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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Globaali kilpailun kasvu on nostanut asiakasodotuksia ja johtanut isompiin sekä 

monimutkaisempiin projekteihin. Myös sen mukanaan tuomat hankintaketjut ovat 

lisänneet ulkoistamisen suosiota kustannustehokkuutta haettaessa. Lisäksi 

organisaatioiden tehokkuuspyrkimys on johtanut prosessien vakioimiseen ja 

toistettavuuteen. (Archbold 2008) Tämän ja kiristyneen globaalin taloustilanteen 

seurauksena kohdeyrityksen yksittäisprojektista saama kate (GM) on laskenut 

merkittävästi viime vuosikymmeninä. Siksi kustannusten vuosivaihtelu GM:n ylä- 

ja alapuolella ei ole enää mahdollista etenkään pidemmissä projekteissa. Tähän 

muutokseen vastaaminen on pistänyt yrityksen pohtimaan, kuinka parantaa 

projektien kulujen seurantaa kustannusarvioinnin tarkentamiseksi. 

 

Näitä projektikustannustietoja kerätään projektin vaatiman työn jakamiseen 

käytettävällä työn osituksen rakenteella. Sen jakoon pohjautuvalla numeroinnilla 

toiminnanohjausjärjestelmässä tehdään nämä kustannuskirjaukset. Näin pystytään 

kohdistamaan yrityksen haihduttamo-, kaasutin- sekä sooda- että biokattila-

tuotteiden kustannukset tarkemmin projekteissa. Tämä työn osituksen rakenne ei 

ole kuitenkaan palvellut kustannusseurannan kautta kustannusarviointia 

suunnitellulla tavalla ja lisäkehitys on tarpeen. 

 

Tämän työn teettäjä on Andritz Oy:n Varkauden toimipaikka. Sen toimintaan 

kuuluvat sellun- ja paperinvalmistuksen järjestelmien toimitus tehdasprojekteihin 

ympäri maailmaa. Tämä työ on jatkoa yritykselle vuonna 2012 tehdylle diplomi-

työlle SAP-toiminnanohjausjärjestelmäalustan tarjoamista työkaluista kustannus-

arvioinnin kehittämiseen. Yritykselle sopivammaksi tehtyjen muokkausten myötä 

se on nimetty ASAP:ksi. Tätä työtä lähestytään tarpeen mukaan ja pyrkimyksenä 

on konkreettisten ratkaisujen etsiminen työn osituksen jatkokehittämiseen 

kustannusseurannan näkökulmasta. 



9 
 

    

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Pääongelmana on projektien kustannusten kertymän seurannan epätarkkuus, joka 

estää yksittäisten osa-alueiden kehittämisen ja samat ongelmat toistuvat 

projektista toiseen. Siksi arvioimisen parantamiseksi on käytössä laite- ja 

komponenttitason kustannusseuranta työn osituksen rakenteella. Tämä rakenteen 

käyttö kustannuskirjauksessa pitäisi saada yksinkertaisemmaksi ja näin 

palvelemaan paremmin yrityksen myynti-, tuotehallinta-, suunnittelu-, asennus- ja 

huoltotoimintoja. 

 

Työssä on tarkoitus löytää ratkaisuvaihtoehtoja kyseiseen ongelmaan käyttäen 

aiempia teorioita, kokemuksia sekä esikuva-analyysejä. Näistä luotavaa 

ideaalitilannetta verrataan GAP- analyysillä tämän hetkiseen tilanteeseen. Tämän 

analyysin kautta etsitään kehityskohteita ja kolmesta neljään kehitysehdotusta. 

Tarkoituksena on löytää pääperiaatteiltaan sama projektin jakotapa, mutta 

laitteiden eroavuuden takia ne ovat silti tuotekohtaisia. 

 

Näistä ehdotuksista on sitten tarkoitus selvittää yrityksen järjestelmään parhaiten 

istuvat vaihtoehdot käyttöönoton kannalta. Pyrkimyksenä on myös lisätä 

kustannusten läpinäkyvyyttä, helpottaa mittaamista ja tarkentaa projektien 

kustannusten arviointia. Työn ongelman ratkaisua pohditaan seuraavan 

päätutkimuskysymyksen avulla: 

 

- Miten yrityksen työn osituksen rakenteen avulla tuotteen laite- ja 

komponenttitason kustannusseurantaa voidaan jatkokehittää? 

 

Päätutkimuskysymys jaetaan seuraavanlaisiin osatutkimuskysymyksiin: 

 

- Miten kustannusten kirjaamista työn osituksen rakenteen numeroille 

selkeytetään kustannusarvioinnin helpottamiseksi? 

 

- Miten tämä rakenteen jaon selkeyttäminen tulisi toteuttaa palvellakseen 

parhaiten eri toimintoja kuten suunnittelu, valmistus, työmaatoiminta jne.? 
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Tässä työssä ei käsitellä toiminnanohjausjärjestelmiä, eikä niiden mahdollista 

vaikutusta työn ositukseen pohjautuvaan numerointiin. Lisäksi tarkastellaan vain 

edellisessä kappaleessa mainitut yrityksen neljän tuotteen laite- ja 

komponenttitason kustannustiedot ilman yleiskustannuksia sekä niiden työn- 

ositusrakenteita. Syy tällaiseen tarkasteluun on Mynttisen vuonna 2012 tekemän 

diplomityön jäljiltä rakenteessa havaitut merkittävät puutteet. Lisäksi 

implementointi jätetään tästä työstä pois, jotta vältetään työn liiallinen 

paisuminen.  

 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja aineisto 

 

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii syvällisen aiheeseen tutustumisen lisäksi paljon 

erilaista selvitystyötä. Pitää muun muassa löytää työn osituksen laite- ja 

komponenttitason ydinongelmat, kuin myös järkevä kehityksen suunta eriävistä 

näkemyksistä yrityksen sisällä. Aihetta avataan alkuun sisäisellä palaverilla, johon 

osallistuu yksi henkilö kultakin osastolta sekä yksi jokaisen neljän tuotteen parissa 

työskentelevä henkilö. Työ aloitettiin toukokuun 2015 lopulla ja sen tekemiseen 

varataan alustavasti seitsemän kuukautta. 

 

Menetelminä tämä työ koostuu kirjallisuus- ja tapaustutkimuksesta. Teoriaosuus 

kootaan aiemmista työn ositustutkimuksista. Lähteinä käytetään niin tieteellisiä 

artikkeleita, kirjoja, lehtiä kuin myös muita aiheeseen liittyviä julkaisuja. 

Empiirinen osa toteutetaan hankkimalla tietoa niin kohdeyrityksen sisäisillä kuin 

muiden yritysten työn osituksen rakenteen esikuva-analyysihaastatteluilla. 

 

Nykyisen ongelman kartoittamiseen ja kehityskohteiden saamiseen haastatellaan 

henkilöitä yrityksen sisältä. Lopullisten kehitysvaihtoehtojen analysointiin ja 

valintaan käytetään toteutettavuustarkastelua. Tämä tutkimus on laadullista 

haastateltavien ollessa tiettyjä henkilöitä yrityksen sisällä ja esikuva-analyysien 

yrityksissä. (Tilastokeskus) Tutkimus on myös toimintatutkimusta, sillä 

pyrkimyksenä on saada muutosta oikeasti aikaan. (Metodifoorumi) 
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1.4 Raportin rakenne 

 

Työ alkaa johdannolla sisältäen työn taustan, tavoitteen ja rajaukset sekä 

toteutustavan. Luvussa kaksi selvitetään työn osituksen erittelytapoja samoin kuin, 

miten ositetusta työstä päästään tehtävätasolle. Lisäksi käydään läpi apurakenteita 

tehtävävastuiden jakoon ja kustannusten seurantaan, erittelyyn ja kohdistamiseen. 

Lopuksi kerrotaan vielä työn osituksen ongelmakohdista, suunnitteluohjeita ja 

kehityshuomioita. Luvussa kolme käydään lyhyesti läpi yrityksen nykyistä työn 

osituksen rakennetta kehitystaustoineen. 

 

Luovan osuuden aloittavaan lukuun neljä on kerätty kohdeyrityksen sisäisten 

haastattelujen tuloksia. Siinä käydään ensin läpi aineiston keruuta, haastateltavat, 

analyysitavan ja kysymysten laatimisen. Käsitellään vastaukset WBS:n 

tarpeellisuudesta ja kootaan työn osituksen ydinongelmat sekä 

kehityskohteet/toiveet. Luku viisi sisältää esikuva-analyysit, joissa kappaleiden 

alkuun tulee lyhyesti haastateltavasta yrityksestä ennen haastatteluja. Kohteiksi on 

valittu 3 – 5 samankaltaista mielellään projektitoimintayritystä mahdollisuuksien 

mukaan. Näiltä pyritään selvittämään käytetty työn osituksen rakenne, kustannus-

seurannan toimintatapoja ja menestystekijöitä.  

 

Luvussa kuusi kootaan teorian ja esikuva-analyysin pohjalta ideaali rakenne, jota 

verrataan GAP-analyysillä kohdeyrityksen käyttämään rakenteeseen. Yrityksen 

rakenteen poikkeaman suuruutta arvioidaan ideaaliin nähden. Tätä kautta tehdään 

kehitysehdotusten valinta parhaisiin vaihtoehtoihin käyttäen toteutettavuus-

tarkastelua. Luvussa seitsemän kootaan tulokset yhteen, analysoidaan niitä ja 

tehdään johtopäätöksiä työn tuloksista. Lisäksi pohditaan niiden merkitystä sekä 

työn osituksen jatkotutkimus/-kehitystarpeita. Lopuksi vielä luvussa kahdeksan 

tehdään yhteenveto koko työstä. 
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Taulukko 1. input/output – kaavio 

INPUT KAPPALE OUTPUT 

Otsikko 1. Johdanto 

Selvitetään lähtökohdat 

ja päämäärä 

Tausta, tavoitteet, 

rajaukset, toteutus, 

rakenne  

Aloituspalaveri ja 

sisäiset haastattelut 

2. Työn ositus 

projekteissa 

Oleellinen teoriatieto 

Ymmärrys työn 

rakenteen käytöstä ja 

kehitysperiaatteista 

Aloituspalaverin 

MEMO 

3. Yrityksen nykyinen 

työn osituksen rakenne 

Rakenteen selvitys 

Pohja ongelman 

hahmotukseen ja 

analyyseihin 

Kysymykset 

alkupalaverin 

pohjalta 

4. Kohdeyrityksen 

sisäiset haastattelut 

Näkemykset ongelmista 

Rakenteen ydin-

ongelmat 

Kysymykset teorian 

ja haastattelujen 

tuloksien pohjalta 

5. Esikuva-analyysit 

Millaisia rakenteita 

muilla yrityksillä on 

Mahdolliset kehitys-

suunnat ja teorian 

käytännön toimivuus 

Kymmenen kohtaa 

teoriasta hyvän työn 

rakenteen sisällöstä 

6. Kustannusseurannan 

kehityssuunnat 

Ideaalirakennetaulukko  

3 – 4 sopivinta kehitys-

ehdotusta yrityksen 

järjestelmään 

Edellisen luvun neljä 

kehitysehdotusta 

7. Tulokset, arviointi ja 

jatkotutkimus/-kehitys 

Tulosten analysointi 

Työn käytännön-

vaikutukset ja 

hyödynnettävyys 

Edelliset luvut 8. Yhteenveto 

Kooste työn osioista 

Työn käytännölliset ja 

teoreettiset tulokset 
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2 TYÖN OSITUS PROJEKTEISSA 

 

2.1 Mitä työn ositus tarkoittaa 

 

Projektit eivät aina onnistu johtuen sen laajuudesta, osan työnteon unohtamisesta, 

kestoarvion epätarkkuudesta tai virheellisestä kustannusarvioinnista. (Wikipedia, 

purot.net) Virheherkkyys on inhimillistä sekä ihmisen käsityskyky rajallinen, niin 

ongelman ratkaisemiseksi käytetään erilaisia tapoja hahmottaa, ja osittaa 

projektien rakennetta (Purot.net, Kerzner 2009, s. 434, Helsingin yliopisto) 

Yhtenä näistä käytetään työn ositusta olennaisena instrumenttina projekti-

suunnittelussa johtaen välituotteiden kautta projektin lopputuotteeseen. (Helsingin 

yliopisto, DocFoc, Shelly et al. 2009, s. 2) 

 

Sitä käytetään projektien jaossa eri organisaatioyksiköiden toteutettavaksi sekä 

kustannusten ja muiden resurssitarpeiden arvioimisessa. (Helsingin yliopisto, 

DocFoc, Shelly et al. 2009, s. 2, Pelin 2011, s. 91) Sen hyödyntäminen onnistuu 

myös projektiaikataulusuunnittelussa ja projektin kulun seurannassa niin toimitus-

kokonaisuuden, ajan sekä kustannusten suhteen. (Helsingin yliopisto, Kerzner 

2009, s. 434) Lisäksi sillä saadaan myös perusta projektin kustannusohjaukselle 

sen määrittäessä seurattavat kustannuskohteet. (purot.net, Pelin 2011, s. 92)  

 

Se on projektiryhmän toteuttama sisäisten ja ulkoisten suoritteiden hierarkinen 

jako tavoitteiden suorittamiseen ja vaadittujen toimitusten luomiseen. (PMBOK 

Guide 2013, s. 126, Shelly et al. 2009, s. 2) Lisäksi se on tuotepainotteinen 

laitteiston, palveluiden ja tarvittavan tiedon osiin jakava perhepuu projektin 

päämäärän saavuttamiseksi selkeästi määritellyillä työelementeillä. (Kerzner 

2009, s. 434, Hällgren 2009, s. 4) Tätä varten jäsennys on tehty sen mukaan, 

miten työ tehdään ja miten se kuvastaa projektikustannuksien sekä tietojen 

tiivistämistä. Siksi jako pitää arvioida ja toteuttaa projektin aikana. (Kerzner 2009, 

s. 434, Artto et al. 2006, s. 112 – 113, Murthy, 2014) 
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Siinä tuotteen valmistamisen työtä havainnoidaan tuotteen komponentteina ja 

niiden tarvitsemina työelementteinä. Viimeistellyn rakenteen alimmilla hierarkia-

tasoilla pyritään havainnoimaan tarvittavalla tarkkuudella projektin toteutuksen 

vaatima työn tekeminen tehtävinä. (Artto et al. 2006, s. 112, s. 117) Tällä suurien 

tehtävien jaolla pienempiin osiin mahdollistetaan keskittyminen helpommin 

toteutettaviin töihin ja samalla toiminnot tulevat näkyviksi sekä eritellyiksi. 

(DocFoc, Hällgren 2009, s. 4) 

 

Lisäksi tehtäväelementtejä käytetään apuna esimerkiksi tehtävien verkostoinnissa. 

(Artto et al. 2006, s. 117, Shelly et al. 2009, s. 2) Verkostointi tarkoittaa sitä, että 

määritetään tehtävien suoritusjärjestykset ja niiden tekemiseen menevä aika. 

(Arppe, A. 2007, s. 69) Myös kustannusarviointi ja resurssisuunnittelu toteutetaan 

tehtäväkohtaisesti. Monesti projektitoteutuskin ohjataan ja seurataan tehtävittäin. 

(Artto et al. 2006, s. 117, Shelly et al. 2009, s. 2) Niinpä tätä projektin työn 

määritystä tarvitaan varsinkin suurissa yli sadan henkilötyöpäivän projekteissa 

työn jäsentämiseen. (PMBOK Guide 2013, s. 126, Kerzner 2009, s. 441) 

 

2.2 Työn osituksen lähestymis- ja erittelytavat 

 

Työn osituksen rakenteessa tuote ja osatulokset eritellään joko rakenteellisesti 

tuotteen osana tai järjestelmiin komponenttien muodostaman toimituksen suhteen: 

(Artto et al. 2006, s. 114, Taylor 2009, s. 4, ProjectConnections et al. s. 3) 

 

- Rakenteen mukaisessa/rakenteellisessa osituksessa (kuva 1) projekti 

jaetaan fyysisiin osiinsa. (Kosonen, s. 3, Pelin 2011, s. 93, Kettunen 2009, 

s. 67) Erittely ilmaistaan yleensä annetun ensimmäisen sanan osalta 

substantiivilla, kuten moduuli A, alijärjestelmä A, antenni jne. (Artto et al. 

2006, s. 114, Taylor 2009, s. 4) Substantiivien yleensä ollessa tuotteen osia 

nimitetään sitä joskus myös tuotteen osittamiseksi (Taylor 2009, s. 4). 

Siitä löytyy saman kaltaisuuksia osaluettelon tekemiseen ja on aina 

pohjana projektin osittamisessa. (Pelin 2011, s. 93)  
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Kuva 1. Rakenteen mukainen ositus (Pelin 2011, s. 94) 

 

- Osaprojektien mukainen/järjestelmiin ositus (kuva 2) viittaa siihen, että 

projekti erotellaan systeemeihin (Kosonen, s. 3, Pelin 2011, s. 93, 

Kettunen 2009, s. 67) Se on toiminnallisesti riippumaton kokonaisuus 

yhdistyen kohtisuorasti toisiin projektirakenteisiin. (Pelin 2011, s. 93)  

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Osaprojektien mukainen ositus (Pelin 2011, s. 94) 
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Lisäksi näiden kahden tavan kanssa voidaan soveltaa maantieteellistä 

erittelyä, jossa samaa projektia tehdään useammassa paikassa. Tällöin 

työn ositus tehdään hierarkian ylätasolla jakaen projekti alueittain osa-

projekteihin. (Artto et al. 2006, s. 114 - 115) Siinä koordinointi ja viestintä 

keskittyy sijaintiin. (ProjectConnections et al. s. 3) Näistä erittelytavoista 

vähintäänkin pakollisena on tekemisen mukainen erittely. Näin 

varmistetaan alempien tasojen koostuminen projektin toteutuksen 

vaatimista elementeistä. (Artto et al. 2006, s. 115, Kettunen 2009, s. 67) 

 

Toisena vastaavanlaisena on osastokohtainen erittely yritysosastojen tai 

liiketoiminnallisten vastuualueiden mukaan. (Artto et al. 2006, s. 115, 

Kettunen 2009, s. 67) Siinä projekti jaetaan eri osastojen vastuulle 

osaprojekteiksi keskittyen organisatoriseen yhden johtajan hallintaan. 

(Artto et al. 2006, s. 115, ProjectConnections et al. s. 3) Siksi on 

projektien järjestelyn, suunnittelun sekä seurannan takia järkevää käyttää 

yhtenä erittelynä tätä tapaa. (Artto et al. 2006, s. 115) 

 

Tuotteen ja osatulosten tasojen määrityksen jälkeen varsinainen projektityö 

eritellään työlajien tai vaiheiden mukaan: (purot.net)  

 

- Työlajin mukainen ositus (kuva 3) pilkkoo projektin siinä esiintyvien 

työlajien mukaisesti (Kosonen, s. 3, Pelin 2011, s. 93, Kettunen 2009, s. 

67) Siinä lähtökohta on tuotteen tai palvelun erittely sen valmistusta 

kuvaavalla verbillä. (Artto et al. 2006, s. 114, Taylor 2009, s. 4) 

Ensimmäisen elementin sana voi olla esimerkiksi suunnitella, kehittää, 

optimoida, muuttaa, testata jne. (Taylor 2009, s. 4, ProjectConnections et 

al. 3) Työn ositus pohjautuu juuri tällaiseen tekemisen kuvaamiseen. 

(Artto et al. 2006, s. 115) 
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Kuva 3. Työlajin mukainen ositus (Pelin 2011, s. 95) 

 

- Työvaiheiden mukainen/vaiheittainen ositus tarkoittaa projektin jakoa 

peräkkäisiin erillisiin vaiheisiin (Kosonen, s. 3, Pelin 2011, s. 93, Kettunen 

2009, s. 67) Näin projektiosista saadaan ajallisesti rajattuja sekä toisistaan 

riippumattomia. (Pelin 2011, s. 93) 

 

Erittelyn yleisenä perussääntönä korkein taso kuvaa kokonaisprojektin päämäärän. 

Lisäksi seuraavan vielä mahdollisen ylätason ositus on tärkeä jakaa määrältään 5-

15 hallittavissa oleviin osakokonaisuuksiin. (Artto et al. 2006, s. 115) Nämä 

ylätasot kuvastavat tyypillisesti projektin päätoimituksen työn osia. (Shelly et al. 

2009, s. 2) Kukin näistä osakokonaisuuksista voidaan vielä tarvittaessa jakaa 

projektin työn osalta noin kymmeneen helpommin hallittavaan osaan. (Artto et al. 

2006, s. 115)  
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Lyhenteenä WBS on yleinen nimi projektin työn osituksen rakenteen 

hierarkiatasoille. Kuitenkin osat menetelmäopit kuten PRINCE kutsuu tätä 

diagrammia tuoterakenteeksi. Ero on siinä, mitä puheen osaa käytetään tasojen 

kuvaamiseen. Niinpä diagrammi usein alkaa PBS:nä ja kuvailtaessa enemmän 

detaljeja siitä tulee WBS. Huolimatta tästä nimikkeistön johdonmukaisuuden 

puutteesta ovat jakamisen periaatteet edelleen samat. (Lester 2014, s. 52) 

 

2.3 Tuotteen osituksesta työn ositukseen 

 

Siispä ylimpien projektin päätoimituksen työryhmiä heijastavan tason asettamisen 

jälkeen alkaa työn jako. (Micach 2007, 2, Shelly et al. 2009, s. 2) Siinä pyritään 

jakamaan toimitukset peräkkäisiin pienempiin suoritettaviin työkimpaleisiin, jotka 

ovat toimintojen tuloksia. (Micach 2007, 2, PMBOK Guide 2013, s. 126) Tällä 

pyritään järkevästi projektijohtajan hallittavaan ja annetussa aikakehyksessä 

työryhmän/ryhmien valmiiksi saatavissa olevaan työntasoon. (Micach 2007, 2) 

 

Siitä vielä jatketaan erillisiksi projektituotoksia tarkentaviksi alimman tason työ-

paketeiksi ja tehtäviksi. (DocFoc, Shelly et al. 2009, s. 2, Micach 2007, 2) Näitä 

tehtäviä käytetään toimintojen lajitteluun, missä työ on arvioitu, seurattu, valvottu 

ja aikataulutettu. (PMBOK Guide 2013, s. 126) Projektipäällikön jäsentämän työn 

osarakenteiden tulisi olla: (Artto et al. 2006, s. 112 – 113, Kerzner 2009, s. 434) 

 

- Täsmällisen vastuun sekä omistajuuden kohdistuksen osalta hallittavia ja 

erityisesti yhden henkilön tai työryhmän suoritettavia. (Artto et al. 2006, s. 

