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Projektiorientoitunut' kasvuyrityksen' liiketoimintaympäristö' edellyttää' organisaation'

kyvykkyyksiä,' ei' ainoastaan' yksittäisten' projektien' hallintaan,' vaan' myös'

projektimetodologian' yhtenäistämiseen' ja' projektien' kokonaisvaltaiseen' hallintaan' ja'

johtamiseen.' Projektinhallintametodologioilla' voidaan' ohjeistaa' ja' yhtenäistää'

projektinhallintaa' ja' sen' käytänteitä.' Kun' projektinhallinnan' metodologiat' ja' muut'

käytänteet'on'määritelty' ja'ne'vastaavat'organisaation' rakennetta' ja' tarpeita,' voidaan'

näiden' pohjalta' projekteista' saatavaa' tietoa' hyödyntää' projektiportfolion' hallinnassa.'

Projektiportfolio'on'yhtenäinen'kokonaiskuva'siihen'liitetyistä'projekteista.'Sen'hallinta'ja'

johtaminen'ovat'tapa'suunnata'ja'ohjata'strategisesti'organisaation'liiketoimintaa.'''

'

Tämän' työn' tavoitteena' oli' ensin' kuvata' teoriataustassa' yleiskuva'

projektiportfoliotoiminnasta' ja'sen' taustoista' ja'käytännöistä,' ja' toiseksi'kartoittaa' työn'

kohteena'olleen'kasvuyrityksen'projektitoiminnan'nykytila' ja'projektiportfoliotoiminnalle'

asetetut'tavoitteet.'Näiden'pohjalta'työn'kolmannessa'osassa'luotiin'näkemys'yritykselle'

sopivimmasta'projektiportfoliotoiminnasta'ja'Tmallista'ja'siihen'liittyvistä'toimintamalleista'

ja'käytänteistä'siten,'että'toiminta'voidaan'käynnistää.''

Portfoliomallin'pohjalta'määriteltiin'yrityksen'projektiportfoliotoiminnan'ja'sen'johtamisen'

käyttöönoton' pohjaksi' tiedonkulun' prosessi,' vaadittavat' järjestelmät,' roolit' ja' vastuut,'

edellytykset' työkaluille' sekä' tietosisältö.' Lopuksi' työn' johtopäätöksissä' työssä' luodun'

portfoliomallin'arvioitiin'vastaavan'teoriataustan'kuvaamaa.''Yrityksen'projektiportfolion'

tuloksellisen' johtamisen' käyttöönotto' edellyttää' yritykseltä' vielä' prosessikehitystä' ja'

määrittelytyötä.'
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Growth'company´s'business'environment' requires'organizational'capabilities.' 'Project'

management'capabilities'are'not'enough:'harmonization'of'project'methodologies'and'

comprehensive'management'of'projects'is'required.'Project'management'methodologies'

instruct,'guide'and'standardize'project'management'practices.' If' project'management'

methodologies'and'other'practices'are'well' defined'and' in' line'with' the' structure'and'

needs'of'the'organizations'project'information'project'methodologies'can'be'the'basis'of'

successful'project'portfolio'management.'The'project'portfolio'is'a'uniform'overview'of'

all'its'projects'and'thus'project'portfolio'management'can'be'a'way'to'direct'and'control'

organization's'overall'strategic'business'and'its'goals.'

'

The'aim'of' this' study'was' firstly' to'describe' the' theoretical'background'of' the'project'

portfolio'managements'and'its'practices,'and,'secondly,'to'identify'the'growth'company's'

current'state'of'project'management'and'the'objectives'for'the'project'portfolio.'Based'

on'these,'a'setup'for'the'most'appropriate'project'portfolio'model'for'the'company'was'

created' including' operating' models' and' practices.' Based' on' the' portfolio' model' the'

following' were' defined:' the' information' flow' process' model,' required' data' for' the'

information' systems' and' roles' and' responsibilities.' In' addition,' tools,' definition'

requirements'and'development'needs'were'defined'as'a'basis' for' the'project'portfolio'

management'process'and'function.'Finally,'the'defined'portfolio'model'was'assessed'to'

comply'with'the'thesis´s'theoretical'background.'Further'needs'for'process'development'

and'definition'of'the'company´s'project'portfolio'management'were'identified.'
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1.' JOHDANTO'

'
Tämän' työn' tavoitteena' on' määritellä' ja' kuvata' työn' kohteena' olevan' kasvuyrityksen'

projektiportfoliomalli.' Tämä' yritys' (myöhemmin' Yritys)' on' voimakkaasti' kasvava'

kasvuyritys,' joka'on'lähimenneisyydessään'läpikäynyt'useita'merkittäviä'yritysmuutoksia.'

Nykymuodossaan'toimintaa'on'kolmessa'maassa,'eri'teknologiaTalustoilla'ja'tarjoomilla'ja'

toiminta'on'sekä' jatkuvan'palveluprosessin'että'projektiprosessin'mukaista.'Projektien' ja'

asiakkaiden' hallinta' ovat' toistaiseksi' toimineet' bestTpractices' periaatteilla' ja' osin' hyvin'

vaihtelevilla' malleilla.' Merkittävä' kasvu,' tulostavoitteet' ja' toiminnan' tehostaminen'

edellyttävät'kuitenkin'jäsentyneempiä'toimintamalleja'ja'metodologioita,'joilla'liiketoimintaa'

ohjataan'ja'johdetaan'kilpailukyky'ylläpitäen.'

'

1.1' Työn'tausta''

'
Yritys' on' vuonna' 2005' perustetusta' konsultointiyrityksestä' vuonna' 2013' eriytetty'

asiantuntijaT' ja' teknologiayhtiö.' Yhtiö' on' erikoistunut' laajoihin' markkinoinnin'

automaatioratkaisuihin'ja'se'tekee'kattavia'digitaaliseen'muutokseen'liittyviä'markkinoinnin'

kehityshankkeita' ja' kokonaisratkaisuja' asiakasyrityksissään.' Hankkeisiin' liittyy' uusien'

teknologioiden' käyttöönotto' ja' asiakastiedon' laajamittainen' hyödyntäminen'

asiakasyritysten'markkinointiprosessissa.'Yritys'aloitti'kansainvälistymisensä'vuonna'2015'

avaamalla' toimistot' Tukholmaan,' Ruotsiiin' ja' Gdanskiin,' Puolaan.' Nopeasti' kasvaneen'

yrityksen'palveluksessa'oli'huhtikuussa'2016'120'henkilöä.'Vuoden'2015'liikevaihto'oli'8,1'

miljoonaa' euroa.' Liikevaihdon' kasvu' edelliseen' vuoteen' verrattuna' oli' 26' prosenttia.'

Yrityksen'kokonaiskasvu'asettaa'kaikelle' toiminnalle,'mutta'erityisesti'projektitoiminnalle,'

kehityspaineita.'

'

Motiivi' tämän' työn' teettämiselle' Yrityksessä' on' nykytila,' jossa' projektitoiminnan'

kokonaismalli' ja'systemaattinen'projektien'kokonaishallinta'puuttuvat.'Yrityksen'nykyinen'

projektimalli' on' vasta' otettu' käyttöön' (Q4/2016)' ja' sen'myötä' ja' rinnalla'Yrityksen' koko'

projektitoiminta' tullaan' jäsentämään' tarkemmin.' Samanaikaisesti' Yrityksessä' ovat'

käynnissä' projektijohdon' toimintamallien' ja' roolien' kirkastaminen' ja' yhtenäistäminen.'

Projektiportfoliotoimintaa'ei'Yrityksessä'ole'tähän'mennessä'ollut.'Portfoliotoiminnan'tarve'

kuitenkin' tunnistetaan' ja' se' nähdään' merkittävänä' työkaluna' ja' toimintamallina' sekä'

liiketoiminnan'että'projektien'hallintaan'ja'johtamiseen.'Koska'Yrityksellä'ei'ole'kokemusta'

portfoliotoiminnasta' on' tämän' työn' tavoitteena' luoda' näkemys' portfoliotoiminnasta' ja'

saattaa'portfoliomalli'alulle'ja'käyttöön'vuoden'2017'aikana.'
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1.2' Tutkimusongelma,'tavoitteet'ja'rajaukset''

1.2.1' Työn'tavoitteet'
'
Työn' tavoitteena' on' toteuttaa' kuvaus' projektiportfoliotoiminnasta' ja' sen' taustoista' ja'

käytännöistä,' kartoittaa'Yrityksen' projektitoiminnan' nykytila' ja' projektiportfoliotoiminnalle'

asetetut' tavoitteet.' Näiden' pohjalta' työn' tavoitteena' on' luoda' näkemys' Yritykselle'

sopivimmasta'projektiportfoliotoiminnasta'ja'Tmallista'ja'siihen'liittyvistä'toimintamalleista'ja'

käytänteistä,' siten,' että' toiminta' voidaan' käynnistää.' Työn' aikana' tullaan' Yrityksessä'

käynnistämään' portfoliotoiminta.' Tavoiteaikataulu' portfoliotoiminnan' käynnistämiselle' on'

vuoden'2017'alkupuolella.'Portfoliotoiminnan'käynnistämisen'myötä'ja'johdosta'Yrityksen'

johtamiskäytäntöihin'tullaan'tekemään'muutoksia.'Tämä'työ'valmistuu'vuoden'2017'alussa.'

'

Työn'päätavoitteena'on'projektiportfoliomallin'luominen'Yrityksen'tarpeisiin.'Tavoitteet'on'

kuvattu' hierarkkisemmin' Taulukossa' 1.' Työn' tavoitteet.' Taulukossa' kuvataan' mallin'

luomisen'alatavoitteet'ja'toimenpiteet'niiden'saavuttamiseksi.'Käytännössä'tämä'taulukko'

1.' kuvaa' myös' osin' kronologisesti' työn' etenemistä.' Työssä' määritellään' ensin'

kirjallisuuskatsauksessa'se,'mitä'portfoliotoiminta'on,'mitkä'sen'edellytykset'ovat'ja'millaisia'

vaikutuksia'portfoliotoiminnalla'voi'olla.'Kirjallisuuskatsauksen'pohjalta'luodaan'synteesi'–'

malli,' Yritykselle.' Samanaikaisesti' kirjallisuuskatsauksen' kanssa' kartoitetaan' Yrityksen'

projektitoiminnan' nykytila' ja' tavoitetila' portfoliotoiminnalle.' Näiden' pohjalta' luodaan'

Yrityksen' tarpeita' vastaava' portfoliomalli' ja' sille' tarvittavat' määreet,' roolit,' mittarit' ja'

portfolion' johtamismallit' ja' näiden' pohjalta' määritetään' toimenpidesuunnitelma'

portfoliotoiminnan'aloittamiseksi.''

Taulukko'1.'Työn'tavoitteet'

Päätavoite, Yrityksen,Projektiportfoliotoiminnan,määrittäminen,

Tarkennettu,tavoite, Portfoliomalli,luominen,projektitoiminnan,johtamiseksi,

Mitä'vaaditaan'
päätavoitteen'
saavuttamiseksi?'

Alatavoite, Miten,saavutetaan?,
Portfoliotoiminnan'

edellytysten'määrittäminen'
Aiempiin'tutkimuksiin'sekä'
kirjallisuuteen'tutustuminen'

Portfoliotoimintamallin'
määrittäminen'

Synteesi'kirjallisuuskatsauksesta'

NykyT''ja'tavoitetilojen'
määrittäminen'

Haastattelut'ja'materiaaleihin'
tutustuminen.'Yrityksessä:'avoimetT'
ja'puolistrukturoidut'haastattelut'ja'

havainnointi'
Portfoliotoimintamallin'
määrittäminen'ja'

toteutussuunnitelman'
luominen'

Tavoitetilan'mukaisen'portfoliomallin'
luominen'

kirjallisuuskatsaussynteesin,'
materiaalin,'haastatteluiden'ja'

havainnoinnin'pohjalta'
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'

1.2.2' Työn'rajaukset'
'

T' Työn' aikana' ei' muuteta,' tarkemmin' kuvata,' kouluteta' eikä' toteuteta' Yrityksen'

projektimallia'tai'projektijärjestelmämuutosprojektia.''

T' Työssä' Yrityksen' projektiportfoliomalli' pyritään' määrittämään' ja' kuvaamaan'

teoriataustan'ja'aikataulun'sallimissa'rajoissa.'

T' Työn'aikana'ei'mitata'Yrityksen'liiketoiminnan'menestystä.'

Työn' tavoitteet' ja' toteutus' ovat' varsin' käytännönläheisiä' ja' lopputuloksena' toteutettava'

malli'konkreettinen'työväline'ja'metodiikka'projektiportfoliosta.'Myös'työn'teoriataustan'on'

tuettava' tätä' käytännönläheistä' toteutustapaa' ja' teoriaosassa' käsitellään' yleisimpiä' ja'

yrityksen' käyttöön' soveltuvimpia' portfoliomallejaT' ja' metodologioita.' Liiketoiminnan'

menestyksen' arviointiin' teoriataustassa' ei' paneuduta' toimituskykymittareiden' tai' muun'

arvioinnin' näkökulmasta' vaan' näkökulmana' pidetään' portfoliomallin' ja' metodologioiden'

käytön' ja' ylläpitämisen' kannalta' merkittäviä' valmiita' malleja,' käytäntöjä,'

toimituskykytekijöitä'sekä'mahdollisia'portfoliomittareita.'

'

Kirjallisuuskatsaus' pyritään' pitämään' siten' käytännönläheisenä,' että' sen' linkittyminen'

rakennettavaan'malliin'olisi'Yrityksen'näkökulmasta'relevantti'ja'riittävän'ymmärrettävää.'

'

Työn'teoriapohjana'on'kirjallisuuskatsaus,'jossa'kootaan'valittujen'tieteellisten'artikkelien,'

kirjojen' ja' muiden' julkaisujen' perusteella' lyhyt' yleiskuva' projektimetodologioista' sekä'

kokonaiskuva' projektiportfoliotoiminnasta,' sen' malleista' ja' metodologioista,'

portfoliotoiminnan' vaikutuksesta' toimituskykyyn' sekä' tuloksekkaan' portfoliotoiminnan'

edellytyksistä.' Kirjallisuuskatsauksen' rinnalla' tehdään' nykytilaTanalyysi,' jossa'

puolistrukturoitujen' haastattelujen,' havainnoin' ja' valmiina' olevan' materiaalin' pohjalta'

rakennetaan'kuva'Yrityksen'projektitoiminnan'ja'sen'johtamisen'nykytilasta.'Tämän'jälkeen'

haastattelujen' ja'havainnoinnin'perusteella' kuvataan' tavoitetila.'Tavoitetilan' kokoamisen'

yhtenä' metodologiana' käytetään' puolistrukturoidun' haastattelumallin' lisäksi' avointa'

haastattelua,' jolloin' haastattelu' on' keskustelunomainen' ilman' tarkkaa' ja' ohjailtua'

rakennetta' (Metsämuuronen,'2011,'s'119),' tämä'palvelee'vuorovaikutteisuutensa'vuoksi'

erityisesti' uuden' mallin' kehitysvaihetta.' Samanaikaisesti' tammiTmaaliskuussa' 2017'

havainnoidaan' yrityksen' projektitoiminnan' kehitysprosessia' projektiportfoliomallin'

rakentamisen'näkökulmasta.'Haastattelujen'ja'havainnoinnin'pohjalta'määritellään'tulevan'

mallin' reunaehdot,' rajoitteet' ja'edellytykset.'Nykytilan'pohjalta,' teoriataustan'ohjaamana,'

tavoitetilan' ja' havainnoinnin' tulosten' mukaisesti' työn' viimeisessä' vaiheessa' luodaan'
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Yrityksen' tarpeisiin' soveltuva' portfoliomalli,' joka' sisältää' portfoliometodologian' lisäksi'

lyhyen' katsauksen' projektinhallintametodologiaan,' portfoliolle' tarpeelliset' mittarit,'

roolituksen' ja' tarpeelliset' suositukset' johtamistavan' ja/tai' Tmallin' muutokseen.' Uuden'

malliin' käyttöönoton' edellytykset' ja' tarvittavat' toimenpiteet' määritellään' työn' lopuksi.'

Kuvassa'1.'on'kuvattu'työn'kokonaiskuva'ja'metodologia.'

'

'
Kuva'1.'Työn'kokonaiskuva'ja'metodologia'

'

Työn'vaiheet'ovat:'

1.' Teoriataustan'kokoaminen'portfoliotoiminnasta'

2.' Yrityksen'projektitoiminnan'nykytilan'tiivis'kuvaus'

3.' Yrityksen'tavoitetilan'tiivis'kuvaus'

4.' Portfoliotoiminnan'arvioiminen'ja'yhteenveto'

5.' Portfoliotoiminnan'mallin'kuvaaminen''

6.' Yhteenveto'ja'johtopäätökset'

7.' Suositukset'Yritykselle''

'

Työ' toteutetaan'syksyn'2016' ja' talven'2016T2017'aikana.'Samaan'aikaan' lanseerataan'

Yrityksen'uusi'projektimalli'ja'tavoitteena'on,'että'projektiportfoliotoiminta'aloitetaan'vuoden'

2017'toisen'kvartaalin'aikana'Q2/2017.'Tämä'työ'yhteenvetoineen'valmistuu'alkuvuoden'

2017'aikana.''
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Yrityksen' nykytila' ja' tavoitetilat' määritellään' lokaTmarraskuussa' 2016' tehtävien'

haastattelujen' pohjalta' sekä' tammiThelmikuun' haastattelujen' ja' Yrityksen'

projektiuudistuksen'ja'projektitoiminnan'havainnoinnin'pohjalta.'

'

1.3' Työn'rakenne''

'
Tämä'työ'rakentuu'viidestä'osasta:'

1.' Tutkimuksen'tausta'ja'kuvaus'

2.' Teoriatausta'projektiporftoliotoiminnasta'

3.' Yrityksen'nykytila'ja'tavoitetila'

4.' Uusi'portfoliomalli'

5.' Yhteenveto'ja'johtopäätökset'

'

2' Projektiportfoliotoiminta'osana'yrityksen'liiketoimintaprosesseja'–'työn'teoriatausta'

'
Lähtökohtana' organisaation' prosessien' ja' liiketoiminnan' kehitykselle' pidetään'

liiketoiminnan' ja' organisaatioiden' haastetta' kyetä' pitämään' liiketoimintakriittiset'

liiketoimintaprosessinsa'riittävän'laadukkaina.'(Heinrich,'2014,'ss.'1T5)'Projektit'ovat'kiinteä'

osa' liiketoiminnan' prosesseja,' sen' ydintä,' ja' merkittävässä' roolissa' yrityksen'

kehittämisessä,' strategisissa' linjauksissa' ja' kilpailukyvyn' ylläpitämisessä.' ' (Artto' &'

Wikström,'2005.'349)'Tässä'luvussa'läpikäydään'kirjallisuuskatsauksena'ensin'perusteet'

organisaation'projektinhallinnalle,'projektinhallintametodologian'peruspiirteet'ja'sen'käyttö.'

Tämän'jälkeen'läpikäydään'projektiportfoliotoiminnan'perusteet,'sen'keskitetty'johtaminen'

sekä' organisationaalinen' konteksti.' Kolmanneksi' luvussa' kuvataan' organisaation'

johtamiskäytänteet'suhteessa'portfoliotoimintaan,'portfoliostrategia,'portfolion'johtaminen,'

menestystekijät' ja' mittarit.' Viimeiseksi' tässä' luvussa' esitellään' projektiportfoliohallinnan'

merkittävimmiksi'tulkitut'käytänteet.'

'

2.1' Mitä'on'organisaation'projektinhallinta?''

'
Vaikka' projekteja' on' T' osana' liiketoiminnan' mitä' moninaisempia' muotoja' T' toteutettu'

nykyisen' tunnistetun' muotoisina' vuosisatoja,' ne' päätyvät' usein' vaikeuksiin' tai'

epäonnistumisiin.' Tyypillisesti' epäonnistumisten' syynä' ovat' riittämätön' tai' sopimaton'

projektinhallinta.' (Vaskimo,' 2016.' s.' 1)' Vaikka' projektit' valmistuisivat' ajoissa' ja' niille'

määritellyn' budjetin' mukaisesti,' jäävät' projektien' lopputulokset' silti' usein'

vaikuttavuudeltaan' ja' tehokkuudeltaan' siitä,'mitä' liiketoiminta' niiltä' edellyttää' tai' toivoisi'
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(Anderson' &' Merna,' 2002.' s.' 387).' ' Projektinhallinnan' haasteet' ovatkin' eräänlainen'

ikuisuusaihe'projektien'parissa'toimivien'ja'niitä'tutkivien'keskuudessa.'Projektinhallinnan'

prosessien,'työkalujen,'tekniikoiden,'metodiikan'ja'parhaiden'toimintatapojen'seuraaminen'

ja'tunnistaminen'ovat'projektinhallinnan'ammattilaisten'tapa'pyrkiä'optimoimaan'projektien'

suoriutumista' ja' saattamaan' ne' tavoiteltuun' lopputulokseensa.' Tyypillisesti' yritykset'

pyrkivät'kokoamaan'projektitietämyksensä'ja'kokemuksensa'projektihallintametodologiaksi'

projektinhallinnallisten'haasteiden'varalle.'(Vaskimo,'2016.'s.'1)''

2.1.1' Tarve'projektinhallinnalle'ja'projektinhallintametodologialle'

'
Sitä'mukaa'kun'vaatimukset'projekteille'ja'niiden'hallinnalle'kasvavat,'on'organisaatioiden'

etsittävä' tapoja' yhdenmukaistaa' ja' hallita' projektitoimintaansa.''

Projektinhallintametodologiat' mahdollistavat' projekteille' juuri' tällaisen' yhdenmukaisen'

hallintatavan' organisaation' tahtotilan' mukaisesti.' (Vaskimo,' 2016.' s.' 2)'

Projektinhallintakäytänteet'nähdään'sosiaalisen'käyttäytymisen'muotona,'jonka'pohjan'ja'

taustan'määrittävät'organisaation'historia,' konteksti' sekä'yksilötason'arvot' ja' laajemmat'

rakenteelliset'viitekehykset.'(Cicmil'et'al.,'2006.'ss.'675T676)'Projektinhallintametodiikkojen'

käytön' on' todettu' edistävän' projektien' tehokkuutta' ja' vaikuttavuutta' organisaatioissa.'

Organisaation' käyttämä' projektinhallintametodologia' myös' paljastaa' organisaation'

projektinhallinnan' asemoinnin' sekä' projektitoiminnan' toteutuksen' kussakin' kontekstissa.'

