoilla. Digitaalisten keinojen kautta 

voidaan saada tarkempaa tietoa yrityksen tehokkuudesta. Yrityksen prosesseista on 

mahdollista saada paremmin tietoa, jolloin yrityksen päätöksenteko voidaan perustaa 

reaaliaikaiseen dataan eikä oletuksiin. (Westerman et al. 2011, s. 22) Tehostaminen perustuu 

parempaan päätöksentekoon, joka voidaan perustaa koneista, laitteista sekä liiketoiminnan 

eri prosesseista saatuun tietoon. Tehokkuus voi syntyä siten esimerkiksi ennakoivan 

kunnossapidon, energian ja resurssien säästön tai työvoiman tehokkaamman käytön kautta. 

(Juhanko et al. 2015, s. 21) 

Digitaaliset teknologiat vaikuttavat myös työskentelytapoihin. Ne mahdollistavat etätyön, 

joka on lisääntynyt erilaisten viestintäteknologioiden kehityksen myötä. Kehittyneet 

kommunikaatiojärjestelmät, kuten videokokoukset, mahdollistavat työskentelyn kotoa eri 

puolilla maailmaa olevien ihmisten kanssa. (Westerman et al. 2011, s. 21)  

 

2.2.3 Liiketoimintamallit 

 

Digitalisaation kautta on mahdollista uudistaa liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleja 

voidaan digitaalisten keinojen kautta uudistaa muokkaamalla liiketoimintaa digitaalisesti tai 

luomalla täysin uusia digitaalisia liiketoimintamalleja. Digitaalisesti muokattu liiketoiminta, 
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tarkoittaa nykyisten mallien kehittämistä digitaalisella teknologialla. Tämä näkyy mm. 

fyysisiin tuotteisiin lisättyinä digitaalisina ominaisuuksina tai palveluina. (Westerman et al. 

2011, s. 22-23) Digitaalisten teknologioiden avulla tuotteet ja palvelut linkittyvät lähemmin 

toisiinsa. Asiakkaat ovat haluavat nykyään enemmän lisäarvoa tuottavia palveluita 

perinteisten fyysisten tuotteiden yhteyteen. Asiakkaiden muuttuneet odotukset ja koventunut 

kilpailu markkinoilla on johtanut uusien tuoteisiin liittyvien digitaalisten palveluiden 

kehittämiseen. (Vehmas et al. 2015, s. 82) Uuden liiketoiminnan kehittäminen liittyy usein 

siirtymistä tuotteiden myynnistä enemmän kohti palveluliiketoimintaa. Palveluliiketoiminta 

mahdollistaa perinteisille teollisuusyrityksille uutta liiketoiminnan kasvua ja vähäisempää 

suhdanneriippuvuutta tulojen ennakoitavuuden kautta. (Juhanko et al. 2015, s. 22) 

Digitalisaation kautta voidaan myös kehittää täysin uutta liiketoimintaa luomalla täysin uusia 

tuotteita tai palveluita vanhoihin verrattuna. Tämä voi näkyä liiketoiminnan laajentumisena 

uusille alueille. Digitalisaatio ja uudet teknologiat mahdollistavat globaalimman toiminnan 

säilyttäen silti paikallisen toiminnan reaktiokyvyn. (Westerman et al. 2011, s. 22-23) 

Digitalisaatio tulee haastamaan perinteisen mallin siitä mitä ajattelemme liiketoiminnalla. 

Jotta yritykset pysyisivät digitalisaation kehityksen mukana, tulee niiden jatkuvasti kehittää 

innovaatiokyvykkyyksiään. Perinteiset yritykset voi tarvita digitaalisten innovaatioiden 

kehittämiseen siihen kyvykkäitä henkilöitä, joilla on kokemusta myös yrityksen 

ulkopuolelta. Näin ollen rekrytointiin panostamien voi parantaa yrityksen kyvykkyyksiä 

kehittää uusia digitaalisia innovaatioita, jolloin yritys saa uudenlaisia näkökulmia sen 

liiketoiminnan digitaaliseen kehittämiseen. (Lehtoranta et al. 2017, s. 65) 

 

2.3 Digitaaliset teknologiat liiketoiminnassa 

 

Digitalisaation liiketoiminnassa mahdollistavat kehittyneet digitaaliset teknologiat. 

Esimerkkeinä näistä teknologioista voidaan pitää teollista internetiä, pilvipalveluita tai 

sosiaalista mediaa. Näitä digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää ja soveltaa eri tavoin 

kehittämään yritysten liiketoimintaa.  
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2.3.1 Teollinen internet 

 

Teollinen internet on yksi digitalisaation merkittävimpiä digitaalisia teknologioita 

liiketoiminnassa. (Collin et al. 2016, s. 18; Juhanko et al. 2015, s. 3) Kansainvälinen 

Industrial Internet Consortium määrittelee teollisen internetin esineiden, koneiden, 

tietokoneiden ja ihmisten muodostamaksi internetiksi, joka mahdollistaa älykkäät teolliset 

toimintamallit hyödyntäen data-analytiikkaa, mikä johtaa liiketoiminnan kannalta parempiin 

tuloksiin. (Industrial Internet Consortium 2015, s. 8) Teollinen internet on yritysten 

näkökulma, kun taas esineiden internet on kuluttajien näkökulma tuotteiden ja palveluiden 

digitalisoitumiseen. (Ailisto et al. 2015, s. 11) 

Teollisessa internetissä digitaalinen teknologia mahdollistaa fyysisen ja digitaalisen 

maailman yhdistymisen. Koneet ja laitteet tuottavat sensoreiden kautta hyödyllistä dataa, 

joka siirtyy tietoverkkojen kautta päätelaitteisiin. Laitteista ja koneista kerättyä dataa 

hyödynnetään pilvipalveluiden, data-analytiikan ja algoritmien kautta erilaisina 

ohjelmistoina ja digitaalisina palveluina. (Collin et al. 2016, s. 18) Teollisella internetillä 

voidaan tuottaa prosesseista ja laitteista jatkuvasti tietoa, jota jalostamalla on mahdollista 

ennakoida ja automatisoida työvaiheita. (Ailisto et al. 2015, s. 11) Teollisella internetillä 

mahdollistetaan digitaalinen yhteys työympäristöön, jolloin työntekijät voivat tehdä 

parempia päätöksiä liittyen esimerkiksi valmistusprosessiin, työn laatuun ja turvallisuuteen. 

(Juhanko et al. 2015, s. 4) Datan merkitys liiketoiminnalle kasvaa merkittävästi, kun 

yrityksen liiketoimintaprosessit, tuotteet ja palvelut on kytketty verkkoon. Silloin on 

mahdollista kehittää uusia dataan pohjautuvia älykkäitä palveluinnovaatioita. (Ailisto et al. 

2015, s. 11) 

Teollisen internetin keskeinen sovelluskohde on ennakoiva huolto ja kunnossapito. 

Ennakoivalle kunnossapidolle kohdistuu suuria odotuksia, koska sillä pyritään nostamaan 

tuottavuutta parantamalla laitteiden ja koneiden käyttöastetta. Ennakoivalla kunnossapidolla 

on mahdollista vähentää odottamattomia tuotantokatkoksia ja lyhentää suunniteltuja 
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huoltoseisokkeja, mikä vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen. (Manyika et al. 2015, 

s. 70) 

Ennakoivan kunnossapidon mahdollistaa teollisen internetin ja sensoriteknologian kautta 

kerätty tieto laitteista. Ennakoivassa kunnossapidossa saadaan reaaliaikaista tietoa laitteiden 

ja koneiden kunnosta sekä niiden vikaantumiseen vaikuttavista tekijöistä. Laitteiden ja 

koneiden kunnosta saatavaa tietoa verrataan esimääriteltyihin raja-arvoihin ja niiden 

perusteella syntyy hälytykset, jotka varoittavat tulevista vioista. Näistä hälytyksistä 

ennakoiva kunnossapito voi edetä analytiikan kehittyessä kohti yhä tarkempaa ennakointia. 

Analytiikalla pyritään selvittämään laitteiden ja koneiden kunnosta saatavasta tiedosta 

erilaisia poikkeamia, jonka perusteella voi havaita komponenttien vioittumista ennakoivaa 

tietoa. Haasteena on, että ennakoiva kunnossapito ja analytiikka vaativat laitteiden ja 

koneiden käyttämisestä pitkiä aikasarjoja ja laajan data-aineiston kerääminen vaatii myös 

investointeja. (Collin et al. 2016, s. 73-74) 

Ennakoivalla kunnossapidolla voidaan huoltotoimenpiteet ajoittaa tehokkaasti. Datasta 

laitteiden ja koneiden kuntoa voidaan seurata tarkasti, jonka perusteella huolto voidaan 

ajoittaa otolliseen aikaan. Perinteisesti huoltotoimenpiteet suoritetaan yleisesti 

määräaikaishuoltoon perustuen, jossa huolto suoritetaan esimerkiksi tietyn aikavälin 

perusteella tai käyttötuntien perusteella. Määräaikaishuolloilla ei pystytä vastaamaan 

yllättäviin vikoihin huoltojen välillä, mutta ennakoivalla kunnossapidolla on mahdollista 

karsia kyseisiä tapauksia. (Manyika et al. 2015, s. 66) Kuntoon perustuvan ennakoivan 

kunnossapidon kautta on myös mahdollista karsia liiallista ja tarpeetonta huoltoa, mikä 

aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. (Collin et al. 2016, s. 76) 

Ennakoivan kunnossapidon kautta voidaan myös vähentää matkustamiseen liittyviä kuluja, 

koska huoltotoimenpiteitä tehdään asiakkaiden luona vasta välttämättömissä tapauksissa. 

Huoltohenkilöstö voi ratkaista tulevan ongelman ottamalla asiakkaaseen yhteyttä, kun he 

etänä havaitsevat tulevan riskitilanteen. Asiakas voi tiedon perusteella mahdollisesti suorittaa 

tarpeeseen vaaditut huoltotoimenpiteet, jolloin huoltohenkilöstön ei tarvitse itse matkustaa 

paikalle. Ennen matkustamista voidaan myös etänä testata, että korjaako laitteen tai koneen 

ohjelmistopäivitys tai sensorien uudelleen kalibrointi ongelman. (Collin et al. 2016, s. 76) 
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2.3.2 Pilvipalvelut 

 

Pilvipalvelut mahdollistavat yrityksille tavan hankkia ja hyödyntää digitaalista teknologiaa 

ilman, että laitteita ja ohjelmistoja tarvitsee omistaa itse. Pilvipalveluissa palveluntarjoaja 

veloittaa palvelun käytöstä ja käyttöönotosta, mutta kustannuksia ei synny laitteen tai 

ohjelmiston omistamisesta. (Ilmarinen et al. 2015, s. 63) Yhdysvaltalaisen National Institute 

of Standards and Technology:n määritelmän mukaan pilvipalvelu on malli, joka mahdollistaa 

verkon kautta vapaan pääsyn jaettuun ja muokattavaan tietotekniikkaresursseihin 

(esimerkiksi tietoverkkoon, palvelimiin, tietovarastoihin, sovelluksiin ja palveluihin), jotka 

on mahdollista ottaa käyttöön nopeasti pienellä vaivalla. (Mell et al. 2011, s. 3) 

Pilvipalveluiden käyttäjän ei tarvitse huolehti resurssien sijainnista, toiminnasta tai 

ylläpidosta. (Salo 2010, s. 16) 

Pilvipalveluille ominaista on itsepalvelun mahdollistaminen, riippumattomuus 

päätelaitteesta, resurssien yhteiskäytettävyys, nopea joustavuus sekä käytön tarkka 

mittaaminen: 

- Itsepalvelun mahdollistamisen kautta tietotekniikkaresursseja voi ottaa tarvittaessa 

käyttöön ja myös käytön voi lopettaa itsepalveluna ilman tarvetta olla yhteydessä 

palveluntarjoajaan. Palvelusta maksetaan vain käytön perusteella eikä palvelu aiheuta 

kuluja, kun sitä ei tarvita.  

- Pilvipalvelu mahdollistaa riippumattomuuden päätelaitteesta palvelua käytettäessä ja 

palvelu saatavilla verkkoyhteyden välityksellä. Palvelu mukautuu laitteen mukaisesti 

sekä tietokoneisiin että mobiililaitteisiin ja on käytössä paikasta riippumatta 

verkkoyhteyden kautta.  

- Resurssien yhteiskäytössä palveluntarjoajan tietotekniikkaresurssit ovat yhdistetty 

useamman palvelun käyttäjän palvelemiseen. Resursseja hyödynnetään dynaamisesti 

asiakkaan käytön ja tarpeen mukaisesti. Palveluntarjoajan resurssien käyttöaste on 

korkea, koska monet palvelun käyttäjät hyödyntävät samaa laitteisto- ja 
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ohjelmistokapasiteettia. Näin saavutetaan mittakaava- ja skaalaetuja, joiden kautta on 

mahdollista päästä edullisempiin palvelun käyttökustannuksiin.  

- Nopealla joustavuudella tarkoitetaan palveluiden skaalautuvuutta nopeasti ja 

joustavasti. Palveluntarjoajan resurssien käyttöönotto ja vapautuminen on usein 

automaattista, joka mahdollistaa palveluiden skaalautuvuuden. Palvelun käyttäjälle 

tämä näyttäytyy, että palvelulla ei olisi kapasiteettirajoitteita juuri lainkaan ja 

kapasiteettia on käytössä tarpeen mukaan ajasta riippumatta. 

- Käytön tarkka mitattavuus on mahdollista, kun palveluntarjoaja valvoo ja optimoi 

resurssien käyttöä automaattisesti. Palvelun käyttöä voi seurata ja palvelun käyttöön 

perustuvan laskutuksen tiedot ovat läpinäkyvästi tarjolla palvelun käyttäjälle sekä 

tarjoajalle. (Mell et al. 2011, s. 3; Salo 2010, s. 17-18)  

 

2.3.3 Sosiaalinen media 

 

Sosiaalinen media on luonut uudenlaisen vuorovaikutteisen viestintämenetelmän, jota 

voidaan hyödyntää yritysten markkinointiviestinnässä. Sosiaalinen media mahdollistaa 

uuden tavan viestiä potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille jo ennen ensimmäistä 

konkreettista kontaktia. (Aarikka-Stenroos et al. 2017, s. 64) Sosiaalinen media voidaan 

määritellä Web 2.0 teknologiaan pohjautuviin internetpalveluihin, jotka mahdollistavat 

sisällön luomisen ja jakamisen. Web 2.0 on teknologia, joka mahdollistaa teknologian 

käyttäjien kommunikoinnin sekä sisältöjen luomisen ja jakamisen toisten käyttäjien kanssa 

internetin välityksellä. (Kaplan et al. 2010, s. 61) Sosiaalinen media muodostuu useista 

erilaisista internetpalveluista. Sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebook ja LinkedIn, 

voidaan luoda julkisia profiileja, joiden välillä voidaan kommunikoida sekä luoda ja jakaa 

erilaista sisältöä. Sisältöyhteisöissä, kuten YouTube ja Instagram, keskitytään tietynlaisen 

sisällön, kuten videoiden tai kuvien jakamiseen. Mikroblogia, kuten Twitter, voidaan pitää 

blogin ja sosiaalisen yhteisön yhdistelmänä. (Aarikka-Stenroos et al. 2017, s. 67) 

Sosiaalinen media eroaa perinteisistä markkinointiviestintäkanavista kaksisuuntaisen 

vuorovaikutuksen vuoksi, jossa sisältöä voidaan avoimesti jakaa ja kohdistaa sisältö 
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kustannustehokkaasti yrityksen eri sidosryhmien muodostamissa yhteisöissä. Yhteisöjen 

jäsenillä on tyypillisesti viestivään yritykseen kohdistuvia intressejä, jolloin sosiaalinen 

media tarjoaa tehokkaan alustan markkinointiviestintään. Sosiaalisen median kautta yritys 

voi kustannustehokkaasti viestiä omasta tuote- ja palvelutarjoomastaan sekä nostaa 

haluamaansa mielikuvaa brändistään. Sosiaalinen media mahdollistaa avoimen keskustelun 

yrityksen ja asiakkaan välille, joka mahdollistaa uuden tavan asiakassuhteiden kehittämiseen. 

Sosiaalisen median digitaalista viestintää on myös mahdollista mitata, jolloin saadaan tietoa 

kävijämääristä ja kävijöiden mielenkiinnon kohteista liittyen yrityksestä käytävään 

viestintään sosiaalisessa mediassa. Tiedon perusteella yritys voi kehittää omaa viestintäänsä 

ja parantaa viestintänsä tehokkuutta. (Aarikka-Stenroos et al. 2017, s. 66, 69) 

 

2.3.4 Muut digitaaliset teknologiat 

 

Digitalisaation mahdollistaa myös monet muut digitaaliset teknologiat. Suurten datamäärien 

hyödyntämiseen on kehitetty data-analytiikkaa ja datan visualisointiteknologiaa, joiden 

avulla voidaan dataa hyödyntää paremmin päätöksenteossa. Yksi huomiota herättänyt 

teknologia on 3D-tulostaminen, jonka kautta virtuaalinen malli voidaan tulostaa fyysiseksi 

esineeksi. Tulostusmateriaaleina voidaan käyttää esimerkiksi muovia, metallia tai lasia. 3D-

tulostusta voi hyödyntää esimerkiksi varaosien teettämisessä tai prototyyppien 

valmistuksessa. Robotiikan kehittyminen mahdollistaa automaation lisääntymisen monissa 

eri kohteissa. Robotteja on hyödynnetty pitkään valmistavassa teollisuudessa, mutta niiden 

odotetaan lisääntyvän myös monilla muilla toimialoilla. (Ilmarinen et al. 2015, s. 62, 172-

173, 204) Näiden esimerkkien lisäksi on olemassa myös muita teknologioita, jotka kehittyvät 

ja lisääntyvät monissa eri sovelluskohteissa. 
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3 PROJEKTILIIKETOIMINTA 

 

Projektiliiketoiminta on kasvava liiketoiminnan alue, jossa keskeistä on vastata projektin 

tilaajan eli asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. (Mäntyneva 2016, s. 10) Projektiliiketoimintaa 

esiintyy lisääntyvässä määrin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Esimerkiksi 

teollisuudessa esiintyy jatkuvasti miljardien arvoisia kotimaisia tai ulkomaisia 

toimitusprojekteja ja julkisessa hallinnossa projekteihin panostetaan vuosittain satoja 

henkilötyövuosia. Projektit siis ovat osa monien yritysten jokapäiväistä toimintaa, jolloin 

useat henkilöt ovat jollain tasolla tekemisissä projektien kanssa. (Ruuska 2005, s. 12) 

Yritysten liiketoiminta voi perustua esimerkiksi sarjatuotantoon tai asiakkaiden yksilöllisten 

ongelmien ratkaisuun. Liiketoiminnalla voi olla monia eri muotoja ja yritykset voivat 

toteuttaa niitä myös rinnakkain. Projektiliiketoiminta voi siis olla yrityksen ainoa 

liiketoiminnan muoto tai se voi olla yhtenä osana yrityksen kokonaisliiketoimintaa. 

Projektiliiketoiminnalla tarkoitetaan projekteihin liittyvää johdettua sekä tavoitteellista 

toimintaa, joka tähtää yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Projektiliiketoiminnan kautta 

voidaan toimittaa asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Projektit ovat 

ainutkertaisia, joten projektiliiketoiminta poikkeaa toiminnaltaan vakioidusta ja toistuvasta 

sarjatuotannosta. (Artto et al. 2006, s. 17-18) 

 

3.1 Projekti 

 

Projektin käsitteelle on kirjallisuudessa erilaisia määritelmiä. Joissakin tapauksissa projektin 

käsitettä käytetään hyvin väljästi, kuitenkaan kaikkia työtehtäviä ei voida tulkita projekteiksi. 

(Mäntyneva 2016, s. 11) Rutiininomaiset työtehtävät eivät ole projekteja. Projekteille 

ominaista on niiden ainutlaatuisuus, jonka myötä luodaan lopputulos, joka täyttää määritellyn 

tarpeen tai tavoitteen. (Mantel et al. 2011, s. 1) 
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Yhdysvaltalaisen Projektinhallinta instituution (2013, s. 2) määritelmän mukaan projekti on 

väliaikainen pyrkimys luoda ainutlaatuinen tuote, palvelut tai tulos. Väliaikaisuuden takia 

projekteille on määritetty aloitus- ja päättymisajankohta. Projektin päättyminen saavutetaan, 

kun projektin tavoitteet ovat saavutettu. Projekti voidaan myös päättää, mikäli projektin 

tavoitteita ei pystytä eri syistä saavuttamaan tai projektin synnyttämää tarvetta ei enää ole 

olemassa. Väliaikaisuus ei aina liity itse projektissa toteutettuun tuotteeseen, palveluun tai 

tulokseen, joten ne monesti ovat pitkäaikaisia lopputuloksia. Projekteilla voi myös olla 

sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia, jotka vaikuttavat yli projektin keston.  

Artto et al. (2006, s. 26) mukaan projekti voidaan määritellä ennalta määritettyyn 

tavoitteeseen tähtääväksi toisiinsa liittyvien tehtävien muodostamaksi ainutkertaiseksi 

kokonaisuudeksi, joka on rajattu laajuudeltaan, ajaltaan ja kustannuksiltaan. Projektin 

määritelmään kuuluu, että täysin samaa kokonaisuutta ei ole aikaisemmin tehty. 

Tunnusomaista projektille on tehtävien monimutkaisuus, jolloin tehtävät eivät yleensä ole 

toistuvia ja ennakoitavia. Työtehtävät toteutetaan projekteissa tehtävien välisten 

riippuvuuksien mukaisessa loogisessa järjestyksessä. Kettunen lisää (2009, s. 15), että 

projektilla kuuluu olla suunnitelma, jonka mukaan toimintaa ohjataan johdetusti ja 

suunnitelmallisesti. Projektin johtamiseen kuuluu projektin etenemisen sekä tuloksien 

seuranta ja kontrollointi. Projektit ovat ihmisten välistä yhteistyötä, jossa projektin 

toteuttamiseen kootaan sopivat ihmiset, joilla on omat roolit ja vastuualueet. 

