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Projektivetoisessa liiketoiminnassa projektin onnistumisella on suuri merkitys 

yrityksen menestymiseen. Projektin onnistuminen vaikuttaa niin projektin 

tuottoon yritykselle kuin sen tarjoamaan laatuun asiakkaalle. Projektien 

onnistumista voidaan edesauttaa oikeanlaisella projektinhallinnalla ja sen 

apuna voidaan käyttää muun muassa ennalta määriteltyä 

projektinhallintamallia. Tämän työn tavoitteena oli saada useita yksiköitä 

sisältävän yrityksen olemassaolevasta projektinhallintamallista kohdeyksikön 

yhden tuoteryhmän käytön tarpeisiin sopiva projektinhallintamalli. 

 

Työ suoritettiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe sisälsi 

kirjallisuustutkimuksen sekä projektinhallintamallin muokkaamisen 

tuoteryhmän tarpeita vastaavaksi. Toinen vaihe sisälsi muokatun hallintamallin 

testaamisen kohdeyksikön toimitusprojektissa pilotointiprojektin avulla.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että räätälöity ja joustava projektinhallintamalli 

edesauttaa hallintamallin hyötyjen saavuttamista projektin hallinnassa. 

Pilotoinnin avulla tehty käyttöönotto sitouttaa tulevia käyttäjiä ja samalla 

vähentää vastarintaa uutta toimintatapaa kohtaan. Pilotoinnin hyötynä on myös 

hallintamallin testaaminen pienemmässä mittakaavassa, jotta voidaan tarkistaa 

sen soveltuvuus ja testata käytännön toiminta ennen hallintamallin laajempaa 

käyttöönottoa. Työn tuloksena saatiin kohdetuoteryhmän toimitusprojekteille 

räätälöity projektinhallintamalli, joka on käytettävissä kaikissa tuoteryhmän 

toimitusprojekteissa oleellisena osana niiden projektinhallintaa. 
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In a project-based business the project success is crucial for company’s 

success. Project success has an impact on the profit that the company makes 

and the quality that is produced to the customers. Project success can be 

assisted with the right kind of project management and a structured project 

management model can be used as a tool for that. The purpose of this thesis 

was to have a customized project management model that would fit to one 

unit’s needs of a multiunit company.   

 

The work was done in two phases. The first phase included literature review 

and the remodeling of the project management model which was existing in 

other unit of the company. The second phase included testing the model in 

target unit by using one delivery project as a pilot project.   

 

In the thesis it was observed that customized and flexible project management 

model gives benefits to the project management. Implementing the remodeled 

model in a pilot project helps committing future users and hence reduces the 

resistance to the new method. The other benefit of piloting is to test the model 

in a smaller scale and be able to review its suitability and test the practicalities 

before extensive implementation of the model. As a result of the thesis target 

unit got a customized project management model that can be used in every 

delivery project as an essential part of the project management.  
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1. JOHDANTO 

 

Projektivetoisessa liiketoiminnassa projektin onnistumisella on suuri merkitys 

yrityksen menestymiseen. Projektin onnistuminen vaikuttaa niin projektin tuottoon 

yritykselle kuin sen tarjoamaan laatuun asiakkaalle. Onnistumiseen vaikuttavat 

muun muassa riittävät resurssit, toimenpiteiden oikea-aikaisuus sekä 

riskienhallinta.  

 

Projektin onnistumista voidaan edesauttaa oikeanlaisella projektinhallinnalla. 

Yrityksessä, johon tämän työn kohdeyksikkö kuuluu, on tarkoitus käyttää 

projektinhallinnassa apuna ennalta määriteltyä projektinhallintamallia. Mallin 

periaatteena on toimia yhdenmukaisena työkaluna kaikissa yrityksen projekteissa. 

Yrityksessä on kuitenkin useita yksiköitä, joiden projektit eivät ole keskenään 

samanlaisia, joten kohdeyksiköllä on tarve ottaa käyttöön olemassaolevasta 

projektinhallintamallista omaan käyttöönsä sopivammaksi muokattu malli, jonka 

raamit ovat kuitenkin samat kuin alkuperäisessä mallissa.  

 

1.1. Tavoitteet ja rajaus 

 

Projekteilla tarkoitetaan tässä työssä ainoastaan toimitusprojekteja. Tuotekehitys-

projektit, myyntiprojektit sekä muut projektit on rajattu työn ulkopuolelle, sillä 

kohdeyksikön tarkoituksena on ottaa projektinhallintamalli käyttöön juurikin 

toimitusprojekteissa. 

 

Tällä työllä on kaksi päätavoitetta.  Ensimmäisenä tavoitteena on muokata yrityksen 

toisessa yksikössä käytössä olevasta projektinhallintamallista kohdeyksikön 

yhdelle tuoteryhmälle soveltuva mallipohja. Tuoteryhmänä on muun muassa 

sellutehtaiden hajukaasujen käsittelylaitteistoja suunnitteleva ja toimittava 

ODOCON-tuoteryhmä. Muokattavana osuutena on ainoastaan projektin elinkaaren 

mukainen malli. Projektien välivaiheiden arvioinneissa käytettävä 

tarkistuspisteluettelo jätetään tämän työn ulkopuolelle.  
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Työn toisena tavoitteena on ottaa muokattu projektinhallintamalli käyttöön yhdessä 

toimitusprojektissa. Käyttöönotto rajataan koskemaan projektin alkuvaiheita, sillä 

projektien kokonaiskesto voi olla pitkä, pisimmillään muutaman vuoden mittainen.  

 

Tutkimuskysymyksinä ovat  

 

1. Mitä projektinhallintamallin muokkaamisessa tulee huomioida?  

2. Miten käyttöönotossa tulee edetä, jotta projektinhallintamalli saadaan sujuvasti 

käyttöön kohdeyksikössä? 

3. Kuinka saada projektissa työskentelevät sitoutumaan mallin käyttämiseen?  

 

1.2. Tutkimuksen toteutus 

 

Kvalitatiivinen tutkimus havainnoi tutkimuksen kohdetta luonnollisessa 

ympäristössä. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tietoa kerätään muun 

muassa havainnoinnin, haastatteluiden ja ryhmäkeskusteluiden avulla (Räsänen, 

2009, s. 4-8). Kvalitatiivinen tutkimus koostuu aiemmin tehdyistä aiheeseen 

liittyvistä tutkimuksista ja teorioista, empiirisestä aineistosta sekä tutkijan omista 

päätelmistä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 6). Tämä työ toteutetaan 

kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä siinä käytetään empiirisen osuuden pohjaksi 

aiemmin kirjoitettua teoriaa ja sen pääpaino on olemassaolevan 

projektinhallintamallin muokkaamisessa ja testaamisessa luonnollisessa 

ympäristössään eli kohdeyksikön toimitusprojektissa. 

 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe, projektinhallintamallin muokkaus, toteutetaan 

vapaamuotoisten haastatteluiden sekä työryhmätyöskentelyn avulla. Ensimmäisen 

vaiheen onnistumisen kannalta oleellista on se, että mukana on sellaisia henkilöitä, 

jotka tulevaisuudessa tulevat projektinhallintamallia käyttämään ja joilla on 

kokemusta erilaisista kohdeyksikön projekteista. 

 

Tutkimuksen toinen vaihe, muokatun projektihallintamallin käyttöönotto yhdessä 

projektissa, toteutetaan toimitusprojektin työryhmän kesken ryhmätyöskentelynä 
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sekä haastattelujen avulla. Toisen vaiheen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

projektin vetäjät ymmärtävät projektinhallintamallin periaatteet sekä sisäistävät 

hyödyt, joita sillä pitäisi saavuttaa.   

 

1.3. Raportin rakenne 

 

Raportti on rakennettu seuraavasti. Luvussa yksi esitellään lyhyesti johdanto työlle 

sekä työn tavoitteet ja rajaukset. Luvussa myös esitellään raportin rakenne.  

 

Toisessa luvussa käydään läpi projektinhallintaa yleisesti ja keskitytään erityisesti 

valmiiden hallintamallien tavoitteisiin, hyötyihin sekä ongelmiin. Lisäksi luvussa 

esitellään pääpiirteittäin projektinhallintamallin rakentamista. 

 

Kolmannessa luvussa kerrotaan projektinhallintamallin käyttöönoton vaiheista, 

pilotoinnin hyödyntämisestä käyttöönoton apuna sekä organisaation 

muutosjohtamisesta toimintatapojen muuttuessa. 

 

Neljännessä luvussa esitellään yrityksen nykyistä projektinhallintamallia sen 

historian ja nykytilan avulla. Viidennessä luvussa käydään läpi, miten ja millaisella 

työryhmällä kohdeyksikössä valitun tuoteryhmän hallintamallia mukautettiin. 

 

Kuudennessa luvussa keskitytään mukautetun projektinhallintamallin 

käyttöönottoon pilotointiprojektissa. Luvussa esitellään hallintamallin käyttöä 

projektin kahdessa ensimmäisessä vaiheessa sekä siihen tehtyjä projektiaikaisia 

muokkauksia. 

 

Seitsemännessä luvussa esitellään mukauttamisen lopputuloksia muokatun ja 

alkuperäisen hallintamallin suurimpien eroavaisuuksien avulla sekä 

pilotointivaiheen tuloksia muokkausten sekä osallistujien mielipiteiden avulla. 

Luvussa myös arvioidaan tuloksia pilotointivaiheen kautta ja esitetään 

jatkotoimenpide-ehdotuksia. Luvussa kahdeksan on työstä lyhyt yhteenveto. 
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2. PROJEKTINHALLINTA 

 

Projekti tarkoittaa tavallisesti kertaluonteista, laajaa tehtäväkokonaisuutta. Sillä on 

ennalta määritellyt tavoitteet sekä selkeä alku ja loppu (Haverila et al, 2009, s. 436) 

eli projektin elinkaari (Ruuska, 1999, s. 20). Elinkaari pitää sisällään peräkkäisiä 

vaiheita, jotka projekti käy läpi edetessään alusta kohti valmistumistaan. Projektin 

elinkaari voi toimia projektin tiekarttana sekä hyvänä työkaluna riskienhallinnassa. 

(Forsberg et al., 2000, s. 30, 76) 

 

Projektien lopputulosta on vaikea arvioida. Esimerkiksi toimitusprojektissa 

budjetin ja aikataulun pettäminen kuluttavat projektin tuottomarginaalia ja 

toimituksesta voi huonossa tapauksessa tulla tappiollinen. Tästä syystä projektit 

ovat aina tietynlainen riski yritykselle. (Ruuska, 1999, s. 16) Projektinhallinnan 

tehtävänä onkin ennakoida mahdollisimman moni projektin ongelmakohdista, 

mutta sen lisäksi sen tulisi suunnitella, organisoida ja hallita projektin toimintoja 

siten, että saavutetaan niin hyvä lopputulos kuin mahdollista. (Lock, 2000, s. 3) 

Myös Lockyer & Gordon huomauttavat, että projekteissa ei tulisi ainoastaan 

reagoida tunnistettuihin riskeihin. Riskejä tunnistettaessa ja arvioitaessa on 

nimittäin mahdollista, että tunnistetaan myös uusia mahdollisuuksia. Projekti 

tulisikin organisoida siten, että nämä mahdollisuudet hyödynnetään huomioimalla 

ne projektinhallintaprosessissa. (Lockyer & Gordon, 2005, s. 4) 

 

Projektinhallintaan vaikuttavia piirteitä ovat muun muassa sen pitkä kestoaika sekä 

se, että projektit ovat useasti monivaiheisia ja monimutkaisia. Projekteissa voi olla 

useita yhtäaikaisesti ohjattavia vaiheita ja toimintoja. Siksi projektissa on tärkeää 

hallita eri vaiheiden ja osa-alueiden koordinointia sekä sen toteutusaikatauluja. 

(Haverila et al., 2009, s. 437)  

 

Projektinhallinnan voi jakaa ohjausprosessiin ja toteutusprosessiin. Näistä 

toteutusprosessi tähtää selkeästi projektin lopputuloksen saavuttamiseen ja 

ohjausprosessin avulla taasen pyritään saavuttamaan lopputulos mahdollisimman 

tehokkaasti laatunäkökulma huomioiden. Ohjausprosessiin vaikuttavat jonkin 
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verran projektin luonne ja sen laajuus, mutta sen perusteet pysyvät projektista 

toiseen samoina. Toteutusprosessiin taas projektin luonteella ja laajuudella on suuri 

vaikutus, esimerkiksi laitoksen rakentamisessa ja päivähoitojärjestelmän 

uudistamisessa tarvitaan hyvin erilaisia tekijöitä projektin lopputulokseen 

pääsemisessä. (Ruuska, 1999, s. 18) 

 

Projektille yleensä nimetään vastuullinen projektin vetäjä, projektipäällikkö, joka 

vastaa projektinhallinnan päätavoitteista (Haverila et al, 2009, s. 437). 

Päätavoitteita projektinhallinnalle voidaan asettaa kolme. Ensinnäkin sen pitää 

tuottaa etukäteen määritelty lopputulos. Sen lisäksi sen pitäisi pysyä suunniteltujen 

rahallisten resurssien sekä henkilöresurssien raamien sisällä. Projektinhallinnan 

tavoitteena on myös saavuttaa haluttu lopputulos sovitussa aikataulussa. (Lehtonen 

et al., 2006, s. 22)  

 

Projektinhallinnan helpottamiseksi projekti voidaan jakaa osa-projekteihin, jolloin 

voidaan jakaa myös projektin ohjaus- ja toteutusvastuuta. ”Projektin seuranta ja 

johtaminen perustuu osatavoitteiden, projektin kokonaisaikataulun ja budjetin 

seurantaan.” (Haverila et al, 2009, s. 437) Projektin vaiheistuksesta on apua myös 

päätöksentekoon, koska silloin projektissa ei tarvitse sitoutua päätöksiin, jotka ovat 

liian heikolla pohjalla. Lisäksi vaiheen lopussa voidaan tarvittaessa tarkistaa 

jatkosuunnitelmat uudelleen. (Pelin, 1999, s. 116) 

 

Projektin eri vaiheissa voidaan tarvita mahdollisesti erityyppisiä resursseja. 

Haverilan mukaan toteutusprojekteille on myös tyypillistä, että tuotannossa on 

useampi projekti yhtäaikaisesti. Tällöin projekteille pitää suunnitella lisäksi 

yhteisten resurssien käyttöä. (Haverila et al, 2009, s. 437)  

 

2.1. Projektinhallintamalli  

 

Projektinhallintamallien on tarkoitus olla työkaluja, joilla yritys standardisoi 

projektien hallintaprosessit. Silloin hallintaprosessia ei tarvitse suunnitella joka 

projektin alkaessa uudelleen, mikä vähentää epäonnistumisen mahdollisuutta. 
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Projektinhallintamalli on myös tärkeä osa laadun varmistusta. Ennalta hyvin 

määritellyt, aiemmin jo toimiviksi todetut projektinhallintamallit kasvattavat 

mahdollisuuksia onnistua tulevissakin projekteissa. (Turner, s. 365-366, 385) 

 

Archibald et al. jakavat projektinhallintamallin neljään päävaiheeseen: projektin 

aloitus, valmistelu / suunnittelu, toteutus sekä projektin lopetus. Päävaiheet on 

esitelty kuvassa 1. Vaiheet ja niiden määrä kuitenkin riippuvat projektista. 

Esimerkiksi uuden laitoksen rakentaminen sisältää myös muun muassa asennuksen 

ja käyttöönoton. (Archibald et al., 2013, s. 3-5) 

 

  

 

Kuva 1. Projektin neljä päävaihetta (Archibald et al., s. 5) 

 

Myös Lockyer & Gordon esittävät projektin jakamisen vähintään neljään 

päävaiheeseen. Erotuksena aiempaan jakoon heidän mallissaan vaiheet ovat osittain 

päällekkäisiä, kuten on näytetty kuvassa 2. (Lockyer & Gordon, 2005, s. 4). 

Lockyer & Gordon käsittelevät kirjassaan pääsääntöisesti tuotekehitysprojekteja, 

mutta samat vaiheet voidaan löytää toimitusprojekteistakin. Muun muassa 

rakennusprojekteille on tyypillistä, että osa sen elinkaaren vaiheista on keskenään 

päällekkäisiä (Kumar, 2013, s. 2).  

  

Projektin 
aloitus 

Suunnittelu Toteutus Projektin 
lopetus 
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Kuva 2. Projektin neljä vaihetta (Lockyer & Gordon, 2005, s. 4) 

 

Pelin nimeää projektin vaiheisiin jakamisen projektin vaiheittaiseksi ositukseksi. 

Pelinin mukaan projekti ositetaan ja projektinositus toimii projektin ohjauksen 

selkärankana. Ositus tarkoittaa sitä, että projekti jaetaan tehtäväkokonaisuuksiin, 

jotka on mahdollista suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti. Ositukset voidaan tehdä 

vaiheittaisen osituksen lisäksi järjestelmien, rakenteellisuuden tai työlajien 

mukaan. Järjestelmien mukaan ositettu projekti jaetaan systeemeittäin, esimerkiksi 

tiedonsiirtojärjestelmä, laskentajärjestelmä ja ohjausjärjestelmä. Rakenteellinen 

ositus jakaa projektin esimerkiksi maantieteellisesti erillään oleviin osiin ja 

työlajien mukainen ositus taasen toimintojen, kuten esimerkiksi projektin 

hallinnon, sähkösuunnittelun tai asennustyön mukaan. (Pelin, 1999, s. 109-111) 

 

Projektin jokaiselle vaiheelle tulisi lisäksi kuvata panokset ja tuotokset siten, että 

edellisen vaiheen tuotokset muuttuvat seuraavien vaiheiden panoksiksi. Jokainen 

elinkaaren vaihe voidaankin näin hajottaa toimenpiteiden sarjaksi. Myös jokaisen 

toiminnon ja osaston sekä mahdollisesti ulkopuolisen toimijan panos tulee 

määritellä kyseessä olevan työn vaiheessa tai toimenpiteessä. (Turner, 1999, s. 367-

368) Vaiheiden lukumäärä ja niiden implementoinnin muodollisuus liittyvät 

projektin luonteeseen, laajuuteen, riskeihin sekä projektin merkittävyyteen. Niihin 

vaikuttaa lisäksi se, miten paljon asiakas haluaa projektiin vaikuttaa. (Kuster et al., 

2015, s. 21) Pienissä projekteissa ei välttämättä ole tarvetta edetä elinkaaritason 

Ideointi 

Kehittäminen 

Toteutus 

Päättäminen 
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vaiheiden alapuolelle, mutta isommissa projekteissa alavaiheita voidaan määritellä 

useampia. (Turner, 1999, s. 368) 

 

Kokonaisuuden hallitsemiseksi projektiin tulee asettaa lisäksi useampia 

päätöksentekopisteitä, joissa voidaan arvioida muun muassa projektin etenemistä 

haluttuun suuntaan. (Lehtonen et al., 2006, s. 24) Nämä päätöksentekopisteet, joista 

Forsberg käyttää nimitystä tarkistuspisteet, tulee suorittaa hyväksytysti ennen 

etenemistä projektissa eteenpäin. Kun projekti on jaettu eri vaiheisiin, 

tarkistuspisteet tulevat yleensä jokaisen vaiheen loppuun, mutta niitä voidaan 

käyttää myös vaiheiden sisällä. Tällöin vaiheet on jaettu vielä omiin alivaiheisiinsa. 

(Forsberg et al., 2000, s. 32, 77) Yksinkertaistettu esimerkki projektinhallintamallin 

kulusta on esitetty kuvassa 3. 

 

 

 

Kuva 3. Projektinhallintamalli kulku 

 

Tarkistuspisteitä varten tulee määritellä myös tuotokset, jotka on oltava valmiina 

ennen kuin voidaan siirtyä vaiheesta tai alivaiheesta toiseen (Forsberg et al., 2000, 

s. 32). Kettunen puhuu tuotosten sijaan välitavoitteista. Kettusen määritelmän 

mukaan ne ovat projektin osia, jotka voidaan toteuttaa peräkkäisinä työvaiheina, 

mutta ne voidaan suorittaa myös osittain rinnakkain. Yleensä kaikkiin projektin 

vaiheisiin määritellään välitavoitteita, joiden kohdalla tarkastellaan projektin tila. 

(Kettunen, 2009, s. 108)  

 

Tuotoksista saadaan tunnistettua projektin kriittinen polku, joka on suoritusajaltaan 

pisin tehtäväketju. Kriittisellä polulla olevien työvaiheiden myöhästyminen voi 

myöhästyttää koko projektin. Sen avulla voidaankin osoittaa, missä vaiheessa jokin 

tehtävä on mahdollista aloittaa ja missä vaiheessa toinen tehtävä on viimeistään 
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saatava valmiiksi. Jotkut tuotokset ovat riippuvaisia toisistaan siten, että niitä ei 

voida aloittaa ennen kuin niitä edeltävät tuotokset ovat kaikki valmiina. (Haverila, 

2009, s. 438) Kriittisen polun tuotoksia kutsutaan myös projektin virstanpylväiksi, 

vaikka kaikkien projektissa virstanpylväiksi nimettyjen tuotosten ei tarvitse olla osa 

kriittistä polkua. Virstanpylväiksi nostetut tuotokset liittyvät useasti maksujen, 

tärkeän tiedon tai lupien saamiseen tai laitetoimituksiin. (Lester, 2000, s. 72-74)   

 

Projektinhallintamallin tarkistuspisteet 

 

Tarkistuspisteet edustavat merkittäviä päätöskohtia projektinhallintamallissa. Ne 

varmistavat, että edelliset aikataulutetut ja uusien toimintojen tarvitsemat toiminnot 

ovat riittävän valmiita ennen siirtymistä seuraaviin toimintoihin. Ne myös 

varmistavat, että seuraavaan toimintoon siirtyminen on hallittua ja on selkeää 

näyttöä siitä, että projekti on valmistautunut siirtymiseen. Näin myös etenemisen 

riski on hyväksytty. (Forsberg et al., 2000, s. 84)  

 

Kettusen mukaan projektin jakaminen välitavoitteisiin eli tarkistuspisteisiin tukee 

projektin läpivientiä, sillä ne muun muassa helpottavat projektin etenemisen 

seurantaa ja antavat motivaatiota projektiryhmälle. Motivaatiota lisää se, että 

välitavoitteessa projektiryhmä voi nähdä, mitä on saanut aikaiseksi (Ruuska, 1999, 

s. 24). Kettunen huomauttaa, että välitavoitteiden avulla projektista tulee yleensä 

myös suoraviivaisemmin etenevä kuin projektista, joka suoritetaan yhtenä isona 

kokonaisuutena. (Kettunen, 2009, s. 100, 108) Huolellisesti suunnitellulla ja 

vaiheistetulla projektinhallintamallilla, jolla on jokaisen vaiheen jälkeen 

tarkistuspiste, voidaankin vähentää projektin ongelmien monimutkaisuutta sekä 

vähentää riskiä tehdä vääriä päätöksiä (Kuster et al., 2015, s. 21).  