Tämä' tapahtuu' muun' muassa' kuvaamalla' tavat,' jotka' ovat' parhaita' kussakin'

projektinhallinnan' haastetilanteessa.' (Vaskimo,' 2016.' s.' 2)' ' Organisaatiotasolla'

metodologioiden' rakenteilla' ja' sisällöllä' voidaan' hallita' projektien' kohtaamia' haasteita.'

Käsittelemällä' näitä' haasteita' organisaatiot' pyrkivät' lisäämään' projektien' tehokkuutta' ja'

vaikuttavuutta'sekä'lisäämään'mahdollisuuksia'projektien'onnistumisille.''(Vaskimo,'2016.'

s.'20)'

'

Lähtökohtana' projektinhallintametodologian' tarkastelulle' on' ymmärrys' siitä,' että'

organisaatiot' ja' projektit,' jotka' hyödyntävät' projektinhallintametodologiaa,' kohtaavat'

haasteita,' jotka' liittyvät' projektien' tehokkuuteen,' vaikuttavuuteen' ja'menestymiseen.'On'

huomattava,'että'projektit'ovat'monimutkaisia'sosiaalisia'rakenteita'ja'niiden'rakenteisiin'ja'

toimivuuteen' vaikuttavat' yhtäaikaisesti' ennakoimattomuus,' kontrolli' ja' kaikkien' projektiin'

osallistuvien'yhteistoiminta.'(Cicmil'et'al.,'2006.'ss.'675T676)'Muun'muassa'tämän'vuoksi'

projektinhallintametodologiatkaan' eivät' voi' aina' tarjota' projekteille' organisaation' tai'

projektin'edellyttämää'tehokkuuden'tasoa,'vaikuttavuutta'ja'menestystä.'(Vaskimo,'2016.'

s.'10)''

'
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2.1.2' Projektinhallintametodologioiden'sisältö''

'
Projektinhallintametodologioita' voidaan' luokitella' mm.' seuraavasti' projektinhallinnan'

päätöksentekotavan'perusteella:'traditionaalinen,'strukturoitu'ja'ketterä.'(Vaskimo,'2016.'s.'

2)' Projektihallintametodologioiden' nähdään' kattavan' ne' käytänteet,' menetelmät,'

menettelytavat,' prosessit' ja' säännöt,' joilla' projekteja' hallitaan.' Näiden' avulla' voidaan'

tuottaa' dokumenttipohjia,' työkaluja,' standardeja,' periaatteita,' tapaustutkimuksia' ja' T

esimerkkejä' ja' kartuttaa' projektinhallintaoppeja.' (Powell' &' Young,' 2004,' s.' 954)''

Projektinhallintametodologioita'voidaan'kuvata'yleistettäväksi'siistiksi'ja'järjestelmälliseksi'

ratkaisuksi' monitasoisten' ja' –' tahoisten' organisatoristen' aloitteiden' toteuttamiseen.'

Projektinhallinnan'viitekehystä'kuvataan'niiksi'yksittäisiksi'prosessin'segmenteiksi,'osiksi'

tai'komponenteiksi,'joita'edellytetään'projektin'loppuunsaattamiseksi.'Tämä'viitekehys'voi'

sisältää'lomakkeet,'ohjeet,'tarkistuslistat'ja'dokumenttipohjat'projektien'tarpeisiin.'(Kerzner,'

2013,'s.'19)'Kuvassa'2.'Projektinhallintametodologian'sisältö'on'kuvattu'viitekehys,' joka'

kuvaa'miten'projektinhallinnassa'ja'sen'metodologioissa'kaikki'toiminteet'ovat'yhteydessä'

ja'linkittyneenä'toisiinsa'ja'mitä'projektinhallintametodologiat'tyypillisimmin'tarjoavat.'

'

Kuva'2.'Projektinhallintametodologian'sisältö'(Mukaillen'Powell'&'Young,'2004,'s.'954)''

Projektinhallintametodologiat'ovat'siis'rakenteellinen'kokoelma'projektinhallintatietämystä'

ja' kokemusta' ja' niiden' tavoitteena' on' lisätä' projektien' tehokkuutta,' vaikuttavuutta' ja'
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edesauttaa'projektien'menestymistä.'Metodologioilla'ohjeistetaan'projektissa'toimivia'siitä,'

miten,'milloin' ja'miksi'aloittaa,'suunnitella,' toteuttaa,'seurata,'valvoa' ja'päättää'projektit.'

(Vaskimo,'2016.'s.'20)'

''

'

Menestyvien' organisaatioiden' projektinhallintametodologian' pääpiirteet' ovat:'

maksimissaan' kuusi' elinkaarisykliä,' elinkaarivaiheiden' nivoutuminen' toisiinsa,' vaiheiden'

jälkeiset' katselmoinnit,' integraatio' muiden' prosessien' kanssa,' jatkuva' kehittäminen,'

asiakaslähtöisyys,' koko' yrityksen' kattava' hyväksyntä,' tasojen' käyttö,' kriittisen' polun'

allokointi,'yksinkertainen'standardi'raportointitapa'ja'paperityön'minimoiminen.'(Vaskimo,'

2016.'s.'14)'

Projektia'luotsaavan'omat'taidot' ja'kyvykkyys'valita'joustavasti'kyseiseen'tilanteeseen'ja'

projektiin' sopivin' projektinhallintametodologia' ovat' keskeisessä' roolissa' projektin'

menestyksen' saavuttamiseksi.' Projektinhallintametodologian' tulisi' vastata' organisaation'

strategiaa,' ohjeistusta,' taktiikkaa' ja' fokusta.' Näkemyksiä' projektinhallintametodiikan'

räätälöitävän' joustavuuden' ja'standardisoimisvaatimusten' tasosta'on' lukuisia.' (Vaskimo,'

2016.'s.'26)'Perinteiset'projektinhallintatekniikat'on'suunniteltu'projekteille,'jotka'koostuvat'

suuresta'määrästä'elementtejä,'mutta'projektin'oletettu' rakenne'on'varsin'yhtenäinen' ja'

projektin'elementit'eivät'ole'itsenäisiä.'Tällainen'projektinhallintatapa'ei'sovellu'projekteille,'

joille' leimaavaa' on' epävarmuuden' korkea' aste.' Rakenteellisesti' monimutkainen' ja'

perinteisesti' johdettu' projekti' päätyy' suuriin' haasteisiin' silloin' kun' siihen' kohdistuvat'

epävarmuustekijät' ovat' merkittäviä.' ' (Cicmil' et' al.,' 2006.' ss' 682T683)' Toisaalta' on'

muistettava,' että' yksinkertaisia' projekteja' voidaan' hallita' kevyin'

projektinhallintametodologioin,' monimutkaisempia' projekteja' perusmetodologioin,' hyvin'

monimutkaisia' projekteja'metodologioin,' jotka' tarjoavat' käytäntöjä' kuten' ketterä' kehitys.'

Kaoottisia' projekteja' varten' tuskin' on' olemassa' niihin' soveltuvia'

projektinhallintametodologioita.'(Vaskimo.'2016.'ss.'211T2013)'

2.1.3' Projektinhallintametodologioiden'käyttö'

'
Kunkin' organisaation' syyt' projektinhallinnan' metodologian' käytölle' ovat' uniikkeja.'

Yleisimmät'syyt'organisaatioille'projektinhallinnan'metodiikan'käytölle'olivat'seuraavat:'ne'

mahdollistavat' yhteiset' tavat' toimia,' niiden' avulla' kierrätetään' parhaita' toimintatapoja' ja'

oppeja' ja'pyritään'olemaan'keksimättä'pyörää'uudelleen,'ne'mahdollistavat' ja'edistävät'

projektien' tavoitteiden' saavuttamista,' ne' antavat' rakenteen' ja' estävät' kaaosta' sekä' ne'

tarjoavat'myynnille'ja'markkinoinnille'tukea'ja'kertovat'maineesta.'Näistä'tärkeimmät'syyt'



13'/'89 
   

metodologioiden'käytölle'olivat'yhteisten'toimintatapojen'tarjoaminen,'projektien'rakenteen'

mahdollistaminen,'projektin'standardisoiminen'ja'johdonmukaisuus,'yhteinen'projektikieli'ja'

sanasto'sekä'projektihallinnan'laadun'parantaminen.'(Vaskimo.'2016.'ss.'192T197)''

Mikäli'projektilla'on'organisaation'johdon'tuki,'ovat'projektinhallintametodologiat'tehokkaita'

erityisesti' projektien' riskienhallinnan' ja' resurssien' hallinnan' työvälineinä,' mutta'

metodologioiden' rajoitteet' tulisi' huomioida' ja' keskittyä' ennen' kaikkea' projektien'

menestymiseen' eikä' projektinhallinnan' menestymiseen.' (Vaskimo,' 2016.' s.' 15).'

Projektinhallintametodologioihin' vaikuttavat' organisaation' sisäiset' piirteet' ja' toiminnot.'

Näistä' merkittävimpiä' ovat' yritysstrategia,' projektien' kompleksisuus,' johdon' usko'

projektihallintaan,' projektien' budjetit,' projektien' oletettu' elinkaari,' teknologia,' asiakkaat,'

koulutustarpeet' ja' tukityökalut.' (Vaskimo,' 2016.' s.' 17).' Perinteiset'

projektinhallintamenetelmät'voivat'viedä'ylimmän' johdon'huomion' ja'estää' johdon'aidon'

tuen' projekteille.' Ympäristötekijöiden' vaikutukset' ovatkin' merkittäviä' suhteessa' siihen'

missä' määriin' projektinhallintametodiikan' käytössä' voidaan' vaikuttaa' projektin'

menestymiseen.' (Vaskimo,' 2016.' s.' 19)' Jos' organisaatio' voi' keskittää' huomionsa'

projektinhallintametodologioiden' organisatorisiin' vaikutuksiin' ja' vaadittuihin' muutoksiin'

toiminnassa,' organisaatio' voi' saavuttaa' tavoittelemansa' liiketoimintahyödyt,'mutta' tämä'

edellyttää'organisaatiotason'ymmärrystä'ja'käyttöönottoa.'(Vaskimo,'2016.'s.'21)'

Organisaatioiden' tulisi' keskittyä' rajaamaan' projektinhallintametodologiansa' sellaisten'

seikkojen'mukaan,'jotka'nähdään'merkittävimpinä'kehityskohteina'tai'sellaisina'kohteina,'

joiden'nykytila'edellyttää'parannuksia.'Lisäksi'metodologiat'tulisi'kohdistaa'siten,'että'niillä'

voidaan'aidosti'parantaa'projektien'tehokkuutta'ja'vaikuttavuutta'sekä'parantaa'projektien'

onnistumismahdollisuuksia.' Organisaatiot' tyypillisesti' tunnistavat' edellä' mainitut' alueet'

sekä' organisaationaalisessa' että' projektikontekstissa.' Toinen' tapa' on' hyödyntää'

projektinhallinnallisia'haasteita'ja'saavutuksia.'Organisaatioiden'tulisikin'tutustua'saatavilla'

oleviin'sekä' julkisiin'että'kaupallisiin'projektinhallintametodologioihin' ja'pyrkiä' löytämään'

organisaatioille' itselleen' sopivia' kokonaisuuksia,' seikkoja' ja' ideoita' näistä' valmiista'

malleista' sekä' niiden' rakenteiden,' sisällön' että' projektinhallintametodologian' valinnan'

perusteiden' tueksi.' Organisaatiot' voivat' hyötyä' oman' metodologiansa' kehittämisessä'

paljonkin'valmiina'saatavilla'olevista'metodologioista.'Tyypillisesti'organisaatioiden'omat'

metodologiat'rakentuvatkin'jonkin'valmiin'metodologian'jatkoksi'tai'osin'rinnalle.'(Vaskimo.'

2016.'ss.'200T203)'

Organisaatioiden'on'alati'tarkkailtava'projektinhallintametodologioitaan:'kun'organisaation'

tarpeet' ja' metodologia' eivät' enää' kohtaa,' on' kyettävä' muokkaamaan'
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projektinhallintametodologiaansa' ylläpitääkseen' kilpailukykynsä' ja' suorituskykynsä.'

(Vaskimo.'2016.'ss.'210T211)'

Organisaatiot' käyttävät' projektinhallintametodologioita' uniikkeina' kombinaatioina' sekä'

metodologioiden'rakenteen'että'niiden'tarjoaman'sisällön'näkökulmasta.'Yhtä'selkeää'ja'

parhaaksi' havaittavissa' olevaa' tapaa' toimia' ei' siis' ole.' Syyt,' millaisen'

metodologiarakenteen' ja'millaisia'sisältöjä'organisaatio'valitsee' ja'mitä'seikkoja'se'pitää'

merkittävimpinä' valintakriteereinään,' riippuvat' organisaation' projektien' kohtaamista'

haasteista.'Tällaisia'merkittäviä'ja'päätöksentekoon'vaikuttavia'haasteita'ovat'esimerkiksi'

tiukka'päätöksentekojärjestelmä' ja'vaativa'aikataulu,' jotka'suoraan'vaikuttavat' ja' liittyvät'

sekä'organisaatioon'että'projektikontekstiin.'(Vaskimo.'2016.'ss.'200T203)'

2.1.4' ITTprojektit'ja'projektinhallintametodologiat'

'
ITTprojektien' hallinnan' tutkimuksen' lopputuloksena' on' kirjattu' suositus,' jonka' mukaan'

projektipäälliköiden' tulisi' pyrkiä' selkeästi' ymmärrettyjen' projektinhallintametodologioiden'

avulla' vakaaseen' kommunikaatioon' asiakkaidensa' kanssa.' (Vaskimo,' 2016.' s.' 13).'

Erityisesti'ITTprojekteista'tunnistetaan'haastekohteina'niiden'monimutkaisuus,'epävarmuus'

ja' aikataulurajoitteisuus' ja' näiden' merkittävyys' tilanteissa,' jossa' projektit' eivät' pääse'

tavoitteisiinsa.' Ketterällä' ja' leanTajatteluun' nojaavalla' projektinhallintametodologioilla' on'

pyritty'vastaamaan'nimenomaan' ITTprojektihallinnan'haasteisiin.' (Vaskimo,'2016.'s.'14).'

Nämä' ketterät' ja' leanTmenetelmät' pyrkivät' vastaamaan' haasteeseen,' joka' syntyy,' kun'

projektinhallintamenetelmä'on'rakenteellisesti'ja'metodiikaltaan'perinteinen,'mutta'projekti'

itsessään'ei'vastaa'vastaavia'määreitä.'Näiden'metodologioiden'taustalla'on'ajatus'siitä,'

että' sen' sijaan,' että' projekti' olisi' etukäteen' suunniteltu,' se' vain' ilmestyy.' Tällöin'

hyväksytään' se,' että' suunnitelmat' projektin' läpiviemiseksi' ovat' epätäydellisiä,'

keskeneräisiä' ja' oletettavasti' osin' virheellisiä' ja' ne' muuttuvat' ympäristön' ja' kontekstin'

mukaisesti' projektin' kuluessa.' Lisäksi' tällöin' projektinhallinnan' toimintamalli' on'

yhteistyöhön'pyrkivä,'vahvan'johtamisen'sijaan.'(Cicmil'et'al.,'2006.'s.'683)'

2.2' Mitä'on'projektiportfoliotoiminta?'

'
Organisaation' tehokas' johtaminen' edellyttää' sen' työstämien' projektien' tehokasta'

johtamista.' Aiemmin' on' keskitytty' sekä' organisaatioissa' että' projektitoiminnan'

tutkimuksessa'pitkälti'yksittäisiin'projekteihin' ja'vasta'2010Tluvulla'on' laajemmin'ryhdytty'

tutkimaan' tehokkaan' projektiportfoliotoiminnan' johtamisen' merkitystä' ja' vaikutuksia'

liiketoimintaan.' Organisaatioissa,' joissa' toimitaan' projektimaisesti,' puhtaan'

liiketoimintajohtamisen'ja'projektijohtamisen'pitäminen'erillään'toisistaan'ei'tunnistetusti'voi'
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johtaa'haluttuun' kasvuun' tai' ainakaan' kasvuvauhtiin.' (Petro'&'Gardiner,' 2015.' s.' 1718)'

Projektiportfolio'on'projektien'ylätason'johtamisen'metodiikka'ja'väline.'Sen'avulla'voidaan'

hallita' liiketoimintajohtamisen' tavoin' projekteja' useiden' projektien' kokonaisvaltaisella'

hallintamallilla.' (Lycett' et' al.,' 2004.' ss.' 289–299)' Dyen' ja' Pennypackerin' mukaan'

”Portfoliotoiminta'on'taidetta'ja'tiedettä,'joiden'avulla'hyödynnetään'tietoa,'taitoa,'työkaluja'

ja'tekniikoita'kokoamaan'projekteja'siten,'että'organisaation'strategian'mukaiset'tarpeet'ja'

odotukset' saavutetaan' tai' ylitetään.”' Dyen' &' Pennypacker,' 1999).' Tämä'

kokonaisuudenhallinta' mahdollistaa' portfoliosta' saatavien' etujen' saavuttamisen' sekä'

edesauttaa'organisaation'kokonaisstrategian'ymmärtämistä.'(Lycett'et'al.,'2004.'ss.'289–

299).'Erillisten'projektien'sijaan'projektien'näkeminen'yhtenä'portfoliona'johtaa'lopulta'koko'

liiketoiminnan' tehostumiseen' ja' laajempien' strategisten' tavoitteiden' saavuttamiseen.'

(Petro' &' Gardiner,' 2015.' S.' 1718)' Portfoliotoiminta' liitetään' vahvasti' myös'

hyötyjenhallintaan.'(Petro'&'Gardiner,'2015.'S.'1718)''

Portfoliotoiminta' on' konkreettisemmin' ilmaistuna' keskitetty' hallintatapa.' Se' kattaa'

projektien' tunnistamisen,' priorisoinnin,' vastuuttamisen,' hallinnan' ja' valvonnan' sekä'

projekteihin' liittyvät' ohjelmat' ja' niihin' liittyvät' työt.' Sen' tavoitteena' on' toteuttaa'

organisaation'liiketoimintastrategiset'tavoitteet.'(PMI,'2011)'Määritelmiä'projektiportfoliolle'

ja'sen'johtamiselle'on'useita,'mutta'kaikissa'niissä'korostuvat'kokoelma'projekteja,'niiden'

valinta' portfolioon,' projektien' omistajuus' jossakin' osassa' organisaatiota,' yhteisten'

resurssien'hyödyntäminen'ja'projektiportfolion'strateginen'asemointi.'Koko'projektiportfolio'

voidaan'nähdä'strategisena'liiketoiminnan'johtamisen'työkaluna.'(Frey,'2013.'ss.'49T'50)'

2.2.1' Kasvuyritysten'portfoliomallit'–'organisationaalinen'konteksti'

'
Artto'&'Wikströmin'mukaan'projektien' ja'projektikokonaisuuksien' johtamisen'yhteydessä'

on'välttämättä'huomioitava'konteksti'ja'ympäristö.'Tämä'näkökulma'korostaa'mukautuvan'

ja' avoimen' lähestymistavan' projektinhallintatapoja' ja' organisationaaliseen' kontekstiin'

mukautumista.'Organisaation'sisäiset'rajat'ylittävän'yhteistyön'merkitys'korostuu'erityisesti'

organisaatioissa,' jotka' toimivat' verkostomaisesti.' Toisaalta' jatkuvasti' muuttuva'

liiketoimintaympäristö' asettaa' haasteensa' projektien' hallinnalle' ja' edellyttää' perinteisiä,'

rationaalisia,' projektinhallinta' ja' Tjohtamistapoja'mukautuvampia' toimintatapoja.' (Artto' &'

Wikström'2005,'s.'351)'Tämä'siksi,'että'voimakkaan'kasvun'vaiheessa' fokuksessa'ovat'

toiminta'ja'tehokkuus,'eivätkä'standardit.'(Frey,'2013.'ss.'125T126)'

Projektinhallintametodologian' ja' portfoliohallinnan' käytön' hyötyjen' saavuttaminen'

edellyttää'organisaatiolta'riittävää'projektinhallintaosaamista' ja'ympäröivän'organisaation'
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riittävää'kypsyystasoa.'(Vaskimo,'2016.'s.'16)'Organisaation'rakenteella'on'suora'vaikutus'

portfolion' menestykseen' ja' portfoliojohtamisen' vaikuttavuuteen' projektityöhön'

keskittyvässä' organisaatiossa.' (Petro' &'Gardiner,' 2015.' s.' 1725T1726)' Yhtä' selkeää' ja'

parhaaksi'havaittavissa'olevaa'tapaa'hallita'projekteja'ei'ole.'Syyt'ja'tavat'projektitoiminnan'

toteutukselle' ja'organisoinnille' riippuvat'organisaation'projektien'kohtaamista'haasteista.'