112 – 113, 117, Kerzner 2009, s. 434, Micach 2007, 2) 

 

- Itsenäisiä tai vähäisten rajapintojen takia käynnissä olevista elementeistä 

riippumattomia (Artto et al. 2006, s. 112 – 113, Kerzner 2009, s. 434) 

 

- Kokonaispaketin hahmottava yhdistelmä (Artto et al. 2006, s. 112 – 113, 

Kerzner 2009, s. 434) 

 

- Etenemiseltään mitattavia (Artto et al. 2006, s. 117, Kerzner 2009, s. 434) 
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Ne ovat kustannustilien alajaostoja ja peruspalikoita urakoitsijalle suunnitteluun, 

hallintaan ja sopimuksen suorituskyvyn mittaamiseen. Se on käytännössä matalan 

tason työtehtävä tai toimeksianto kuvaten toteutettavan työn. Tästä työstä vastaa 

tarkoin määrätty suorittajaorganisaatio tai ryhmä kustannuspaikkoja, myös työn 

etenemisen seurantaa ja raportointia palvellen. Lisäksi sitä käytetään vertailu-

perusteena määritettävien tehtävien tunnistamiseen. Se on näin kriittinen hallinnan 

taso (liite 4) vahvistaen työn suorittajaorganisaatiolle. (Kerzner 2009, s. 437) 

 

On kuitenkin mahdollista, että varsinaista työpakettien käsittelyä valvovat ja 

tekevät linjavastuupäälliköt raportoimalla projektipäällikölle WBS:n ylemmillä 

tasoilla. (Kerzner 2009, s. 437) Tehtävän jakaminen työpaketteihin mahdollistaa 

siis sekä suunnitelmien ajan ja kustannusten arvioinnin, että määrää tehtävä-

vastuun. (Hällgren 2009, 4) Tämä on myös se taso, millä työnjohtaja seuraa 

työskentelyä. (Micach 2007, s. 2) 

 

Teollisuuden useista tehtäväkokonaisuuksia kuvaavista termeistä työpaketti (WP) 

on yleistynyt. (Kerzner 2009, s. 437, Jettley 2014). Näiden määrä vaihtelee isojen 

projektien sadoista pienempien muutamaan jopa osituksen ainoaan tarkastelu-

tasoon. Niissä pitää ainakin kuvata tulosodotukset ja koko projektityön jakamis-

vaiheita usein ovat: (Artto et al. 2006, s. 117, PMBOK Guide 2013, s. 128) 

 

● Tunnistaa ja eritellä toimitukset ja kuvailtu työ 

 

● Jäsentää ja järjestää WBS 

 

● Tarkentaa ylätasojen kokonaisuus alatasoilla 

 

● Kehittää ja määrätä tunnistuskoodi WBS osille 

 

● Tarkistaa toimitusten jaon määrän sopivuus 

 

(PMBOK Guide 2013, s. 128) 
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WP:n määrittämisessä tulee usein eteen kysymys siitä, miten yksityiskohtainen ja 

pieni työpanoksen tarvitsee olla ollakseen edelleen WP. Tähän ei selkeää 

vastausta ole; se riippuu projektin luonteesta ja laajuudesta. Sen mittarina voidaan 

usein käyttää 8/80 sääntöä eli WP:n ei tule olla kahdeksaa tuntia vähemmän eikä 

80 tuntia enemmän. (Micach 2007, s. 2, Shelly et al. 2009, s. 2) Myös Artto et al. 

(2006, s. 118) suosittelee paria viikkoa. Näin vältetään ekstrahallintotyö ja silti 

keskeneräinen työ sekä eteneminen pystytään vielä kohtuullisesti arvioimaan.  

 

Tämä 80 tunnin sekä 2 – 4 viikon WP ei kuitenkaan ole aina mahdollinen suurissa 

projekteissa. (Kerzner 2009, s. 437, 439) Kerzner (2009, s. 440) toteaakin yleisen 

työpaketin koon kenties olevan 200–300 tuntia ja noin kaksi viikkoa, mutta on 

silti huomioitava vaikutukset suuriin jopa miljoonien välittömien työtuntien 

projekteihin. Tällöin WBS:n WP-tasosuunnittelu tuleekin olla aikavaiheittain 

tapahtuvaa seuraavin ominaispiirtein: (Kerzner 2009, s. 437, 439) 

 

● Esittää työyksikön tasolla, jolla työ suoritetaan (Kerzner 2009, s. 437, 439) 

 

● Erittelee selkeästi yhden WP:n kaikista muista määrättynä yksittäiseen 

toiminnalliseen ryhmään (Kerzner 2009, s. 437, 439) 

 

 Kuitenkin WP:iden selkeällä yhteydellä (Devi ja Reddy 2012, 684) 

  

● Ovat selkeästi itsenäisesti toimitettavia yksiköitä (Devi ja Reddy 2012, 684) 

 

● Sisältää selkeän aloitus ja lopetus päivämäärän, jotka ovat tyypillisiä fyysiselle 

suoritukselle (aikataulun kokoamisen jälkeen) (Kerzner 2009, s. 437, 439) 

 

 Pitäisi olla elinkaareltaan lyhin (Devi ja Reddy 2012, 684) 

 

● Täsmentää budjetin valuutan muodossa, miestyötunteina tai muuna mitattavana 

yksikkönä (Kerzner 2009, s. 437, 439) 

 

● Rajoittaa suoritettavan työn suhteellisen lyhyisiin ajanjaksoihin minimoimaan 

keskeneräistä työtä (Kerzner 2009, s. 437, 439) 
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Lisäksi WP:iden määrittelytarkkuudessa on myös kysymys projektipäällikön ja 

muiden työntekijöiden välisestä luottamuksesta sekä projektin hallintataidoista. 

Luottamuksen puute tai henkilöstön kokemattomuus saattaa houkutella tekemään 

todella tarkat tehtävien ohjeistukset. Se ei ole kuitenkaan järkevää tarkemman 

määrittelyn johtaessa enenevässä määrin ohjauksen ja seurannan hallinnolliseen 

työnlisäykseen. Lisäksi suurempi WP saattaa vaikeuttaa projektipäällikön niihin 

puuttumista esimerkiksi viivästymisen ennakoimiseksi. Sopiva määrittelytarkkuus 

helpottaa väliraportointia ja projektin tilan arviointia. (Artto et al. 2008, 118) 

Alataulukossa kaksi näkyy esimerkki taloprojektin tehtävien määrittelystä. (Artto 

et al. 2006, s. 117 – 118) 

 

Taulukko 2. Taloprojektin työpaketin tehtävälista (Artto et al. 2006, s. 119) 

 

Nro Tehtävät Kesto (päivää) Edeltäjät 
21 Kantavat rakenteet 10  
22 Ulkoseinät 10 21 
23 LVIS -läpimenot 5 21 
24 Muuratut väliseinät 8 21 
25 Pintabetonilattiat 9 23, 24 
26 Kattorakenteet 7 22 
27 Vesikatto 7 26 
28 Ikkunat 6 27 
29 Tasoitetyöt 11 25, 27 
30 Alakatot 18 25, 27 
31 LVIS -työt 20 25 
32 Kevyet väliseinät 17 30 
33 Sisäovet 4 29, 30 
34 Välitarkastus 1 28, 31, 33 

 

Huomionarvoista on toimintojen ja työtehtävien kuulumattomuus työpaketteihin. 

Sillä WP sisältää vain suoritettavan ja seurattavan työn määritelmän toimintojen ja 

työtehtävien luonnosteluun. (Micach 2007, s. 2, Shelly et al. 2009, s. 2) Kovin 

tarkkaa määrittelyä ei kuitenkaan tarvita kunhan tiedetään tehtävältä odotettavat 

tulokset valmiusasteen arvioimiseksi. Monesti WP:stä vastuussa oleva tarkentaa 

tehtäviä ja sisältöjä suunnittelutyönsä tarpeiden mukaan. (Artto et al. 2006, s. 117, 

118) Pohjustettaessa WBS:ää tehtävillä on muistettava: (Kerzner 2009, s. 437) 
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● Selkeät aloitus- ja lopetuspäivämäärät 

 

● Käyttö viestintätyökaluna tulosodotuksiin vertailuun 

 

● “Koko” ajan kesto, eikä milloin täytyy aloittaa/päättää 

 

● Jäsennys niin että minimi projektitoimiston hallinta ja dokumentointi on tarpeen  

 

(Kerzner 2009, s. 437) 

 

Näin käynnistyy tarkan työsuunnitelman teon ensimmäinen askel projektille. 

(Artto et al. 2006, s. 112, DocFoc, s. 1, ProjectConnections et al. s. 1, Kettunen 

2009, s. 61) Tällä tehtävien jaolla varmistetaan työmääräarviointien tarkkuuden 

luotettavuus ja täsmällisyys. Lisäksi saadaan hyvä perusta koko projektin 

toteuttamiselle. (Kettunen 2009, s. 61) 

 

Monissa projekteissa seuraavaksi on ollut tarpeellista kehittää WBS-sanakirja 

(liite 1) tukemaan valmista WBS:ää ja järjestämään projekti kunnolla. Se on 

kertova yksinkertainen dokumentti tarvittavista pyrkimyksistä suorittamaan kaikki 

WBS:ssä määritetty työ. (Micach 2007, s. 2, PMI: PSFWBS 2006, S. 16, Booz et 

al. module 2: WBS, s. 21 - 22) Tämä selkeyttää minkä tahansa yksityiskohdan 

myöhemmin työtä päättäville ryhmän jäsenille tai toimituksia tarkastaville 

osakkaille. (Micach 2007, s. 2) WBS-sanakirja kehitetään vain WBS:n alimman 

tason elementille. (Booz et al. module 2: WBS, s. 22) Paremman ymmärryksen 

saamiseksi miten WBS ja WBS-sanakirja toimivat verrataan sitä kirjaan ja kirjan 

sisällysluetteloon: (Booz et al. module 2: WBS, s. 22) 

 

 WBS on projektin sisällysluettelo ottaen sisällöt haltuunsa systemaattiseen 

tapaan (vaiheet, alaluvut) (Booz et al. module 2: WBS, s. 22) 

 

 WBS-sanakirja on itse tarinan kertova kirja. Tässä tapauksessa mikä työ 

tullaan suorittamaan ja mitä tulosteita tullaan tuottamaan jokaisessa WBS-

elementissä. Näiden kokonaisuus on miten talo tullaan rakentamaan ja 

mitä on tarpeen rakentaa talo. (Booz et al. module 2: WBS, s. 22) 
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Dokumentti tarjoaa yksityiskohtaisen toimitus-, toiminto- ja aikataulutustietoja 

jokaisesta WBS-osasta. Tiedot WBS-sanakirjassa saattavat käsittää seuraavaa, 

mutta sisältöä ei ole rajoitettu: (PMBOK Guide 2013, s. 132) 

 

 Tilitunnisteen koodin 

 

 Työn kuvauksen 

 

 Olettamuksia ja rajoitteita 

 

 Vastuuorganisaation 

 

 Aikataulumerkkipaaluja 

 

 Yhdistettyjä aikataulutoimintoja 

 

 Tarvittavat resurssit 

 

 Kustannusarviot 

 

 Laatuvaatimukset 

 

 Hyväksymiskriteerit 

 

 Teknisiä huomautuksia 

 

 Sopimustietoja 

 

(PMBOK Guide 2013, s. 132) 

 

2.4 Resurssien jako, tehtävävastuut ja työn osituksen rakenne 

 

WBS:n kehityksen jälkeen määrätään sopivat resurssit ja vastuut. Ensin kehitetään 

organisaatiorakenne (OBS) projektille. (Booz et al. module 2: WBS, s. 23) Tämä 

muodostuu lisättäessä WBS:n/PBS:n työpaketeille nimet. (Lester 2014, s. 54, 

Booz et al. module 2: WBS, s. 23) OBS:ää käytetään kehyksenä määrättäessä 

työvastuita. OBS:n jäsentää vastuussa oleva osasto ja sitten suorittava osasto 

alimmalla tasolla. Tämä suorittavan osaston taso on se, missä vastuut ja tarvittavat 

resurssit projektin suorittamiseen määrätään. (Booz et al. module 2: WBS, s. 24) 
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Tämä on organisaation perhepuu samalla tapaa, kuin WBS on projektin perhepuu. 

Se on itse asiassa enemmän perhepuun tai organisaatiokaavion kaltainen. Tätä 

havainnollistetaan kuvan neljä tyypillisellä OBS:n tuotantoprojektilla moottori-

auton asennuksesta. OBS:n suunnittelumallin ero WBS:ään on yhden johtajan tai 

tehtäväomistajan voidessa vastata useammasta tehtävästä. (Lester 2014, s. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Organisaatiorakenne (Lester 2014, s. 55) 

 

Tässä jaossa voi käyttää tehtävävastuukaaviota (RAM) Siinä WBS on pysty- ja 

OBS vaakasuunnassa (kuva 5). (Pelin 2011, s. 103) Projektijohtaja voi luoda 

RAM-kaavion yhdistämällä WBS:n ja OBS:n. Näin tunnistetaan projektitehtävien 

vastuut (myös liite 2). (Booz et al. module 2: WBS, s. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Tehtävävastuukaavio (Artto et al. 2006, s. 143) 
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2.5 Kustannusseuranta/arviointi työn osituksen rakenteessa 

 

Suunnittelu- ja johtamisyrityksistä huolimatta ilmenee erilaatuisia poikkeamia 

projekteissa ja yrityksille aiheutuu kustannusten ylityksiä. Syynä on järjestelmän 

tai projektin keskinäisten suhteiden monimutkaisuus. Nämä ilmaantuvat 

poikkeamat lisäävät olennaisesti projektikustannuksia ja kustannusten 

hallitsemiseksi niitä pitää jollain tapaa seurata. (Hällgren 2012, 2) Tätä jatkuvalla 

seurannalla kerättyä toteutuneiden kustannusten tietoa verrataan tavoitteeseen ja 

pyritään reagoimaan poikkeamiin asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. (Lindholm 

2009, s. 40) Kuitenkin syntyviä kustannuksia tarkkailemalla harvoin saadaan 

ennakoivaa perspektiiviä päätöksentekoon. (Artto et al. 2006, s. 171) 

 

Tämä saavutetaan sidottuja kustannuksia tarkkailemalla lisäten mahdollisuutta 

vaikuttaa toteutuviin kustannuksiin. Niitä ovat aiemmin syntyneiden menojen 

lisäksi laskuttamaton osuus ostosopimuksista ja tilauksista. Pyrittäessä yhä 

ennakoivampaan tarkkailuun on seurattava säännöllisesti uudistettavien 

kustannusarvioiden muuttumista. Tuolloin kustannusseuranta onnistuu myös 

paljon ennen kustannusten sitoutumista tai toteutumista. (Artto et al. 2006, s. 171) 

On myös tärkeää tuottaa paras mahdollinen kustannusarvio kaikilla tasoilla 

tarkkuuden vaihdellessa projektin vaiheen mukaan. Sen kehittyessä saatavalla 

lisä- tai tarkemmalla tiedolla myös tämä arvio tarkentuu. (Lester 2014, s. 62)  

 

Tällaiseen portaittain yksityiskohtaistuvaan ja lähitapahtumien kustannusten 

arviointiin käytetään vyöryvän aallon periaatetta (Liite 3). (Artto et al. 2006, s. 

172, Lester, s. 62) Tämä nimitys tulee tarkistettujen kustannuksien käyttämisestä 

seuraavan tason arvioinnissa. Siinä kertaalleen saavutettu todellinen lopullinen 

budjettitaso ja asiakkaan hinnan hyväksyntä ovat arviointien perustana. Näin 

kaikkien kustannusten lisähiominen tulee olemaan tarpeellista vain kustannus-

arvioinnin kuukausittaisessa päivittämisessä. Lisäksi tätä kautta voidaan vaikuttaa 

liikevoittoon tai tappioon ilman hintamuutoksia tai ohjausbudjettia. (Lester, s. 62) 
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Tähän projektin kustannusarviontien päivittämiseen WBS:llä tuotetaan eri tasoilla 

tarpeellisia kustannusten yhteissummia. Sen alin elementti eli työpaketti on näistä 

tarkasteltavista kustannuskohteista pienin. Tällä työpaketin WBS-koodilla nämä 

summaukset saadaan jokaiselle tasolle vaivattomasti. (Pelin 2011, s. 101) Lisäksi 

työpaketti liittää yhteen aikataulu- ja kustannusseurannan. Sitä käytetään projektin 

etenemisen mittaamisessa mahdollistaen tehtävien taloudellisen ja ajallisen 

vertailun. (Artto et al. 2006, s. 171) Siispä RAM:n jälkeen projektijohtaja kehittää 

kustannuselementit, sillä WBS-runko helpottaa vaatimuksen yhdistämistä näihin 

pääkomponentteihin. (Booz et al. module 2: WBS, s. 24, module 4: budgeting, 8) 

 

Niinpä WBS-rakenteen kullekin työpaketille luodaan kustannuselementti (CA). Se 

on määrätty WBS-taso seuraamaan yhden työelementin kustannuksen ja 

aikataulun suorituskykyä. (Booz et al. module 4: budgeting, s. 8 - 9) CA on 

merkittävä johtamisen hallintataso yhdistäen budjetin, aikataulun, todellisen 

kustannuksen ja toimituskokonaisuuden. Se vertaa kyseessä olevia toimintoja 

suorituskyvyn mittauksesta saatuun arvoon. (PMBOK Guide 2013, s. 132, Booz et 

al. module 4: budgeting, s. 9) CA:t sijoitetaan valittuihin johtopisteisiin WBS:ssä 

voiden sisältää useammankin työpaketin, kuten liitteessä neljä. (PMBOK Guide 

2013, s. 132, Kerzner 2009, s. 637) Kuitenkin työpaketti pitäisi liittää vain yhden 

CA:n kanssa, mutta elementti voi sisältää useamman suunnittelupaketin tunnetulla 

työn sisällöllä ilman aikataulutoimintoja. (PMBOK Guide 2013, s. 132) 

 

Projektipäällikkö hallitsee resursseja mieluummin linjavastuussa olevan henkilön 

kautta. Silloin projektipäälliköt päätyvät hallitsemaan suoria työkustannuksia 

avaamalla ja sulkemalla työtilauksia. Tätä varten pitää määrittää veloitusnumerot 

jokaiselle työelementille. (Kerzner 2009, s. 637) Työelementtijohtaja (CAM) on 

vastuussa työlausunnon toteuttamisesta yhdistettynä niiden määrätyille kustannus-

elementille/elementeille. Lisäksi projektipäällikön ja yhteistyökumppanien täytyy 

määrätä suorituskyvynmittaustarve ja yksityiskohta kustannuselementtitason 

luomiseen sisällytettynä työ- ja suunnittelupaketteihin. (Booz et al. module 4: 

budgeting, s. 9 – 11, Kerzner 2009, s. 637) 
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Työpaketit, kuten aiemmin on määritelty, ovat yksityiskohtaisia lyhyen aikavälin 

(yleensä ≤ 6kk) työ- tai materiaalinimikkeitä tarvittavan työn suorittamiseen. 

(Kerzner 2009, s. 637, Booz et al. module 4: budgeting, s. 11) Tätä havainnoi 

kustannuselementtikoodiositus ja työnvaltuutuslomake. (liitteet 5 ja 6) Niissä 

määritellään kustannuspaikat, jotka ovat ”avoinna” tälle veloitusnumerolle, 

saatavilla olevat henkilötyötunnit ja käyttöajanjakso. (Kerzner 2009, s. 637) 

 

Jos henkilötyötunnit määrätään kustannuspaikalle 2400, on veloitusnumero 

käytettävissä 24xx kustannuspaikoille. Työnvaltuutuslomakkeen täsmentäessä 

kustannuspaikaksi 2610 on veloitusnumero käytettävissä 261-alkuisille. 

Täsmennyksen ollessa 2623 ei ole enää olemassa alempia kustannuspaikkoja ja on 

ainoa kustannuspaikka, joka voi käyttää työtilauksen veloitusnumeroa. Toisin 

sanoen osastopäälliköllä on oikeus jakaa osastotasolle avautuvan veloitusnumeron 

henkilötyötunnit eri osien ja alaosien kesken. (Kerzner 2009, s. 637) 

 

Yhtiön menettelytapa yleensä määrittelee sallitut kustannuspaikkatasot, jotka voi 

määrätä työnvaltuutuslomakkeessa. Nämä sallitut tasot liitetään työn osituksen 

rakenteeseen. Esimerkkinä kustannuspaikka 5000 voidaan määrätä rakenteen 

projektitasolle, mutta vain osasto, osio tai alaosio kustannuselementit voidaan 

määrätä WBS:n tehtävätasolle. Lisäksi nämä WP:t sisältävät tehtävätason 

alapuolella erillisen työn osan, jolle määritellään: (Kerzner 2009, s. 637) 

 

- Lyhyt työn tarkoituksen kuvaus 

 

- Aloitus- ja lopetuspäivämäärät 

 

- Loppuun saatetut virstanpylväät 

 

- Meneillään olevan työn mittaus 

 

- Aikaperusteinen budjetti suorana työvoimana, materiaalina, muina suorina 

kustannuksina ja alihankkijasopimuksen mukaan  

 

(Kerzner 2009, s. 637) 
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Seuraavaksi otetaan tarkasteluun suunnittelupaketit (PP) kuvastaen kustannus-

elementtien tulevaa työn osaa, jota ei ole vielä jaettu detaljeiksi WP:iksi. Sillä on 

budjetti, arvioitu aloitus/lopetuspäivämäärät ja työlausunto. Tämä määrittely 

muuttaa PP:n WP:ksi seuraavilla alkuperäisen budjetin tarkoituksenmukaisen 

käytön varmistavilla rajoituksilla: (Booz et al. module 4: budgeting, s. 11 - 12) 

 

- Kaikki PP:t muuttuvat WP:iksi, kun vaatimukset määritellään, ja ovat 

aikataulutettu alkamaan vähintään kuukauden myöhemmin kuin nykyinen 

raportointiajanjakso (Booz et al. module 4: budgeting, s. 11 - 12) 

 

- Siirtyminen PP:stä WP:hen on ryhmävetäjän arvioima ja dokumentoituna 

muutospyyntönä (RR). (Booz et al. module 4: budgeting, s. 11 - 12) 

 

- Mikä tahansa siirtyminen aikataulun tai kustannuselementin budjetin 

muutoksella on RR:n toimi. (Booz et al. module 4: budgeting, s. 11 - 12) 

 

Nyt tutustuttuamme työ- ja suunnittelupaketteihin esitetään kuvassa kuusi miltä ne 

näyttävät WBS:ssä. (Booz et al. module 4: budgeting, s. 11 - 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6.  Suunnittelu ja työpaketit työn osituksen rakenteessa (Booz et al. module 

4: budgeting, s. 13) 

Portaikko 

1.1.1.3 

Valuta perustus 

1.1.1.1 

Asenna sisäpiha 
1.1.1.2 

Asenna katetuet 
1.1.2.3 

Kehyksen ulkoseinät 

1.1.2.1 

Kehyksen sisäseinät 

1.1.2.2 

Asenna B/K kiintokalusto 

1.1.3.3 

Asenna vesikanavat 
1.1.3.1 

Asenna kaasukanavat 

1.1.3.2 

ACME asunnot yhtymä 
1 

Talonrakennusprojekti 
1.1 

Kehykset 
1.1.2 

Betoni 
1.1.1 

Putkisto 

1.1.3 

Työ/suunnittelupakettitaso 

Kustannuselementtitaso 

Taso 4 

Taso 2 

Taso 3 

Taso 1 
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Oleellista on myös työpakettien koodaaminen sopimaan projektin kustannus-

koodausjärjestelmän kanssa. Tämä auttaa verkoston koko jonon tunnistamista 

alkaen kokonaistoiminnan alueista alas yksittäisiin tehtäviin. Tästä syystä WBS 

on looginen lähtökohta myöhempiä suunnitteluverkkoja varten. Toisena etuna on 

mahdollisuus antaa kustannusten kohdentaminen jokaiselle WBS:n tehtävälle, 

millä autetaan rakentamaan hankkeen kokonaiskustannukset. (Lester 2014, s. 51) 

 

Lisäksi WBS lyödään lukkoon antamalla kullekin työpaketille kustannuselementti 

ja luomalla niille yksilölliset tunnisteet tilien koodista. (PMBOK Guide 2013, s. 