 

Tarkistuspisteiden jälkeen voidaan pitää ohjausryhmän kokoukset, jolloin 

ohjausryhmä voi antaa projektivaiheelle hyväksynnän ja luvan edetä seuraavaan 

vaiheeseen. (Kettunen, 2009, s. 100, 108) Forsberg et al. jakavat tarkistuspisteiden 

arvioinnin neljään päätösvaihtoehtoon. Ensimmäinen on hyväksyttävä vaihtoehto, 

jolloin projekti pääsee etenemään normaalisti. Toisena on varauksin hyväksyttävä 
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vaihtoehto, jolloin projektia voidaan jatkaa, mutta tunnistettuihin toiminnan 

tekijöihin tulee reagoida jollakin tavalla. Kolmantena vaihtoehtona on mahdoton 

vaihtoehto, jolloin projektia ei jatketa, vaan ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin 

ja tarkistuspiste toistetaan, kunnes päästään hyväksyttävään tai varauksin 

hyväksyttävään vaihtoehtoon. Viimeisenä vaihtoehtona on mahdoton pelastaa, joka 

tarkoittaa sitä, että projekti on keskeytettävä. (Forsberg et al., 2000, s. 85) Kun 

tarkistuspiste on saavutettu ja suoritettu hyväksytysti, sen vaiheen töihin ei tarvitse 

enää palata, vaan keskittyminen voidaan suunnata projektin seuraaviin vaiheisiin 

(Kettunen, 2009, s. 108). 

 

2.2. Projektinhallintamallin tavoitteet ja hyödyt 

 

Projektinhallintamallin tavoitteena on tarjota projektinjohtamisen käyttöön 

useamman tason rakenne projektin suorituksen tarkkailua varten. Sen avulla 

saadaan useita mahdollisuuksia arvioida projektia sen elinkaaren aikana ja 

varmistaa sen päätyminen haluttuun lopputulokseen. (Stuart et al., 2011, s. 3). 

Projektinhallintamallin avulla saadaan lisäksi esiteltyä projektinaikaisia 

toimenpiteitä asiakkaalle. Mallin avulla voidaan näyttää, että 

projektinhallintamallia seuraamalla sovitut tavoitteet voidaan saavuttaa. (Turner, 

1999 s. 365-366) Tämä voidaan tehdä jo myyntivaiheen aikana, jolloin voidaan 

esitellä asiakkaalle, millaista projektia ollaan suunnittelemassa.  

 

Projektinhallintamalli voi toimia oppaana projektinhallintaprosessissa. Myös 

kokeneet projektin vetäjät voivat tarvita joissakin tapauksissa muistutusta siitä, 

miten edetä prosessissa ja valmis malli toimii tässä hyvänä muistiapuna. Yhteinen 

projektinhallintamalli auttaa myös lähestymistavan yhteneväisyydessä. Se 

helpottaa eri osa-alueiden projektien yhteistyötä, kun projektin raamit ovat kaikilla 

samat. (Turner, 1999 s. 365-366)  Samalla se selventää projektin eri työvaiheita, 

jotka seuraavat toisiaan läpi projektin elinkaaren. Näin malli mahdollistaa 

projektissa työskenteleviä myös näkemään ja ymmärtämään koko 

elinkaariprosessin. (Archibald et al., 2013, s. 4) 

 



17 
 

Projektinhallintamallista on apua myös resurssiensuunnitteluun. Kun projektit 

mallinnetaan yhteneväisesti, se helpottaa projektien yhteistä resurssisuunnittelua.  

(Turner, 1999 s. 365-366) Näin nähdään helpommin muun muassa se, missä 

vaiheessa mikäkin projekti on ja missä vaiheessa kenenkin työpanosta tarvitaan.  

Turnerin mukaan työntekijöiden on lisäksi helpompi vaihdella projektista toiseen, 

kun projektien mallit ja niiden hallinta ovat samanlaiset projektista toiseen. Lisäksi 

uusien työntekijöiden kouluttaminen helpottuu yhteisen projektinhallintamallin 

avulla. Projektien vetäjien on helpompi opetella työhön, jos heillä on 

standardityökalu, jota seurata. Samoin seuraavan projektin vetäminen helpottuu, 

kun se tehdään saman mallin mukaan. (Turner, 1999 s. 351, 365-366)  

 

Projektinhallintamallin avulla voidaan dokumentoida organisaation rutiinit ja 

jokaisen projektivaiheen kohdalla niitä voidaan parantaa jatkuvasti. Hyväksi 

todetut toimintatavat kulkevat mallin avulla seuraavienkin projektien käyttöön. 

(Archibald et al., 2013, s. 4) Myös Kumar puhuu jatkuvan parantamisen puolesta. 

Hänen mukaansa ilman työkalua, jolla projektia voidaan arvioida, ei myöskään 

suoritusta pystytä parantamaan. Siksi on tarpeen olla jonkinlaisia kriteereitä ja 

indikaattoreita, joilla projektin suoritusta voidaan mitata ja tarpeen vaatiessa verrata 

toiseen projektiin ja sen suoritukseen. (Kumar, 2013, s. 5) Jotta eri projekteja 

voidaan vertailla keskenään, niissä tarvitaan yhteinen sanasto ja kieli. Yhteinen 

projektinhallintamalli lisääkin yhteistä sanastoa. Yhteisen terminologian puute voi 

vaikeuttaa yhteistyötä jopa saman projektin sisällä. Projektien keskinäistä vertailua 

helpottaa lisäksi mallin tuoma yhdenmukainen raportointimekanismi. (Turner, 

1999 s. 351, 365-366) Uuden prosessin tarkoituksena on myös parantaa aikarajojen 

saavuttamista, jolloin säästetään sekä aikaa että kustannuksia. Lisäksi se auttaa 

reviirikiistojen lopettamisessa sekä projektin pullonkaulojen eliminoinnissa. 

(Longman & Mullins, 2004, s. 3) 

 

2.3. Projektinhallintamallin ongelmia 

 

Usein projektinhallintamalli kuvitellaan toimivaksi ainoastaan silloin, kun 

käytetään mallia, jossa elinkaaren vaiheet seuraavat toisiaan peräkkäin (Stuart et 
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al., 2011, s. 3). Projektia ei tulisi kuitenkaan nähdä ainoastaan peräkkäin olevina 

tapahtumina, sillä se vääristää ja yksipuolistaa projektinhallintaprosessia (Forsberg 

et al., 2000, s. 22-23). 

 

Vaiheittain etenevässä projektinhallintamallissa seuraavana oleva vaihe ei pääse 

alkamaan, ennen kuin sitä aiemman vaiheen ongelmat ja epäselvyydet on ratkaistu 

ja tarkistusvaiheet on läpäisty. Tämä voi monimutkaisissa ja suuria riskejä 

sisältävissä projekteissa olla ongelma, sillä osa suunnittelusta pitää pystyä 

aloittamaan jo aiemmin projektin elinkaaren aikana, vaikka aiempaa vaihetta ei ole 

vielä läpäisty. Aiemman aloituksen syynä on muun muassa se, että halutaan 

varmistua siitä, että vaatimukset on ymmärretty oikein. (Forsberg et al., 2000, s. 22-

23) 

 

Suuret projektit kärsivät myös pienempiä projekteja enemmän ennalta 

määritellyistä, kiinteistä projektinhallintamalleista. Tämä johtuu siitä, että valmiista 

malleista ei välttämättä aina löydy kaikkia niitä kriittisiä kohtia, joita isojen 

projektien hallintaan tarvitaan. (Turner, 1999, s. 353) Tämä ongelma ei silti koske 

ainoastaan isoja projekteja. Jos yrityksessä pyritään käyttämään yhtä ainoaa 

projektinhallintamallia, voi ongelmia tulla myös pienissä projekteissa, jos malli on 

tehty ainoastaan isojen projektien näkökulmasta ja projektit poikkeavat suuresti 

toisistaan.  

 

Projektinhallintamallin käyttämisessä voi ilmetä myös itse mallista riippumattomia 

ongelmia. Sargeant et al. ovat tutkineet erään kaupallisen projektinhallintamallin 

käytön ongelmia. Heidän tutkimuksessaan selvisi, että suurimmat ongelmat ennalta 

määritellyn hallintamallin käytössä johtuivat sen käyttäjistä. Valmista 

hallintamallia ei joko osattu tai haluttu käyttää oikein, jolloin sitä ei saatu 

toimimaan projektissa tarkoitetulla tavalla. (Sargeant et al., 2010, s. 21) 
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2.4. Edellytyksiä toimivalle projektinhallintamallille 

 

Lehtonen et al. mukaan yrityksen ulkopuoliset, valmiit projektinhallintamallit 

harvoin sopivat sellaisenaan yritysten käyttöön. Yritykset tarvitsevatkin räätälöidyt, 

omiin  tarpeisiinsa  soveltuvat  mallit, jotka sopivat yrityksen toimintakulttuuriin ja  

-tapoihin. (Lehtonen et al., 2006, s. 23)  

 

Yritykselle räätälöity projektinhallintamalli tulisi säilyttää samanlaisena projektista 

toiseen, jotta sitä saataisiin kunnolla hyödynnettyä. Esimerkiksi Forsberg et al. 

huomauttavat, että jos hallintamalli täytyy opetella joka kerta uudelleen, sen arvo 

projektissa voi olla jopa negatiivinen (Forsberg et al., 2000, s. 17). Myös Turner 

toteaa, että koko yrityksessä tulisi olla samanlainen malli käytössä riippumatta 

projektin tyypistä tai koosta. Pienemmät projektit voivat toimia mallia käytettäessä 

opettelualustoina uusille, tulevien isojen projektien vetäjille. (Turner, 1999, s. 351)  

 

Projektinhallintamallin tulisi kuitenkin olla sovellettavissa siten, että se huomioi 

projektien monimutkaisuuden sekä dynaamisuuden ja ottaa huomioon projektien 

erikoisvaatimukset. (Forsberg et al., 2000, s. 17) Myös Turnerin mukaan projektien 

ollessa heterogeenisia niissä onnistutaan paremmin, jos projektinhallintamallia on 

mahdollista muokata. Muokkausta tarvitaan muun muassa projektien koon mukaan, 

sillä pienet projektit eivät kestä samaa byrokratiaa, mitä suuremmat ja 

monimutkaisemmat projektit. Suuremmissa projekteissa joudutaan koordinoimaan 

monimutkaista toimintojen ketjua, varmistamaan kriittisten toimintojen oikea-

aikaisuus sekä estämään toisarvoisten tehtävien rasitus resursseille. (Turner, 1999, 

s. 353) Ruuskan mukaan projektin koko tulee kuitenkin huomioida myös toisellakin 

tavalla, sillä projektinhallintamalli ei saa olla liian raskas ja mallin omaksuminen ja 

hallinta tulee olla suhteutettuna projektin kokoon (Ruuska, 2007, s. 50). Tämä voi 

rajata hallintamallin käyttöä siten, että hyvin pienissä projekteissa 

projektinhallintamallia ei ole järkevää käyttää lainkaan. 

 

Projektinhallintamallien tulee siis olla joustavia. Niitä pitää pystyä muokkaamaan 

projektin ja asiakkaan vaatimusten mukaan, jotta projekti voidaan hoitaa 
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onnistuneesti. Muokattaessa mallia projektikohtaiseksi sen jokaisen vaiheen 

jokaista toimenpidettä tulee harkita tarkkaan ja päättää, onko sen säilyttäminen 

tarpeellista vai ei (Forsberg et al., 2000, s. 77). Muokatuissakin malleissa tulisi 

kuitenkin olla yhteneväisyyttä, jotta projektinhallintamallin hyödyt voidaan 

saavuttaa (Turner, 1999, s. 361). 

 

Turner määrittelee laadun asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden 

toimittamiseksi sekä jatkuvaksi kehitykseksi. Nämä laadun määritelmät vaativat 

mukauttamaan projektinhallintamallia projektista toiseen. Mallia tulisi verrata 

tulevan projektin kokoon ja asiakkaan vaateisiin ja muokata sitä sen mukaan. 

(Turner, 1999, s. 372-373) Jotta projektinhallintamallia pystytään hyödyntämään 

projektissa, tuleekin se ottaa käyttöön projektissa projektivaatimusten mukaisesti. 

Jos oikeanlaista käyttöönottoa ei tehdä, projektinhallintamalli jää tehottomaksi, 

irralliseksi sekä byrokraattiseksi työkaluksi, jolloin se helposti sivuutetaan 

projektin hallinnassa. (Prince2, 2016) 

 

Projektikohtaisen mukauttamisen lisäksi jokaisen projektin jälkeen tulisi tarkistaa, 

kuinka hyvin projektissa onnistuttiin ja tehdä sen mukaan mahdollinen päivitys 

projektinhallintamalliin ennen seuraavaa projektia (Turner, 1999, s. 372). 
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3. PROJEKTINHALLINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Kun uusi projektinhallintamalli on valmiina, tulee sen käyttö standardoida 

organisaatiossa hallitun käyttöönoton avulla. Whitakerin mukaan 

projektihallintamallin käytön onnistumisessa tärkeää on onnistunut implementointi 

sekä jatkuva parantaminen. Jotta näissä onnistuttaisiin, täytyy ottaa huomioon 

projektinhallintamallin kehittämisen vaiheet, tunnistaa räätälöintiä tarvitsevat 

vaiheet sekä soveltaa muutosjohtamista saavuttaakseen mallin hyväksymisen 

organisaatiossa. Räätälöintiä tarvitsevat vaiheet ovat alustava räätälöinti, projektia 

edeltävä räätälöinti sekä projektin aikainen räätälöinti. (Whitaker, 2014, s. 7) 

Alustava räätälöinti tehdään projektinhallintamallin rakennusvaiheessa, joka on 

osittain myös projektia edeltävää räätälöintiä. Projektinhallintamallin rakentaminen 

joustavaksi edesauttaa räätälöintiä projektin aikana, jolloin valmis 

projektinhallintamalli antaa ainoastaan raamit, ja projektivaatimukset muokkaavat 

lopullisen, projektissa käytettävän mallin. Whitakerin mukaan eri vaiheet eivät ole 

välttämättä toisistaan täysin erillisiä, vaan kuvan 4 mukaisesti ne voivat olla osittain 

limittäisiäkin (Whitaker, 2014, s. 7).  

 

 

 

Kuva 4. Projektinhallintamallin kolme räätälöinnin vaihetta (Whitaker, 2014, s. 7). 

 

Ennen kuin käyttöönottovaihe aloitetaan, tulee tavoitteiden olla selkeitä sekä niiden 

on oltava ajantasaisia. Käyttöönottovaiheessa ei ole tarkoitus enää tarkastella eri 

vaihtoehtoja, vaan tarkastelu on oltava tehtynä ja valinta tulee olla valmiina. Tämän 
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lisäksi käyttöönotettava systeemi tulee olla hyvin määritelty ja ymmärretty ennen 

käyttöönottovaihetta. (Paton & McCalman, 2000, s. 92) 

 

Käyttöönotto on aikaa vievää ja siihen tuleekin varata aikaa useita kuukausia (Pelin, 

1999, s. 404). Käyttöönoton saaminen valmiiksi voi viedä useamman kierroksen 

käyttöönotettavan hallintamallin laajuudesta ja kestosta riippuen (Project 

Management Institute, 2014, s. 32) Käyttöönoton aikataulun tulisi olla lisäksi 

joustava, jotta pystytään vastaamaan projektimallin epävarmuuksiin sekä tekemään 

tarvittaessa iterointikierroksia. Iteroinnin sisällyttämisellä malliin sillä 

saavutetuista tuloksista on saatu parempia, kuin ilman iterointia tehtyjen 

hallintamallien tuloksista. (Högman & Johannesson, 2013, s. 278) 

 

Käyttöönottovaiheen alussa tulee myös tarkastella, mitä ajatellaan sisältyvän 

onnistuneeseen käyttöönottoon. On tärkeää huomioida, keiden pitää olla 

käyttöönottovaiheessa tukemassa organisaatiota, jotta käyttöönotossa onnistutaan 

ja samalla määritellään tarvittavien tukijoiden roolit. (Project Management 

Institute, 2014, s. 15) Paton & McCalman esittävätkin, että esimiehen näkyvä 

läsnäolo käyttöönottovaiheessa on välttämätöntä. He pitävät lisäksi erittäin 

tärkeänä sitä, että käyttöönottovaiheeseen otetaan mukaan sellaisia henkilöitä, 

joiden työhön käyttöönotettavalla systeemillä on vaikutusta. (Paton & McCalman, 

2000, s. 92) 

 

3.1. Käyttöönoton vaiheet 

 

Projektihallintamallin käyttöönotossa tarvitaan useampia vaiheita, jotta 

käyttöönotosta saajaan sujuva. Samoja vaiheita esiintyy sekä eri ohjelmien 

käyttöönotossa kuin myös uusien toimintatapojen käyttöönotossa. Näitä vaiheita 

voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Vaiheet voidaan nähdä esimerkiksi 

yksittäisinä toimenpiteinä, jotka ovat sekä käyttöönottoa valmistelevia että sitä 

toteuttavia toimenpiteitä. 
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Center for Chemical Process Safetyn julkaisemassa käyttöönoton ohjeistuksessa 

esitetään käyttöönottoa valmisteleviksi toimenpiteiksi muun muassa 

muutosjohtamisesta huolehtiminen, uuden menetelmän integroiminen 

olemassaoleviin toimintatapoihin, vaiheistetun käyttöönottosuunnitelman 

tekeminen sekä henkilöstön kouluttaminen. (Center for Chemical Process Safety, 

2008, s. 61) Pelin taasen esittää tarvittavan henkilöstön kouluttamisen osaksi 

myöhempää käyttöönoton vaihetta. Hänen mukaansa se tulisi suorittaa vasta 

käyttöönoton aikana tehdyn standardoinnin jälkeen, jolloin myös laaditaan 

käyttöohjeet. Koulutusta edeltävissä vaiheissa Pelinin mukaan määritellään 

raporttipohjat sekä tiedonsyöttötavat, minkä jälkeen perustetaan resurssipooli ja 

testataan mallia pilotointiprojektissa. (Pelin, 1999, s. 403-404)  

 

Aladwani tiivistää tutkimuksessaan ERP-järjestelmän (Enterprise resource 

planning; toiminnanohjausjärjestelmä) onnistuneen käyttöönoton malliin, joka on 

esitetty kuvassa 5. Kuvassa käyttöönotto on jaettu kolmeen eri alueeseen, joilla 

jokaisella on oma vaikutuksensa organisaation muutosvasteeseen. Näistä 

ensimmäisenä on organisaation tietoisuus muutoksesta, johon pyritään 

vaikuttamaan kommunikaatiolla sekä muutoksen hyödyistä että sen tuomista 

uusista toiminnoista. Toisena alueena on organisaation tunnevaste, johon pyritään 

vaikuttamaan muun muassa osallistamalla organisaation jäseniä, parantamalla 

liittymiskohdan laatua sekä kouluttamalla henkilöstöä. Viimeisenä alueena on 

suotuisan hyväksynnän aikeeseen vaikuttaminen muun muassa pyrkimällä saamaan 

organisaation mielipidejohtajien tuki muutokselle sekä ajoittamalla muutos oikein. 

Tämän lisäksi eri vasteilla on vaikutus toisiinsa: suotuisa tietoisuus muutoksesta 

vaikuttaa tunnealueen hyväksyntään, jolla on edelleen vaikutusta suotuisaan 

aikomukseen hyväksyä muutos. Näiden kolmen alueen perusteella saavutetaan 

varsinainen muutoksen hyväksyntä. Lisäksi onnistuneeseen käyttöönottoon 

tarvitaan johdon tuki. (Aladwani, 2001, s. 273) 
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Kuva 5. Malli ERP-järjestelmän onnistuneeseen käyttöönottoon (Aladwani, 2001, 

s. 273) 

 

Yksittäisten toimenpiteiden sijaan käyttöönoton vaiheita voidaan tarkastella myös 

suurempina kokonaisuuksina, joissa ei suoraan kerrota erillisiä toimenpiteitä, joilla 

käyttöönottoa edistetään. Stevens esittelee projektinhallinnan käyttöönotolle neljä 

eri vaihekokonaisuutta. Näistä ensimmäinen, perehdyttämisvaihe, on 

pilotointiprojektivaihe, jossa projektinhallinnalle luodaan toimintavalmiutta ja 

jossa vastataan myös organisaatiossa esiintyvään mahdolliseen muutosvastarintaan. 