Tällaisia' merkittäviä' ja' päätöksentekoon' vaikuttavia' haasteita' ovat' esimerkiksi' tiukka'

päätöksentekojärjestelmä' ja' vaativa' aikataulu,' jotka' suoraan' vaikuttavat' ja' liittyvät' sekä'

organisaatioon' että' projektikontekstiin.' (Vaskimo.' 2016.' ss.' 200T203)' Organisaation' ei'

tulisikaan'suhtautua'portfoliohallinnan'käytänteisiin'absoluuttisina' ja'on'osin' jopa'harhaa'

uskoa,' että' yhden' organisaation' käyttämät' hyvät' käytänteet' voisi' suoraan' sellaisenaan'

siirtää'toiseen'organisaation.'Organisaatioon'vaikuttavien,'ulkoisten'ja'ennakoimattomien,'

tekijöiden' huomioimisen' uniikkeina' piirteinä' ja' vaikuttimina,' sekä' portfolionhallinnan'

käytänteiden'tarkoituksenmukaisuuden,'tulisi'olla'määräävinä'tekijöinä'portfoliokäytänteitä'

valittaessa.'(Frey,'2013.'ss.'150T153)'

1.1.1' Portfoliotoiminta'ja'yrityksen'johtamiskäytänteet''

'
Portfoliotoiminnan' haasteet' tai' suoranaiset' epäonnistumiset' liittyvät' laajasti' huonoon'

strategiseen' johtamiseen,' liiketoimintajohdon' sitoutumattomuuteen' sekä' vääränlaiseen'

kyvykkyyksien' hallintaan' portfolion' suunnittelussa' ja' johtamisessa.' Portfolion' ylätason'

johtamisen' puute' johtaa' kontrollin' puutteeseen' ja' projektien' välisten' yhteyksien' ja'

yhteistyön' katkeamiseen,' eturistiriitoihin,' tavoitteiden' kohtaamattomuuteen,'

muutosvastarintaan' ja' tärkeimpänä'portfolion'hyötyjen'puuttumiseen.'Käytännössä' tämä'

johtaa' tuloksen' menetyksiin,' resurssien' alikäyttöön,' strategian' kohtaamattomuuteen' ja'

projektiportfolioon,'jonka'projektit'eivät'ole'missään'linjassa'keskenään.'(Petro'&'Gardiner,'

2015.' s.' 1718)' Petro' &' Gardinerin' tutkimuksen' mukaan' projektimanagerien'

vaikutusmahdollisuuksien,'eli'vastuun'ja'velvollisuuksien,'tasot'organisaatiossa'vaikuttavat'

suoraan' positiivisesti' portfolion' menestymiseen,' asiakastyytyväisyyteen,' strategisiin'

linjauksiin,' valmiusasteeseen' ja' projektiportfolion' johtamisen' tehokkuuteen.' ' (Petro' &'

Gardiner,'2015.'s.'1727)''

Projektipäällikön' vaikutus' ja' merkitys,' jotka' määrittyvät' projektin' lopputuloksiin' liittyvien'

vastuiden' ja' velvollisuuksien' perusteella,' näyttävät' Petro' &' Gardinerin' tutkimuksen'

perusteella'vaikuttavan'merkittävästi'liiketoiminnan'tehokkuuteen.'(Petro'&'Gardiner,'2015.'

s.' 1725T1726)' Kun' kokonaisuutta' tarkastellaan' toisin' päin,' nähdään' projektinhallinta'

lähtökohtana' liiketoiminnan' johtamiselle.' Se' on' siis' se' piste,' jossa' liiketoiminnan' johto'

hallinnoi'niiden'organisaation'työntekijöiden'käyttäytymisen'prosesseja,'jotka'käytännössä'
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toteuttavat' jatkuvaa' liiketoimintaprosessien' parantamista' organisaatiossa.' Tämä' kaikki'

tapahtuu' siis' projektityöllä' ja' sen' hallinnoinnilla.' Organisaatiossa' toteutetut' projektit'

ohjaavat' liiketoimintaprosessien' muutosta' kohti' organisaation' strategisia' tarpeita' ja'

muutoksia.' Mikäli' liiketoiminnalta' edellytetään' kehittymistä,' edellyttää' tämä'

liiketoimintaprosessien'ja'käyttäytymisten'prosessien'muutosta'ja'yhtymistä'konkreettisesti.'

Tämän'muutoksen'konkreettinen'kohde'ovst'projektipäällikkö' ja'hänen'työnsä.' (Van'Der'

Merwe,'2001.'ss.'410T411)''

Johtoryhmätyöskentely' on' siis' merkittävä' ja' vaikuttava' tapa' ohjata' projektipäälliköiden'

vastuita' ja' koko' projektiportfoliota.' Tärkeää' on' erityisesti' se,' että' projektipäälliköiden'

vastuurajat' ovat' selviä' ja' projektipäälliköt' eivät' kilpaile' keskenään' organisaatiossa'

vaikutusvallasta'esim.' resurssien'suhteen.' Johtoryhmästä'on'hyötyä'sekä'projektitasolla'

että'strategisella'organisaatiotasolla.'Resurssien' ja'muiden'käytännön'seikkojen'ohjailun'

lisäksi' ohjausryhmän' on' kyettävä' ohjaamaan' projektien' strategianmukaisuutta.' Petro' &'

Gardinerin'tutkimuksen'mukaan'johtoryhmän'tuella'projektiportfolion'johtamiselle'on'vahva'

positiivinen' vaikutus' portfolion' menestykseen.' (Petro' &' Gardiner,' 2015.' s.' 1725T1726)'

Portfoliotoiminnan' käynnistäminen' keskitettynä' toiminteena' edellyttää' organisaation'

kaikkien'tasojen'sitoutumista,'ymmärrystä'ja'organisaatiokulttuurin'vastaanottavuutta.'On'

myös' huomioitava,' että' uuden' mallin,' toimintatavan' ja' johtamismallin' sisäistyminen'

projektitoimintaan'ja'koko'organisaation'toimintamalleihin'vie'oman'aikansa.'(Frey,'2013.'

ss.'147T148)''

Ylimmän' johdon' osallistuminen' on' yksi' kriittisistä' tekijöistä' keskitetyn' päätöksenteon'

rakenteissa.' Ilman' ylimmän' johdon' mandaattia' portfolion' johtamisen' käytänteet' eivät'

vaikuta'halutulla'tavalla'liiketoiminnan'kehitykseen.'Ylimmän'johdon'osallistuminen'voi'olla'

merkittävä' menestystekijä' projekteja' arvioitaessa.' Johtamisen' senioriteetin' läsnäolo'

projektiportfolion'hallinnassa'vaikuttaa'suoraan'positiivisesti'projektitoteutusten'laatuun.'On'

tosin' huomioitava,' että' seniorijohdon' liiallinen' huomio' projekteille' voi' johtaa' projektien'

epätasaTarvoiseen' kohteluun.' (Frey,' 2013.' s.' 135T136)' Mikäli' yrityksen' johto' pyrkii'

puuttumaan' tiettyjen' projektien' kulkuun,' voi' tämä' johtaa' kyseisten' projektien'

tehostumiseen,' mutta' pitkällä' tähtäimellä' koko' portfolion' kannalta' tilanteeseen,' jossa'

vaikutukset' muihin' projekteihin' ovat' negatiivisia,' koska' projekteja' ei' kohdella'

samanarvoisesti.' (Frey,' 2013.' s.146)' Johdon' vahvalla' osallistumisella' voi' olla' sekä'

positiivisia' että' negatiivisia' vaikutuksia' sekä' portfoliotasolla' että' suoraan' projektien'

hallintaan.' Organisaation' seniorijohdon,' johdon' ja' projektipäälliköiden' monimutkainen'

keskinäinen' tasapaino' on' se' työmaa,' jossa' projektiportfoliota' hallitseva' on' paikkansa'

löytävä.'Eräänlainen'vallan'tasapaino'onkin'yksi'projektiportfoliota'hallitsevan'kohtaamista'
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laajemmista'organisaation'rakennekysymyksistä'ja'sen'myötä'hänen'paikkansa'oikeutus'ja'

rooli'organisaatiossa'rakentuvat.'(Frey,'2013.'ss.'136T137)'

2.2.2' ProjektiTja'projektiportfoliostrategia'

'
Organisaatio,'joka'edes'jossain'määrin'toteuttaa'projektitoimintaa'osana'liiketoimintaansa,'

joutuu'vastaamaan'kahteen'kysymykseen:'mikä'on'projektien'rooli'liiketoiminnan'kannalta'

ja' mikä' on' liiketoiminnan' rooli' projekteissa.' Projektiportfolion' asemoinnin' tulisikin' olla'

molemminsuuntainen' ja' tämän' kysymyksenasettelun' tulisi' olla' osa' organisaation'

strategista' linjausta' ja' toimintaa.' (Artto'&'Wikström,'2005.'ss.'343T344)'Projektiportfolion'

johtaminen' edellyttää' siis' projektinhallinnan' strategiaa.' Yrityksen' strategia' ja'

projektiportfoliostrategia' voivat' toki' olla' toistensa' synonyymeja' ja' usein' näin' onkin.'

Projektistrategian' luomisessa' ja' johtamisessa' on' ymmärrettävä' sen' ero'

liiketoimintastrategiaan:' liiketoimintastrategia' pohjautuu' olemassa' oleviin' rakenteisiin' ja'

toimintoihin' ja' sen' vastuuhenkilöt' ovat' jokseenkin' määriteltyjä' ja' staattisia,' ainakin'

kuvattavissa' ja' tunnistettuja' –' projektistrategiassa' on' huomioitava,' että' projektit' alkavat'

”tyhjästä”'ja'niihin'liittyvät'strategiset'vaateet'ja'toiminteet'kohdistuvat'väliaikaisiin'ryhmiin'

ja'rakenteisiin'ja'voivat'olla'joko'staattisia,'tunnistettavia'tai'hyvinkin'muuttuvia.'(Anderson'

&' Merna,' 2002.' s.' 392)' Toisaalta,' mikäli' organisaation' strategia' on' korostuneesti'

projektiorientoitunut,' voi' se' johtaa' ristiriitaan' pitkän' tähtäimen' liiketoimintatavoitteiden'

kanssa.'Esimerkkinä'tästä'on'pitkäaikaisten'partneruuksien'ylläpitäminen'ja'kasvattaminen'

suhteessa'projektitason'toimittajavalintoihin.'(Wikström'et'al.,'2012.'s.'386)'Portfoliotason'

päätöksenteko' onkin' merkittävässä' määrin' osa' organisaation' liiketoimintastrategiaa' ja'

liiketoiminnan'tavoitteiden'ja'vaateiden'kulkeutumisen'liiketoimintastrategiasta'portfolioT'tai'

projektistrategian' kautta' lopulta' käytännön' tason' projektinhallintaan' edellyttää' jo'

organisaatiolta'kykyä'ja'näkemystä'kuljettaa'organisaation'tahtotilaa'projektinomaisesti'läpi'

tämän'ketjun.''(Anderson'&'Merna,'2002.'s.'392)'''

2.3' Projektiportfolion'johtaminen'

'
Portfoliotoiminnan' johtamisen' menestys' kuvaa' suoraan' organisaation' panostusta'

projekteihin'ja'on'näin'merkittävässä'roolissa'organisaation'menestymisen'kannalta.'(Petro'

&'Gardiner,'2015.'s.'1719)'Portfoliotoiminnan' johtamisen'menestystä'kuvataan'kahdella'

tekijällä:'1.'Organisaation'kyvykkyydellä'rakentaa'portfolio'siten,'että'portfolio'on'linjassa'

organisaation'strategisten'linjausten'kanssa,'se'mukautuu'sisäisiin'ja'ulkoisiin'muutoksiin'

ja'sen'sisältämien'projektien'hyöty'ja'arvo'ovat'merkittäviä.'2.'Organisaation'kyvykkyydellä'

johtaa' portfoliota' siten,' että' projektien' näkyvyydellä,' päätöksenteon' läpinäkyvyydellä' ja'
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projektien' lopputulosten' ennustettavuudella' saavutetaan' projektien' menestys.' Näin'

saavutetaan' lyhyen' ja' pitkän' tähtäimen' hyötyjä' tai' arvonnousua' ja' päästään' eheyteen,'

koheesioon'ja'moraaliin'projektiyhteisössä.'(Patanakul,'2015.'ss.'1084–1097)''

Portfoliojohtamisen' keskiössä' on' projekteja' koskeva' päätöksenteko.' Vaateet'

päätöksenteon'nopeudelle'ja'ajoitukselle'riippuvat'organisaatioon'dynaamisuudesta'ja'sen'

muutosnopeuden'tarpeesta.'Portfoliotasolla'päätöksenteon'oikeaTaikaisuus'ja'nopeus'ovat'

monimutkaisempia' määreitä' kuin' projektitasolla.' On' kuitenkin' muistettava,' että'

portfoliotasolla'päätöksenteon'vaikuttavuus'ja'merkitys'riippuvat'päätöksenteon'kohteena'

olevien'projektien'luonteesta.'(Frey,'2013.'ss.'145T146)'Projektiportfolio'ja'projektitoiminta'

ovat'keskeisiä'organisaation'kehityksen,'strategisen'näkyvyyden'ja'kilpailukyvyn'kannalta.'

(Artto'et'al.,'2007.'s.'344)''

Thorsten' Frey' kokoaa' yhteen' tutkimuksessaan' portfoliotoiminnan' johtamisen'

menestystekijöitä.' Menestystekijät' jakautuvat' karkeasti' kahteen' kategoriaan,' käytännön'

toiminnallisiin'menetelmällisiin' tekijöihin' ja' organisationaalisiin' tekijöihin.'Menetelmällisiä'

tekijöitä' ovat' mm.' riskianalyysi,' taloudellinen' analyysi,' kustannusten' ja' hyötyjen'

mittaaminen'ja'rajoitteiden'huomioiminen.'Luonteeltaan'organisatorisia'tekijöitä'ovat'mm.'

keskitetty' kokonaisnäkymä' kaikkiin' projekteihin' ja' tulosvastuu.' Myös' muita'

menestystekijöitä' projektiportfoliotutkimuksissa' esiintyy.' Sellainen' on' mm.' aiemmin'

mainittu' ylemmän' johdon' sitoutuminen.' Aiempien' tutkimusten' perusteella' merkittävin'

menestystekijä'on'projektiportfolion'strateginen'linjakkuus'organisaation'strategiaan.'(Frey,'

2013.'ss.'75T80)'Käänteisesti'tarkasteltuna'portfoliojohtamisen'tyypilliset'haastekohdat'ovat'

projektitason' toiminnan' riittämättömyys,' resurssien,' kompetenssien' ja' metodien' puute,'

sitoutumisen' puute' ja' epäselvät' roolit' ja' vastuut,' projektiportfoliotason' toiminnan'

riittämättömyys,' riittämätön' tietojenhallinta' sekä' riittämätön' projektiorientoituneen'

liiketoiminnan' hallinta.' (Elonen' et' al.,' 2002.' ss.' 398T401)' Näiden' ongelmakysymysten'

hallinnalla'projektiportfolion'johtamista'voidaan'suunnata'ja'hallita.''

2.3.1' Portfolion'keskitetty'johtaminen''

'
Projektiportfoliojohtaminen' on' dynaaminen' päätöksenteon' prosessi,' jossa' aktiivisten'

projektien'listaus'päivittyy'ja'muokkautuu'(Martinsuo'&'Lehtonen,'2007,'s.'56)'Se'on'siis'

kokonaisen'projektikokoelman'samanaikaista'hallintaa'(Meskendahl,'2010,'s.'807).'Jotta'

tämä'hallinta'ja'johtaminen'organisaatiossa'mahdollistuvat,'tulee'ne'toteuttaa'keskitetysti.'

(PMI,' 2008,' p.' 9)' Vaikka' keskitettyä' projektiseurantaa' ja' monitorointia' pidetäänkin'

tyypillisesti'organisaation'kypsyyden'merkkinä,'on'huomattava,'että' tämä'ei'ole'kaikkien'
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organisaatioiden' tavoitetila.' Päinvastoin:' organisaation' projektinhallinnan' hallinnollisiin'

järjestelyihin' liittyvät' järjestelyt'voivat' johtaa'vastustukseen'ja'kitkaan.'Onkin'ehdottoman'

tärkeää' huomioida' portfoliohallinnan' organisationaalinen' konteksti.' On' myös' harkittava'

muualla'nähtyjen'tai'omaksuttujen'”best'practices”Tkäytänteiden'käyttöönottoa'tarkasti,'jotta'

ne' todella' tukevat' organisaation' portfoliotoimintaa.' Projektiportfoliotoiminnan' kypsyyden'

tavoittelemisen'ei'tule'olla'edellytys'tai'odotus'tavoitetilalle.'(Frey,'2013.'ss.'150T153.)'

Tehokkuuteen'keskittyvien'organisaatioiden'malli'portfolionhallintaan'on' tyypillisesti'koko'

organisaatiotasoinen'ja'keskitetty,'kun'se'innovaatioihin'keskittyvissä'organisaatioissa'on'

hajautettu' ja'näitä'molempia'yhdistelevissä'organisaatioissa,'näiden'kahden'yhdistelmä.'

(Frey,' 2013.' s.' 128)' Kun' huomioidaan' sekä' organisaation' sisäiset' että' ulkoiset'

ennakoimattomat'tekijät'ja'mahdollisuudet,'ei'ole'olemassa'yhtä'oikea'johtamistapaa,'joka'

olisi'paras'kaikille'organisaatioille.'Tämä'teoria'on'oletettavasti'laajennettavissa'koskemaan'

organisaatioista' projektiorganisaatioihin' sekä' ennakoimattomuuden' teoriasta'

projektinhallintaan.' Korkeaan' suorituskykyyn' pyrkivien' organisaatioiden' onkin' oltava'

hyvässä'kunnossa'sekä'ulkoisten'että'sisäisten'ennakoimattomuuksien'varalta.'(Vaskimo.'

2016.' ss.' 210T211)' Tällaiset' ulkoisen' ympäristön' muutokset' ohjaavat' osin' myös'

organisaatioiden' toiminnan' rakenteita.' Kun' portfolionhallinta' on' keskitettyä,' muutokset'

esim.' taloudellisessa' tilanteessa' voidaan' hallita' ja' niihin' voidaan' reagoida'

projektiportfolionhallinnan'omilla'mekanismeilla:'nopealla'projektin'uudelleenpriorisoinnilla'

ja'muutostilanteisiin'valmistetulla'ohjeistuksella.'Mitä'suurempaa'tehokkuutta'organisaatio'

pyrkii' saavuttamaan,' sen' keskitetympiä' ohjausmekanismeja' se' käyttää'

portfoliohallinnassaan.'(Frey,'2013.'s.'127)''

2.3.2' Menestyksekäs'projektiportfoliotoiminta''

'
Portfoliotoiminnan' tehokkuuden' määrittäminen' alkaa' projektien' menestymisen'

määrittämisestä.' Tällöin' tarkastelun' kohteena' on' koko' organisaation' menestys,' ei'

yksittäisen' projektin' onnistuminen' ja' tehokkuus.' Projektin' menestyminen' ja' projektin'

tehokkuus' on' eroteltava' erikseen.' Projektin' menestyminen' tarkoittaa' tässä' yhteydessä'

menestystä'ja'vaikutuksia'tavoitteille,'jotka'on'asetettu'organisaatiolle'ja'sille'tehokkuudelle,'

jolla' kokonaisliiketoiminnalliset' tavoitteet' saavutetaan.' Projektin' tehokkuus' puolestaan'

kuvaa' projektin' tehokasta' toteutusta.' Sen' työkalujen' ja' tekniikoiden' hyödyntämistä'

oikeassa' määrin' projektin' muutosten' hallintaan' projektin' tavoitteiden' saavuttamiseksi.'

Näillä'kahdella'on'keskinäinen'korrelaationsa.'(Petro'&'Gardiner,'2015.'s.'1719)'Martinsuo'

&' Lehtosen' tutkimuksen'mukaan' yksittäisen' projektin' hallinta' on'merkittävässä' roolissa'

koko' projektiportfolion' menestyksen' kannalta.' Erityisesti' projektinhallinnan' osaTalueista'
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saatavilla' oleva' tieto' ja' projektinhallinnan' tehokkuus' näyttivät' vaikuttavan' portfolioon'

menestystekijöinä.' Projektin' strateginen' linjakkuus' suhteessa' organisaatiostrategiaan,'

portfolion' tasapainoisuuteen' ja' arvon' maksimoimiseen,' ovat' tavoiteltavia.' (Martinsuo' &'

Lehtonen,'2007.'ss.'56T61)''Martinsuo'&'Lehtosen'mukaan'organisaation'koko'laskettuna'

henkilömääränä,' ja' projektiportfolionhallinnan' tehokkuus' korreloivat' negatiivisesti.'

Toisaalta' tämä' vaikutus' lakkaa,' kun' malliin' lisätään' projektinhallinnan' tehokkuuden'

vaikutukset.'Kyse'on'siis'organisaatioon'omaan'kontekstiin' sopivan'mallin' löytämisestä.'

(Martinsuo' &' Lehtonen,' 2007.' ss.' 56T61)' Mitä' suuremmaksi' yritys' kasvaa,' sen'

merkittävämmässä' roolissa' projektiportfolionhallinta' on.' Kun' portfolionhallinnasta' tulee'

keskitetympää,'siitä'tulee'samalla'kehittyneempää'ja'suuremmilla'yrityksillä'on'tarve'ja'halu'

kehittää' ja' parantaa' portfoliohallintansa' käytänteitä.' (Frey,' 2013.' s.' 125)' Organisaation'

toiminta'ja'rakenne'tulisikin'asettaa'siten,'että'projektitoiminnan'ja'projektien'synergiaetuja'

voidaan' aidosti' hyödyntää.' Käytännössä' samankaltaisten' toiminteiden' läheisyys'

mahdollistaa' synergian.' Projektien' välisten' riippuvuuksien' ja' synergiapotentiaalin'

huomioiminen' ja' tunnistaminen' projektinhallintaportfolion' hallinnassa' hyödyttää' suoraan'

projektin' allokaatiota,' resurssienhallintaa' ja' projektien' kokonaishallintaa.' (Frey,' 2013.' s.'

137)'

2.3.3' Millaisilla'mittareilla'portfoliotoimintaa'mitataan?'

'
Portfoliot,'kuten'projektimetodologiatkin,'ovat'kunkin'organisaation'uniikkeja'prosesseja'ja'

kokoomia,' samoin'on'portfolion'mittaamisen' laita' –'mittarit' ovat' organisaatiokohtaisia' ja'

riippuvaisia'organisaation'strategiasta'ja'prosesseista.'(Petro'&'Gardiner,'2015.'S.'1719T

1720)'''Projektien'lopullinen'tehtävä'on'hyödyttää'organisaatiota'lopputuloksellaan.'Näitä'

hyötyjä'voidaan'käyttää'mittareina'kun'tarkastellaan'portfolion'strategista'tehokkuutta'sen'

projektien' odotusarvojen' pohjalta.' Projektien' hyötyjä' ei' pidä' tässä' yhteydessä' sekoittaa'

projektin'lopputuloksiin,'vaan'projektien'lopputuloksen'vaikuttavuutta'organisaatioon'tulisi'

arvioida'itse'lopputuloksen'sijaan.''(Petro'&'Gardiner,'2015.'s.'1718)'Tutkittuja'mittareita'ja'

mittaamistapoja' on' useita:' strategian' ja' tavoitteiden' ja' hyötyjen' yhteensopivuus,'

strategisten' määreiden' tehokkuus,' taloudelliset' mittarit' ja' projektien' lyhyen' aikavälin'

menestystekijät.'(Petro'&'Gardiner,'2015.''s.'1719T1720)'Toisaalta'organisaation'tilanteesta'

riippuen'portfoliotoiminnan'mittariksi'voidaan'määrittää'vain'yksi'mittari,'joka'loogisesti'on'

tällöin' projektien' toteutuminen' aikataulussaan.' Se' on' siis' käytännössä' prosentuaalinen'

mittari'projektin'päättymisen'perusteella.'(Kaewta'&'Chutima,'2014.'ss.'2T5)'Mittaamiseen'

voidaan'käyttää'myös'scorecardTtyyppistä'mittaamista,'jossa'mittareita'on'kuusi:'projektien'

keskimääräinen' onnistuminen' sisältäen' asiakastyytyväisyyden,' kyvykkyys' ymmärtää'

markkinoita' suhteessa' organisaation' saatavilla' oleviin' teknisiin' kyvykkyyksiin,'



22'/'89 
   

organisaation'kyky'valvoa'kaikkien'projektiensa'strategisia' linjauksia,'organisaation'kyky'

tasapainottaa' portfolion' kuluja,' kyvykkyys' saavuttaa' liiketoiminnan' taloudelliseen'

menestykseen' sekä' kyky' valmistautua' tulevaan' ja' ylläpitää' ja' varmistaa' investointien'

pitkäikäisyys.'Muller' et' al.' kuvaa'mittareita' kolmella' eri' portfoliojohtamisen' tehokkuuden'

määreellä:' tavoitteiden' saavuttamisella,' merkityksen' saavuttamisella' ja' prioriteettien'

tasapainoisuudella.' (Muller' et' al.,' 2008)' Mullerin' tehokkuuden' mittaamisen' määreet' on'

esitelty'taulukossa'2.''