132) Samalla pyritään luomaan WBS:stä riittävän tarkka niin, että jokaisella 

kustannuselementillä on ainutlaatuinen WBS-elementti. (Devi ja Reddy, s. 683) 

Näin tunnisteilla tarjotaan rakenne hierarkiselle kustannusyhteenvedolle, 

aikataululle ja resurssitiedoille. (PMBOK Guide 2013, s. 132) 

 

Tämän kaiken tavoitteena on pystyä hallitsemaan projektia kohdentamalla voima-

varoja ja antamalla rajoitteita jokaiselle tehtävälle. On aina helpompaa hallita 

useampaa pientä kokonaisuutta kuin koko yritystä yhtenä toimintona. (Lester 

2014, s. 51) Kustannusseurannan näkökulmasta pitäisi kuitenkin huomioida, että 

vaadittava kustannus analyysitietojen valmistamisessa kullakin alemmalla tasolla 

saattaa kasvaa räjähdysmäisesti. (Kerzner 2009, s. 440) 

 

2.6 Kustannuserittely ja kohdistus työn osituksen rakenteen avulla 

 

Projektikustannusten ja tiedostojen kontrolli vaatii myös yhdenmukaista määrä- ja 

kustannustietojen jäsentelyä. Näin projektiosalliset voivat muokata tietoja samoja 

periaatteita, ryhmittelyjä ja määrämittausperiaatteita noudattaen. (Lindholm 2009, 

s. 18) Tässä kustannusten erittelyvaiheessa voidaan siis käyttää pohjana aiemmin 

läpikäytyä WBS:ää. (Artto et al. 2008, s. 155) Se toimii lähteenä, jota kautta 

kaikki kustannukset ja hallinta kulkeutuvat. Siksi se palvelee työkaluna, josta 

suorituskyky voidaan jakaa tavoitteisiin ja alitavoitteisiin. Kuten työn eteneminen 

myös WBS antaa kehyksen, josta kustannuksia, aikaa ja aikataulua/ suorituskykyä 

voidaan verrata jokaisen WBS-tason budjettiin. (Kerzner 2009, s. 634) 
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Toinen mahdollinen ulottuvuus on organisaatiorakenteen mukainen projektiin 

osallistuvien yksiköiden, ryhmien tai henkilöiden kuvaaminen. Kuva seitsemän 

esittää WBS:n ja OBS:n erittelyulottuvuusmatriisia, jossa WP:iden taloudellinen 

osa korvataan kustannuspaikoilla. Kustannuspaikka kertoo eri organisaatio-

yksiköiden resurssien osallistumisesta työkokonaisuuksiin. Nämä osallistujat 

aiheuttavat näin kustannuksia tai kirjaavat niitä kustannuspaikoille. Kaikilla 

WP:illä ja kustannuspaikoilla on vastuuhenkilö vastaamassa omasta sektoristaan. 

(Artto et al. 2008, s. 155 - 156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kustannuspaikat erittelyulottuvuusmatriisina 

 

Kohdistettavien kustannusten moninaisuuden takia toteutetaan usein ryhmittely 

kustannuslajeihin kuten henkilöstökulut, matkakulut, materiaalikustannukset ja 

ostot. (Artto et al. 2008, s. 156, Pelin 2011, s. 167) Tätä lajittelua kustannus-

paikkoihin ja -tyyppeihin kutsutaan kustannusten ositukseksi/ kustannus-

rakenteeksi (CBS). (Arppe, A. 2004, s. 68) Tämä kustannusten lajittelu on kolmas 

ulottuvuus kustannusten erittelyssä ja se on saanut kustannuskuutio nimityksen 

kolmiulotteisuudestaan (liite 7). (Artto et al. 2008, s. 157, Pelin 2011, s. 169, 

Arppe, A. 2004, s. 68) Näin helpotetaan koko projektin kustannusjakauman tekoa 

eri kustannustyyppeihin/lajeihin tekemällä se yksittäisille WP:ille. (Arppe, A. 

2004, s. 68) 
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Kustannuslajirakenteiden tarkkuus ei ole vakio ja siksi tarpeen mukaan pää-

kustannuslajeista luodaan alatasojen mukana tarkentuva rakennehierarkia. Tämä 

tarkentaminen johtaa lopulta usein kirjanpidon tilejä vastaaviin elementteihin. 

Projektikustannuksien kirjauksien kohdistamiseen käytetään laskentatoimen 

järjestelmään sille avattuja työn osituksen rakenteen elementtejä. (Artto et al. 

2008, s. 157, Pelin 2011, s. 169) Kohdistaminen tapahtuu kustannuksen 

kirjaamisen yhteydessä merkittävällä työn osituksen elementin koodilla. (Artto et 

al. 2008, s. 157, Pelin 2011, s. 169) Kohdistuksessa tarvitsee myös merkitä työn 

tekijän tai materiaalihankkijan organisaatiokoodi ja kustannuspaikan elementtiin 

kytkevä koodi. (Artto et al. 2008, s. 157) 

 

Kustannusten kohdistamisessa menetelmänä käytössä voi olla myös projektin 

tilikartta (kuva 8). Se on WBS:n ja OBS:n ristikko CBS:n tuomalla kolmannella 

kustannuslajien erottavalla ulottuvuudella. Tällä yhdistelmäkoodilla onnistuu 

kustannusten kohdistaminen esimerkiksi seuraavasti: 1.110 – 420 – 4 (WBS – 

OBS – CBS) (Pelin 2011, s. 102, 169 - 170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Tilikartan muodostaminen (Pelin 2011, s.168) 
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Ennuste Toteutunut Sitoutunut Budjetti  
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Kulut pitää pystyä jakamaan projektin osille ja vastuualueille. (Pelin 2011, s. 169) 

Todella yksityiskohtainen erittely voi kuitenkin johtaa jopa tuhansiin kustannus-

elementteihin. Silloin projektin johtamisresurssit kuluvatkin epäolennaiseen kuten 

jatkuviin kustannusarviopäivityksiin. Siksi suositellaan melko karkeaa projekti-

johtamista tukevaa erittelyä. Pakollisten kiinteiden ja toteutuneiden kustannusten 

kirjaaminen tarkimmalle tasolle asti menee kuitenkin samalla vaivalla alimpien 

tasojen kertyessä myös ylemmille tasoille. (Artto et al. 2008, s. 157 - 158)  

 

2.7 Työn osituksen ongelmakohtia 

 

Jotkut lähdemateriaalit suosittelevat jokaisen WBS-tason elementtien rajoittuvan 

viidestä yhdeksään sen ollessa teoreettinen raja lyhyelle muistille. Tärkeämpää on 

kuitenkin luoda looginen suunniteltujen lopputuotteiden ryhmittely kuin murehtia 

ihmisten lyhytaikaista muistia. (Taylor 2009, s. 9, Deivi ja Reddy 2012, s. 686) 

Myös yksi yleinen johdon virhe on välittömien tukitoimintojen yhdistäminen 

hallinnollisiin toimintoihin. (Kerzner 2009, s. 441) 

 

Esimerkiksi tuotannon osastojohtajaa voi tarvita järjestämään tukea hallinnallisen 

valmistuksen suunnittelua varten läpi ohjelman keston. Jos hallinnollinen tuki 

levittäytyy jokaisen projektin ylle, saatu kuva vääristyy todellisista tarvittavista 

tunneista toteuttamaan jokainen ohjelman projekti. Jos yksi projekteista pitäisi 

perua, silloin kokonaisohjelman tukihenkilötyötunnit tulisivat vähenemään. 

Samalla kuitenkin hallinnolliset ja tukitoiminnot voivat olla vakioita huolimatta 

projektien ja tehtävien määrästä. (Kerzner 2009, s. 441)   

 

On olemassa myös yleinen harhaluulo WBS:n jakamistehtävän helppoudesta. 

Toki WBS:n kolme ylintä johtamistasoa kehittämisessä ovat usein rullatasoja, 

joiden lähtökohtavalmistelusta on tulossa yleinen käytäntö. Kuitenkin WBS-

tasoilla 4-6 lähtökohdat eivät ehkä ole tarkoituksenmukaisia. Tämä johtuu alla 

mainituista kahdesta ensimmäisestä syystä (kohdat 1-2), jotka ovat yleisimmän 

viiden WBS:n luontivirheen joukossa: (Kerzner 2009, s. 440, Micach 2007, s. 3) 
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1. Työpakettien yksityiskohtaisuus 

 

Työnjako erittäin pieniin ja yksityiskohtaisiin työpaketteihin voi vaatia satoja tai 

jopa tuhansia kustannuspaikkoja ja veloitusnumeroita. Tämä voi nostaa pakettien 

johtamis-, hallinta- ja raportointikustannukset yli hyötyjen. (Kerzner 2009, s. 440) 

Sillä liian yksityiskohtainen jakaminen pakottaa projektin johdon pikkutarkkaan 

johtamiseen ja jopa hidastaa projektin etenemistä. (Micach 2007, s. 3) 

 

Työjako pienempiin paketteihin voi tarjota tarkemman kustannushallinnan vain ja 

ainoastaan linjaesimiesten osatessa määrittää kulut tällä tason tarkkuudella. Linja-

esimiehille pitää antaa oikeus kertoa projektipäälliköille tämän jäädessä pyydetyn 

tason tarkkuudesta. (Kerzner 2009, s. 440) Toisaalta liian suppea jakaminen tekee 

kokonaisuuden hallitsemisen mahdottomaksi. (Micach 2007, s. 3) Tyypillisen työ-

paketin ehkä ollessa 200–300 tuntia ja pari viikkoa on silti nähtävä vaikutukset 

suuriin jopa miljoonien välittömien työtuntien projekteihin. (Kerzner 2009, s. 440) 

 

2. WBS ei ole suunnitelma tai aikataulu 

 

Se ei korvaa projektisuunnitelmaa tai aikataulua, sillä sitä ei vaadita tilauksien tai 

ketjujen luontiin, eikä se ole kronologinen listaus. (Micach 2007, s. 3, Shelly et al. 

2009, s. 2, Taylor 2009, s. 9) Se on pelkkä yksinkertainen jaettujen toimitusten 

kuvaus ja pohja yksittäisosiin pilkotuille aikataulutekniikoille. (Micach 2007, s. 3, 

Shelly et al. 2008, 2, Kerzner 2009, s. 440, Pelin 2011, s. 91) Aikatalutus ennen 

WBS:n suunnittelua ei kuitenkaan ole suositeltavaa. (Taylor 2009, s. 9, Deivi ja 

Reddy 2012, s. 686) 

 

Tämä vastaisi asuntorakentamisessa toimintoja ennen valmiita piirustuksia. Ilman 

keskittymistä suunnitelmallisiin lopputuloksiin on vaikeaa seurata 100 % sääntöä 

kullakin hierarkiatasolla. On myös mahdotonta selvitä WBS:n väärin määritellystä 

aloittamatta alusta. Siksi on tärkeää saattaa loppuun WBS:n suunnittelu ennen 

projektisuunnitelman tai projektiaikataulun aloittamista. (Taylor 2009, s. 9, Deivi 

ja Reddy 2012, s. 686) 
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3. Toimintojen tai tehtävien sijaan toimitukset 

 

WBS:n tulisi sisältää lista jaetuista toimituksista, minkä asiakas/osakas saa 

projektin päättyessä. Se ei ole lista toimituksen tarkoista toiminnoista ja tehtävistä, 

koska ne voivat muuttua projektin edetessä. Se on sen sijaan 

projektitoimituskokonaisuuden täysluokittelu. Siksi ei ole järkevää listata 

tehtäviä/toimintoja. (Micach 2007, s. 3) 

 

4. WBS:n päivittäminen vaatii muutoksen hallintaa 

 

Se on muodollinen dokumentti ja kaikki muutokset, paitsi yksityiskohtien 

asteittainen tarkentaminen, vaativat projektin muutoksen hallintaprosessin 

käyttöä. (Micach 2007, s. 3, Taylor 2009, s. 9) WBS-muutos muuttaa toimituksia 

ja täten projektin päämäärää. (Micach 2007, s. 3) 

 

Tämä on toinen syy, miksi WBS:n pitäisi olla lopputulospainotteinen ja ei 

menetelmien näkökulma. Menetelmät muuttuvat toistuvasti, mutta suunnitellun 

lopputuloksen muutokset vaativat korkeamman asteen muodollisuutta. Jos 

lopputulokset ja toiminnot sekoitetaan, niin muutoksen hallinta saattaa olla liian 

jäykkä toiminnoille sekä liian epävirallinen lopputuloksia varten. (Taylor 2009, s. 

9, Deivi ja Reddy 2012, s. 686) 

 

5. WBS ei ole organisatorinen porrastus 

 

WBS ja organisatorinen porrastuskaavio eivät koskaan ole sama asia. (Micach 

2007, s. 3, Taylor 2009, s. 9, Pelin 2011, s. 102) Silti tehdään virhe siinä, että 

WBS luodaan seuraamaan tätä kaaviota. Vaikka vastuu yleisesti määrätään 

organisatorisille elementeille, niin organisatorista rakennetta seuraava WBS ei ole 

projektin toimituskokonaisuutta kuvaileva eikä lopputulospainotteinen. (Taylor 

2009, s. 9, Deivi ja Reddy 2012, s. 686) Ulkonäöltään ne ovat usein 

samankaltaisia, mutta dokumentteina erilaisia. Porrastus näyttää asiat käskyjen 

ketjuna ja viestinnän linjoina, mutta WBS rajoittuu pelkästään projektiin ja 

näyttää vain toimitukset ja projektin päämäärän. (Micach 2007, s. 3) 
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2.8 Työn osituksen suunnitteluohjeita 

 

Välttääksemme sortumista edellisiin virheisiin seuraavaksi esitellään WBS:n 

suunnitteluperiaatteita: 

 

100 % sääntö 

 

Tämä sääntö on yksi tärkeimmistä WBS:n suunnitteluperiaatteista. Sen mukaan 

WBS:n tulee sisältää 100-prosenttisesti projektin toimituskokonaisuuden 

määrittelemästä työstä. Lisäksi siihen kuuluvat kaikki sisäiset, ulkoiset sekä 

väliaikaiset toimitukset työn suorittamiseksi, mukaan lukien projektin johtaminen. 

(Taylor 2009, s. 4, Micach 2007, s. 2, PMI: PSFWBS 2006, s. 8, Shelly et al. 

2009, s. 2) Sääntöä sovelletaan jokaisella portaan tasolla: työn summa alatasoilla 

tulee täsmätä 100-prosenttisesti päätason edustamaan työhön. (Taylor 2009, s. 4, 

PMI: PSFWBS 2006, s. 8) 

 

Käytännössä kuitenkin WBS yleensä ottaa haltuunsa vain 90 – 95 prosenttia 100 

% tavoitteesta. (Micach 2007, s. 2) WBS:n ei myöskään pitäisi sisältää mitään 

todellisen projektin päämäärän ulkopuolelle jäävää työtä. (Taylor 2009, s. 4, PMI: 

PSFWBS 2006, s. 8, Shelly et al. 2009, s. 2) Toimintojen edustaman työn 

jokaisessa työpaketissa täytyy lisätä työpaketin loppuun suorittamiseen tarvittavaa 

työtä 100-prosenttiin asti. (Taylor 2009, s. 4, PMI: PSFWBS 2006, s. 8) 

 

Suunnitellut tuotokset, ei suunnitellut toiminnot 

 

Toimintosuuntautuneiden yksityiskohtien lisäämisessä WBS:ään huomioitavaa 

on, ettei niitä ole liikaa tai liian vähän. Paras tapa noudattaa 100 prosentin sääntöä 

on määrittää WBS-elementit tuotosten tai tuloksien kannalta. Tämä varmistaa 

myös, ettei WBS ole liikaa menetelmien näkökulma, sallien suuremman 

älykkyyden ja luovan ajattelun projektiin osallistujien osalta. (Taylor 2009, s. 5) 

 

 

 

Paras tapa noudattaa 100-prosentin sääntöä on määrittää WBS-elementit 

tuotosten tai tuloksien kannalta. (Taylor 2009, s. 5) 
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Taso kaksi on kaikkein tärkein 

 

Asia on usein näin, koska taso kaksi ryhmittelee todelliset kustannukset sekä 

aikataulutiedot. Tämä tehdään tulevan projektin kustannuksen ja aikatalutuksen 

arviointia varten. Projektijohtaja saattaa pitää hyödyllisenä tietoa, miten paljon 

valmiin tuotteen suunnittelu vei aikaa. Tätä tietoa voi hyödyntää vastaavissa 

samankaltaisten projektien arvioinneissa.  Osissa tapauksissa projektin johtaja voi 

haluta tietää, miten paljon tuotteen pääosat oikeasti maksoivat. (Taylor 2009, s. 5) 

 

Neljä elementtiä jokaisessa WBS-elementissä: 

 

1. Työn toimituskokonaisuus mukaan lukien kaikki ”toimitukset” 

 

2. Alku ja loppu päivämäärät työn toimituskokonaisuutta varten  

 

3. Työn toimituskokonaisuuden budjetti 

 

4. Työn toimituskokonaisuudesta vastuussa olevan henkilön nimi 

 

(Taylor 2009, s. 5) 

 

Käyttämällä tätä tapaa WBS:ssä projektijohtaja voi lähestyä monimutkaista 

projektia ja hajottaa sen johdettaviin, siirrettäviin osiin. Näin minimoidaan myös 

sekaannukset projektiosapuolien välillä. (Taylor 2009, s. 5) 

 

Toisiaan poissulkevia elementtejä 

 

100 % säännön lisäksi toimituskokonaisuuden selvityksessä on tärkeää välttää 

päällekkäisyyksiä kahden WBS-elementin välillä. Tämä voi johtaa työn 

kaksinkertaistumiseen tai epäselvään viestintään vastuista ja määräysvallasta. 

Tällaiset päällekkäisyydet aiheuttavat todennäköisesti hämmennystä koskien 

projektin kustannuslaskentaa. (Taylor 2009, s. 5) 

 

Kuinka kauas alas? 

On tärkeää, että toimituskokonaisuuden määrittelyssä ei ole päällekkäisyyksiä 

kahden WBS elementin välillä. (Taylor 2009, s. 5) 
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WBS:n alimpana tasona ovat työpaketit, joiden avulla kustannukset sekä työn 

aikataulu voidaan luotettavasti määritellä. (Taylor 2009, s. 6) Kysymys kuuluukin 

milloin lopettaa työn jakaminen pienempiin osiin, kun detaljien tasojen määrään 

vaikuttaa projektin koko ja monimutkaisuus. (Taylor 2009, s. 6, Project 

Connections et al. s. 7, PMBOK Guide 2013, s. 128) 

 

 

Liian laajasti määriteltyjen ongelmana on projektin suorituskyvyn tehokkuuden 

seuraamisen vaikeutuminen. Liian hienojakoisena taas voi olla tehotonta pitää 

seurantaa monesta pääelementistä varsinkin suunnitellun työn mahdollisesti 

ollessa kaukana tulevaisuudessa. (Taylor 2009, s. 6) Silloin jako ei välttämättä ole 

mahdollista koskien toimitusta tai alikomponenttia. (PMBOK Guide 2013, s. 131) 

Tällöin kompromissi voisi löytyä asteittaisesta laadinnasta sallien WBS:n tarkan 

astekohtaisen parantelun ennen työelementin aloittamista. (Taylor 2009, s. 6) 

 

 

Yhtä muotoa tästä pitkissä projekteissa kutsutaan liikkuvaksi aaltosuunnitteluksi, 

mikä luo säännöllisen aikataulun asteittaista laadintaa varten. Tämä aikapohjainen 

WBS hajottaa projektin päävaiheisiin työtehtävien sijasta. (Taylor 2009, s. 6) 

Siinä hankejohtoryhmä usein odottaa, kunnes toimitus/alikomponentti sovitaan 

niin, että WBS:n yksityiskohdat voidaan kehitellä. (PMBOK Guide 2013, s. 131) 

  

Tällaista suunnittelua on esimerkiksi yksityiskohtien alaspäin suunnittelu tasoon 

tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja palaaminen syvempään suunnitteluun 

aikanaan omaksuttaessa lisätietoa. Yleensä liikkuvan aaltosuunnittelun pitää 

pysyä vähintään 2-3 kuukautta todellista tehtyä työtä edellä, mutta tämä vaihtelee 

hieman teollisuudenalasta riippuen. (Micach 2007, s. 3) 

Tehokas raja WBS:n hienojakoisuudelle voidaan saavuttaa, kun suunniteltuja 

lopputuotteita ei ole enää mahdollista määritellä: jäljellä ovat ainoastaan 

toiminnot. (Taylor 2009, s. 5) 

Työn osituksen perimmäinen tavoite on varmistaa kaiken tarvittavan työn 

huomioiminen ja suunnittelun mahdollisimman tarkka tekeminen projektin 

tavoitteiden pohjalta. (Taylor 2009, s. 5) 
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Käytännössä tehokas raja WBS:n hienojakoisuudelle voidaan saavuttaa, kun ei ole 

enää mahdollista määritellä suunniteltuja lopputuotteita, ja ainoat jäljellä olevat 

yksityiskohdat ovat toiminnot. Jollei näitä toimintoja voida määritellä 

noudattamaan 100 % sääntöä, niin WBS:ää ei pitäisi jakaa enää pienempiin osiin. 