Toisena vaiheena on projektitasoinen käyttöönotto, jossa käyttöönotto laajennetaan 

koskemaan projektiorganisaatiota. Tässä vaiheessa suoritetaan muun muassa 

projektiorganisaation kouluttaminen. Kolmannessa vaiheessa suoritetaan koko 

yrityksen laajuinen käyttöönotto. Viimeisenä vaiheena on ylläpitovaihe. (Stevens, 

2016, s. 1-2)  

 

Mattilan esittämät muutoksen vaiheet noudattelevat pitkälti Stevensin käyttöönoton 

vaiheita sillä erotuksella, että Mattilan ensimmäisenä vaiheena on perustan 

luominen, jonka tarkoituksena on luoda kokonaiskuva muutoksesta, sen tarpeista 

sekä sen vaikutuksista. Tässä vaiheessa myös pohditaan organisaation nykytilaa 
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sekä asetetaan muutokselle konkreettiset tavoitteet. Toisena vaiheena on 

käynnistystoimien vaihe, joka vastaa Stevensin perehdyttämisvaihetta. Tähän 

vaiheeseen kuuluu muun muassa pilottiprojektin aloittaminen sekä muutoksen 

julkistaminen ja virallinen käynnistäminen. Kolmas vaihe on hallittu eteneminen, 

johon sisältyy muun muassa käyttöönoton laajentaminen koko organisaatioon sekä 

työntekijöiden kouluttaminen ja perehdytys. Viimeisenä vaiheena on 

vakiinnuttaminen, jolloin muutosta ylläpidetään esimerkiksi tukihenkilöiden 

avulla. Vakiinnuttamisvaiheessa myös tarkastellaan muutoksen tuomia vaikutuksia 

organisaatiossa. (Mattila, 2007, s. 131, 135, 158, 160, 164, 171, 193-194) 

 

Högman & Johannesson ovat tutkineet kuutta eri yritystä, joiden tuotekehityksessä 

on käytetty vaiheistettua projektinhallintamallia. Näistä yhden yrityksen 

tutkimuksessa keskityttiin hallintamallin käyttöönottoon. Tutkimuksessaan he 

esittävät käyttöönottovaiheeseen Herr & Anderssonin kehittämän toimintasyklien 

spiraalin, joka koostuu neljästä eri osuudesta. Ensimmäisessä osuudessa kehitetään 

toimintasuunnitelma. Toisessa osuudessa suunnitelma implementoidaan. 

Kolmannessa osuudessa tarkkaillaan toiminnan vaikutuksia ja viimeisessä 

osuudessa reagoidaan vaikutuksiin. (Högman & Johannesson, 2013, s. 269) Vaikka 

Herr & Anderssonin käyttöönoton vaiheissa ei erikseen mainita pilotointia, voidaan 

pilotointi yhdistää myös toimintasyklien spiraaliin. Tällöin toiminnan vaikutusten 

tarkkailu ja vaikutuksiin reagointi tehdään juurikin pilotointiprojektissa.  

 

Sun et al. ovat tutkineet ERP-järjestelmän käyttöönottoa IT-yrityksissä. Heidän 

mukaansa järjestelmän käyttöönotossa voidaan tunnistaa viisi eri vaihetta. Näistä 

kaksi ensimmäistä ovat organisaation valmiuden arviointi sekä 

järjestelmäkokonaisuuden ja implementointiyhteistyökumppanin valitseminen. 

(Sun et al., 2014, s. 41) Organisaation valmiuden arvioinnin voidaan ajatella olevan 

samalla nykytilanteen selvittämistä; miten nykyinen järjestelmä, toimintatapa tai 

muu vastaava toimii, mitä puutteita siinä on ja saavutettaisiinko jollain toisella 

tavalla parempia tuloksia.   
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Seuraavana vaiheena Sun esittää järjestelmän implementoinnin. Tähän vaiheeseen 

sisältyy muun muassa projektitiimin valinta sekä projektissa käytettävien 

standardien ja käytäntöjen julkistaminen. Lisäksi suoritetaan muun muassa 

käyttäjien kouluttaminen sekä järjestelmän asennus. (Sun et al., 2014, s. 42)  

 

Center for Chemical Process Safetyn mukaan implementointivaihe voidaan tehdä 

vaiheistettuna, joka tarkoittaa sitä, että menetelmille tehdään ensimmäisessä 

vaiheessa kenttätestaus. Kenttätestauksessa tehdään hienosäätöä ohjelman 

suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi. Vasta tämän vaiheen jälkeen 

menetelmät voidaan ottaa käyttöön laajemmin. (Center for Chemical Process 

Safety. 2008. s. 63) Sun et al. esittävät nämä samat kohdat viimeisessä kahdessa 

käyttöönoton vaiheessa, jotka ovat valmistautuminen aktiivikäyttöön (live-run) 

sekä aktiivikäyttö. Valmistautumisvaihe sisältävää varmistamisen siitä, että 

järjestelmä, prosessi, johto ja käyttäjät ovat valmistautuneita järjestelmän 

aktiivikäyttöön. Viimeisessä vaiheessa arvioidaan järjestelmän suorituskykyä sekä 

vanha järjestelmä korvataan kokonaisuudessaan uudella järjestelmällä, jotta 

saavutetaan organisaation tämän hetken tavoitteet. (Sun et al., 2014, s. 42)  

 

Edellä esiteltyjen käyttöönoton vaiheiden perusteella voidaan 

projektinhallintamallin käyttöönotolle tiivistää kuvassa 6 esitellyt vaiheet.  

 

 

 

Kuva 6. Käyttöönoton vaiheet 

 

Nykytilanteen tarkastelu on käyttöönottoa edeltävä vaihe, jossa huomataan, että 

uudelle projektinhallintatavalle on tarvetta. Ensimmäinen varsinainen käyttöönoton 

vaihe on valmisteluvaihe, jossa valitaan uusi projektinhallintamalli sekä muokataan 

se organisaation tarpeita vastaavaksi. Toinen käyttöönoton vaihe on uuden 
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projektinhallintamallin testaaminen. Tämä vaihe voidaan suorittaa esimerkiksi 

pilotointiprojektin avulla. Kolmannessa vaiheessa, laajemmassa käyttöönotossa, 

uusi, testattu hallintamalli otetaan käyttöön koko organisaatiossa. Viimeisenä 

käyttöönoton vaiheena projektinhallintamallia parannetaan jatkuvasti projekteista 

saatujen käyttökokemusten mukaan. 

 

3.2. Käyttöönottosuunnitelma 

 

Käyttöönottosuunnitelmalla tarkoitetaan hallinnoinnin työkalua, jolla 

havainnollistetaan yksityiskohtaisesti kriittiset askeleet projektin kehittämiseen ja 

käynnistämiseen (Best Practices, 2010, s. 1). Uusi idea tulee muuttaa 

toimintatavaksi asetetuilla tavoitteilla ja suunnitelmalla, jolla tavoitteisiin päästään. 

Tämä suunnitelma toimii tiekarttana organisaatiolle ja sen tarkoituksena on näyttää 

suunnat, joilla päästään haluttuun lopputulokseen. (Fernandez & Rainey, 2006, s. 

169).  

 

Suunnitelmalla pyritään siihen, että jokainen uuden ohjelmiston tai työkalun parissa 

työskentelevä ymmärtäisi sen tavoitteet ja kuinka se pannaan käytäntöön. 

Suunnitelman avulla kaikki projektin parissa työskentelevät ovat samalla viivalla ja 

kaikki eroavaisuudet ratkaistaan ennen kuin niistä tulee hintavia projektille. (Best 

Practices, 2010, s. 1) Ennen yksityiskohtaisempaa käyttöönottosuunnitelmaa olisi 

hyvä tehdä käyttöönotosta yleisempi pitkänajan suunnitelma. Tämän jälkeen 

pitkänajan suunnitelma täydennetään yksityiskohtaiseksi suunnitelmaksi, mikä 

tehdään erikseen jokaisessa käyttöönoton vaiheessa. (Project Management 

Institute, 2014, s. 31).  

 

Suunnitelman tulisi sisältää muutoksen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet niiden 

saavuttamiseksi, tekijät ja aikataulun (Luomala, 2008, s. 6). Näiden lisäksi 

suunnitelmaan voidaan sisällyttää henkilöstön sopeuttamisen suunnitelma, jolla 

pyritään reagoimaan vastarintaan, sekä henkilöstön koulutussuunnitelma. 

Koulutussuunnitelmassa määritellään, kuinka koulutus on tarkoitus toteuttaa, kuka 

on koulutuksesta vastuussa sekä koulutuksien aikataulut.  (Best Practices, 2010, s. 

1-2) 
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Käyttöönottosuunnitelmassa tulisi lisäksi olla ajoittaisia uudelleenarviointikohtia, 

joissa mitataan edistymistä ja joilla voidaan havaita uusia organisaationaalisia 

tekijöitä, jotka voivat tarvita sopeuttamista (Project Management Institute, 2014, s. 

13). Näissä uudelleenarviointikohdissa voidaan muun muassa tarkastella, kuinka 

monessa toimitusprojektissa uusi projektinhallintamalli on käytössä tai kuinka suuri 

osa tarvittavasta henkilöstöstä on saatu koulutettua.  

 

Ohjeistus ja kouluttaminen 

 

Uuden toimintamallin käyttöönotossa kouluttaminen on tärkeässä asemassa. Ilman 

koulutusta uudet asiat eivät toimi halutulla tavalla ja koulutus on myös yksi tapa 

reagoida henkilöstössä esiintyvään vastarintaan. (Pelin, 1999, s. 400) Yksi 

muutosvastarinnan syistä on pelko omasta osaamattomuudesta. (Mattila, 2007, s. 

171). Koulutuksen tarkoituksena onkin ohjeistaa toimintamallin käytössä antamalla 

sen käyttöön tarvittavat tiedot ja taidot (Pelin, 1999, s. 400). Samalla voidaan 

edistää uusien mallien käyttöönottoa sekä nopeuttaa niiden käytön vakiintumista 

(Mattila, 2007, s. 171).  

 

Tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi koulutuksessa on oleellista selventää, miksi 

uutta toimintamallia halutaan käyttää ja mitkä ovat sen etuja. (Pelin, 1999, s. 400) 

Koulutuksessa tuleekin esittää toimintamallin filosofiaa, sen menetelmät sekä 

siihen liittyvä dokumentaatio. Koulutukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan myös 

sisällyttää toimintamallin rajapinnat muiden olemassaolevien toimintojen kanssa. 

(Center for Chemical Process Safety, 2008, s. 64) 

 

Pelinin mukaan koulutus on annettava riittävään monelle, mieluiten liian usealle 

kuin liian harvalle, jotta saavutetaan varmasti kaikki ne henkilöt, jotka ovat uuden 

toimintamallin kanssa tekemisissä. (Pelin, 1999, s. 400) Koulutuksen ei tulisi olla 

kertaluonteinen, vaan koulutus pitäisi toistaa jossain muodossa jokaisen muutoksen 

yhteydessä (Center for Chemical Process Safety, 2008, s. 65). 
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Jotta toimintatavat saadaan muutettua organisaatiossa, niitä varten täytyy tehdä 

myös kirjalliset ohjeet, jotka voidaan tehdä projektiohjeena tai käsikirjana. Niiden 

tarkoituksena on varmistaa, että koko henkilöstö toimii samalla tavalla. Vaikka 

samat opit annettaisiin koulutuksissa, unohduksien välttämiseksi tarvitaan myös 

kirjalliset ohjeet. (Pelin, 1999, s. 58, 399) Omaehtoisen kertaamisen lisäksi 

kirjallisten koulutusmateriaalien etuna on se, että ne antavat työntekijöille 

mahdollisuuden opiskella heille itselleen sopivana ajankohtana. (Mattila, 2007, s. 

172) 

 

Käyttöönoton tukitiimi 

 

Projektinhallintamallin käyttöönotossa voidaan käyttää hyväksi myös tukitiimiä. 

Hodgson & Cicmil kuvaavat kirjassaan it-pohjaisen projektimallin (PROPS) 

implementointia erääseen ruotsalaiseen yritykseen (Swedish Customs Authority). 

Yhtenä vaiheena organisaation muutosprosessissa käyttöönottovaiheen 

fasilitoinnissa oli uuden projektitoimiston perustaminen. Projektitoimiston 

tehtävänä oli toimia projektimallin tukiyksikkönä projekteissa, joissa uutta mallia 

käytettäisiin. Projektitoimiston jäsenistä tulikin oleellinen osa projektiryhmiä.  

(Hodgson & Cicmil, s. 161-160) Myös Mattilan mukaan hyviä tuloksia saavutetaan 

erilaisilla tutor-malleilla, joissa etenkin käyttöönoton alkuvaiheessa tarjotaan 

käyttäjille lähitukea (Mattila, 2007, s. 172). Lähitukena voidaan käyttää erityisiä 

pääkäyttäjiä, joita hyödynnetään käyttöönotossa, jotta se saadaan suoritettua 

sujuvasti. Pääkäyttäjien roolina on muun muassa selittää muille syitä valittuun 

ratkaisuun, toimia avustajina käyttöönottovaiheessa sekä kouluttaa henkilöstö 

uuteen toimintatapaan. (Project Management Model, 2002, s. 10)  Tukitiiminä  tai 

-henkilöinä voidaan käyttää esimerkiksi hallintamallin rakentamisessa ja 

muokkaamisessa mukana olleita henkilöitä. Otettaessa projektinhallintamallia 

käyttöön toisessa tai sitä seuraavissa projekteissa, voidaan tukena käyttää 

henkilöitä, joilla on jo kokemusta projektinhallintamallin käytöstä näitä 

edeltäneissä projekteissa.  
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3.3. Uuden projektinhallintamallin pilotointi 

 

Paton & McCalman esittävät muutoksen käyttöönotolle kolmea eri 

lähestymistapaa: pilotointitutkimusta, rinnakkaista käyttöä tai ”suurta räjähdystä”. 

Heidän mukaan näistä pilotointi antaa parhaat mahdollisuudet muutoksen 

vaikutusten tarkasteluille sekä toimintatapojen testaamiselle. Rinnakkaista käyttöä 

he esittävät hyödynnettäväksi silloin, kun muutoksella on huomattavia vaikutuksia 

muihin, siihen liittyviin järjestelmiin. Tällöin vanha järjestelmä otetaan pois 

käytöstä osa kerrallaan, kun uusi on tullut tutuksi ja ymmärretyksi. ”Suurta 

räjähdystä” eli kerralla tehtyä käyttöönottoa taas voidaan käyttää tilanteissa, joissa 

muutoksen on oltava nopea. (Paton & McCalman, 2000, s. 92-93)  

 

Pelinin mukaan ennen projektinhallintamallin levittämistä laajempaan käyttöön 

organisaatiossa tulisi testata siinä olevia asioita sekä tapa, jolla sitä käytetään. 

Tämän testaamisen avuksi myös Pelin esittää pilotointiprojektia, jossa päästään 

opettelemaan ja hiomaan uusia toimintatapoja käytännössä. (Pelin, 1999, s. 400, 

404) Pilotointiprojekti auttaa organisaatiota hallitsemaan niitä riskejä, joita uudesta 

toimintatavasta voi koitua, sekä osoittaa toimintatavan mahdollisia puutteita 

(Association for project management, 2014, s. 1). Nämä puutteet on helpompi 

korjata siinä vaiheessa, kun projektinhallintamalli on käytössä ainoastaan yhdessä 

projektissa. Scherrer-Rathje et al. mukaan pilotoinnin jälkeen käyttöönotto onkin 

huomattavasti helpompaa pilotointiprojektia seuraavissa projekteissa (Scherrer-

Rathje et al., 2009, s. 87).  

 

On myös mahdollista, että ilman pilotointivaihetta käyttöönotto voi olla haitallista, 

sillä henkilöstö saattaa turhautua huonosti implementoituun toimintatapaan ja 

heidän luottamus sitä kohtaan voi hävitä. Turhautuminen johtaa helposti siihen, että 

uusi toimintatapa pyritään sivuuttamaan joko osittain tai kokonaan. (Center for 

Chemical Process Safety, 2008, s. 64) Pilotointi voi kuitenkin hidastaa 

käyttöönottoa kokonaisuudessaan ja antaa muutosta vastustaville enemmän aikaa 

kehittää uusia vasta-argumentteja. Liian pitkäksi venynyt käyttöönottovaihe voi 
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myös tehdä muutoksesta vanhanaikaisen etenkin, jos toimitaan nopeasti 

muuttuvassa ympäristössä. (Paton & McCalman, 2000, s. 93) 

 

Pilotointivaihe on siltikin erityisen tärkeä silloin, jos tulevaisuuden tila on 

huomattavan erilainen nykyiseen tilanteeseen verrattuna (Project Management 

Institute, 2014, s. 32). Pilotoinnin hyödyt voidaan kuitenkin saavuttaa myös 

tilanteissa, joissa muutos ei olisi radikaali. Mattilan mukaan pilotointiprojektit ovat 

usein sallivampia, sillä niissä hyväksytään helpommin haparointiakin. Samalla 

työntekijöitä valmennetaan varsinaiseen normaaliin tilanteeseen. (Mattila, 2007, s. 

158) Pilotointivaihe antaa myös mahdollisuuden testata ja vahvistaa uuden 

toimintamallin sopivuutta sekä muokata mallia tarvittaessa uudelleen ennen 

laajempaa levittämistä (Project Management Institute, 2014, s. 32). Pelin toteaakin, 

että pilotointiprojektissa mukana olevan projektiorganisaation 

projektinhallintamalliin liittyviä kysymyksiä ja toivomuksia tulee hyödyntää 

hallintamallin viimeistelyssä (Pelin, 1999, s. 404). Pilotointivaiheen avulla saadaan 

pilotointiin osallistuneilta henkilöiltä arvokasta kokemusperäistä tietoa, jota 

voidaan hyödyntää myös laajemmassa käyttöönotossa. (Project Management 

Institute, 2014, s. 32)  

 

Pilotoinnista saatavaa kokemusperäistä tietoa voidaan käyttää myös pilotoinnissa 

hyödyksi vaiheistamalla pilotointia. Kempster et al. ovat tutkineet organisaation 

muutosjohtamista vaiheistetun pilotoinnin avulla. Vaiheittainen pilotointiprosessi 

mahdollistaa muutoksen aikana tapahtuvan testauksen, oppimisen ja 

osallistumisen. Testauksen onnistumista voidaan mitata muutossuunnittelun 

paikallisella omaksumisella, jolloin muutokseen on sallittu paikalliset nyanssit. 

Oppimisen onnistuminen taasen voidaan mitata aiemmin opittujen asioiden 

hyödyntämisellä muutoksessa sekä eri konteksteista syntyneiden ideoiden 

sisällyttämisellä muutokseen. Osallistumista voidaan mitata ihmisten 

sitouttamisella ottamalla heidät mukaan muutosprosessiin. (Kempster et al., 2012, 

s. 160-161) 
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Kuvassa 7 on esitetty vaiheistetun pilotoinnin linkittyminen kolmeen eri 

muutosjohtamisen näkökulmaan: rationaalisesti suunniteltuun muutosjohtamiseen, 

poliittisesti säädeltyyn muutosjohtamiseen sekä emergenttiin eli äkillisesti uutena 

esille tulevaan, alhaalta ylöspäin etenevään muutosjohtamiseen. Vaiheistetulla 

pilotoinnilla tuetaan ylhäältä alas tulevan muutoksen omaksumista organisaatiossa. 

Tällä taasen vaikutetaan erilaisiin paikallisiin tarpeisiin organisaatiossa alhaalta 

ylöspäin kulkevan sitoutumisen kautta samalla, kun yleinen strategia muutoksesta 

säilytetään.  (Kempster et al., 2012, s. 160-161) Alhaalta ylöspäin eteneminen 

tarkoittaa esimerkiksi henkilöstöltä tulevia ideoita tai ehdotuksia toimintaan 

(Lead2xl, 2013). 

 

 

 

Kuva 7. Pilotoinnin luoma täydentävä muutoksen dynamiikka (Kempster et al., 

2012, s. 161)  
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Alkusysäys pilotoinnille tulee todennäköisesti järkevästä tai poliittisesta 

muutosjohtamisen lähestymistavasta. Pilotoinnin olosuhteet päätetään suunnittelun 

ja neuvottelun kautta. Pilotoinnista saatavia tuloksia, joita Kempsterin et al. 

tutkimuksessa pääsääntöisesti olivat mielipiteet muutossuunnitelman puolesta tai 

sitä vastaan, tulee arvioida ja arvioiden perusteella keskustellaan pilotoinnin 

onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Pilotointiprosessissa voidaan lisäksi löytää 

uusia ideoita ja aiheita, joita tarkastellaan muutoksen yhteydessä. (Kempster et al., 

2012, s. 161). Näitä ideoita saadaan juurikin käyttäjien kokemuksista, joten 

käyttäjien mielipiteitä kannattaa kysyä tästäkin syystä aktiivisesti, eikä ainoastaan 

odottaa heiltä tulevia kommentteja.  

 

Pilotointiprojektivaiheen tarkoituksena on lisäksi viimeistellä mallille asetetut 

vaatimukset (Stevens, 2016, s. 1, 4) ja määritellä, ovatko mallin 

uudelleenarvioinnin perusteella tehdyt korjaukset tarpeellisia, jotta saavutettaisiin 

halutut hyödyt (Project Management Institute, 2014, s. 18). Mallin arvioinnissa 

voidaan muun muassa huomioida Ruuskan esittämä toteamus, että suunnittelun ei 

kuuluisi olla poikkeamiin reagoivaa, vaan tulevaisuutta ohjaavaa. Tällä pyritään 

välttämään se, että ajaudutaan kurssilta pois tekemällä epäoleellisia asioita. 

Ensimmäiseen versioon tulisi myös merkitä ne kohdat, joissa projektin 

ajantasaisuus tulee tarkistaa. (Ruuska, 1999, s.145)  

 

Pilotointivaiheen tarkoituksena on testaamisen ja parantamisen lisäksi osoittaa 

toimintatavan kannattavuus organisaatiossa. Pilottivaiheen tulee toimia sellaisena 

ympäristönä, jossa on vielä mahdollista tehdä radikaalejakin toimenpiteitä 

toimintatavan korjaamiseksi, jotta siitä saadaan organisaatiolle kannattava. 