Jokainen projekti on siis rajoitettu eri tavoin niiden laajuuden, ajan ja kustannuksiin liittyvien 

tavoitteiden mukaan. Laajuustavoitteella tarkoitetaan projektin tuloksena toteutettavaan 

tuotteeseen asetettuja vaatimuksia ja mitä sen toteuttamisessa kuuluu tehdä. Aikatavoitteella 

tarkoitetaan, että projektilla on suunniteltu aikataulu, jonka mukaan määräytyy projektin 

valmistumisajankohta. Kustannustavoitteella pyritään määrittämään budjetti ja kustannukset, 

joiden rajoissa projektin kuuluu toteutua. (Schwalbe 2011, s. 8) Kuvassa 1 esitetään projektin 

tavoitteet kolmiona. Kuvan kolmio kuvastaa jokaisen kulman riippuvuutta toisiinsa, jolloin 

projektin tulokset syntyvät tavoitteiden yhteisvaikutuksesta. (Artto et al. 2006, s. 32) 
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Kuva 1. Projektin tavoitteet. (Artto et al. 2006, s. 32) 

Onnistuneessa projektissa pitää pystyä tasapainottelemaan näiden kolmen edellä mainittujen 

tavoitteiden kanssa, jotka usein ovat vastakkain keskenään. Esimerkiksi, jos halutaan saada 

projekti nopeammin valmiiksi, se pitää tehdä joko suuremmilla kustannuksilla tai 

pienentämällä projektin laajuutta. Projektia suunnitellessa tulee päättää, mikä näistä kolmesta 

tekijästä on projektille merkittävin. (Schwalbe 2011, s. 8-9) 

Projekteilla on erilaisia tyyppejä, jotka vaihtelevat luonteeltaan riippuen niiden tavoitteista. 

Projekteja voidaan luokitella niiden toiminnan luonteen mukaisesti esimerkiksi 

toimitusprojektiin, investointiprojektiin, tietojärjestelmäprojektiin, tuotekehitysprojektiin, 

toiminnan kehittämisprojektiin tai tutkimusprojektiin. Projektiliiketoiminnan kannalta 

toimitusprojektit ovat hyvin keskeisiä. Toimitusprojektit ovat osa useiden yritysten 

normaalia toimintaa tuotteiden ja palveluiden myynnissä sekä toteutuksessa. 

Toimitusprojektit tehdään aina ulkopuoliselle asiakkaalle. Toimitusprojekteissa asiakkaan 

toimeksiannosta toteutetaan hänen tarpeiden mukainen kertaluonteinen tuote, palvelu tai 

erilainen ratkaisu. Esimerkkinä toimitusprojektista voidaan pitää asiakkaan tarpeisiin 

toteutettua tuotantolinjaa tai tietojärjestelmää. Projektien aikataulu voi tapauksen mukaan 

vaihdella muutamista viikoista jopa useisiin vuosiin. Toimitusprojekteihin osallistuu usein 

alihankkijoita ja muita sidosryhmiä, joiden kanssa tulee toimia yhteistyössä. 

Toimitusprojekteissa asiakkaan kannalta oleellista on projektin pysyminen sovitussa 

aikataulussa sovitulla laadulla. (Mäntyneva 2016, s. 11-12; Kettunen 2009, s. 20-21) 
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3.2 Projektin sidosryhmät 

 

Projekteihin liittyy monia eri sidosryhmiä, joilla on projektiin liittyviä odotuksia ja joihin 

projekti voi vaikuttaa. Sidosryhmillä voi olla välitön tai välillinen yhteys projektiin tai siinä 

toteutettavaan lopputuotokseen. Tietyillä sidosryhmillä voi olla mahdollisuus vaikuttaa 

projektin etenemiseen ja lopputuotokseen. Lisäksi sidosryhmiä voi olla myös ne joihin 

projekti vaikuttaa, mutta he eivät itse voi vaikuttaa sen toteutukseen tai lopputulokseen. 

Projekteissa on tärkeää tunnistaa eri sidosryhmät sekä heidän tarpeet ja odotukset. Jos jokin 

sidosryhmä jää huomioimatta, voi siitä muodostua projektia haittaavia riskitekijöitä. (Artto 

et al. 2006, s. 41) Artto et al. (2006, s. 41-42) mukaan yleisesti kaikissa projekteissa on 

vähintään seuraavat sidosryhmät: 

- Projektipäällikkö: Projektin tavoitteiden saavuttamisesta ja toteutuksen 

johtamisesta vastaava henkilö. (Artto et al. 2006, s. 41) Projektipäällikkö liittää 

yhteen projektin eri vaiheet ja tehtävät. Hän myös huolehtii, että asiakkaat ja muut 

sidosryhmät pysyvät ajan tasalla projektin eri vaiheissa. Projektipäällikön pitää olla 

tietoinen eri tahojen odotuksista ja otettava ne huomioon projektissa. (Ruuska 2005, 

s. 126) 

- Projektiorganisaatio: Projektin toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden, ryhmien 

ja yritysten muodostama organisaatio, jolle on määritelty rakenne, vastuut sekä 

toimintatapa. Tyypillisesti siihen kuuluu vähintään projektiryhmä, johtoryhmä, 

asiakas ja monesti myös alihankkijat. (Artto et al. 2006, s. 42) Organisaation 

henkilömäärä vaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Yleensä projektin alussa 

organisaatio on kevyempi ja se laajenee projektin edetessä, kunnes projektin 

loppuvaiheessa se taas kevenee. (Pelin 2011, s. 63) 

- Projektiryhmä: Projektin tavoitteiden käytännön toteuttamisesta vastaava ryhmä. 

Projektiryhmä yhdessä projektipäällikön kanssa vastaa projektin tehtävien 

toteutuksesta suunnitellulla tavalla. Ryhmä raportoi projektin etenemisestä 

projektipäällikölle. (Artto et al. 2006, s. 42) Projektiryhmään nimetään henkilöitä, 
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joilla oma rooli, osaamisalueensa ja asiantuntemus toteuttaa projektin eri vaiheissa 

olevia työtehtäviä. (Ruuska 2005, s. 134) 

- Projektin toteuttavan yrityksen organisaatioyksikkö: Yritys, jonka osana projekti 

toteutetaan ja jonka henkilöstö osallistuu toteuttamaan projektia. (Artto et al. 2006, s. 

42) 

- Asiakas: Projektin tilaava henkilö tai yritys, joka saa projektin tuloksena ratkaistua 

heidän ongelman ja täytettyä tarpeensa. Asiakas maksaa sovitun hinnan projektin 

toteuttajalle tai vastaa muuten projektin aikana syntyvistä kustannuksista. Kaikilla 

projekteilla on asiakas, joka voi olla yrityksen sisäinen tai ulkopuolinen toimija. 

Ulkoiselle asiakkaalle käytetään monesti termiä tilaaja. (Artto et al. 2006, s. 42) 

- Käyttäjä: Toimija, jonka käyttöön projektissa toteutettava lopputulos tulee. Käyttäjä 

ei välttämättä ole sama taho kuin asiakas. (Artto et al. 2006, s. 42) Käyttäjän tarpeiden 

huomioon ottaminen on tärkeää, koska projektin lopputulos koskee läheisesti heitä. 

Käyttäjiä voi kuitenkin olla useita eikä kaikkien yksilöllisiä tarpeita välttämättä voida 

täyttää. Silloin tyydytään usein kompromissiin, jossa merkittävin osa käyttäjien 

tarpeista täyttyy. (Ruuska 2005, s. 148) 

- Projektin omistaja: Projektin rahoittava asiakas, joka vastaa investointipäätöksestä 

yrityksen sisäisissä projekteissa. Projektin omistajaa voidaan myös kutsua 

sponsoriksi ja hän on usein johdon edustaja. (Artto et al. 2006, s. 42) 

 

Projekteilla voi olla myös muita mahdollisia sidosryhmiä, joihin projekteilla on jokin yhteys. 

Monesti projekteilla voi olla ulkopuolisia toimittajia tai alihankkijoita, joiden osaamista ja 

resursseja tarvitaan projektien toteuttamisessa. Viranomaisilla voi olla projektien 

toteuttamiseen tai sen toimintaympäristöön liittyviä lainsäädännöllisiä vaatimuksia, jolloin 

he säätelyllään vaikuttavat projektien etenemiseen. Projektiin vaikuttavia tahoja voi myös 

olla projekteihin investoivat rahoittajat, media ja samalla toimialalla olevat kilpailijat. (Artto 

et al. 2006, s. 42-43) 
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3.3 Toimitusprojektin elinkaari 

 

Toimitusprojekti, kuten projektit yleensä, jakautuu sen elinkaaren aikana useampaan eri 

vaiheeseen. Nämä vaiheet eroavat toisistaan mm. toiminnoiltaan, työskentelytavoiltaan sekä 

ominaisuuksiltaan. (Mäntyneva 2016, s. 15) Projektin vaiheet seuraavat toisiaan ja voivat 

olla osittain päällekkäisiä. Monet projektit etenevät suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, mutta 

tarpeen vaatiessa voidaan myös palata edelliseen vaiheeseen. (Kettunen 2009, s. 43) 

Jokaisessa vaiheessa suoritetaan siihen kuuluvat tehtävät ja niissä käytetään erilaisia 

resursseja vaadittujen tuotosten aikaansaamiseen. Projektin etenemisen aikana ja eri 

vaiheiden välissä on päätöksentekopisteitä, joissa käydään läpi edellisen vaiheen tuotokset ja 

arvioidaan projektin etenemiskelpoisuutta. (SFS 2012, s. 22)  

Yleisesti projektin elinkaari voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: määrittelyyn, 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja päättämiseen. (Mäntyneva 2016, s. 15; Kettunen 2009, s. 43) 

Artto et al. (2006, s. 52) mukaan perinteinen projektinhallinnan kirjallisuus käsittelee 

projekteja siitä lähtien, kun sen suunnittelusta ja toteutuksesta on tehty päätös. 

Projektiliiketoiminnassa menestymisen kannalta on tärkeää ottaa huomioon ennen ja jälkeen 

projektia olevat vaiheet. Varsinkin toimitusprojekteissa monet merkittävimmistä päätöksistä 

tehdään ennen toteutuksen alkua markkinointi- ja myyntivaiheessa. Lisäksi projektin jälkeen 

tuotteen käytön tukeminen ja huoltopalvelut voi muodostaa merkittävän lisän 

projektitoimittajan liiketoimintaan. Kuvassa 2 on esitetty toimitusprojektin elinkaari, jossa 

on projektin toteutukseen kuuluvien vaiheiden lisäksi myös projektin markkinointi, myynti 

sekä käytön tukemisen vaiheet. 

Kuva 2. Toimitusprojektin elinkaari. (mukaillen Artto et al. 2006, s. 49) 



29 

 

 

3.3.1 Markkinointi ja myynti 

 

Projektiliiketoiminnassa oleellista ymmärtää ja hallita projektien myyntiin ja markkinointiin 

liittyvät periaatteet. Varsinkin toimitusprojekteissa monet merkittävät päätökset ja valinnat 

tehdään jo projektin markkinointi- ja myyntivaiheessa ennen projektien suunnittelua ja 

toteutusta. Projekteihin liittyvän markkinoinnin ja myynnin tarkoituksena on selvittää 

asiakkaan ja muiden sidosryhmien tarpeet. Tavoitteena on saavuttaa projektitarjous ja -

sopimus, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet ja on samalla projektin toimittajan kannalta 

kannattava. (Artto et al. 2006, s. 52-53) 

Projektien markkinointi ja myynti sisältävät kaikki vaiheet, jotka tapahtuvat ennen 

projektisopimuksen tekemistä asiakkaan ja toimittajan välillä. Ensimmäisenä tavoitteena on 

tunnistaa potentiaaliset asiakkaat ja luoda yrityksestä hyvä kuva potentiaalisena projektin 

toimittajana asiakkaille. Projektimahdollisuuden tunnistamisen jälkeen valmistaudutaan 

mahdollisiin tarjouskilpailuihin, laaditaan tarjous ja neuvotellaan asiakkaan kanssa. 

Neuvottelujen tavoitteena on luoda asiakkaan sekä toimittajan tarpeet täyttävä ja kannattava 

projektisopimus. (Artto et al. 2006, s. 54-55; Cova et al. 1993, s. 107) Ennen 

projektisopimuksen hyväksymistä tehdään monia projektin toteutukseen liittyviä tärkeitä 

päätöksiä. Jo myynti- ja markkinointivaiheessa projektit saatetaan rajata tekniseltä 

toteutukseltaan, laajuudeltaan ja aikataulultaan. Projektin kustannukset tulee arvioida hyvin 

jo myyntivaiheessa, jolloin saadaan molemmille osapuolille selviksi projektin laajuus ja sen 

kustannusvaikutukset. Projektien markkinoinnilla ja myynnillä tähdätään siis liiketoiminnan 

kannalta kannattaviin projektisopimuksiin. Mikäli tässä vaiheessa havaitaan projektin olevan 

mahdoton toteuttaa kannattavasti, niin kannattaa molempien osapuolien kannalta keskeyttää 

projektin myynti mahdollisimman varhain. (Artto et al. 2006, s. 55-56) 
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3.3.2 Aloitus ja määritys 

 

Projektin aloituksen lähtökohtana on jokin tarve, joka määrää osaltaan projektin laajuutta ja 

kohdentamista. (Mäntyneva 2016, s. 16) Kun tarve projektille syntyy, tarvitaan useimmissa 

projekteissa erillinen määrittelyvaihe ennen projektin yksityiskohtaisempaa suunnittelu-

vaihetta. Määrittelyvaihe voi olla pienemmissä ja selkeämpi tavoitteisissa projekteissa 

samaan aikaan projektin suunnitteluvaiheen kanssa. Määrittely on erittäin tarpeellista, mikäli 

projektin tavoitteet ovat vielä projektin alkaessa epäselviä. (Kettunen 2009, s. 51) 

Projektin määrittelyvaiheessa nimetään projektipäällikkö ja projektiryhmän jäsenet. 

Määrittelyn aikana määritellään projektille päämäärä ja tavoitteet. (Westland 2016, s. 3-4) 

On myös oleellista huomioida projektiin liittyvien sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Tässä 

vaiheessa myös tehdään arvio projektiin liittyvistä riskeistä ja niiden vaikutuksista 

tavoitteisiin. (Artto et al. 2006, s. 48-49) Määrittelyn tavoitteena on selkeyttää, mitä projektin 

lopputuloksena halutaan saada ja mitä toimintamalleja on sen toteuttamiseen. 

Määrittelyvaiheen tarkoitus on luoda tarvittavat pohjatiedot projektin suunnittelua varten. 

Määrittelyn perusteella tehdään päätös projektin viemisestä eteenpäin suunnitteluvaiheeseen. 

(Kettunen 2009, s. 51) Kaikki projektit eivät välttämättä määrittelyn jälkeen koskaan toteudu 

erinäisistä syistä, eikä niitä käynnistetä koskaan. Hyvin toteutettu määrittelyvaihe helpottaa 

projektin etenemistä varsinaiseen projektin suunnitteluvaiheeseen. (Mäntyneva 2016, s. 16) 

 

3.3.3 Suunnittelu 

 

Projekti siirtyy suunnitteluvaiheeseen, kun määrittelyn pohjalta saadaan projektin 

käynnistämispäätös. Projektit suunnitellaan riittävän yksityiskohtaisesti, jolloin määritellään 

projektin tavoitteet ja sen laajuus. (Mäntyneva 2016, s. 17) Projektin suunnittelu on 

tärkeimpiä vaiheita koko projektin elinkaaren kannalta, koska merkittävin osa projektin 

kustannuksista ja resursseista kiinnitetään jo tässä vaiheessa. Projektin toteutusvaiheessa 
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kustannusten vähentäminen ja resurssien muuttaminen on hyvin vaikeaa. Siksi projektin 

suunnitteluun tulee paneutua kunnolla ja varata riittävästi aikaa. (Kettunen 2009, s. 54) 

Suunnitteluvaiheessa on oleellista arvioida ja suunnitella riittävän tarkasti projektin 

aikataulu, kustannukset ja resurssit. Projektin henkilöstö vastuualueineen esitetään 

viimeistään suunnitteluvaiheessa. (Artto et al. 2006, s. 49) Tavoitteiden pohjalta määritetään 

sen saavuttamiseen vaaditut työtehtävät. Tehtäville valitaan sopivat henkilöt ja resurssit. 

Suunnittelussa on tärkeää arvioida projektiin liittyviä riskejä ja ongelmia, jotka sisällytetään 

riskisuunnitelmaan. (Mäntyneva 2016, s. 17) Kun projektin suunnitelma on asianmukaisesti 

arvioitu, se dokumentoidaan erilliseen projektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelmaan 

yleensä sisältyy seuraavat osa-alueet:  

- Projektisuunnitelma, jossa määritetään vaaditut työtehtävät sekä niiden riippuvuudet 

ja aikataulut. 

- Resurssisuunnitelma, jossa määritetään vaaditut resurssit projektin toteutukseen, 

kuten resurssit liittyen henkilöstöön, materiaaleihin tai välineistöön. 

- Kustannussuunnitelma, jossa määritetään budjetti projektin toteutukseen. 

- Laatusuunnitelma, jossa määritetään projektin laatuvaatimukset ja toimenpiteet 

laadun takaamiseksi. 

- Riskisuunnitelma, jossa määritetään projektiin kohdistuvat riskit ja toimenpiteet 

niiden hallitsemiseen. 

- Viestintäsuunnitelma, jossa määritetään toimintatavat projektin aikaiseen viestintään 

eri sidosryhmien kannalta. 

- Hankintasuunnitelma, jossa määritetään tarvitut ulkoiset resurssit ja toimenpiteet 

niiden hankintaan. (Westland 2006, s. 4-5) 

 

Suunnitteluvaiheessa tehty projektisuunnitelma ei aina ole täysin valmis, vaan sitä 

päivitetään ja tehdään muutoksia projektin elinkaaren ajan. (Kettunen 2009, s. 55) 
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3.3.4 Toteutus ja ohjaus 

 

Laaditun projektisuunnitelman pohjalta voidaan siirtyä projektin toteutus- ja 

ohjausvaiheeseen. Toteutuksen tavoitteena on täyttää projektille asetetut tavoitteet. 

Toteuttamisvaiheessa toteutetaan projektin työvaiheet projektisuunnitelman pohjalta. (Alam 

et al. 2016, s. 102) Toteutusvaiheen alussa tarkennetaan projektiin osallistuvien henkilöiden 

vastuut, töiden sisältö sekä tarkistetut resurssitarpeet. Toteutuksessa tärkeää on resurssien 

kohdistaminen oikea-aikaisesti sekä työvaiheiden dokumentointi vaaditulla tarkkuudella. 

(Artto et al. 2006, s. 49) Toteutusvaiheessa on tärkeää ylläpitää jatkuvaa kommunikaatiota 

projektin sisäisistä asioista projektin eri toimijoiden välillä, koska monet projektit 

epäonnistuvat huonon kommunikaation vuoksi. (Alam et al. 2016, s. 104) 

Toteuttamisen rinnalla toimii projektin ohjausprosessi, jossa valvotaan projektin etenemistä 

verrattuna projektin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Ohjausprosessissa projektin toteutusta 

seurataan vertaamalla mm. kustannus-, aikatauluraportteja sekä teknisiä spesifikaatioita 

projektin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Raportoinnilla pyritään paljastamaan poikkeumia 

verrattuna suunnitelmiin. (Artto et al. 2006, s. 49) Projektin etenemistä kuvaavia raportteja 

tulisi tehdä hyvin säännöllisesti, mutta raportoinnin aikaväli voi vaihdella projektin 

prioriteetin, koon tai keston mukaan. Raporteissa tulisi esittää kunkin projektin työvaiheen 

sen hetkinen valmistumisaste verrattuna sille asetettuihin tavoitteisiin. (Alam et al. 2016, s. 

108) Oleellista ohjausprosessissa on pyrkiä tunnistamaan projektin etenemistä hidastavat 

ongelmat, jolloin niihin voidaan vaikuttaa mahdollisimman nopeasti ja edistetään projektin 

toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Jos projekti ei edisty suunnitelmien mukaisella 

tavalla, on tilanne arvioitava ja tulee tehdä tilanteeseen sopivat korjaukset 

projektisuunnitelmaan. (Mäntyneva 2016, s. 17)  
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3.3.5 Päättäminen 

 

Päättäminen on projektin viimeinen vaihe, jolloin projektin tavoitteiden mukainen lopputulos 

on saatu valmiiksi. Projektin päättämiseen kuuluu viimeistellä kaikki projektin 

toteuttamiseen ja projektinhallintaan liittyvät tehtävät ja vaiheet. Silloin projektiorganisaatio 

puretaan, projektiin kuuluvat tehtävät päätetään ja projektin lopputulos luovutetaan sen 

tilaajalle. Projektin toimittajilla päättymisen yhteyteen kuuluu yleensä loppuraportin 

laatiminen. Projektin loppuraportissa dokumentoidaan projektin tulokset ja arvioidaan 

projektiin liittyvät onnistumiset ja epäonnistumiset. Raportissa käydään yhteenvetona läpi 

projektin toteutuminen ja mahdolliset projektisuunnitelmasta poikkeavat tilanteet. 

Loppuraportin pohjalta pyritään keräämään oppia, jota voidaan hyödyntää seuraavissa 

projekteissa. (Mäntyneva 2016, s. 17-18; Pelin 2011, s. 346, 354) 

 

3.3.6 Käytön tukeminen  

 

Projektiliiketoiminnassa on tärkeää ottaa huomioon projektin päättämisen jälkeiset vaiheet. 