(Taylor 2009, s. 6) 

 

Hajottamisen 40 tunnin sääntö 

 

Säännön mukaan jakamisen jatkamiselle ei ole tarvetta, kun elementille on 

kohdennettu noin 40 tuntia suoraa työtä. Se perustuu 40 tunnin työviikkoihin, 

jonka takia useimmat WBS-diagrammit eivät ole symmetrisiä. (Taylor 2009, s. 6) 

 

Hajottamisen neljän prosentin sääntö 

 

Gary Heerkens suosittelee neljän prosentin jakosääntöä WBS:lle. Säännön 

mukaan WBS on sopivasti jaettu, kun alin elementti on noin neljä prosenttia koko 

projektista. Esimerkiksi 26 viikon aikataulun alin elementti on noin yksi viikko ja 

2.6 M€ projektille alimman tason pitäisi olla noin 104K€. (Taylor 2009, s. 6) 

 

Jakamisen 8/80 sääntö 

 

Micach (2007, s. 2) ja Shelly et al. (2009, s. 2) ovat tämän 8/80 säännön kannalla. 

Siinä työpakettien ei tulisi olla kahdeksaa tuntia vähemmän eikä 80 tuntia 

enemmän. Kerzner kuitenkin toteaa, että tämä 80 tunnin sekä 2 – 4 viikon 

työpakettien toteuttaminen on mahdollisesti vaikeaa suurissa projekteissa. 

 

WBS-tunnistenumerointi 

 

Yleisesti käytettävät elementtien peräkkäiset numerokoodit paljastavat projekti-

työn hierarkisen rakenteen. (Taylor 2009, s. 6 – 7, Pelin 2011, s. 92) Koodilla on 

tarkoitus kertoa, mihin ylemmän tason elementtiin kukin osa kuuluu. (Pelin 2011, 

s. 93) Esim. 1.3.2 takapyörä tunnistaa esineen kolmannen tason WBS-elementtinä 

numeroiden ollessa erotettuna desimaalipisteillä. (Taylor 2009, s. 6 - 7) 
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Edellisten lisäksi on monia projektijohtamisen työkaluja WBS:n kehitykseen. 

Näitä työkaluja ovat muun muassa ylhäältä alas ja alhaalta ylös kehitysstrategiat 

sekä erinäiset WBS-pohjat ja yritysstandardit. Näitä käytettäessä on kuitenkin 

tärkeä muistaa varmistaa projektille valitun pohjan sopivuus tarkasti. (PMI: 

PSFWBS 2006, s. 17) 

 

Näillä on kehityksessä monia hyötyjä toistettavuudessa ja johdonmukaisuuden 

edistämisessä. Ne voivat tukea ja toteuttaa standardien perusperiaatteita ja 

vähentää huomattavasti pyrkimystä yksinkertaistaa prosessia, jopa suosien 

uudelleen käytettäviä WBS-tuotteita. (PMI: PSFWBS 2006, s. 17) Taulukossa 

kolme tuodaan esille joitain näiden suosituimpien menetelmien hyötyjä ja 

haasteita. (PMI: PSFWBS 2006, s. 29) 

 

Taulukko 3. Menetelmiä WBS:n luomiseen (PMI: PSFWBS 2006, s. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luontimenetelmä Edut Haasteet 

Ylhäältä alas ● Jäsentää projektin 

tilanneraportointiin 

● Auttaa varmistamaan 

loogisen rakenteen 

● Lisätoimituksiin 

mukautuva  

● Vaatii jatkuvaa huomiota ettei 

yhtään työpakettia katsota läpi 

sormien 

● WBS on oltava riittävän 

tarkka salliakseen johdon 

tarkkailun ja hallinnan  

Alhaalta ylös ● Toimituksia ja työtä 

takaperin lähestyvä  

● Varmistaa kaikkien 

työpakettien mukaan 

ottamisen 

● Kaikkien toimitusten 

tunnistaminen ennen WBS:ää 

● Työpakettien loogisen 

ryhmittelyn varmistaminen 

● Fokus suuressa kuvassa 

WBS-standardit ● Vakio ulkoasut 

● Tehostaa vastaavien 

projektien WBS:n 

johdonmukaisuutta 

● Standardiprojekti 

● Voi johtaa turhien toimintojen 

käyttöönottoon 

● Ei kaikille projekteille 

WBS-pohjat ● Tarjoaa alkupisteen 

WBS:n luomiseen 

● Apuna tarvittavassa 

tarkkuuspäätöksessä  

● Tehostaa vastaavien 

projektien WBS:n 

johdonmukaisuutta 

● Vaatii standardiin sopivan 

projektin 

● Voi johtaa tarpeettomien 

toimintojen mukaan ottamiseen 

tai epäonnistumiseen 

● Ei kaikille projekteille 
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Ensimmäisenä WBS:n kehittämisessä on käytettävän menetelmän valitseminen. 

Siihen vaikuttaa tiimin työskentelytapa, ajatusmaailma kuin myös organisatoriset 

käytännöt. Lisäksi löytyy seuraavia ohjeita valintaan: (PMI: PSFWBS 2006, s. 31) 

 

Ota käyttöön ylhäältä alas kehitysstrategia, jos (PMI: PSFWBS 2006, s. 31) 

  

 Kehitystyöstä vähän tai ei lainkaan kokemusta 

 

 Projektituotteiden/palveluiden luonne ei ole kunnolla ymmärretty 

 

 Projektin elinkaaren luonne ei ole tuttu tai hyvin tunnettu 

 

 Saatavilla ei ole sopivia WBS-pohjia 

 

(PMI: PSFWBS 2006, s. 31) 

 

Ota käyttöön alhaalta ylös kehitysstrategia, jos (PMI: PSFWBS 2006, s. 31) 

 

 Projektin tuotteiden tai palveluiden luonne on kunnolla ymmärretty  

 

 Projektin elinkaaren luonne on hyvin tunnettu 

 

 Saatavilla on sopivia WBS-pohjia  

 

(PMI: PSFWBS 2006, s. 31) 

 

 Rakenneosia yhdistetään (PMBOK Guide 2013, s. 129) 

 

Näiden kanssa aina pitäisi käyttää WBS-standardeja ja -pohjia taulukon kolme 

ilmaistut varoitukset huomioiden. Lisäksi on hyvä pitää mielessä toistettavuus 

rakentamisprosessissa, mikä saattaa riippua useammasta menetelmästä lopullisen 

korkean laadun tuottamiseksi. (PMI: PSFWBS 2006, s. 32) Menetelmän valinnan 

jälkeen voi käyttää seuraavaa neljää vaihetta WBS:n luomiseen: (Murthy 2014) 
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Vaihe 1: Listaa ylimmän tason vaatimukset/toimituskokonaisuuden toimitukset 

 

- Aseta nämä päämäärät/vaatimukset/toimitukset ensimmäiselle hierarkia-

tasolle WBS-diagrammissa (kuva 9). Tämä antaa määritellyn aloitus-

pisteen projektiarviointiprosessiin muuttamalla toimituskokonaisuus-

dokumentin ensimmäiseksi sarjaksi korkean tason vaatimuksia. Yhteys ja 

sidonnaisuus ylä- ja alapuolisten toimituskokonaisuusnimikkeiden välillä 

tekee WBS:stä yhden kuuluisimmista ja hyödyllisimmistä työkaluista 

projektin arviointiprosessia varten. (Murthy 2014) 

 

 

 

  

 

 

Kuva 9. Korkean tason vaatimukset (Murthy 2014) 

 

Vaihe 2: Jaa kukin edellisistä päätoimituskategorioihin 

 

- Seuraavaksi ryhmien pitää paneutua edellisiin vaatimuksiin yksitellen. Ne 

alkavat perehtymään seuraavan tason yhteenvetoihin; mikä on tuote/ 

tuotteet, jotka täytyy luoda, muuttaa tai toteuttaa täyttääkseen vaatimukset. 

Osavaiheena ryhmän pitää kysyä itseltään, mitä tehdä vaatimusten 

saavuttamiseksi. Yhden pitää olla varma, että seuraavan tason jako koskee 

eteenpäin määritettäviä tuotteita/toimintoja (kuva 10). (Murthy 2014) 

 

 

 

 

Kuva 10. Vaatimukset alaluokissa (Murthy 2014)  

 

 

Vaatimus 1 

Toimitus 1 

Vaatimus 3 

Toimitus 3 

Vaatimus 2 

Toimitus 2 

Toimituskokonaisuus

dokumentti 

systeemi

muutos 

1 

systeemi

muutos 

2 

systeemi

muutos 

n 

systeemi

muutos 

1 

systeemi

muutos 

2 

systeemi

muutos 

n 

systeemi

muutos 

1 

systeemi

muutos 

2 

systeemi

muutos 

n 
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Vaihe 3: Jaa kukin päätoimitus yhteen tai useampaan mitattavaan toimintoon 

 

- Seuraavaksi otetaan kukin edellisen vaiheen toimitus/järjestelmämuutos. 

Niille luodaan määritellyt toiminnot tai työtuote/tuotteet. Nämä sisältävät 

tietoa liittyen tarvittavaan lisävaivannäköön jokaisesta toiminnosta sekä 

riskitason ja monimutkaisuuden jokaiselle niistä. Yksi muistettava asia 

WBS:ää alas mennessä on toimintojen jalostaminen, kunnes ne saavuttavat 

järkevän ja mitattavan toiminnan. Tällaisen toiminnan kestona pidetään 

yleensä 40–80 tuntia. WBS-harjoituksella pyritään varmistaa vaatimuksien 

menestyksekäs toteutus kullekin kuuluvalle lopputoimitukselle/työ-

paketille asti (katso kuva 11). (Murthy 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11 Mitattavat toiminnot/työpaketit (Murthy 2014)  

 

Vaihe 4: Tarkista työpakettien toimituskokonaisuuden kattavuuden aukottomuus  

 

- Viimeinen vaihe tässä prosessissa on varmistaa oikean numeroinnin 

soveltaminen jokaisella tasolla. Lisäksi on tarkistettava, että jokainen 

vaatimus on tehokkaasti kohdistunut kullekin määritellylle toimitukselle 

kattaen kaikki keskitason WBS-osat. Jokainen osa kunkin WBS-tason 

sisällä numeroidaan sitä mukaan kuin luodaan. Sitten WBS-osat 

tarkistetaan ylhäältä alas päätasovaatimuksen hierarkisen toimitusnumeron 

selkeän listauksen varmistamiseksi kullekin tasolle. (Murthy 2014)  
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Mitattavia toimintoja 
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... 
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Mitattavia toimintoja 
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... 

Mitattavia toimintoja 
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Samalla varmistetaan myös, ettei yksikään korkean tason vaatimus tai 

keskitason toimitus puutu prosessista. Tämä vaihe myös varmistaa 

listattujen komponenttien käyttöönoton tai listattujen toimintojen loppuun 

saattamisen todella johtavan ennakoituihin tuloksiin. Lisäksi tämä WBS-

numeroinnin listaus antaa hyvän käsityksen projektin johtajalle luotaessa 

projektiaikataulua WBS:n antaessa tarkkaa tietoa kunkin osan toimintojen 

edeltäjälle ja seuraajalle. (Murthy 2014) 

 

Kun WBS on kerran luotu ja ohjelma on käynnistetty, tulee todella kalliiksi 

menettelyksi joko lisätä tai poistaa toimintoja tai muuttaa raportoinnin tasoja 

kustannushallinnan vuoksi. Siksi pitäisi korostaa WBS:n tärkeyttä, koska näin 

voidaan vaikuttaa kustannusvalvonnan toimivuuteen loppupäässä jo WBS:n 

luontivaiheessa. (Kerzner 2009, s. 441) 

 

2.9 Työn osituksen kehityshuomioita  

 

Projektien WBS:n toteutukseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua ja valinta 

riippuu halutusta projektin ohjauksen toteuttamisesta. Esimerkkinä mainittakoon 

projektin elinkaaren vaiheiden tai päätoimitusten käyttö toisella tasolla. (Pelin 

2011, s. 92, PMBOK Guide 2013, s. 129). Oheisessa kuvassa 12 esitellään WBS:n 

kehitysaskeleet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Projektin kehitysaskeleet kohti toimintoja (ProjectConnections et al.) 

 

Projektin 

toimitus

kokonais

uus 

Arvioi työpanos 

ja kustannukset 

Tunnista 

riippuvuudet 

Määrää 

resurssit 

Työn-

ositus-

rakenne 

(WBS)  

Projekti 

aikataulu 

Kompromissit, riskilievennys, suunnitelma/aikataulu optimointi 

Luo projektisuunnitelmadokumentti: sisältäen tiiviin tavoitteen, 

toimituskokonaisuus, kulut, aikataulun, riskin ja johtamisen 

lähestymistavan 
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Yleistä WBS:stä 

 

- Selventää työtä kertoen projektin toimituskokonaisuudesta kaikille yhteis-

työkumppaneille (PMI: PSFWBS 2006, s. 20, Kerzner 2009, s. 440) 

 

- On määritelty substantiivein/adjektiivein ja mukana tarvittava toimitus-

kokonaisuuden kuvaus (PMI: PSFWBS 2006, s. 20, Kerzner 2009, s. 436) 

 

- On perusteellisen työlistan tai organisaatiollisen hierarkian sijaan 

kokonaisvaltainen projektin tavoitteiden luokittelu (Taylor 2009, s. 10) 

 

- On toimitussuuntautunut yksittäisten elementtien hierarkinen ryhmittely 

(PMI: PSFWBS 2006, s. 20) 

 

- Sisältää tärkeimmän projektin toimituskelpoisesta muodostumisesta 

toimituksineen selkeästi (Taylor 2009, s. 10, PMI: PSFWBS 2006, S. 32) 

 

- Toimitukset ovat lisäksi loogisesti jaettu sisältäen aineettomia nimikkeitä 

kuten valmistus, hallinto ja alihankinta (PMI: PSFWBS 2006, s. 20) 

 

- Näiden toimintojen selkeä määrittely ilman päällekkäisyyksiä tuotoksissa 

tai lopputuotteen vaatimassa valmistustyössä (PMI: PSFWBS 2006, s. 32) 

 

- Nämä työpaketit voivat olla eritasolla, kunhan ovat tason yksi alla ja sen 

sisältämä työ ei löydy muista. (Kerzner 2009, s. 436, Pelin 2011, s. 101) 

 

- Ne myös tukevat selkeästi toimittamiseen tarvittavien tehtävien 

tunnistamista (PMI: PSFWBS 2006, s. 32) 

 

- Tähän alimman tason työhön ei pitäisi päätyä ottamaan naurettavia 

kustannuksia verrattuna muihin pyrkimyksiin (Kerzner 2009, s. 440) 

 

- Lisäksi näiden kunkin laskettavuus voidaan antaa yhdelle ryhmän jäsenelle 

/alihankkijalle, muuten jatkojakoa harkittava (PMI: PSFWBS 2006, s. 32) 
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Hierarkiaelementit 

 

- Kolme ylintä tasoa heijastaa yhteistä pyrkimystä, eikä vain yhden osaston. 

Osastokohtainen pyrkimys pitäisi määritellä alatehtävissä ja työpaketeissa 

(Kerzner 2009, s. 435, Taylor 2009, s. 9, PMI: PSFWBS 2006, s. 20) 

 

- Alielementit sisältävät kaiken päätason elementtien työt sovellettuna 100 

% sääntöä (PMI: PSFWBS 2006, s. 20, Kerzner 2009, s. 435) 

 

- Kukin elementti kuuluu vain yhdelle päätason elementille (PMI: PSFWBS 

2006, s. 32, ProjectConnections et al. s. 3, Kerzner 2009, s. 435)  

 

- Kullakin elementillä on vastuuorganisaatio/henkilö (Pelin 2011, s. 102) 

 

- Jokainen elementti edustaa alihankintaa tai ulkoista toimitusta vastaten 

suoraan alihankkijan WBS:ää (PMI: PSFWBS 2006, s. 32) 

 

- Elementeille määrätään tunnistusnumerot kertomaan suhteellinen sijainti 

hierarkisessa rakenteessa. (Taylor 2009, s. 9, PMI: PSFWBS 2006, s. 20) 

 

- Kaikki muutokset edellyttävät yhdistettyä muutosta siihen liittyvissä 

työkaluissa (PMI: PSFWBS 2006, s. 16)  

 

Tarkistaminen 

 

- Tekijöillä ja suunnittelijoilla on samat odotukset, työn suorittajat vastaavat 

luontiprosessista (Kerzner 2009, s. 440, PMI: PSFWBS 2006, s. 20,) 

 

- Jakopäätös koskee jokaista osapuolta (Taylor 2009, s. 10) 

 

- Ei ole liian suppea/tarkka tarjoten riittävän muodon toimituskoko-

naisuuden tarkastelulle (Taylor 2009, s. 10, PMI: PSFWBS 2006, s. 20) 

 

- Useimmat WBS:n elementit alimmalla hallinnan tasolla vaihtelevat 0,5 – 

2,5 prosenttiin koko projektin budjetista (Kerzner 2009, s. 440) 
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Kattava Keskiaste 

● Kehittää WBS:n 

kaikilla ydin-

ominaisuuksilla 

● Soveltaa edes 

minimikokemusta 

projekti arviossa 

● Soveltaa sopivaa 

asiasisältö-

asiantuntemusta 

● Kehittää WBS:n 

kaikilla ydin-

ominaisuuksilla 

 ● Osan käyttö-

ominaisuuksia määrittävä 

ja sisältävä  

● Sovellustehokas 

projektiaikataulu-

kehityksessä ja 

resurssitoimissa 

 ● Soveltaa WBS:n 

kehityksessä 

projektiarviointi-

tekniikoita 

● Kehittää WBS:n kaikilla ydin-

ominaisuuksilla 

● Määrittää ja sisältää kaikki 

vaaditut käyttö- ominaisuudet 

● Sovellustehokas 

projektiaikataulu-kehityksessä 

ja resurssitoimissa 

● Soveltaa WBS-käytön projekti 

kehityksessä ja johtamiseen 

WBS:n arviointitekniikoilla  

● Sovellustehokas ohjaus, 

laadun toteutus ja valvonta, 

riski ja johtamisen, kulu, 

budjetointi jne. 

suunnittelumuutoksessa 

Rajoitettu 

Hyvä WBS: 

 

- On ryhmätoimintaa muiden sidosryhmien kuten talousjohtajien ja 

asiakkaiden kanssa (Murthy 2014, PMI: PSFWBS 2006, s. 20) 

 

- Päivitetään muutoshallinnan mukaan sallien jatkuvan kehityksen sen 

jälkeen, kun projektin toimituskokonaisuus on määritelty ja lukittu (PMI: 

PSFWBS 2006, s. 20) 

 

- Kehittyy iteroituvasti toimituskokonaisuuden etenevän laatimisen mukana 

siihen pisteeseen asti, kun toimituskokonaisuus on määritelty ja lukittu 

(PMI: PSFWBS 2006, s. 20) 

 

-  On tarkasteltu ja arvioitu kuten muut edistymiset (Murthy 2014) 

 

- Pyrkii joustavuudellaan tarjoamaan työkalun projektin toimituskoko-

naisuuden muuttuessa (PMI: PSFWBS 2006, s. 32, Kerzner 2009, s. 440) 

 

- Kehittyy kokemuksen myötä (kuva 13) (PMI: PSFWBS 2006, s. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Työn osituksen rakenteen käyttöjatkumo (PMI: PSFWBS 2006, s. 39) 
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3 YRITYKSEN NYKYINEN TYÖN OSITUKSEN RAKENNE 

 

3.1 Työn osituksen rakenteen kehitystausta 

 

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä on työkaluja projektin aikataulutuksen ja 

edistymisen seurantaan sekä raporttien luontiin. ASAP:n käytössä on kuitenkin 

päädytty vain kustannusten seurantaan WBS-numeroiden avulla. Aiempien 

kokemusten perusteella on todettu järjestelmän tulevan muuten liian raskaaksi 

tietokoneen tehon loppuessa kesken. Lisäksi kustannuksilla on suuri merkitys 

projektin tuottavuuteen. Tämän takia ASAP-järjestelmää hyödynnetään vain 

kustannusseurannassa. Sen myötä yrityksessä on paljon käytössä työllistäviä, 

virheherkkiä manuaalisia seurantoja. (Nieminen, j. 2015) 

 

Tiettyjä globaalin yrityksen päärakenteita ei voi muuttaa, mikä aiheuttaa omat 

haasteensa tytäryhtiöille. Siksi muutosta haetaan enimmäkseen vain laite- ja 

komponenttitasoille. Tuotteet on jaettu WBS:n avulla pienempiin koko-

naisuuksiin, mutta aktiviteettien/toimintojen jakoon sitä ei ole tarkoitettu. 

Hinnoittelu tehdään komponenttitasolla ilman kustannuselementtien käyttöä ja 

vain kulut on jaettu kustannuselementeille, joihin ei tehdä muutoksia. (Nieminen, 

j. 2015) 

 

3.2 Nykyinen työn osituksen rakenne 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä on vanhaa hyväksi todettua 

ositusrakennetta jouduttu muuttamaan järjestelmään sopivaksi. Tämä on tehnyt 

siitä hieman sekavan kokonaisuuden. Lähtökohtaisesti on käytössä osastojen 

välinen kompromissi rakenteesta, mikä ei palvele optimaalisesti juuri ketään. 

Lisäksi rakenteelta puuttuu selkeä vastuuhenkilö tai -organisaatio, joka on 

aiheuttanut eriävän nimikkeistön muodostumisen. (Nieminen, j. 2015) 
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WBS-numerokoodiesimerkki C - 02 - 816752 - 026 - 1110 – 122: WBS-koodin 

alussa oleva kirjain erittelee, onko sopimus tehty asiakkaan kanssa (C) vai onko 

sopimusosapuoli Andritzin toinen divisioona (D). Seuraava numero erittelee, 

missä maassa toimivasta yrityksen konsernista on kyse (02 = Oy, 01 = AG). 