Taulukko' 2.' Portfoliojohtamisen' suorituskyvyn' ja' tehokkuuden' mittaamisen' indikaattorit'

(Muller'et'al.'2008)'

Indikaattori, Mittari,,

Tavoitteiden'saavuttaminen' Asiakastyytyväisyys,'taloudelliset'tulokset,'projektin'

scope,'aika,'kustannukset,'laatu'ja'

käyttäjävaatimukset'

Merkityksen'saavuttaminen' Projektin'tai'ohjelman'merkityksen'ja'syyn'

saavuttaminen'

Prioriteettien'tasapainoisuus' Resurssien'säilyttäminen,'aikataululliset'

saavutukset'ja'sidosryhmien'tyytyväisyys'

'

2.4' Projektiportfoliohallinnan'käytänteet'

'
Tehokas'projektiportfoliojohtaminen'edellyttää'huolellisesti'suunniteltuja'prosesseja,'joiden'

tavoitteena'tulee'olla'organisaation'yleisen'kasvun'ja'menestyksen'saavuttaminen.'(Levine,'

2005)' Tyypillisesti' projektiportfolion' hallinta' ja' johtaminen' sisältävät' seuraavat'

kokonaisuudet:' projektien' tunnistaminen,' priorisoiminen,' vastuuttaminen,' hallinta' ja'

valvonta.' Portfoliohallinta' pyrkii' varmistamaan' sen,' että' projektien' edellyttämät' resurssit'

allokoidaan' ja' priorisoidaan' ja' portfolion' hallinta' ja' johtaminen' ovat' johdonmukaisia' ja'

linjassa' organisaation' strategian' kanssa.' (PMI,' 2008,' s.' 9)' Tämän' hallinnan' on' oltava'

dynaamista' (Martinsuo' &' Lehtonen,' 2007,' s.' 56)' ja' sitä' on' tarkasteltava' ja' arvioitava'

organisaatiotasolla' riittävän'usein,'useammin'kuin'kerran'vuodessa.' (Cline,'2015.'s.'37)'

Tässä'luvussa'läpikäydään'projektiportfoliohallinnan'käytänteistä'merkittävimmiksi'tulkitut'

projektikommunikaatio,'budjetointi,'portfolioon'valittavat'projektit'ja'niiden'väliset'suhteet'–'

projektisalkku,' projektien' riippuvuudet' ja' priorisointi,' tietojärjestelmäprojektit' portfoliossa,'

tietojärjestelmäprojektit' portfoliossa,' portfolio' ja' tiedonhallinta,' projektiportfolio' ja'

resurssienhallinta'sekä'portfolio'ja'riskienhallinta.'

'
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Projektikommunikaatio,

Projektiportfolionhallinnan'kannalta'keskeistä,'joskin'vähemmän'kirjallisuudessa'mainittua,'

on' projektikommunikaation' hallinta,' joka' mahdollistaa' oikeaTaikaisen' ja' oikean'

projektitiedon' luomisen,' keräämisen,' jakelun,' tallentamisen' ja' haun' projekteihin' liittyen.'

Mitä'monipolvisempi' ja' Tkulttuurisempi' on' projektiympäristö,' sitä' kriittisempää' projektien'

kommunikaation'hallinta'on.'(Ochieng'&'Price,'2010)�'

Budjetointi,

Liiketoiminnan,'portfoliotoiminnan'ja'itse'projektien'budjetointia'voidaan'lähestyä'kahdesta'

näkökulmasta:' ylhäältä' alas' tai' alhaalta' ylös.' Ensimmäisessä' näkökulmassa' projektien'

budjetointi'suunnitellaan' ja'siitä'päätetään'korkealla'yrityksen'päätöksentekohierarkiassa'

ja'näin'päätökset' tehdään'organisaation' taloudellisten' ja'strategisten' linjausten'pohjalta.'

Tällaisessa' päätösmallissa' projektibudjetointi' neuvotellaan' organisaation' eri' yksiköiden'

välillä'ennen'kun'projektiportfoliota'koskevia'päätöksiä'voidaan'tehdä.'Toinen'näkökulma,'

alhaalta'ylöspäin,'on'projektikohtaista'budjetointia'varsin'operatiivisella'kärjellä.'Tyypillisesti'

suurten' projektien' budjetoinnissa' on' mukana' yrityksen' korkeamman' tason'

päätäntähierarkia' ja' pienemmissä' projekteissa' budjetoinnin' päätökset' kulkevat' alhaalta'

ylöspäin.' (Frey' 2013.' s' 98)' Keskitettyyn' portfoliojohtamiseen' liittyy' riski' päätöksenteon'

hitaudesta' ja' hankaluudesta,' kun' hajautetulla' tasolla' tapahtuva' päätöksenteko' voi' olla'

nopeampaa.' Toisaalta' päätöksenteon' hidastuminen' on' myös' etu' kun' päätökset' ovat'

tarkemmin' valmisteltuja' ja' ne' tehdään' laajemman' tietopohjan' perusteella.' Lisäksi'

portfoliotason'päätöksenteko'on'strategisesti'linjakkaampaa'(Frey,'2013.'s.112)''

Portfolioon,valittavat,projektit,ja,niiden,väliset,suhteet,`,projektisalkku,

Kun'kyse'on'suurista'organisaatioista,'on'portfolion'kannalta'erityisen'merkittävää'se,'mitkä'

ovat'ne'projektit,'jotka'portfolioon'valitaan.'Mitä'suuremmasta'organisaatiosta'on'kyse,'sen'

tarkemmin'on'määriteltävä'portfolioon'tuotavien'projektin'rajat.'Määreitä'projektivalinnalle'

ovat'tyypillisimmin'projektin'typpi,'koko,'riskitaso,'kesto'ja'aikataulu'sekä'lyhyen'aikavälin'

hyödyt'suhteessa'pidemmän'aikavälin'hyötyihin.'(Frey,'2013.''ss.'143T144)'Mikäli'portfolio'

paisuu' projektien' määrältään' liian' suureksi,' johtaa' se' portfoliojohtamisen' umpikujaan.'

Määrän' lisäksi' projektien' koko' ja' tietyt' resurssivaateet' voivat' johtaa' umpikujaan.' (Frey,'

2013's.'146)''

Projektien' tuominen' portfolioon' voidaan' rakentaa' siten,' että' edellytykset'

portfolioseurannalle' ovat' jo' projektinasetusvaiheessa' olemassa.' Tällaisia' edellytyksiä'
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voivat' olla'projektin' tarkempi' suunnittelu' resurssitasolla' ja'projektin' validointi' ennen'sen'

hyväksyntää'osaksi'portfoliotoimintaa.'Tällöin'esim.'projektien'väliset'resurssikonfliktit'ovat'

tunnistettavissa' ja' priorisoitavissa.' (Frey,' 2013.' ss.' 139T141)' Portfoliossa' hallittavien'

projektien'ei'tarvitse'olla'samanlaisia'tai'edes'samankaltaisia,'merkittävämpää'ovat'niiden'

strateginen'merkitys'ja'niille'asetetut'tavoitteet.''Lycett'et'al.'mukaan'portfoliosalkun'johtaja'

päättää'millainen'projektikokoelma'portfoliossa'sen'menestyksen'turvaamiseksi'on.'(Lycett'

et' al.,' 2004.' ss.' 289–299)'Projektit' edustavat' kuitenkin' käytännössä' jotakin' seuraavista'

projektityypeistä:'ne'voivat'olla'liiketoiminnan'kannalta'strategisia,'taktisia,'operationaalisia'

tai'jonkin'ulkoisen'tai'sisäisen'syyn'vuoksi'välttämättömiä,'pakollisia.''Projektien'priorisointi'

voidaan' tehdä' niiden' tyypin' perusteella,' sillä' tyyppi' itsessään' jo' määrittää' projektin'

asemoinnin,' arvon' ja' merkityksen' portfolion' kannalta.' (Cline,' 2015.' ' ss.' 31T32)'

Organisaatiot'pyrkivät'muodostamaan'projektitoiminnalleen' ja'sen'ohjaukselle'vankan' ja'

luotettavan' pohjan,' eräänlaisen' backlogin,' portfolioon' valittujen' projektien' pohjalta.'

Tämänkaltainen'projektisalkku'kuvaa'ideaalitilassa'organisaation'teknologisia'kyvykkyyksiä'

ja'panostuksia,'investointitarpeita'ja'näistä'rakentuvat'organisaation'resurssit'ja'prosessit.'

(Archer'et'al.,'2007.'ss.'94T112)'Tämänkaltaisen'projektisalkun' rakentamisen' ja'sopivan'

projektiyhdistelmän'haasteita'ovat'erilaisten'projektikombinaatioiden'valinta'ja'vaikutukset'

organisaatiorakenteeseen'ja'muihin'rakenteisiin.'(Petro'&'Gardiner,'2015.'s.'1718)''

Suurten' projektiportfolioiden' projektivalintaa' varten' on' olemassa' useita' malleja' ja'

tekniikoita,' joiden' avulla' projektien' arviointi' ja' laskennallinen' keskinäinen' vertailu' ja'

projektien'valinta'on'mahdollista.'Tyypillisesti'tällaisten'tekniikoiden'käyttö'jää'vähäiseksi,'

sillä'tekniikat'ovat'monimutkaisia'ja'niiden'vaatimaa'tietomäärää'ei'ole'saatavilla'tai'niiden'

arvioit' riskeistä' tai' ennakoimattomista' tilanteista' eivät' vastaa' todellisuutta.' (Archer' &'

Ghasemzadeh,'1999.''ss.'207T208)'Projektien'keskinäiset'riippuvuudet'portfoliossa'jaetaan'

tyypillisesti'projektien'välisten'hyötyjen,'resurssien'ja'teknisten'riippuvuuksien'mukaisesti.'

Hyötyriippuvuuksilla' tarkoitetaan' projektin' muista' projekteista' saamia' hyötyjä' kuten'

toisessa'projektissa'kehitetyn'metodiikan'hyödyntämistä.'Tämä'tarkoittaa'myös'sitä,'että'

usean' projektin' yhteishyöty' on' suurempi' kuin' yksittäisten' projektien' summa.'

Resurssiriippuvuuksilla'tarkoitetaan'henkilöresurssien'lisäksi'taloudellisia'ja'esim.'teknisiä'

järjestelmäriippuvuuksia.' Teknologiset' riippuvuudet' tarkoittavat'mm.' yhdessä' projektissa'

toteutetun' teknologian' tai' vaikka' testiympäristön' tai' testausmetodologian' hyödyntämistä'

muissa' projekteissa.' (Frey,' 2013.' ss.' 160T161)' On' hyvä' huomioida,' että' projektien'

riippuvuudet' ja' hyödyt' toisilleen' voivat' olla' sekä' toisiaan' hyödyttäviä,' täydentäviä' että'

kilpailullisia.''

'
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Projektien,riippuvuudet,ja,priorisointi,

Portfoliossa' olevat' projektit' voidaan' priorisoida' niiden' organisaatiolle' tuottaman' hyödyn'

perusteella.' Tämä' hyöty' ei' siis' ole' sama' kuin' projektin' lopputulos' vaan' lopputuloksen'

vaikutus' organisaatioon.' Hyödyiksi' voidaan' laskea' esim.' ROI,' strateginen' asemointi' tai'

hyötyjen' priorisointi.' Käytännössä' siis' projektin' tuottaman' hyödyn' määrittäminen,'

arvioiminen'ja'hallinta'vaikuttavat'suoraan'portfolion'menestykseen'ja'lopulta'organisiaation'

menestykseen.' (Petro' &' Gardiner,' 2015.' ' s.' 1719)' Riippuvuuksien' määrittämistä' ja'

muutoinkin'projektikokonaisuuksien,' ja'suhteessa'siihen'yksittäisten'projektien'arviointia,'

vaikeuttavaa' projekteista' saatavilla' olevan' tiedon' vaihtelevuus.' Tieto' saattaa' olla'

paikkansapitämätöntä,'epävarmaa'tai'se'saattaa'puuttua'tai'tiedon'paikkansapitävyyden,'

varmuuden' tai' saatavuuden' merkitystä' ei' tunnisteta.' Syitä' tähän' ovat' mm.' tavat,' joilla'

projekteja' kuvataan.' Perinteisten' standardien' kuten' hinnan' ja' laadun' sijaan' olisi'

projektiportfolion' kokonaisuuden' kannalta' osattava' arvioida' ja' kuvata' projektien'

näkökulmasta' esimerkiksi' palveluita,' toimitusta' ja' ympäristöä.' On' hyvä' huomioida,' että'

projektimääreiden'ja'niitä'kuvaavien'attribuuttien'merkitys'ja'tärkeys'vaihtelevat.'(Yang'et'

al.,'2015.'ss.'535T536)'Projektien'prioirisointia'ja'sen'myötä'niiden'portfoliojohtamista'varten'

voidaan'esittää'lista'kysymyksiä,'joihin'vastaamalla'yksittäisen'projektin'arvo,'painotus'ja'

painoarvo'portfoliossa'voidaan'määrittää.'Kysymyksiä'ovat:'

T' Onko'projektin'tuottama'palvelu'tai'tuote'linjassa'liiketoimintastrategian'kanssa?'

T' Ovatko'projektin'riskit'ja'kustannukset'hyväksyttävissä?'

T' Mihin'portfoliossa'projekti'sijoittuisi?''

T' Ovatko'tarvittavat'resurssit'käytettävissä?'

(Cline,'2015.'ss.'33T35)'

'

Tietojärjestelmäprojektit,portfoliossa,

Tietojärjestelmiin' liittyvien' projektien' erityiset' ominaispiirteet' on' myös' huomioitava'

projektiportfoliota' johdettaessa.' Näitä' ovat:' projektien' arvioinnin' ja' vertailun' vaikeus,'

projektien' teknologiakeskeiset' riippuvuudet,' erityiset' säännöstöt,' organisaation' sisäiset'

projektien'omistajuussuhteet,'erityisen'osaamisen'ja'resurssien'tarve,'erityiset'riskit'ja'suuri'

määrä' epävarmuustekijöitä.' (Frey,' 2013.' s.' 56T62)' Mikäli' tietojärjestelmäprojektit'

toteutetaan' ketterillä' menetelmillä,' se' ei' tarkoita' sitä,' etteikö' niilläkin' olisi' aikatauluja,'

kustannuksia,' scopea' ja' riskienhallintaa.' Käytännössä' ketterän' projektin' hallinta'

projektiportfoliossa'riippuu'siitä,'miten'projektin'osalta'vastataan'seuraaviin'kysymyksiin:'

T' Kuinka' tarkalla' tasolla' projektin' toteuttamat' palvelut/tuotteet' on' etukäteen'
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määritelty?'

T' Kuinka' formaalia' dokumentaatiota,' standardeja' ja' toimintamalleja' edellytetään'

projektin'tuottavan?''

T' Kuinka'lyhyitä'ovat'toteuttajien'ja'asiakkaan'väliset'palautesyklit'ennen'tuotannon'

aloittamista?'

T' Kuinka'usein'toteutetaan'tuotantoon'siirtoja?'(Cline,'2015.'ss.'37T38)'

Puhtaasti'ketterän'kehityksen'projektien'seuranta'ja'hallinta'projektiportfoliossa'edellyttää'

jatkuvaa'portfolionhallinnan' ja'projektin' välistä' vuorovaikutteista' ja'molemmin'suuntaista'

palautetta.'(Dingsøyr,'2104.'s.'5)'

Portfoliotoiminta,ja,organisaation,kompetenssit,

Portfolionhallinnan' menestyksen' kannalta' organisaation' projektien' hallintaan' ja'

toteutukseen'liittyvien'kompetenssien'ymmärtäminen,'tunnistaminen'ja'hallitseminen'ovat'

merkittäviä.' Kompetenssien' sopivan' tason' ylläpitämiseksi' organisaation' on' hankittava'

uusia' kompetensseja' sekä' kehitettävä' ja' hallinnoitava' keskeisiä' osaamisalueitaan.'

Projektien' kokonaishallinnan' ja' menestyksekkään' läpiviennin' kannalta' neljä'

peruskompetenssia' ovat' tekninen' osaaminen,' (joka' sisältää' perustiedot,' osaamisen' ja'

kyvyn'suunnitella'ja'läpiviedä'projekteja)'yrittäjyys,'(joka'sisältää'markkinointia'ja'projektien'

mahdollisuuksien' ymmärtämistä,)' suhteiden' hallinta,' (joka' sisältää' taidot' ja' osaamisen'

kommunikaatioon'ja'neuvottelemiseen)'sekä'arviointi,'(joka'mahdollistaa'kustannusten'ja'

riskien' arvioinnin).' Käytännössä' projektiportfolion' ja' yksittäisten' projektien' kannalta'

organisaation'on'hallittava'nämä'kaikki'kompetenssit.'Niiden'välillä'on'osattava'liikkua'ja'

käyttää' projektien' läpiviennin' kannalta' sen' vaiheeseen' sopivinta' kompetenssia.'

Kompetensseja' on' kyettävä' myös' adaptoimaan' tilanteen' ja' projektin' mukaisesti.'

Tämänkaltainen'projektien'hallintaan'liittyvä'kompetenssiosaaminen'karttuu'organisaation'

oppimisen' myötä,' mutta' se' on' kuitenkin' sattumanvaraista.' Organisaation'

projektiosaamisen'karttuminen'riippuu'organisaation'prosesseista,'joiden'havaitseminen'ei'

ole' aina' ilmiselvää.' Organisaation' projektikompetenssien' kehittämisen' ja' vahvistumisen'

vahvistajana' ja' esteenä' voivat' toimia' ylimmän' johdon' asenteet,' ryhmädynamiikka' ja'

organisaation' sisäiset' poliittiset' asetelmat.' Merkittävä' portfoliokompetenssin' vaikutin' on'

organisaatiostrategia.'(Lampel,'2001.'ss.'472T482)'

Portfolio,ja,tiedonhallinta,

Jotta'projektiportfolionhallinta'ja'projektien'ohjaaminen'sen'avulla'ovat'mahdollisia'ja'esim.'

resurssien'priorisointi'sekä'mahdollista'että'oikeaa,'edellyttää'tämä'projekteista'kerättävän'
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ja' saatavan' informaatiolta' laadukkuutta' ja' oikeaTaikaisuutta' ja' saatavuuden' helppoutta.'

Tiedon' laadukkuuden'merkittäviä' tekijöitä'portfolion'kannalta'ovat' tiedon'saatavuuden' ja'

saavutettavuuden' jatkuvuus' ja' johdonmukaisuus.' (Salo' et' al.,' 2011.' ss.' 33T36)'

Projektiportfolion' johtamisessa' tietojärjestelmien' hyödyntäminen' mahdollistaa' tietojen'

tällaisen' dynaamisen' keräämisen,' integroimisen' ja' tiedon' jakamisen' osana'

projektinhallinnan' prosesseja.' Käytännössä' tietojärjestelmät' sekä' mahdollistavat' että'

tukevat' koko' projektiprosessia' sen' elinkaaren' aikana.' Ilman' soveltuvia' tietojärjestelmiä'

projektiportfolionhallinta'ei'nykyisellään'edes'olisi'mahdollista.'(Kaewta'&'Chutima,'2014.'

ss.' 2T5)' Projektien' seuranta' ja' hallinta' portfoliossa' edellyttävät' projekteilta' myös'

samanmuotoista' tai' yhteismitallistettavaa' tietopohjaa' –' lähtökohtaista' hankeT' tai'

projektisuunnitelmaa,' jossa' määritellään' projektista' seuraavat' tiedot:' visio/tarve,'

missio/toteutussuunnitelma,'roadmap,'tärkeimmät'omistajat'ja'roolit,'liiketoimintatarve'sekä'

budjettimalli.'(Cline,'2015.'s.'36)'

Portfoliotasolla'projektien'väliset'suhteet'merkitsevät.'Synergiat,'dynaamiset'riippuvuudet'

ja' korrelaatio,' vaikuttavat' kaikki' portfoliossa' eri' tavalla' kuin' projektitasolla.' Projekteista'

saatavan' tiedon' kerääminen' oikein' ja' ehkä' iteratiivisesti' on'merkittävää.' Tätä' tietoa' on'

optimaalisessa' tapauksessa' myös' voitava' jäsentää' myöhempiä' operatiivisia' toimintoja'

varten'ja'päätöksenteon'laadun'varmistamiseksi.'(Salo'et'al.,'2011.'ss.'33T36)'Käytännössä'

portfoliossa'hallitaan'saman'projektitiedon'metatasoja' ja'päätöksenteon'atribuutteja'kuin'

projekteissakin.'Skaala' ja' tarkastelukulmat'vain'ovat'erilaisia.'Tästä'esimerkkinä'Salo'et'

al.:ia'mukaillen'taulukko'3.,' jossa'portfoliotason,'projektien'ja'portfolion'yhteisen'tason'ja'

projektitason' sarakkeissa' kuvataan' riveillä' projektiportfolion' edellyttämät' hallintatiedot.'

Tiedot'on'kuvattu'laadun'näkökulmasta'portfoliota'koskevien'päätösten'ja'tiedon'tasoilla.'

Päätöstenteon'arvo'riippuu'siihen'liittyvästä'tiedosta'ja'siihen'liittyvistä'päätöksistä'ja'osin'

myös'muista'tekijöistä.'Päätöksenteon'arvioiminen'intuitiivisesti'onkin'haastavaa.'(Salo'et'

al.,'2011.'ss.'38T39)'

'

Taulukko' 3.' Portfolion' päätöksenteon' määreitä' päätöksenteon' laadun' näkökulmasta.'