Projektien jälkeen lopputuotteen käyttöön ja huoltoon liittyvät palvelut voivat muodostaa 

merkittävän osan yrityksen liiketoiminnalle. Projektien asiakkaat odottavat pitkäaikaisia 

hyötyjä käyttäessään projektin lopputuotetta. Projekteissa asiakkaan tyytyväisyys monesti 

riippuu tuotteen lisäksi siitä, miten tuotteen ylläpito käytön ajan hoidetaan. 

Projektitoimittajille tämä mahdollistaa palveluliiketoiminnan kehittämisen ja myymisen 

projektien tuotteiden käytön tukemiseen. Palveluiden avulla pystytään varmistamaan 

tuotteen käyttövarmuus ja tehokkuus sekä mahdollisesti parantaa tuotteen ominaisuuksia 

uusilla lisäpalveluilla. (Artto et al. 2006, s. 47, 347) 

Projektitoimittaja osallistuu usein projektin tuotteen käyttöönottoon ja käytön tukemiseen. 

Isoissa tehdasprojektissa projektitoimittajat voivat osallistua jopa kuukausia lopputuotteena 

olevan laitteen toiminnan käynnistämiseen. Suuriin toimitusprojekteihin monesti kuuluu 

olennaisena osana asiakkaan henkilöstön kouluttaminen tuotteen käyttöä varten. Kun asiakas 
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on saanut tuotteensa käyttöön, kuuluu sen käyttöä tukea tuotteen kunnossapidolla. Jos 

kunnossapitoa ei hoideta kunnolla, voi projektin tuotteen hyödyt jäädä vähäisiksi. 

Kunnossapidon puutteet johtavat usein vikaantumisiin, viivästymisiin, liiketoiminnan 

heikkoihin tuottoihin ja jopa onnettomuuksiin. Tuotteen kunnossapito ei välttämättä kuulu 

asiakkaan osaamiseen, jolloin projektintoimittaja pystyy tarjoamaan kunnossapidon 

palveluna. Projektin tuotteen elinkaaren loppuessa tuote kuuluu hävittää vaatimusten 

mukaisesti. Projektin toimittaja voi tarjota hävittämiseen oman palvelunsa ja tarjota samalla 

uutta projektitoimitusta hävitettävän tuotteen korvaamiseen. (Artto et al. 2006, s. 346-359) 

 

3.4 Projektinhallinta 

 

Projektien haasteena on niiden onnistuminen tavoitteiden, odotusten sekä vaatimusten 

mukaisesti. Projektien onnistumiseen vaikuttaa monet eri tekijät, mutta projektinhallinta sekä 

tilanteisiin sopivat johtamistavat ja menetelmät ovat keskeisiä eri tyyppisten projektien 

onnistumisen kannalta. (Artto et al. 2006, s. 35)  

Projektinhallinnalle löytyy kirjallisuudessa monia samankaltaisia määritelmiä. Määritelmien 

yhteisenä tekijänä on projektin valvonta. (Ruuska 2005, s. 29) SFS-ISO 21500 standardin 

mukaan projektinhallinta määritetään menetelmien, työkalujen, tekniikoiden ja pätevyyksien 

soveltamisena projekteissa. Projektin elinkaaren eri vaiheiden hallinta on tärkeä osa 

projektinhallintaa ja jokaisen vaiheen jälkeen tulisi syntyä omat tuotoksensa. Projektin 

aikaisia tuotoksia tulee säännöllisesti arvioida ja niiden tulee täyttää projektin toimittajan 

sekä asiakkaan ja muiden sidosryhmien tavoitteet. Projektit hallitaan valittujen prosessien 

kautta ja ne koostavat johdonmukaisen järjestelmän. (SFS 2012, s. 14) Projektinhallinta 

voidaan määritellä onnistuneeksi, mikäli projekti saavuttaa sille asetetut tavoitteet ajan, 

kustannusten, resurssien, suorituskyvyn tai laadun suhteen. (Kerzner 2009, s. 3) 

Projektiin sisältyy aina tiettyjä riskejä ja niitä on mahdotonta ennustaa kovinkaan tarkasti. 

Projektit kuluttavat resursseja ja rahaa, mutta itse tuotot syntyvät välillisesti projektin 

päättymisen jälkeen. Näiden tekijöiden takia projektien ohjaamiseen ja seurantaan on 
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kiinnitettävä huomiota. (Ruuska 2005, s. 27) Projektin ohjauksella varmistetaan projektin 

toteutuminen suunnitelman mukaisesti ja siten varmistetaan projektin tavoitteiden 

täyttyminen. Ohjaus sisältää toteutuksen vertailua tavoitekriteereihin, havaittujen 

poikkeumien tunnistamista ja analysointia sekä korjaavien toimenpiteiden toteutusta 

tarvittaessa. Jotta projektia voi ohjata, pitää seurannan kautta kerätä tietoa projektin tilasta, 

sen resurssien käytöstä ja tuloksista. Projektin seuranta on jatkuvaa tiedonkeruuta, jolla 

saadaan näkymä projektin kulusta ja kerätyn tiedon perusteella voidaan tehdä perusteltuja 

päätöksiä projektin aikaisista toimenpiteistä. Kun kerättyä tietoa verrataan suunnitelmien 

tavoitteisiin, voidaan tunnistaa korjaavia toimenpiteitä, joiden perusteella projektia voidaan 

ohjata tavoitteiden mukaiseen suuntaan. (Artto et al. 2006, s. 248-249) 

Monet projektinhallintaa tukevat menetelmät ja työvälineet on toteutettu digitaalisten 

ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kautta. Monet yritykset hyödyntävät projekteissaan 

perinteisiä toimisto-ohjelmia, kuten taulukkolaskentaohjelmia, mutta projektinhallintaa 

varten on kehitetty myös omia ohjelmistoja ja järjestelmiä. (Artto et al. 2006, s. 40) 

Projektinhallintajärjestelmä on ohjelmisto, jonka tarkoitus on tukea projektinhallintaa 

projektien suunnittelusta projektien päätökseen saakka. Järjestelmä sisältää työkaluja ja 

tekniikoita, joiden kautta kerätään, integroidaan ja jaetaan projektinhallinnan prosesseihin 

liittyvää tietoa. (PMI 2013, s. 554) Järjestelmä tarjoaa projektipäälliköille ja muille projektien 

jäsenille hyödyllistä tietoa projekteista, kuten resursoinnista, kustannusten hallinnasta, 

toimittajien hallinnasta, aikataulujen hallinnasta, laadun hallinnasta ja dokumentaatiosta. 

Projektinhallintajärjestelmän tavoitteena on nostaa projektinhallinnan tehokkuutta lisäämällä 

projektien läpinäkyvyyttä seuraamalla projektien sisäisiä toimintoja, jotta tiedettäisiin 

paremmin mitä projekteissa tapahtuu. (Braglia et al. 2012, s. 18) Projektinhallinta-

järjestelmän tarkoituksena on tuoda kaikki projektinhallintaan tarvittava tieto liittyen 

projektien suunnitteluun, organisointiin ja valvontaan yhden järjestelmän sisälle. 

Järjestelmän kautta tuetaan yritysten projekteihin liittyvää päätöksentekoa, jonka kautta 

projekteissa voidaan onnistua paremmin tavoitteiden mukaisesti. (Raymond et al. 2008, s. 

213) 



36 

 

Projektinhallintaan on kehitetty monia kansainvälisiä standardeja, kuten esimerkiksi 

Yhdysvaltalaisen Projektinhallinta instituution julkaisema A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge tai Suomen Standardoimisliiton (SFS) julkaisema SFS-

ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta. SFS-ISO 21500 soveltuu hyvin suomalaisten 

yritysten projektinhallinnan tukemiseen. Se on kansainvälinen standardi, joka sisältää ohjeita 

projektinhallinnasta. Tämä standardi sisältää projektinhallinnan käsitteitä ja prosesseja, 

joiden pohjalta yritykset voivat perehtyä ja kehittää projektinhallintansa käytäntöjä ja 

periaatteita. Standardia voivat soveltaa erilaiset organisaatiot ja se sopii moniin erilaisiin 

projekteihin laajuudesta tai kestosta riippumatta. (SFS 2012, s. 6-8) 

Yksi oleellinen näkökulma projektinhallinnan tarkasteluun on nähdä projektinhallinta osa-

alueina ja prosesseina, jotka ovat tärkeiksi havaittuja asioita ja käytäntöjä projektien 

menestymisen kannalta. Näitä osa-alueita voidaan hyödyntää useimmissa projekteissa ja 

projektitiimien kannattaa hyödyntää niitä heidän projektien tarkoituksen mukaisesti. 

Projektinhallinnan osa-alueet sisältävät omia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja. (Artto 

et al. 2006, s. 37-38). Osa-alueet ovat merkittävässä osassa koko projektin toteutuksen ajan 

ja ne ovat esitettynä kuvassa 3.  

 Kuva 3. Projektinhallinnan osa-alueet projektin toteutuksen aikana.(Artto et al. 2006, s. 100) 



37 

 

 

3.4.1 Kokonaisuuden hallinta 

 

Kokonaisuuden hallinnan tarkoituksena on saada projekti toteutettua kokonaisuutena 

tavoitteiden mukaisesti. ISO 21500 standardin (2012, s. 32) mukaan kokonaisuuden 

hallintaan kuuluu prosesseja, joiden avulla projektiin kuuluvat eri tehtävät ja prosessit 

tunnistetaan, määritellään, yhdenmukaistetaan, yhdistetään, koordinoidaan, ohjataan ja 

lopetetaan. Kokonaisuuden hallintaan kuuluu projektin ja sen johtamisen eri osa-alueita, 

kuten koordinoida projektinhallinnan toteutusta ja eri tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia. 

Tavoitteiden määrittely ja niiden projektin aikainen tarkentaminen ja muutosten hallinta ovat 

osa kokonaisuuden hallintaa. Projektipäälliköllä on suurin vastuu kokonaisuuden hallinnasta. 

Projektipäällikkö varmistaa, että projektin aikaiset toimenpiteet toteutetaan tavoitteiden 

mukaisesti. (Artto et al. 2006, s. 101) 

Projektin alussa keskitytään kokonaisuuden hallinnan osalta projektin suunnitteluun ja 

toteuttamiskelpoisuuden valmisteluun. Projektin aloitus- ja määrittelyvaiheessa tehdään 

kokonaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä koskien projektin tavoitteita, päämäärää ja 

toteuttamistapaa. Päätösten tulee pohjautua projektin sidosryhmien odotuksiin ja päätösten 

tulee olla toteuttamiskelpoisia. (Artto et al. 2006, s. 101)  

Projektin suunnittelutyön pohjalta laaditaan projektisuunnitelma, joka on projektinhallinnan 

keskeinen työväline. Siinä esitetään projektin sisältö, tavoitteet, toimintatavat ja 

johtamisperiaatteet. Projektisuunnitelman kautta pidetään projektin aikana tehtävä työ ja 

projektinhallinnan eri osa-alueet tasapainoisena kokonaisuutena (Artto et al. 2006, s. 106) 

Projektin valvonta perustuu projektisuunnitelmaan ja siinä kerrotaan, että miten projektin 

tavoitteet saavutetaan. (Pelin 2011, s. 83) Projektisuunnitelman tarkoitus luoda 

vertailukohdat projektin toteuttamiseen esimerkiksi projektin laajuuden, laadun, aikataulun, 

kustannusten, resurssien ja riskien kannalta. (SFS 2012, s. 36) Projektisuunnitelma kannattaa 

pitää selkeänä ja melko suppeana kokonaisuutena, jolloin se pysyisi ymmärrettävänä. 

Tarvittavat yksityiskohtaisemmat selvitykset ja ohjeistukset voidaan esittää erillisinä 
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projektisuunnitelman liitteinä. (Artto et al. 2006, s. 106) Projektin kuluessa 

projektisuunnitelma tyypillisesti tulee päivittää, jotta suunnitelma pysyy ajan tasalla ja se 

ohjaisi kohti projektilta vaadittuja tavoitteita. (Mäntyneva 2016, s. 47) 

Projektin toteutuksen aikana kokonaisuuden hallinnassa pyritään varmistamaan projektin 

toteutuminen odotusten mukaisesti sekä projektin pysyminen toteuttamiskelpoisena. (Artto 

et al. 2006, s. 242) Tässä vaiheessa projektin toteutusta ohjataan projektisuunnitelman 

mukaisesti, jotta projektin tehtävät saadaan valmiiksi hallitusti. Projektin ohjaamista varten 

tarvitaan tietoa projektin tilasta ja sen etenemisestä. Tietoa saadaan mittaamalla eri tavoin 

projektin prosessien etenemistä, joiden pohjalta voidaan tehdä päätöksiä ja korjaavia 

toimenpiteitä projektin etenemisen parantamiseksi. (SFS 2012, s. 38)  

Projektin aikana tapahtuu ja tehdään erilaisia muutoksia. Muutoksen hallinnalla pyritään 

reagoimaan projektin aikana syntyviin ennakoimattomiin tapahtumiin. (Artto et al. 2006, s. 

243) Projektin ajan muutosesityksiä kirjataan muutosrekisteriin sekä arvioidaan niiden 

hyödyllisyyttä ja laajuutta sekä vaikutuksia eri alueille, kuten aikatauluun, kustannuksiin ja 

resursseihin. Toteuttamiskelpoiset ja hyväksytyt muutosesitykset tulee ilmoittaa eri 

sidosryhmille ja projektin dokumentit päivitetään niiden mukaisesti. (SFS 2012, s. 38) 

 

3.4.2 Laajuuden hallinta 

 

Laajuuden hallinnan tarkoitus on varmistaa, että projektin aikana valmistettu lopputulos 

täyttää sen tavoitteet. Lisäksi sen tavoitteena varmistaa projektin toteuttaminen 

mahdollisimman tehokkaasti. Laajuuden hallintaan kuuluvat toimenpiteet, joilla määritetään 

tarvittavat projektin työt ja tuotokset. Tarkoituksena on välttää tarpeeton työ. (Schwalbe 

2011, s. 178) Laajuutta määritetään teknisillä ja toiminnallisilla suunnitelmilla, jotka 

täsmentyvät projektin kuluessa. Laajuutta hallitaan koko projektin ajan, mutta on 

huomioitava, että laajuuden muuttaminen aiheuttaa sitä enemmän kustannuksia mitä 

myöhemmässä vaiheessa projektin elinkaarta muutokset tehdään. Laajuuden muuttamisen 
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kustannusvaikutusta projektin elinkaaren aikana havainnollistetaan kuvassa 4. (Artto et al. 

2006, s. 111) 

Kuva 4. Laajuuden muutoksen kustannusvaikutus projektin elinkaaren aikana. (Artto et al. 

2006, s. 110) 

Projektin laajuuden hallintaa helpottaa projektin jakaminen pienempiin ja paremmin 

hallittaviin osakokonaisuuksiin. Keskeinen toimintatapa projektin suunnittelussa on työn 

ositus. (Schwalbe 2011, s. 179) Työn osituksessa on tarkoitus jakaa projektissa tehtävä työ 

osiin, jolloin niistä saadaan omina kokonaisuuksina helpommin arvioitavia ja johdettavia 

työtehtäviä. (Kettunen 2009, s. 66) Työn osituksen rakenne voi perustua esimerkiksi 

projektin vaiheiden, tärkeimpien tuotosten tai työn suorituspaikkojen mukaan. Työ on 

kuvattu sitä yksityiskohtaisemmin mitä alemmalla tasolla työn osituksen rakenteessa ollaan. 

(SFS 2012, s. 42) Työn ositus toimii projektin suunnittelun, aikataulun, budjettien ja 

raporttien pohjana, ja siten se on projektinhallinnan keskeisiä menetelmiä. (Pelin 2011, s. 92) 

Laajuuden hallintaan kuuluu projektin laajuuden varmistaminen. Sillä tarkoitetaan työn 

ositusrakenteen oikeellisuuden tarkistamista projektin suunnitteluvaiheessa, laajuuden 
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hyväksyntää projektin asiakkaalta ja muilta sidosryhmiltä sekä laajuuden muutosten hallintaa 

projektin aikana. (Artto et al. 2006, s. 120) 

 

3.4.3 Aikataulun ja resurssien hallinta 

 

Projektien aikataulun ja resurssien hallinta liittyvät vahvasti toisiinsa, jolloin muutos toisessa 

tekijässä vaikuttaa myös toiseen. Aikataulun hallinnan kautta varmistetaan projektin 

toteutuminen ja sen saaminen valmiiksi tavoitellussa aikataulussa. Resurssien hallinnan 

avulla taataan resurssien saatavuus oikeaan aikaan. Lisäksi sen kautta varmistetaan projektin 

aikana resurssien riittävyys ja tehokas käyttö. Aikataulujen ja resurssien hallinnan 

tehostamiseksi on omia menetelmiä ja työvälineitä. (Artto et al. 2006, s. 121-122) 

Projektin suunnittelun keskeisiä tekijöitä ovat tehtävien ajoittaminen ja aikataulu. 

Aikataulutus koskettaa projektin tehtävien määrittelyä, tehtävien keston ja järjestyksen 

määrittelyä, joiden pohjalta voidaan rakentaa projektin kokonaisaikataulu. Aikataulun 

laatiminen perustuu arvioon ja arvion perusteella asetetaan aikataulutavoite. Aikataulun 

suunnittelun pohjana ovat työn ositus ja tehtävien määritys. Aikataulujen ensimmäiset versiot 

ovat usein karkeita arvioita, joita tarkennetaan suunnittelun aikana. (Artto et al. 2006, s. 122) 

Tehtävien keston realistinen arviointi on tärkeää. Tehtävien kestoon vaikuttavat esimerkiksi 

saatavilla olevien resurssien määrä, tehtävien väliset suhteet ja suorituskyky. (SFS 2012, s. 

50) Tehtävien keston määrittäminen kehittyy oppimisen ja kokemuksen kautta. Tehtävien 

kestoa arvioidessa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi aikaisempien projektien 

samankaltaisien tehtävien kestoa tai kysymällä ulkopuolisen asiantuntijan arviota. (Artto et 

al. 2006, s. 128) Tehtävien järjestyksen määrittelyllä tunnistetaan tehtävien väliset 

riippuvuussuhteet, jolloin ne voidaan asettaa aikataulun kannalta loogiseen järjestykseen. 

Järjestyksen määrittelyssä otetaan huomioon tehtäviin liittyvät olennaiset ennakot, viiveet, 

rajoitteet sekä tehtävien keskinäiset ja ulkoiset riippuvuussuhteet. Lopuksi laaditaan 

projektin aikataulu määritettyjen tehtävien kestojen ja järjestyksen pohjalta. Aikataulun 



41 

 

tarkoituksena on selvittää projektin tehtävien aloitus- ja lopetusajat, jotka toimivat aikataulun 

seurannan vertailukohtana. (SFS 2012, s. 50) 

Resurssien hallinnassa pyritään varmistamaan aikataulussa määritettyjen resurssien 

saatavuus ja siten aikataulun toteutuminen. Resurssien käyttö pyritään optimoimaan, jotta 

resursseja olisi käytössä tarvittu määrä oikeaan aikaan. (Pelin 2011, s. 145) Resurssien 

hallintaan kuuluvat toimenpiteet, joilla arvioidaan ja hankitaan riittävät projektiin tarvittavat 

resurssit. Resurssien arvioinnissa määritetään projektin eri työtehtäville tarvitut resurssit. 

Projekteissa tarvittavat resurssit jakautuvat mm. henkilöstöön, tiloihin, laitteisiin, 

työvälineisiin tai materiaaleihin. (SFS 2012, s. 32, 46) Resurssien käyttö tulisi suunnitella 

tasaisesti projektin ajalle, jolla pyritään karsimaan resurssien yli- ja alikuormitukset. Näiden 

arviointien pohjalta laaditaan resurssisuunnitelma, jossa kuvataan mitä resursseja on 

käytettävissä, milloin niitä tarvitaan ja miten ne kohdistetaan projektin tehtäville ja 

aikatauluun. (Artto et al. 2006, s. 144-145) 

Aikataulua ja resursseja tulee projektin aikana seurata. Aikataulun ja resurssien seurannan 

tietojen perusteella nähdään, että eteneekö projekti suunnitelmien mukaisesti. (Artto et al. 

2006, s. 148) Aikataulun seurannalla pyritään havaitseman aikataulujen poikkeumia, jossa 

verrataan aikataulun nykytilannetta suunnitelmien vertailukohtaan. Tarvittaessa ryhdytään 

toimenpiteisiin, joilla pyritään välttämään aikataulun viivästyminen. Resurssien ohjauksella 

varmistetaan tarvittavat resurssit projektin töiden aloittamiseen. Resurssit tulisi jakaa niin, 

että projektin vaatimukset täyttyvät. Mikäli resurssien saatavuudessa ilmenee ongelmia, voi 

olla tarpeellista laatia tehtäville uudet aikataulut ja muuttaa tulevia tai kyseisen hetken 

resurssivaatimuksia. (SFS 2012, s. 52, 48) 

 

3.4.4 Kustannusten hallinta 

 

Kustannusten hallinnassa varmistetaan projektin läpivieminen yrityksen kannalta 

kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Se sisältää budjetointiin, kustannusten arviointiin ja 

seurantaan liittyviä toimintoja ja menetelmiä. (Mäntyneva 2016, s. 75) Kustannusten 
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hallinnan onnistuminen merkittävässä osassa varsinkin toimitusprojekteissa, joissa on 

asiakas ja kiinteä sopimushinta projektille. Niissä projektin kustannukset kertyvät projektin 

kuluessa, mutta tuotot syntyvät vasta projektin päätyttyä. (Pelin 2011, s. 161)  

Kustannusten hallinta on hyvin merkittävää projektin alkuvaiheessa, koska projektin 

suunnitteluvaiheessa tehdään suurin osa kustannuksiin vaikuttavista ratkaisuista. 