Tämän jälkeen tulee eri projektit erotteleva projektinumero. Sitten eritellään tuote 

(026 = soodakattila, 027 = haihdutin, 088 = voimakattila, 102 = kaasutin) sisäistä 

kustannuslaskentaa varten. Tämä tuote vielä jaetaan laitetasolle (1110 = 

lämpöpinnat), joka toimii kustannusten summatasona sekä sisäisessä että 

ulkoisessa laskennassa. Lopuksi tulee komponenttitaso (122 = veden esilämmitin) 

ulkoista kustannuslaskentaa varten, mikä toimii kulutasona menojen kirjauksessa. 

(Nieminen, j. 2015) 

 

Rakenteessa voi havaita kolme tasoa laskettaessa tuote ensimmäiseksi tasoksi. 

Tuote on ensin jaettu laitetasolle, jossa on käytössä sekä järjestelmiin osittamista 

että rakenteen mukaista, tuotteen fyysisiin osiin erittelyä. Tämä taso on 

seuraavaksi jaettu komponentteihin, joka edelleen sisältää järjestelmiin osittamista 

sekä rakenteen mukaista tuotteen fyysisiin osiin erittelyä. Osakokonaisuuksien 

määrä vaihtelee tuotteen sisältämien järjestelmien ja osien määrän sekä projektin 

koon mukaan, kuitenkin ilman selvää yhteistä logiikkaa. (Nieminen, j. 2015) 

 

Projektityön erittely tapahtuu globaaleille numeroille kootuista paketeista. Niillä 

saadaan esimerkiksi käytetyn suunnittelun kokonaismäärä ilman tarkempaa laite-

kohtaista erittelyä. Tämä menettely on havaittu huonosti toimivaksi. Näin ei saada 

riittävän tarkkaa kustannustietoa tulevien projektien hinnoittelun tarkentamiseksi. 

Tämä johtuu siitä, että ei pystytä osoittamaan selkeää budjettiylityksen syytä 

riittämättömän työlajikustannusten kirjaustarkkuuden takia. Toiveissa on saada 

komponenttitason jälkeen tuleva lisätaso, jolla eriteltäisiin tehty työ kuten 

suunnittelu ja valmistus laitekohtaisesti. Lisäksi tarkoitus on saada WBS-lista 

jaoteltua samalla idealla järjestelmiin kuten yrityksen tuoterakenteessa (kuva 14) 

ja sen alle järjestelmään kuuluvat osat. (Nieminen, j. 2015) 
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Kuva 14. Yrityksen soodakattilan tuoterakenne (Andritz Oy Intra) 

 

 

 

Soodakattila 

Kemikaalinannostusjärjestelmä 

Poistokaasunpesujärjestelmä  
Apupolttoainejärjestelmä 
Apuhöyryjärjestelmä 
Hyöty- ja käyttövesijärjestelmä  
Paineilmajärjestelmä 
Laiteilmajärjestelmä 

Sulan liuotusjärjestelmä 

Palamisilmajärjestelmä 

NCG palamisjärjestelmä 
Savukaasujärjestelmä 
Lentotuhkan keräysjärjestelmä 
Mustalipeäjärjestelmä 
Sularännin jäähdytysjärjestelmä 

Näytteenottojärjestelmä 

Kattilan vesijärjestelmä 

Noenpuhallushöyryjärjestelmä 
Ulospuhallusjärjestelmä 

Syöttövesijärjestelmä 

Kiinnitys ja tukijärjestelmä 
Päähöyryjärjestelmä 

Syöttövesisäiliö (1830-832) 

Ilmanpoistin (1830-832) 

Syöttövesipumppu turbiinilla (2700-702) 

Syöttövesipumppu moottorilla (2700-702) 

Käsikäyttöisiä venttiilejä (1150-152) 

Ohjausventtiilejä 

Automaattiventtiilejä 

Turvaventtiili 

Syöttöveden esilämmitin (1140-145) 

Ekonomaiserit (1110-122) 

Ekon kammio (1220-225) 

Pesuvesipumppu (2700-700) 

Syöttövesiputkisto (1150-152) 

Vesihöyrynkäsittelijä (1140-143)  
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4 KOHDEYRITYKSEN SISÄISET HAASTATTELUT 

 

4.1 Aineiston keruu, haastateltavat, analyysitapa 

 
Nämä haastattelut on toteutettu teemahaastatteluna, koska näissä haastatteluissa 

oli etukäteen päätetty päämäärä eli rakenteessa havaittujen ongelmien koonti eri 

osastojen näkökulmista. Lisäksi tarkoitus oli saada aitoja kokemuksia käyttämällä 

vain laadittuja kysymyksiä sitomaan ja ohjaamaan haastattelun teema tutkimus-

ongelmaan. Ne tehtiin semistrukturoituna eli haastateltavat vastasivat samoihin 

teorian ja alkupalaverin tietojen pohjalta luotuihin kysymyksiin vapaasti (Liite 8). 

Näillä kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan haastateltavien näkemyksiä rakenteen 

tarpeellisuudesta, haasteista/ongelmista, kehitystarpeista sekä syitä kustannusten 

kirjaamisen epätarkkuuteen. 

 

Nämä haastattelut työn osituksen rakenteen ongelmista pidettiin kesän ja syksyn 

2015 aikana. Näihin valitut henkilöt olivat ohjaajan kokoamasta kehitystiimistä, 

joka koostui eri osastojen johtajistosta. Haastateltavia oli yhteensä seitsemän, 

joista yksi tehtiin LYNC- puheluna. Haastateltaviksi valittiin eri osastoja 

edustavia henkilöitä, niin että saataisiin näkökulma mahdollisimman monelta 

kantilta. Alemmissa kappaleissa käydään läpi haastattelututkimuksen ydinsisältö. 

Saatu aineisto on jaoteltu kategorioihin vastauksien samankaltaisuuden mukaan. 

Haastattelun johtopäätökset käsitellään työn johtopäätöskappaleessa. 

 

4.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Haastateltaviin otettiin yhteyttä alkuun sähköpostilla ja tarkempi sopiminen tehtiin 

pikaviesteillä. Ensin haastattelut suoritettiin kuudelle alkupalaverissa sovituille 

henkilöille 24.6.2015 - 5.8.2015. Näiden jälkeen haastateltiin vielä yhtä henkilöä 

2.9.2015. Haastattelut toteutettiin yrityksen toimitiloissa ja ne kestivät puolesta 

tunnista tuntiin. Haastateltavat saivat kysymykset etukäteen mietittäväksi 

haastattelun nopeuttamiseksi. 
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Ne nauhoitettiin ja puhtaaksikirjoittaminen tapahtui haastattelun aikana tehtyjen 

muistiinpanojen pohjalta. Haastatteluista on siis kerätty asiatietoa, eikä käytetty 

suoria lainauksia. Haastattelujen sisällön välittämisessä viitataan haastateltaviin 

työnimikkeillä. Henkilöiden nimet jätetään pois, sillä näinkin aineiston 

luotettavuus ja näkökulmien monipuolisuus saadaan esitettyä. 

 

4.3 Haastattelujen avaaminen 

 

Haastateltavat totesivat WBS:n olevan tarpeellinen kustannusseurannalle 

yhdistämällä asiat kustannuksiin jakamalla tuotteen sekä tarvittavan työn. 

(Haastateltavat 1,2,3,5) Sitä käytetään myös dokumentointiin, verotukseen, 

hankinnan lisätarpeisiin sekä tarkkuuden lisäämiseen. (Haastateltavat 3,4,6) 

Akuuteimmaksi tekijäksi mainittiin se, että WBS on projektin alussa hinnoittelun 

runkona myynnille ja ostopaketin luomiselle. (Haastateltavat 1,4,7) Lisäksi WBS 

on tarpeellinen jokaiselle työskentelijälle jollain tapaa, ja ainakin projektin 

osallisten tarvitsee tuntea se tietyllä tasolla. (Haastateltavat 5,6,7)  

 

Loppujen kysymysten vastaukset jaettiin ongelmiin ja kehitysehdotuksiin. Näiden 

vastausten pohjalta lähdettiin selvittämään kohdeyrityksen WBS:n ydinongelmia. 

Tämä toteutettiin seulomalla samanlaiset vastaukset yhteen ja pohtimalla, mikä 

tämän ongelman perimmäinen aiheuttaja on. Näistä ydinongelmista muodostui 

seuraavanlainen listaus (katso tarkemmat vastaukset liitteestä 9): 

 

1. Ei selkeitä kirjaussääntöjä 

 

2. Tarkkuus ei kohtaa tarvetta 

 

3. Tiedon kulku/tiedottaminen ja rakenteiden eroavuus 

 

4.  Ei selkeää omistajaa/vastuuhenkilöä 
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Sisäisten haastattelujen kehitysehdotuksista/toiveista näiden ydinongelmien 

korjaamiseksi muodostui seuraavanlainen listaus:  

 

5. Asiakokonaisuudet saman numeron alle/ sisälle järjestelmäajatteluna 

 

6. WBS-sisältökuvaus ja käytön parempi ohjeistus 
 

7. Kustannustiedon erittely tarkemmin laitekohtaisena 

 

8. Hinnoittelemattomista raportointi ja oikea kohdistus 

 

9. Johdonmukaisuus nimikevakioinnilla, syvemmällä jäsentelyllä ja 

vakioimisella 

 

Näiden ydinongelmien korjaamiseen kehitysehdotukset huomioiden pyritään 

löytämään ratkaisuja teoriasta. Niitä käytetään myös pohjana seuraavan luvun 

esikuva-analyysien kysymysten laadinnassa. Lisäksi niillä tulee olemaan 

painoarvoa lopullisten tulosten kannalta kehitysehdotusten muodostamisessa. 
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5 ESIKUVA-ANALYYSIT 

 

5.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Näihin haastatteluihin haluttiin projektitoimintaa tekeviä, ei Andritzin kanssa 

kilpailevia yrityksiä ja energia-alakaan ei ollut välttämätön. Hyvien kohteiden 

etsiminen aloitettiin SAP-sivujen ja -toimittajien kautta. Hyviä kohteita etsittiin 

niin rakennus-, voimalaitos-, konepaja-, vesivoima- kuin myös hissiteollisuudesta. 

Kohteiden löytymisen jälkeen netistä selvitetyillä yhteystiedoilla lähestyttiin 

useampia yrityksiä alkuun sähköpostilla ja lopuksi puhelimitse. 

 

Useiden yhteydenottojen kautta löytyi henkilöitä, jotka saivat vietyä asioita 

eteenpäin. Tätä kautta saatiin käynnistettyä prosessit suostumuksen saamiseksi 

haastatteluun sekä parhaan asiantuntijan etsinnät. Saadun haastateltavan kanssa 

sovittiin aika ja paikka tapaamiselle.  Haastattelut muiden käyttämistä rakenteista 

pidettiin loka - joulukuun 2015 aikana. Kaikki kolme haastateltavaa yritystä 

vastasivat vapaasti samoihin teorian ja sisäisten haastattelujen tietojen pohjalta 

luotuihin kysymyksiin (Liite 10). 

 

Näistä paikanpäällä toteutetuista haastatteluista toinen tapahtui Vaasassa ja toinen 

Espoossa. Kolmas käytiin LYNC- puhelinhaastatteluna. Kaikki haastattelut 

kestivät noin puolitoista tuntia. Haastateltavat saivat kysymykset etukäteen 

mietittäväksi haastattelun sujuvoittamiseksi. Molemmat paikanpäällä tehdyt 

haastattelut nauhoitettiin asioiden tarkistusta varten. Puhtaaksikirjoittaminen 

tapahtui haastattelun aikana tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Haastatteluista on 

kerätty asiatietoa eikä suoria lainauksia. 

 

Tuloksissa viitataan haastateltaviin työnimikkeillä. Yrityksen ja haastateltujen 

nimet jätetään pois, sillä näinkin aineisto ja näkökulmat saadaan esitettyä. 

Alemmissa kappaleissa käydään läpi haastattelututkimuksen ydinsisältö. Saatu 

aineisto on jäsennelty niin, että se antaa parhaan mahdollisen kuvan näillä 

yrityksillä käytössä olevista rakenteista. 
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5.2 Lyhyet yritysesittelyt ja haastattelujen avaaminen 

 

5.3 Yritys X 

 

Itävallassa toimiva yritys on yksi johtavista maailmanlaajuisista sähkö-

mekaanisten laitteiden ja palveluiden toimittajista vesivoimaa käyttäville tehtaille. 

(Yritysesittely marraskuu 2015, s. 2, Yritys X) Yritys on hydraulisen sähkön-

tuotannon johtavia toimijoita maailman markkinoilla. (Yritysesittely marraskuu 

2015, s. 2 ).  Se toimii pääsääntöisesti suurien ja pienien vesivoimaloiden palvelu- 

ja peruskorjaussektoreilla. (Yritys X) 

 

Sen tuotteita ovat turbiinit, generaattorit, pumput ja turbogeneraattorit. 

(Yritysesittely marraskuu 2015) Lisäksi se tarjoaa projektin johtamis- ja 

suunnittelupalveluita koskien koko tehdasta automatisoinnista eristystyöhön 

sisältäen käyttöönoton. Työntekijöitä löytyy reilusti yli 200. (Yritys X). Vuonna 

2014 sillä oli lähes kahden miljoonan euron edestä tilauksia. Osuus koko 

konsernin tilausmäärästä oli 30–35 %. (Yritysesittely marraskuu 2015, s. 4) 

 

Tämä yritys valittiin sillä perusteella, että siellä tiedettiin olevan onnistuneesti 

käytössä neljätasoinen WBS-rakenne.   Tämän neljännen tason käyttöönottoon 

ollaan myös kohdeyrityksessä kiinnostuneita. Lisäksi tämä yritys käyttää SAP- 

toiminnanohjausjärjestelmää. 

 

Haastattelun tulokset, henkilö A 

 

Yritys käyttää WBS:ää toteutuneiden kustannusten seurannassa sekä lähtökohtana 

projektipäälliköiden kustannusarvioinneissa. Lisäksi oman valmistuksen osalta on 

käytössä WBS:n loppunumerona vertailupiste. Näin pystytään asemoimaan osa-/ 

materiaaliluettelot oikean WBS-elementin alle. Laitteistotason elementit on jaettu 

yksiköittäin ja WBS:n alla käytetään lajittelua kustannuslajeihin SAP:n 

kustannuselementtien mukaan. Näitä seurataan kokonaistasolla esimerkiksi 

suunnittelussa omalle ja ulkoa hankitulle sekä erityiskustannuksissa.  
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Kaikki tasot pohjautuu WBS:n globaaliin pohjaan kakkostason ollessa 

päälaitetaso. Tästä alaspäin mentäessä tulee enemmän yksityiskohtia omilla 

arkeillaan.  Laitteen kaksi ensimmäistä numeroa on varattu yksikölle (02, 03…) ja 

kaksi seuraavaa numeroa päälaitteelle. 0-taso sisältää määritelmän ja 1-taso WBS-

elementit. Laitetasoja ovat tasot 2-4, joista tasoilla 2-3 voi esiintyä myös projektin 

hallintaa ja suunnittelua. Osilla tasoilla jaottelu menee päälaitteiden mukaan kuten 

varaosilla. Käytettävien tasojen maksimimäärä on neljä. 

 

Jos neljäs taso on käytössä, niin kolmannen tason osakokonaisuuksien maksimi-

määrä on yhdeksän. Sillä rakenteessa merkitseviä numeroita ovat ensimmäiset 

kolme pysyen samana viimeisen muuttuessa. Osakokonaisuuksien vastuun ja 

omistajuuden kohdistuksessa on käytössä divisioonien alaiset segmenttivastaavat 

tiettyjen päälaitteiden kohdalla.  Käytännössä yksi luo rakenteen ja lisämuokkaus 

tehdään keskinäisen kommunikoinnin kautta. Esimerkiksi myynnillä on käytössä 

tarkempi rakenne kuin, mitä projektityön tekemisessä tarvittava SAP:hen viety on. 

Useasti projektipäällikön tarkkuuden tarve on myös myyntiä karkeampi. 

 

Oman valmistuksen päälaitteilla on hyvinkin yksityiskohtaisia työpaketteja, jopa 

osaluettelotasolle, muuten karkeampi. Rakenne sisältää työpaketteja 50-150 ja 

keskimääräinen lukema on 50. WBS-numeron sisältöjä kuvataan Excel- 

tiedostossa, jonka viereen kommenttiruutuun tarkempi selitys tarpeen mukaan. 

Niissä kerrotaan esimerkiksi, mille laitteelle tulee yleistä suunnittelua. Lisäksi 

käytössä on yleisiä ohjeistuksia suullisesti tai sähköpostin välityksellä. 

 

Valmiiden ratkaisujen yhteydessä globaalista pohjasta muokataan projektille 

sopiva. Näin eriävää nimikkeistön käyttöä on esiintynyt globaalin rakenteen 

muuttuessa. Syynä tähän on tiedonkulun unohtuminen tehdyistä muutoksista 

globaaleista pohjista vastaaville. Esimerkiksi maksimipohjasta löytyy tarpeetonta 

materiaalia, jotka projektia perustettaessa poistetaan sen toimituskokonaisuuden 

mukaan. Näiden muutoksien tiedottamisessa pitäisi olla aktiivinen muutoksien 

tiedon välittäjä ”poliisi”, jotta rakennetta pystyisi pitämään ajan tasalla. Tämän 

lisäksi projektipäällikkö voi lisätä mielestään tarpeellisia nimikkeitä. 
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Tuntien kirjauksien yhteneväiseksi saaminen vaatisi perussääntöjen kertomista 

sekä kouluttamista. Esimerkiksi opastaa ja kommunikoida, minne suunnittelu-

kustannukset pitää kirjata käytössä olevan erittelytavan mukaan. Käytössä voi olla 

vaikka suunnittelutyypeittäin erittely kuten yrityksellä X. Lisäksi SAP:n puolella 

kirjauksia oikealle tasolle pyritään ohjaamaan lukitsemalla ylemmät tasot. 

Käyttöön perehdyttäminen on lähinnä, että kerrotaan mistä rakenne löytyy, katso 

sieltä. Tiedon reaaliaikaisuuden tarpeeseen on käytössä yhtiökohtaisia ohjeistuksia 

ja niistä ilmoittaa projektipäällikkö. Esimerkiksi talouden ohjaus tarvitsee kuun 

vaihteessa ja projektiennuste päivitetään kvartaaleittain. 

 

Projektin alkuvaiheen kannalta tarpeellisten numeroiden avaamisessa on kaksi 

vaihtoehtoa. Joko avataan projektirakenne sillä tarkkuudella kuin pystytään, 

hiotaan myöhemmin loppuun ja vapautetaan. Tai sitten avataan vain kaikki 

tarpeellinen, lisätään loput myöhemmin ja lopuksi hiotaan tarkkuus kohdalleen. 

Pääsääntöisesti tämän avaamisen hoitaa projektipäällikkö 

 

Kohdeyritykseen nähden haastateltu yritys on onnistunut paremmin: 

 

- Kustannuselementtien/lajien käytössä WBS:n alla 

 

- Omien ja ulkopuolisten kustannusten erottelussa 

 

- WBS-pohjan hyödyntämisessä 

 

- Työn jakamisessa käyttäen neljättä tasoa 

 

- Epäselvien WBS-numeroiden sisällön kuvauksessa 

 

- Osakokonaisuuksien ja työpakettien määrän määrittämisessä 
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5.4 Yritys Y 

 

Yritys Y työllistää Suomessa n. 3600 henkilöä ja toiminta sijaitsee Vaasassa, 

Turussa, Espoossa ja pääyhtiön konttorilla Helsingissä. (Yritys Y Suomessa) 

Yritys Y on globaalisti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voima-

ratkaisujen toimittaja. Se maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristö-

tehokkuuden ja taloudellisuuden keskittyen teknologisiin innovaatioihin ja 

kokonaishyötysuhteeseen. (Yritys Y lyhyesti) Sen meripuolen tuotteita ovat 

diesel-, kaasu- ja kaksoispolttoainemoottorit. (Wikipedia) 

 

Tämä yritys valittiin esikuva-analyysiin, koska se on sijoittunut Suomen yritysten 

tuloksentekijöiden listalla hyvin. (Kauppalehti: Tuloksen tekijät) Lisäksi sillä on 

käytössä SAP kuten kohdeyrityksellä. Se on myös palkittu yhtenä Suomen 

onnistuneimpana SAP:n hyödyntäjänä. (SAP Quality Awards 2013) Tämä 

haastattelu tehtiin paikanpäällä Vaasassa ja haastateltavana oli yrityksen 

toimitusjohtaja ja kehityspäällikkö.  

 

Haastattelun tulokset, henkilöt B ja C 

 

Yritys käyttää työn osittamista valmistuksessa/toteutuksessa, jolloin käytössä on 

oma WBS kullekin tuotteelle. Myös tuotteiden valmistukseen tarvittavat 

materiaalit menevät suoraan WBS-numerolle. Tätä kautta suoritetaan myös 

todellisten kustannusten jälkilaskentaa, jota ei itse tehtaalla ole. Tätä ennen 

kuitenkin tapahtuu järjestelmän kuten voimalaitoksen myynti asiakkaalle. Myynti-

prosessissa tietolähteenä käytetään varaosia, hinnoittelu menee standardin mukaan 

ja kustannuksia seurataan projektitasolla.  

 

WBS-elementti on käytännössä tarkoitettu tuotannon/työmaan kustannus-

seurantaan. Siinä käytetään standardiaikalaskentaa muuten paitsi erityistehtävien 

puolella. Esimerkiksi oma suunnittelu ei mene standardisuunnitteluna WBS:lle, 

vaan pelkästään ulkopuolinen suunnittelu hakeutuu WBS:lle. Kehityspuolen omat 

työkustannukset taas kohdistetaan tehtaalta saadulle WBS:lle työtuntien mukaan. 
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Käytössä on varsinaisen kokonaisbudjetin sijasta rullaava ennustaminen aktuaali-

kustannusten seurannassa. Tällöin kustannuksia käydään läpi kvartaalivälein. 

Tämä tarkoittaa WBS-elementillä olevaa tiettyä budjettia ja tavoitetta. Elementillä 

saadaan myös ajettua lista kaikista töistä, mikä on vaatinut osaluettelon ylläpitoa. 