(Mukaillen'Salo'et'al.,'ss'38T39)'

'
'
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Projektiportfolio,ja,resurssienhallinta,

Projektiportfolion'ja'sen'projektien'hallinnan'kannalta'taloudellisia'resursseja'huomattavasti'

merkittävämpi'kapasiteetin'rajoite'ovat'henkilöresurssit'ja'niiden'riittämättömyys'ja'tämän'

myötä' aiheutuvat' pullonkaulat.' Pullonkaulojen' välttämiseksi' ja' resurssien' korkean'

utilisaation'takaamiseksi'onkin'erityisen'merkittävää'hallita'resursseja'sekä'nykyhetkessä'

että' huomioida' tulevaisuuden' resurssivaateet.' Tehokas' organisaatiotasoinen' resurssien'

arviointi'on'merkittävää.'Riippuen'organisaation'koosta'ja'muusta'rakenteesta,'resurssien'

hallinta'voidaan'toteuttaa'joko'keskitetysti'tai'hajautetusti.'Keskitetyn'resurssienhallinnan'ja'

resurssien'taitojen'ja'osaamisen'perusteisen'jakamisen'ja'hallinnan'etuja'verrattuna'esim.'

tuotteiden' tuoteosaamiseen' perustuvaan' resurssienhallintaan' ja' jakamiseen' ovat'

osaamisen'laajempi'jakautuminen,'osaamisperusteisen'henkilökorvaamattomuuden'riskien'

ja'pullonkaulojen'minimoiminen'ja'riippumattomuus'yksittäisistä'resursseista.''(Frey,'2013.'

ss.115T117)'Projektien'henkilöresurssien'hallitseminen'keskitetysti' taitojen' ja'osaamisen'

perusteella'johtaa'parempaan'ohjattavuuteen'ja'henkilöresurssien'osaamistason'nousuun.'

Lisäksi' skaalautuvuuden' paraneminen' on' keskitetyn' tuoteriippumattoman'

resurssienhallinnan' merkittävä' etu.' Mikäli' organisaatio' on' osana' yritysjärjestelyitä,'

keskitetty'resurssienhallinta'mahdollistaa'kitkattoman'integroitumisen'uuteen'tilanteeseen'

koska' erillisiä' resursointijärjestelyjä' ei' juurikaan' tarvita.' Toisaalta' keskitetyn'

resurssienhallinnan' haasteina' ovat' osaamisen' jonkinasteinen' geneerisyys' ja'

yksityiskohtaisen' osaamisen' katoaminen' tai' puuttuminen.' Yksilön' kannalta' keskitetyn'

resurssienhallinnan' kääntöpuolia' ovat' sen' keskittyneisyys' ja' organisationaalisen' ”koti”T

identiteetin'hämärtyminen.'Keskitetty'projektiresurssien'hallinta'edellyttää'rakenteellisia'ja'

prosessinomaisia'mekanismeja.'(Frey,'2013.'ss.'118T119)''

'

Resurssienhallinnan' keskittäminen' mahdollistaa' ulkoisiin' vaikuttimiin' reagoimisen'

ketterämmin'kuin'hajautettu'hallinta.'Dynaaminen'ympäristö'mukautuu'esim.'taloudellisen'

laskusuhdanteen'aikana'paineisiin' ja'mahdollistaa'resurssien' tehokkaan'hyödyntämisen.'

Toisaalta' voimakkaan' kasvun' vaiheessa' ja' erityisen' dynaamisessa'

liiketoimintaympäristössä'hajautettu'resurssienhallinta'mahdollistaa'nopean'reagoimisen'ja'

päätöksenteon.(Frey,'2013.'ss.'125T126)'Sikäli'kun'organisaation'projekteissaan'käyttämät'

resurssit' ovat' sellaisia,' että' niiden' hyödyntämiselle' on' tarve' useissa' projekteissa,' on'

väistämätöntä,' että' tiettyjä' avainresursseja' tarvitaan' jonakin' hetkenä' yhtäaikaisesti'

useassa' projektissa.' Mikäli' projektit' on' lähtökohtaisesti' priorisoitu' porftoliossa,' voidaan'

tämä' resurssien' priorisointi' periyttää' projektipriorisaatiosta.' Tärkeiden' ja' haluttujen'

resurssien' priorisointi' projektien' kesken' edellyttää' kattavaa' ylätason' kuvaa' kyseisistä'
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projekteista.' Yksi' tapa' hallita' haluttuja' resursseja' onkin' ylläpitää' koko' organisaation'

tasoista' osaamiskarttaa.' (Frey,' 2013.' ss.' 139T140)' Käytännössä' resurssienhallinnan'

toteutuksen' pohjana' on' portfoliosuunnitelman' eli' portfolion' tavoitteiden,' aikataulun' ja'

resurssivaateiden' purkaminen' projektitasolle.' Ilman' tätä' kokonaistason' tiedonkulun'

varmistamista' ei' johdonmukaista' portfoliojohtamista' voi' toteuttaa.' Projektipäälliköiden'

tehtävänä'on'valvoa'projektin'edistymistä'ja'mukautua'muuttuviin'suunnitelmiin.'Projektien'

vaikutukset' toisiinsa' on' huomioitava,' sillä' yhden' projektin' vaatimukset' esim.' resurssien'

osalta'saattavat'estää'toisen'projektin'toteuttamisen'samanaikaisesti'samoilla'resursseilla.'

Projektiportfoliota' hallitsevan' onkin' projektiportfolion' hallinnan' ja' sen' suunnitelman'

seuraamisen'lisäksi'seurattava'projektienkokonaisuuksien'etenemistä'ja'tehtävä'muutoksia'

resursointiin'aikataulujen'mukaisesti.'(Salo'et'al.,'2011.'ss.'37T38)'

'

Portfolio,ja,riskienhallinta,
,
Projektiportfolion'riskit'ovat'sen'projektien'tunnistettuja'riskejä.'Portfolion'riskien'hallinta'on'

projektien'riskien'analysointia,'niihin'varautumista'ja'riskien'toteutuessa'niihin'reagoimista.'

Siinä'missä'riskin'toteutuminen'on'yhdelle'projektille'fataalia,'voi'se'portfoliotasolla'johtaa'

myös' positiivisiin' vaikutuksiin.' Organisaatioiden' tulisikin' kyetä' näkemään' riskien' sekä'

negatiiviset' että' positiiviset' vaikutukset.' Positiivisia' riskien' vaikutuksia' voivat' olla' esim.'

tiedon'ja'osaamisen'karttuminen'teknologioista,'prosessien'tehostuminen'tai'parantuminen.''

(Guan'et'al.,'ss.'10T16)'

'

2.5' Yhteenveto'portfoliotoiminnasta'

'
Projektit'ovat'kiinteä'ja'kriittinen'osa'liiketoimintaprosesseja'ja'niiden'merkitys'organisaation'

kehittämisessä' ja' organisaation' strategisissa' linjauksissa' on'merkittävä.'Menestyksekäs'

projektitoiminta' on' avain' kilpailukyvyn' säilyttämiseen.' Jotta' projektien' läpivienti' on'

tehokasta,' ja' projektienlopputulos' organisaation' kontekstin' mukaista,' on' organisaation'

syytä' hyödyntää' projektinhallintametodologioita.' Projektinhallintametodologioilla'

tarkoitetaan' käytänteitä,' menetelmiä,' toimintatapoja,' prosesseja' ja' sääntöjä' projektein'

hallintaan.' Näiden' avulla' voidaan' tuottaa' eräänlainen' työkalusto' projektipohjineen,'

standardeineen'ja'ohjeineen,'joiden'mukaisesti'organisaation'projekteja'voidaan'parhaan'

projektihallintatietämyksen' mukaisesti' läpiviedä.' Organisaatioiden' tulee' valita'

metodologiansa' oman' kontekstinsa' mukaisesti' joko' itse' toteuttamalla,' valmiita' malleja'

hyödyntämällä' tai' näiden' kahden' yhdistelmällä.' Jotta' organisaatio' projektitoiminta' olisi'
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yrityksen' strategian' mukaista,' ei' pelkkä' projektinhallintametodologian' hyödyntäminen'

projektityössä'riitä'projektien'tehokkaaseen'johtamiseen.''

'

Jotta' organisaatio' johtaisi' projektejaan' tehokkaasti' ja' linjakkaasti,' on' sen' nähtävä'

projektinsa'kokonaisuutena'ja'muodostettava'niistä'projektiportfolio.'Portfolio'on'projektien'

ylätason' johtamisen'metodiikka' ja' johtamisen'väline,'keskitetty'hallintatapa,' jonka'avulla'

projekteja'voidaan'hallita'liiketoimintajohtamisen'tapaan.'Portfoliojohtaminen'on'tyypillisesti'

keskitetty'toiminto,'jonka'avulla'hallitaan'projektisalkkuun'eli'portfolioon'valittuja'projekteja.'

Projektiportfoliota' kootessa' on' huomioitava' projektin' typpi,' koko,' riskitaso,' kesto' ja'

aikataulu' sekä' lyhyen'aikavälin' hyödyt' suhteessa'pidemmän'aikavälin' hyötyihin.' Lisäksi'

portfolion' kannalta' merkittäviä' ovat' projektien' väliset' riippuvuudet,' joista' merkittävin' on'

projektien' välinen' resurssijako' ja' Tallokaatio.' ' Projektiportfolion' johtaminen' on' tiivis' osa'

organisaation' muuta' strategista' johtamista' ja' tyypillisesti' projektiportfolion' johtamisen'

pohjana'on'portfoliostrategia,'jonka'avulla'portfolio'suunnataan'vastaamaan,'toteuttamaan'

ja' myös' muokkaamaan' organisaation' liiketoimintastrategiaa.' Portfolion' johtaminen' on'

ennen' kaikkea' projekteja' koskevaa' päätöksentekoa.' Tämä' päätöksenteko' on' toisaalta'

käytännön'menetelmällisiä'päätöksiä'ja'toisaalta'organisatorisia'tekijöitä.'Projektiportfoliota'

voidaan' mitata' sen' tavoitteiden' ja' merkityksen' saavuttamisen' sekä' prioriteettien'

saavuttamisen' näkökulmista.' Mittaamiseen' voidaan' käyttää' vain' yhtä' määrettä' tai'

esimerkiksi' scorecardTtyyppistä' mittaristomallia.' Projektiportfoliohallinnan' käytänteistä'

merkittävimmiksi' tässä' työssä' on' nostettu' projektikommunikaatio,' budjetointi,'

projektisalkun' ylläpito,' projektien' riippuvuuksien' ja' priorisoinnin' määrittäminen' ja'

johtaminen,'tietojärjestelmäprojektien'erityisvaateet,'organisaation'kompetenssien'hallinta,'

tiedonhallinta,'resurssienhallinta'sekä'riskienhallinta.'

'

3' Yrityksen'nykytila'

 
Tässä'luvussa'kuvataan'Yrityksen'projektitoiminnan'nykytila.'Ensimmäisessä'osassa'

kuvataan'Yrityksen'organisaatio.'Toisessa'osassa'kuvataan'Yrityksen'projektitoiminnan'

nykytila,'projektien'luokittelu,'projektiprosessi,'projektien'roolit'ja'vastuut,'resursointi,'

budjetointi'ja'nykytilan'portfolio.''

 
3.1' Organisaatio'

'
Yrityksellä'on'selkeä'matriisiorganisaatio,' jossa'ylimpänä'on' toimitusjohtaja,' joka'vastaa'

yritysstrategiasta' yhdessä' hallituksen' ja' johtoryhmän' kanssa' ja' lisäksi' hän' vastaa'mm.'

ylätason' osaamismyynnistä.' Yritys' on' partneriomisteinen' yritys,' mutta' neljästä'
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omistajapartnerista'vain'toimitusjohtaja'on'päivittäisessä'liiketoiminnassa'mukana.'Toinen'

partner'on'hallituksen'puheenjohtaja.'Matriisiorganisaatiossa'operatiivinen' johtaja'vastaa'

käytännön' liiketoiminnan' johtamisesta' ja' hänen' alaisuudessaan' ovat' kaikki' kuusi' (6)'

kompetenssitiimiä.' Operatiivisella' johtajalla' on' ”oikeana' kätenään”' ResurssiT' ja'

tuotantojohtaja.'Tämä'on'projektitoiminnan'ja'portfoliotoiminnan'kannalta'merkittävä'rooli.'

Tämä' rooli' on' sekä' vastuussa' että' avainasemassa' projektitoiminnan' toteutuksessa,'

seurannassa,'raportoinnissa'ja'kehittämisessä.''

'

Henkilöstöä' on' yhteensä' noin' 120' ja' kompetenssitiimit' ovatkin' yli' kymmenen' hengen'

tiimejä.'Yrityksen'organisaatiokuva'henkilömäärineen'on'kuvattu'kuvassa'3.''

'
Kuva'3.'Organisaatiokuva'

'

Toteutuskompetenssitiimit' jakautuvat' tarjooman' mukaisesti' Growth' Hacking' (suom.'

kasvuhakkerointi),' Teknologia,' Sisältö' ja' Analytiikka.'Growth'Hacking' on' toiseksi' suurin'

yksittäinen' tiimi'23' jäsenellään.'Tästä' ja' teknologia' tiimeistä' tullaan'myöhemmin'vuoden'

2017'aikana'eriyttämään'kaksi'erillistä'roolitiimiä.'Hallinnolliselle'ja'sisäiselle'työlle'on'oma'

yhteinen' tiiminsä,' josta' vastaa' talousjohtaja.'Matriisissa'Puola' ja'Ruotsi' edustavat' omia'

tiimejään.' Puola' on' puhtaasti' teknologiatiimi' ja' kaikki' osaajat' ovat' osana' globaalia'

resurssipoolia.'Puola'on'selkeästi'osa'kokonaistoimintaa' ja' tekee'paljon'yhteistyötä'mm.'

ResurssiT'ja'tuotantojohtajan'kanssa.'Tiimeissä'ei'ole'erityistä'juniorTseniorTasetelmaa'vaan'

kukin' työntekijä' resursoidaan'osaamisensa'perusteella.'Ruotsi' toimii' itsenäisemmin'kuin'

Puola.' Ruotsin' tiimissä' on' edustusta' eri' kompetenssitiimeistä:' lokaaleja'

asiakkuusvastaavia,' growth' hackereita' ja' sisältöosaajia,' muttei' vielä' teknologiaosaajia.'

Nykytila,' ja' samalla'myös' tavoitetila' on,' että'Ruotsi' on'mukana' koko' organisaatiotason'

tekemisessä,' eikä' eri' yksiköiden' ole' tarkoituksena' ”kulkea' omia' polkujaan”' vaan' olla'

vahvasti' toiminnaltaan' ja' käytännöiltään' osa' organisaatiotasoa.' Myyntitiimi' toimii'

myyntijohtajan' alaisuudessa' ja' tiimi' on' jaettu' kahteen' myyntiryhmään:' B2B' ja' B2C.'
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Käytännössä'yrityksen'asiakkaat'ovat'kuitenkin' lähes'yksinomaan'B2BTasiakkaita,'mutta'

B2CTtiimin'vastuulla'ovat'ne'asiakkaat,'joiden'oma'loppuasiakas'on'kuluttaja.'Johtoryhmän'

kokoonpano' on' operatiivinen' johtaja,' talousjohtaja,' myyntijohtaja' ja' toimitusjohtaja.'

Projekteissa' toimitaan' kompetenssitiimirajat' ylittäen' ja' tyypillisimmin' projektitiimien'

kokoonpano'kattaa'osaajia'kaikista'tiimeistä.'Kaikki'tiimit'ovat'tulosvastuullisia'ja'yrityksen'

liikevaihto' jaetaan' tiimeittäin' projektiraportoinnin,' laskutuksen' ja' muiden' taloustietojen'

mukaisesti.'

'

3.2' Yrityksen'projektitoiminnan'nykytila'

'
Yritys' on' yrityshistoriansa' ja' nopean' kasvunsa'myötä' tilanteessa,' jossa' tarve' toiminnan'

rakenteiden' ja' prosessien' kirkastamiselle' ja' päivittämiselle' on' ilmeinen.' Nykytilassaan'

prosessit' ja'projektit' toimivat'osin'yksilövetoisesti,'osin'vanhojen'tottumusten'mukaisesti.'

Nykyinen' ”vanha”'malli' on' toimiva,'mutta' se' ei' palvele' nykyisen' liiketoiminnan' tarpeita.'

Nykytilan'kirkastuksessa'käyttöön'jo'osin'otettu'(johtoryhmän'esittely'11/2016)'ja'otettava'

projektimalli' pyrkii' yhtenäistämään' projektitoiminnan' käytänteitä' ja' erityisesti'

yksinkertaistamaan'projektiprosessia.'Tämä'projektimalli'on'se,'jota'tässä'työssä'pidetään'

nykytilana,' vaikka' se' on'myös' samalla' tavoitetila.'Projektimallin' rinnalla' on'myös'MaaS''

(Marketing'As'A'Service)' eli'markkinointia' palvelunaTprosessi.' Tämä'MaaSTprosessi' on'

kolmivaiheinen' muutoshallintatyyppinen' tuotantoprosessi,' johon' asiakkuudet' ja' palvelut'

siirtyvät' projektiprosessin' jälkeen.' Käytännössä' jatkuvissa' palveluissa' suunnitellaan' ja'

toteutetaan'muutoksia.'MaaSTprosessi'on'osa'jatkuvien'palveluiden'prosessia'ja'se'on'vielä'

työstövaiheessa.' Tavoitteena' on' toimia' molemmissa' prosesseissa' Minimum' Viable'

ProductTmetodologian' mukaisesti,' jolloin' pienimmällä' mahdollisella' työmäärällä' ja'

panoksella' saadaan' asiakkaalle' mahdollisimman' asiakasvastaava' tuote' tai' palvelu.'

Prosessit'(projekti'ja'MaaS)'ja'niiden'ylätason'vaiheet'on'esitetty'kuvassa'4.''

'
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'
Kuva'4.'Toimitusmalli,'Projektiprosessin'vaiheet' ja'MaaST' ja' tuotantoprosessien'vaiheet.'

(Kulmala,'2016)'

'

'

Projektien,luokittelu,,
'
Projektin' perusmääritelmänä' toimii' sen' laskutettavan' työn' euromääräinen' koko.'

Projekteiksi'luokitellaan'kaikki'ne'toteutukset,'joiden'työmäärän'hinta'on'vähintään'20'000€.'

Tämän' koon' ylittävät' projektit' on' luokiteltu' viiteen' eri' nimettyyn' luokkaansa' niiden'

lopputuloksen'perusteella:''

1.' System'implementation'projects'eli'käyttöönottoprojektit'

2.' System'development'projects'eli'järjestelmäkehitysprojektit'

3.' Creative'concepts'eli'luovat'konseptiprojektit'

4.' Consultancy'projects'eli'konsulttiprojektit'

5.' Analytics'projects'eli'analytiikkaprojektit.'Tähän'eivät'kuulu'järjestelmäkäyttöönotot.'

Luovat'projektit'ovat'harvoin'yli'20K€,'koska'ne'ovat'usein'joko'jatkuvien'palveluiden'

toteutuksen'tai'muiden'suurempien'projektien'osana.'

'

Projektiprosessi,
'
Projektiprosessissa'on'neljä'vaihetta:'myynti'(Sales),'löytö'(Discovery),'rakennus'(Build)'ja'

päättäminen/luovutus' (Close/Handover).' ' Vaiheet' on' esitetty' kuvassa' 5.' Prosessissa'

kunkin'vaiheen'suoritteet'on'määritelty.'Lisäksi'prosessissa'on'kuvattu'seuraavan'vaiheen'

edellytykset'ja'vaiheiden'väliset'tarkistuspisteet.'Tarkistuspisteissä'määritettyjen'tehtävien'
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ja' dokumenttien' tulee' olla' valmiina' ennen' seuraavaan' vaiheeseen' siirtymistä.' Malliin'

kuuluvat' myös' dokumenttipohjat,' mutta' tätä' työtä' tehtäessä' ne' eivät' kaikki' ole' vielä'

valmiina.'Projektin'ensimmäisessä'eli'myyntivaiheessa'keskitytään'tarjouksen'tekemiseen,'

joskin' tarkka' hinta' ja' toteutettava' malli' tai' konsepti' ovat' vielä' avoinna.' LöytöTvaihe' on'

tuotteistettu' ja' se' kestää'4T6Tviikkoa.'Tässä' vaiheessa' tulevan'projektin' laajuus' ja' hinta'

määritellään.' Tämän' vaiheen' sisältö' vaihtelee' projektityypin' mukaan,' esim.' luovissa'

projekteissa'tämä'on'konseptinluontivaihe'ja'teknologiaprojekteissa'strategiavaihe.'LöytäT

vaihe' toimii' eräänlaisena' vaatimusmäärittelyvaiheena' projektille' ja' samalla' projekti'

suunnitellaan' tarkemmalla' tasolla' kolmen' eri' workshopin,' teknologia,' käyttötapaus' ja'

yleinen' suunnittelu,' avulla.' LöytöTvaiheen' lopputuloksena' tiedetään' projektin' resurssien'

allokointitilanne.' Vaiheen' lopputuloksena' ovat' myös' projektisuunnitelma' sekä' Scope' of'

WorkTdokumentti,'jolla'määritellään'projektin'laajuus,'asiakkaan'allekirjoitettavaksi.'LöytöT

vaiheen'lopuksi'pidetään'sisäinen'projektinkäynnistys,'KickTOffTpalaveri,'läpikäydään'roolit'

ja' vastuut,' työkalut' ja' kyseisen' projektin' KanbanTmetodiikka.' RakennusTvaihe' on'

projektitoteutusT,'eli'implementaatiovaihe.'Käytännössä'MaaSTvaihe,'eli'jatkuvan'palvelun'

toteutus,'voi'alkaa' jo'rakennusTvaiheessa.' 'Käytännössä'osassa'projekteista' toteutetaan'

asiakkaille'erillisiä'polkuja,' joita'voidaan'suoraan'siirtää'yksittäin'tuotantoon'ja'ylläpitoon.'

Projektimallin' viimeinen' vaihe' on' projektin' päättäminen' ja' luovutus,' jolloin' projekti'

päätetään'ja'myöhempi'toteutus'ja'koko'asiakkuus'siirretään'jatkuvien'palveluiden'piiriin.''

Jatkuviin' palveluihin' siirrytään,' mikäli' projekti' ei' ole' kertaluontoinen.' Nykyinen'

projektitekeminen' ei' kuitenkaan' ole' tarpeeksi' systemaattista' ja' edellä' kuvatun'

projektiprosessin'käyttöä'pyritään'vasta''vahvistamaan.'

'
Kuva'5.'Projektin'vaiheet'Myynti,'löytö,'rakennus'ja'päättäminen/luovutus'(Kulmala,'2016)'

'

Yrityksessä'toimitaan'ketterän'kehityksen'metodein,'mutta'projektien'tehtävien'tiloja'ei'ole'

tarkkaan'määritelty.'Tällä'hetkellä'on'käytössä'projektista'riippuen'eri'tiloja:'tehtävä'(to'do),'

työn' alla' (in' progress),' toteutettu' (done)' tai' kehitysjono' (backlog),' valittu' toteutettavaksi'

(selected' for' development),' testaus' (testing).' Näiden' määritelmien' haasteena' on'

esimerkiksi'se,'että'yhteistä'tapaa'valita'toteutettavaksi'(selected'for'development)'ei'ole.'