Suunnittelun pohjalta lukitaan arviolta 60-80 prosenttia projektin kustannuksista. (Pelin 

2011, s. 163) Suunnitteluvaiheessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi mm. 

projektin laajuuteen, resursointiin ja aikatauluun. Suunnitellun aikaisten päätösten pohjalta 

määräytyy hyvin pitkälti koko projektin kustannusrakenne ja budjetti. Projektin alkuvaiheen 

jälkeen kustannuksiin vaikuttaminen heikkenee merkittävästi, koska projektin toteutuksen 

alkaessa sitoudutaan ennalta suunniteltuihin ratkaisuihin ja reunaehtoihin. Muutosten 

tekeminen tulee aina sitä kalliimmaksi mitä myöhemmin muutos tehdään, koska muutos voi 

vaikuttaa moniin eri tekijöihin ja tehtäviin. Kuvassa 5 havainnollistetaan 

vaikutusmahdollisuuksia projektin kustannuksiin sen elinkaaren aikana. (Artto et al. 2006, s. 

151-152) 

Kuva 5. Vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin projektin elinkaaren aikana. (Artto et al. 

2006, s. 152) 
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Kustannusten arvioinnilla pyritään laatimaan arvio kustannuksista, joita eri tehtävien ja koko 

projektin suorittamiseen tarvitaan. Arviot voidaan ilmoittaa eri mittayksiköissä, kuten 

työtunteina, laitteen käyttötunteina tai rahana. (SFS 2012, s. 52) Kustannusarviot perustuu 

saatavalla olevaan tietoon, josta tehdään kunakin hetkenä paras mahdollinen kustannusarvio, 

jota tarkennetaan uuden tiedon mukaan. (PMI 2013, s. 200) Kustannusten arviointia 

hyödynnetään koko projektin elinkaaren ajan. Projektin alussa sillä pyritään selvittämään 

projektin toteutuksen kannattavuutta ja myös tarjouksen hinnoittelua. Budjetin asettamisessa 

kustannusarvioiden pohjalta päätetään kustannustavoitteet. Toteutusvaiheessa kustannus-

arviota päivitetään vastaamaan ajankohtaista tilannetta, jolloin voidaan ennakoida tulevia 

tapahtumia. (Artto et al. 2006, s. 158) 

Kustannusarvioiden perusteella laaditaan budjetti. Budjetin laatimisella on tarkoituksena 

tuottaa alustava tieto projektin kokonaiskustannuksista. (Artto et al. 2006, s. 163) Projektin 

budjetti jaetaan työn osituksen rakenteen mukaisesti ja kohdistetaan aikataulutettuihin työn 

osiin. Näin saadaan aikataulupohjainen budjetti, johon todellista tilannetta voidaan verrata. 

Budjetissa määritetään mihin ja miten projektin varoja käytetään, joten sen avulla voidaan 

valvoa projektin kustannuksia ja projektin etenemistä. (SFS 2012, s. 54) 

Kustannusten seurannalla varmistetaan projektin toteutuminen taloudellisesti. Kustannusten 

seurannan ja raportoinnin pitää olla säännöllistä, sisältää ajankohtaista tietoa ja kattaa kaikki 

kustannukset. (Pelin 2011, s. 174) Kustannusten ohjaus prosessissa voidaan kustannusten 

seurannan pohjalta havaita kustannusten poikkeamia ja ryhtyä tilanteen mukaan tarvittaviin 

toimenpiteisiin. (SFS 2012, s. 54) 

 

3.4.5 Hankintojen hallinta 

 

Laajojen ja monimutkaisten projektien läpiviemiseen tarvitaan monesti yrityksen 

ulkopuolisia resursseja ja yhteistyötahoja. Hankittavat resurssit voi olla mm. materiaaleja, 

raaka-aineita, laitteita, palveluita tai henkilöresursseja. Hankintojen hallinta käsittää 

yrityksen ulkopuolisten resurssien etsintää, valintaa sekä käyttöä. Lisäksi tähän kuuluu 
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toimittajasuhteiden hallintaa eli hankintoihin liittyvien sopimusten ja yhteistyön hallintaa. 

(Mäntyneva 2016, s. 56) 

Hankinta käynnistyy hankintatarpeen tunnistamisella ja arvioimisella. Hankinnassa on 

oleellista arvioida, mitä hankitaan yrityksen ulkopuolelta, miten paljon hankitaan sekä miten 

hankinnat toteutetaan ja ajoitetaan. (Artto et al. 2006, s. 178) Ennen hankintojen aloitusta 

laaditaan arvioitujen vaatimusten pohjalta hankintasuunnitelma, jossa määritetään 

hankintaan sovellettavat toimintatavat ja vaatimukset. Suunnitelmien pohjalta valitaan 

hankintojen toimittajat. Toimittajien valinnassa on tarkoituksena kerätä tietoa ja 

tarjouspyyntöjä toimittajilta ja verrata niitä hankintasuunnitelman vaatimuksiin. Saatu tieto 

tarkistetaan ja tehdään valinta toimittajasta, joka täyttää hankintasuunnitelman 

arviointikriteerit. (SFS 2012, s. 62) 

Hankittavat ulkopuoliset resurssit eivät välttämättä ole projektin sisäisen resurssien 

suunnittelun piirissä, joten ne hoidetaan hankintojen hallinnan kautta. Hankintojen 

hallinnassa tulee ottaa huomioon ulkopuolisista organisaatioista johtuvia riskejä, joten 

hankintojen hallinnassa tulee valvoa toimittajien toimintaa ja velvoitteita. (Artto et al. 2006, 

s. 175) Toimittajien valvonnalla varmistetaan hankintojen toteutuminen projektin 

tavoitteiden mukaisesti. Valvontaan kuuluu toimittajien seuranta ja arviointi liittyen 

esimerkiksi laatuun, suorituskykyyn tai aikataulussa pysymiseen. (SFS 2012, s. 64) 

 

3.4.6 Riskienhallinta 

 

Projektien ainutkertaisuuden takia suunnitteluvaiheessa ei voida arvioida kaikkia projektiin 

vaikuttavia tekijöitä. Siksi projektien toteutuminen menee harvoin kokonaan suunnitelmien 

mukaisesti, jolloin riskienhallinta tulee osaksi projektinhallintaa. Projekteihin liittyy monesti 

merkittäviä riskejä liittyen aikatauluun, kustannuksiin tai laatuun, jotka on pyrittävä 

tunnistamaan ja siten varautumaan. (Mäntyneva 2016, s. 131-132) Mikäli riskeihin ei 

varauduta, voi pieneltäkin tuntuvat potentiaaliset ongelmat kumuloitua ja johtaa merkittäviin 

lisäkustannuksiin ja aikataulujen ylityksiin. (Ruuska 2005, s. 222) Toisaalta projektin aikana 
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voi nousta esiin ennakoimattomia mahdollisuuksia, joiden kautta projekti voi edetä 

suunniteltua paremmin. Näin ollen riskit voivat myös vaikuttaa projektin kulkuun tai 

lopputulokseen positiivisella tavalla. (Artto et al. 2006, s. 195) 

Kuva 6. Riskienhallinnan tehtävät projekteissa. (Artto et al. 2006, s. 204) 

Riskienhallinta on toimintaa, jossa tunnistetaan ja arvioidaan projektiin liittyviä riskejä. 

Lisäksi siihen kuuluu riskeihin vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. 

Riskienhallinnan tehtävät ovat esitetty kuvassa 6. (Artto et al. 2006, s. 195) Riskien 

tunnistamisessa on tarkoituksena määrittää riskejä aiheuttavia tapahtumia ja niiden 

ominaisuuksia, mitkä toteutuessaan vaikuttavat projektiin joko positiivisesti tai 

negatiivisesti. Tämä prosessi jatkuu koko projektin ajan, koska uusia riskejä voi ilmetä ja 

riskit voivat muuttua projektin kuluessa. Riskien arvioinnissa riskit mitataan ja ne asetetaan 

järjestykseen merkittävyyden perusteella jatkotoimenpiteitä varten. Tässä vaiheessa 

arvioidaan eri riskien toteutumisen todennäköisyyksiä ja myös arvioidaan riskien 

toteutumisesta aiheutuvat seuraukset projektin etenemiseen. Tämän arvioinnin perusteella 

saadaan riskeille merkittävyysjärjestys, jonka perusteella voidaan keskittyä merkittäviin 

riskeihin. Riskienhallinnassa on myös määritettävä toimenpiteet, joilla vähennetään riskeistä 

aiheutuvia uhkia liittyen projektin tavoitteisiin. Erilaisille riskeille suunnitellaan 

vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla pyritään välttämään riskejä, lieventämään riskejä, 

siirtämään riskiä muualle ja laatimaan varautumissuunnitelma riskin toteutumisen varalle. 

(SFS 2012, s. 56) 

 



46 

 

3.4.7 Laadunhallinta 

 

Laadunhallinnalla pyritään varmistamaan projektin toteutuminen odotusten mukaisesti. 

Projektin laatu on hyvä, kun sillä pystytään vastaamaan asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin. 

(Mäntyneva 2016, s. 100) Projektin lopputuotokseen liittyvät odotukset voi liittyä mm. 

virheettömyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen, käyttövarmuuteen tai ennustettavuuteen. 

Projektin hyvän laadun saavuttaminen vaatii, että asiakkaan odotukset tunnistetaan, jotta niitä 

voidaan projektin aikana hallita. Laadunhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että projekti 

täyttää sille annetut vaatimukset laadun suunnittelun, varmistuksen ja ohjauksen keinoin. 

Laadunhallinnan tehtävät ovat esitetty kuvassa 7. (Artto et al. 2006, s. 224) 

Kuva 7. Laadunhallintaan kuuluvat tehtävät projektien aikana. (Artto et al. 2006, s. 225) 

Laadun suunnittelun tarkoitus on määrittää projektin toimittajan ja muiden sidosryhmien 

kanssa projektiin liittyvät laatuvaatimukset ja standardit. Lisäksi määritellään ja 

valmistellaan toimenpiteet, resurssit ja työvälineet laatuvaatimusten täyttämiseksi. Lopuksi 

laaditaan laatusuunnitelma, joka sisältää projektin laatuvaatimukset sekä projektin aikana 

sovellettavat käytännöt, resurssit ja vastuut, joiden mukaisesti laadunhallinta toteutetaan. 

(SFS 2012, s. 58; Artto et al. 2006, s. 226) 

Laadun varmistamisella on tarkoituksena varmistaa laatuvaatimusten täyttyminen projektin 

aikana. Siihen pyritään varmistamalla, että projektin henkilöstö ymmärtää ja noudattaa 

laatusuunnitelmaa ja siihen liittyviä laatuvaatimuksia. Lisäksi varmistetaan, että määritettyjä 

toimenpiteitä, työvälineitä ja resursseja hyödynnetään asianmukaisesti. (SFS 2012, s. 60; 

Artto et al. 2006, s. 227) 
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Laadun ohjauksella pyritään selvittämään, että toteutuvatko projektin tavoitteet, 

laatuvaatimukset ja standardit projektin suunnitelmien mukaisesti. Tämä prosessi sisältää 

tuotosten ja prosessien laadun tai virheiden seurantaa sekä arviointia määritetyillä 

toimenpiteillä. Mikäli halutut laatuvaatimukset eivät täyty, niin laadunvalvonnan tarkoitus 

on selvittää syyt huonolle laadulle ja selvittää keinot toiminnan parantamiseksi. (SFS 2012, 

s. 60; Artto et al. 2006, s. 228) 

 

3.4.8 Viestinnän ja tiedonhallinta 

 

Projektin viestintä on projektinhallinnan onnistumisen kannalta hyvin keskeinen osa-alue. 

Projektin viestinnällä tarkoitetaan tiedon välittämistä projektin eri toimijoiden ja 

sidosryhmien välillä. (Pelin 2011, s. 286) Projektiin kuuluvat sidosryhmät kuuluu pitää ajan 

tasalla projektiin liittyvistä keskeisistä asioista, joihin kuuluvat mm. projektiin liittyvät 

suunnitelmat, käytännöt, tavoitteet, päätökset, sopimukset ja tulokset. Projektinhallinnan 

kannalta monet ongelmat liittyvät viestinnän ongelmiin, joten viestinnän merkitys ja siihen 

panostaminen on hyvin tärkeää projektien onnistumisen kannalta. (Mäntyneva 2016, s. 111) 

Tiedonhallinnalla taas tarkoitetaan projektiin liittyvän tiedon ja dokumenttien luomista, 

jakamista sekä säilytystä. (Artto et al. 2006, s. 232) 

Projektin viestintään liittyvät asiat käydään läpi projektisuunnitelman yhteydessä tehdyssä 

viestintäsuunnitelmassa. Siinä otetaan huomioon projektiviestinnän sisältöön liittyvät asiat, 

kohderyhmät ja niiden viestintään liittyvät tarpeet ja tavoitteet, viestinnän kanavat ja muodot, 

vastuuhenkilöt ja viestinnän ajoitus. (Artto et al. 2006, s. 233-234) Hyvin toteutettu 

projektiviestintä tarkoittaa, että oikea tieto välittyy oikealle henkilölle oikeaan aikaan, mikä 

edesauttaa projektien sujuvuutta ja onnistumista. Oleellista on kiinnittää myös huomiota 

siihen, miten tärkeät viestit saadaan erottumaan muusta taustalla olevasta viestinnästä. 

Projektiviestinnän suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota, koska se tukee projektissa 

tapahtuvaa yhteistyötä ja sillä on täten suuri merkitys projektin onnistumisen kannalta. 

(Mäntyneva 2016, s. 111-112) 
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Sähköisten ja digitaalisten viestintäkanavien käytön lisääntymisen myötä viestintätavat ovat 

monipuolistuneet. Valittaessa sopivaa viestintäkanavaa on tärkeää huomioida viestinnän 

kohderyhmä ja viestin sisältö. Iso osa projektin viestinnästä käydään usein henkilökohtaisten 

keskusteluiden tai puhelimien kautta. Projektin viestinnässä käytetään myös digitaalisia 

viestintäkanavia, joista tyypillisiä esimerkkejä ovat sähköpostit, internet-sivut, intranet ja 

wikit. Digitaalisia keinoja hyödynnetään myös projektien aikana käydyissä kokouksissa. Yhä 

suurempi osa kokouksista järjestetään internetin välityksellä verkkopalavereina, jolloin 

vältytään ylimääräiseltä matkustelulta ja näin säästetään aikaa muihin työtehtäviin. 

(Mäntyneva 2016, s. 116-118) 

Projektin aikana syntyy paljon tietoa, joka vaatii käsittelyä, jakelua ja varastointia. Silloin on 

kyse projektin dokumentaatiosta ja sen hallinnasta. Dokumentaatio voi esimerkiksi liittyä 

projektin tuotteeseen, välituloksiin tai projektinhallintaan. Projektin dokumentaatio voi olla 

oleellinen osa tuotetta. Esimerkiksi tuotteen piirustukset ja käyttöohjeet ovat asiakkaalle 

merkittäviä ja ne usein vaaditaan osana toimitettavaa lopputuotetta. Dokumentaatio on myös 

yksi viestinnän keino, koska kaikkea tietoa ei voida viestiä tehokkaasti suullisesti tai 

henkilökohtaisesti. Dokumentaation kautta saadaan näkyväksi projektissa tapahtuvia asioita, 

jonka kautta voidaan helpottaa projektin toteutuksen vertaamista suunnitelmiin ja 

tavoitteisiin. (Artto et al. 2006, s. 234-235) Projektiin liittyvissä ongelmatilanteissa voidaan 

dokumentaatiosta tarkistaa, että miten projekti on edennyt, milloin ongelmat ovat syntyneet 

ja miten niihin on reagoitu. (Kettunen 2009, s. 77) 

Dokumentoinnin määrä riippuu usein projektien koosta. Isoissa projekteissa dokumentaation 

määrä kasvaa varsin suureksi. Suurten dokumenttimäärien hallintaan on hyödyllistä luoda 

erillinen dokumenttiarkisto, jonne projektin dokumentaatio tallennetaan. Dokumenttiarkisto 

on yleisesti verkkopalvelu, joihin projektin eri tahot kirjautuvat omilla tunnuksillaan. Arkisto 

mahdollistaa projektin eri tahoille ajantasaisen dokumentaation, joka on helposti 

löydettävissä. Eri käyttäjille voidaan myös rajata erilaisia oikeuksia dokumenttien sisältöihin. 

Dokumenttien sisältöjen rajaus on hyödyllinen ratkaisu, kun projektissa on mukana eri 

toimijoita, joiden ei pidä päästä käsiksi projektin kaikkiin dokumentteihin. (Kettunen 2009, 

s. 81)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tämä tutkimus toteutettiin Suomessa toimivassa metalliteollisuuden yrityksessä, joka toimii 

erilaisten koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä huollossa. Yritys on toiminut pitkään 

perinteisen sarjatuotannon varassa ja on kehittämässä liiketoimintaansa enemmän kohti 

laajempien kokonaisuuksien toimittamista eli kohti projektiliiketoimintaa. Yrityksessä 

toteutetaan hyvin eri kokoisia ja laajuisia projekteja. Pienimmissä projekteissa voi toimia 

yhdestä kolmeen henkilöä projektien aikana ja isommissa projekteissa voi taas olla jopa 

kaksikymmentä henkilöä, jos alihankkijat lasketaan mukaan. Yrityksen mukaan, kun heidän 

projektiliiketoiminta kasvaa ja projekteissa toimii enemmän henkilöitä, myös projektien 

hallittavuus tulee muuttumaan vaativammaksi. Kasvavan toiminnan tueksi tarvitaan 

projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa tukevia digitaalisia järjestelmiä. 

Tässä tutkimuksessa menetelmänä käytetään laadullista tutkimusmenetelmää, koska 

tutkimuksessa halutaan saada kuvaus projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehittämisestä digitaalisin keinoin. Laadullisella tutkimuksella pyritään saamaan ymmärrys 

ilmiöstä, mitä ei hyvin tunneta. Silloin ei välttämättä ole teorioita, jotka selittäisivät 

tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Laadullinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa 

pyritään saamaan tuloksia ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja. 

Laadullinen tutkimus tapahtuu sanallisessa muodossa, kun taas määrällinen tutkimus 

pohjautuu lukuihin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, 

kun taas määrällisessä tutkimuksessa pyritään yleistämään. (Kananen 2014, s. 16-18) 

Laadullisessa tutkimuksessa on kohteena muutamia havaintoyksikköjä, jotka voidaan tutkia 

hyvin perusteellisesti. Havaintojen pieni määrä ei kuitenkaan anna mahdollisuutta 

tutkimustulosten yleistämiseen vaan ne pätevät vain kohteena olleissa tapauksissa. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei voi etukäteen määrittää, kuinka paljon havaintoja tai aineistoa 

tarvitaan. Aineistoa kerätään tarvittava määrä ilmiön ymmärtämiseen ja tutkimusongelman 

ratkaisemiseen. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimus tapahtuu ilmiön 

luonnollisessa ympäristössä. Tutkimuksen tekijä kerää aineistoa vuorovaikutussuhteessa 

tutkittaviin asianomaisiin. Tutkimuksen huomio tulee olla tutkittavien näkökulmassa ja 
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näkemyksissä. Kerättävä tutkimusaineisto voi olla monipuolista, kuten tekstiä, kuvia tai 

haastatteluita. Aineistojen pohjalta on tavoitteena saada kattava ymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä. (Kananen 2014, s. 18-19) 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä toimii haastattelut. Haastattelut ovat 

tiedonkeruumenetelmänä kaikkein käytetyimpiä laadullisessa tutkimuksessa. Haastattelut 

sopivat moniin eri tutkimustarkoituksiin, koska se on menetelmänä hyvin joustava. (Hirsjärvi 

et al. 2008, s. 34) Tutkimushaastatteluilla on eri lajeja, joilla on omat piirteensä. 

Tutkimushaastatteluiden erot riippuvat siitä, että miten strukturoituja haastattelut ovat. 

Haastattelujen suhteen strukturointi tarkoittaa, että miten tarkasti ja kiinteästi haastattelun 

kysymykset ovat muotoiltu. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 43) Haastatteluja voidaan jakaa 

kysymystyypin mukaan lomakehaastatteluun, teemahaastatteluun ja syvähaastatteluun. 

Lomakehaastattelussa haastatellaan haastateltavaa suullisesti käyttäen haastatteluun 

suunniteltua lomaketta. Lomakkeen kysymysten vastausvaihtoehdot ovat määritelty 

ennakkoon, joten niissä on valmis rakenne eli struktuuri. Lomake muistuttaa siten 

määrällisen tutkimuksen kyselyä. Teemahaastattelussa keskustellaan tutkijan etukäteen 

määrittämistä aiheista eli teemoista haastateltavan kanssa kahdestaan. Teemat ovat melko 

yleisluonteisia ja ne muodostetaan tutkittavasta ilmiöstä johdetuista ennakkonäkemyksistä. 

Syvähaastattelu on haastattelu ilman määriteltyjä teemoja, joten se on muodoltaan vapaampi 

kuin teemahaastattelu. Syvähaastattelussa on siis pelkkä aihe, josta keskustellaan ja siitä 

voidaan myös käyttää kuvaavaa nimitystä avoin haastattelu. (Kananen 2014, s. 70)  

 

4.1 Haastattelujen suunnittelu ja toteutus 

 

Haastattelujen tavoitteena on selvittää kohdeyrityksessä olevia ongelmia ja kehityskohteita 

liittyen projektiliiketoimintaan ja projektinhallintaan. Toisena tavoitteena on saada 

haastateltavilta näkemyksiä esille tulleiden ongelmien ja tarpeiden kehittämiseksi 

digitaalisilla keinoilla. Tähän tarkoitukseen valittiin haastattelumuodoksi teemahaastattelu. 