(Association for project management, 2014, s. 2). Pilotoinnilla voidaan myös 

saavuttaa nopeita ja konkreettisia tuloksia, joiden avulla uuden toimintatavan 

hyödyt voidaan näyttää nopealla aikataululla (Scherrer-Rathje et al., 2009, s. 85-

87). Mattila kuitenkin toteaa, että pilotointiprojektilla tulee olla selkeä loppu, jotta 

tiedetään, milloin siirrytään varsinaiseen toimintaan. Näin pidetään huoli siitä, että 

varsinainen muutos otetaan vakavasti. (Mattila, 2007, s. 159) 
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Pilotointivaiheen jälkeen ennen projektinhallintamallin julkistamista malli tulisi 

antaa kommentoitavaksi avainhenkilöille ja esimiehille, jotta saadaan kyseiset 

henkilöt sitoutettua toimintamallin toteuttamiseen (Pelin, 1999, s. 400). 

Pilotointivaiheen aikana tai sen jälkeen tehdään myös suunnitelmat käyttöönoton 

seuraaville vaiheille ja päätetään avainresurssit niiden toteuttamiseksi (Stevens, 

2016, s. 1). Suunnitelmiin kuuluvat muun muassa kommunikointisuunnitelmat ja 

käyttäjille kustomoidut koulutussuunnitelmat, joilla tuetaan sujuvaa käyttöönottoa 

koko organisaatiossa (Project Management Institute, 2014, s. 32).  

 

Pilotoinnissa yhdistyvät ideoiden kehittäminen, testaaminen ja palaute, vastarinnan 

vähentäminen sekä suunnittelu ja neuvottelu. Ideoinnin kehittäminen, testaaminen 

ja palaute sallivat paikalliset nyanssit tehtävään toimintatavan muutokseen. 

Suunnittelu ja neuvottelu taasen sisältävät aiemmin opittujen asioiden siirtämisen 

muutokseen sekä eri perspektiivien huomioonottamisen. Vastarinnan 

vähentäminen huomioidaan henkilöstön osallistamisella ja jakamalla samalla 

muutoksen omistajuutta esimerkiksi muutoksen suunnittelun avulla. (Kempster et 

al., 2012, s. 160-161) 

 

3.4. Käyttöönotto jatkuvana prosessina 

 

Ennen jokaista projektia on projektinhallintamalli käytävä läpi ja sitä on verrattava 

asiakkaan tarpeisiin ja muokattava sen mukaan. Tässä vaiheessa voi auttaa se, että 

on käytettävissä yhteisesti sovittu menettelytapa ohjaamassa prosessia. (Turner, 

1999, s. 373) Perusasioissa, kuten siinä, mitä raportoidaan ja missä vaiheessa, on 

oltava selkeä linja, jota noudatetaan kaikissa projekteissa (Pelin, 1999, s. 400). 

Tämä vaihe on toinen Whitakerin esittämistä räätälöinnin vaiheista, projektia 

edeltävä räätälöinti, joka esiteltiin kuvassa 4. Hänen mukaansa tässä vaiheessa on 

tarkoituksena valita ne prosessit, tekniikat ja pohjat, jotka ovat sopivia valittuun 

projektiin. Mallista tulee tehdä jokaisen projektin kohdalla tarkoitukseensa 

soveltuva. Tätä vaihetta voidaan helpottaa esimerkiksi valmiiksi tehdyllä 

tarkistuslistalla, jossa kerrotaan pakolliset ja vapaaehtoiset kohdat, joita mallissa 

voidaan muokata. (Whitaker, 2014, s. 11) Projektikohtaisesti tehtävien muutosten 
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tulisi kuitenkin olla pieniä, jos kyseessä ei ole normaalista poikkeava projekti 

(Turner, 1999, s. 373). Jos muutokset ovat kaikissa projekteissa suuria, ei 

projektinhallintamalli vastaa tarkoitustaan, vaan siihen on tehtävä tarvittavia 

muutoksia.  

 

Whitakerin mukaan projektinhallintamallia räätälöidään myös projektin aikana 

tarkistamalla vaiheita ja niiden soveltuvuutta projektiin. Räätälöinnin tulisi olla 

iterointiprosessi, joka kestää läpi koko projektin elinkaaren. Räätälöinnin tuomia 

projektin aikaisia oppeja tulee kerätä ja hyödyntää muissa projekteissa. (Whitaker, 

2014, s. 11) Tämä vaihe on käyttöönoton jatkuvan parantamisen vaihetta. Ruuska 

esittää myös projektisuunnitelman ajantasaisuuden tarkistamisen tärkeänä osana 

projektinhallintaa. Ajantasaisuuden tarkistaminen tulisi tehdä projektin aikana 

ennalta määrättyinä ajankohtina. Jos tarkistus tehdään vain tarpeen mukaan, se 

saattaa jäädä tekemättä kokonaan. (Ruuska, 2007, s. 228) 

 

Myös Paton & McCalman toteavat, että muutoksen prosessi ei pääty 

käyttöönottoon, vaan opitut asiat tulee kommunikoida avoimesti organisaatiossa 

(Paton & McCalman, 2000, s. 93). Jotta opitut asiat olisivat hyödyllisiä ja 

käyttökelpoisia muille, niissä tulee esittää kohdattujen ongelmien tai 

mahdollisuuksien lisäksi, missä projektinhallinnan vaiheessa asiat esiintyivät ja 

mihin projektin toimintoihin ne vaikuttivat. Opittuja asioita kuvatessa tulee myös 

kertoa, miten ongelma tai mahdollisuus nousi esille sekä tarjota konkreettisia ja 

käytännöllisiä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi tai hyödyntämiseksi. (Chapman, 

2016, s. 133)  

 

Vaikka projektien ohjaamisesta saadaan kokemustietoa uusien projektien mukana 

ja valvontakierroksilla, niiden saaminen vie aikaa. Jos projektiraportointi on kerran 

kuussa, saadaan puolessa vuodessa ainoastaan kuusi raportointia. Projektin ohjausta 

tulee kuitenkin kehittää jatkuvasti kokemusten myötä ja sen raportointeja tulisi 

helpottaa apuvälineillä. (Pelin, 1999, s. 401) Apuvälineenä voidaan käyttää 

esimerkiksi helposti lähestyttävää palautteenantotapaa, joka mahdollistaa 
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välittömän palautteenannon ja jonka käyttäminen on mahdollisimman 

yksinkertaista ja nopeaa.   

 

Käyttöönoton jälkeenkin on pidettävä yllä projektinhallintamallin jatkuvaa 

parantamista. On todettu, että ne yritykset, jotka eivät ole pitäneet yllä jatkuvaa 

parantamista, ovat taantuneet ja menettäneet sitä arvoa, mitä mallilla aiemmin 

olivat saavuttaneet. (Project Management Institute, 2014, s. 37) Paton & McCalman 

toteavat, että muutosta tulee seurata sekä suojella, jotta se juurtuu organisaatioon ja 

vanhoihin toimintatapoihin ei palata käyttöönoton jälkeen (Paton & McCalman, 

2000, s. 93). Ruuskan mukaan lisäksi ohjeistetun tekemisen ajantasaisuus sekä 

tarkoituksenmukaisuus tulee tarkastaa vuosittain. Yksityiskohtien lisäksi tulisi 

tarkistella myös kokonaisuutta, jotta vältytään mahdollisilta ristiriitaisuuksilta. 

(Ruuska, 2007, s. 239) Jos ohjeistettu tekeminen ei ole järkevää, tulee toimintatapaa 

ja ohjeistusta siltä osin muuttaa, ei ainoastaan jättää jotain tekemättä. Projektien 

johtamisjärjestelmän kehittäminen voi suuressa moniprojektiorganisaatiossa viedä 

useamman vuoden, ennen kuin päästään tilanteeseen, jossa toiminnasta on tullut 

rutiininomaista. (Pelin, 1999, s. 401) 

 

Chapman kuvailee uuden projektinhallinnassa käytettävän viitekehyksen julkaisun 

hyvin samalla tavalla. Hänen mukaansa ensiksi suunnitellaan viitekehys. Tämän 

jälkeen viitekehys implementoidaan. Implementoinnin jälkeen viitekehystä 

tarkkaillaan sekä sitä parannetaan. Nämä viitekehyksen julkaisemisen vaiheet 

muodostavat jatkuvan parantamisen ympyrän, jossa viitekehyksen käyttäminen 

antaa tietoa uusista parantamisen mahdollisuuksista. Jokainen vaihe tukee ja 

parantaa vuorollaan jokapäiväisiä projektin toimintoja. (Chapman, 2016, s. 110) 

 

Myös Sun et al. esittelemissä ERP-ohjelmiston käyttöönoton eri vaiheissa 

viimeinen vaihe sisältää ohjelmiston suorituskyvyn arvioinnin, joka tehdään 

esimerkiksi asiakaspalautteiden avulla. Arvioinnit tehdään puolen vuoden välein. 

Tällä jatkuvalla parannuskonseptilla on tarkoitus kehittää suorituskykyä 

sisällyttämällä ohjelmiston käyttövaiheeseen arvioinnin perusteella todettuja 

tarvittavavia korjaustoimenpiteitä. (Sun et al., 2014, s. 42)  
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Jatkuvaa parantamista voidaan ylläpitää myös tasaisin väliajoin pidettävillä 

analysointi- ja havaintovaiheilla. Analysointi- ja havaintovaiheet voivat olla 

kolmivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään ymmärtämän organisaation 

strategia ja projektihallinnan käytännöt, joiden avulla selvitetään organisaation 

nykytilaa. Tämän jälkeen pyritään tunnistamaan tulevaisuuden tila; mitä ovat pitkän 

tähtäimen tavoitteet sekä kilpailuedut. Viimeisessä vaiheessa verrataan nykytilaa ja 

tulevaisuuden tilaa ja pyritään selvittämään, miten nykysillä resursseilla, ihmisillä, 

kyvyillä ja prosesseilla, pystytään tulevaisuuteen vastaamaan. Analysointi- ja 

havaintovaiheiden viimeisessä vaiheessa pystytään samalla määrittelemään 

projektihallintamallin tila ja havaitaan, mitä parannuksia siihen tulisi tehdä, ja 

samalla vahvistetaan syvempää mallin ymmärtämistä. (Project Management 

Institute, 2014, s. 22, 25-26, 37) 

 

3.5. Muutosjohtaminen toimintatapojen muuttuessa 

 

Uuden projektinhallintamallin käyttöönotto organisaatiossa merkitsee aina 

muutosta. Muutos kohdistuu muun muassa käytössä oleviin toimintatapoihin. 

Luomalan mukaan tällaiset käytäntöjen muutokset organisaatiossa ovat 

monivuotisia. Hän myös toteaa, että se, miten ihmisiä johdetaan muutoksessa, 

perustuu pitkälti esimiesten kykyyn motivoida henkilöstöä. (Luomala, 2008, s.5)   

 

Muutos voi epäonnistua organisaatiossa useasta syystä, mutta niistä yksi 

kriittisimmistä on työntekijöiden asenne muutosta kohtaan (Jones et al., 2005, s. 

362). Aladwanin mukaan organisaatiossa esiintyy kahdenlaista vastustusta, joita 

ovat riskin havaitseminen ja tottumus. Riskin havaitseminen viittaa yksilön 

ajattelemaan muutoksesta johtuvaan riskiin, joka yhdistyy ihmisen päätökseen 

omaksua uusi toimintamalli tai järjestelmä. Tottumuksen näkökulma taasen viittaa 

nykyisiin käytäntöihin, joita tehdään rutiininomaisesti ja joita tulisi muutoksen 

myötä muuttaa. (Aladwani, 2001, s. 269) Muutosvastarintaa esiintyy lähes aina, 

sillä se on normaali ilmiö. Se ei kuitenkaan saisi jäädä pysyväksi tilaksi. Tästä 

syystä on syytä antaa mahdollisuus muutosta kyseenalaistavillekin kysymyksille. 
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(Luomala, 2008, s. 16) Vastarinnan huomioiminen edesauttaa muutoksen 

onnistumista, sillä vastarinnasta osa saattaa olla aitoihin epäkohtiin puuttumista. 

Tällaisissa tapauksissa vastarinnan huomiotta jättäminen saattaisi aiheuttaa sen, että 

epäkohtiin ei osata vaikuttaa riittävän ajoissa. (Mattila, 2007, s. 26)  

 

Organisaatiossa edetään useasti suoraan muutokseen ennen kuin työntekijät, joihin 

muutos kohdistuu, ovat siihen valmiita (Jones et al., 2005, s. 362). 

Käyttöönottovaiheessa tulisikin arvioida organisaation järjestelmien lisäksi 

ihmisten ja kulttuurin valmiutta tukea muutosta (Project Management Institute, 

2014, s. 11) Jos käyttöönotto jää ilman johdon ja asianmukaisen osaamisen 

hallitsevan henkilöstön tukea, jää prosessi Chapmanin mukaan todennäköisesti 

tehottomaksi siitäkin huolimatta, että projektissa olisi käytössä erittäin viimeistelty 

ja projektiin soveltuva prosessi. Tästä johtuen muutosjohtamisessa tulee ottaa 

huomioon sekä kovat näkökulmat, joita ovat muun muassa prosessit ja 

toimintatavat, että pehmeät näkökulmat, joilla tarkoitetaan henkilöstöä, normeja 

sekä organisaatiossa esiintyvää käyttäytymistä. (Chapman, 2016, s. 109) 

 

Organisaation muutosvalmiuteen voi vaikuttaa esimerkiksi aiemman muutoksen 

onnistuminen tai epäonnistuminen. Jos organisaatiossa on huonoja kokemuksia 

muutoksista, vastarintaa esiintyy luultavasti silloin herkemmin. (Mattila, 2007, s. 

108) 

 

Organisaation ja sen työntekijöiden muutosvalmiuden voi nähdä muun muassa 

siitä, missä määrin työntekijät löytävät positiivia näkökulmia organisaation 

muutoksen tarpeelle. Myös se kuvastaa muutosvalmiutta, jos työntekijät ajattelevat 

muutoksen tuovan positiivisia vaikutuksia heille itselleen sekä laajemmin 

organisaatioon. (Jones et al., 2005, s. 362) Muutoksessa olennaista onkin 

henkilöstön ajattelutavan muutos (Luomala, 2008, s. 5). Asenteiden muuttamisessa 

kommunikaatio on tärkeässä asemassa. Monissa käyttöönotoissa on epäonnistuttu 

juurikin huonon kommunikaation vuoksi. (Aladwani, 2001, s. 270) Hyvällä 

kommunikoinnilla ja muutoksen hyödyistä kertomalla voidaan vaikuttaa 

Aladwanin mainitsemaan riskin havaitsemiseen. Muutoksen hyödyistä kertominen 
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saattaa auttaa myös tottumuksen muuttamiseen, jos hyödyt saadaan henkilöitettyä 

muutoksen alaisuuteen joutuville. Longmanin & Mullinsin mukaan tiimin jäsenille 

pitääkin tehdä selväksi, miten uuden projektihallinnan prosessista on hyötyä heille, 

kuinka se helpottaa heidän työtään ja lisää siihen arvoa (Longman & Mullins, 2004, 

s. 3). 

 

Muutoksen suunnittelussa on tärkeää esittää kysymys, miksi muutosta tarvitaan ja 

mitä sillä halutaan saavuttaa. Tämän lisäksi tulee pohtia, millä tavoin asetettu 

päämäärä saavutetaan. (Luomala, 2008, s. 5) Projektijäsenten tulisi ennen uuden 

toimintatavan käyttämistä kokea se myös realistiseksi ja käytännölliseksi. Siksi 

heidän tulisi tietää konseptin tarkoitus sekä tuntea käytettävä työkalu niin hyvin, 

että tietävät, kuinka ja missä laajuudessa sitä tulee käyttää. (Longman & Mullins, 

2004, s. 3)  

 

Kun muutoksessa on kyseessä uuden järjestelmän käyttöönotosta, tulisi Aladwanin 

mukaan työntekijöille kertoa järjestelmän hyödyistä käyttäjille sekä organisaatiolle, 

ei ainoastaan kertoa järjestelmän ominaisuuksista. Odotuksista ei kuitenkaan tule 

tehdä epärealistisia, sillä sekin lisää vastarintaa. Järjestelmästä ja sen toiminnasta 

voidaan antaa lisäksi yleinen kuvaus, sillä tiedon puute lisää käyttäjien 

vastentahtoisuutta ottaa järjestelmän käyttöön. (Aladwani, 2001, s. 270-271) 

Vaikka Luomala myös toteaa, että perustelut muutokselle on kerrottava 

henkilöstölle, hänen mukaansa muutoksen tarpeellisuus tulee kuitenkin varmistaa 

ennen sen todentamista muille (Luomala, 2008, s. 5). Sen lisäksi, että vain kerrotaan 

käyttäjille muutoksen tuomista hyödyistä, ehdottavat Fernandez & Rainey, että 

organisaation vastaanottoa muutosta kohtaan voidaan parantaa jopa siten, että 

juurrutetaan tyytymättömyyttä sen hetkiseen tilaan organisaatiossa (Fernandez & 

Rainey, 2006, s. 169). 

 

Oikeanlaisen muutoksesta tiedottamisen lisäksi työntekijöiden valmiutta ottaa 

muutos vastaan ja siten mukautua muutokseen voidaan avustaa myös henkilöstön 

aktiivisella osallistamisella (Jones et al., 2005, s. 368). Henkilöstölle tuleekin antaa 

mahdollisuuksia osallistumiseen ja todelliseen vaikuttamiseen. 
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Vaikutusmahdollisuudet tulisi antaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kuten 

muutoksen käytännön suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Luomala, 2008, s. 5, 16)  

 

Myös Lockin mukaan jokainen avainosallistuja täytyy ottaa osalliseksi 

detaljiprojektisuunnitelman muodostamiseen ja sopimiseen, sillä yhtäkään 

suunnitelmaa ei saada toimimaan eristyksissä. Siksi suunnitelmalle täytyy saada 

hyväksyntä ja tuki sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat siihen vahvasti sidoksissa. (Lock, 

2000, s. 477) Suunniteltu muutos tarvitsee laajan osallistumisen useilta 

organisaatiotasoilta jokaisessa käyttöönoton vaiheessa. Etenkin johdon rooli on 

muutokselle tärkeä, sillä sen tulee osoittaa tukensa muutokselle ja rohkaista 

organisaatiota muutoksessa. (Fernandez & Rainey, 2006, s. 170-171). 

 

Johdon onkin otettava osallistuminen vakavasti ja sitouduttava siihen sekä 

ajallisesti että vaivannäön osalta (Fernandez & Rainey, 2006, s. 171). Johtoportaan 

näkyvä ja aktiivinen osallistuminen käyttöönottoon osoittaa henkilöstölle 

muutoksen tärkeyden (Scherrer-Rathje et al., 2009, s. 85). Jos negatiivisia 

olosuhteita, kuten johdon riittämätöntä tukea, kuitenkin esiintyy, täytyy 

käyttöönoton etenemisvaiheiden olla pieniä ja vähittäisiä (Project Management 

Institute, 2014, s. 11).  

 

Kempster et al. esittävät tutkimuksessaan muutosjohtamisen kolmen näkökulman, 

rationaalisesti suunnitellun muutosjohtamisen, poliittisesti säädellyn 

muutosjohtamisen sekä emergentin, alhaalta ylöspäin etenevän muutosjohtamisen, 

yhdistämisen pilotoinnin avulla yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä kokonaisuus on 

esitetty kuvassa 8. Pilotointi mahdollistaa kuvan kolmion sivuilla olevat elementit, 

jotka taasen yhdistävät eri muutosjohtamisen näkökulmat. Yhdistäviä elementtejä 

ovat muutoksen suunnittelu ja neuvottelu, vastarinnan ja konfliktien vähentäminen 

sekä ideoiden muodostus, testaus ja palaute. (Kempster et al., 2012, s. 160) 
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Kuva 8. Hajautetun muutosjohtamisen ulottuvuudet pilotoinneissa (Kempster et al., 

2012, s. 160). 

 

Luomala tiivistää onnistuneen muutoksen esittämällä siihen tarvittavia elementtejä, 

jotka on näytetty kuvassa 9. Hänen mukaansa muutoksesta tiedottaminen, siihen 

osallistuminen, vaikuttaminen sekä motivaatio vaikuttavat kaikki organisaation 

kokemuksiin ja odotuksiin muutoksesta sekä muutoksessa elämiseen. Viimeksi 

mainituilla kolmella elementillä on myös vastavuoroinen vaikutus tiedottamiseen, 

osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä motivaatioon. Onnistuneen muutoksen 

elementtejä ovat myös riittävät resurssit, joilla muutosta toteutetaan. Vaikuttavana 

osana on myös vuorovaikutteinen muutosjohtaminen. (Luomala, 2008, s. 12)  
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Kuva 9. Onnistuneen muutoksen elementtejä (Luomala, 2008, s. 12) 
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4. PROJEKTINHALLINTAMALLI KOHDEYKSIKÖSSÄ 

 

4.1. Historia nykyiselle projektinhallintamallille 

 

Kohdeyrityksen alkuperäinen projektinhallintamalli PEM (project execution 

model) on lähtöisin yritykseen tehdystä ISO 9001/2000 -laatujärjestelmästä. 

Projektinhallintamalli otettiin käyttöön vuonna 2004. Hallintamalli rakennettiin 

koskemaan yrityksen kaikkia liiketoiminta-alueita, eikä se ollut muokattavissa, 

vaan sitä tuli käyttää sellaisenaan yrityksen jokaisessa projektissa. (Aker Kvaerner, 

2004) Yrityksen eri liiketoiminta-alueilla oli kuitenkin hyvin erilaisia tuotteita ja 

siten projektejakin, eikä yhdellä mallilla pystytty huomioimaan projektien 

erikoisvaatimuksia ja niiden dynaamisuutta.  