Tämä'määritetään'kunkin'projektin'kohdalta'erikseen'ja'tapa'on'sinällään'toimiva.'
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Järjestelminä' käytössä' Yrityksellä' on' Jira' projektien,' tehtävien' ja' tikettien' hallintaan,'

samaan' tuoteperheeseen' kuuluva' Tempo' resursointia' varten' sekä' taloushallinnonT' ja'

tuntikirjausjärjestelmänä'Severa.'Asiakkaiden' tietoja'säilytetään'pilvipalvelussa'Drivessa,'

jossa'on'asiakaskohtaiset'projektikansiot.'

'

Jatkuvan' markkinointipalvelun' MaaS' (Marketing' as' a' Service)' työstö' on' Jirassa' oma'

projektinsa' ja' sen' tehtäville' kirjataan' tunteja' samaan' tapaan' kuin' muillekin' projekteille.'

MaaSTtyötä' kuitenkin' raportoidaan' tarkemmin' SaaS' (Software' as' a' Service)' ohjelmisto'

palvelunaTperiaatteiden' mukaisesti,' SLA' (Service' Level' Agreenment)' eli'

palvelutasosopimusten'mukaisella'tasolla'ja'mm.'kuukausiraporteilla.'

'

Roolit,ja,vastuut,
'
Projektiprosessin'mukaisesti'projekteista'vastuussa' ja'rooleissa'ovat'asiakkuusvastaava,'

projektipäällikkö,' projektin' teknologiatekemisestä' vastaava' tekninen' projektipäällikkö,'

projektin' liiketoimintaprosessien' ja' liiketoiminnan' osaTalueesta' vastaava' liiketoiminnan'

projektipäällikkö'ja'eri'substanssienasiantuntijoita.'Tämä'malli'on'tämän'työn'tekohetkellä'

käytössä'suurimmissa'projekteissa,'mutta'koko'Yrityksen' laajuisesti' tämä'malli'on'vasta'

tavoitetila.'Muita'yhdenmukaisia'malleja'Yrityksessä'ei'ole'käytössä'ja'siksi'tämä'roolikuva'

edustaa'tässä'työssä'Yrityksen'projektiprosessin'rooleja'ja'vastuita.'Nämä'roolit'ja'niiden'

tarkemmat'vastuut'ylätason'tehtäväkokonaisuuksineen'on'kuvattu'kuvassa'6.''

'
Kuva' 6.' Tavoitetilan' projektiroolien' asemointi' projektissa' ja' roolien' vastuulla' olevat'

tehtäväkokonaisuudet.'(Mukaillen'Kulmala,'2016)'
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'

Tätä' työtä' kirjoitettaessa' yrityksen' projektipäällikkyys' on' roolina' murroksessa,' sillä'

toistaiseksi' suurin' osa' projektipäälliköistä' on' ollut' osaamiseltaan' joko' teknisiä' tai'

liiketoimintaan' erikoistuneita' strategiakonsultteja,' vaikka' projektimallin' mukaisesti'

projektipäällikön' tulisi' kyetä' hallitsemaan' kokonaisprojekti' pelkän' teknologiatoteutuksen'

sijaan.' HankeTtason' projektipäällikkökompetenssi' puuttuu' yrityksestä' lähes' kokonaan.'

Kokonaistilannetta' projekteista' pyrkii' seuraamaan' ResurssiT' ja' tuotantojohtaja,' mutta'

hänellä' ei' toistaiseksi' ole' työkaluja' muuhun' kuin' yksittäisten' projektien' seurantaan.'

Talousjohtaja'ja'kontrolleri'seuraavat'yleisesti'projektin'laskutusta.'

,
Projektien,resursointi,
'
Yrityksen' organisaatio' on' jaettu' globaaleihin' kompetenssiryhmiin' TempoTjärjestelmässä.'

Yksittäisessä'kompetenssiryhmässä'on'henkilöitä'eri'profiileilla' ja'osaamisalueilla,'mutta'

samaan' teknologiaan' liittyen.' Kyvykkyyksien' hallinta' on' kompetenssitiimien' esimiesten'

vastuulla.'Kyvykkyyksien'hallinnalla'tarkoitetaan'osaamisen'tason'ja'osaamisen'jakauman'

hallintaa.' Kompetenssitiimien' esimiesten' on' myös' tunnettava' resurssitilanteensa.' Myös'

serfitiointien'ja'teknologioiden'kompetenssien'kartoittaminen,'ymmärtäminen'ja'lisääminen'

ovat'kompetenssitiimien'esimiesten'vastuulla.'Resursointia'voi'tarkastella'myös'talotasolla.'''

'

Resursointia'voi'Tempossa'tarkastella'henkilöittäin'päivätasolla.'Tällä'hetkellä'resursointi'

tehdään'manuaalisesti' ja'%Tallokaatiolla.' Tavoitteena' resursoinnissa'on,' että' seuraavan'

viikon' resursointi' on' suunniteltu' tarkemmalla' tasolla,' sen'myöhäisempiä' suunnitelmia' ei'

yleensä'vielä'ole'tarkemmin'kirjattuna.'Resursointi'ylätasolla'läpikäydään'hallinnollisessa'

operatiivisessa'palaverissa'viikoittain.'Ylätasolla'myynnin'ja'osaamisen'hallinnan'kannalta'

tämä' resursointitapa' riittää,' sillä' sen' pohjalta' voidaan' laskea' lisämyynnin' tarve' ja'

mahdollisuudet.'Asiakkuuskohtaisen'resursoinnin'hallinta'ja'seuranta'tarkemmalla'tasolla'

on'asiakkuuksien'itsensä'vastuulla'ja'sitä'toteutetaan'ja'hallitaan'Tempon'sijaan'ja'lisäksi'

erilaisissa' ExcelTtaulukoissa.' Käytänteet' ovat' moninaisia' ja' kirjavia.' Projektiportfolion'

kannalta' tämä' ei' ole' tarpeeksi' täsmällinen' tapa' resursoida' eikä' raportoida' tunteja.'

Projektien' ylätason' tehtävät' ovat' Severassa' ja' tarkemman' tason' tehtävät' Jirassa.'

Nykytilassa'tunnit'kirjataan'Severaan'ja'ne'ovat'irrallaan'Jiran'tehtävätasosta'ja'Tempon'

resurssiallokaatiosta.''JiraTtehtävissä'on'tehtävän'tavoiteaika'ja'tehtävän'aloitusaika.'Mikäli'

projektin' tehtävät' eivät' täsmääkään' projektin' alussa' suunniteltuihin' ja' kirjattuihin,' olisi'

allokointia'Tempossa'muutettava.'Näin'ei'kuitenkaan'aina'tehdä'ja'resursoinnin,'todellisen'

työn'ja'tuntikirjausten'kohtaamista'ei'tapahdu'ja'mm.'ennustettavuus'aiempien'toteumien'
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pohjalta' ei' ole' pätevää' tai' täsmällistä.' Aiempien' toteumien' seuranta' on' osin' jopa'

mahdotonta.'

'

Projektien,budjetointi,ja,laskutus,
'
Projektit' toteutetaan' joko' tavoitehintaisena' tai' kiinteähintaisena.' Tavoitehintaisille'

projekteille' on' tyypillisesti' määritelty' tuntihinnan' leikkuri' ja' kattohinnan' tullessa' vastaan'

laskutusta' ei' enää' voi' tapahtua.' Käytännössä' projektien' laskutus' alkaa' heti' kun' työt'

alkavat.'Tällä'hetkellä'projektien'myyntihinnat,'tavoiteajat,'projekteille'kirjatut'työmäärät'ja'

toteutuneet' tuntihinnat' näkyvät' vain' Severasta,' jossa' myös' laskut' muodostetaan.'

Hinnoittelu'perustuu'asiakkuuden'sopimuksiin'ja'osalla'asiakkaista'on'Severassa'erillinen'

henkilötason' hinnastonsa.' Asiakkuuksissa,' joissa' hinnastoa' ei' ole,' hinnat' määritellään'

sopimuksen'pohjalta' projektikohtaisesti.' Tyypillisesti' niiden'projektien,' joissa' toteutetaan'

uusia' teknologioita,' tuntimäärä' ylittää' suunnitellun' ja' tämä' johtaa' sekä' tuntihinnan' että'

projektikannattavuuden'laskuun.'

'

Nykytilanteen,portfolio,ja,projektiseuranta,
'
Projekteista'ei'ole'olemassa'minkäänlaista'portfoliota' ja'käytännössä'projektien'statusta,'

hintoja,' kuluja' ja' resursseja' voi' seurata' ja' tarkastella' vain' projekti' kerrallaan.' Koska'

seurantaa'ei'ole,'ei'ennakointia'tai'ennustamista'voida'tehdä'kuin'myynnin'perusteella'ja'

kunkin' projektin' yksittäisellä' seurannalla.' Joskin' on' tunnistettu,' että' projektipäälliköiden'

jakautunut'vastuu'ja'aiemman'projektitoimintamallin'vaihtelevuus'ja'selkeän'yhteisen'mallin'

puute'ovat' johtaneet' siihen,' että' yksittäisten'projektien'projektipäälliköt' eivät' välttämättä'

seuraa'oikeita' ja' relevantteja'projektimittareita'eivätkä'näin'edes'osaa'antaa'näkemystä'

oman'projektinsa'tilanteesta'tai'tulevaisuudesta.'

'

Nykytilan,yhteenveto,
,
Yrityksen' organisaatio' on' voimakkaassa' kasvussa' ja' projektihallinnan' metodologian'

kehitys' on' aloitettu.' Nykyinen' projektimalli' kuvaa' projektiprosessin' lähinnä' myynnin' ja'

projektin' asettamisen' näkökulmasta.' Tällaisenaan'malli' ja' projektien' onnistuminen' ovat'

riippuvaisia' vain' projektipäällikön' kyvykkyyksistä' ja' kokemuksesta' sekä' projektitiimin'

onnistumisesta.' Projektiprosessin' mukaisesti' projektien' käytännön' toteutusta' ja'

projektinhallinnan'täsmentämistä,'yhdenmukaistamista'ja'tehostamista'varten'on'tarkoitus'

määrittää' projektiprosessin' vaiheiden' yhdenmukaiset' tuotokset' ja' niitä' varten'

dokumenttipohjat.' ' Näiden' lisäksi' projektipäällikön' roolin' kirkastus' on' merkittävä' osa'

kyvykkyyksien'parantamista.'Projektipäälliköiden'ja'projektinhallintaan'liittyvien'eritasoisten'
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roolien' osaamistasot' ovat' projektimalliin' nähden' toistaiseksi' varsin' vaihtelevia' ja'

henkilöiden' taustoista' ja' kyvykkyyksistä' riippuvaisia.' Yrityksessä' on' selkeä' tarve'

projektinhallintaosaamisen' kehittämiselle' ja' vahvistamiselle.' Tämä' edellyttää' myös'

laajempaa' muutosta' Yrityksen' projektitoimintatavoissa.' Projektimalli' sinällään' ei' anna'

projektinhallintaan'työkaluja'tai'linjauksia.'Projektien'kokonaishallintaa'ei'tällä'hetkellä'ole,'

vaan' projekteja' seurataan' yksittäin' ja' seurannassa' käytettävät' tiedot' riippuvat'

projektipäällikön' kyvykkyyksistä' ja' toimintatavoista.' Projektikehitysprojekti' on' kuitenkin'

meneillään'ja'tarpeet'muutokselle'on'tunnistettu.'Projektiportfolio'on'osin'täysin'tuntematon'

käsite'ja'mittarit,'määreet,'tiedot'ja'toimintamallit'sen'toteuttamiseksi'puuttuvat'toistaiseksi'

tai'ne'ovat'ainakin'hyvin'hajanaisia'ja'vaihtelevia.'Toistaiseksi'Yrityksessä'ei'ole'ollut'edes'

sopivaa'roolia'projektiportfolion'johtamisen'toteuttamiseksi.'Nähtävissä'on'lisäksi'selkeästi'

haaste' kolmen' maan' yhteisten' toimintatapojen' saavuttamiseksi.' Nykyisellään' kussakin'

maassa'toimitaan'omien'käytänteidensä'mukaisesti'ja'tämänkin'vuoksi'tarve'yhtenäiselle'

toimintamallille'on'akuutti.'

'

4, Yrityksen,portfoliotoiminnan,tavoitetila,

 
Yrityksen' tavoitetila' selvitettiin' lokaTmarraskuussa' 2016' yrityksessä' käytyjen'

puolistrukturoitujen' haastattelujen' (3' kpl)' perusteella.' Haastateltavana' oli' pääasiassa'

yrityksen' ResurssiT' ja' tuotantojohtaja.' Lisäksi' käytettiin' yrityksen' omaa' materiaalia'

erityisesti'järjestelmäT'ja'prosessiuudistukseen'liittyen.'

'

Yrityksen' eritasoisten' työntekijöiden' näkemykset' ja' kokemukset' projektiportfoliosta'

vaihtelevat'ja'osalle'koko'portfolioajattelu'on'täysin'uutta'sekä'terminä,'että'toteutuksena.'

Tässä' tavoitetilan' kuvauksessa' keskitytään' ResurssiT' ja' tuotantojohtajan' kanssa'

määriteltyihin' tavoitetilan' edellytyksiin,' tavoitteisiin' ja' näkemyksiin' yritysjohdon' ja'

projektiportfoliojohtamisen'näkökulmasta.''

'

Yrityksen' projektitoiminnan' nykyT' ja' tavoitetiloja' määrittävät' vahvasti' meneillään' olevat'

projektitoiminnan'kehityshankkeet.'Kehityshankkeet'ovat'projektijärjestelmäkehitysprojekti'

ja'Project'ExcellenceTkehitystyö.'Päätavoitteena'on'saada'koko'prosessi'alkaen'myynnistä,'

projektimalliin' ja' Tprosessiin,' raportointiin' ja' seurantaan,' yhtenäistetyksi.' Tämä' on'

tavoitteena' toteuttaa'siten,'että' tietojärjestelmät' tukevat'vahvasti'prosesseja' ja'prosessit'

ovat' yhtenäisessä' linjassa' ja' siten,' että' raportointi' on' mahdollisimman' automaatioT' ja'

datapohjaista.' Lisäksi' tavoitteena' on,' että' projektien' reaaliaikainen' seuranta' ja'

liiketoiminnan' ohjaaminen' projektien' kautta' ovat' tarkoituksenmukaisia' ja' mahdollisia.'
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Projektijärjestelmäprojektin' toteuttaa' ulkopuolinen' toimija' ja' tavoitteena' on' yhdistää'

olemassa'olevat'kolme'tietojärjestelmää'(Jira,'Tempo'ja'Severa)'integroiden'toisiinsa.'

'

Käytössä,olevat,järjestelmät,
'
Jatkossa'projektitoimintaan'liittyvät'järjestelmät'ovat'Jira,'Tempo'ja'Severa.'

Järjestelmien'roolit'ovat'karkeasti'seuraavat:'

•' Jira:'projektitiedot'ja'projektien'raportointi.'Tekijöiden'työkalu.'

•' Tempo:'resursointitiedot.'Projektipäälliköiden'ja'hallinnon'työkalu.'

•' Severa:'laskutustiedot'ja'talouden'raportointi.'Hallinnon'työkalu.'

Näitä' järjestelmiä' ja' niissä' käsiteltäviä' tietoja' integroidaan' toisiinsa'

projektijärjestelmäprojektin' kuluessa.' Käytännössä' vanhan' Jiran' tilalle' pystytetään' uusi'

Jira,' ja' vanhat' projektit' arkistoidaan.' Yksi' nykytilan' haasteista' on' vanhoista' projekteista'

saatavan'tiedon'hyödyntäminen'ja'siitä'oppiminen.'Aiemmin'tälle'tiedon'talteen'ottamiselle'

tai' hyödyntämiselle' ei' ole' ollut' prosessia' eikä' mekaniikkaa' lainkaan.' Tavoitetilassa''

historiatiedon' tallentaminen' on' suunniteltu' lähinnä' projektin' mekaanisia' tietoja' koskien.'

Tällaisia' ovat' projektin' tehtävärakenteisiin' sekä' budjetointiin' ja' toteumiin' liittyvät' tiedot.'

Muuta'tietoa'tavoitemallissa'ei'ole'määritelty'tallennettavan'järjestelmiin.'

'

Jira' tarjoaa' ”Jira' Project' Portfolio”Ttyökalun,' joka' ei' vastaa' tässä' työssä' kuvailtavaa'

projektiportfoliota'vaan'on'työkalu'projektipäälliköille'useiden'yhtäaikaisten'ja'rinnakkaisten'

projektien'hallintaan' ja' suunnitteluun.'Työkalu'on'sellaisenaan'kyllä'hyödynnettävissä' ja'

hyödyllinen' yhden' asiakkuuden' sisäisten' projektien' päävaiheiden' suunnitteluun' ja'

allokointiin'suhteessa'toisiinsa.'Henkilöresurssien'kiinnittäminenkin'on'mahdollista,'mutta'

tiedot'eivät'kulkeudu'Tempoon,'joten'sikäli'resursointia'Jiran'Project'Portfoliossa'ei'kannata'

tehdä.'Mikäli'projekti'suunnitellaan'tällä'työkalulla,'heijastuvat'projektin'toteumat'suoraan'

tähän' portfolioon.' Tätä' ominaisuutta' ei' ole' missään' aiemmassa' Yrityksen' käytössä'

olevassa'järjestelmässä.'Tämä'työkalu'ei'toistaiseksi'ole'käytettävissä.'

'

Projektiportfolion,tiedot,
,
Nykytilassa'edes'käynnissä'olevien'projektien'määrä'ei'ole'yksiselitteisesti'tiedossa,'joten'

projektiportfolion' tavoitteena' on' koota' projektien' tiedot' yhteen.' Tavoitetilana' on' saada'

olemassa'olevista'järjestelmistä'projektiportfolioraportti,'joka'sisältää'seuraavat'tiedot:'

•' Projektin'nimi''

•' Lyhyt' kuvaus' projektista' (tämä' voi' olla' myös' tarkemman' porautumisen' alla'

raportissa)'
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•' Projektin'aloitusT'ja'päättymispäivämäärät'

•' Kuvaus'

•' Teknologia'tai'tarjooma:'teknologia,'salseforce,'adobe,'marceto'

•' Projektin'tyyppi'(luvussa'3.2.1.'Projektien'luokittelu'esitellyt'tyypit)'

•' Värivalot'(vihreä,'keltainen'tai'punainen)'projektin'tilanteesta'

o' Värivalojen'väri'määräytyy'kolmen'tekijän'summana:'aikataulu,'resurssit'ja'

laskutus/budjetti.' Näistä' merkittävimpiä' portfolioseurannan' kannalta' ovat'

aikataulu' ja' resurssit.' Sillä' jos' resurssit' tai' aikataulu' pettävät,' ovat' kaksi'

muuta'myös'suunnitelman'ulkopuolella.'

o' Ideaalitilanteessa' värivaloista' pääsisi' pureutumaan' suoraan'

resurssinhallintaan,' jossa' vastaavat' värit' toistuisivat' selityksineen.' Tälle'

tasolle'pääseminen'edellyttänee'kuitenkin'pitkän'aikavälin'kehitystyötä.'

o' Liikennevalotietojen'on' tultava' järjestelmästä' suoraan' ja'näiden'portfolion'

kannalta' kriittisten' ja' kriittisesti' tarkasteltavien' tietojen'on'oltava'puhtaasti'

dataperusteisia,'projektipäälliköiden'omia'näkemyksiä'projektin'statuksesta'

ei'huomioida'tässä'yhteydessä.'

'

Kaikkien' näiden' tietojen' tulee' olla' ja' niiden' tulee' olla' esitettävissä' siten,' että' ne' ovat'

yksiselitteisiä,' tulkinnanvaraa' ei' ole,' eikä' niitä' tarvitse' selittää.' Merkittävää' on,' että'

portfoliossa' ei' ole' mitään' tietoja,' jotka' eivät' aiheuta' toimenpiteitä.' Tällaiset' tiedot' ovat'

portfoliotoiminnan'kannalta'tarpeettomia'ja'turhia.'

'

Jiran'vakioraportti'(projektikortti)'tarjoaa'kaikki'nämä'tiedot'projekteista,'raportti'ei'vain'ole'

ollut' käytössä' eikä' sen' olemassaolosta' ennen' järjestelmäprojektia' tiedetty.' Värivalojen'

kohdalla'tietoja'on'muokattava'vielä,'jotta'niiden'toteutus'on'mahdollista.''

'

Jotkin'projektin'muutkin'tiedot'ovat'portfolion'kannalta'kiinnostavia,'mutta'niiden'näkyvyys'

itse' raportilla' ei' ole' tarkoituksenmukaista.' Muita' tietoja' on' tarkoitus' tarkastella' vain'

pureuduttaessa'projektin'tietoihin'syvemmin'tai'tarkemmin.'Tällaisia'tietoja'ovat:''

•' projektin'milestonet' T' näiden' tason' ja' tilanteen'näkymisen' toteutustapa' ja' tarkan'

näkymän' mielekkyys' edellyttävät' harkintaa' ja' suunnittelua.' Milestonejen''

seuraaminen' ei' tuo' portfoliolle' lisäarvoa.' Toisaalta' isojen' ja' merkittävien'

milestonejen' näkymisen' hyöty' voisi' olla' projektien' riippuvuussuhteissa' toisiin'

projekteihin,'mutta'tämäkin'on'osa'resurssienhallintaa'ja'sikäli'tarpeetonta.'

•' projektin'arvo'eli'myyntihinta'
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•' mikäli' mahdollista,' jokin' projektin' tulevaisuudesta' yksiselitteisesti' kertova' määre'

olisi'kiinnostava.'

'

Riskienhallinta,
'
Riskienhallintaa' varten' uuteen' projektimalliin' lisätään' riskiehallintaTtemplate.' Se' on' osa'

projektisuunnitelmapohjaa.'Riskienhallinnan'pohjana'on'siis'projektisuunnitelma'ja'vastuu'

sen'tekemisestä'on'projektipäälliköllä.'Riskien'hallinta'on'projektin'ohjausryhmän'vastuulla,'

mikäli' projektissa'on'ohjausryhmä.'Riskisuunnitelmaa'ei' erikseen'hyväksytetä,'mutta' se'

hyväksytetään' jatkossa' asiakkaalla' osana' projektisuunnitelmaa.' Tällöin' asiakkaalle'

esitellään' ja' hyväksytetään' myös' suurimpien' riskien' todennäköisyys,' probability,' ja'

vaikutus,' impact.' Riskien' seuranta' on' perinteisesti' kolmiportaista' ja' värivaloja' voidaan'

hyödyntää'raportoinnissa.'