Teemahaastattelu on yksi yleisimpiä laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä. 
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(Kananen 2014, s. 76) Teemahaastattelussa pyritään saamaan ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä ja se jaetaan niihin liittyviin teemoihin. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

menetelmä, koska teemat pysyvät kaikissa haastatteluissa samoina. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 

48) Tutkijalla on tutkittavasta ilmiöstä oma ennakkokäsitys, jonka perusteella laaditaan 

haastattelun teemat, joista haastattelun kautta saadaan tutkimusaineistoa liittyen tutkittavaan 

ilmiöön. Teema on aihe, mistä keskustellaan haastateltavan kanssa. Teemahaastattelu 

aloitetaan jostain teemasta yleisemmällä tasolla, josta edetään yksityiskohtaisempiin teemaan 

liittyviin kysymyksiin. Keskustelu etenee haastateltavan ehdoilla, jolloin tutkittava voi kertoa 

vapaasti oman näkemyksensä tutkittavasta ilmiöstä ja teemoista. Tarpeen mukaan 

haastattelija tekee tarkentavia ja täydentäviä kysymyksiä, jotta keskustelu pysyy halutussa 

teemassa. (Kananen 2014, s. 76-77)  

Tämän tutkimuksen teemahaastattelujen teemoiksi valittiin toimitusprojektin elinkaaren eri 

vaiheet, jotka olivat Artto et al. (2006, s. 49) mukaisesti: projektin markkinointi ja myynti, 

projektin aloitus ja määrittely, projektin suunnittelu, projektin toteutus ja ohjaus, projektin 

päättäminen sekä käytön tukeminen. Edellä mainitut teemat käsittelevät projekti-

liiketoiminnan keskeisiä vaiheita hyvin kokonaisvaltaisesti, joiden kautta on mahdollista 

saada kattava kuvaus projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan kehityskohteista. Jos 

teemoiksi olisi valittu projektinhallinnan osa-alueet, kuten kokonaisuuden, laajuuden, 

aikataulun ja resurssien hallinta, olisi teemat rajoittuneet käsittelemään vain 

projektinhallintaan. Silloin mukaan ei olisi sisältynyt projektin markkinointia, myyntiä tai 

käytön tukemista, jotka ovat keskeisiä tekijöitä projektiliiketoiminnan kannalta.  

Haastattelun ensimmäisillä kysymyksillä annettiin mahdollisuus haastateltaville esittää 

yleisellä tasolla projekteihin liittyviä kehityskohteita ja digitaalisten keinojen 

hyödyntämisestä projekteissa. Yleisellä tasolla puhuttaessa haastateltava voi kertoa vapaasti 

aiheesta, mikä mahdollisesti eniten häntä koskettaa tai johon hän eniten toivoo kehitystä. 

Yleisten kysymysten jälkeen kysymykset keskittyivät teemoihin, jotka liittyivät 

toimitusprojektin elinkaaren eri vaiheisiin. Teemoihin liittyvillä kysymyksillä pyrittiin 

saamaan selville haastateltavien näkemyksiä projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehittämiseksi ja kuinka ongelmia voisi ratkaista digitaalisin keinoin. Kysymykset pidettiin 



52 

 

yleisellä tasolla ja näin annettiin haastateltavalle mahdollisuus kertoa vapaasti omia 

näkemyksiään, joita tarvittaessa tarkennettiin täydentävillä kysymyksillä. Teemahaastattelun 

kysymykset, jotka kysyttiin kaikilta haastateltavilta, on esitetty liitteessä 1. 

Teemahaastattelut järjestettiin kohdeyrityksen tiloissa helmikuussa 2018 kolmena eri 

päivänä. Tutkimusta varten yritys valitsi itse haastateltavat henkilöt yrityksen sisältä, joilla 

on kokemusta yrityksen projektiliiketoiminnasta ja sen eri vaiheista. Haastateltavia 

henkilöitä oli yhteensä 11 ja haastattelut järjestettiin kasvotusten yksilöhaastatteluina. 

Haastatteluun osallistui henkilöitä yrityksen johdosta, kuten yrityksen toimitusjohtaja, 

talousjohtaja sekä myyntijohtaja. Haastateltavina oli myös henkilöitä, jotka vastaavat 

projektien myynnistä, suunnittelusta sekä ohjauksesta ja toteutuksesta. Haastateltavat 

henkilöt edustavat taustoiltaan kattavasti yrityksen projektiliiketoimintaa, jonka perusteella 

on mahdollista saavuttaa kattava kuvaus tutkimuksen aihealueista. Haastatteluissa oli 

mukana kaksi haastattelijaa sujuvan keskustelun varmistamiseksi. Haastattelun aluksi 

haastateltaville kerrottiin tutkimuksesta ja haastattelun tarkoituksesta. Haastatteluille oli 

varattu yksi tunti jokaista haastattelua varten ja haastattelujen kestot olivat puolesta tunnista 

tuntiin. Haastattelut nauhoitettiin ääninauhurilla, jolloin voitiin keskittyä keskusteluun ilman 

muistiinpanojen tekemistä. Haastateltavien nimiä ei julkaista tutkimuksessa aineiston 

luottamuksellisuuden takia. 

 

4.2 Aineiston analysointi 

 

Haastattelun aineiston analysoimiseksi on usein tarpeellista kirjoittaa tallennettu 

äänimateriaali tekstimuotoon. Tätä prosessia kutsutaan litteroinniksi. Litterointi voidaan 

tehdä kirjoittamalla aineisto kokonaisuudessaan tekstimuotoon tai kirjoittamalla valikoiden 

haluttujen teema-alueiden mukaisesti. Aineiston litteroiminen on yleisempää kuin analyysien 

tekeminen suoraan haastattelujen äänitallenteista. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 138) Tämän 

tutkimuksen haastatteluaineisto litteroitiin sanatarkalla tasolla, jotta pystytään hyödyntämään 

suoria sitaatteja tukemaan tulosten analysointia.  
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Kun aineisto on litteroitu teksti muotoon, voidaan aloittaa tutkimuksen analysointivaihe. 

Laadullisessa tutkimuksessa kerätyn aineiston analysoinnilla on tarkoitus luoda aineistoon 

selkeyttä ja näin esittää tietoa tutkittavasta aiheesta. Analyysin kautta pyritään tiivistämään 

aineisto, mutta säilyttämällä tutkimuksen kannalta oleellinen tieto. (Eskola et al. 1998, s. 137) 

Laadullisten aineistojen analysointimenetelmiä on useita, kuten esimerkiksi kvantitatiiviset 

analyysitekniikat, teemoittelu, tyypittely, sisällön erittely, diskursiiviset analyysitavat sekä 

keskusteluanalyysi. (Eskola et al. 1998, s. 160) 

Tässä tutkimuksessa aineiston analysointi toteutettiin teemoittelun kautta, joka on yksi 

keskeisimpiä laadullisen aineiston analysointimenetelmiä. Teemoittelun kautta pyritään 

laadullisesta aineistosta nostamaan esiin tutkittavaa ilmiötä havainnollistavia teemoja. 

Menetelmässä aineistosta pyritään ensin löytämään ja sen jälkeen erottelemaan tutkimuksen 

kannalta oleellisia aiheita. Tässä menetelmässä aineistosta kerätyt sitaatit järjestetään 

teemoittain kokoelmiksi, jolloin voidaan vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. 

(Eskola et al. 1998, s. 174-175) Aineistosta nousevat teemat voivat pohjautua 

teemahaastattelun teemoihin, mutta usein esille tulee useita muita teemoja, jotka ovat usein 

teemahaastattelun teemoja oleellisempia. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 173)  
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5 TULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi kohdeyrityksessä tehtyjen haastatteluiden tuloksia. 

Haastatteluihin osallistui 11 henkilöä, joilla on kokemusta yrityksen projektiliiketoiminnasta 

sekä projektinhallinnasta. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä toimi teemahaastattelut, 

joissa haastateltavat pystyivät käsittelemään projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehityskohteita vapaasti omista näkökulmistaan. Haastattelujen tavoitteena oli selvittää 

projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan kehityskohteita ja niihin soveltuvia digitaalisia 

kehityskeinoja. Tulokset ovat jaoteltu haastatteluissa eniten esille nousseisiin 

kehityskohteisiin. Haastatteluiden analysoinnin tukemiseen on hyödynnetty haastateltavien 

suoria siteerauksia. Tuloksissa jokainen kehityskohde on pyritty kiteyttämään yhteen kuvaan, 

jossa esitetään kehityskohteen ominaisuuksia ja vaikutuksia. Taulukossa 1 on esitetty 

haastattelujen pohjalta havaitut projektiliiketoiminnan kehityskohteet ja niiden esiintyminen 

eri haastateltavien keskuudessa. Tulokset esitetään taulukon mukaisessa järjestyksessä, jonka 

mukaan käydään ensin projektinhallinnan kehityskohteita (sininen), toisena projektin 

markkinoinnin ja myynnin kehityskohteita (oranssi) ja viimeisenä projektin tuotteen käytön 

tukemisen kehityskohde (vihreä). 

 Taulukko 1. Haastatteluissa eniten esille nousseita projektiliiketoiminnan kehityskohteita 

Kehityskohde Maininnat 

Yhtenäisen projektinhallintajärjestelmän kehittäminen 6 kpl 

    Resurssien hallinnan kehittäminen 7 kpl 

    Aikataulun hallinnan kehittäminen 5 kpl 

    Projektin aikaisen työajan seurannan kehittäminen 3 kpl 

    Kustannusten hallinnan kehittäminen 3 kpl 

    Hankintojen hallinnan kehittäminen 3 kpl 

    Muutosten hallinnan kehittäminen 2 kpl 

    Kommunikaation kehittäminen 4 kpl 

    Dokumentaation hallinnan kehittäminen 5 kpl 

Myynnin ja markkinoinnin digitaalisen tukimateriaalin kehittäminen 5 kpl 

Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa 4 kpl 

Huoltopalveluiden kehittäminen kohti ennakoivaa kunnossapitoa 6 kpl 



55 

 

5.1 Yhtenäisen projektinhallintajärjestelmän kehittäminen 

 

Tutkimuksen kohdeyritys on pitkään toiminut perinteisessä sarjavalmistuksessa ja on tällä 

hetkellä kehittämässä toimintaansa kohti räätälöityjen projektitoimitusten tarjoamista 

asiakkailleen. Yrityksen tietojärjestelmät on suunniteltu tukemaan perinteistä liiketoimintaa 

eikä projektiliiketoimintaa. Esimerkiksi yrityksellä on käytössään toiminnanohjaus-

järjestelmä, jonka toiminta perustuu perinteiseen sarjatuotantoon eikä projekti-

liiketoimintaan. Yrityksellä ei ole tällä hetkellä käytössään projektiliiketoimintaan 

soveltuvaa yhtä järjestelmää. 

”Niin se järjestelmä vois olla semmonen, mikä tukis paremmin tän tyylistä projektitoimintaa. 

Et ois semmonen paremmin muokattava ja muuteltavissa oleva juttu.” (H1) 

Projektinhallintaan yrityksellä on käytössään itsekehitettyjä Excel-pohjaisia työkaluja. Näillä 

Excel-pohjaisilla työkaluilla hoidetaan mm. aikataulun ja resurssien hallintaa. Excel-

pohjaisten työkalujen tiedot ovat hyvin hajallaan ja niiden tietojen siirtäminen vaatii 

manuaalista työtä. Lisäksi monien työkalujen käyttäminen ja hallinta on niiden käyttäjille 

hyvin haastavaa.  

”Jos aatellaan yleisesti projektitoimintaa, niin yhdessä projektissa käytetään, jos ei nyt 

kymmeniä mut useita erilaisia työkaluja ja softia. Ja se on raskasta se, kun sä joudut niin 

montaa eri softaa pyörittää.” (H7) 

”Haasteena on se, että pitäs olla joku yhtenäinen aina käytetty työkalu sen projektoinnin 

toteuttamiseen, seurantaan ja raportointiin.” (H6) 

Yrityksen tehokkaamman projektinhallinnan kannalta olisi parempi, jos erillisiä 

projektityökaluja olisi vähemmän kuin nykytilanteessa. Näiden työkalujen toiminnallisuudet 

tulisi integroida yhteen järjestelmään, jolloin projektissa hyödynnettävä tieto olisi samassa 

järjestelmässä. Tämä tukisi projektinhallintaa, koska projektiliiketoiminnan prosessien 

seuraaminen ja kokonaisuuden hallinta tehostuisi, kun projektinhallinnan työkalut ja tiedot 

löytyisivät yhdestä paikasta. Yli puolet haastateltavista (6/11) näkivät tarpeen hankkia 
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yhtenäinen ja yleisesti käytössä olevalla projektinhallintajärjestelmä. Kuvassa 8 on 

yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta projektinhallintajärjestelmästä sekä sen tuomista 

ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

Kuva 8. Yhteenveto projektinhallintajärjestelmän kehittämisestä. 

Ongelmana nykyisten Excel-pohjaisten projektityökalujen kanssa nähtiin, että ne eivät 

skaalaudu hyvin projektiliiketoiminnan toimitusvolyymien kasvaessa. Projektinhallinta-

järjestelmän uskottiin toimivan ja skaalautuvan paremmin, kun projektitoimitusten määrä 

kasvaa yrityksen liiketoiminnassa. Järjestelmän tulee tukea eri kokoisten ja laajuisten 

projektien hallintaa. 

”Tää on tuotu ihan tonne ylempään johtoon tiedoksi, että tämmönen tää tilanne on et tää 

skaalautuvuus on limitillä. Ja siihen tarvitaan niitä työkaluja.” (H7) 

Yhtenäinen projektinhallintajärjestelmä antaisi paremmat edellytykset tiedon vaihtoon 

projektissa toimivien ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Järjestelmän voisi osin integroida 

alihankkijoiden ja loppuasiakkaiden järjestelmien kanssa, jolloin pääsisi vaivattomammin 

käsiksi tarvittaviin tietoihin ja tietokantoihin puolin ja toisin. 
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”Mitä enemmän me integroidutaan, niin pitäis olla harmonisoitu työkalut ja sitten 

alihankkijat pitäis integroida ja sitten vielä ehkä loppuasiakaskin. Elikkä siellähän sitä 

digitalisaatioo tarvitaan, että päästään samoihin tietokantoihin ja samoihin informaatioihin 

käsiksi.” (H7) 

Uuden projektinhallintajärjestelmän käyttöönoton kannalta nähtiin tärkeäksi ominaisuudeksi 

helppokäyttöisyys. Sen käyttäminen ei saisi työllistää liian paljon ja viedä ylimääräistä 

työaikaa. Vaikka järjestelmässä olisi kaikki tarvittavat ominaisuudet, mutta se olisi työläs ja 

vaikea käyttää, niin jäisi sen ominaisuudet todennäköisesti vajaalle käytölle. Uusien 

järjestelmien uskotaan aiheuttavan muutosvastarintaa, jonka lievittämiseksi tulisi panostaa 

helppokäyttöisyyteen sekä järjestelmän käytön kouluttamiseen. 

”Toki semmonen sitten vaatii sen, että sitten kaikki ihmiset osaa sitä käyttää. Hyvä 

projektityökalukaan ei oo hyvä, jos ei sitä osata käyttää tai hyödyntää. Tai sitten se et se 

työllistää paljon.” (H1) 

Projektinhallintajärjestelmään tulee sisältää projektinhallinnan tukemiseen vaadittuja 

toimintoja ja ominaisuuksia. Seuraavissa osioissa on käyty läpi projektinhallinta-

järjestelmään liitettäviä toimintoja ja ominaisuuksia, jotka nousivat kehityskohteiksi 

haastatteluiden pohjalta. 

 

5.1.1 Resurssien hallinnan kehittäminen 

 

Resurssien hallinnan parantaminen nähtiin yrityksessä merkittäväksi kehityskohteeksi. 

Haastateltavista yli puolet (7/11) mainitsi projektiliiketoimintansa kehityskohteeksi 

resurssien hallinnan. Resurssien hallinta nähtiin projektiliiketoiminnassa merkittävänä 

haasteena, koska projektien resurssikuormat eivät usein pysy tasaisena vaan ne vaihtelevat 

usein ylös ja alas. Monesti projektiliiketoiminnassa tulee esiin ennakoimattomia ongelmia, 

mikä voi johtaa tilanteeseen, että joitain resursseja joudutaan sitomaan enemmän kuin on 

suunniteltu. Kuvassa 9 on yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta resurssien hallinnasta sekä 

sen tuomista ominaisuuksista ja vaikutuksista. 
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”Tuo resurssiasia, että joskus joku resurssi saattaa olla tilapäisesti ylikuormitettu, et sillon 

tietysti se vähän hidastuu se kokonaisuus. Mut sehän on projektityöskentelys aina se 

resurssiasia on sillä lailla ongelma, kun sitähän ei tuu sitä työtä tasasena virtana vaan se 

purskahtaa yhtäkkiä yks kaks kolme ja sitte pitää yrittää jollaki tavalla resurssien venyä 

siihen.” (H4) 

Kuva 9. Yhteenveto resurssien hallinnan kehittämisestä. 

Tällä hetkellä resurssien hallinnassa hyödynnetään Excel-pohjaista työkalua. Sen 

ylläpitäminen vaatii sen käyttäjältä manuaalista tietojen päivittämistä ja tiedot pitää hakea 

siihen eri lähteistä. Tilanteet kuitenkin muuttuvat resurssien osalta varsin nopeasti ja 

seuraavana päivänä työkalun tiedot eivät enää välttämättä ole ajan tasalla. Resurssien ajan 

tasalla olevan tiedon saaminen vaatisi, että olisi yhtenäinen työkalu, jonne jokainen projektin 

työntekijä säännöllisesti arvioisi ja merkitsisi oman työnsä edistymisen sekä resurssien 

käytön. Silloin saataisiin ajantasaista tietoa eikä tietoja tarvitsisi hakea eri lähteistä. 

”Varmasti projektipäällikön tehtäviä se varmaan helpottais, jos jokainen tekijä itse arvioi 

sinne vaikka nyt sen oman edistymisensä, että missä mennään, että ei tarvis palaveria pitää 

ja haastatella erikseen. Siinä vois olla järkee.” (H4) 
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Resurssien hallintaan tarvittaisiin järjestelmää, jonka kautta saataisiin läpinäkyvyyttä ja 

visualisointia resurssien seurantaan. Paremmalla resurssien läpinäkyvyydellä tiedetään, että 

miten sillä hetkellä resursseja käytetään ja voidaan helpommin suunnitella projektien 

toteutusta. Projektien markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta on tärkeää tietää resurssien 

riittävyys. Projekteja ei ole kannattavaa tarjota asiakkaille sellaisena ajankohtana, jolloin 

yrityksellä ei ole kapasiteettia toteuttaa projektia. Projektikokonaisuutta myytäessä asiakkaan 

luona olisi myös tärkeää saada näkymä resurssitilanteesta järjestelmästä, jolloin tarvitaan 

mahdollisuutta käyttää järjestelmän tietoja myös mobiilisti etänä. 

”Nimenomaan se, että on myynnin näkymä, että tollasella aikataululla alkais joku hanke 

ehkä realisoitumaan. Ettei käy sellanen tilanne, että uusia hankkeita on näköpiirissä ja 

meillä on tunne, että nyt ei resurssit riitä ja se on myynnin näkökulmasta vähä hankala 

tilanne.” (H6) 

Resurssien aktiivisen kuorman lisäksi järjestelmässä tulee ottaa huomioon myös mahdolliset 

tulevaisuudessa toteutuvien projektien kuormat. Jos mahdollisia tulevia projekteja ei oteta 

huomioon ja sen vaatimia resursseja, voi tulla eteen tilanteita, että useampi projekti myydään 

samalle ajankohdalle eikä yrityksen resurssit välttämättä riitä niiden toteuttamiseen 

suunnitelmien mukaan. 

”Jos nyt käy niin että nämä kaksi kauppaa tulee just tossa kohtaa, me saadaan niistä kaupat 

ja mulla on tämmönen kuorma niin sehän tarkottaa et mulla saattaa olla kolminkertainen 

kuorma just ens vuoden tai tän vuoden toukokuussa. Niin pitää olla semmonen aktiivinen 

kuorma ja sit se semmonen varjokuorma eli mikä on tarjouskannassa, jos ne projektit 

toteutuu.” (H7) 

 

5.1.2 Aikataulun hallinnan kehittäminen 

 

Aikataulun hallinta nousi haastatteluiden pohjalta yrityksen selkeäksi kehityskohteeksi. Noin 

puolet (5/11) haastatteluun osallistuneista esitti aikataulun hallinnan projektiliiketoiminnan 

kehityskohteeksi. Kehitettävää olisi projektin edistymisen seurannassa, jolloin saavutettaisiin 
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aikataulujen parempi läpinäkyvyys ja kaikilla projektiin osallistuvilla olisi tieto projektin 

etenemisestä. Kuvassa 10 on yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta aikataulun hallinnasta 

sekä sen tuomista ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

”Semmonen työkalu tietysti vois olla, että muutkin kuin ne ketkä oikeesti on siinä kädet siellä 

savessa niin, sit ois parempi käsitys, että missä vaiheessa se kyseinen projekti oikeesti on.” 

(H10) 

Kuva 10. Yhteenveto aikataulun hallinnan kehittämisestä. 

Tällä hetkellä yrityksen projektiliiketoiminta ei ole kovin suurta ja projekteista vastaavat 

ryhmät ovat suhteellisen pieniä, jolloin aikataulun seuranta on perustunut Excel-pohjaisille 

työkaluille sekä kirjoitetuille raportille. Raporteissa on esitetty projektin tapahtumat, eri 

työvaiheiden valmiusasteet sekä suunnitellussa aikataulussa pysyminen tai myöhästyminen. 

Tarve projektien aikataulun seurantaan tarkoitetulle järjestelmälle kasvaa, kun 

projektiliiketoiminta kasvaa ja monien yhtä aikaa käynnissä olevien projektien määrä kasvaa. 

Silloin projekteista johtamisesta vastaavat henkilöt hyötyisi työkalusta, joka mahdollistaisi 

visuaalisen näkymän projektien etenemisestä ja projektin eri työvaiheiden valmiusasteesta. 