 

4.2. Nykytila 

 

Nykyisin yrityksessä on käytössä yhteinen projektinhallintamallipohja PEM, joka 

on muokattu aiemman PEM:n pohjalta. Kaikkia yrityksen yksiköitä on velvoitettu 

ottamaan projektinhallintamalli käyttöönsä. Yhteisen projektinhallintamallin 

vaatimusten pohjalta on muokattu yksityiskohtaisempi projektinhallintamalli, jossa 

kuvataan kohdeyrityksen projektin elinkaari perustamisesta loppuun asti 

esittämällä sen tärkeimmät toimenpiteet toimintokohtaisesti. Tätä 

projektinhallintamallia kutsutaan SyncPlaniksi. SyncPlanin pohjat on tehty sooda- 

ja voimakattiloiden toimitusprojektien näkökulmasta ja niissä on painotettu kattilan 

painerungon suunnittelua sekä kattilarakennusta. Kohdeyksikön tuotteet eivät 

tarvitse painerunkosuunnittelua, eikä niissä esiinny rakennuksia samassa 

suuruudessa kuin kattilaprojekteissa. Tämän vuoksi sama painotus ei ole 

kohdeyksikön projekteille hyödyllinen. Kohdeyksikön projektit ovat myös 

pienempiä ja lyhytkestoisempia kuin sooda- ja voimakattilaprojektit.  

 

SyncPlan-projektinhallintamallin pohjia on yrityksen ohjeistuksen mukaan 

tarkoitus muokata toimitusprojekteissa räätälöimällä sen pohjalta jokaisen projektin 

alussa projektivaatimusten mukainen hallintamalli. Projektinhallintamallien 
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PEM:n, SyncPlanin sekä projektikohtaisen SyncPlanin keskinäiset suhteet on 

esitetty kuvassa 10. 

 

 

 

 

Kuva 10. Yrityksen projektinhallintamallien keskinäiset suhteet 

 

Kohdeyksikölle halutaan tehdä oma SyncPlan-projektinhallintamallipohja, jota on 

tarkoitus hyödyntää jokaisessa kohdeyksikön omassa projektissa tekemällä siitä 

projektinaikaiset SyncPlanit. Oman projektinhallintamallipohjan avulla halutaan 

parantaa kohdeyksikön projektien ohjausprosessia. Projektit voivat olla 

yhteisprojekteja muiden yksiköiden kanssa tai täysin omia projekteja, joten 

mallipohjan tulisi toimia molemmissa tilanteissa. Projektinhallintamallia on 

kuitenkin ensisijaisesti tarkoitus käyttää työkaluna kohdeyksikön omissa 

projekteissa, joten sen on oltava sellainen, että siinä esitellyt tavoitteet ovat 

oleellisia juurikin kohdeyksikön tuotteille. Mallipohja halutaan kuitenkin säilyttää 

raameiltaan samanlaisena, millaisena se on käytössä koko yrityksessä.  

 

PEM 

Tuotekohtaiset 

SyncPlan-pohjat 

Projektikohtaiset 

SyncPlan:t 
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Kohdeyksikön projektit voivat olla hyvin monimuotoisia ja tuotteita osastolla on 

useita. Tuotteet on jaoteltu omiin tuoteryhmiinsä, joita osastolla on yhteensä neljä.  

Projektinhallintamallin ei tarvitse olla jokaiselle tuoteryhmälle samanlainen, vaikka 

eri tuoteryhmien projekteissa onkin paljon samankaltaisuuksia. Yhdessä projektissa 

voi kuitenkin olla tuotteita eri tuoteryhmistä, jolloin eri tuoteryhmien 

projektinhallintamallien tulisi voida olla yhdistettävissä.  

 

4.3. Projektinhallintamallin pohja  

 

Kohdeyrityksen projektinhallintamalli koostuu viidestä eri vaiheesta, joita ovat 

projektin perustaminen, suunnittelu ja toimitusketju, rakentaminen, käyttöönotto ja 

luovutus sekä käyttökokeet ja takuuaika. Näistä vaiheista suunnittelu ja 

toimitusketju sekä rakentaminen ovat keskenään osittain päällekkäisiä. Vaiheet on 

jaettu lisäksi alivaiheisiin, joita vaiheesta riippuen on yhdestä viiteen (kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Projektinhallintamallin vaiheet ja alivaiheet (Valmet Technologies, 2015) 

 

Jokaisen alivaiheen jälkeen on tarkistuspiste, jossa arvioidaan projektin 

eteneminen. Tarkistuspisteet on merkitty väreillä sininen ja keltainen riippuen siitä, 

kenen hyväksyntä pisteeseen tarvitaan. (Valmet Technologies, 2015) 

 



46 
 

Tarkistuspisteiden arvioinnissa käytetään värikoodeja vihreä, keltainen tai 

punainen. Näistä vihreä merkitsee hyväksyntää ja siirtymistä suoraan seuraavaan 

vaiheeseen. Keltaisella projektia voidaan myös jatkaa seuraavaan vaiheeseen, mutta 

sen lisäksi täytyy tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Punainen taasen tarkoittaa sitä, 

että ennen tarvittavien kohtien tai toimenpiteiden suorittamista ja niiden 

hyväksyntää seuraavaan vaiheeseen ei saa siirtyä. (Valmet Technologies, 2015) 

Toimitusprojekteissa käytetään erittäin harvoin vaihtoehtoa, jossa projekti 

keskeytetään kokonaan. Näitä vaihtoehtoja esiintyy lähes ainoastaan tapauksissa, 

jolloin asiakas on kykenemätön tai haluton maksamaan projektin loppuun 

suorittamisesta.  

 

Projektinhallintamallin lisäksi projekteissa käytetään erillistä 

tarkistuspisteluetteloa, jonka toimenpiteiden suorittamista hyväksytysti 

tarkastellaan jokaisen tarkistuspisteen kohdalla (gate review). Luettelo pohjautuu 

koko yrityksen yhteiseen projektinhallintamalliin PEM:iin ja osa sen toimenpiteistä 

on sisällytetty myös projektinhallintamalliin. Vaikka tarkistuspisteluettelo on 

tärkeä osa projektinhallintaa, sen tarkempi käsittely on jätetty tämän työn 

ulkopuolelle.  

 

Projektinhallintamalli on toimintojen osalta jaettu seuraavasti: rakennus- ja 

laitossuunnittelu, sähköistys ja instrumentointi, prosessi- ja tuotesuunnittelu, 

käyttöönotto, ympäristöjärjestelmät, laitesuunnittelu, hankinta, asennus, 

painerunkosuunnittelu ja -valmistus sekä laadunvarmistus. Jokaiselle toiminnolle 

on oma sarakkeensa, johon kyseisen toiminnon tärkeimmät toimenpiteet on 

merkittynä. Kuvassa 12 on näytetty projektinhallintamallin kahden ensimmäisen 

vaiheen avulla toimintojen ja toimenpiteiden sijainnit. 
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Kuva 12. Toiminnot ja toimenpiteet projektinhallintamallissa  

 

Jokaisen toimenpiteen kohdalla on paikka, johon merkitään toimenpiteen tila 

samoilla värikoodeilla, joita käytetään tarkistuspisteissäkin. Toimenpiteiden osalta 

värikoodeista punainen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että projektissa 

ei voida edetä, vaan se indikoi, että toimenpiteen saavuttaminen halutussa ajassa on 

haastavaa joko toimenpiteen vastuuhenkilöstä tai muista johtuvista syistä. Punaisen 

värin toimenpiteisiin kiinnitetään näin enemmän huomiota ja niitä jaetaan 

pienempiin tehtäviin lyhyissä projektipalavereissa, joita projektista pidetään 

viikoittain.  

 

Osassa toimenpiteitä on käytetty myös pohjavärejä sininen tai keltainen. Nämä 

kuvastavat sellaisia toimenpiteitä, jotka on otettu SyncPlaniin suoraan PEM:iin 

määritellyistä toimenpiteistä ja värit toistavat kyseisen vaiheen väriä. Värien 

tarkoituksena on painottaa kyseisten toimenpiteiden sijaintia ja tarkoituksena olisi, 

että toimenpiteet ovat selkeästi sidottuina tiettyyn vaiheeseen, eikä niitä tarvitsisi 

Toiminto 

(Discipline) 

  

Toimenpide 
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siirtää toiseen vaiheeseen. Muut toimenpiteet ovat vapaammin siirrettävissä, sillä 

ne eivät ole samalla tavalla sidottuina tiettyihin vaiheeseen. 

 

Toimintojen mukaisten sarakkeiden lisäksi projektinhallintamallissa on oma 

sarakkeensa projektin kriittisimmille toimenpiteille eli virstanpylväille sekä 

dokumenttilähetyksille. Kriittisimpiin toimenpiteisiin nostetaan eri toimintojen 

sarakkeista halutut toimenpiteet, joille halutaan antaa erityinen painotus. 

Dokumenttilähetyssarake taasen muokataan projektivaatimusten mukaisesti 

jokaisen projektin alussa. Projektinhallintamallin pohja on myös alustavasti 

aikataulutettu kuukausittain.  

 

  



49 
 

5. PROJEKTINHALLINTAMALLIN MUKAUTTAMINEN 

KOHDEYKSIKÖLLE 

 

Kohdeyksikön projektinhallintamallin on tarkoitus toimia projektikohtaisten 

hallintamallien eli SyncPlanien perustana, joten sen pohjaksi valikoitiin yrityksen 

toisen yksikön SyncPlan-pohja. Projektinhallintamallin mukauttaminen 

kohdeyksikön tarpeisiin aloitettiin esittelemällä SyncPlan-pohjaa yksikössä 

järjestetyssä esittelytilaisuudessa. Esittelytilaisuuteen kutsuttiin kaikki, jotka 

olisivat vastuussa hallintamallin käyttämisestä toimitusprojekteissa, sekä 

tuoteryhmien tuotepäälliköt. Esittelytilaisuudessa kerrottiin tämän hetkisestä 

tilanteesta projektinhallintamallin suhteen sekä käytiin läpi mallin tuomia hyötyjä 

projekteille. Hyötyjen esittelyn yhtenä tarkoituksena oli vähentää mahdollista 

vastustusta käyttöönottovaiheessa. Hyötyinä esiteltiin projektien toteutuksen 

standardointi tietyn mallin mukaiseksi, mikä helpottaa myös uusien työntekijöiden 

osallistumista projektiin. Lisäksi hallintamallilla varmistetaan projektien laatua, 

sillä etukäteen määritelty ja aiemmin toimivaksi todettu malli projektien 

toteuttamiseen edesauttaa onnistunutta lopputulosta. Lisäksi hallintamallilla 

varmistetaan projektin vaiheiden oikea-aikaisuutta, sillä vaiheet ovat nähtävillä heti 

projektin alusta asti. Hallintamallilla myös pyritään helpottamaan yhteisprojektien 

koordinoimista, sillä samat raamit ovat käytössä kaikilla yrityksen eri osa-alueilla.  

 

Tilaisuudessa kysyttiin lisäksi osallistujien mahdollisia kokemuksia hallintamallin 

käyttämisestä yhteistyöprojekteissa sooda- ja voimakattiloiden kanssa. 

Osallistujista osa oli törmännyt hallintamalliin yhteistyöprojekteissa, mutta kukaan 

ei ollut vielä tarkemmin mallia käyttänyt.   

 

Seuraavaksi projektinhallintamallin muokkaamisessa edettiin valitsemalla 

tuoteryhmä, jota haluttiin pilotoinnissa käyttää. Tuoteryhmäksi valikoitui 

ODOCON-tuoteryhmä, jonka tuotteet liittyvät muun muassa sellutehtaiden eri 

kohteista tulevien hajukaasujen käsittelyyn.  
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Projektinhallintamallin muokkaaminen suunniteltiin suoritettavaksi hallintamallin 

määrittelytilaisuudessa, jolle varattiin aikaa yksi iltapäivä (4 h). Työskentelytavaksi 

valittiin työryhmätyöskentely. Työryhmätyöskentelyyn päädyttiin ensinnäkin siitä 

syystä, että projektinhallintamallia haluttiin muokkaamaan useampia henkilöitä, 

jotka pystyisivät projektityöskentelykokemuksensa kautta nimeämään ODOCON-

tuoteryhmän projekteille tarpeellisia toimenpiteitä. Lisäksi työryhmätyöskentelyllä 

haluttiin antaa useammalle toimitusprojekteissa työskentelevälle henkilölle 

mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevan työkalun kehittämiseen. Varhaisessa 

vaiheessa annetulla vaikutusmahdollisuudella haluttiin samalla vähentää 

mahdollista käyttöönoton aikaista vastarintaa hallintamallia kohtaan. 

 

Työryhmään haluttiin osallistujia projektin eri osa-alueilta. Toimenkuvat, joita 

osallistujien haluttiin edustavan, on esitelty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Työryhmän jäsenten vastuualueet toimitusprojekteissa (Valmet 

Technologies, 2009) 

Työryhmän jäsen Vastuualue projektissa 

E&I tuotepäällikkö Projektin sähköistys-, instrumentointi- sekä 

automaatioratkaisut 

Käyntiinajoinsinööri Projektien koestuksen ja käyntiinajon toteutus 

Projektipäällikkö Projektin vetovastuu; kustannusseuranta, 

riskinhallinta, hankinta 

Suunnitteluinsinööri Laite- ja layout-suunnittelu 

Suunnittelupäällikkö Projektin oikeellisuus, oikea-aikaisuus, tekniset 

ratkaisut sekä kustannustehokkuus 

Tuoteinsinööri Prosessin tekniset ratkaisut 

Tuotepäällikkö Päävastuu tuoteryhmän teknisistä ratkaisuista 

 

 

Lopulliset henkilövalinnat tehtiin yhdessä tuoteryhmän tuotepäällikön kanssa. 

Kaikkien henkilöiden valinnan suurimpina kriteereinä oli, että heillä olisi vankka 
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kokemus valitun tuoteryhmän projekteista ja että henkilöt edustaisivat kaikki eri 

osa-alueita projektissa.  

 

Määrittelytilaisuudessa projektinhallintamallia käytiin läpi vaihe kerrallaan. 

Muokattavana oli projektinhallintamallista paperinen versio. Itse vaiheita ei 

muokattu, koska niiden haluttiin olevan samanlaiset kuin alkuperäisessä mallissa, 

jotta mallin raamit pysyisivät samoina. Vaiheiden jokainen toimenpide käytiin läpi 

merkitsemällä se joko hyväksytyksi tai poistettavaksi. Osa toimenpiteistä 

hyväksyttiin, mutta siirrettiin eri vaiheeseen. Lisäyksiä malliin tehtiin 

määrittelemällä tarvittava toimenpide sekä vaihe, jossa toimenpide tulee suorittaa, 

ja toiminto, jota kyseinen toimenpide koskee.  

 

Määrittelytilaisuuden jälkeen projektinhallintamallin paperiseen versioon tehdyt 

muutokset vietiin sähköiseen versioon. Sähköiseen versioon uutena tuodut 

toimenpiteet merkittiin vihreällä, jotta ne erottuisivat helposti valmiiksi 

hallintamallissa olleista toimenpiteistä. Tämän jälkeen kaikille 

määrittelytilaisuudessa mukana olleille annettiin mahdollisuus tarkistaa muokattu 

projektinhallintamalli lähettämällä malli heille sähköpostitse.  
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6. UUDEN PROJEKTINHALLINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO 

PILOTOINTIPROJEKTISSA 

 

Eri käyttöönottoa käsittelevien kirjallisuuksien perusteella projektinhallintamallin 

käyttöönotolle löydettiin neljä eri vaihetta, joita ovat käyttöönoton valmistelu, 

pilotointi, laajempi käyttöönotto sekä jatkuva parantaminen. Vaiheet sisältöineen 

on esitelty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Käyttöönoton vaiheet 

Käyttöönoton vaiheet  Vaiheen sisältö 

Vaihe 1: Käyttöönoton valmistelu - Toimintatavan/ohjelmiston/mallin 

valinta ja muokkaaminen 

- Seuraavan vaiheen resurssien valinta 

Vaihe 2: Pilotointi - muutosvastarintaan vastaaminen 

- toimintatavan/ohjelmiston/mallin 

sopivuuden tarkastaminen ja 

muokkaaminen 

Vaihe 3: Laajempi käyttöönotto - käyttäjien kouluttaminen 

- mallin käyttö jokaisessa uudessa 

projektissa 

Vaihe 4: Jatkuva parantaminen - projekteissa esiintyvien tarpeiden 

huomioiminen mallipohjassa 

- säännölliset mallin arvioinnit 

 

 

Käyttöönoton valmisteluvaihe sisältää projektinhallintamallin valinnan ja 

muokkaamisen, joka tehtiin mukauttamisvaiheessa, jossa hallintamalli muokattiin 

kohdeyksikön yhdelle tuoteryhmälle sopivaksi. Tämän lisäksi valmistelussa 

valitaan käyttöönoton seuraavan vaiheen resurssit. Kohdeyksikön kohdalla tämä 

käytännössä tarkoitti pilotointiprojektin valintaa ja henkilöresurssit määräytyivät 

valitun toimitusprojektin mukaan.  
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Toisena käyttöönoton vaiheena on projektinhallintamallin pilotointi projektissa. 

Tällä vaiheella on tarkoitus vastata muutosvastarintaan osallistamalla tulevia 

käyttäjiä jo ennen varsinaista laajempaa käyttöönottoa, tuoda heille varmuutta 

uuden hallintamallin käytössä sekä hioa hallintamallin vaatimia uusia 

toimintatapoja kohdeyksikköön soveltuviksi. Vaiheen tarkoituksena on lisäksi 

varmistaa hallintamallin sopivuus ja tehdä siihen tarvittavat muokkaukset 

pilotoinnissa ilmenevien tarpeiden mukaan.  

 

Kolmannessa vaiheessa suoritetaan projektinhallintamallin laajempi käyttöönotto. 

Tämä vaihe on pitkäkestoinen, sillä käyttöönotto tehdään aina projektikohtaisesti 

uuden projektin alkaessa. Tämän vaiheen alussa myös suoritetaan käyttäjien 

koulutus, joka voidaan tehdä vaiheittain aina uuden projektin alussa, jos kyseisen 

projektin projektipäällikkö ei ole hallintamallia vielä aiemmin käyttänyt. Koulutus 

voidaan tehdä myös ryhmäkoulutuksina, jolloin koulutukseen osallistuu kerralla 

suurempi ryhmä, vaikka kaikki osallistujat eivät aloittaisi hallintamallin 

käyttämistä heti. Vaiheittainen koulutus kuitenkin takaa paremmin sen, että 

projektinhallintamallin käytön periaatteet ovat tuoreessa muistissa ennen 

varsinaista käyttöä. 

 

Neljäntenä vaiheena on projektinhallintamallin jatkuva parantaminen. Tässä 

vaiheessa hallintamallin käytön jatkuvuudesta huolehditaan, jotta ei palata 

vanhoihin toimintatapoihin. Hallintamalliin lisäksi viedään niitä muutoksia, joita 

projekteissa todetaan siihen tarvittavan. Jatkuvan parantamisen vaiheessa myös 

arvioidaan mallin toimivuutta ja ajantasaisuutta säännöllisin väliajoin. 

Projektinhallintamallin laajempi käyttöönotto ja jatkuva parantaminen ovat osittain 

päällekkäisiä vaiheita, sillä hallintamallin pohjaan voidaan tehdä muutoksia missä 

tahansa käyttöönoton vaiheessa. 

 

6.1. Pilotointiprojekti 

 

Projektinhallintamallien sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa käsittelevien 

kirjallisuuksien mukaan pilotointiprojektia pidetään hyvänä keinona suorittaa 
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käyttöönotto sujuvasti. Se on useasti mainittu myös ensimmäisenä varsinaisen 

käyttöönoton vaiheena, jossa hallintamallin toimivuutta päästään kokeilemaan 

käytännössä ja siihen voidaan tehdä helpommin parannuksia ennen sen laajempaa 

käyttöönottoa. Näistä syistä myös kohdeyksikössä haluttiin käyttöönotto aloittaa 

pilotointiprojektin avulla. 

 

Kohdeyksiköllä oli mahdollista ottaa uusi projektinhallintamalli käyttöön kahdessa 

eri ODOCON-tuoteryhmän toimitusprojektissa. Näistä kahdesta 

pilotointiprojektiksi valittiin projekti, jossa rakennetaan sellutehtaalle 

hajukaasujärjestelmät sekä laimeille että väkeville hajukaasuille. Projekti on 

kestoltaan 18 kuukautta ja se sisältää suunnittelun, laitetoimitukset sekä niiden 

asennukset. Projektissa toimitettavat prosessit ja laitteet ovat kohdeyksikön 

ydintuotteita, eivätkä ne sisällä uusia ominaisuuksia.  

 

Valittua toimitusprojektia pidettiin hyvänä pilotointiprojektina kahdesta eri syystä. 

Ensinnäkin siinä olevien laitteiden ja prosessien yksikön ydinosaamisalueeseen 

kuulumisen vuoksi projektihallintamalli on ainoa täysin uusi asia projektissa. 

Toisekseen toimitusprojektin laajuus on kattava, joten siinä päästään 

tarkastelemaan projektinhallintamallin kaikkia eri toimintoja: rakennus- ja 

laitossuunnittelua, sähköistystä ja instrumentointia, prosessi- ja tuotesuunnittelua, 

käyttöönottoa, laitesuunnittelua, hankintaa, asennusta sekä laadunvarmistusta.   

 

Projektin työryhmä 

 

Pilotointiprojektin työryhmä määräytyi projektiin valittujen henkilöiden mukaan. 

Projektissa mukava olevista projektinhallintamallin käytön kannalta avainasemassa 

olivat projektipäällikkö sekä suunnittelupäällikkö. Näistä toisella oli ennestään 

kokemusta SyncPlanien käyttöönotosta toisen yksikön toimitusprojekteissa, joten 

kyseistä henkilöä voitiin käyttää projektipäällikön roolinsa lisäksi käyttöönoton 

tukihenkilönä. Projektissa oli lisäksi mukana projektinhallintamallipohjan 

muokkaamisessa mukana ollut henkilö, joten häntäkin voitiin käyttää tukihenkilönä 
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pilotoinnin aikana. Muutoin projektissa oli mukana jäseniä jokaisen toiminnon osa-

alueelta.  