'

Projektien,riippuvuudet,
'
Projektien' riippuvuudet' toisistaan' liittyvät' pääasiassa' resursseihin.' Koska' yritys' on'

kokoluokaltaan'keskisuuri,'ei'resursseja'ole'käytettävissä'dedikoidusti'jokaiseen'projektiin'

erikseen' ja' resurssien' suunnittelu' on' yksi' ydintoiminteista.' Järjestelmäuudistuksella'

pyritään'saattamaan'resursoinnin'suunnittelu'ja'projekteissa'toteutuvat'työt'ja'niihin'liittyvä'

resurssien' suunnittelu' vielä' läpinäkyvämmäksi,' selkeämmäksi' ja' yksikertaisemmaksi.'

Tällöin' tavoitetilassa'datapohjainen' raportointi' projektien' välisistä' resurssiriippuvuuksista'

on'toteutettavissa'ja'seurattavissa'reaaliaikaisesti.''

'

Tavoitetilan,projektiprosessi,
'
Tavoitetilan' projektiprosessin' tarkoituksena' on' selkeyttää' ja' yhdenmukaistaa' nykyistä'

projektiprosessia,' tuottaa' projekteista' oikeaa' ja' yhdenmukaista' dataa' ja' mahdollistaa'

projektien'seuranta,'raportointi'ja'portfoliotason'ohjaus.'

Projektiprosessin'vaiheet'portfolion'ja'siihen'liittyvän'datan'näkökulmasta'ovat:'

1.' Myyntivaihe'

T' Järjestelmä:'Salesforce'Sales'Cloud'

1.' Vastuu:' Myyjä.' Myynnillä' on' oltava' niin' hyvä' käsitys' työstössä' olevien' casejen'

potentiaalisuudesta,'että'todennäköisimmistä'projekteista'voidaan'poimia'tiedot.'

T' Tiedot:'MyyntiTcasen'tiedot,'90%'varmoista'projekteista,' joissa'project'offer'tehty,'

siirrytään'vaiheeseen'2.'

2.' Projektin'luominen,'”project'frame”'

T' Järjestelmä:'Jira'(nykyisin'Severa)'
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T' Vastuu:'ResurssiT'ja'tuotantojohtaja'('kontrolleri,'talousjohtaja,'hrTassintant),'kirjaa'

käsin''

T' Tiedot:'Projektin'nimi,'alku'pvm,'loppu'pvm,'asiakas,'resurssit,'tuntihinta'

3.' Resursointiallokaatio'

T' Järjestelmä:'Tempo'

T' Vastuu:'ResurssiT'ja'tuotantojohtaja,'kontrolleri,'talousjohtaja,'hrTassintant'

T' Tiedot:'Projektiin' liittyvän'tarjouksen'tiedot,'projektin'alku' ja' loppuaika,'asiakas' ja'

tuntihinta''

4.' Projektin'tarkempi'luominen'T'kun'projekti'on'resursoitu'ja'ostettu,'

T' Järjestelmä:'Severa'

T' Vastuu:' ResurssiT' ja' tuotantojohtaja,' kontrolleri,' talousjohtaja,' hrTassintant' –'

keskitetty'toiminto,'joka'tehdään'yhdessä'projektipäällikön'kanssa'

T' Tiedot:'Projektin'nimi,'alku'pvm,'loppu'pvm,'asiakas,'resurssit,'tuntihinta,'ylätason'

vaiheet'ja'tarkemman'tason'tehtävät,'tehtävien'ajoitus,'kunkin'tehtävän'resurssit'

5.' Projektin'tarkempi'luominen,'tehtävät,'”task'management'

T' Järjestelmä:'Jira'

T' Vastuu:'Projektipäällikkö'

T' Tiedot:'Projektin'nimi,'alku'pvm,'loppu'pvm,'asiakas,'resurssit,'tuntihinta,'ylätason'

vaiheet'ja'tarkemman'tason'tehtävät,'tehtävien'ajoitus,'kunkin'tehtävän'resurssit'

T' Tavoitetilassa3tämä3toiminto3on3osin3automatisoitu'

6.' Projektin'toteutus'ja'hallinta.'Tehtävien'tarkempi'kirjaus'ja'siirto'oikeille'henkilöille.'

Tehtävien'tekemisestä'huolehtiminen'ja'projektipäällikön'ajantasalla'pitäminen.'

T' Järjestelmä:'Jira'

T' Vastuu:'Tech'lead'ja'Business'lead'

T' Tiedot:'Projektin'nimi,'alku'pvm,'loppu'pvm,'asiakas,'resurssit,'tuntihinta,'ylätason'

vaiheet'ja'tarkemman'tason'tehtävät,'tehtävien'ajoitus,'kunkin'tehtävän'resurssit'

'

Project,Excellence`projekti,
'
Projektimallin' ja' –prosessin' rinnalla' on' keväällä' 2017' käynnistetty' Project' ExcellenceT

kehitysprojekti.'Projektin'tavoitteena'on'täydentää'projektimallia'käytännön'ohjeistuksella'

ja' templateTtyyppisillä'projektihallinnan'dokumenttipohjilla.'Projektin' tuottama'ohjeistus' ja'

dokumentit' tallennetaan' keskitetyksi' kokonaisohjeistukseksi' Yrityksen' intraan.' Tämän'

projektin'myöhemmässä' vaiheessa' pyritään'määrittämään' ja' toteuttamaan' toimintamalli'

projektinhallintaosaamisen'lisäämiseksi'ja'vahvistamiseksi'laajasti'koko'organisaatiossa.'
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'

Projektien,resursointi,ja,tuntikirjaus,
'
Tavoitetilassa' projektien' resursointi' toteutetaan' nykyistä' tarkemmalla' tasolla' ja' tämä' on'

järjestelmäuudistuksen'myötä'mahdollista.'Toistaiseksi'allokaatio'on'ollut'%Tjakoista,'mutta'

se'tulee'saattaa'tuntiperusteiseksi.''Tavoitteena'on,'että'Tempo'ja'Jira'toimivat'yhteen'siten,'

että' tehtävät' allokoidaan' jatkossa' henkilölle' Jirassa' ja' tehtävän' tavoite,' alkuT' ja'

päättymisajat'siirtyvät'suoraan'Tempoon.'Lisäksi'tunnit'kirjataan'jatkossa'Jiraan'suoraan'ja'

tarkasti'kyseiselle'allokoidulle'tehtävälle.'Täten'tiedot'portfolioseurantaa'varten'vastaavat'

projektin'todellista'allokaatiota'ja'tehtäväjakoa.'Tavoitteena'on,'että'henkilö'näkee'Jirasta'

koko' työkuormansa,' työtaskinsa,' toTdot:t'eli' tehtävät,'käynnissä'olevat' tehtävät' ja' tehdyt'

tehtävänsä.' Jirassa' tehtävälle' voi' kirjata' tunteja' joko' kellottaen' tai' kirjaten.' Näistä'

kellottamista'käytetään'lähinnä'Puolassa,'muualla'tunnit'kirjataan'erikseen.'Sisäiset'tunnit'

kirjataan' erillisenä' trainingTkoulutus' tai' esim.' travellingTmatkustus' projektinaan.'

Tulevaisuuden' tavoitteena' on' ottaa' käyttöön' nykyisistä' järjestelmistä' ominaisuus,' joka'

mahdollistaisi' nykyisen' ”käytössä' olevat' resurssit”Tnäkymän' lisäksi' suunnittelunäkymän,'

jossa' resurssien' käyttöä' voisi' suunnitella' jatkossa.' Tällainen' voisi' olla' Tempo' Planner.'

Tavoitteena' on' myös,' että' Jira' toimii' sekä' resurssien,' tehtävien' tekemisen' että'

tuntikirjauksen'perustyökaluna.'

'

Projektiportfolio,ja,toimintamallit,
'

Koska'projektiportfoliota'tai'edes'kokoavaa'raportointia'projekteista'ei'toistaiseksi'ole'ollut,'

ovat'yrityksen'tavoitteet'projektiportfolioon'liittyvälle'toiminnalle'laajoja.'Päätavoitteina'on''

•' hallita'ja'seurata'projektitoimintaa'sekä'

•' osata'ja'voida'oikeaTaikaisesti'puuttua'suunnitellusta'poikkeaviin'tilanteisiin.'

Tavoitteena'ei'ole'seurata'projekteja'tarkalla'tasolla'tai'suoraan'ohjata'projekteja'tai'niiden'

tehtäviä.'

'

Tavoitteena' on' saada' käyttöön' portfoliohallinnan'malli,' joka' kattaa' ohjauksen' eli'mallin,'

valvonnan'eli'järjestelmät'ja'päätöksenteon'eli'toimeenpanon.'Viimeisen'näkyvyys'yrityksen'

ylätasolla'riittää.'Johtoryhmätoiminnan'näkyminen'sekä'projektin'alussa,'että'läpi'projektin,'

on' yksi' toimintamallien' tarkennuksista.' Tavoitteena' on' saada' toiminnallinen' kyvykkyys'

tarkastella' projekteja' ja' kehitystä' etukäteen.' Tavoitetilana' on' luoda' malli' siitä,' mitä'

priorisoidaan,' kuka' päättää' ja' kuka' on' missäkin' ohjausryhmässä' eli' millainen' on'

projektisalkkuTjohtoryhmä.' Portfoliotoiminnassa' kyse' on' projektiportfolioraportin' pohjalta'

tehtävien' toimenpiteiden' määrittämisestä.' Toistaiseksi' projektiprosessimallin' ja'
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myyntiprosessien' tulevaisuudennäkymiin' ei' osata' reagoida' projektien' näkökulmasta'

riittävällä'tasolla.'

'

Projektien,priorisointi,
'
Projektin' priorisointi' on' yksi' tavoitteista,' jotka' tässä' työssä' on' huomioitava.' Yrityksen'

tavoitetila'priorisoinnille'on'ainoastaan'se,'että'projekteja'on'voitava'priorisoida,'mekaniikka'

ja' toteutustavat' sekä' priorisoinnista' johtuvat' johtamistoimenpiteet' ovat' kaikki' avoinna.'

Projektien' prioriteetteihin' liittyvät' riippuvuudet' ja' resurssit' pitäisi' voida' jotenkin' avata.'

Tavoitetilana'on,'että'kriittiseksi'priorisoituihin'projekteihin'reagoidaan,'mutta'selkeää'kuvaa'

siitä,'miten,'ei'ole.''

'

Tavoitetilan,yhteenveto,
'
Yrityksen' projektiportfolion' päätavoitteena' on' saada' aikaan' seurattava,' hallittava' ja'

johdettava' projektisalkku' –' projektiportfolio.' Projektiporfolio' on' tarkoitus' toteuttaa'

järjestelmien,'Jira,'Tempo'ja'Severa,'avulla.'Näihin'kootaan'tiedot'projekteista.'Tavoitteena'

on'yhtenäistää'projektimetodologiaa,'raportointia'ja'seurantaa'siten,'että'portfolion'hallinta'

mahdollistuu.'Tärkeä'osa'projektimetodologiaa'on'projektiprosessi,'jota'kirkastetaan'ja'jota'

päivitetään' projektienhallinnan' työkalupakilla.' Portfoliossa' on' tarkoitus' ylläpitää' kaikkien'

suurten' projektien' ajantasaisia' yksinkertaisesti' tulkittavia' tietoja.' Näistä' merkittävimmät'

ovat' nimi,' aloitus' ja' päättymispäivät,' kuvaus,' teknologia' tai' tarjooma,' tyyppi' ja' värivalot'

projektin' tilanteesta.' Osana' portfoliota' on' projektipäälliköiden' työvälineenä' toimiva'

riskienhallintaTdokumenttipohja,' joka' on' osa' projektisuunnitelmaa.' Lisäksi' käynnissä' on'

Project' ExcellenceTkehitys,' jossa' määritellään' ja' luodaan' projektipäälliköille'

projektinhallinnan' työkaluja' dokumenttipohjien' muodossa' sekä' suunnitellaan'

projektinhallintaosaamisen' syventämistä.' Projektien' riippuvuudet' on' tarkoitus' huomioida'

erityisesti' resurssinäkökulmasta.' Päätavoitteina' on' hallita' ja' seurata' projektitoimintaa' ja'

osata' ja' voida' oikeaTaikaisesti' puuttua' poikkeaviin' tilanteisin' projektin' ylätasolla.'

Tavoitteena' on' saada' kyvykkyys' projektiportfolion' johtamiseen' siten,' että' se' vastaa'

tarpeisiin' projektin' valvonnasta,' priorisoinnista' ja' päätöksenteosta.' Erillistä'

projektiportfolion'ylätason'strategista'tavoitetilaa'tai'Tmallia'Yrityksellä'ei'ole.'

'
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5' Tutkimusmetodologia'ja'työn'toteutus''

'
Työ' on' laadullinen,' kvalitatiivinen,' tutkimus,' koska' tämä' työ,' toisin' kuin' kvantitatiiviset'

tutkimukset,' keskittyy' yhden' yrityksen' toimintaan' eikä' sen' lopputulos' ole' suoraan'

yleistettävissä.' Lisäksi' Yrityksen' työntekijöillä' itsellään' on'merkittävä' roolinsa' koko' työn'

toteutuksen'ja'näkökulman'kannalta'(Lapan'et'al.,'2012,'ss'3T5)'Tutkimusmenetelmänä'on'

konstruktiivinen'tutkimusmenetelmä.'Konstruktiivisen'tutkimusmenetelmä'on'työtapa,'jonka'

tavoitteena'on'löytää'reaalimaailman'tai'teoreettiseen'ongelmaan'ratkaisu,'konstruktio,'joka'

testattuna'ratkaisee'ongelman'(Metsämuuronen,'2011).'Konstruktivismissa'ongelmalla' ja'

ratkaisulla' tulee' olla' käytännössä'merkitystä,' ratkaisun' tulee' toimia' käytännössä' ja' sillä'

tulee'olla'yhteys'aikaisempaan'teoriaan.'

Konstruktivistisella' tutkimuksella' tulee' olla' myös' teoreettinen' merkitys' tieteellisenä'

tutkimuksena,' teoreettisesti' perusteltuna.'Osana'metodia'on' vaikuttaminen' tosielämään,'

eikä'perimmäistä'ja'yhtä'totuutta'konstruktivistisen'näkemyksen'mukaan'ole.'Tässä'työssä'

analysoidaan' yrityksen' nykytilanne' ja' tavoitetila' ja' rakennetaan' näiden' ja' teoriataustan'

pohjalta'malli'konstruktiivisen'tutkimustyötavan'mukaisesti.'Konstruktiivisen'tutkimusotteen'

osana'on'luodun'mallin'testaaminen,'mutta'tässä'työssä'testin'tekeminen'ei'ole'ajallisesti'

ja' toteutuksellisesti' mahdollista,' sillä' malli' otetaan' asteittain' käyttöön' ja' osaksi'

liiketoiminnan'käytänteitä'ja'mahdolliset'iteraatiot'ja'tulokset'eli'vaikutukset'yritystoimintaan'

saadaan'vasta'myöhemmin.'Lisäksi'tämä'portfoliomalli'on'yrityksen'ensimmäinen'ja'toimii'

pohjana'myöhemmille'muutoksille'ja'kehitykselle.'(Lukka,'2001)'

'

5.1' Työn'toteutus'

Työ' toteutettiin' käyttäen' edellä' kuvattua' konstruktiivista' tutkimusmenetelmää'

tiedonkeruumenetelminä' puolistrukturoidut' ja' avoimet' haastattelut' ja' havainnointi.'

Menetelmän'mukaiset'tutkimusprosessin'vaiheet'ovat:'

1.' Tutkimusongelman'valinta'

2.' Teoreettisen'ja'käytännön'tuntemuksen'hankkiminen'kohdealueesta'

3.' Ratkaisumallin'rakentaminen'tutkimusongelman'ratkaisemiseksi'

4.' Ratkaisun'testaus'ja'oikeellisuuden'arvioiminen'

5.' Ratkaisun'arviointi'teoreettista'taustaa'vasten'

6.' Ratkaisun'laajemman'kontribuution'tarkastelu'

(Lukka,'2001)'

Näistä' vaiheista' neljättä' (4.)' ei' tässä' työssä' testauksen' ja' mallin' oikeellisuuden' ja'

toimivuuden' osalta' yllä' kuvatuista' syistä' toteuteta,' ainoastaan' mallin' oikeellisuutta'

arvioidaan.''
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Konstruktiivisen'tutkimusmenetelmän'vaiheet'on'kuvattu'kuvassa'7.'Työn'metodologia'ja'

vaiheet.' Samassa' kuvassa' on' kuvattu' konstruktiivisten' vaiheiden'mukainen' tämän' työn'

eteneminen'ja'työn'vaiheiden'metodologinen'ja'toteutuksen'sisältö.''

'
Kuva'7.'Työn'metodologia'ja'vaiheet.'

'

5.2' Haastattelut'

 
Yrityksen' tavoitetila' määriteltiin' lokaTmarraskuussa' 2016' Yrityksessä' käytyjen'

puolistrukturoitujen' haastattelujen' (3' kpl)' perusteella.' Haastattelujen' käyttöä'

tiedonkeruumenetelmänä'puoltaa'mahdollisuus'mukauttaa'haastattelua'haastateltavan'ja'

tilanteen'mukaan' joustavasti.'Lisäksi'haastattelumetodilla'haluttiin'antaa'haastateltavalle'

mahdollisuus' kuvailla' projektitoimintaa' vapaasti' oman' kokemuksensa,' havaintojensa' ja'

aiemman' työhistoriansa' pohjalta' vaikuttamatta' haastattelulla' lopputulokseen' ohjaavasti.'

(Tuomi'&'Sarajärvi,'2009.'s.'74)'Haastateltavana'oli'yrityksen'ResurssiT'ja'tuotantojohtaja'

ResurssiT' ja' tuotantojohtaja' vastaa' Yrityksen' projektien' kokonaistason' resursoinnista,'

projektimetodologian' kehityksestä,' projektijärjestelmäuudistusprojektista' ja'

kokonaisuutena' projektien' kehityksestä.' Näiden' haastattelujen' pääsisältönä' olivat'

Yrityksen'projektitoiminnan'tilan'ja'tavoitetilan'selvittäminen.'Haastattelujen'kysymysrungot'

noudattivat' työn' teoriaosan' teemoja' ja' peruskysymyksiä.' Haastattelurunkoa' ei' lähetetty'

haastateltavalle' etukäteen,' sillä' tavoitteena' oli' saada' mahdollisimman' autenttinen' ja'

Yrityksen'näkökulmaa'kuvaava'näkemys'portfoliotoiminnan' lähtökohdista.'Haastattelujen'

kysymysrungot' ovat' liitteenä' Liite' 1.' Haastattelurunko.' TammiThelmikuussa' aineiston'
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keruuta' syvennettiin' ja' haastatteluja' jatkettiin' avoimilla' haastatteluilla' yrityksen'

projektipäälliköiden' kanssa.' Näitä' haastatteluja' toteutettiin' 3' kpl.' Haastateltaviksi'

valikoituivat' Project' ExcellenceTkehitysprojektista' vastaava' projektipäällikkö' sekä' kaksi'

muuta' Yrityksen' päätoimista' projektipäällikköä.' Näissä' haastatteluissa' tarkennettiin'

projektiportfoliomalliin' liittyviä' toiminteita' ja' toimintamalleja' edellisten' haastattelujen' ja'

teoriataustan' pohjalta' erityisesti' projektipäällikön' käytännön' työn' näkökulmasta.'

Haastatelluilla'projektipäälliköillä'oli'haastattelujen'avoimen'luonteen'vuoksi'vapaus'kertoa'

oma'näkemyksensä'projektitoiminnan'kehittämisestä'ja'oma'tarpeestaan'projektitoiminnan'

johtamiselle.''

'

5.3' Havainnointi'

 
Haastattelujen' lisäksi' yrityksen' nykytilaa' ja' portfoliomallin' asemointia' selvitettiin'

havainnoimalla' toimintaa' tammiThelmikuun' 2017' aikana.' Laadullisen' tutkimuksen'

menetelmänä'havainnointi'on'tiedonkeruumenetelmänä'usein'käytetty'ja'metodina'yleinen.'

Kun' havainnoimalla' saatu' aineisto' yhdistetään' haastattelumateriaaleihin' ja' muuhun'

aineistoon,' on' mahdollisuus' päästä' hyvin' rikkaaseenkin' lopputulokseen.' (Tuomi' &'

Sarajärvi,'2009.'s.'81)'

TammiTmaaliskuussa' havainnoitiin' yrityksen' projektitoimintaa' ja' sen' kehitystä'

osallistumalla' Project' ExcellenceTkehityskokouksiin' (4kpl)' ja' projektipäällikköyhteisön'

palavereihin' (4kpl).' Näissä' palavereissa' seurattiin' keskustelua'

projektiportfolionäkökulmasta' ja' pyrittiin' myös' kysymään' tarkentavia' kysymyksiä'

portfoliojohtamiseen' liittyvää' odotustason' kartoittamiseksi' ja' Yrityksen' eri' projektien' ja'

projektipäälliköiden'näkökulmien'huomioimiseksi.'Osin'näihin'palavereihin'osallistuminen'

oli' metodiikaltaan' osallistuvaa' havainnointia,' joskin' keskustelua' ei' pyritty' ohjaamaan'

erityisesti'projektiportfolion'suuntaan.'Tämä'siksi,'että'vaikka'projektitoiminta'ja'sen'kehitys'

olivat' palaverien' keskiössä,' olivat' palaverien' työjärjestykset' ennalta' määrättyjä' ja' ne'

käsittelivät' muita' kuin' projektiportfolion' kehitystä.' Palaverien' lisäksi' Yrityksen'

projektinhallinnasta'ja'sen'kehitystarpeista'käytävää'keskustelua'havainnoitiin'seuraamalla'

yrityksen' sähköisessä' SlackTkeskustelukanavassa' projektipäälliköiden' käymää'

keskustelua' aikavälillä' 1.2.2017T16.3.2017.' Keskustelussa' projektipäälliköt' esittivät'

toisilleen' kysymyksiä' mm.' projektinhallinnan' dokumenttipohjien' tarpeista,' niiden'

hyödyntämisestä' ja' käytöstä' sekä' jakoivat' kokemuksia' projektinhallinnan' käytänteistä.'