”Semmonen järjestelmä, missä ne näkyy suoraan jotkut projektin eri statukset, eri vaiheet ja 

tämmöset. Niin helpottais sitä ohjausta ja näkee missä vaiheessa se menee.” (H7) 
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Järjestelmään voisi tehdä aikataulun muutoksiin liittyviä päivityksiä, jolloin tiedot pysyisivät 

ajankohtaisina. Jos jokin projektin vaiheen aikataulu muuttuu, se usein vaikuttaa myös sen 

vaiheen jälkeisten tehtävien aikatauluihin. Järjestelmän tulisi aikataulun muutostilanteissa 

pystyä automaattisesti ehdottamaan muutoksia tuleviin työvaiheisiin ja laskea ennusteen 

muuttuneesta kokonaisaikataulusta. Järjestelmästä lähtisi ilmoitukset aikataulumuutoksista 

kaikille projektin toimijoille, joita aikataulumuutokset koskettavat. 

”Okei meille tulee nyt tämmönen viive tässä ajassa. Niin me saadaan siitä saman tien täpällä, 

okei tähän projektiin tuli +2 viikkoa ja sit se pystyy laskemaan relaatiot muihinkin asioihin.” 

(H5) 

Aikataulun hallintaan tarkoitetun järjestelmän kautta pitäisi pystyä asettamaan projektille 

kriittisiä muistutuksia, jotka lähetetään ilmoituksena aikataulun mukaisesti kaikille 

asianomaisille. Asianosaiset ilmoituksen saatuaan ja kyseisen toimenpiteen tehtyään 

ilmoittaa järjestelmään, että toimenpiteet ovat suoritettu asianmukaisesti. Projektipäällikkö 

voi järjestelmästä tarkistaa, että vaaditut toimenpiteet ovat suoritettu tavoitteiden mukaisesti. 

”Sit siinä työkalussa on ihan selkeet, vähän niinku allakka, Outlook-muistutukset, että tossa 

kohdassa muistutukset noille kavereille ja se systeemi lähettää. Eli kaikki muistutukset muut 

voi pistää etukäteen.” (H9) 

 

5.1.3 Työajan seurannan kehittäminen 

 

Haastatteluissa nousi esiin tarve kehittää (3/11) projektien aikaisen työajan seurantaa. Tällä 

hetkellä yrityksellä on käytössään tuntiseurantajärjestelmä, mutta sen soveltuvuutta 

projektiliiketoimintaan pidettiin huonona. Yrityksen nykyinen tuntiseurantajärjestelmä 

todettiin toimivan ja olevan normaali osa toimintaa tuotannon työntekijöiden keskuudessa. 

Sen soveltamisessa projektityöhön, kuten mm. suunnittelutyöhön, on ollut haasteita. 

Järjestelmän mainittiin olevan työläs käyttää, jos päivän aikana tekee muuta kuin yhtä 

projektia. Kuvassa 11 on yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta työajan seurannasta sekä 

sen tuomista ominaisuuksista ja vaikutuksista. 
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”Meil on semmonen tuntiseurantasysteemi. Mutta minusta se on vaikee käyttää ja hankala. 

Sanotaan, jos päivässä teet muuta ku yhtä projektia ja sit siin on ruokatunnit välissä ja muut, 

jos joka välissä ku sä leimaat vaihdat työtä, se on ison näpelöinnin takana.” (H4) 

Kuva 11. Yhteenveto työajan seurannan kehittämisestä. 

Projektien työajan tuntiseurantaan tulisi kehittää nopea ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka 

mahdollistaa joustavasti monien projektien tekemisen saman päivän aikana. Järjestelmään 

pitäisi pystyä vaivattomasti kirjaamaan työtunteja eri projektitehtäville. Järjestelmästä voisi 

seurata reaaliaikaisesti eri projekteille kertyneitä työtunteja. Työajan tuntiseurannan tiedot 

pitäisi integroida osaksi muita järjestelmiä, joiden kannalta työaikaan liittyvät tiedot ovat 

merkittäviä, kuten esimerkiksi kustannusten seurantaan. Järjestelmän käytön tärkeyttä tulisi 

painottaa ja sen käytöstä pitäisi pyrkiä saamaan rutiininomainen osa projektityöskentelyä. 

”Siinä varmasti ois paljon parannettavan varaa, että me pystyttäs helposti ja mutkattomasti 

ikään ku leimaamaan ittemme et nyt me tehään tätä projektia, ja nyt me ruvettiinki tekeen 

tätä projektia. Mä en oo ihan varma onks työkalut mitä meil ollu käytössä onks ne nyt parhaat 

mahdolliset siihen tarkotukseen.” (H4) 

Työajan seurannan kautta saatua historiatietoa voisi hyödyntää tulevissa projekteissa. 

Toteutuneita työaikatietoja voisi verrata suunnitelmissa olleisiin arvioihin aikatauluista ja 
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resursseista. Niiden perusteella voi tehdä tarkempia arvioita seuraavien projektien 

suunnittelussa tarkastelun alla olevien työvaiheiden osalta. 

”Niin me osattas sitte ehkä historiatiedon perusteella arvioida, että tässä nyt menee tän 

verran suunnittelutunteja tohon asiaan ja tän verran tähän asiaan. Tulevaisuuden kannalta 

se vois olla hyvä.” (H4) 

 

5.1.4 Kustannusten hallinnan kehittäminen 

 

Haastatteluissa nousi myös esille tarve (3/11) kustannusten seurannan kehittämiselle. Tällä 

hetkellä projektien toteutuneet kustannukset selvitetään eri lähteistä jälkilaskentana, joka on 

hyvin työlästä. Tarpeelliseksi nähtiin, että projektin kustannuksia voisi seurata 

reaaliaikaisesti. Kuvassa 12 on yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta kustannusten 

hallinnasta sekä sen tuomista ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

”Projektillahan on joku budjetti ja joku katetavoite. Niin sen ajaminen et sekin näkyis niinku 

onlinessa, et sä näät et sulla on lineaalinen ennuste tai se mihin sä oot budjetoinu. Niin sit 

sä näät, että missä se sun projektis niinku tällä hetkellä menee, että pitääkö ruveta tinkimään 

alihankkijoitten hinnoista.” (H7) 

Kuva 12. Yhteenveto kustannusten hallinnan kehittämisestä. 
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Kustannusten seuraamiseen tarvittaisiin järjestelmää, johon voisi automaattisesti siirtää 

kaikki projektille kohdennetut kustannukset projektin elinkaaren aikana. Järjestelmään 

tuotaisiin kaikki projektiin liittyvät kustannukset, kuten materiaalikustannukset ja projektin 

työkustannukset. Järjestelmän kautta saataisiin näkyviin sen hetkisten kustannusten vertailu 

tavoitteisiin sekä laskennalliset ennusteet kustannusten pysymisestä projektin 

kokonaisbudjetissa. 

 

5.1.5 Hankintojen hallinnan kehittäminen 

 

Haastatteluissa nousi esille tarve (3/11) hankintojen hallinnan kehittämiselle. Mitä enemmän 

projekteissa alihankintaa ja tarvetta ulkoisille resursseille sitä enemmän korostuu hankintojen 

hallinnan merkitys. Alihankkijoiden kanssa on tärkeää määrittää, että mitä heiltä odotetaan 

eli mitä heiltä hankitaan ja miten raportoidaan hankintojen etenemisestä. Hankintojen 

hallinnan tukemiseen yrityksellä on tarve kehittää digitaalisia ratkaisuja, joiden kautta 

tavoitellaan hankintojen toteutuksen tehostamista ja parempaa seurantaa. Kuvassa 13 on 

yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta hankintojen hallinnasta sekä sen tuomista 

ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

”Hankinnat on selkee kehityskohde eli nyt meillä on hyvin paljon manuaalista käsilappujen 

siirtelyä. Eli hankinnat pitäis pystyä digitalisoimaan kokonaisuudessaan.” (H7) 

Kuva 13. Yhteenveto hankintojen hallinnan kehittämisestä. 
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Hankintojen hallinnan tukemiseen tarvittaisiin järjestelmää, josta voisi hakea tietokannoista 

eri hankintoihin sopivia toimittajaehdokkaita. Toimittajien tietoja voisi kootusti vertailla, 

jonka perusteella valitaan potentiaaliset toimittajat. Järjestelmästä voisi tehdä tarjouskyselyn 

valituille toimittajille. Järjestelmä seuraa ja ilmoittaa, kun toimittajat ovat tehneet tarjoukset. 

Sitten verrataan ja valitaan sopiva tarjous kyseisestä hankinnasta. Kun tarjous on hyväksytty, 

tulisi järjestelmän kautta pystyä seuraamaan toimituksen etenemistä ja aikataulua. 

Alihankkijan toimesta olisi järjestelmään mahdollista päivittää tietoja toimituksen 

etenemisestä, jolloin hankintoja tekevä yritys pystyisi seuraamaan toimituksen etenemistä. 

 

5.1.6 Muutosten hallinnan kehittäminen 

 

Muutosten hallinnan huomioiminen projektinhallintajärjestelmässä (2/11) nähtiin tärkeänä. 

Tämän hetkiset järjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmä, nähtiin toimivan huonosti 

projektitoiminnan muutostilanteissa. Tällä hetkellä yrityksellä ei ole olemassa selkeää 

toimintamallia muutosten hallintaan vaan ne tehdään tilanteen mukaan eri tavoin. Kuvassa 

14 on yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta muutosten hallinnasta sekä sen tuomista 

ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

Kuva 14. Yhteenveto muutosten hallinnan kehittämisestä. 
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”Kun muutostarve tulee projektin henkilölle, meillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista edes 

manuaalista plankettia siihen olemassa, että kuvataan se muutostarve, mitä se on ja miten se 

vaikuttaa. Se on sitten ad hoc -toimintana tehtyä hommaa.” (H5) 

Projektin aikana syntyvät muutostarpeet pitäisi pystyä raportoimaan järjestelmään. 

Järjestelmässä tulisi olla tietokanta, jonne voidaan raportoida projektissa esille nousseet 

muutostarpeet, toteutuneet muutokset ja muutoksien aiheuttamat vaikutukset projektin 

toteutumiselle. Muutokset löytyisivät keskitetysti samasta tietokannasta ja sieltä voidaan 

nähdä projektin muutoshistoria. Järjestelmän kautta voisi lähettää muutoksiin liittyvää tietoa 

ja raportteja niille projektin toimijoille joita muutokset koskevat. 

”Siihen muutoksen hallintaan liittyvät asiat, miten se muutostarve tuodaan meidän 

järjestelmään inputina, mihin se failataan ja mihinkä se vaikuttaa. Miten se käydään läpi ja 

miten se raportoidaan sen jälkeen asiakkaalle, että tää muutos on toteutettavissa näillä ja 

näillä ehdoilla. Siinä on kehitettävää just sen suhteen, että me saadaan sen tiedon käsittely, 

et se menee hallitusti läpi.” (H5) 

 

5.1.7 Viestinnän ja tiedonhallinnan kehittäminen 

 

Onnistunut viestintä on projektin aikana hyvin tärkeässä osassa. Viestinnän tehostaminen oli 

yksi esille noussut kehityskohde (4/11) yrityksen projektiliiketoiminnassa. Tällä hetkellä 

yhteydenpito ulkoisiin sidosryhmiin tapahtuu usein sähköpostilla ja puhelimella. Silloin voi 

nousta ongelmaksi, että kaikki projektin toimijat eivät ole tietoisia projektiin liittyvistä 

päätöksistä ja muutoksista. Lisäksi sähköpostilla lähetetyt viestit voivat helposti sekoittua 

muiden viestien sekaan. Silloin on vaarana, ettei tieto kulje tarpeeksi tehokkaasti tai viestiä 

ei huomata ollenkaan. Heikko tiedonkulku voi vaarantaa projektin toteutumisen 

suunnitellusti. Kuvassa 15 on yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta viestintäalustasta sekä 

sen tuomista ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

”Projektitoiminnas, ne mitkä aiheuttaa tosiaan niit vaikeuksia, niin on se et oikeet ihmiset ei 

tiedä tai sitten unohtuu asioita. Et se on vaan jollain hoidettavana, mutta se ei ookkaan sitte 
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kuitenkaan kunnolla missään ylhäällä. Sieltä varmaan vois olla sellasia paikkoja, mihkä vois 

aika helpollaki saada työkaluja.” (H11) 

 Kuva 15. Yhteenveto viestinnän kehittämisestä. 

Projektin aikaiseen viestintään voisi kehittää oman viestintäalustan, jossa kaikilla projekteilla 

olisi oma lokinsa. Alustaa käytettäisiin vain projektitoimintaan tarkoitettuun viestintään, 

jolloin se ei sekoitu muun viestinnän kanssa. Alustaa voisi käyttää yrityksen sisäiseen 

viestintään ja myös ulkoisten sidosryhmien kanssa käytävään viestintään. Olisi tarpeellista 

kerätä projektin aikaisesta viestinnästä noussut oleellinen tieto keskitetysti samaan 

järjestelmään, josta projektissa toimivat henkilöt saisi ajantasaisen tiedon projektiin liittyen. 

Järjestelmän kautta voisi projektin aikaista viestintää seurata paremmin. Sen kautta voisi 

varmistaa, että saadaanko sidosryhmiltä tarvittavat tiedot ja huolehditaan, että saadaan 

vastaukset esitettyihin kysymyksiin.  

”Kommunikoinnin kehittäminen niin, että saadaan asiakkaalta tarvittava tieto ja 

huolehditaan, että niihin kysymyksiin saadaan vastaus riittävän nopeesti. Ehkä sen seurantaa 

ei ole välttämättä ainakaan. Siinä on mahdollista et jotain unohtuu tän hetken työkaluilla.” 

(H10) 

Dokumentaation ja tiedonhallinnan parantaminen nousi kehityskohteeksi (5/11) yrityksen 

projektiliiketoiminnan kannalta. Tällä hetkellä projektin dokumentaatio on kerätty 

tietokoneiden perinteisten kansioiden sisälle, eikä kaikille haastateltaville ole selvää mistä 
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projektiin liittyvät tiedot ja dokumentit löytyvät. Yrityksen projektien aikana syntyy suuria 

tietomääriä ja projektissa käsitellään monia dokumentteja, joten niiden hallintaan tarvitaan 

tehostamista. Projektin aikainen tieto ja dokumentaatio tulisi olla kaikkien niitä tarvitsevien 

projektiin osallistuvien henkilöiden käytössä mahdollisimman helposti. Kuvassa 16 on 

yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta dokumentaation hallinnasta sekä sen tuomista 

ominaisuuksista ja vaikutuksista.  

Kuva 16. Yhteenveto dokumenttien hallinnan kehittämisestä. 

”No kehitettäviä hommia varmaan vois olla semmonen, että millä tavalla me hallitaan se 

projektin myötä syntyvä tietomäärä. Millä tavalla se tietomäärä keskitetysti pystytään 

keräämään johonkin pisteeseen ja sitä syntynyttä tietoa pystytään jatkossa hyödyntämään 

niin asiakaspintaan kuin sisäiseen toimintaan.” (H5) 

 Projekteissa voi monesti tulla esiin ongelmatilanteita, joiden selvittämiseksi pitää saada 

tietoa projektin aikana tapahtuneista toimenpiteistä, jotka tulisi löytyä projektin 

dokumentaatiosta. Lisäksi projektien aikana voi tulla tilanteita, joissa jokin projektin 

vastuuhenkilö vaihtuu yrityksen sisällä tai asiakkaan puolella. Uudelle vastuuhenkilölle tulee 

antaa tarvittavat lähtötiedot vastuualueensa hoitamiseen, jolloin tiedon olisi hyvä olla 

helposti saatavilla. Tarvittavan tiedon etsimisen helpottamiseksi tulisi projektien 

dokumentaation tallentaa yhtenäiseen dokumentaation hallintajärjestelmään, joka on 

kaikkien projektitoimijoiden yleisessä käytössä ja siellä olisi kaikille eri projekteille omat 

osiot. Järjestelmälle olisi määritelty käyttöoikeuksia eri toimijoille, joissa määritellään ketkä 
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pääsevät lukemaan ja muokkaamaan tiettyjä dokumentteja. Järjestelmä sisältäisi eri versiot 

dokumenteista ja sieltä näkee, että kuka on niitä muokannut. Järjestelmästä pitäisi pystyä 

hakemaan dokumenteista haluttua tietoa hakukoneella syöttämällä sinne hakusanoja.  

”Joku dokumenttienhallinta, kuten sanoin meillä on paljon dokumentteja ja me tiedetään 

missä ne on. Mut siis joku täysivaltainen dokumenttien hallintajärjestelmä, missä tulis heti, 

koska joku on muuttunu ehkä leimat kuka sen muutti.” (H9) 

Dokumentaation hallintajärjestelmän kautta voisi antaa käyttöoikeuksia tietojen ja 

dokumenttien katsomiseen myös projektien eri sidosryhmille. Esimerkiksi asiakkaalle voisi 

määritellä erilaisia käyttöoikeuksia ja näkymiä projektin dokumentaatioon ja siten asiakas 

voisi hyödyntää ajankohtaista materiaalia ja tietoa projektiin liittyen. Tämä parantaisi 

yrityksen ja asiakkaan välistä tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä projektitoiminnan suhteen. 

”Läpinäkyvyyshän on yks semmonen tärkee homma projekteissa, koska ne ei voi olla niin, 

että meillä on kaks siiloo. Meillä on asiakkaan siilo ja meidän siilo vaan meidän pitää luoda 

se linkki välille ja mun mielestä tän linkin pitää olla mitä me halutaankin. Meidän 

uskottavuuden nimissä tietoa jakaa niin sen pitää olla läpinäkyvää.” (H5) 

Projektin aikana saatujen oppien jakamista tulisi helpottaa siten, että kaikki hyödyllinen tieto 

olisi projektiin aikana kerätty kootusti dokumentaation hallintajärjestelmään. Järjestelmään 

tulisi pystyä kirjaamaan projektin etenemiseen vaikuttavat ongelmat, niiden vaikutukset ja 

ratkaisuehdotukset. Lisäksi järjestelmään kirjattaisiin myös ennakoitua paremmin menneet 

tilanteet eli mitä tilanteissa tehtiin ja niiden vaikutukset. Näiden tietojen perusteella voidaan 

ottaa oppia tuleviin projekteihin, jolloin projektiliiketoiminta ja siihen liittyvä osaaminen 

kehittyisi. Projektiliiketoimintaan liittyvä oppi ja tieto jakautuisi näin paremmin kaikille 

projektin toimijoille. Silloin tieto ei jäisi vain toimijoiden omaksi tiedoksi, joka voisi hävitä 

kokonaan kyseisen henkilön poistuessa yrityksen toiminnasta. 

”Päätöspalaverissahan pitäis periaatteessa tulla myöskin se, että mitä me olemme oppineet 

tästä, tää opitut läksyt. Ja siihen meillä ei oo olemassa minkäänlaista järkevää tapaa. Et se 

perustuu ihan ihmisen muistiin tällä hetkellä.” (H5) 
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5.2 Myynnin ja markkinoinnin tukimateriaalin kehittäminen 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä projektien myynti ja markkinointi perustuvat pitkälti 

asiakkaiden tapaamiseen kasvotusten niin asiakkaiden luona kuin yrityksen järjestämissä 

tapaamisissa. Myyjät pyrkivät havaitsemaan ja selvittämään eri projektimahdollisuuksia, 

joiden kautta voidaan täyttää asiakkaiden tarpeita. Tällä hetkellä yrityksessä ei ole erikseen 

projektien myyntiin ja markkinointiin erikoistuneita henkilöitä. Ongelmaksi nähtiin, ettei 

kaikilla projektien myyjillä ole samanlaista osaamista ja kokemusta myydä projekteja. 

Projektien myynnissä ja markkinoinnissa nousi kehityskohteeksi markkinointiin ja myyntiin 

liittyvän tukimateriaalin kehittäminen (5/11) hyödyntämällä digitaalisuutta, jonka kautta 

voidaan tukea asiakkaiden kanssa kasvotusten tehtävää myyntityötä. Kuvassa 17 on 

yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta myynnin ja markkinoinnin tukimateriaaleista sekä 

sen tuomista ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

Kuva 17. Yhteenveto myynnin ja markkinoinnin tukimateriaalin kehittämisestä. 

”Miten me sitä meidän olemassa olevaa myynnin tukimateriaalia voitas järkevästi hyödyntää 

siellä asiakasrajapinnassa. Mennään asiakkaan luokse. Onks meillä jotain digitaalisia 
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työkaluja, onks meillä jotain esitysmateriaalia, jota me voitas näppärästi hyödyntää siellä.” 

(H6) 

Projektien myynnissä nousi kehityskohteena esille myyjien tiedonkeruun kehittäminen 

asiakastapaamisien ja myyntitilanteiden yhteydessä. Myyjien tulee projektia myydessään 

kerätä asiakkaaltaan tietoa, jotka liittyvät mm. asiakkaan tarpeisiin, myytävän projektin 

laajuuteen ja muihin projektin toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Kerättyjen 

lähtötietojen perusteella tulisi arvioida projektien toteuttamiskelpoisuutta ja tarjouksen 

tekemistä. 