 

6.2. Projektinhallintamallin muokkaaminen pilotointiprojektin mukaiseksi 

 

Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa projektinhallintamalli muokattiin 

vastaamaan pilotointiprojektin laajuutta ja vaatimuksia. Muokkausvaiheessa 

hallintamalli aikataulutettiin toimitusprojektin aikatauluvaatimusten mukaisesti. 

Muokkausvaiheen teki projektin projektipäällikkö. Vastaava muokkausvaihe on 

tarkoitus suorittaa jokaisen hallintamallia käyttävän projektin alkuvaiheessa.  

 

Toimenpiteiden järjestys hallintamallin eri vaiheissa ei aluksi ollut kronologinen. 

Vaikka hallintamallin yleisohjeistuksen mukaan kronologisuutta ei vaadita, 

päätettiin kuitenkin, että seurattavuuden kannalta toimenpiteet on parempi järjestää 

kronologisesti.  

 

Projektinhallintamallin alustavan muokkauksen jälkeen pidettiin hallintamallin 

katselmus, jossa mukana olivat projektin projektipäällikkö, suunnittelupäällikkö, 

laatuinsinööri, poltinsuunnittelu, layout-suunnittelija sekä tuoteinsinööri. 

Katselmuksessa projektipäällikkö esitteli projektijäsenille hallintamallin 

tarkoituksen, selvensi sen käyttöä sekä kertoi mallin hyödyistä. 

 

6.3. Projektinhallintamallin käyttö pilotointiprojektissa 

 

Projektinhallintamallia seurattiin projektissa säännöllisesti viikoittain pidettävissä 

palavereissa. Hallintamallista oli näkyvillä kerrallaan kuuden kuukauden osuus, 

joka oli esitettynä paperiversiona palaveritilan seinällä. Palavereissa jokainen sai 

kertoa tai asettaa värikoodin oman toimenpiteensä kohdalle sen mukaan, oliko 

toimenpide saavutettavissa toimenpiteen kohdalla ilmoitetun aikataulun puitteissa 

ja tarvittiinko toimenpiteeseen panosta joltain toiselta osa-alueelta, toiminnolta tai 

asiakkaalta.  

 



56 
 

Värejä oli tarkoitus käyttää seuraavasti. Vihreä kuvasti toimenpidettä, joka oli 

helposti saavutettavissa ja johon ei tarvittu panosta muilta kuin toimenpiteen 

vastuuhenkilöltä. Keltainen tarkoitti toimenpidettä, johon tarvittiin panoksia 

muualtakin, mutta joka oli sillä hetkellä saavutettavissa aikataulun puitteissa. 

Punainen merkitsi toimenpidettä, johon tarvittiin panostusta muualta ja jonka 

aikataulussa pysyminen oli haasteellista tai mahdotonta. Punainen kuvasti myös 

sellaista toimenpidettä, jonka saavuttamisessa oli jotain muitakin ongelmia, vaikka 

siihen ei tarvittaisi panostusta muualta.   

 

Keltaisen ja punaisen värikoodin saaneita toimenpiteitä oli tarkoitus tarkastella 

viikkopalaverissa tarkemmin. Niistä tulisi eritellä tarvittavia pienempiä 

aktiviteetteja, joita niiden saavuttamiseksi tarvitaan, ja aktiviteeteille nimetään 

vastuuhenkilöt sekä päivämäärä, jolloin aktiviteetit on saatava valmiiksi. 

Aktiviteetteihin merkitään myös se henkilö, jolta aktiviteettitarve on tullut. Nämä 

aktiviteetit asetettaisiin viikkopalaveritilan seinälle näkyville ja niiden tilaa 

(aloittamatta - työnalla - valmis) tulisi seurata viikkopalavereissa.  

 

Alkuperäisen ohjeistuksen mukaan toimenpiteiden värikoodeja ei tulisi muuttaa 

projektin edetessä, vaikka toimenpiteen tila olisi muuttunut. Tämä olisi tarkoittanut 

sitä, että jos toimenpide on ollut punaisella ja vaikka sen tilanne on korjaantunut, 

sitä ei kuuluisi vaihtaa pois punaisesta. Tämä kuitenkin koettiin nopeasti 

ristiriitaiseksi hallintamallin käytön kanssa, sillä hallintamallin ajantasaisuus kärsi 

tästä toimintatavasta. Tästä johtuen päädyttiin näyttämään palaveriseinällä olevassa 

hallintamallissa ainoastaan sen hetkinen tilanne, jolloin aiempia värejä sai muuttaa 

tilanteen muuttuessa. Koska projektissa haluttiin myös seurata hallintamallin 

aiempia tilanteita, dokumentointi päädyttiin tekemään valokuvaamalla mallin tila 

tehtyjen muutosten jälkeen.  

 

Koska projektinhallinmallin käyttäminen kohdeyksikössä oli uusi asia, eikä 

suurimmalla osalla projektihenkilöstöllä ollut siitä aiempaa käyttökokemusta, 

käytiin värikoodien selitykset läpi alkukatselmuksen lisäksi projektin aikana osana 

viikoittaista projektipalaveria. Samalla värikoodien selitykset laitettiin näkyville 



57 
 

palaveritilaan, jotta jokainen pystyisi tarkistamaan niiden merkitykset missä 

tahansa projektin vaiheessa, vaikka tarvittavia tukihenkilöitä ei olisi paikalla.  

 

Projektinhallintamalli jouduttiin tilanpuutteen vuoksi tulostamaan projektitilan 

seinälle pienessä koossa, joten projektissa päädyttiin myös käymään hallintamallin 

toimenpiteitä yhdessä läpi. Tämä ei välttämättä olisi tarpeellista sellaisessa 

tilanteessa, jossa hallintamallin tekstit olisivat helpommin nähtävissä. Toisaalta 

tämä toimintatapa varmisti sen, että jokainen oli tietoinen omista toimenpiteistään 

riippumatta siitä, kävikö itse aktiivisesti seuraamassa hallintamallissa olevia 

toimenpiteitä. Palaverien alkuperäinen 15 minuutin pituus aiheutti kuitenkin 

ongelmia ajankäyttöön, sillä projektipalavereissa oli tarkoitus käsitellä 

hallintamallin lisäksi muitakin asioita. Tämän vuoksi päädyttiin pidentämään 

projektipalavereihin varattua aikaa puoleen tuntiin, jotta niissä ehdittiin 

säännöllisesti seuraamaan projektin tilaa myös hallintamallin avulla.   

 

Kuvassa 13 on projektinhallintamalli noin kolmen käyttökuukauden jälkeen 

hallintamallin toisessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on suoritettu hyväksytysti, 

mutta joidenkin avoimeksi jääneiden toimenpiteiden vuoksi vaiheen värikoodiksi 

on jäänyt keltainen. Avoimeksi jääneiden kohtien syynä oli muun muassa se, että 

ne oli siirretty projektikohtaisessa muokkauksessa aikaisempaan vaiheeseen, mutta 

niiden todellinen loppuun suorittamisen tarve oli vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Tästä syystä niitä ei tarvinnut tai voitu suorittaa valmiiksi vielä ensimmäisessä 

vaiheessa. 
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Kuva 13. Projektinhallintamalli pilotointiprojektin vaiheessa kaksi 

 

Vaiheiden välikatselmukset 

 

Jokaisen vaiheen lopussa pidettiin välikatselmus, ”gate review”, jossa käytiin läpi 

ennalta määritellyn listauksen mukaisesti erilaisia toimenpiteitä, jotka tulee olla 

suoritettuna ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Nämä toimenpiteet ovat 

jokaisella yksiköllä samat, eivätkä ne olleet muutettavissa yksiköittäin. Tästä syystä 

näiden toimenpiteiden tarkempi tarkastelu on jätetty tämän työn ulkopuolelle.  
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7. TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

Työn tavoitteena oli muokata yrityksen muissa yksiköissä olemassaolevasta 

projektinhallintamallista kohdeyksikön yhdelle tuoteryhmälle sopiva hallintamalli 

sekä suorittaa mallin käyttöönotto pilotointiprojektissa. Työn tuloksia käydään läpi 

erikseen määrittelyvaiheen ja pilotointivaiheen osalta. 

 

7.1. Projektinhallintamallin määrittelyvaiheen tulokset 

 

Projektinhallintamallin määrittelyvaiheen tuloksia käsitellään kolmen aihealueen 

kautta. Näitä ovat projektinhallintamallin hyödyt kohdeyksikölle, valmiin 

projektinhallintamallin soveltuvuus kohdeyksikölle sekä muokattu 

projektinhallintamalli.  

 

Projektinhallintamallin hyödyt kohdeyksikölle 

 

Projektinhallintamallista on kohdeyksikölle useita eri hyötyjä. Sen avulla voidaan 

muun muassa helpottaa eri yksiköiden yhteistyötä, kun hallintamallin raamit ovat 

kaikilla samat. Lisäksi projektit, niin yksikön sisäiset kuin muiden yksiköiden 

välisetkin, ovat helpommin vertailtavissa keskenään, kun ne viedään läpi saman 

hallintamallin avulla. 

  

Projektinhallintamalli myös selventää projektin työvaiheita kaikille projektissa 

mukanaoleville. Sen avulla voi nähdä, missä vaiheessa mitäkin työpanosta 

tarvitaan, joten työtä on helpompi ennakoida. Samoin sen avulla voidaan nähdä, 

missä vaiheessa esimerkiksi jotain omaan työhön tarvittavaa tietoa on saatavilla. 

Työvaiheiden ollessa näkyvillä heti alusta asti mallista saadaan apua myös 

yhteiseen resurssiensuunnitteluun etenkin, kun samoja resursseja käytetään 

useammissa projekteissa.  
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Uusien projektinvetäjien on myös helpompi opetella työhönsä, kun heillä on 

standardoitu työkalu, jota seurata. Heidän on lisäksi helpompi siirtyä seuraavaan 

projektiin, kun malli on kaikissa projekteissa sama.  

 

Valmiin projektinhallintamallin avulla voidaan lisäksi esitellä asiakkaalle 

projektinaikaisia toimenpiteitä ja polkua kohti haluttua päämäärää. Toimenpiteitä 

voidaan esitellä niin myyntivaiheen kuin toteutusvaiheenkin aikana. Hallintamallin 

käyttäminen jo myyntivaiheen apuna helpottaa myös myyntiprojektin ja 

toimitusprojektin rajapinnan yhdistämistä, kun projektin perustamisvaiheen 

toimenpidetarpeet ovat selkeästi jo myyntivaiheen tiedossa. 

 

Valmiin projektinhallintamallin soveltuvuus kohdeyksikölle 

 

Yrityksessä tällä hetkellä käytössä olevat projektinhallintamallit on tehty sooda- ja 

voimakattiloiden toimitusprojektien näkökulmasta. Vaikka mallit ovatkin 

muokattavissa, ne sisältävät sellaisia osia, jotka eivät esiinny kohdeyksikön 

projekteissa lainkaan. Tämän lisäksi kohdeyksikön projektien painotus on erilainen 

kuin sooda- ja voimakattilaprojekteissa. Osalle kohdeyksikön projekteista on 

ominaista muun muassa se, että niissä käsiteltävät kaasut ovat myrkyllisiä ja 

räjähtäviä, joten niissä turvallisuudelle on annettava hyvin suuri painoarvo. 

Tällainen painotus puuttui olemassaolevista malleista.  

 

Muokattu projektinhallintamalli 

 

Muokattuun projektinhallintamalliin lisätyt kohdat tulivat suurimmaksi osaksi 

projektin suunnittelu ja toimitusketju -vaiheeseen. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti 

malliin tulleet lisäykset toiminnoittain. Toimintojen perässä olevat lyhenteet ovat 

mallissa käytettyjä lyhenteitä. 
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- Prosessisuunnittelu (PRO) 

 

Projektin perustamisvaiheeseen lisättiin lähtötietojen jäädyttäminen, sillä useassa 

projektissa on huomattu, että kyseisen tuoteryhmän lähtötietoja on vaikea saada tai 

niitä ei saada riittävän varhaisessa vaiheessa. Myös prosessin taselaskelmien 

jäädyttämistä, ajotapasuunnittelua ja sen katselmusta sekä laitemitoituksen 

jäädyttämistä pidettiin oleellisina asioina, jotka tulee kuvata hallintamallissa. Näin 

niille saadaan oikea-aikainen ajoitus projektissa, sillä niiden avoinna oleminen 

vaikuttaa projektin etenemiseen huomattavasti. Koska tuoteryhmä toimii 

vaarallisten ja räjähtävien kaasujen parissa, haluttiin lisäksi turvallisuuteen 

liittyvästä HAZOP-katselmuksesta tulevat toimenpiteet esittää yhtenä uutena 

hallintamallin kohtana, jotta varmistutaan siitä, että kyseiset toimenpiteet tulevat 

varmasti huomioitua projektissa.  

 

- Sähköistys ja instrumentointi (E&I) 

 

Instrumentointiin, sähköistykseen sekä automaatioon liittyvät laitekyselyt sekä 

toiminnallisuuden suunnitteleminen ja sen jäädyttäminen koettiin asioiksi, jotka 

haluttiin viedä hallintamalliin.  Nämä ovat projektin onnistumisen kannalta tärkeitä 

asioita ja niille haluttiin määritellä riittävän aikaiset projektin vaiheet, joissa 

kyseiset toimenpiteet tulee suorittaa.  

 

- Laitesuunnittelu (EQU) 

 

Laitesuunnitteluun haluttiin lisätä laitteiden valmistuskuvien valmiina oleminen 

sekä kuvien tarkastelu, sillä koettiin, että tarkasteluvaihe jää usein projektissa 

tekemättä, vaikka se olisikin muun muassa laadullisesti tärkeää suorittaa.  

 

Edellä kuvattujen lisäysten lisäksi joitakin toimenpiteistä vaihdettiin eri vaiheisiin, 

sillä pääsääntöisesti niiden koettiin olevan hallintamallipohjassa liian myöhäisessä 

vaiheessa. Painerunkosuunnittelu ja -valmistus poistettiin myös mallista kokonaan, 

koska niitä ei esiinny lainkaan ODOCON-tuotteiden toimitusprojekteissa. Samasta 
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syystä mallista poistettiin joitakin yksittäisiä toimenpiteitä. Lisäksi alustava 

aikataulutus poistettiin, koska kohdetuoteryhmän projektit voivat olla hyvin 

erilaajuisia ja niiden aikataulut voivat vaihdella suuresti.  

 

Muokattu projektinhallintamalli on esitelty liitteessä 1. Hallintamalliin lisätyt 

kohdat on merkitty liitteeseen vihreällä.  Mallista poistetut kohdat on esitelty 

liitteessä 2.  

 

Määrittelyvaiheen työryhmä  

 

Määrittelytilaisuuteen pääsi osallistumaan lähes kaikki työryhmän jäsenet. 

Ainoastaan tuoteinsinööri sekä käyntiinajoinsinööri eivät päässeet paikalle. Näistä 

etenkin käyntiinajoinsinöörin mukanaolo olisi voinut antanut lisäarvoa 

määrittelylle, sillä käyntiinajoinsinöörin kokemusta ei muilla osallistujilla ollut. 

Tuoteinsinöörin kokemusta taasen löytyi kahdelta muulta osallistujalta, joten hänen 

poissaolonsa ei ollut niin kriittistä.  

 

Määrittelytilaisuudessa myös huomattiin, että työryhmään olisi tarvittu erillinen 

laatupuolen edustaja. Nyt laadunvarmistusosuus jäi käsittelemättä kokonaan, koska 

osallistujilla ei ollut asiasta riittävästi asiantuntemusta. Tästä syystä 

laadunvarmistusosuuden käsittely jouduttiin suorittamaan erikseen 

pilotointivaiheen alussa.  

 

7.2. Projektinhallintamallin pilotointivaiheen tulokset 

 

Pilotointivaiheen tuloksia tarkastellaan projektinhallintamallin muokkaustarpeiden 

ja sen käyttöön liittyvien toimintatapojen perusteella. Pilotointivaiheessa myös 

tehtiin muutamalle projektitiimin jäsenelle lyhyt kysely, jossa pyrittiin selvittämään 

eri jäsenten mielipiteitä hallintamallin toimivuudesta. 
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Toimenpiteiden muokkaaminen projektin mukaisiksi 

 

SyncPlan-projektinhallintamalli on tarkoitus muokata jokaisessa projektissa 

projektivaatimusten mukaiseksi, sillä SynPlan-pohjaan tehdyillä toimenpiteillä on 

pyritty kattamaan mahdollisimman laajasti erilaisia toimitusvaihtoehtoja, eivätkä 

ne sovi suoraan kaikille toimitusprojektille. Pilotointiprojektin alun vaiheissa A1 ja 

B1 muutoksia tehtiin jonkin verran. Pilotointiprojektin kaksi ensimmäistä vaihetta 

on esitetty liitteessä 3. Lisäksi projektin perustamisvaiheesta A1 tehtiin kolmen 

kuukauden pituinen, mikä osittain johtui projektin sopimuksen 

allekirjoittamisajankohdan venymisestä tavallista pidemmälle.  

 

Pilotointiprojektissa perustamisvaiheeseen A1 siirrettiin muun muassa 

sähköistyksen ja automaation sekä tuote- ja prosessitoimintojen osalta kohdat 

”linjakokojen jäädyttäminen”, ”asiakasnumerointi valmis”, ”E&I konsepti 

hyväksytetty asiakkaalla” ja ”PI-kaaviot valmiina asiakkaan hyväksyttämistä 

varten”, jotka SyncPlan-pohjassa olivat vaiheessa B1 (ks. kuvat 14 ja 15). Kaikki 

nämä kohdat kuitenkin ovat jo osa suunnitteluvaihetta, joten ne olivat liian 

aikaisessa vaiheessa pilotointiprojektin projektinhallintamallissa. Tämä myös 

tarkoitti sitä, että perustamisvaihe venyi tarpeettoman pitkäksi. Tarkoituksena olisi, 

että perustamisvaihe on lyhyt ja kaikki varsinainen projektin aikana tehtävä 

suunnittelu aloitetaan vasta perustamisvaiheen jälkeen olevan alustavan 

suunnittelu- ja järjestelmän määrittelyvaiheen (Preliminary engineering and system 

definiton) B1 aikana. Vaikka pilotointiprojektin perustamisvaihe oli 

sopimuksellisista syistä normaalia pidempi, olisi sen voinut kuitenkin pitää 

lyhempänä. Liian aikaisessa vaiheessa olleet toimenpiteet myös jouduttiin 

jättämään keltaisiksi siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen, koska niitä ei päästy 

suorittamaan loppuun vielä ensimmäisessä vaiheessa.   
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Kuva 14. SyncPlan-pohjan perustamisvaihe A1 (vasemmalla) ja pilotointi-projektin 

perustamisvaihe A1 muutaman toiminnon osalta 

 

   

 

Kuva 15. SyncPlan-pohjan alustava suunnitteluvaihe B1 (ylhäällä) ja 

pilotointiprojektin alustava suunnitteluvaihe B1 muutaman toiminnon osalta 

 

 

Pilotointiprojektin vaiheesta B1 oli poistettu myös joitakin toimenpiteitä. Näistä 

poistetuista muun muassa prosessitoiminnon ”Taselaskelmat, teknologiakatselmus 

ja prosessi jäädytetty” oli poistettu osittaisen päällekkäisyytensä vuoksi 

toimenpiteen ”teknologiakatselmus tehty” kanssa, mutta poistamisen vuoksi 

oleelliset toimenpiteet ”taselaskelmat ja prosessi jäädytetty” jäivät kokonaan 

hallintamallista pois. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta toisiin toimintoihin, joten 

niitä ei sen vuoksi voi poistaa projektinhallintamallipohjasta, vaikka ne 
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pilotointiprojektin hallintamallista poistettiinkin. Pilotointiprojektissa myös osa 

toimenpiteistä, kuten vaiheessa A1 oleva ”linjakokojen jäädytys” oli liian 

aikaisessa vaiheessa siitäkin syystä, että siihen mahdollisesti vaikuttava 

teknologiakatselmus oli vasta seuraavassa vaiheessa.  

 

Pilotointiprojektin aikana ei tullut selkeää tarvetta lisätä uusia toimenpiteitä 

projektinhallintamalliin siinä olleille toiminnoille. Toiminnoista puuttui kuitenkin 

kokonaan poltintoiminnon osuus, vaikka sellainen kuului projektin toimitukseen. 

Poltintoiminto ei kuulu ODOCON-tuoteryhmään, joten siksi sitä ei ollut lisätty 

hallintamalliin muokkauksen aikana, mutta se oli kuitenkin oleellinen osa 

pilotointiprojektia. Poltintoimintoon liittyvien toimenpiteiden tilaa sekä vaikutusta 

projektiin ja muihin toimintoihin sekä muiden toimintojen vaikutusta 

poltintoimintoon ei voitu seurata projektinhallintamallin avulla lainkaan.  

 

Projektinhallintamallin käyttäminen projektipalavereissa 

 

Pilotointiprojektissa päädyttiin käymään projektinhallintamallia läpi yhdessä, jotta 

jokainen olisi tietoinen omista toimenpiteistään ja heiltä saataisiin ajantasainen tieto 

niiden saavutettavuudesta. Yhteiseen seurantaan vaikutti myös se, että 

projektinhallintamalli oli tilanpuutteen vuoksi jouduttu laittamaan näkyville 

pienessä koossa, jolloin siinä olevat toimenpiteet eivät näkyneet kuin 

lähietäisyydeltä.  