 

WBS-numeroinnin lisäksi hankintatoiminnassa on käytössä jokaiselle 

komponentille materiaalinumero. Tämä linkittyy suunnitteluun, ja omalla 

tavallaan myös WBS:ään. Tällä numerolla tehdään ostotilaukset WBS-elementille 

ja komponenttitasoton WBS on vain tehtaalle töitä luova ja tilaava elementti. 

Näille ostoille saadaan tilausnumero SAP:sta saldotietojen mukaan vasta sisäisesti 

toimitusyksiköltä saadulla elementillä. Tuotannossa materiaalinumero toimii 

rakenteen tunnisteena SAP:n kautta. Toisin kuin valmistuksen puolella, missä ei 

ole työpaketteja eikä komponentteja ja päätökset menevät WBS:n kautta. 

 

Tämän hetkisissä tuotteissa näkökulma on melko lailla kompromissi. Jatkossa 

näkökulma uusilla tuotteilla menee ominaisuuksien mukaan. Asiakkaalle 

myydään siis tuotteen ominaisuuksia standardikehyksen mukaan ja siihen asiakas 

voi valita haluamaansa teknologiaa. Näiden tuotteen valittavien ominaisuuksien 

lisäkehittäminen ilman tilauksia kuuluu suunnittelulle. Osituksen perusideana on 

standardituote lisättynä standardiominaisuuksilla. Se pohjautuu tiettyyn tuotteen 

ominaisuuteen projektitietojen erittelyssä standardipaikoilla tilauksen jakamana. 

Tällä ominaisuuksiin keskittymisellä pyritään saamaan parempi hallinta tuotteesta.  

 

Hyvin pitkälti vakioidussa rakenteessa tuotteen hinta koostuu standardihinnasta. 

Siihen summataan NSR:n kautta erikseen lisätyt erityistoiveiden kustannukset. 

Nämä laskee valmistava osasto esimerkiksi poikkeavasta väristä. Silloin raha 

laskutetaan asiakkaalta IOS:n mukaisten tuotteiden määrän mukaan. Nämä NSR:n 

kautta tehtävät muutokset tehdään moduulitasolle ja kohdistetaan yleensä tietylle 

osalle. Osien perushinnoittelu tapahtuu lisäämällä niiden standardihintaan 

kellotettu työaika. 
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Tämän takia tuotannon puolella ei kirjata erikseen työtunteja, vaan tuotannon 

läpimenot ovat standardiaikoja. Lisäksi tietyillä kustannuspaikolla on standardi-

työhinta kapasiteetin mukaan. Kaikkien muiden kustannusten kirjaamista varten 

kullakin projektipäälliköllä on oma WBS. 

 

Tehtaan kehityksessä on käytössä projektityön erittely ja itse rakenteessa on 

käytössä rakenteellista osittamista. Koneistuksessa on käytössä standardi-

hinnoittelu koneistuksen tilauksessa ja standardimoduulit. Rakenteen valmistus-

teknologian mukaan alimman moduulitason toimituskokonaisuuksia on noin 200 

ja niitä ohjataan setteinä. Mikäli tuote ei sisällä erikoistoiveita niin käytössä on 

neljä tasoa, jotka ovat määräytyneet tuotteen ominaisuuksien perusteella.  Kaikilla 

tasoilla on käytössä samat ominaisuudet tuotteen kokoonpanoteknologiassa kuin 

myös komponenteilla. Tuotteen ominaisuuksien määrän mukaan muodostuu 

osakokonaisuuksien määrä.  

 

Rakenteessa on käytössä neljä tasoa jakaen tuotteen ensin sen käyttämiin 

polttoaineisiin. Seuraavana tasona ovat moduulit ja lopuksi on vielä eritelty 

tuotteen sisältämät osat. Suunnittelusäännöistä omalla työkalulla hoidettavassa 

projektihallinnassa on käytössä 40h sääntö elementin tarkkuuden määrittämisessä. 

Lopullisena pyrkimyksenä on tarkentaa elementtejä päivätasolle kahdeksan-

tuntisiksi. Lisäksi rakenteen hierarkisuuden paljastaa WBS-tunnistenumerointi 

toimitusyksiköihin asti. Tunnistenumerona toimii SAP:n kautta tulleen 

numerointilogiikan mukaan 8-9 merkkinen materiaalinumero. Tämän materiaali-

numeron mukaan ei voi päätellä mikä tuote on kyseessä. Tämä tunnistaminen 

onnistuu WBS-numeroilla, joissa käytössä vakio juokseva numerointi. 

 

Nykyisen suunnittelun rakenteesta löytyy paljon turhia optioita, mutta siitä on 

välillä ollut hyötyäkin säästötekijänä. Samasta asiasta puhutaan kyllä useilla 

nimillä suunnitteluryhmiä johdettaessa, mutta rakenteeseen ne ovat 90 % 

standardisoituja. Tähän standardisointiin ei ole kuitenkaan uhrattu enempää 

resursseja sillä suunnitteilla on nykyisen mallin korvaaminen lähiaikoina uudella. 
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Tehtävien ohjeistukseen on ainakin tulossa yleisiä ohjeita asiakkaalle lähetettäviin 

mittapöytäkirjoihin ja tarkentaminen oman soluyksikön sisäinen päätös. 

Käynnissä on myös projekti jokaisen tuotteen valmistuksen rakenteen 

kuvaamiseen. Käytössä tähän on myös 3D-simulointia muissa toiminnan kannalta 

hyvin tärkeiden kohteiden valmistuksen rakenteen kuvaamisessa. Perehdytys 

WBS:n käyttöön tapahtuu tiedottamalla ja kouluttamalla. 

 

IOS huolehtii tuoterakenteesta tilauksen jakamana ja WBS-erittely tehdään 

tehtaalla. Kuitenkin esimerkiksi fundamenttiseinäkaton osituksen hoitaa 

paikallinen alihankkija ja komponenttien tilauksen hoitaa valmistus. Työ-

paketeista/moduuleista vastaa valmistuksen puolella oma yksittäinen 

organisaationsa sekä koneistuksessa että kokoonpanossa. Rakenteella on myös 

oma vastuuorganisaationsa ja erittelyn puolella on omat vastuuhenkilöt. Lisäksi 

projektien alkuvaiheen tarpeellisten numeroiden avaaminen on täysin talouden 

ohjauspuolen hallinnassa. 

 

Kohdeyritykseen nähden haastateltu yritys on onnistunut paremmin: 

 

- Näkökulman valinnassa 

 

- Rakenteen standardoinnissa 

 

o Erittelyn selkeys 

 

o Tasojen ja osakokonaisuuksien määrä 

 

o Nimikkeistön standardisointi 

 

- Käytön ohjeistuksessa/tiedottamisessa 

 

- Rakenteesta vastaavan määrittämisessä 
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5.5 Yritys Z 

 

Yritys Z on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka kehittää ja rakentaa 

liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita. Yhtiö 

toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Virossa. Se kehittää ja rakentaa asiakkailleen 

asuntoja, liike- ja toimistotiloja, logistiikkakeskuksia ja hotelleja sekä muita 

vaativia erityistiloja. Toteutettavat hankkeet ovat joko oman hankekehityksen 

omaperusteisia hankkeita tai projektinjohtourakoinnilla toteutettavia. (Yritys Z. 

Yritys Z yhtiönä: Konsernin rakenne) 

 

Tämä yritys valittiin esikuva-analyysiin, koska haluttiin mukaan ainakin yksi 

menestynyt yritys rakennusalalta.  Vaikka sillä ei ole käytössä SAP kuten 

kohdeyrityksellä, niin tätä kautta saatiin myös osviittaa toisen järjestelmän 

toimivuudesta. Haastattelu tehtiin paikanpäällä Espoossa ja haastateltavana oli 

yrityksen hankekehityspäällikkö. 

 

Haastattelun tulokset, henkilö D 

 

Työn ositus asuntotuotannossa jakautuu kahteen ryhmään liittyen aikataulu-

ohjaukseen ja hankintaan. Aikatauluohjaus on samaan tilaan liittyvää fyysistä 

suorittamista sisältäen 10–20 päätehtävää. Kuitenkin hankintakokonaisuuksia voi 

olla jopa 40–50 johtuen päätehtävien sisäisestä erittelemisestä. Aikataulun 

tehtäviin liittyy rakennusosaperusteisuus ja rakennustekniset työt menevät 

hankintakokonaisuuksien mukaan.  

 

Ensimmäiseksi tehdään tarjousvaiheen kustannusarvio, josta sitten muodostetaan 

tavoitearvio. Tällä tavoitearviolla on tärkeä rooli projektin aloituksessa ja se 

määrittää, millä rahalla mikäkin vaihe tulee suorittaa. Projektin alussa myös 

suunnitteluvaihe avaa tarvittavat työnumerot, jotka kopioidaan eri järjestelmien 

kustannuspaikkaluetteloihin. Niiden kustannuspaikkatiedoilla hankintasuunnittelu 

ohjaa hankintoja. Nämä hankinnat tapahtuu pääsääntöisesti aliurakoinnin kautta ja 

siksi on merkityksellistä miten aliurakointi ositetaan. 
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Käytössä oleva hankintatoimi toimii V10-tuotannonohjauksesta saatavalla 

tilausnumerolla liittyen hankintasopimukseen. Yrityksen hankinta ja kustannus-

järjestelmä on sama, sillä toiminnanohjauksen päälle on rakennettu esimerkiksi 

talouden ohjaustoiminto. Tällaisen toiminnan taustalla on ajatus, että 

tietojärjestelmän pitää tukea prosessia, eikä toisinpäin. Hankinnan suunnittelu-

puoli menee urakalle annettavan kustannuspaikan ja -lajin mukaisena 

lohkoajatteluna siirtyen automaattisesti kustannusseurantaan. 

 

Projekteissa toimihenkilöt on kiinnitetty projekteihin täysipäiväisesti ja 

kirjaamista vaativia tuntipalkallisia on vain muutamia. Näiden muun muassa 

tuotannon insinöörien kirjauksista projektin sisällä on vastuussa työjohtaja. Tähän 

tuntien kirjaamiseen on käytössä sähköinen tuntikirjanpito projektin sisällä palkan 

maksussa. Nämä 90 % alihankinnan takia vähäiset tuntien kirjaukset tehdään 

kahden viikon palkan maksu jaksoissa. Tämän tiedon reaaliaikaisuus varmistetaan 

sillä, että palkkaa ei tule ilman kirjauksia. 

 

Hankinnan jälkeen on työtehtävä- + urakkapakettien luominen saman WBS:n alle 

kustannuslajeittain kuten esimerkiksi perustus + urakka. Rakenteen sisällön 

kuvauksessa käytetään tavoitearviota. Siinä esimerkiksi sama urakka kootaan 

runkourakasta ja perustuksesta saman kustannuspaikan alle. Sisällöt pysyvät 

samoina, mutta niitä voidaan tarpeen mukaan yhdistellä tai pilkkoa. Esimerkiksi 

kylpyhuonelaatoituksen oma hankinta verrattuna alihankinnan järjestämänä voi 

tulla edullisemmaksi riippuen paikkakunnasta. 

 

Jaottelumallina käytetään TALO 80:tä jakaen taloprojektien sisällön sen fyysisiin 

rakennusosiin ottamatta kantaa hankintakokonaisuuksiin.  Tavoitteena on siirtyä 

suunnittelun ja tietohallinnon kannalta edistyksellisempään TALO 2000 malliin, 

joka on käytössä esimerkiksi YIT:llä. Tällä vanhemmalla mallilla voidaan hallita 

jopa 100 miljoonaa tasoa oikein käytettynä. Kuitenkin 3000 aliurakan 

hallitseminen ei toimi, vaan parempi aliurakka määrä on 100–200. Osakoko-

naisuuksia on käytössä 30–100 riippuen urakan koosta sekä määrittelystä ja 

tarkennukset tekee työnohjaaja lohkotietojen mukaan. 
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Jakosäännön mukaan yhden kustannuspaikan ja hankinnan sisältävässä paketissa 

pitää olla vain yhteen urakkaan liittyvää. Tällöin ensimmäiset kaksi numeroa 

kertovat mihin mikäkin kuuluu. Projektijohtamisen työkaluista WBS-rakenteessa 

on käytetty alhaalta ylöspäin mallia kustannusarvion pohjalta. Kustannusten 

valvonta taas rakentuu ylhäältä alas ja ristiin tarkistuksia tehdään tunti-

työntekijöiden osalta tuntien jakamiseen eri paikkoihin. Rakenteen tunniste-

numerointi perustuu enimmäkseen alihankintaurakkaan, jossa toteutuneita 

kustannuksia eritellään nimiketiedoilla. Kohdeyrityksen rakenteeseen verrattuna 

Talo 80 kustannuspaikka vastaa kutakuinkin komponenttia. 

 

Eriävän nimikkeistön käyttöä on ollut ja se sallitaan projektihallinnassa, mutta ei 

asuntotuotannossa.  Seinäelementeillä on sama urakoitsija, jos kahden urakan 

eritteleminen parantuu seurattavuuden kannalta. Lisäksi kaikilla on sama 

hankintajärjestelmä: otetaan yksi nimike ja lisätään tunneille tilausrivi. Rakenteen 

vakioimiseksi on myös pyritty asennustuotannossa hankintasuunnittelun 

samanlaisuuteen käyttäen ns. silmällä nähtävää sääntöä. Näin tarpeen tullen 

pystytään manipuloimaan rakennetta ja tätä kautta parantelemaan ennustetta 

hinnoittelun onnistumiseksi. Tätä kautta pystytään myös näkemään hyvissä ajoin 

miten hinnoittelu on onnistunut. 

 

Rakenteen tarkkuudessa ei mennä työvaiheiden sisälle, vaan tehdään erilliset 

tarkkuuden osalta vaihtelevat ennusteet. Työpakettien sisällöt muodostuvat 

suurimmalta osalta hankintakokonaisuuksien kautta muuttuen eri aliurakoissa, 

kuten talon teknisissä sähkö-, vesi- ja lämpöjärjestelmissä. Töitä tehdään yhdessä 

vuorossa ja kapasiteetin ylittävä työ teetetään erikoisurakoinnilla. Ositus-

rakennetta on jatkokehitetty karsimalla rakenteesta niin kutsuttuja harmaita 

alueita. Esimerkiksi annetaan väliseinäurakka alihankkijalle ja kiistellään sitten 

kuuluuko siihen muu kuin perusseinä. Hankintakokonaisuuksista on pyritty 

saamaan mahdollisimman täydellisiä suunnittelun kautta tarpeettomia poistamalla. 
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Teknisen hankinnan työpäällikkö vastaa rakenteesta ja hankintasuunnittelu kulkee 

läpi työmaalla sovitun. Laskujen kirjausta/litterointia vastaavat tunnit ja 

työnjohtajat seuraa mitä johtaa esimerkiksi väliseinäurakkaa. Tähän on olemassa 

ohjeistus ja kokeneet työnjohtajat tietävät esimerkiksi mitä kustannuspaikka kuusi 

sisältää. Jokaisesta rungosta sisäkaton tekemisen jälkeen vastuullisena toimii 

sisävalmistuksen mestari käytössään työvaiheiden ohjeistusraportteja alimmalla 

tasolla. Kohteen suunnittelua ohjaa rakennuspäällikkö ja rakennuttamisen hoitaa 

työpäällikkö. Näiden välillä on myös jonkinasteista yhteistyötä. 

 

Talonrakennustuotannossa suunnitteleminen ja rakentaminen eritellään toisistaan 

samaan tietokantaan vain kustannusten seuraamiseksi. Sitoutuneita kustannuksia 

seurataan toteuman ja tilauksen kautta kustannusvalvontaan perustuvalla 

maksujen erätaulukolla. Sieltä näkee esimerkiksi minkä verran maarakennustyöt 

on maksanut.  Tällöin kaupalla on joku budjetti ja sen pohjalta tehdään ennuste 

säästöstä. Ennustettavasta säästöstä varataan kuitenkin osa odottamattomien 

yllätysten varalle. Malliprojekteissa on kustannuspaikan muuttaminen luvan 

takana, mutta projektin sisällä on kaikilla oikeus esimerkiksi uuden 

kustannuspaikan lisäämiseen. Tämä ei kuitenkaan haittaa sillä järjestelmä toimii 

niin, että se ei näytä sisällöttömiä paketteja. 

 

Kohdeyritykseen nähden haastateltu yritys on onnistunut paremmin: 

 

- Tietojärjestelmän hyödyntämisessä prosessin tukena 

 

- Nimikkeistön selkeydessä ja loogisuudessa 

 

- Kustannuspaikkojen ja -lajien käytössä 

 

- Hankintakokonaisuuksien hyödyntämisessä 

 

- Rakenteen joustavuudessa 

 

- Muutoksen hallinnassa 
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6 KUSTANNUSSEURANNAN KEHITYSSUUNNAT  

 

6.1 Ideaalirakenteen luominen GAP-analyysillä 

 

GAP-analyysi on tekniikka, jota yritykset käyttävät päättäessään, mitä askeleita 

täytyy ottaa siirtyäkseen nykyisestä tilanteesta toivottuun tulevaisuuden 

tilanteeseen. Sitä kutsutaan myös GAP-tarveanalyysiksi, tarpeiden analyysiksi ja 

tarpeiden arvioimiseksi. Se sisältää kolme askelta. (BusinessDictionary) 

 

Niistä ensimmäisenä on tyypillisten tekijöiden (kuten ominaispiirteet, kelpoisuus, 

suorituskykytasot) listaus nykytilanteessa (”mikä on”). Toisena tulee listaus 

tarvittavista tekijöistä tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi (”mitä pitäisi 

olla”). Lopuksi kolmannessa vaiheessa korostetaan olemassa olevia ja täyttöä 

tarvitsevia aukkoja. GAP- analyysi pakottaa yrityksen pohtimaan, mikä se on ja 

kysymään, mikä se haluaa olla jatkossa. (BusinessDictionary) 

  

Alla olevaan taulukkoon neljä koottiin ensin teoriasta kymmenen kohtaa, mitä 

hyvän WBS:n tulisi sisältää. Näiden pohjalta koottiin teoriasta ja 

yrityshaastattelujen kautta ideaalirakenteen saavuttamiseen käytettäviä keinoja. 

Tämän jälkeen ideaalirakenteen viereen koottiin, miten nämä kohdat toimivat 

nykyisessä rakenteessa vai puuttuvatko jotkut kohdat kokonaan. Lopuksi vielä 

arvioitiin nykyisen rakenteen poikkeaman suuruus ideaaliin nähden asteikolla 

pieni-/suurimerkityksinen karsimisen aloittamiseksi. Tämä luokittelu toteutettiin 

sisäisistä haastatteluista nousseiden ydinongelmien sekä alkupalaverin pohjalta 

saatujen näkemysten perusteella. Lisäksi huomioitiin työn päätutkimuskysymys ja 

sen osatutkimuskysymykset poikkeaman arvioinnissa. 
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Taulukko 4. GAP analyysitaulukko 

Mitä WBS:n tulisi 

sisältää 

Ideaali rakenne Nykyrakenne Poikke

ama  

Elementtejä, joiden 

tunnistusnumero 

kertoo suhteellisen 

sijainnin rakenteessa 

Rakenteen 

hierarkisuuden 

paljastava WBS-

tunnistenumerointi 

Ei selkeästi 

hierarkisuutta 

paljastavaa 

numerointia 

Melko 

suuri 

Dokumentti alimmalle 

elementille, joka 

kokoaa pyrkimykset 

kaiken määritetyn 

työn suorittamiseen 

Työtehtävälista 

WBS-sanakirja 

Kommenttirivi 

 

Numerosisällöistä 

puutteellista tietoa 

kirjaajilla 

Suuri 

Kaikki elementit 

yksittäistoimituksina 

sisältäen aineettomia 

nimikkeitä 

100 % sääntö 

Suunnitellut tuotokset 

ei toiminnot 

Jako järjestelmiin 

Ei aineettomia 

nimikkeitä, eikä 

kaikki elementit 

yksittäistoimituksia 

Melko 

suuri 

Selkeän määrittelyn 

projektitoiminnoista  

Projektityön erittely 

alimmalla lisätasolla 

Globaalitasolla, ei 

riittävän tarkka 

Suuri 

Yhden ryhmäjäsenen 

laskettavissa olevia 

työpaketteja 

40 h, 8/80, 4 % sääntö 

(usein 0,5 – 2,5 %) 

Asteittainen laadinta 

Osat jaot liian 

tarkkoja, osat jaot 

liian epätarkkoja 

Melko 

pieni 

Toimitustehtävien 

tunnistamista tukevia 

työpaketteja 

Vain työn määritelmä 

Ei toimintoja/tehtäviä 
Odotettavat tulokset  

Työpaketeista ei 

pysty näkemään 

tehtäväsisältöä 

Pieni 

Yhdenmukaisen 

määrä- ja kustannus-

tietojen jäsentelyn 

projektikustannusten 

kontrolloimiseksi 

Standardinimikkeet 

Taso kaksi on 

kaikkein tärkein 

Vyöryvä budjetointi 

Kustannuselementit 

Päällekkäisyyksiä 

nimikkeistössä ja 

budjettiylityksien 

erittely ei toimi 

kunnolla 

Suuri 

Työpaketteja, joiden 

avulla kustannukset 

voidaan luotettavasti 

määritellä 

Työ/suunnittelupaketit 

Kustannuselementti-

koodiositus 

Työn valtuutuslomake 

Ei kustannuspaikka 

numeroa projektin 

toiminnoille 

Melko 

suuri 

Vastuuorganisaatio tai 

henkilö kullakin 

WBS-elementillä 

Organisaatiorakenne 

ja tehtävävastuukaavio 

Rakenteelta 

puuttuu selkeä 

omistaja 

Melko 

suuri 

Kulujen jakamisen 

projektin osille sekä 

vastuualueille 

Kustannusrakenne 

tilikartta 

Rakenne ei kovin 

joustava muutos-

hallinnassa 

Suuri 

 

 

 

 



67 
 

    

6.2 Kehityskohteet GAP-analyysin pohjalta 

 

Tähän valintaan vaikuttivat arvioidun poikkeaman lisäksi kohdeyrityksen tarpeet. 