”Siinä on niinku monta pistettä mistä pitää tietoa kerätä ja tän tiedon saaminen yhteen 

pisteeseen, jonka jälkeen sitten sitä voidaan lähtee niin kuin muokkaamaan tarjouksen 

muotoon. Niin siinä on aikamoinen jumppa.” (H5) 

Tiedonkeruuseen olisi tarve kehittää sovellus, johon voi myyntitilanteessa kirjata muistiin 

projektin lähtötietoja. Sovelluksessa olisi projektien myyntiin suunniteltu lähtötietokaavake, 

jossa käydään läpi alustavia projektin toteuttamiseen vaadittuja lähtötietoja. Lähtötiedot 

täytettäisiin yhdessä asiakkaan kanssa. Sovelluksen kautta tieto voisi kulkea reaaliajassa 

projektien suunnittelijoille. Projektien suunnittelijat voisivat sovelluksen kautta tehdä 

alustavia suunnitelmia ja arvioita liittyen projektin toteuttamiseen. Alustavat suunnitelmat 

voisi sovelluksen kautta siirtyä takaisin myyjälle, joka saisi alustavia suunnitelmia projektin 

toteuttamisesta ja saisi myös tukea projektin myymiseen asiakkaalle. Asiakas saadaan näin 

paremmin sitoutumaan myytävään projektiin, kun asiakas on ensin miettinyt omia tarpeitaan 

ja lähtökohtiaan liittyen projektiin sekä saadessaan samalla mahdollisia suunnitelmia, joilla 

projekti toteutetaan. Sovelluksen kautta myyjät voisivat myös saada paremmin tietoa siitä, 

että onko projektia ylipäätään kannattavaa tarjota asiakkaalle ja onko projekti 

toteuttamiskelpoinen. Vastaavat tiedot olisivat sovelluksen kautta myös muiden myyjien 

käytössä. Myydyn projektin tiedot voisi sovelluksen kautta jakaa kaikkien myyjien tietoon, 

jotta muutkin myyjät voisivat mahdollisesti jatkossa tarjota vastaavanlaista 

projektikokonaisuutta muillekin potentiaalisille asiakkaille.  
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Erilaisilla digitaalisilla keinoilla nähtiin potentiaalia parantaa projektien markkinoinnin ja 

myynnin viestintää. Digitaalisilla keinoilla voidaan tukea viestinnän ymmärrettävyyttä ja 

konkreettisuutta. Viestintää nähtiin pystyvän konkretisoimaan PowerPoint-esitysten ohella 

asiakkaille kohdennetuilla videoilla tai simulaatioilla. Videoiden ja simulaatioiden kautta 

voisi konkretisoida asiakkaalle tuotteilla saavutettavia hyötyjä, kuten esimerkiksi miten 

paljon tuote parantaa tehokkuutta ja käytettävyyttä, jonka kautta asiakas voi saavuttaa arvoa 

ja kustannussäästöjä. 

”Se et mul on PowerPoint se on kova juttu. Mut sit jos on vielä lisäks jotain, jostain tehdystä 

projektista tai tälle vaikka sahateollisuuden toimialalle joku asia, joku esitys, joku video tai 

joku simulaatio, joka koskettaa nimenomaan sitä kaveria siinä sahalaitoksessa.” (H6) 

Myyjien materiaalin jakeluun toivottiin kehittämistä, jotta materiaali olisi selkeästi kaikkien 

niitä tarvitsevien henkilöiden saatavissa myös paikasta riippumatta. Materiaalien jakeluun 

ehdotettiin hyödynnettäväksi pilvipalveluun pohjautuvaa järjestelmää.  

”Miksi se ei voisi olla pilvipalvelussa, jolloin kaikilla olisi pääsy siihen mistä tahansa, ja sä 

voisit sieltä hakea ne viimeisimmät versiot. Mut sit jos sulla on jotain omia muokkailtuja 

versioita, niin sä voit niitä sitten työstää ja tehdä asiakaskohtaista räätälöintiä sinne omalle 

kovalevylle.” (H8) 

Tällä hetkellä yrityksellä on myös käytössään showroom eli esittelytila, minne voi tuoda 

asiakkaita tutustumaan yrityksen tarjoamaan tuotevalikoimaan. Showroomissa on 

mahdollista esittää asiakkaille kohdennettua digitaalista esitysmateriaalia, kuten videoita 

tuotteiden toiminnasta tai asiakasreferensseistä. Showroomissa pystyy demonstroimaan 

yrityksen tarjoamien tuotteiden toimintaa ja hyötyjä. Videoiden ja fyysisten 

esittelykappaleiden lisäksi tuotteiden toiminnan esittelyyn ehdotettiin virtuaalilasien 

hyödyntämistä, jonka kautta voidaan demonstroida tuotteen toimintaa sen käyttötarkoituksen 

mukaisissa olosuhteissa esittelytilassa. 

”Showroomissa me viestitään nimenomaan tuotteet, palvelut, ratkasut -lähestymistä. Eli 

asiakkaalle syntyy vahva, elämys siitä et me ei olla pelkästään komponenttitoimittaja vaan 
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voidaan toimittaa isompia kokonaisuuksia ja järjestelmiä. Ja se on ollu tosi vahva juttu. 

Hyviä kokemuksia nyt viime aikoina asiakaskohtaamisissa.” (H6) 

 

5.3 Sosiaalisen median hyödyntäminen projektien markkinoinnissa 

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen nousi (4/11) esille kehityskohteena projektien 

markkinoinnissa. Sosiaalisen median kautta tehtävän markkinoinnin kautta uskottiin saavan 

enemmän näkyvyyttä yrityksen projektiliiketoiminnalle. Ongelmana nähtiin, että yritys 

mielletään yleisesti komponenttitoimittajana eikä kokonaisten järjestelmien toimittajana eli 

projektitoimittajana. Sosiaalisen median kautta nähtiin pystyvän saamaan enemmän 

näkyvyyttä sekä viestimään yrityksestä vahvempaa kuvaa projektitoimittajana. Kuvassa 18 

on yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta sosiaalisen median hyödyntämisestä sekä sen 

tuomista ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

”Muokataan viel entisestään sitä meidän yrityskuvaa kohti tällästä kokonaistoimittajaa. 

Meillä on muutaki ku rautaa myytävänä.” (H3) 

Kuva 18. Yhteenveto sosiaalisen median hyödyntämisestä. 
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Yritys toimii tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa. On koettu, että se on lisännyt tietoisuutta 

heidän toiminnastaan ja sen kautta on syntynyt yhteydenottoja, mutta tilauksia ei ole vielä 

sen kautta todettu saavan. Sosiaalisen median kautta uskottiin voivan tavoittaa kaiken ikäisiä 

ihmisiä. Sen kautta nähtiin pystyvän levittämään yrityksen viestiä laajalle yleisölle.  

Sosiaalisen median kautta tehtävän projektien markkinoinnin nähtiin olevan tehokkaampaa, 

jos siellä markkinoitaisiin konkreettisten asiakasreferenssien kautta. Asiakasreferenssien 

kautta saataisiin uskottavaa näyttöä yrityksen kyvystä toteuttaa projekteja sekä saadaan esille 

asiakkaan kokemat hyödyt toteutetun projektin vaikutuksista. 

”Meidän uutinen tai postaus niin siin ois ainakin vähintään sitte asiakkaan kommentit, 

asiakkaan edustajan kommentit mitä hyvää tää projekti on tuonu tullessaan. Se nyt lisää sitä 

uskottavuut siihen, että tää ei oo pelkkä markkinointikikka.” (H3) 

 

5.4 Huoltopalveluiden kehittäminen kohti ennakoivaa kunnossapitoa 

 

Huoltopalveluiden ja kunnossapidon kehittäminen nousi esille projektin lopputuotteen 

käytön tukemisessa. Yritys pyrkii tarjoamaan huoltopalveluita projektitoimituksien mukana 

asiakkailleen. Tällä hetkellä tuotteiden kunnossapito perustuu määräaikaiseen 

kunnossapitoon, johon liittyy mm. visuaalisia tarkastuksia ja erilaisia mittauksia. Yrityksen 

tuotteissa on jo tällä hetkellä anturointia, mikä mahdollistaa tuotteen kunnon mittauksen ja 

seurannan. Anturoinnin ja teollisen internetin mahdollistamaa ennakoivaa kunnossapitoa tai 

siihen liittyvää palvelua ei yritys tällä hetkellä tarjoa. Yli puolet (6/11) haastateltavista esitti, 

että huoltopalveluita pitäisi kehittää kohti ennakoivaa kunnossapitoa. Kuvassa 19 on 

yhteenveto kehityskohteeksi nousseesta ennakoivasta kunnossapidosta sekä sen tuomista 

ominaisuuksista ja vaikutuksista. 

”Tää IoT ja sen hyödyntäminen. Et meillä on järjestelmätoimitus, onks meillä sinne 

etäyhteys, voidaanks me siitä luoda joku bisnesmalli. Varmistetaan käytettävyys.” (H6) 
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Kuva 19. Yhteenveto ennakoivan kunnossapidon kehittämisestä. 

Ennakoivan kunnossapidon ympärille tulisi rakentaa uskottavia huoltopalveluita, joiden 

hyödyt pitäisi pystyä näyttämään asiakkaille. Teollisen internetin mahdollistaman 

ennakoivan kunnossapidon kautta on mahdollista huoltaa tuotteita sen käytön mukaan. 

Tuotteesta tulee määritellä sen toimivuuden kannalta kriittiset pisteet, joita mittaamalla 

saadaan reaaliaikaista tietoa tuotteen kunnosta. Mittaukset ja monitorointi voidaan toteuttaa 

hyödyntämällä anturointia sekä teollista internetiä, joiden kautta saadaan etäyhteys 

kunnossapitojärjestelmään.  

”Se etävalvonta ja oikeestaan etätukikin on kehityskohde, että jos sitten vikaa tulee tai 

saatais jopa ennakkoon jotain varoitusta automaattisesti sieltä järjestelmästä.” (H10) 

Kunnossapitojärjestelmästä nähdään reaaliaikaista tietoa tuotteen kunnosta. Järjestelmään on 

määritetty mittaristot, joiden mukaan voidaan määritellä tarve ja automaattiset ilmoitukset 

ennakoivalle huollolle ennen kuin tuotteen toimintakyky heikkenee. Ennakoiva kunnossapito 

olisi näin tuotteen kuntoon perustuvaa, eikä tuotteeseen tulisi yllättäen sen toimintaan 

vaikuttavia häiriöitä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia tuotteen käyttäjälle. 

Ennakoivan kunnossapidon kautta vältetään myös ylimääräiset määräaikaishuollot ja niiden 

aiheuttamat kustannukset. Myös osa tuotteeseen tulevista häiriöistä voisi mahdollisesti 

selvittää etäyhteyden kautta ilman käyntiä asiakkaan luona, mikä säästäisi ylimääräisiä 

matkustuskuluja. 

”Yks meijän eläkkeelle jääny kaveri niin se kävi Indonesiassa painamassa reset-nappulaa, 

logiikan reset-nappulaa. Lens sinne ja sit paino sitä ja sit se homma lähti liikkeelle. Niin just 

tämmösten välttämiseks tää etäyhteys on hyvä.” (H2) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten digitaalisin keinoin voidaan kehittää 

projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa metalliteollisuuden toimitusprojekteissa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli teemahaastatteluiden kautta selvittää, millaisia 

projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan kehitystarpeita tai ongelmia on toimitusprojektin 

elinkaaren eri vaiheissa. Tavoitteena oli löytää digitaalisia ratkaisukeinoja liittyen 

kehityskohteisiin, joilla saadaan tehostettua projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa. 

Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta asetettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

- Mitä kehityskohteita tai ongelmia liittyy projektiliiketoimintaan ja 

projektinhallintaan metalliteollisuuden toimitusprojekteissa? 

- Miten digitaalisilla keinoilla voidaan kehittää projektiliiketoimintaa ja 

projektinhallintaa metalliteollisuuden toimitusprojekteissa? 

Tutkimuksen kohdeyritys toimii vielä enimmäkseen perinteisen sarjatuotannon varassa ja on 

kehittämässä liiketoimintaansa kohti laajempien kokonaisuuksien toimittamista eli kohti 

projektiliiketoimintaa. Yrityksen projektiliiketoiminnan voi sanoa olevan vielä 

kehitysvaiheessa. Tutkimuksen tuloksissa esiintyi siis kehityskohteita (kuva 20), jotka voivat 

nousta esille kehitettäessä perinteistä liiketoimintaa kohti projektiliiketoimintaa.  

Kuva 20. Tutkimuksessa esiin nousseet projektiliiketoiminnan kehityskohteet. 

Yhtenäisen projektinhallintajärjestelmän kehittäminen

• Resurssien hallinnan kehittäminen

• Aikataulun hallinnan kehittäminen

• Työajan seurannan kehittäminen

• Kustannusten hallinnan kehittäminen

• Hankintojen hallinnan kehittäminen

• Viestinnän ja tiedonhallinnan kehittäminen

Myynnin ja markkinoinnin digitaalisen tukimateriaalin kehittäminen

• Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa

Huoltopalveluiden kehittäminen kohti ennakoivaa kunnossapitoa



77 

 

6.1 Projektinhallintajärjestelmän kehittäminen 

 

Kun yrityksen projektiliiketoiminta on kehittymässä, yrityksellä ei välttämättä ole 

projektinhallintaa tukevaa yhtenäistä tietojärjestelmää. Yrityksen tietojärjestelmät tukevat 

monesti perinteistä liiketoimintaa, jolloin tietojärjestelmissä ei ole huomioitu 

projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan vaatimuksia. Yrityksillä voi olla 

projektinhallinnan tukemiseen monia Excel-pohjaisia työkaluja, jolloin projekteihin liittyvät 

tiedot ovat hajallaan. Monien projektityökalujen käyttö ja tiedonsiirto vaatii paljon 

manuaalista työtä. Excel-pohjaiset työkalut eivät välttämättä skaalaudu tarpeen mukaisesti, 

kun projektiliiketoiminta kasvaa. Projektinhallinnan tukemiseen olisi kehitettävä 

helppokäyttöinen yhtenäinen digitaalinen projektinhallintajärjestelmä. Projektinhallinta-

järjestelmä tukisi projektien seuraamista ja helpottaisi kokonaisuuden hallintaa, kun 

projektinhallinnan työkalut ja tiedot löytyisivät yhdestä järjestelmästä. Yhtenäinen 

projektinhallintajärjestelmä antaisi paremmat edellytykset myös tiedon vaihtoon projektissa 

toimivien ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 

Projektiliiketoimintaa kehittämässä olevat yritykset voivat digitaalisen projektinhallinta-

järjestelmän kautta kehittää projektinhallintaansa sekä sen eri prosesseja tehokkaammaksi. 

Projektinhallinnan tehostuminen saavutetaan, kun projektinhallintajärjestelmä mahdollistaa 

reaaliaikaisen tiedon saamisen projektien tilanteista keskitetysti yhdestä paikasta. 

Projektinhallintajärjestelmä helpottaa monien samaan aikaan käynnissä olevien projektien 

seurantaa ja kokonaisuuden hallintaa. Järjestelmän on mahdollista skaalautua paremmin 

projektimäärien kasvaessa kuin esimerkiksi Excel-pohjaiset projektityökalut. Tietoa ei 

tarvitse kerätä eri lähteistä manuaalisesti, jolloin säästetään aikaa ja turhaa työtä. Tiedot olisi 

luotettavampia, kun niiden tallentamiseen on standardoitu toimintatapa, jolloin tiedon 

laatuvaihtelut vähentyvät. Tehostaminen perustuu myös parempaan päätöksentekoon, koska 

reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon perusteella voidaan tukea parempaa päätöksentekoa eikä 

päätöksentekoa tarvitse perustaa arvioihin ja oletuksiin.  

Projektinhallintajärjestelmän tulee vastata yrityksen projektinhallinnan vaatimuksiin. Yksi 

merkittävä osa-alue projektinhallinnassa on resurssien hallinta, jolloin järjestelmän tulee 
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tukea sen asettamia vaatimuksia. Projektien resurssikuormat eivät usein pysy tasaisena, mikä 

voi johtaa ennakoimattomiin ongelmiin projektien toteutuksessa. Jos projektien käytössä 

olevia resursseja ei voida reaaliaikaisesti seurata, voi projektien resurssien käytön suunnittelu 

vaikeutua ja samalla vaikeutuu projektin toteutuminen tavoitteiden mukaisesti. Resurssien 

hallinnan kehittämiseksi, järjestelmän tulisi pystyä seuraamaan resurssien käyttöä 

reaaliaikaisesti projektien työntekijöiden tilannepäivitysten perusteella. Järjestelmästä voisi 

visuaalisesti seurata resurssien käyttöä, mikä tukisi projektinhallintaa. Samalla projektien 

myyntiosasto saisi reaaliaikaisen tiedon resurssikapasiteetista, jonka mukaan he voivat 

myydä projekteja asiakkailleen. Silloin vältetään projektien myynti ajankohdalle, jossa 

yrityksen resurssit eivät välttämättä riitä niiden toteuttamiseen suunnitelmien mukaan. 

Projektinhallintajärjestelmän tulee pystyä tukemaan aikataulun hallintaa. Aikataulun 

hallinnassa ongelmaksi nousi, ettei kaikilla projektiin osallistuvilla ole ajantasaista tietoa 

projektin etenemisestä. Järjestelmän tulisi tukea projektin edistymisen seurantaa, jolloin 

saavutettaisiin aikataulujen parempi läpinäkyvyys ja kaikilla projektiin osallistuvilla olisi 

tieto projektin etenemisestä. Aikataulujen paremmalla läpinäkyvyydellä ja seurannalla 

tuetaan projektien johtamista ja ohjausta. Järjestelmään tulisi pystyä tekemään aikataulun 

muutoksiin liittyviä päivityksiä, jolloin tiedot pysyisivät ajankohtaisina ja muutoksista 

voitaisiin viestiä asianomaisille. Järjestelmän kautta pitäisi pystyä asettamaan projektille 

kriittisiä muistutuksia, jotka lähetetään ilmoituksena aikataulun mukaisesti kaikille 

asianomaisille.  

Järjestelmän tulee myös tukea projektien aikaisen työajan seurantaa. Järjestelmään pitäisi 

pystyä vaivattomasti kirjaamaan työtunteja eri projektitehtäville, jolloin voidaan seurata 

reaaliaikaisesti eri projekteille kertyneitä työtunteja. Työajan tuntiseurannan tiedot voidaan 

hyödyntää mm. kustannusten hallinnassa. Järjestelmän tulee tukea kustannusten hallintaa, 

jossa voisi seurata projektin kustannuksia reaaliaikaisesti ja tekemään ennusteita projektin 

kustannusten pysymisestä projektin kokonaisbudjetissa. Kun projektin kustannustiedot ovat 

samassa järjestelmässä, niin vältetään työläs kustannusten jälkilaskenta eri lähteistä. 

Hankintojen hallinta nousi kehityskohteeksi, jonka tukemiseen projektinhallintajärjestelmän 

tulisi vastata. Hankintojen toteutukseen liittyvä toimittajien vertailu, tarjousten lähetys ja 
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seuranta vaativat ilman digitaalista järjestelmää manuaalista tiedonhakua ja toimittajien 

seurantaa. Järjestelmän kautta pyritään tekemään hankintojen prosessit tehokkaiksi, jolloin 

järjestelmässä olisi keskitetysti mahdollista vertailla eri toimittajia, lähettää tarjouksia 

toimittajille sekä seurata tarjouksien etenemistä. Lisäksi toimituksia voisi järjestelmän kautta 

seuraamaan reaaliajassa toimittajien tilannepäivityksien perusteella. 

Projekteissa onnistuminen vaatii toimivaa viestintää ja tiedonhallintaa, jotka nousivat 

kehityskohteiksi tulosten perusteella. Monesti projektin sisäinen viestintä käydään 

sähköposteilla, jolloin voi viestit sekoittua muiden viestien joukkoon. Monesti viestintä on 

kahden toimijan välistä, jolloin voi asiat voi jäädä heidän välisiksi tai jopa unohtua kokonaan. 

Silloin voi nousta ongelmaksi, että kaikki projektin toimijat eivät ole tietoisia projektiin 

liittyvistä päätöksistä ja muutoksista. Projektin aikaiseen viestintään voisi kehittää 

digitaalisen viestintäalustan, jonka kautta voi keskitetysti viestiä projektin oleellisista 

päätöksistä ja informaatiosta. Alustan kautta kaikki viestintä löytyisi samasta paikasta ja 

viestintää olisi helpompi jäljittää ja seurata, jolloin varmistutaan tärkeän tiedon perille 

menosta.  

Dokumentaation hallinta on keskeistä projektien läpiviennissä ja se nousi kehitettäväksi osa-

alueeksi tuloksissa. Projekteissa voi monesti tulla esiin ongelmatilanteita, joiden 

selvittämiseksi pitää saada tietoa projektin aikana tapahtuneista toimenpiteistä. Lisäksi 

projektien aikana voi tulla tilanteita, joissa jokin projektin vastuuhenkilö vaihtuu yrityksen 

sisällä tai asiakkaan puolella. Uudelle vastuuhenkilölle tulee saada helposti ja kattavasti 

tarvittavat tiedot ja dokumentit, jotta hänen olisi mahdollista perehtyä projektin tilanteeseen. 

Tarvittavan tiedon etsimisen helpottamiseksi tulisi projektien dokumentaation tallentaa 

yhtenäiseen dokumentaation digitaaliseen hallintajärjestelmään. Järjestelmän kautta 

mahdollistetaan tehokas tiedonhaku keskittämällä dokumentaatio yhden järjestelmän alle, 

josta voi hakea ja muokata tietoa. Järjestelmästä voisi jakaa dokumentteja käyttöoikeuksien 

perusteella esimerkiksi projektin muille sidosryhmille. 

Vaikka haastatteluiden teemat eivät käsitelleet suoraan projektinhallinnan eri osa-alueita ja 

prosesseja, niin monet kehityskohteet koskivat niitä. Kehityskohteiksi nousi suoraan 

resurssien, aikataulun, kustannusten, hankintojen hallinta sekä viestinnän ja tiedonhallinta. 
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Projektinhallintajärjestelmän kehittämisellä myös pystytään tukemaan kokonaisuuden 

hallintaa, jonka tavoitteena on saada projektit toteutettua kokonaisuutena tavoitteiden 

mukaisesti. Ainoat projektinhallinnan osa-alueet, jotka eivät nousseet suoraan 

kehityskohteiksi tuloksissa oli laajuuden, riskien ja laadunhallinta. Tutkimuksen tuloksissa 

havaitut kehityskohteet ja digitaaliset ratkaisut käsittelevät ja tukevat siis varsin kattavasti 

projektinhallinnan eri osa-alueita.  