 

Yhteisessä seurannassa toimenpiteitä tarkasteltiin kuitenkin enimmäkseen sen 

hetkisestä vaiheesta, jolloin tulevaan varautuminen jäi vähemmälle, mitä 

projektinhallintamallilla olisi mahdollista. Hallintamallin yksi tavoitteista onkin se, 

että tiedostetaan myös tulevat vaiheet ja mitä seuraavaksi miltäkin toiminnolta 

odotetaan, jotta saadaan toimenpiteet tehtyä ajallaan. Tämä seuranta jäi kuitenkin 

pilotointiprojektissa vähälle. Seurantaa olisi helpottanut se, että jokainen olisi 

tutustunut omiin toimenpiteisiinsä itsenäisestikin, mutta hallintamallin pieni koko 

palaverihuoneen seinälle ei edesauttanut projektihenkilöstön omatoimista 
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seurantaa. Yhteinen seuranta oli kuitenkin hyvä asia, jotta kaikki olivat tietoisia 

ainakin käsittelyssä olevan vaiheen toimenpiteistään. 

 

Pilotointivaiheen alussa toimenpiteiden värikoodit olivat seuraavat. Vihreä tarkoitti 

toimenpidettä, jonka saavuttaminen aikataulun mukaisesti oli mahdollista ja johon 

ei tarvittu panoksia muilta kuin sen vastuuhenkilöltä. Keltainen tarkoitti, että 

toimenpiteeseen tarvittiin panosta muitakin, mutta aikataulussa pysyminen oli 

mahdollista. Punainen taasen tarkoitti, että aikataulussa pysyminen oli ongelma tai 

mahdotonta ja panoksia tarvittiin joko muilta tai ainoastaan vastuuhenkilöltä. 

Näistä värit keltainen ja punainen toivat toimenpiteistä pienempiä kokonaisuuksia 

tarkasteluun ja tehtäviin palaveritilan taululle.  

 

Väreillä ei kuitenkaan ollut merkitystä siihen, päästiinkö projektissa etenemään 

seuraavaan vaiheeseen. Tämä toimintatapa mahdollisti sen, että projektin laatu olisi 

voinut kärsiä, jos jokin toimenpide olisi voitu pitää punaisena ja edetä projektissa 

eteenpäin ilman, että punaisen toimenpiteen kohtaa olisi korjattu ja tarkastettu. 

Kirjallisuuden perusteella punaisen tulisi estää projektin eteneminen seuraavaan 

vaiheeseen, jos ei toimenpiteelle ole tehty mitään. Joissakin tilanteissa punainen voi 

tarkoittaa myös tiedostettua riskiä, joka on otettava ja edettävä projektissa sen 

mukaisesti, mutta siinä tapauksessa punainen toimenpide on tarkistettu ennen 

seuraavaa vaihetta ja etenemisen hyväksyminen on tietoisesti otettu riski. Jos 

punainen ei kuitenkaan aiheuta suurempia vaikutuksia, punaisen värin 

toimenpiteitä, joilla on vaikutusta myös projektin seuraaviin vaiheisiin, voi kertyä 

projektin aikana useita ilman, että niiden vaikutusta on kunnolla selvitetty.   

 

Värikoodien käyttämisessä ei ollut ennalta määritetty, kuuluko värikoodi laittaa 

toimenpiteelle vasta sitten, kun toimenpide on aloitettu. Näin ollen ainoastaan 

aloittamatta olevat toimenpiteet olisivat ilman väriä. Pilotointiprojektissa 

periaatteena oli, että aloittamattomat toimenpiteet pidettiin ilman värikoodia. 

Pääsääntöisesti tämä oli toimiva tapa, mutta jotkin toimenpiteet saattavat tarvita 

esimerkiksi panoksia muilta toiminnoilta ennen kuin ne päästään varsinaisesti 
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aloittamaan. Toisaalta jos on jo huomioitu, että toimenpide tarvitsee muiltakin 

panosta, voidaan sitä myös pitää aloitettuna.  

 

Projektiin osallistuvilta saatiin myös kommentteja värikoodeihin. Erään 

projektijäsenen mielestä värikoodien merkitystä tulisi laajentaa. Hänen mukaansa 

myös vihreästä toimenpiteestä voisi tehdä palaveritilan taululle nostettavia 

pienempiä toimenpiteitä sillä periaatteella, että kyseinen asia on aikataulun puolesta 

saavutettavissa, mutta vaatisi jonkinlaista tarkkailua. Punaista voisi projektijäsenen 

mielestä myös käyttää sellaisissa tapauksissa, joissa toimintaa tarvitaan 

välittömästi, vaikka aikataulussa pysyminen ei tuottaisi ongelmia.  

 

Nämä kommentit otettiin huomioon ja niiden sekä alkuperäisten värien merkitysten 

perusteella tehtiin suositukset laajennetuista värikoodien merkityksistä, jotka on 

esitetty taulukossa 3. Yksi väri haluttiin pitää sellaisena, ettei siitä tule lainkaan 

toimenpiteitä, joten vihreään ei siksi tehty muutoksia. Keltaiseen kuitenkin lisättiin 

kohta erityistä tarkkailua tarvitsevalle toimenpiteelle, jolloin keltaista voidaan 

käyttää joustavammin kuin alun perin eli ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa 

tarvitaan muiden toimintojen panosta. Punaiseen myös lisättiin välitöntä toimintaa 

tarvitseva kohta. Vaikka välitöntä toimintaa tarvitaan normaalisti vain silloin, kun 

aikataulussa pysyminen on haasteellista tai mahdotonta, voi aikatauluongelmat 

ilmetä kuitenkin jossain toisessa toimenpiteessä, eikä tarkastelun alla olevassa 

toimenpiteessä. Käytännössä tämä ongelma tulisi olla ratkaistuna oikeanlaisen 

aikataulutuksen kautta, mutta värille haluttiin kuitenkin antaa joustavampi merkitys 

projektien elämisen vuoksi. 

 

Taulukko 3. Suositukset toimenpiteiden värikoodien merkityksille  

Väri Merkitys Lisättävä toimenpide 

Vihreä  helposti saavutettavissa  

 ei tarvita panosta muilta 

kuin toimenpiteen 

vastuuhenkilöltä 

 ei toimenpiteitä 
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Väri Merkitys Lisättävä toimenpide 

Keltainen  tarvitaan panoksia 

muiltakin kuin 

vastuuhenkilöltä 

 saavutettavissa aikataulun 

puitteissa 

 tarvitsee erityistä tarkkailua 

 muilta tarvittavien 

panoksien mukaan 

 tarkkailutarpeen 

vaativasta osuudesta 

Punainen  tarvitaan panostusta muilta 

ja aikataulussa pysyminen 

haasteellista tai mahdotonta 

 aikataulussa pysyminen 

ongelma, mutta ei tarvita 

panostusta muilta   

 tarvitsee toimintaa heti, 

vaikka aikataulussa 

pysyminen mahdollista 

 muilta tarvittavien 

panoksien mukaan 

 aikataulussa 

pysymiseen 

vaikuttavista tehtävistä 

 välitöntä toimintaa 

tarvitsevasta tehtävästä 

 
 

 

Alkuperäisen ohjeistuksen perusteella värikoodeista punaiset ja keltaiset jätettiin 

aluksi projektinhallintamalliin, eikä niitä muutettu, vaikka toimenpiteen tuomat 

lisätoimet olisi tehty hyväksytysti ja niiden perusteella toimenpiteen väri olisi voitu 

muuttaa takaisin vihreäksi. Tämä oli kuitenkin huonohko toimintatapa, sillä näin 

hallintamalli ei näyttänyt sen hetkistä tilannetta vaan aiemman tilanteen, joka ei 

ollut enää ajantasainen. Tämä toimintapa muutettiin projektin aikana, minkä 

lopputuloksena projektipalavereissa nähtävillä oli ainoastaan sen hetkinen projektin 

tila. Tämä edesauttoi projektinhallintamallin seurattavuutta ja ajantasaisuutta. 

 

Toimenpiteiden valmistumista ei projektissa merkitty mitenkään, vaikka 

ohjeistuksen mukaan valmistumisesta olisi pitänyt liittää toimenpiteen yhteyteen 

toinen päivämäärä. Palaverihuoneen seinällä oleva projektinhallintamalli oli 

kuitenkin niin pieni, että käytännössä päivämäärän merkitseminen oli hankalaa. 

Tällaisessa tilanteessa suoritetun toimenpiteen tilaa tulisi merkitä jollain toiselle 
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tavalla, esimerkiksi neljännellä värillä, joka indikoisi suoritettua toimenpidettä, 

johon ei tarvitse palata.  Näin vältyttäisiin siltä, että samaa toimenpidettä käydään 

läpi jokaisella kerralla etenkin siinä tapauksessa, jos toimenpiteet käydään läpi 

yhdessä jokaisen palaverin aikana. Muut värit eivät kerro sitä, onko toimenpide jo 

suoritettu, joten suoritetutkin toimenpiteet tulee helposti käytyä yhä uudelleen läpi, 

vaikka niihin ei tarvitsisi palata. Värin voisi esittää esimerkiksi valkoisella värillä 

muun värin rinnalla.  

 

Käyttäjien kokemuksia projektinhallintamallista 

 

Pilotointiprojektin aikana, projektinhallintamallin toisen vaiheen jälkeen, tehtiin 

kolmelle projektitiimin jäsenelle lyhyt kysely, jolla pyrittiin selvittämään jäsenten 

kokemuksia ja mielipiteitä hallintamallin toimivuudesta sekä sen käytöstä. 

Kyselyyn osallistuneet projektitiimin jäsenet valittiin sen perusteella, että he olivat 

osallistuneet useasti projektipalavereihin ja näin ollen olleet mukana hallintamallia 

käyttämässä. Haastattelussa haluttiin tuoda esille erilaisten käyttäjien näkökulmia 

siten, että haastatteluun valituilla oli erilaiset roolit hallintamallin käyttämisessä. 

Yksi heistä oli hyvin aktiivisessa roolissa, koska oli tehnyt projektikohtaisen 

muokkauksen ja toimi projektin vetäjänä. Toinen oli kohtuullisen aktiivisessa 

roolissa, sillä oli vastuussa suunnittelun toimivuudesta eli useammasta toiminnosta, 

vaikka ei edustanut suoraan mitään projektinhallintamallissa esiintyvää toimintoa. 

Kolmas edusti yhtä toimintoa, joten hän vastasi kyselyyn oman toimintonsa 

näkökulmasta.  

 

Kysely tehtiin suullisesti ja siinä käytettiin tukena muutamaa avointa kysymystä. 

Käytettyjä kysymyksiä olivat:  

- Miltä projektinhallintamallin käyttäminen vaikuttaa (helpottaa tai vaikeuttaa 

työskentelyä, ei vaikutusta)?  

- Onko projektinhallintamallissa liikaa tai liian vähän toimenpiteitä? Ovatko 

toimenpiteet selkeitä? 

- Miten projektinhallintamalliin liittyvät käytännön toimintatavat toimivat?  
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Vastaaja 1 

 

Ensimmäinen vastaaja oli projektissa vastuussa suunnittelun toimivuudesta. Hän 

myös toimi projektipäällikön poissa ollessa vetovastuussa projektissa.  

 

Vastaajan mielestä projektinhallintamalli helpotti projektissa työskentelyä etenkin 

silloin, kun projektissa työskentelevällä ei ole pitkää historiaa projektien parissa. 

Vastaajan mukaan hallintamalli auttoi eri projektin vaiheiden jäsentämisessä sekä 

siinä, että sen avulla oli helpompi katsoa projektia myös eteenpäin. Väreille vastaaja 

olisi toivonut enemmän vaikutusta siten, että olisi ollut tiedossa, onko jostain väristä 

tarvetta esimerkiksi viedä asiaa organisaatiossa ylemmälle tasolle.  

 

Projektinhallintamalliin valitut toimenpiteet olivat vastaajan mielestä hyviä. 

Hänestä toimenpiteet olivat sellaisia, että niillä oli todellinen vaikutus projektin 

etenemiseen. Yksittäisistä toimenpiteistä vastaaja mainitsi ensimmäisen vaiheen 

lähtötietojen ja toimitusrajan prosessiarvojen jäädyttämisen (Initial data and tie in 

process values frozen), joka oli hänen mielestä hiukan liian aikaisessa vaiheessa 

tuoteryhmän projektien luonteen vuoksi, vaikkakin hänestä se joka tapauksessa 

kuuluukin projektin alkuvaiheisiin. Vastaajan mielestä kyseinen toimenpide vaatisi 

myös lisätoimenpiteitä siltä varalta, ettei kyseistä toimenpidettä pystytä 

suorittamaan hallintamallin osoittamassa paikassa.  

 

Toimenpiteitä voisi vastaajan mielestä myös jaotella pienempiin osuuksiin 

esimerkiksi toisessa dokumentissa. Tämä helpottaisi sekä toimenpiteen 

vastuuhenkilöä että hallintamallia läpikäyvää ymmärtämään, mitä toimenpide 

kokonaisuudessaan pitää sisällään. Esimerkiksi prosessiarvojen jäädytys voitaisiin 

jakaa useampaan pienempään kokonaisuuteen, jotka olisivat kronologisessa 

järjestyksessä. Tarkempi selvitys voisi myös pitää sisällään sen, tarvitaanko 

toimenpiteen saavuttamiseksi esimerkiksi yhteisiä katselmuksia. Toimenpiteiden 

jaottelu pienempiin osiin voisi vastaajan mukaan myös helpottaa toimenpiteen 

vastuuhenkilöä aikatauluttamaan oman työnsä aloittamisen paremmin, sillä 

projektinhallintamallissa useasti mainitaan ainoastaan päivämäärä, jolloin 
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toimenpide tulee olla suoritettuna ja aloitusajankohta on osattava arvioida itse. 

Vastaajan mielestä laajempien kokonaisuuksien toimenpiteitä voisi myös pilkkoa 

hallintamalliin pienempiin osuuksiin esimerkiksi siten, että lähdetään tavoitellusta 

valmistumisajankohdasta tarkastelemaan vaiheita taaksepäin ja lisäämään 

toimenpiteelle muutamia uusia kiintopisteitä sen mukaan, mitä pitää olla tehtynä 

missäkin vaiheessa, jotta lopullinen toimenpide saavutetaan ajallaan.  

 

Käytännön toimintatavoista vastaaja nosti esille seuraavia asioita. Ensinnäkin 

projektinhallintamallin sisältäessä paljon asiaa ja sen paperiselle versiolle varatun 

tilan ollessa rajallinen tulisi vastaajan mielestä hallintamallia läpikäydä erillisissä 

tilaisuuksissa. Tällä hetkellä monikaan projektitiimin jäsenistä ei käynyt 

tarkastelemassa hallintamallia palavereiden aikana, eikä mallin toimenpiteitä 

nähnyt kuin läheltä. Tämän lisäksi hallintamalli ei ollut projektin jäsenille tuttu, 

joten nämä yhdessä vaikeuttivat mallin sujuvaa käyttöä. Vastaajan mielestä lyhyet 

projektipalaverit, joissa on tarkoitus käsitellä muitakin projektin asioita, ovat väärä 

paikka hallintamallin läpikäymiseen ja hänestä sen tarkastelulle tulisikin varata oma 

aikansa. Tarkempi tarkastelu vaatisi yhdessä tehtyä pohjatyötä, jolloin jokaiselle 

olisi selvillä, mitä heiltä odotetaan. Tällä hetkellä palavereissa vain todettiin, 

onnistuuko toimenpiteen saavuttaminen ja aikataulussa pysyminen vai ei, ja useasti 

toimenpiteet tuntuivat tulevan niiden omistajille yllätyksenä. Tällöin he eivät olleet 

varautuneet vastaamaan tarkemmin, mitä saavuttaminen vaatii, vaikka siinä olisi 

ollut haasteita. Tästä syystä vastaaja koki, että hallintamallin läpikäyminen jäi 

helposti vain värien lisäämiseen, eikä toimenpiteistä osattu nostaa palaverin aikana 

pienempiä tehtäviä palaveritaululle. Siksi vastaajan mielestä olisikin suositeltavaa 

pitää hallintamallin tarkastelulle erilliset palaverit, joihin jokaisen osallistujan tulisi 

valmistautua ennalta omien toimenpiteidensä osalta.  

 

Vastaaja lisäksi mainitsi, että olisi hyvä, jos projektinhallintamallista saisi suoraan 

erilaisia sähköisiä raportteja, joita voisi hyödyntää projektissa muutoinkin. 

Hallintamalli on linkitettynä jo muun muassa projektin vaiheiden 

tarkistuspisteisiin, joissa tarvitaan erilaisia raportteja, joten jos ainakin osa näistä 
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raporteista olisi saatavilla hallintamallin kautta, se lisäisi hallintamallin käyttöä ja 

siitä saatavaa hyötyä. 

 

Vastaaja 2 

 

Toinen vastaaja toimi projektipäällikkönä ja teki projektinhallintamallin 

projektikohtaisen muokkauksen. Hänellä oli myös projektijäsenistä ainoana 

kokemusta vastaavan hallintamallin muokkaamisesta toisessa yksikössä. 

 

Vastaajan mielestä projektinhallintamalli oli projektia auttava työkalu. Hänestä se 

helpotti projektissa työskentelyä muun muassa siten, että sen avulla tärkeät 

toimenpiteet, kuten erilaiset katselmukset, tuli tehtyä projektissa oikeaan aikaan 

eikä niitä ollut mahdollista unohtaa. Vastaajan mielestä hallintamalli myös helpotti 

hänen työtään siten, että siinä olevat toimenpiteet oli kaikkien nähtävillä, eikä niitä 

tarvinnut seurata muista dokumenteista eikä niistä tarvinnut kommunikoida 

erikseen, vaan seuranta ja kommunikointi hoituvat hallintamallin kautta.  

 

Projektihallintamallin toimenpiteet vaativat vastaajan mielestä jonkin verran 

lisätyöstämistä. Kaikki toimenpiteet eivät olleet hänen mielestään tarpeellisia ja 

joitakin suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä puuttui. Vastaaja myös lisäisi 

hallintamalliin informatiivisia osuuksia, jotka eivät sinällään vaadi toimintaa, mutta 

jotka nyt jouduttiin esittämään projektissa erikseen.  

 

Osa toimenpiteistä oli vastaajan mielestä hiukan epäselviä. Niissä käytetty 

terminologia ei ollut aina tuttu tai keskenään yhtenäinen. Terminologian vuoksi jäi 

myös välillä epäselväksi, oliko osassa toimenpiteistä päällekkäisyyksiä.  

 

Vastaajan totesi, että aiemmin projektinhallinta on ollut enemmän yksisuuntaista 

kommunikointia ja uudella työkalulla pyrittiin projektin visuaaliseen johtamiseen. 

Samalla kommunikoinnista pyrittiin saamaan kaksisuuntaista. Vastaaja pitikin 

vuorovaikutteisuutta projektinhallintamallin käytön kulmakivenä. Tästä syystä hän 

pyrki omassa roolissaan antamaan projektijäsenille tilaa tarkistaa itse 
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toimenpiteensä ja kertoa omiin toimenpiteisiinsä liittyvät huolensa, sillä hänestä 

toimenpiteistä irrotettavia pienempiä tehtäviä pitäisi tulla kaikilta projektitiimin 

jäseniltä. Vuorovaikutteisuus jäi hänestä kuitenkin pilotointiprojektissa vähälle, 

sillä suurin osa käyttäjistä ei seurannut hallintamallin toimenpiteitä itse. Vastaaja 

koki, että projektin työryhmän jäsenet eivät olleet riittävän lähellä, eivätkä 

omatoimisesti kertoneet, mitä heidän toimenpiteensä vaativat toisilta. Hän totesi, 

että jos projektijäsenille saataisiin suurempi mielenkiinto työkalua kohtaan, 

saataisiin heiltä myös enemmän omatoimisesti annettuja panoksia 

projektinhallintaan. Lisäksi hän uskoi projektin jäsenten välisen suuremman 

keskinäisen sitoutumisen edistävän omatoimista panoksien antamista.   

 

Vastaajan mielestä lyhyiden projektipalavereiden pitäisi olla enemmän 

tulevaisuudesta keskustelua siten, että jokainen tiimin jäsen esittäisi 1-2 tärkeintä 

kohtaa, joita haluavat omien toimenpiteidensä osalta projektissa painottaa. Näin 

olleen lyhyt palaveriaika saataisiin hyödynnettyä paremmin. Vastaaja painotti 

käytännöntyöstä erityisesti sitä, että panoksia pitäisi saada kaikilta projektin 

jäseniltä, eikä ainoastaan projektin vetäjiltä.  

 

Vastaaja 3 

 

Kolmas vastaaja edusti projektissa suunnittelutoimintoa. Hänellä oli 

hallintamallissa häntä koskevia omia toimenpiteitä.  

 

Vastaaja piti projektinhallintamallia hyvänä työkaluna, koska siinä oli projektin 

aikataulu jatkuvasti kaikkien nähtävillä. Näin kaikille oli selvää, missä vaiheessa 

projektissa oltiin menossa ja mitä oli seuraavaksi odotettavissa.  

 

Vastaaja koki, että projektinhallintamallissa esiintyneet häneen liittyvät 

toimenpiteet olivat ymmärrettäviä, sillä samat nimikkeet toistuvat useassa eri 

paikassa, muun muassa PEM:ssä. Hänen mielestä yleisesti toimenpiteiden 

nimikkeitä pitäisi kuitenkin muokata, sillä hänestä ne vaikuttivat liikaa 

soodakattilapainotteisilta. Hän pohti, ovatko esimerkiksi laitehankintojen 
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prioriteetin 1 ja 2 laitteet (muun muassa Equipment data sheet for Prio 1 equipment 

for purchasing frozen) määriteltynä jossain, sillä oli epäselvää, mitä niihin sisältyi. 

Hänen mielestään niihin sisältyvät laitteet voisi olla jossain oletuksena näkyvillä, 

jolloin niistä voisi valita projektiin sopivat projektin alussa. Vastaajan mielestä olisi 

hyvä, jos muutoinkin toimenpiteitä olisi avattu jossain, esimerkiksi 

projektinhallintamallin dokumentin toisella välilehdellä.  