Lisäksi punnittiin ehdotusten tuomaa hyötyä tarpeiden täyttämisessä ja sitä, mitä 

erityisesti oli teorian puolella nostettu esille. Eniten painoarvoa annettiin työn 

päätavoitteen täyttämiselle eli projektin kustannuskertymän seurannan 

epätarkkuuden vähentämiselle. Valittiin siis ehdotuksia rakenteen 

yksinkertaistamiseksi ja numeroille kirjaamisen selkeyttämiseksi kokonaisuutta 

ajatellen. Taulukosta tuli poimituksi neljä seuraavaa kehitysehdotusta: 

 

1. Selkeän määrittely projektitoiminnoista tarviten yksittäistoimitus-

elementtejä  

 

2. Dokumentti alimmalle elementille, joka kokoaa tarvittavat 

pyrkimykset kaiken määritetyn työn suorittamiseen tarviten 

ainakin elementtien tunnistenumerointia ja osien määrätietoja 

 

3. Yhdenmukaisen määrä- ja kustannustietojen jäsentelyn projekti-

kustannusten kontrolloimiseksi tarviten työpakettien sopivan 

tarkkuuden 

 

4. Kulujen jakamisen projektin osille sekä vastuualueille tarviten 

selkeät omistajat kullekin elementille 

 

Kohta yksi vaatii projektityön erittelyä esimerkiksi työlajin mukaisella osituksella 

(kaavio 2, s. 16). Toteutus tapahtuu ottamalla käyttöön neljäs taso, kuitenkin 

keskittymällä enemmän suunniteltuihin tuotoksiin kuin toimintoihin. Elementtien 

yksittäistoimituksiksi saamiseen tarvitaan tuotteen järjestelmiin osittamista 

(kaavio 3, s. 18) tasolla kaksi. Kohta kaksi vaatii erillisen dokumentin tekemistä 

alimmalle elementille kuten WBS-sanakirjan (liitteen 1 malli). Sen toteuttamiseen 

tarvitaan WBS-tunnistenumerointia rakenteen hierarkisuuden paljastamiseksi sekä 

osien määrätietoja. 

 



68 
 

    

Kohta kolme vaatii standardinimikkeitä huomioiden tason kaksi, joka määrää 

kuinka todelliset kustannukset on ryhmitelty tulevan projektin kustannuksen 

arviointia varten. Lisäksi tarvitaan rakenteeseen lisättäviä kustannuselementtejä 

(kaavio 6, s. 30). Budjettihallintaan voi käyttää kustannuskoodiositusta ja 

työnvaltuutuslomaketta ja niitä hyödyntävää vyöryvää budjetointia. (katso mallia 

liitteistä 3, 5 ja 6) Työpakettien sopivan tarkkuuden löytämiseksi on käytettävissä 

työn kestoon tai budjettiin pohjautuvia suunnittelusääntöjä. Niistä voi olla hyötyä 

myös rakenteen uudelleen järjestelyn elementtien koon määrittämisessä. 

 

Kohta neljä vaatii kustannusrakenteen (liite 7) tai tilikartan (kaavio 8, s. 32) 

vaatien organisaatiorakennetta (kaavio 4 s. 31). Elementtien omistajuuden 

määrittämisessä voi hyödyntää tehtävävastuukaaviota (kaavio 5, s. 25). 

 

6.3 Mahdolliset kehitystoimenpiteet 

 

Ehdotuksen yksi vaikutus kohdeyrityksen nykyiseen rakenteeseen olisi laitetason 

jaon muuttaminen täysin järjestelmäpohjaiseksi. Tällöin komponenttitason osa-

kokonaisuudet pitää siirtää järjestelmien alle. Muutoksena olisi myös toimintojen 

tarkempi jako lisäämällä neljäs taso komponenttien alle. Näiden muutosten 

vaikutus kustannusten kirjausnumeroihin ei oletettavasti ole yhtenevä. Lisätasolle 

kohdistaminen pitää myös toteuttaa jollain tapaa. Yhtenä vaihtoehtona on 

hyödyntää nykyrakenteen globaalia numerointia, mikäli tämä jaottelu on riittävä.  

 

Ehdotuksen kaksi erillisen dokumentin vaikutus nykyrakenteeseen riippuu 

toteutuksesta. Tässä se on vain rakenteeseen lisättävä numerointi sen 

hierarkisuuden paljastamiseksi. Tämä numerointi paljastaisi elementin tason ja 

sen mihin kokonaisuuteen se kuuluu.  Parhaan hyödyn tästä saisi sulauttamalla 

tämän tunnistemekanismin kirjauksessa käytettäviin numeroihin. Silloin kirjaaja 

pystyisi hahmottamaan rakenteen hierarkisuuden suoraan numeroiden määrästä 
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Ennen ehdotusta kolme on järkevää toteuttaa toisen tason järjestelmiin jakaminen 

ja projektityön erittely neljännelle lisätasolle, koska niillä on vaikutusta 

kustannusten ryhmittymiseen. Myös standardinimikkeistön käyttöönotto hoituisi 

kätevimmin tässä yhteydessä ja selkeyttäisi rakennetta kirjaajille.  Näin rakenteen 

sisältäessä työelementtejä luotaisiin kustannuksen suorituskykyä seuraamaan 

rakenteeseen lisättäviä kustannuselementtejä. Tämä mahdollistaisi lisärakenteen 

käyttöönoton elementille varatun budjetin jakamiseen kustannuspaikkakohtaisesti 

veloituskoodilla. Näin henkilötyötunnit voisi kohdistaa tietylle kustannuspaikalle. 

 

Ehdotuksessa neljä on erillisiä rakenteita kustannuksien lajittelemiseen kustannus-

paikkoihin sekä tyyppeihin ja saadaan elementeille vastuuhenkilöt.  Näin saadulla 

yhdistelmäkoodilla onnistuu kustannusten aiempaa tarkempi kohdistaminen. Siinä 

menetelmänä käytössä voi olla myös projektin tilikartta (kuva 8). Se on WBS:n ja 

OBS:n ristikko CBS:n kolmannella kustannuslajit erottavalla ulottuvuudella. Tällä 

yhdistelmäkoodilla onnistuu kustannusten kohdistaminen esim. 1.110 – 420 – 4 

(WBS – OBS – CBS) 

 

Mietittäessä näiden ehdotusten implementointi mahdollisuuksia tällä hetkellä 

voidaan todeta kaikkien olevan toteutettavissa. Toteutuksessa huomioitavaa on 

kuitenkin, että kannattaa aloittaa kahdesta ensimmäisestä. Sillä kaksi seuraavaa 

hyödyntää WBS:ää ja siksi kiinnitetään siihen ensin huomiota. Lisäksi kannattaa 

pitää mielessä näiden ehdotusten päällekkäisyys mahdollisiin jo käynnissä oleviin 

muihin kehitysprojekteihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

    

7 TULOKSET, ARVIONTI JA JATKOKEHITYS 

 

Työn päätavoitteena oli löytää keinoja parantaa tuotteen kustannusseurantaa työn 

osituksen rakenteen kehittämisellä tarpeen mukaan.  Tämän päätavoitteen 

ratkaisua haettiin kustannusten kirjaamisen selkeyttämisestä työn osituksen 

rakennetta yksinkertaistamalla ja tarkentamalla.  Käytännössä haluttiin parantaa 

rakenteen ja samalla sen numeroinnin loogisuutta kuin myös jakaa toimitukseen 

vaadittavat toiminnot tarkemmin. Siksi rakenteen kehittäminen kannattaa aloittaa 

juuri tästä rakenteen uudelleen järjestelystä, sillä tätä kautta saadaan toimivampi 

pohja muulle jatkokehitykselle. 

 

Tämän rakenteen yksinkertaistuksen luomiseen ehdotetaan ensimmäiseksi 

elementtien saamista yksittäistoimituksiksi. Tähän käytetään tuotteen järjestelmiin 

jakoa ja komponenttien uudelleen järjestelyä niiden alle. Rakenteen pitämiseksi 

kooltaan hallittavana teoriassa suositellaan pitämään osakokonaisuuksien määrät 

10–15. Tämän jälkeen toteutetaan WBS-tunnistenumerointi, jolla saadaan 

rakenteen hierarkisuus esiin rakenteen hahmottamisen parantamiseksi. Tähän voi 

käyttää millaista numerointia tahansa, kunhan numeroiden määrä ja suuruus 

selkeästi kertoo mistä tasosta ja osakokonaisuudesta on kyse. 

 

Näitä tarvitaan myös seuraavan askeleen eli WBS-sanakirjan luomiseen 

numeroiden sisällöstä. Luodaan siis kahdenlaisia WBS:stä erillisiä dokumentteja 

sisältäen luettelon koko rakenteen ja yksittäisten elementtien sisällöistä. Koko 

rakenteen luettelosta näkyy elementtien nimet, tasosijainnit ja tunnistenumerot. 

Yksittäisten elementtien määrityksellä tuodaan vielä tarkemmin esille minkälaisia 

komponentteja määrätietoineen ne sisältävät. Kirjausten oikean kohdistumisen 

lisäksi kustannusarvioinnin parantamiseksi voisi jakaa vielä toiminnot tarkemmin 

komponenteille projektityön erittelyllä käyttäen lisätasoa. Nämä lisäisivät 

huomattavasti kustannusten läpinäkyvyyttä, helpottaisi kirjaamista ja antaisi 

paremmat lähtökohdat kustannusten arviointiin. 
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Seuraavaksi suositellaan yhdenmukaista määrä- ja kustannustietojen jäsentelyä. 

Näin voidaan kontrolloida projektikustannuksia, mikä vaatii työpaketeilta 

tarkkuutta ja kullekin elementille vastuuhenkilöitä. Työpakettien tarkkuuden 

arviointimäärityksessä apuna on suositeltavaa käyttää joko työn tekemiseen 

menevää aikaa tai tiettyä prosenttiosuutta kokonaisprojektin kestosta tai 

budjetista. Vastuiden jakoon on hyödynnettävissä organisaatiorakenteen luomisen 

vaativa tehtävävastuukaavio. 

 

Varsinainen yhdenmukainen määrä- ja kustannustietojen jäsentely toteutettaisiin 

nimikestandardisoinnilla. Kustannustietojen jäsentely onnistuu vyöryvällä 

aaltobudjetoinnilla ja kustannuselementeillä. Lisäksi tätä tukemaan voi tarvita 

työ/suunnittelupaketteja. Budjettien käytön ohjaamiseen voisi käyttää 

kustannuselementtikoodiositusta ja työn valtuutuslomaketta. Suositeltavaa olisi 

vielä kulujen jakaminen projektin osille sekä vastuualueille toteutettuna 

kustannusrakenteella. Mahdollisesti sitä tukemaan muodostetaan tilikartta. 

 

Näillä päästäisiin hyvään alkuun WBS:n kehitysprosessissa kohti toimivampaa 

kustannusseurantaa. Luotettavan kustannusseurannan saamiseksi kirjaukset pitää 

ensin saada oikein kohdistettua. Tämä onnistuu parhaiten tekemällä yleinen 

dokumentti vähintäänkin jokaisen epäselvän numeron sisällöstä. Näin jo 

mahdollistetaan nykyistä paremmat pohjatiedot kustannusarviointiin. Kuitenkin 

tarkentamalla vielä toimintojen kustannuksien kohdistamista saadaan seuraavan 

projektin kustannusarviointia vielä tarkemmaksi. Varsinkin, jos saadaan vielä 

toimivasti eroteltua budjettiin kuuluvat ja kuulumattomat kustannukset toisistaan, 

saataisiin arvokasta tietoa seuraavien projektien hinnoitteluun.  Näillä perusteilla 

työn tavoitteena olleet neljä kehitysehdotusta vastaavat asetettuja tavoitteita. 

 

Työn potentiaali ei jää neljään esitettyyn kehitysehdotukseen, sillä työstä löytynee 

muutakin kehityksessä hyödynnettävää. Tätä tukee teoriaosuuden tiivis paketti 

keinoista kehittää kustannusten seurantaa erilaisilla työn rakenteeseen sisältyvillä 

ja sitä tukevilla rakenteilla. Lisäksi jää paljon hyödynnettäväksi erilaisia 

suunnittelusääntöjä, ohjeistuksia kehitystyön ongelmista ja kehityshuomioita.  



72 
 

    

Tässä työssä ei myöskään ollut mahdollista tarttua jokaiseen sisäisissä 

haastatteluissa esiin tulleeseen yksittäiseen ongelmaan. Pyrkimys oli 

haastattelujen kautta ennemminkin päästä kiinni ongelmien takana oleviin 

ydinasioihin. Myös tehtyjen yrityshaastattelujen annista on poimittu vain 

ideaalirakenteen toteuttamiseen hyödynnettävissä olevat toimintamallit. Lisäksi 

näillä kehitysehdotuksilla pyritään vain antamaan pohja WBS:n kehityssuunnalle 

pääongelman korjaamiseksi. 
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8 YHTEENVETO 

 

Työn lähtökohta oli löytää tapoja projektien kustannusseurannan tarkentamiseen 

kehittämällä kustannusten kirjausten pohjana olevaa työn osituksen rakennetta. 

Tämän tarpeen oli nostanut esille kiristynyt kilpailu ja viime aikoina vallinnut 

taloustilanne. Se oli aiheuttanut projekteista saatavan katteen pienentymisen. 

Tästä syystä katteen ylä- ja alapuolinen kustannusten vuosivaihtelu ei enää ollut 

pidemmissä projekteissa mahdollista. Tällöin projektikustannukset pitää pystyä 

arvioimaan tarkemmin, mikä vaatii luotettavaa kustannustietoa. 

 

Työn tavoite oli löytää syitä kustannusten epätarkkaan kohdentumiseen ja keinoja 

kehittää kohdentamista. Siksi tämä rakenteen käyttö kustannuskirjauksessa piti 

saada yksinkertaisemmaksi. Työssä oli tarkoitus löytää ratkaisuvaihtoehtoja 

kyseiseen ongelmaan käyttäen aiempia teorioita, kokemuksia sekä esikuva-

analyysejä. Lopuksi näiden tietojen pohjalta tavoiteltiin kolmesta neljään kehitys-

ehdotusta pääperiaatteiltaan saman projektin jakotavan löytämiseksi. Lisäksi 

pyrittiin kustannusläpinäkyvyyden kasvuun, mittaamisen helpottumiseen ja 

projektien kustannusarviointien tarkentumiseen. 

 

Työn teoreettisen osuuden aineistona käytettiin aihetta käsittelevää kirjallisuutta, 

tieteellisiä artikkeleita ja erilaisia aiheesta koostettuja esityksiä. Tämä pohjautui 

sisäisistä haastatteluista koottujen ydinongelmien ratkaisutavoista ja rakenteen 

kehityksessä huomioitavista seikoista. Empiirisen osion alkuun selvitettiin tämän 

hetkinen rakenne, jotta ymmärrettiin paremmin sisäistenhaastattelujen vastauksia. 

Lisäksi näin pystyttiin vertaamaan sitä muihin esikuva-analyysien rakenteisiin. 

 

Ongelmien selvittämiseksi haastateltiin työn alkupalaveriin osallistuneita ohjaajan 

valitsemia henkilöitä eri osastoilta. Pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman laaja 

näkemys rakenteen ongelmista. Esikuva-analyysihaastattelujen yritykset valittiin 

niiden tuloksellisen kuin myös oman alansa menestyksen pohjalta. Näiden antina 

haluttiin saada osviittaa toimivista rakenteista. Tätä kautta tuli myös konkreettinen 

varmistus teoriassa käydyn toimivuudesta käytännössä.  
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Lopuksi tehtiin GAP-analyysitaulukko, johon teoriasta kerättiin kymmenen asiaa, 

mitä hyvän työn osituksen tulisi sisältää. Näihin kohtiin etsittiin teoriasta ja 

esikuva-analyyseistä menetelmät ideaalirakenteen luomiseen. Vertaamalla tätä 

nykyiseen rakenteeseen arvioitiin poikkeama pienestä suureen. Tässä poikkeaman 

arvioinnissa käytettiin sisäisiä haastatteluja ja omaa harkintaa. Lisäksi huomioon 

otettiin työn päätutkimuskysymykseen ja sen osatutkimuskysymyksiin 

ratkaisemiseen käyttökelpoisuutta. 

 

Työn tuloksena annetuilla neljällä kehitysehdotuksella pyrittiin vastaamaan pää-

tutkimuskysymykseen tuotteen laite- ja komponenttitason kustannusseurannan 

jatkokehittämisestä. Osakysymyksinä olivat kustannuskirjaamisen selkeyttäminen 

ja rakenteen paras palvelevuus eri toiminnoille. 

 

Ensimmäiseen osakysymykseen pyritään vastaamaan tuotteen laitetason selkeällä 

jaolla tuotteen sisältämiin järjestelmiin. Lisäksi rakenteen jäsentelyn apuna tulee 

määrittää standardinimikkeet ja tämän pitävyyteen koko rakenne tarvitsee 

omistajan. Näillä pyritään parantamaan rakenteen ulkoista havainnollisuutta. 

Kirjaamisen helpottamiseksi otetaan käyttöön WBS-sanakirja. Tällä pyritään 

vastaamaan tarpeeseen numeroiden sisältöjen löytymisestä saman dokumentin alta 

selkeästi. Lisäksi siihen liittyvällä tunnistenumeroinnilla pyritään paljastamaan 

rakenteen hierarkisuus. 

 

Toiseen osakysymykseen pyritään vastaamaan projektityön neljännen lisätason 

osakohtaisella erittelyllä. Näiden tarkempaan jakoon päästään yhdenmukaisella 

kustannus- ja määrätietojen jäsentelyllä kustannusten kontrolloimiseksi. Siinä 

kustannustietojen jäsentelyyn määritetään työn osituksen rakenteen työpaketeille 

kustannuselementit. Lisäksi kustannuspaikat eritellään kustannuselementtikoodi-

osituksella.  Vyöryvää aaltobudjetointia ja työn valtuutuslomaketta sen kanssa 

hyödyntäen pystytään budjetin käyttöä ja samalla kirjauksia ohjailemaan. Mikäli 

kustannukset halutaan vielä eritellä tarkemmin projektin osille ja vastuualueille, 

niin tähän on käytettävissä kustannusrakenne. Kirjausten kohdistamiseen tilikartan 

mukaan ottamalla saadaan kohdistus onnistumaan kolmella numerolla. 
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Kehityksessä tulisi tässä vaiheessa panostaa ensin kirjausten oikeaan 

kohdistumiseen. Tätä tavoitetta tukemaan kirjaajien tulisi ymmärtää työn 

osituksen rakenteen monikäyttöisyys ja se, mitä lisätyötä huolimaton kirjaaminen 

aiheuttaa kokonaisuuden kannalta. Lisäksi koulutuksessa tulee käsitellä rakenteen 

numeroille kirjaamista. Tämän perustan päälle voidaan sitten jatkaa rakenteen 

kehittämistä esimerkiksi tässä diplomityössä kuvatuilla työkaluilla. 

 

Onnistuminen tässä vaatii ryhmärakennustoimintaa asiantuntijoiden ammatillisen 

panoksen sekä muiden sidosryhmien kuten talous- ja liiketoimintajohtajien 

kanssa. Lisäksi se on työsuorituksesta vastaavien luoma ja perusteellisen työlistan 

sijasta kokonaisvaltainen projektitavoitteiden luokittelu. 

 

On kuitenkin pidettävä mielessä, että työn osituksen kehittämiseen on monia 

tapoja, ei yhtä ainoaa oikeaa. Lisäksi osittaminen pitää osata lopettaa ajoissa sillä 

liian yksityiskohtainen rakenne tuo mukanaan omat hallinnalliset ongelmansa. 