Projektinhallintaa koskevat kehityskohteet keskittyivät monelta osin projektin toteutuksen ja 

ohjaukseen, jossa korostui projekteihin liittyvien toimintojen ja tekijöiden seuranta sekä 

ohjaus eikä esimerkiksi projektien määrittely ja suunnittelu. Tämä voi johtua osin siitä, että 

haastateltavat eivät nähneet toiminnassaan merkittäviä kehitystarpeita liittyen projektien 

suunnitteluun tai määrittelyyn.  

 

6.2 Projektin myynnin ja markkinoinnin kehittäminen 

 

Tutkittavassa yrityksessä projektien myynti perustuu pitkälti asiakkaiden tapaamiseen 

kasvotusten asiakkaiden kanssa. Myyjät pyrkivät havaitsemaan ja selvittämään eri 

projektimahdollisuuksia, joiden kautta voidaan täyttää asiakkaiden tarpeita. Ongelmaksi 

nähtiin, ettei kaikilla myyjillä ole samanlaista osaamista ja kokemusta myydä projekteja. 

Tästä johtuen kehityskohteeksi tuloksissa nousi markkinointiin ja myyntiin liittyvän 

tukimateriaalin kehittäminen hyödyntämällä digitaalisuutta, jotta kaikilla myyjillä olisi 

samankaltaiset lähtökohdat myydä projekteja ja samalla tehostetaan myyntityötä asiakkaan 

luona.  

Kehityskohteena nousi esille myyjien tiedonkeruun ja tiedon jakelun kehittäminen 

asiakastapaamisien yhteydessä. Tiedonkeruuseen tulisi kehittää sovellus, johon voi 

myyntitilanteessa kirjata muistiin projektin lähtötietoja yhdessä asiakkaan kanssa. 

Sovelluksen kautta tieto kulkisi reaaliajassa projektien suunnittelijoille, mikä mahdollistaisi 

alustavien suunnitelmien teon ja sen viestimisen asiakkaalle myyntitilanteessa. Asiakas 

saadaan näin paremmin sitoutumaan myytävään projektiin, kun asiakas on ensin miettinyt 



81 

 

omia tarpeitaan ja lähtökohtiaan liittyen projektiin sekä saadessaan samalla mahdollisia 

suunnitelmia projektin toteutukseen. Sovelluksen kautta myydyn projektin tiedot voisi jakaa 

kaikkien myyjien tietoon, jotta kaikki myyjät voisivat jatkossa tarjota muillekin 

potentiaalisille asiakkaille vastaavanlaista projektikokonaisuutta.  

Projektin myynnin kehittämiskohteet tutkimuksen tuloksissa liittyivät asiakkaan luona 

tehtävän myyntityön tukemiseen. Monissa vastaavissa yrityksissä projektien myynti tehdään 

samankaltaisilla tavoilla. Tuloksissa ei kuitenkaan noussut esille, että miten projektin 

myyntiä voisi kehittää asiakastapaamisten ulkopuolella. Digitaalisin teknologioin voidaan 

mahdollistaa erilaisia etäpalveluita liittyen myyntiin, kuten internetin välityksellä toimivat 

verkkokaupat tai asiakkaalle suunnatut tuotteiden suunnitteluun kehitetyt verkkoalustat.  

Erilaisilla digitaalisilla keinoilla nähtiin potentiaalia parantaa projektien markkinoinnin ja 

myynnin viestintää. Digitaalisilla keinoilla voidaan tukea viestinnän ymmärrettävyyttä ja 

konkreettisuutta. Esimerkiksi videoiden ja simulaatioiden kautta voisi konkretisoida 

asiakkaalle projekteilla saavutettavia hyötyjä. Sosiaalisen median hyödyntäminen projektien 

markkinoinnissa havaittiin olevan yksi kehityskohde. Sosiaalisen median kautta pystytään 

nostamaan laajasti tietoisuutta yrityksien projektiliiketoiminnasta ja kyvystä luoda 

asiakkaille arvoa toteutetuilla projekteilla. Sosiaalisen median kautta viestittävien 

asiakasreferenssien kautta saataisiin uskottavaa näyttöä yrityksen kyvystä toteuttaa 

projekteja sekä saadaan esille asiakkaan kokemat hyödyt toteutetusta projektista. 

 

6.3 Projektin huoltopalveluiden kehittäminen 

 

Projektin lopputuotteen käytön tukemisessa kehityskohteena havaittiin huoltopalveluiden ja 

kunnossapidon kehittäminen kohti ennakoivaa kunnossapitoa. Ennakoivan kunnossapidon 

kautta nähtiin mahdollisena kehittää uutta palveluliiketoimintaa, joka mahdollistaa 

yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teollisen internetin mahdollistaman 

ennakoivan kunnossapidon kautta on mahdollista huoltaa tuotteita niiden kuntoon perustuen, 

mikä parantaa tuotteiden käytettävyyttä ja luo näin arvoa asiakkaille.  
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Ennakoivan kunnossapidon ympärille tulisi rakentaa uskottavia huoltopalvelumalleja, joiden 

hyödyt pitäisi pystyä näyttämään asiakkaille. Asiakkaille kuntoon perustuvasta huollosta 

syntyy arvoa tuotteiden paremmasta käyttöasteesta. Kuntoon perustuvassa huollossa on 

mahdollista välttää tuotteen toimintaan vaikuttavia ennakoimattomia häiriöitä, jotka 

aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia tuotteen käyttäjälle. Asiakas voi saavuttaa 

kustannussäästöjä, kun ennakoivan kunnossapidon kautta vältetään ylimääräiset 

määräaikaishuollot. Myös osa tuotteeseen tulevista häiriöistä voisi mahdollisesti selvittää 

etäyhteyden kautta ilman käyntiä asiakkaan luona, joka säästäisi ylimääräisiä 

matkustuskuluja.  

Vastuun ennakoivasta kunnossapidosta voi ottaa tuotteen toimittaja, jolloin tarjotaan 

ennakoivan kunnossapidon pohjalle rakennettu huoltopalvelu asiakkaalle. Asiakas tällöin 

maksaa huoltopalvelun tuottajalle tuotteen huollosta sopimuksen mukaisesti. Huoltopalvelut 

siirtäisi vastuun tuotteen kunnossapidosta huollontarjoajalle, jolloin asiakkaan ei tarvitsisi 

ottaa siitä vastuuta. Toisaalta ennakoiva kunnossapito voidaan tarjota asiakkaalle tuotteeseen 

liittyvänä lisäominaisuutena, jonka avulla asiakas voi itse huoltaa tuotteitaan kuntoon 

perustuen. Tämä voi olla houkuttelevampi toimintatapa sellaisille asiakkaille, jotka haluavat 

jakaa mahdollisimman vähän tietoa omien tuotteiden käytöstä. Silloin asiakas vastaa itse 

ennakoivan kunnossapidon toteutumisesta. 

 

6.4 Suositusehdotukset kohdeyritykselle 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksen tavoitteena on kehittää omaa projektiliiketoimintaansa. 

Tutkimuksen tuloksena nousi esiin useita projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehityskohteita ja niihin liittyviä digitaalisia ratkaisukeinoja. Yrityksen tulee priorisoida 

tärkeimmät kehityskohteet ja arvioida mistä kehitysideoista on heille merkittävintä hyötyä. 

Tämän tutkimuksen perusteella yrityksen tulisi kehittää yhtenäinen ja helppokäyttöinen 

projektinhallintajärjestelmä, jolla voidaan vastata projektinhallinnan vaatimuksiin, kuten 

resurssien, aikataulun sekä viestinnän ja tiedonhallintaan. Lisäksi tulisi kehittää projektien 
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myynnissä ja markkinoinnissa hyödynnettäviä digitaalisia tukimateriaaleja sekä tulisi 

kehittää projektien huoltopalveluita kohti ennakoivaa kunnossapitoa. Yrityksen kannattaa 

aloittaa projektiliiketoimintansa kehittäminen askel kerrallaan ja kehittää toimintaansa 

aloittaen heidän arvion mukaan eniten hyötyä tuottavasta kehitysideasta. 

Haastatteluissa nousi esiin, että yrityksellä on tulevaisuudessa mahdollisuus ottaa käyttöön 

heidän konsernissa kehitteillä oleva projektinhallintajärjestelmä. Tutkimuksen tulosten 

perusteella yrityksen tulisi arvioida, että vastaako tarjolla oleva projektinhallintajärjestelmä 

heidän tarpeitaan. Mikäli järjestelmä ei vastaa sellaisenaan yrityksen tarpeita, on selvitettävä 

voiko järjestelmää kehittää ja räätälöidä vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita. Jos 

konsernin projektinhallintajärjestelmää ei saa kannattavasti kehitettyä vastaamaan yrityksen 

tarpeita, on seuraavana selvitettävä, että onko tarjolla valmista yrityksen tarpeet täyttävää 

projektinhallintajärjestelmää järjestelmientoimittajilla. Jos tarjolla ei ole valmista 

projektinhallintajärjestelmää, joka olisi räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin, täytyisi 

suunnitella täysin uusi yrityksen tarpeiden pohjalle rakennettu projektinhallintajärjestelmä 

yhdessä asiantuntijoiden kanssa.  

Jotta projektinhallintajärjestelmän hyödyt saadaan käyttöön, tulee ottaa huomioon 

järjestelmän helppokäyttöisyys. Uudet järjestelmät usein kohtaavat muutosvastarintaa, jonka 

lievittämiseen voidaan vaikuttaa tekemällä järjestelmä mahdollisimman käyttäjä-

ystävälliseksi ja vähän aikaa vieväksi. Projektinhallintajärjestelmän käytön koulutukseen on 

hyvä panostaa, jotta järjestelmää osattaisiin käyttää tarkoituksen mukaisesti ja siihen liittyvät 

ennakkoluulot vähenisivät. 

 

6.5 Tutkimuksen tarkastelu ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen teoriaosuus soveltui hyvin tutkittavan aiheeseen, koska tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa havaittiin monia teoriaan viittaavia aihealueita. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän ja teemahaastattelujen kautta saatiin tarvittava aineisto 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Tutkimuksen tulokset käsittelevät yhden Suomessa 
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toimivan metalliteollisuuden yrityksen projektiliiketoimintaa. Havaintojen pieni määrä ei 

kuitenkaan anna mahdollisuutta tutkimustulosten yleistämiseen vaan ne pätevät lähinnä 

kohteena olleessa yrityksessä. Tutkimus käsittelee yritystä, joka kehittää perinteistä 

liiketoimintaansa kohti projektiliiketoimintaa. Tämä vaikuttaa myös tuloksissa nousseisiin 

projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan kehityskohteisiin. Todennäköisesti puhtaasti 

projektiliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä kehityskohteet olisivat erilaisia, koska usein 

heillä on jo käytössään heidän toimintaa tukeva projektinhallintajärjestelmä. Tuloksia ei siis 

voi suoraan vertailla projektiliiketoimintaan erikoistuneisiin metalliteollisuuden yrityksiin. 

Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin samankaltaisessa tilanteessa 

olevissa teollisuuden yrityksissä. 

Tutkimuksen tuloksien voidaan olettaa olevan kattavia tutkittavan yrityksen kannalta. 

Haastatteluun osallistui kattavasti eri taustoilla olevia henkilöitä, jotka vastaavat yrityksen 

johdosta, projektien myynnistä, suunnittelusta sekä ohjauksesta ja toteutuksesta. Yrityksen 

kokoon nähden haastateltavien määrän voidaan sanoa olevan kattava (yrityksessä on noin 70 

työntekijää, joista 11 haastateltiin), joten haastattelut antavat kattavan kuvan kohdeyrityksen 

projektiliiketoiminnan kehittämisestä digitaalisin keinoin. Kattavaan otantaan yrityksessä 

viittaa myös tiettyjen kehityskohteiden toistuvuus haastateltavien kesken, jolloin voidaan 

tulkita aineistoa olevan riittävästi tuloksien luotettavuuden kannalta.  
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7 YHTEENVETO 

 

Digitalisaatio on ilmiö, josta puhutaan paljon ja sen odotetaan muuttavan nykyistä 

yhteiskuntaa ja liiketoimintaa. Vaikka digitalisaatiosta puhutaan paljon muutosvoimana 

liiketoiminnassa, silti monilla yrityksillä on usein vaikeuksia ymmärtää digitalisaation 

potentiaalia ja hyötyjä. Digitalisaatiolla liiketoiminnassa tarkoitetaan digitaalisten 

teknologioiden käyttöä, mikä muuttaa liiketoimintamalleja sekä mahdollistaa uusia tapoja 

luoda arvoa ja liikevaihtoa. Digitaalinen teknologia mahdollistaa yritysten tuotteiden ja 

palveluiden lisäarvon muodostumisen, mikä näkyy esimerkiksi kustannussäästöinä, uusina 

ominaisuuksina ja tehokkuuden parantumisena. Digitalisaatiossa on olennaista teknologian 

mahdollistamat uudet tavat toimia sekä sen aiheuttama muutos ihmisten, markkinoiden ja 

yritysten toiminnassa. 

Digitalisaation odotetaan muuttavan myös projektiliiketoimintaa. Projektiliiketoiminta on 

kasvava liiketoiminnan alue, jossa keskeistä on vastata asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. 

Projektiliiketoiminnalla tarkoitetaan projekteihin liittyvää johdettua sekä tavoitteellista 

toimintaa, jonka kautta voidaan toimittaa asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja erilaisiin 

ongelmiin. Projektit ovat ainutkertaisia, joten projektiliiketoiminta poikkeaa toiminnaltaan 

vakioidusta ja toistuvasta sarjatuotannosta. Projektien onnistumiseen vaikuttaa monet eri 

tekijät, mutta projektinhallinta sekä tilanteisiin sopivat johtamistavat ja menetelmät ovat 

keskeisiä eri tyyppisten projektien onnistumisen kannalta. Monilla aloilla projektit ja 

projektiliiketoiminta lisääntyvät, jolloin tarve projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehittämiseen korostuu. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, että miten digitaalisin keinoin voidaan kehittää 

projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa metalliteollisuuden yrityksessä. Tutkimuksessa 

selvitettiin, että millaisia kehitystarpeita tai ongelmia kohdeyrityksellä on liittyen heidän 

projektiliiketoimintaansa ja projektinhallintaansa projektin elinkaaren eri vaiheissa. 

Havaittuihin kehityskohteisiin oli tavoitteena löytää digitaalisia ratkaisukeinoja, joilla 

saadaan tehostettua kohdeyrityksen projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa. 



86 

 

Tutkimuksen kohdeyritys toimii Suomessa metalliteollisuudessa. Yritys toimii erilaisten 

koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä huollossa. Yritys on toiminut pitkään perinteisen 

tuotannon varassa ja on kehittämässä liiketoimintaansa enemmän kohti laajempien 

kokonaisuuksien toimittamista eli kohti projektiliiketoimintaa. Yrityksen projekti-

liiketoiminnan kasvaessa myös projektien hallittavuus muuttuu vaativammaksi, jolloin sen 

tueksi tarvitaan projektiliiketoimintaa ja projektinhallintaa tukevia digitaalisia järjestelmiä. 

Tässä tutkimuksessa menetelmänä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää, koska 

tutkimuksessa halutaan saada kuvaus projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehittämisestä digitaalisin keinoin. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, 

joissa haastateltaville annettiin mahdollisuus lähestyä aiheita omien näkemyksiensä pohjalta. 

Tutkimusta varten haastateltiin 11 henkilöä kohdeyrityksen sisältä, joilla on laajasti 

kokemusta yrityksen projektiliiketoiminnasta ja sen eri vaiheista. Haastatteluissa pyrittiin 

saamaan selville haastateltavien näkemyksiä projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehittämiseksi ja kuinka ongelmia voisi ratkaista digitaalisin keinoin.  

Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan 

kehityskohteita, joita voidaan kehittää digitaalisin keinoin. Tutkimuksen kohdeyrityksen 

projektiliiketoiminnan voi sanoa olevan vielä kehitysvaiheessa. Tutkimuksen tuloksissa siis 

esiintyi kehityskohteita, jotka voi nousta esille kehitettäessä perinteistä liiketoimintaa kohti 

projektiliiketoimintaa. Tutkimuksen tuloksien mukaan merkittäviä kehityskohteita olivat 

yhtenäisen projektinhallintajärjestelmän kehittäminen, huoltopalveluiden kehittäminen kohti 

ennakoivaa kunnossapitoa sekä myynnin ja markkinoinnin digitaalisen tukimateriaalin 

kehittäminen. 

Projektinhallintajärjestelmän kehittämisen kautta pyritään yhdistämään projektinhallinnan 

useat työkalut ja projektien tiedot samaan järjestelmään. Projektinhallintajärjestelmän kautta 

pystytään hallitsemaan keskitetysti projektinhallinnan osa-alueita ja seuraamaan projektien 

tilaa reaaliaikaisesti. Sen kautta pystytään seuraamaan tehokkaasti projektien resursseja, 

aikataulua, kustannuksia, hankintoja sekä muuta tiedonkulkua. Projektinhallintajärjestelmän 

kautta voidaan tehostaa projektiliiketoimintaa, koska reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon 
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perusteella voidaan tukea parempaa päätöksentekoa eikä päätöksentekoa tarvitse perustaa 

arvioihin ja oletuksiin. 

Myynnin ja markkinoinnin digitaalisen tukimateriaalin kehittämisen kautta luodaan 

projektien myyjille työkaluja helpottamaan asiakkaan luona tehtävää myyntityötä. 

Ongelmaksi nähtiin, ettei kaikilla myyjillä ole samanlaista osaamista ja kokemusta myydä 

projekteja. Kehitettävien digitaalisten tukimateriaalien kautta pyritään siihen, että kaikilla 

myyjillä olisi samankaltaiset lähtökohdat myydä projekteja ja samalla tehostetaan 

myyntityötä asiakkaan luona. Lisäksi digitaalisilla keinoilla nähtiin potentiaalia parantaa 

projektien markkinointiviestintää, kuten videoiden, simulaatioiden ja sosiaalisen median 

hyödyntämisen kautta. Näillä digitaalisilla keinoilla voidaan konkretisoida asiakkaalle 

projekteilla saavutettavia hyötyjä ja luoda siten yrityksestä kuvaa uskottavana 

projektitoimittajana. 

Teollisen internetin mahdollistaman ennakoivan kunnossapidon kautta pystytään projektien 

huoltopalveluita kehittämään kohti kuntoon perustuvaa huoltoa. Ennakoivan kunnossapidon 

kautta nähtiin mahdollisena kehittää uutta palveluliiketoimintaa, joka mahdollistaa 

yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ennakoivan kunnossapidon pohjalta voi 

rakentaa huoltopalveluita, joista asiakkaille syntyy arvoa tuotteiden paremman käyttöasteen 

muodossa. Ennakoivan kunnossapidon ympärille tulisi rakentaa uskottavia 

huoltopalvelumalleja, joiden hyödyt pitäisi pystyä osoittamaan asiakkaille. 
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(jatkuu) 

LIITE 1: Haastattelurunko 

Taustakysymykset: 

- Kerro lyhyesti toimenkuvasi yrityksessä? 

- Mikä on roolisi projekteissa? 

- Missä vaiheissa projektin elinkaarta olet (eniten) mukana? 

 

Projekteista yleisesti: 

- Mitkä asiat toimivat hyvin projekteissa yleisesti? 

o Mitkä asiat ovat tärkeitä onnistumisen kannalta? 

- Mitä ongelmia tai kehitettävää projekteissa on tällä hetkellä?  

o Miten näitä kehityskohteita voisi ratkaista digitaalisuuden avulla? 

 

Projektin markkinointi ja myynti: 

- Mikä toimii hyvin projektien markkinoinnissa ja myynnissä? 

- Mitä ongelmia tai kehitettävää projektien markkinoinnissa ja myynnissä on tällä 

hetkellä?  

o Miten näitä kehityskohteita voisi ratkaista digitaalisuuden avulla? 

 

Projektin aloitus ja määrittely: 

- Mikä toimii hyvin projektien aloituksessa ja määrittelyssä? 

- Mitä ongelmia tai kehitettävää projektien aloituksessa ja määrittelyssä on tällä 

hetkellä?  

o Miten näitä kehityskohteita voisi ratkaista digitaalisuuden avulla? 

 

Projektin suunnittelu: 

- Mikä toimii hyvin projektien suunnittelussa? 

- Mitä ongelmia tai kehitettävää projektien suunnittelussa on tällä hetkellä?  

o Miten näitä kehityskohteita voisi ratkaista digitaalisuuden avulla? 



(liite 1 jatkoa) 

   

 

 

Projektin toteutus ja ohjaus: 

- Mikä toimii hyvin projektien toteutuksessa ja ohjauksessa? 

- Mitä ongelmia tai kehitettävää projektien toteutuksessa ja ohjauksessa on tällä 

hetkellä?  

o Miten näitä kehityskohteita voisi ratkaista digitaalisuuden avulla? 

 

Projektin päättäminen: 

- Mikä toimii hyvin projektien päättämisessä? 

- Mitä ongelmia tai kehitettävää projektien päättämisessä on tällä hetkellä?  

o Miten näitä kehityskohteita voisi ratkaista digitaalisuuden avulla? 

 

Käytön tukeminen: 

- Mikä toimii hyvin projektien lopputuotteen käytön tukemisessa? 

- Mitä ongelmia tai kehitettävää projektien lopputuotteen käytön tukemisessa on tällä 

hetkellä?  

o Miten näitä kehityskohteita voisi ratkaista digitaalisuuden avulla? 

 

Lopuksi: 

- Tuleeko vielä mieleen muita projekteihin liittyviä kehityskohteita, mitä ei vielä ole 

mainittu? 

 

 

  