 

Käytännön toimivuudesta vastaaja piti hyvänä sitä, että projektinhallintamallia 

käytiin yhteisesti läpi projektin vetäjän vastuulla. Värien merkitykset olivat hänelle 

suurin piirtein tiedossa, ainakaan hän ei kokenut, että niistä olisi tarvittu enempää 

muistutuksia. Yhtenä ideana vastaaja ehdotti, että projektin vetäjä voisi lähettää 

ennen palaveri projektin jäsenille käsittelyssä olevan vaiheen sähköpostitse, jolloin 

jokainen voisi tutustua rauhassa siinä oleviin omiin toimenpiteisiinsä ennen 

palaveria.   

 

Kaikkien kolmen vastaajan vastauksista ilmeni, että projektinhallintamallia pidetiin 

pääsääntöisesti hyvänä työkaluna. Erityisesti hyvää oli sen aikataulullisuus, jonka 

avulla projektia pystyi helpommin seuraamaan kokonaisuutena. Kaikki kolme 

olivat kuitenkin sitä mieltä, että projektinhallintamallin toimenpiteitä olisi hyvä 

avata tarkemmin jossain erillisessä dokumentissa auttamaan sekä projektin vetäjiä 

että toimenpiteiden omistajia ymmärtämään paremmin, mitä toimenpiteet pitävät 

sisällään.  

 

Hallintamallin käyttämisestä käytännössä mielipiteet kuitenkin hajautuivat etenkin 

hallintamallin läpikäynnin ja siten projektijäsenten osallistamisen kohdalla. 

Läpikäyntiin ja projektijäsenten osallistamiseen esitettiin erilaisia keinoja: 

mielenkiinnon lisäämistä työkalua kohtaan ja siten omatoimisuuden kasvamista, 

yhteisiä hallintamallin läpikäyntipalavereita, joihin tulisi etukäteen valmistautua tai 

lyhyitä muistutuksia omista toimenpiteistä ennen palaveria, joissa hallintamallin 

läpikäynti yhden henkilön vetovastuulla.  
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7.3. Tulosten arviointi 

 

Tuloksia arvioidaan kahdessa eri osassa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan mallin 

muokkauksen tuloksia ja toisessa pilotointivaiheen tuloksia.  

 

Projektinhallintamallin muokkaus 

 

Mallia muokattiin siten, että siitä tehtiin pohja mahdollisimman laajalle ODOCON-

tuoteryhmän projektille. Sen vuoksi siihen jätettiin sellaisiakin elementtejä, jotka 

eivät välttämättä esiinny tuoteryhmän projekteissa yleensä, mutta jotka ovat 

projekteille mahdollisia. Karsintaa tuli tämän vuoksi odotettua vähemmän. 

Karsinnan vähäisyyteen vaikutti myös se, että malli haluttiin tehdä koko 

tuoteryhmän tuotevalikoimalle sopivaksi. Malli jäikin tämän muokkaustavan 

vuoksi aika raskaaksi. Malli pitää kuitenkin mukauttaa jokaisen projektin alussa 

projektin tarpeita vastaavaksi, joten mallin raskaus tuskin nousee ongelmaksi 

projekteissa.  

 

Mallin muokkaamisessa olisi kuitenkin pitänyt enemmän kiinnittää huomiota 

siihen, ovatko malliin jätetyt elementit kyseiselle tuoteryhmälle oleellisia. Pohjana 

toimineessa mallissa on esimerkiksi annettu hyvin paljon painoarvoa sooda-

/voimakattilarakennukselle, koska se on sooda- ja voimakattiloiden 

toimitusprojekteissa erittäin oleellinen ja kriittinen osa projektia. ODOCON-

tuoteryhmän projekteissa voi myös olla pienempiä rakennuksia, mutta niiden osuus 

on projekteihin nähden pieni, eikä niin kriittinen kuin sooda- ja 

voimakattilaprojekteissa, joten niiden painotusta olisi voinut pienentää muokkausta 

tehtäessä. Tämän olisi voinut tehdä esimerkiksi yhdistämällä osan rakennuksiin 

liittyvistä toimenpiteistä. 

 

Vaikka karsintaa ei tehtyä paljoa, projektinhallintamalliin saatiin kuitenkin lisättyä 

ODOCON-tuoteryhmälle erittäin tärkeä näkökulma, turvallisuus, sillä tuoteryhmän 

käsittelemät kaasut ovat myrkyllisiä ja räjähtäviä. Tämä oli hyvin oleellinen muutos 

verrattuna pohjana olleeseen malliin. Turvallisuusnäkökulma tulee mallissa esille 
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muun muassa ajotapasuunnitelmien ja -katselmusten sekä HAZOP-

katselmustoimenpiteiden lisäämisellä.   

 

Pilotointivaihe 

 

Pilotointiprojektin ensimmäisissä kahdessa vaiheessa ei ilmennyt toimenpiteiden 

osalta sellaisia selkeitä kohtia, joilla olisi ollut muutosvaikutusta pohjana 

käytettyyn SyncPlaniin. Pilotointiprojektissa tehdyt muutokset enemmänkin 

vahvistivat mallipohjassa olevien toimenpiteiden oleellisuutta ja niiden oikea-

aikaisuutta, sillä pilotoinnin projektivaatimusten mukaisessa hallintamallin 

muokkaamisessa joitakin toimenpiteitä oli siirretty liian aikaiseen vaiheeseen ja ne 

olisivat olleet paremmilla paikoilla alkuperäisen sijainnin mukaisesti. Pilotoinnissa 

olisikin pitänyt kiinnittää enemmän huomiota toimenpiteiden siirtojen 

tarpeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen. Lisäksi eri vaiheissa olevien toimenpiteiden 

järjestyksen loogisuutta olisi pitänyt tarkastella tarkemmin. Nyt ainoastaan saman 

vaiheen sisällä olevien toimenpiteiden kronologisuutta muutettiin, mutta 

hallintamalliin jäi joitakin epäloogisia järjestyksiä eri vaiheissa olevien 

toimenpiteiden välillä.  

 

Poltintoiminnon osalta toimenpiteet puuttuivat kokonaan ja onkin erittäin tärkeää 

tehdä poltintuoteryhmälle oma SyncPlan-pohjansa, joka olisi liitettävissä muiden 

tuoteryhmien hallintamalleihin. Vaihtoehtoisesti poltintoiminnolle tulisi tehdä 

vähintäänkin oma toimintorivinsä, jolloin se on helppo lisätä minkä tahansa 

toimitusprojektin projektinhallintamalliin, jos kyseisessä projektissa on mukana 

poltintoimitus. 

 

Projektinhallintamalli helpotti kuitenkin etenkin projektin aikataulullista 

seurattavuutta. Tämän lisäksi sillä varmistettiin muun muassa tarvittavien 

katselmusten pitäminen. Näitä katselmuksia oli muun muassa laitekatselmukset 

sekä prosessin katselmukset, joiden pitäminen oli aiemmin ollut ainoastaan 

projekteissa toimineiden henkilöiden aktiivisuuden varassa, vaikka niiden 

pitäminen on tärkeää lähes jokaisessa projektissa. Pilotointiprojektissa niiden 
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pitäminen oli kuitenkin varmistettu hallintamallilla ja samalla varmistettiin, että 

nämä tärkeät toimenpiteet tuli käytyä läpi oikeassa projektin vaiheessa 

 

Värikoodien käyttöä muutettiin pilotoinnin aikana ja muutoksen avulla 

projektinhallintamallista saatiin sen hetkistä tilannetta kuvaava, joka helpotti mallin 

seuraamista. Toimenpiteiden valmistumista ei aluksi merkitty hallintamalliin 

lainkaan, mikä aiheutti samojen toimenpiteiden läpi käynnin niiden ollessa jo 

valmiina etenkin niissä tilanteissa, joissa palaveria veti eri henkilö kuin normaalisti. 

Tilanpuutteen vuoksi alkuperäinen tarkoitus päivämäärän lisäämisellä suorituksen 

valmistuessa ei onnistunut. Vaihtoehtoinen tapa olisi merkitä valmistuminen 

esimerkiksi valkoisella värillä muun värin rinnalla.  

 

Projektissa toimineiden jäsenten omatoiminen aktiivisuus projektinhallintamallin 

läpikäynnissä oli haasteellista. Osittain ongelmia tuotti palaverihuoneessa 

käytettävissä oleva tilan rajallisuus, jonka vuoksi esillä ollut hallintamalli oli pieni 

ja sen luettavuus oli vaikeaa. Tilannetta yritettiin helpottaa hallintamallin yhteisellä 

läpikäynnillä projektipalaverien aikana, mutta siitä huolimatta tarvittava 

osallistuminen jäi suurimmalta osalta projektijäseniltä vähäiseksi. Tästä johtuen 

hallintamallin hyöty muun muassa projektin tulevaisuuden seuraamisessa jäi 

vähemmällä, mitä hallintamalli olisi mahdollistanut, sillä suurin osa käyttäjistä ei 

itse seurannut tulevia toimenpiteitään mallin avulla. Siten hallintamallilla seurattiin 

enemmänkin ainoastaan sen hetkisen vaiheen tilaa. Projektin vetäjien 

sitoutuneisuus oli kuitenkin hyvä. He olivat sisäistäneet projektinhallintamallin 

tarkoituksen ja näkivät siinä enemmän potentiaalia, mitä hallintamallilla 

toistaiseksi saavutettiin.  

 

Projektinhallintamallissa esiintyneet toimenpiteet ja niiden nimikkeet olisivat 

kaivanneet tuekseen toista dokumenttia, jossa olisi avattu toimenpiteiden 

nimikkeiden merkitystä ja niiden sisältöä tarkemmin. Tällä hetkellä osa 

toimenpiteistä oli tulkinnanvaraisia, jolloin niiden sisällön merkitys saattoi hiukan 

vaihdella lukijasta riippuen.  
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Kaiken kaikkiaan projektinhallintamalli koettiin kuitenkin työtä helpottavaksi ja 

parantavaksi työkaluksi, vaikka pilotointiprojektissa siitä ei saatu vielä kaikkia sen 

mahdollistamia hyötyjä irti.  

 

7.4. Tutkimuksen tarkastelu 

 

Tällä tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli muokata 

olemassaolevasta projektinhallintamallista kohdeyksikön yhden tuoteryhmän 

tarpeisiin sopiva projektinhallintamalli, joka olisi käytettävissä kaikissa 

tuoteryhmän toimitusprojekteissa. Toisena tavoitteena oli ottaa hallintamalli 

käyttöön yhdessä yksikön toimitusprojektissa. Työn lopputuloksena saatiin 

tuoteryhmän toimitusprojekteille pilotointiprojektissa testattu, tuoteryhmän 

tarpeisiin räätälöity projektinhallintamalli.  

 

Tutkimuskysymyksiin, mitä projektinhallintamallin muokkaamisessa tulee 

huomioida, miten käyttöönotossa tulee edetä, jotta projektinhallintamalli saadaan 

sujuvasti käyttöön kohdeyksikössä sekä kuinka saada projektissa työskentelevät 

sitoutumaan mallin käyttämiseen, saatiin kirjallisuuden avulla riittävät vastaukset, 

joita pystyttiin hyödyntämään myös empiirisessä osuudessa. Hallintamallin 

muokkaamisvaiheessa osallistettiin ja siten sitoutettiin tulevia käyttäjiä. Samalla 

projektinhallintamallia räätälöitiin poistamalla siitä tuoteryhmän tarpeisiin 

sopimattomia kohtia ja lisättiin sille oleellisia toimenpiteitä. Mallin käyttöönotto 

aloitettiin pilotointiprojektilla, joka useiden eri kirjallisuuslähteiden perusteella on 

suositeltu ensimmäinen vaihe käyttöönotolle. Projekteissa työskenteleviä 

henkilöitä pyrittiin sitouttamaan mallin käyttämiseen muokkausvaiheen 

osallistamisen avulla sekä kuuntelemalla heidän ideoitaan ja ehdotuksiaan 

pilotointivaiheessa.  

 

7.5. Suositukset ja jatkotoimenpiteet 

 

Pilotointia ei ole tarve viedä täysin loppuun asti, ennen kuin projektinhallintamalli 

voidaan ottaa muissakin toimitusprojekteissa käyttöön. Ennen käyttöönottoa 
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muissa projekteissa pilotointiprojektissa läpikäydyt vaiheet tulee olla kuitenkin 

käyty läpi sisällöllisesti siten, että niissä huomattuihin mahdollisiin virheisiin ja 

puutteisiin tehdyt korjaavat toimenpiteet on viety projektihallintamallipohjaan asti. 

Pilotointiprojekti tulee myös suorittaa samalla tarkkuudella loppuun asti, jotta 

myöhempien vaiheiden kohdat tulee tarkastettua ja niissä ilmenevät mahdolliset 

muutokset saadaan viety hallintamallipohjaan. Myös pilotointiprojektista saadut 

hallintamallin jokapäiväiseen käyttöön liittyvät opit tulee viedä muihin projekteihin 

heti niiden alkuvaiheessa.  

 

Pilotointiprojektin perusteella SyncPlan-pohjasta ei ole tarvetta poistaa yksittäisiä 

toimenpiteitä, sillä vaikka osa poistettiin pilotointiprojektiin, ei kuitenkaan nähty 

syytä poistaa niitä mallipohjasta. Pilotointiprojektissa osa alkuvaiheiden 

toimenpiteistä oli siirretty sellaisiin projektivaiheisiin, joissa niiden koettiin olevan 

väärässä projektivaiheessa. Tästä johtuen voidaan todeta, että mallipohjassa olevia 

alkuvaiheen toimenpiteitä ei lähtökohtaisesti tarvitse siirtää, vaan ennalta 

määritellyt vaiheet ovat niille aikataulullisesti paremmat vaiheet. Poltintoiminnolle 

tarvitaan kuitenkin oma osuutensa, sillä muutoin poltintoimintoon liittyviä 

toimenpiteitä ei tule käsiteltyä hallintamallissa lainkaan.   

 

Värikoodien merkitystä kannattaisi laajentaa alkuperäisestä. Lisäksi tulisi 

tarkastella, tulisiko punaiselle värikoodille antaa enemmän painoarvoa projektin 

etenemisen kannalta, jotta huolehditaan siitä, että kaikki punaiset toimenpiteet tulee 

suoritettua hyväksytysti ennen projektin etenemistä. Punaisen värikoodin 

toimenpidettä voitaisiin ensiksi pyrkiä ratkaisemaan projektijäsenten kesken, mutta 

jos ratkaisua ei saada aikaiseksi, pitäisi punaisen toimenpiteen ongelma viedä 

organisaatiossa seuraavalle tasolle. Viimeistään näin kannattaisi tehdä ennen 

seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, jotta projektiin ei jäisi ratkaisemattomia 

ongelmia.  

 

Projektin värikoodit olisi myös suositeltavaa pitää sen hetkisen tilanteen mukaisina, 

jolloin projektinhallintamalli on ajantasainen, eikä siinä näytettäisi aiempien 

vaiheiden värikoodeja muutoin kuin sellaisissa tapauksissa, joissa ne on 
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tarkoituksella jätetty värikoodin näyttämään tilaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 

toimenpide on suoritettu hyväksytysti, tulisi sen väri myös vaihtaa vihreäksi.  

 

Ennen laajempaa käyttöönottoa projektinhallintamallia käyttävä henkilöstö tulee 

kouluttaa projektinhallintamallin käyttöä varten. Koulutus tulisi antaa ainakin 

projektipäälliköille, jotka ovat hallintamallia muokkaavia ja ylläpitäviä henkilöitä. 

Koulutus voidaan tehdä esimerkiksi jokaisen uuden projektin alussa, jolloin 

tehdään myös hallintamallin räätälöinti projektikohtaisten vaatimusten mukaiseksi.  

 

Omia käyttöohjeita ei kohdeyksikön projektinhallintamallille tarvita, sillä 

projektinhallintamalli on jo käytössä yrityksen muissa yksiköissä ja siihen löytyy 

yleiset ohjeet. Vaikka eri yksiköiden välisissä hallintamalleissa on joitakin 

eroavaisuuksia, niiden käyttö projekteissa on kuitenkin samanlaista, joten yleiset 

käyttöohjeet ovat sopivat myös kohdeyksikölle. Toisaalta voisi olla kuitenkin 

suositeltavaa tehdä pikaopas hallintamallin käyttöön projektipalavereissa, jota 

voidaan hyödyntää palavereiden aikana. Etenkin värikoodein selitykset koettiin 

hyödyllisiksi, muistia tukeviksi elementeiksi.  

 

Projektinhallintamallissa esiintyvistä toimenpiteistä kannattaisi tehdä erillinen 

dokumentti, jossa niiden sisältöä avattaisiin tarkemmin. Osa toimenpiteistä on 

sellaisia, että niiden koko sisältö ei välttämättä aukea pelkän toimenpiteen 

nimikkeen perusteella, joten tarkempi selostus niiden vaatimista tehtävistä auttaisi 

sekä projektin vetäjää että vastuuhenkilöä, johon toimenpide kohdistuu, 

ymmärtämään ja aikatauluttamaan paremmin toimenpiteeseen vaadittava työmäärä. 

Tämä myös estäisi tulkinnanvaraisuutta sekä helpottaisi uusia työntekijöitä, joille 

toimenpiteet eivät pelkkien nimikkeiden perusteella välttämättä avaudut.   
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8. YHTEENVETO 

 

Projektinhallinta on tärkeä osa projektivetoisten yritysten toimintaa. Yksi tapa 

hallita projektia on käyttää avuksi ennalta määriteltyä projektinhallintamallia. 

Yhteinen projektinhallintamalli koko yrityksen sisällä helpottaa muun muassa 

resurssisuunnittelua, projektien vertailua sekä työntekijöiden siirtymistä projektista 

toiseen. Mallin tulee kuitenkin olla muokattavissa siten, että se saadaan vastaamaan 

muun muassa projektin laajuutta sekä projektivaatimuksia. 

 

Yrityksessä, johon tämän työn kohdeyksikkö kuuluu, on käytössä yhteinen 

projektinhallintamalli, mutta sellaisenaan se ei vastannut täysin kohdeyksikön 

tarpeita. Hallintamallia haluttiinkin muokata kohdeyksikölle sopivammaksi ja 

muokkaus tehtiin aluksi yhdelle yksikön tuoteryhmälle. Muokkaaminen tehtiin 

työryhmässä, jonka osallistujat oli valittu projektien eri osa-alueilta.  

 

Muokkauksen lopputuloksena kohdeyksikön tuoteryhmälle saatiin oma 

projektinhallintamalli. Malliin lisättiin joitakin tuoteryhmälle ominaisia 

toimenpiteitä sekä poistettiin siihen liittymättömiä toimia ja tehtäviä. Muokattu 

malli otettiin käyttöön pilotointiprojektin avulla. Pilotoinnissa huomattiin, että 

muokattu malli on pilotointiprojektissa läpikäydyn kahden ensimmäisen vaiheen 

osalta pääsääntöisesti toimiva sellaisenaan.  

 

Värikoodein käyttöön projektinhallintamallissa tulee kiinnittää huomiota. 

Värikoodeilla tulee näyttää projektista ajantasainen tilanne, jotta hallintamallin 

seuraaminen on selkeää. Lisäksi hallintamallin käytön tueksi kannattaisi laatia 

tarkemmat selitykset osalle siinä esiintyvistä toimenpiteistä.   
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LIITE 2. Projektinhallintamallista poistetut toimenpiteet  

VAIHE OSA-ALUE TOIMENPIDE 

B1 PLANT 

ENGINEERING 

Information for structural design for 

Division/Level 1 final (steel for the first 12 

meters) 

 EQUIPMENT Feed water tank drawings for purchasing done 

 EQUIPMENT Primary air preheater (LUVO) drawings for 

purchasing done 

B2 CSA Division/Level 1 steel design final 

B3 PLANT 

ENGINEERING 

Prefabricated piping design completed (for 

quotation inquiry) 

 PLANT 

ENGINEERING 

3D model review by all parties including 

applicable suppliers and workshops 

 PROCESS Process design completed and P&IDs ready 

based on final equipment information 

 SUPPLY 

MANAGEMENT 

Pre-fabrication meeting with suppliers done 

 

B4 PLANT 

ENGINEERING 

Detailed engineering work completed and 

accepted 

 CSA Main steel materials at workshop and CSA 

manufacturing started 

B5 PLANT 

ENGINEERING 

Review with ducting manufacturer completed 

 

 CSA Heat load information confirmed, HVAC 

engineering started 

 SUPPLY 

MANAGEMENT 

Erection bulk material purchasing completed 

 ERECTION Site reporting templates ready 

C1 EQUIPMENT Master Bill of Material is completed 

 

 



 

LIITE 2 jatkoa. Projektinhallintamallista poistetut toimenpiteet 

VAIHE OSA-ALUE TOIMENPIDE 

C2 ERECTION Remaining equipment have arrived to site 

D1 COMMISSIONING Boiler/ Pressure vessel and equipment cleaning 

and blowing accepted 

 E&I E&I erection and installation completed and 

inspections accepted 

D2 COMMISSIONING Continuous steam to network 

 COMMISSIONING First synchronization with electrical network 

completed 

 ERECTION + MAIN 

MILESTONES 

First steam to turbine available 

 

 MAIN 

MILESTONES 

Plan project closing with customer 

D3 MAIN 

MILESTONES 

Test run 

 

Kaikki 

vaiheet 

PRESSURE PARTS 

ENGINEERING 

Kaikki toimenpiteet 

 PP 

MANUFACTURING 

Kaikki toimenpiteet 

 ENVIRONMENTAL 

SYSTEMS 

Kaikki toimenpiteet 

 

 

  



 

LIITE 3. Pilotointiprojektin projektinhallintamallin ensimmäiset vaiheet 
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