Pahimmassa tapauksessa se voi jopa hidastaa projektin etenemistä. 
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Liite 1. Projektityön osituksen rakenteen sanakirja (Project management practices 

2003 Work Breakdown Structure. s. 9 - 12) 

  OSA 1 – LUETTELO  

Sopimustaso   Projekti 
1 2 3 4 5  Elementin Nimi CWBS-

Koodi 

X      FPR-Projekti 1 

  

 X     Polttoaineenkäsittelylaitos 1.1 

  

  X    Käsitteellinen Suunnittelu 1.1.1 

   X   Käsitteellinen Suunnittelu 1.1.1.1 

   X   Kriteereiden Kehitys 1.1.1.2 

  

  X    Säätökalustettulaitteisto 1.1.3 

   X   Pystytysjärjestelyt GFE 1.1.3.1 

    X  Työmaajärjestelyt (CP–1A) GFE 1.1.3.1.1 

   X   Rakennus GFE 1.1.3.2 

    X  Rakennus perustus (CP–2B) GFE 1.1.3.2.1 

    X  Betoni (CP-3A)GFE 1.1.3.2.2 

    X  Teräsrakenne (CP–3B) GFE 1.1.3.2.3 

   X   Prosessi ja Palvelujärjestelmät 1.1.3.3 

    X  Aluemekanismi (CP-5A) GFE 1.1.3.3.1 

     X Prosessi/Palvelu (CP-5B) GFE 1.1.3.3.2 

  X    HVAC-Järjestelmä (CP-5C) GFE 1.1.3.3.3 

    X  Mekaaniset Järjestelmät (CP-5D) GFE 1.1.3.3.4 

    X  Sähkökäyttöinen (CP-6A) GFE 1.1.3.3.5 

    X  Instrumentointi (CP-6B) GFE 1.1.3.3.6 

   X   Laatuvakuutus 1.1.3.4 

 

  X    Rakentaminen 1.1.4 

   X   Rakennusvalmistelut 1.1.4.1 

    X  Työmaavalmistelut (CP-1A) 1.1.4.1.1 

    X  Rakennuskaivaukset (CP-1B) 1.1.4.1.2 

    X  Maanalaiset apuohjelmat (CP-2C) 1.1.4.1.3 

   X   Rakennetarkistus 1.1.4.4 

    X  Rakennusvalmistelujen tarkistus 1.1.4.4.1 

    X  Laboratoriopalvelut 1.1.4.4.2 

    X  HP-Tuki 1.1.4.4.3 

     X Rakennusapuohjelmien tarkistus 1.1.4.4.4 

    X  Tarkastusvahvistus 1.1.4.4.5 

   X   Rakennettavuustarkastelu 1.1.4.7 
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  X    Projektihallinto 1.1.5 

   X   Projektihallinta 1.1.5.1 

    X  Suunnittelu/Rakentaminen 1.1.5.1.1 

    X  Käynnistys 1.1.5.1.2 

   X   Asiakirjahallinta 1.1.5.2 

    X  Suunnittelu/Rakentaminen 1.1.5.2.1 

    X  Käynnistys 1.1.5.2.2 

   X   Tukipalvelut 1.1.5.3 

    X  Neuvonantajat 1.1.5.3.1 

    X  Välineet 1.1.5.3.2 

    X  Johtamispalvelut 1.1.5.3.3 

   X   Suunnittelu 1.1.5.4 

    X  Rakennussuunnittelu 1.1.5.4.1 

    X  Hankintasuunnittelu 1.1.5.4.2 

   X   Puolueeton Rakentamiskustannusarviointi 1.1.5.5 

   X   DOE-Tilauksen Noudattaminen 1.1.5.7 

 

  X    Järjestelmäkehitys 1.1.6 

   X   Prosessikehitys 1.1.6.1 

   X   Suunnittelutuki 1.1.6.2 

    X  Tekninen Ohjeistus ja Tarkastelu 1.1.6.2.1 

    X  Suunnittelumuutoksenhallinta 1.1.6.2.2 

   X   Tehdasyhteistyö 1.1.6.3 

   X   Tietokone/CS Kehitys 1.1.6.4 

    X  DCS-Suunnittelun Tekninen Tuki 1.1.6.4.1 

    X  DCS-Ostotuki 1.1.6.4.2 

    X  Yhdistelmä 1.1.6.4.2 kanssa 1.1.6.4.3 

    X  Ohjelmistokokoonpano 1.1.6.4.4 

    X  Tietokoneturva 1.1.6.4.5 

    X  Mikrotietotuki 1.1.6.4.6 

 

  X    Käynnistys 1.1.7 

   X   SO-Testivalmistelu 1.1.7.1 

    X  Hallinnollinen 1.1.7.1.1 

    X  Sähkö ja Kojeistus 1.1.7.1.2 

    X  HVAC 1.1.7.1.3 

    X  Sekalainen 1.1.7.1.4 

    X  Prosessi 1.1.7.1.5 

    X  Etä- 1.1.7.1.6 

    X  Turvallisuus 1.1.7.1.7 

    X  Apuohjelmat 1.1.7.1.8 

    X  Integroitu 1.1.7.1.9 

   X   SO-Testisuoritus 1.1.7.2 

    X  SO-Testaustuki 1.1.7.2.1 

    X  Sähkö ja Kojeistus 1.1.7.2.2 

    X  HVAC 1.1.7.2.3 

    X  Sekalainen 1.1.7.2.4 
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    X  Prosessi 1.1.7.2.5 

    X  Etä- 1.1.7.2.6 

    X  Turvallisuus 1.1.7.2.7 

    X  Apuohjelmat 1.1.7.2.8 

    X  Suojuseheystestit 1.1.7.2.9 

   X   Käsin tehtävät 1.1.7.3 

    X  Tietomanuaalit 1.1.7.3.1 

    X  Toimintamenetelmät 1.1.7.3.2 

    X  Toimintadokumenttivalokuvaus 1.1.7.3.4 

   X   Integroitu testaus 1.1.7.4 

   X   Kylmäkoe 1.1.7.5 

   X   SO-Testiresurssit 1.1.7.6 1.1.7.6 

    X  SO-Testivaraosat 1.1.7.6.1 

    X  SO-Testilaitteisto 1.1.7.6.2 

   X   Toiminnallinen Valmius 1.1.7.7 

    X  Toiminnallinen Valmiussuunnittelu 1.1.7.7.1 

   X   Ennakoiva kunnossapito 1.1.7.8 

    X  Projektihallintamenettelyt 1.1.7.8.1 

    X  Projektihallinnan Suorituskyky 1.1.7.8.1 

 

  X    Turvallisuus/Ympäristösuojelullinen 1.1.8 

   X   PSD-Asiakirja 1.1.8.2 

   X   Turvallisuusanalyysiraportti 1.1.8.3 

    X  Alustava SAR 1.1.8.3.1 

    X  Lopullinen SAR 1.1.8.3.2 

   X   Todennäköinen Riskiarviointi 1.1.8.4 

    X  PRA-Valmistelu 1.1.8.4.1 

    X  PRA-Tarkkailu 1.1.8.4.2 

   X   Asiakirjakoordinointi 1.1.8.5 

   X   R/A/M-Tutkimus 1.1.8.6 

   X   Vaarallisen Jätteen ohjelma 1.1.8.7 

 

  X    Toimintaryhmät 1.1.9 

   X   Talteenottotoimintaryhmät 1.1.9.1 

   X   Lähtökohdan uudelleen rajaus 1.1.9.2 

    X  --׀׀--/Toiminnallinen 1.1.9.2.1 

    X  --׀׀--/Pääoma 1.1.9.2.2 
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OSA II – ELEMENTIN MÄÄRITTÄMINEN 

 

Ohjelmanimike ________________________________Projekti Nro.___________ 

Urakoitsija________________________________________________________ 

Urakointi Nro. ______________________________________________________ 
 

Sopimustaso 

5 
CWBS-Koodi 

1.1.3.3.3 
Nimike: 

HVAC-Järjestelmä 
PVM: 
 

Revisio Nro. 

6 
Muutoshyväksynnät: 
 

 
 

 
 

Laskentatoimikoodi: 
 

Budjetti- ja Raportointinumerot: 
 

Elementin tehtäväkuvaus: 

Työlausunto (Jatkuu) 

50 Suodattimen kiinnityskehikkoa 

200 Kiinnikettä 

50 Ilmasuodatinta 

10 Ilmankäsittely yksikköä 

12 Poistoilmapuhallinta 

8 Tuloilmapuhallinta 

2 Ilmapesuria 

136 Automaattista ohjausventtiiliä 

517 Käsin tehtyä tilavuuspeltiä 

1 Heliuminvuotokoestus 

53 Leimahduspeltiä 

71 Palopeltiä 

6 Laippaa 

2 Kennosyötön sähkökanavalämmitin 

1 Puhdistetun pakokaasun sähkökanavalämmitin 

1 Höyrynkostutin 

1 Kattohuoneistokatto 

12 Lämminvesikäämiä 

13 Jäähdytettyä vesikäämiä 

6 Lämmön talteenottovesikäämiä 

6 Denitration käsinekaapin poistoilmansuodatinta 

4 Höyry-yksikönlämmitintä 

3 Höyrynesilämmityskäämiä 

8 Lämpötilailmaisinta, ohjainta, huonetta 

13 Suodattimen paine-eromittaria 

25 Lämpöilmaisinta etätestilämmittimillä 

15 Kanavaan asennettavaa lämpötilaa tunnistavaa elementtiä ja anturia 

4 Ulkoilman lämpötilakytkintä 
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OSA II – ELEMENTIN MÄÄRITTÄMINEN 

 

Ohjelmanimike ________________________________Projekti Nro.___________ 

Urakoitsija________________________________________________________ 

Urakointi Nro. ______________________________________________________ 
 

Sopimustaso 

5 
CWBS-Koodi 

1.1.3.3.2 
Nimike: 

Prosessi/Palvelujärjestelmät 

Säätökalustettulaitteisto 

PVM: 

Revisio Nro. 

6 
Muutoshyväksynnät: 
 

 
 

 
 

Laskentatoimikoodi: 
 

Budjetti- ja Raportointinumerot: 
 

Elementin tehtäväkuvaus: 

Työlausunto (jatkuu) 

1 Kerosiinin jätetankki 

2 Liuottimen keräystankkia 

2 Liuotinjätetankkia 

1 Kolmikiertoliuottimen syöttötankki 

2 Orgaanisenpesun keräyssäiliötä  

2 Prosessilauhdesäiliötä 

2 Uraanin talteenottokeräyssäiliötä 

2 Esipuhdistuksen näytteenottosäiliötä 

1 1E-Lauhdesäiliö 

2 Natriumkarbonaatinpesusäiliötä 

6 Dekantteria 

2 CWS-dekantteria (ensimmäinen, toinen ja kolmas jakso) 

1 Kerosiininpesudekantteri 

1 OWS-dekantteri 

4 Erotus pilaria 

3 Hankaamalla pestyä pilaria 

3 Hihnapilaria 

2 Pesupilaria 

3 Karbonaatinpesupilaria 

2 Haponpesupilaria 

1 Denitrator alus ja apuesineet 

1 Denitrator Off-Gas suodatinalus 

4 Haihdutinta/höyrystintä 

4 Väkevöintisäiliötä (ensimmäinen ja kolmas jakso) 

 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 2. Tehtävävastuukaavio taulukkona (Bootz et al. module 2: WBS, s. 26 - 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoritus-

osasto Johtaja 

Betoni 

1.1.1 

Kehystys 

1.1.2 

Vala 

Perustus 

1.1.1.1 

Asenna 

Patio 

1.1.1.2 

Vala 

Portaat 

1.1.1.3 

Kehystä 

ulko- 

seinä 

1.1.2.1 

Kehystä 

sisä- 

seinä 

1.1.2.2 

Asenna 

katto- 

tuki 

1.1.2.3 

BETONI 

6010 Manning 
200h 125h 85h    

MUURAUS 

6020 Creams 
50h      

TESTAUS 

6030 Neumann 
20h 10h 5h    

PUUTYÖ 

5010 Sites 
   300h 250h 175h 

KATTO 

5020 Taylor 
     100h 

KIPSILEVY 

5030 Smith 
    275h  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoritus-

osasto Johtaja 

Betoni 

1.1.1 

Kehystys 

1.1.2 

Vala 

Perustus 

1.1.1.1 

Asenna 

Patio 

1.1.1.2 

Vala 

Portaat 

1.1.1.3 

Kehystä 

ulko- 

seinä 

1.1.2.1 

Kehystä 

sisä- 

seinä 

1.1.2.2 

Asenna 

katto- 

tuki 

1.1.2.3 

BETONI 

6010 Manning 
X X X    

MUURAUS 

6020 Creams 
X      

TESTAUS 

6030 Neumann 
X X X    

PUUTYÖ 

5010 Sites 
   X X X 

KATTO 

5020 Taylor 
     X 

KIPSILEVY 

5030 Smith 
    X  



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 3. Budjettierittely vyöryvällä aallolla (Artto et al. 2006, s. 172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 4. Kustannuselementtiristeys (Kerzner 2009, s. 438, s. 638) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpaketit 

Kustan

nusele

mentti 

 

Koulutus 

Tekniikan 

alisysteemi 

Moduuli 

A 

M
F
G
 

T
e
k
n
i
i
k
k
a
 

S
u
u
n
n
i
t
t
e
l
u
 

Y
h
t
i
ö
 

T
e
s
t
a
u
s
 

Moduuli 

C 

Moduuli 

B 

Tuotannon 

alisysteemi 

Osien 

testaus 

Laitteisto 

Ohjelma 

Sähkö-

suunnittelu 

Mekaaninen 

suunnittelu 

Todistus-

vahvistus 

Toimiva organisaatio 

Taso 1 

Moduuli 

D 

Kustan

nusele

mentti 

Kustan

nusele

mentti 

Kustan

nusele

mentti 

Kustan

nusele

mentti 

Kustan

nusele

mentti 

Taso 2 

Taso 3 

Taso 4 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 5. Kustannuselementtikoodiositus (Kerzner 2009, s. 639) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSASTO 
RAKENNE- 

SUUNNITTELU 

ALAOSA-ALUE 

DIVISIOONA 

OSA-ALUE 

2600 

SUUNNITTELU-

OSASTO 

2000 

PROJEKTI-

SUUNNITTELU 

2400 

MUOTOILU- 

SUUNNITTELU 

2800 

PUTKISTO- 

SUUNNITTELU 

2610 

MEKAANINEN- 

SUUNNITTELU 

2620 

TIETOKONE- 

SUUNNITTELU 

2630 

MUOVI- 

SUUNNITTELU 

2621 

METALLI- 

SUUNNITTELU 

2623 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 6. Työnvaltuutuslomake (Kerzner 2009, s. 639) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖNVALTUUTUSKAAVIO 

     

WBS: 31-03-02  TYÖN TILAUSNRO:  D1385  

JULKISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ: 3 HELMI 01  

REVISIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 18 MAALIS 01  

REVISIONUMERO: C  

   

KUVAUS 

KUSTANNUS 

PAIKAT TUNNIT 

TYÖ 

ALKAA 

TYÖ 

PÄÄTTYY 

TESTIMATERIAALI VB-2  

OHJELMASUUNNITELMA

N JA 

MIL -STANDARDING1483-

52. MUKAAN TÄMÄ 

TEHTÄVÄ 

SISÄLTÄÄ KIRJOITETUN 

RAPORTIN 

2400 150 1 SYYS 01 15 LOKA 01 

2610 160 

2621 140 

2623 46 

5000 600 

PTOIMISTON VALTUUTU-

SALLEKIRJOITUS 

 

 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 7. Eräänlainen kustannuskuutio (Artto et al. 2006, s. 157) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 8. Sisäisten haastattelujen kysymykset 

 

1. Kuka/ketkä mielestäsi tarvitsee WBS:ää, miksi se on luotu? 

 

2. Mitkä ovat mielestäsi olleet haasteena projektin kustannusseurannan 

toteuttamisessa WBS:n avulla? 

 

3. Millaisia ongelmia olet WBS:ssä havainnut? 

 

4. Miten WBS:n ongelmat näkyvät työssäsi? 

 

5. Mitä puutteita/kehitettävää näet WBS-rakenteessa? 

 

6. Millaisen lisätiedon saaminen WBS:n kautta olisi tarpeellista työsi 

kannalta? 

 

7. Miten yksityiskohtaista tiedon tulisi olla? 

  

8. Mikä mielestäsi tekee tiedon syöttämisen järjestelmään hitaaksi? 

 

9. Mitkä asiat tai asiakokonaisuudet olet kokenut vaikeiksi tai haastaviksi 

WBS:n käytön kannalta? 

 

10. Näetkö sisäisen tiedon kulussa/viestinnässä WBS:ään liittyen puutteita, 

mitä? 

 

11. Mistä WBS:n käyttökurin puuttuminen mielestäsi johtuu? 

 

 

 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 9. Tarkempi koonti sisäisistä haastatteluista 

 

Esiin nousseita ongelmia 

 

1. Ei selkeitä kirjaussääntöjä 

 

Eriävien nimikkeiden käyttö osastojen välillä 

 

Kaikki eivät kirjaa työtunteja viikkokohtaisesti  

 tiedon reaaliaikaisuus kärsii 

 

Ei tiedetä mitä kuuluu minkin WBS:n alle 

 kustannusten kohdistumisen vääristyminen 

 

Esimiesrooli ohjeistuksessa projektitulokkaille 

 

 

2. Tiedon kulku/tiedottaminen ja toimintatapojen eroavuus 

 

Ei ymmärretä WBS:n monikäyttöisyyttä 

 Huolimaton kirjaaminen 

 

Epäselvyydet ajatusten jakamisen puuttumisesta 

 Tarpeellisia numeroita jää avaamatta 

 

- Oston toimituskokonaisuus eri kuin WBS:n 

  WBS:t ja kustannukset ei vertailtavissa 



 
 

                                                                                                                           
    

Projektien hankintatapojen eroaminen 

 Tilanteiden vertaileminen vääristyy 

 

 

3. Tarkkuus ei kohtaa tarvetta 

 

Rakenteen liian isot ja pienet kokonaisuudet 

- Projektin hintaan nähden 

 

Osilta puuttuu oma numero, jotain turhaa 

- Esim. toimittajia ei eritellä 

 

 

hinnoittelun ja hankinnan tarkkuuden kohtaamattomuus 

 

Laatu ei kohdennu laitekohtaisesti 

 Myös eristyksen kustannukset vääristyvät 

 

Kaikki suunnittelu menee yhdelle numerolle 

 Aikataulun ja budjetoinnin epätarkkuus 

 

Tiedon keruu vaikeaa/työlästä 

 

Hinnoittelussa suurin osa asioista arvioperusteisia 

 Läpinäkyvyys ja vertailu tuoteryhmien välillä kärsivät 

 

 

vero-ohjeistuksen saaminen kirjauksista 

 

Järjestelmästä yhteen kuuluvia tietojen kokoaminen 

- Varsinkin multiprojekteissa 



 
 

                                                                                                                           
    

Numeroiden suuri määrä haaste 

 

Projektin kustannusseurannassa 

 

Numerovalinnassa 

 

Numerointi ei ole täysin looginen 

 

Hinnoittelu sivulle kaupantekovaihe WBS tarkkuuteen 

 

4.  Ei selkeää omistajaa/vastuuhenkilöä 

 Ei tiedetä kuka mitäkin tekee 

 

Kuka tahansa pääse muokkaamaan rakennetta 

 Kaikki asiat ei fiksuimmissa paikoissa 

 

Sisäisten haastattelujen kehitysehdotukset/toiveet 

 

1. Isojen laitteiden kustannustiedon erittely: Puhaltimet kuljetuksineen, 

savukaasujäähdytys- ja ilmajärjestelmät sekä total cost seuranta 

  

2. Asennuksen tarkempi jaottelu, kustannusten jakaminen laitekohtaisesti, yksi 

materiaaliryhmänumero kaikille ja asennuksien painot 

 

3. Eristys laitekohtaisesti, tieto eristysneliöistä ja paljonko putkea meni 

kokonaisuudessaan 

 



 
 

                                                                                                                           
    

4. Suunnittelulaatu/tehokkuus tarkempi erillistarkkailu mihin aika suunnittelussa 

menee alihankinnan laadun seuraaminen 

 

5. Tarkempi WBS-jako, rakenteiden tarkentaminen ja johdonmukaisuuteen 

pyrkiminen nimikevakioinnilla, syvemmällä jäsentelyllä ja vakioimisella 

 WBS-rakenteen globalisointi  Projektien vertailukelpoisiksi saaminen 

 

6. Laitetaan omat asiakokonaisuudet saman numeron alle/ sisälle 

järjestelmäajatteluna ja selkeä jäsentely 

 

7. WBS-sisältökuvaus järjestelmässä tai erillisenä kirjausohjeena, taulukoiden 

helpompi saatavuus ja käytön parempi ohjeistus 

 

8. Resurssi- ja aikataulutyökalun rajapinta ja tuntien kirjautuminen automaattisesti 

työtehtävälistasta 

 

  

 

 

 

 

H = hinnoittelu 

R = resursointi 

A = aikataulutus 

SAP = toiminnanohjausjärjestelmä 

 

R A SAP 

Tehtävälista 

aikataululla 

tuntikirjauk

sille 

H 
Yhdistetään 

Saadaan 

automaattinen 

päivittyminen 



 
 

                                                                                                                           
    

Tieto resursoinnista keitä on kiinnitetty projektille ja miksi aikaa 

 

Hankintamaakohtainen päälain mukainen hinnoittelu myynnissä köntättömänä ja 

pääkomponenteille selkeämpi, tekemisen punainen lanka, hinnoittelemattomista 

raportointi ja oikea kohdistus 

 

9. Työmaatoimintojen strukturointi globaalille tasolle 

 Säästöpotentiaalin laskeminen helpottuu 

 

10.  Toimittajakohtaiset WBS:t 

 ennustettavuuden paraneminen 

 

11. neljännen tason WBS-numerot käyttöön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                           
    

Liite 10. Esikuva-analyysikysymykset 

 

1. Mihin kaikkeen hyödynnätte työn osittamisen rakennetta (WBS), mitä yritätte 

sillä saavuttaa? 

 

2. Onko teillä WBS-numeroiden lisäksi käytössä muita numeroita, mitä käytätte 

esim. tiedon haussa, tilauksissa, dokumentoinnissa jne. ja ovatko ne jollain 

tapaa sidoksissa WBS-rakenteen toimintaan? 

 

Rakenne 

 

3. Mikä/mitkä osituksen yleismenetelmät ja erittelytavat käytössä? 

 

4.  Kenen näkökulma teillä on käytössä projektin/työn osituksessa? 

 

5. Mitä suunnittelusääntöjä olette hyödyntäneet työn osituksen 

luomisessa/kehityksessä? 

 

6. Entä mitä projektijohtamisen työkaluja on käytetty apuna rakenteen 

johdonmukaisuuden edistämisessä ja toistettavuudessa? 

 

7. Montako tasoa teillä on otettu käyttöön ja miten sellaiseen määrään on 

päädytty? 

 

8. Onko eri tasoilla käytössä erilaisia erittelytapoja, mitä, ja minkä näette siinä 

hyötynä? 

 

9. Millaisia määriä osakokonaisuuksia on eri tasoilla käytössä, miten määrä on 

päätetty? 

 



 
 

                                                                                                                           
    

10. Paljonko rakenne sisältää työpaketteja ja kuinka niiden sopiva 

yksityiskohtaisuus on saavutettu?  

 

11. Millainen tarkkuus on käytössä tehtävien ohjeistuksessa ja miten siihen on 

päädytty? 

 

12. Miten työpakettien osakokonaisuuksien vastuu ja omistajuus on kohdistettu? 

 

13. Millainen on rakenteen tunnistenumerointi, mikä logiikka numeroinnissa? 

 

14. Millä rakenteesta on/onko saatu karsittua pois kaikki turha ja palvelemaan 

haluttua päämäärää? 

 

15. Onko rakennetta yritetty vakioida, kuinka ja miten siinä on onnistuttu? 

 

Kustannusten kohdentaminen 

 

16. Onko teillä esiintynyt eriävän nimikkeistön käyttöä ja miten olette ratkaisseet 

ongelman? Onko tuotenimet standardisoitu? 

 

17. Millä tavalla kaikkien projektin osanottajien työtuntikirjaukset on saatu 

yhteneväiseksi? 

 

18. Miten kirjauksista saatavan tiedon reaaliaikaisuus varmistetaan? 

 

19. Onko teillä käytössä WBS-sanakirja tai muu tapa rakenteen sisältämien 

komponenttien kuvauksessa? Onko se selkiyttänyt WBS-numeroille 

kirjaamista? 

 

20. Miten kaikkien projektin alkuvaiheen kirjaamisen kannalta tarpeellisten 

numeroiden avaaminen on saatu toimimaan? 



 
 

                                                                                                                           
    

21. Miten/onko eri osastojen käyttämät tarkkuudet saatu kohtaamaan? 

 

22. Kuinka eri WBS:iin liittyvät palvelut linkittyy siihen esim. suunnittelu (oma 

vai linkittyykö tuotteen/laitteen WBS:ään) asennus, käyttöönotto? 

 

Ohjeistus/ohjeet 

 

23. Miten henkilöitä perehdytetään WBS:n käyttöön? 

 

24. Millaisella menetelmällä teidän toteutuneiden ja sidottujen kustannusten 

seuranta on toteutettu? 

 

25. Tukeeko WBS ja toiminnanohjausjärjestelmä toisiaan? 

 

26. Onko rakenteella selkeä vastuuhenkilö, joka hoitaa esim. tarvittavien uusien 

tuotteiden lisäyksen? 

 

 

 

 

 

 