Tämä'keskinäinen'vertaiskeskustelu'oli' luonteeltaan'vapaata,'kaikille'keskusteluryhmään'

kuuluville' näkyvää' ja' tasavertaisesti' saatavilla.' Yrityksen' projektijärjestelmävaihdokseen'

liittyvää'keskustelua'havainnoitiin'niin' ikään'seuraamalla'sähköistä'viestikeskustelua'sitä'
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varten' Yrityksessä' perustetulla' SlackTkeskustelukanavalla.' Tämä' keskustelu' sisälsi'

ohjeistuspyyntöjä,' ohjeita,' parhaiden' käytäntöjen' jakamista' ja' yleistä' tiedonjakoa'

projektijärjestelmäuudistusprojektiin'liittyen.''Tämä'keskustelu'oli'projektipäällikköyhteisön'

keskustelua' ohjatumpaa,' joskin' vapaata' ja' avointa,' sillä' keskustelua' ohjasi'

projektijärjestelmäkehitysprojektista'vastaava'ResurssiT'ja'tuotantojohtaja.'Tietoa'kerättiin'

myös'havainnoimalla'Yrityksen'projektijärjestelmävaihdoksen'prosessia' ja'siihen' liittyvää'

prosessimuutosta,'tiedotteita,'tiedotustilaisuuksia'sekä'koulutuksia.'

Lisäksi'käytettiin'Yrityksen'omaa'materiaalia.'

'

5.4' Aineiston'käsittely'ja'projektiportfoliomallin'toteutus'

 
Projektiportfoliomalli' toteutettiin' teoriataustan,' haastatteluiden,' Yrityksen' materiaalien' ja'

havainnoinnin' avulla' saadun' aineiston' pohjalta' iteratiivisesti.' Kuvassa' Kuva' 7.' Työn'

metodologia'ja'vaiheet'tässä'kappaleessa'kuvattu'tämän'työn'toteutus'on'kuvattu'linjassa'

konstruktiivisen'tutkimuksen'vaiheiden'kanssa.''

'

Ensin'haastattelujen'ja'havainnoinnin'pohjalta'tunnistettiin'ja'listattiin'tietotarpeet'ja'niiden'

kulku'järjestelmissä.'Järjestelmät'ja'roolit'oli'tunnistettu'ja'määritelty'aineiston'pohjalta'jo'

haastatteluvaiheessa' yhdessä' haastateltavien' kanssa.' Tämän' jälkeen' määriteltiin'

kokonaisprosessi,' joka' pilkottiin' pienempiin' osiin.' Projektiportfolioprosessi' läpikäytiin'

ResurssiT'ja'tuotantojohtajan'kanssa'ja'samalla'varmistettiin'sen'vastaavuus'tavoitetilaan.'

Joitakin'muutoksia' tehtiin.'Tämän' jälkeen'koottiin'prosessista,' järjestelmistä,' rooleista' ja'

tiedonkulutarpeista' projektiportfoliomlli,' joka' sisälsi' kokonaiskuvan' ja' –projektiprosessin.''

Kukin' prosessin' osa' läpikäytiin' tiedonkulun' ja' roolien' näkökulmasta.' Lisäksi' kutakin'

prosessin'osaa'tarkasteltiin'nykytilan'ja'Yrityksen'valmiuden'näkökulmasta'siten,'että'voitiin'

listata' prosessin' osan' toteutuksen' käyttöönotolle' merkittävimmät' uudet' kehityskohteet,'

prosessimuutokset,' tietotarpeet,' vastuut' tai' vastuurajapinnat' sekä' tarvittava'

dokumentaatio.' Tämä' listaus' tarkistettiin' yrityksen' nykytilakuvausta' vasten' siten,' että'

kyseisiä' asiakokonaisuuksia' ei' vielä' Yrityksen' nykytilasta' oltu' tunnistettu,' toteutettu' tai'

niiden' muuten' tunnistettiin' edellyttävän' lisätyöstöä.' Merkittävimmiksi' tunnistetut'

asiakokonaisuudet' kuvattiin' kunkin' prosessin' osan' yhteydessä' kunkin' prosessin' osan'

vaatimassa'laajuudessa'ja'tarpeellisella'tarkkuudella.'

'

Mallin' yksittäisiä' osia,' kuten' järjestelmien' tiedonkulku,' läpikäytiin' ResurssiT' ja'

tuotantojohtajan' kanssa' ja' niitä' muokattiin' tarvittaessa' vastaamaan' tavoitetilaa.' Lisäksi'

maaliskuussa' projektijärjestelmäuudistuksen' etenemisen' myötä' projektiportfoliomallia'
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muutettiin' vastaamaan' projektijärjestelmäuudistuksen' tavoitetilaa.' ' Haasteensa' mallin'

toteutukselle' toi' työn' asemointi' ajallisesti' keskelle' sekä'Project'ExcellenceT' kehitystyötä'

että'projektijärjestelmäkehitysprojektia.'Molemmat'näistä'projekteista'olivat' iteratiivisia' ja'

osin'sekä'ketteriä'että'orgaanisia.'Näiden'projektien' tarkkaa'vaatimusmäärittelyä'ei'ollut'

saatavilla' ja' tämän' vuoksi' tässä' työssä' projektiportfoliomallin' määrittely' kiinnitettiin'

haastattelujen'aikaan'saatavilla'olleen'tiedon'ja'havainnoinnista'saatujen'tietojen'varaan.'

Projektiportfoliomallia' rakennettaessa' oli' kuitenkin' edellä' mainitut' seikat' huomioiden'

selvää,'että'jotkin'tässä'työssä'määritellyt'määreet'saattavat'olla'tarpeettomia'myöhemmin'

tai'niiden'väliset'merkityssuhteet'saattavat'merkittävästi'muuttua.''

'

5.5' Menetelmän'luotettavuus'

 
Työn' toteutusmetodologian' luotettavuuden' lähtökohtana' ovat' perusteltu' syy'

ongelmanasettelulle,' projektiportfoliohallinnan' puute' Yrityksessä' ja' näin' työn' tekemisen'

perusteltu' syy' ja' näiden' esittely.' Työn' luotettavuuden' lähtökohtana' ovat' tässä' luvussa'

esitellyt' ja' perustellut' työn' toteutusmetodologia' ja' tiedonkeruumetodologia.' Työn'

luotettavuuden'vuoksi'työn'rakenteessa'on'pyritty'huomioimaan'ilmiön,'projektinhallinnan,'

moninainen'kenttä'ja'esittelemään'sitä'riittävän'laajasti.''(Tuomi'&'Sarajärvi,'2009.'s.'140)'

Konstruktiivisen'tutkimusmenetelmän'tavoitteena'on'toteuttaa'käytännössä'toteutettavissa'

oleva' konstruktio' tutkittavasta' ilmiöstä.' Tämän' työn' metodologioiden' luotettavuutta'

voitaneen'arvioida'myös'työssä'metodologioiden'käytön'pohjalta'kuvattavan'portfoliomallin'

käytettävyyden'pohjalta.'Joskin' työn'tekijän'panos' ja'kyvykkyydet'mallin'rakentamisessa'

joko' vahvistavat' tai' vähentävät' käytettyjen'metodologioiden' luotettavuutta.'On' kuitenkin'

huomioitava,'että'konstruktivistisen'tutkimuksen'lopputulosta'voidaan'pitää'onnistuneena'

ja' menetelmältään' luotettavana,' vaikka' lopputuloksena' syntynyt' projekti' tai' malli' ei'

käytännössä' onnistuisikaan,' mikäli' itse' toteutustyöllä' on' ollut' merkitystä' teoreettisesti.'

(Lukka,'2001)''

'

6' Yritykselle'soveltuva'portfoliomalli'

'
Tässä' osassa' tätä' työtä' kuvataan' työn' teoriataustana' toimineessa' luvussa'

”Projektiportfoliotoiminta' osana' yrityksen' liiketoimintaprosesseja”' kuvatun' mukainen' ja'

siihen'pohjautuva'Yrityksen'nykytilaan'ja'tavoitetilaan'soveltuva'projektiportfoliomalli.'Malli'

perustuu' nykytilaan,' tavoitetilaan,' teoriataustaan' ja' näiden' yhdistelmään.' Malli' on'

ohjeellinen' ja' sisältää' vaihtoehtoisia' toimintatapoja' –' ja' malleja.' Vaikka' tässä' luvussa'

kuvattu' malli' pohjautuu' teoriataustassa' kuvattuihin' lähteisiin,' ei' luvussa' viitata'
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teoriataustaan' erikseen,' sillä' tämän' mallin' on' tarkoitus' toimia' myös' itsenäisesti' tästä'

diplomityökontekstista'erotettuna.'Kunkin'luvun'perään'on'kirjattu'konkreettisia'ehdotuksia'

toteutuksesta.'

'

Yrityksen' portfoliomalli' kuvataan' tässä' luvussa' ja' tässä' työssä' kahdessa' osassa,' joista'

ensimmäisessä'6.1.'Yrityksen'projektiportfoliomalli'kuvataan'projektimallin'kokonaiskuva'ja'

toisessa'6.2.'Portfoliomallin'järjestelmät,'prosessi,'roolit,'vastuut'ja'metodologia'kuvataan'

portfolion' hyödyntämät' ja' edellyttämät' järjestelmät,' prosessi,' roolit' ja' vastuut,'

projektimetodologia' sekä' näiden' kokonaiskuvat.' Kolmannessa' osassa' 6.3.' Portfolion'

rakentuminen' –' projektit' kuvataan' portfolion' projektivalintaa' sekä' projektien' välisten'

riippuvuuksien' huomioiminen.' Neljännessä' osassa' 6.4.' Yrityksen'

projektinhallintametodologian' kehitys' kuvataan' Yrityksen' projektimalliT' ja' Project'

ExcellenceTprojektikokonaisuus'projektiportfolion'näkökulmasta.'

'

6.1' Yrityksen'projektiportfoliomalli'

'
Yrityksen'portfoliomallin'viitekehys'jakautuu'kolmeen'osaa.'Nämä'ovat'projektinhallinta,,
organisaatio,ja,portfolionhallinta:'

T' Yrityksen' projektinhallinnalla' tarkoitetaan' yksittäisten' projektien' ja'

projektikokonaisuuksien' hallintaa' ja' sen' edellyttämiä' menetelmiä,' työkaluja' ja'

mittareita.''

T' Organisaatiolla, tarkoitetaan' itse' Yritystä' ja' sen' johtoa' ja' johtamista,' sekä' niitä'
työkaluja' ja' tietoja,' joita' organisaatio' tuottaa' projektiportfolioon,' sekä' sitä' johdon'

työtä'ja'taustaa,'jota'projektiportfolion'johtaminen'edellyttää.''

T' Portfolionhallinnalla' tarkoitetaan' Yrityksen' projektien' hallintaa' ja' johtamista'
projektiportfoliossa,' sekä' niitä' malleja,' työkaluja,' tietotarpeita' ja' mittareita,' joita'

portfolionhallinta'edellyttää.''

'

Tässä'työssä'luodussa'mallissa'on'määritelty'näiden'viitekehyksen'osien'yhteistoiminnan'

ja' portfolion' johtamisen' tarvittavat' tietotarpeet' ja' määrittelyt' ja' operatiivisetT' tai'

kehitystarpeet.'Nämä'käytännön'toteutuksen'määreet'on'listattu'kunkin'kappaleen'perässä.'

Tällaisia' ovat' mm.' käytännön' työkalut,' määrittelytarpeet,' tietotarpeet' tai' käytänteet' ja'

muutostarpeet,' joita' kyseinen' osaTalue' menestyksekkään' portfoliotoiminnan'

mahdollistamiseksi' edellyttää' tämän' työn' näkökulmasta' ja,' jotka' on' tässä' työssä'

tunnistettu.' Kokonaiskuva' tästä' portfoliomallista' on' kuvattu' kuvassa' 8.' Portfoliomallin'

kokonaiskuva'sisältöineen.'Kuvassa'näkyvät'mallissa' listatut' ja' sen'edellyttämät' tarpeet'
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tiedoille' ja' niiden' asemointi.' Nämä' listat' ovat' tämän' työn' liitteenä' 1.,' jotta' niiden'

hyödyntäminen'portfoliotyöskentelyn'käynnistämisen'tukena'ja'työvälineinä'on'mahdollista.'

'
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!

! !
Kuva!8.!Portfoliomallin!kokonaiskuva!sisältöineen!

!
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!

!

Kokonaiskuva! projektiportfoliomallista! on! kuvattu! kuvassa! 9.! Yrityksen!

projektiportfoliomalli.! Tässä! luvussa! kuvataan! ensin! yksittäin! kukin! kolmesta! osasta!

projektiportfolionhallinnan!kontekstissa!ja!portfoliomallin!näkökulmasta.!Luvun!lopuksi!koko!

mallin!yhteistoiminta!kuvataan!yhteenvetona!prosessin!ja!tiedonkulun!tarkentamiseksi.!!

!
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!
Kuva!9.!Yrityksen!projektiportfoliomalli!
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6.1.1! Projektinhallinta!portfolionhallinnassa!

!
Yrityksen! projektinhallinnalla- tarkoitetaan! yksittäisten! projektien! ja!

projektikokonaisuuksien!hallintaa! ja! sen!edellyttämiä!menetelmiä,! työkaluja! ja!mittareita.!

Projektinhallinta! portfolionhallinnassa! on! kuvattu! kuvassa! Kuva! 10.! Projektinhallinta!

portfolionhallinnassa.!Projektinhallinnasta!vastaa!aina!projektipäällikkö.!

C! Projektinhallinnan! lähtökohtana!on! tarve!projektille.!Edellytyksenä!projektitarpeen!

toteuttamiselle!on!projektisopimus.!Projektisopimuksen!muoto! ja!malli! projektissa!

riippuvat! asiakkuudesta,! muusta! sopimuspohjasta,! teknologiasta! ja! toteuttavasta!

projektipäälliköstä!sekä!Yrityksen!johdon!tahtotilasta.!!

C! Projektisopimuksen! liitteenä!on!projektisuunnitelma,! jossa!määritellään!vähintään!

projektin!laajuus,!rajaukset!ja!olettamat,!projektin!tavoitteet!ja!tuotokset,!aikataulu,!

organisoituminen! ja! riskit.! Projektisuunnitelman! muoto! ja! laajuus! riippuvat!

projektisopimuksesta.!!

C! Projektisopimuksen!tai!projektisuunnitelman!liitteenä!on!määrittelydokumentti,!joka!

kuvaa! projektin! toteutuksen! suunnitelman.! Määrittelydokumentin! tarve,! taso! ja!

laajuus!määräytyvät!projektisopimuksen!mukaisesti.!!

C! Projektityön! ja! projektien! myynnin! lähtökohtana! on! Yrityksen! projektimalli,! joka!

määrittää!projektityypit! ja!niihin!soveltuvan!projektiprosessin! lopputuotoksineen! ja!

tarkistuspisteineen.!!

C! Projektipäällikön! työvälineenä! projektisuunnittelulle! ja! läpiviennille! on! Project!

ExcellenceCtyökalupakki,! joka! sisältää! projektinhallinnan! tarpeisiin! toteutetut!

dokumenttipohjat!ja!tarkistuslistat.!!

!
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!
Kuva!10.!Projektinhallinta!portfolionhallinnassa!

!

Projektin! asetusvaiheessa! projektipäällikön! tehtävänä! on! luoda! projekti! ja! sen!

perustiedot!Jiraan!ja!määrittää!projektin!resurssiallokaatio!Tempoon.!Projektiportfolion!

johtamisen!ja!seurannan!ehdottomana!edellytyksenä!on!resurssiallokaation!tekeminen,!

päivittäminen! ja! seuraaminen.! Lisäksi! projektipäällikön! on! huolehdittava! tehtävien!

luomisesta! Jiraan! ja! niiden! vastuuttamisesta.! Portfolion! kannalta! merkittävää! on!

projektin!tehtäväkokonaisuuksien!aktiivinen!ja!ajantasainen!seuranta!ja!päivittäminen.!

Näiden! lisäksi! projektipäälliköiden! tulee! huolehtia! projektin! laskutuksesta.!

Projektipäälliköiden! tulee! koko! ajan! olla! tietoisia! projektin! etenemisestä,!

riskienhallinnasta!ja!statuksesta!liikennevaloCtasolla.!

Edellytyksenä!projektiportfoliolle!projekteilta!ovat:!

C! Projektimallin!mukainen!projektin!myyntityö!(tämä!ei!ole!välttämätöntä)!

C! Project! ExcellenceCtyökalupakin! mukaisten! dokumenttipohjien! ja! tarkistuslistojen!

käyttö!(tämä!ei!ole!välttämätöntä)!
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C! Projektin!määrittävä!projektisopimus!

C! Projektin!kuvaava!projektisuunnitelma,!jossa!riskit!on!määritetty!

C! Projektin!toteutusta!määrittelevä!määrittelydokumentti!

C! Projektin!tietojen!luominen!Jiraan!

C! Projektin!resurssiallokaation!tekeminen!Tempoon!

C! Projektin!tehtäväkokonaisuuksien!luominen!ja!vastuuttaminen!Jirassa!

C! Projektin!aktiivinen!seuraaminen!ja!päivittäminen!

C! Tietoisuus!projektin!etenemisestä!ja!statuksesta!

!

6.1.2! Organisaatio!portfolionhallinnassa!

!
Organisaatiolla-tarkoitetaan!tässä!yhteydessä!itse!Yritystä!ja!sen!johtoa!ja!johtamista!sekä!
niitä!työkaluja!ja!tietoja,!joita!organisaatio!tuottaa!projektiportfolioon,!sekä!sitä!johdon!työtä!

ja! taustaa,! jota!projektiportfolion! johtaminen!edellyttää.!!Portfoliojohtamisen! lähtökohtana!

on! oltava! Yrityksen! liiketoimintastrategia! ja! sen! pohjalta! toteutettu! portfoliostrategia.!

Liiketoimintastrategia! määrittää! Yrityksen! tavoitteet! ja! strategiset! kohteet! sekä!

liiketoiminnan,! kilpailukyvyn! säilyttämisen! että! kehittämisen! näkökulmista.! Strategia!

määrittää!millä!tasolla!keskitettyä!hallintaa!halutaan!ja!edellytetään!tehtäväksi.!Koska!Yritys!

on!kasvuyritys!ja!jatkuvassa!muutoksen!tilassa,!edellyttää!tämä!sekä!portfoliojohtamiselta,!

että!organisaation!ja!Yrityksen!johdon!näkemyksiltä!ja!vaateilta!joustavuutta!ja!mukautuvia!

vaateita! ja! toimintatapoja.! On! merkittävää,! että! organisaatiotasolla! ymmärretään!

portfoliotoiminnan! haasteisuus! muuttuvassa! ja! osin! ennakoimattomassa! ympäristössä.!

Projektiportfolionhallinnan! on! oltava! jatkuvassa! vuorovaikutteisessa! vuoropuhelussa!

organisaation! johdon! kanssa.! Tätä! varten! on! määriteltävä! esim.! ohjausryhmämalli! tai!

päätöksenteonpisteet,! joissa! Projektiportfoliota! hallitseva! on! oleva!mukana.! Tällöin!mm.!

portfoliosta! ja! projektitoiminnasta! lähtöisin! olevien! taloudellisten!määreiden! ja! raporttien!

ohjaaminen! on! mahdollista.! Käytännössä! Yrityksen! johdon! tulisi! määrittää!

portfoliotoiminnalle!rajat,!tavoitteet!ja!syyt!portfoliotoiminnalle.!Organisaatiotasolla!on!myös!

tunnistettava! Yrityksen! projektitoiminnan! osaamistaso! ja! organisaation! kypsyystaso!

portfolion! tavoitteita! määritettäessä.! Portfoliostrategia! määrittää! millä! tasolla! ja! millaisin!

toimin! projekteja! seurataan.! Projektiportfoliotoiminnan! on! oltava! kiinteä! osa! Yrityksen!

strategista!linjausta!ja!johdon!on!sitouduttava!sen!toteutukseen!mm!riittävien!kyvykkyyksien!

hallinnalla.! Organisaation! johdon! on! sitoutumisen! lisäksi! nähtävä! paikkansa! portfolion!

johtamisessa.! Se! voi! olla! joko! hyvin! vähäistä! tai! varsin! vahvaa.! Yrityksen! tapauksessa!

vuorovaikutteinen,! selkeä! ja! riittävä! osallistuminen! portfoliotoiminnan! ohjaamiseen!

mahdollistaa!portfoliotoiminnan!menestyksen.!Organisaation!on!myös!tunnistettava!”vallan!
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tasapaino”! projektipäälliköiden,! johdon! ja! projektiportfolion! hallinnan! välillä.! Tämä! ja!

portfoliota!hallitsevan!paikka!Yrityksessä!on!määriteltävä.!!

Organisaatiotasolla!määritetään!myös!portfolion!kannalta!merkittävät!ohjausC!ja!tietolähteet!

ja! näistä! merkittävin! on! osaamisen! ja! kyvykkyyksien! hallinnan! kokonaisuus.! Tämä!

edellyttää!näkymää!siihen,!miten!kyvykkyydet! ja!osaaminen!organisaatiossa!sijoittuvat! ja!

millainen! kehitystarve! näillä! on.! Näiden! lisäksi! portfoliojohtaminen! edellyttää! suoraa!

näkymää! ja!hallintaa!organisaation!resursseihin! ja!näiden!kokonaishallintaan.!Kun!nämä!

kaksi! yhdistetään! resursointikuvaan,! on! projektiportfoliota! mahdollista! seurata! ja! johtaa!

priorisoinnin!määreiden!mukaisesti.!Organisaationäkökulma!projektiportfolioon!on!kuvattu!

kuvassa!Kuva!11.!Organisaatio!portfolionhallinnassa!

!
Kuva!11.!Organisaatio!portfolionhallinnassa!

!

Edellytyksenä!projektiportfoliolle!organisaatiolta!ovat:!

C! Liiketoimintastrategia,! joka! määrittää! Yrityksen! portfoliotoiminnan! tavoitteet! ja!

strategiset!kohteet!C!portfoliotoiminnalle!rajat,!tavoitteet!ja!syyt!portfoliotoiminnalle.!

C! Tunnistettava! Yrityksen! projektitoiminnan! osaamistaso! ja! organisaation!

kypsyystaso!portfolion!tavoitteita!määritettäessä.!!

C! Johdon!ja!portfoliotoiminnan!käytänteiden!määrittäminen!
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C! ”Vallan!tasapainon”!!tunnistaminen!ja!määrittäminen:!projektipäälliköiden,!johdon!ja!

projektiportfolion! hallinnan! välillä.! Mikä! on! projektiportfoliota! hallitsevan! rooli?!

Vastuut!ja!rajat.!

C! Ohjausmallin!määrittäminen!ja!toteuttaminen!

C! Osaamiskartan! ja! kyvykkyyksien! hallinnan! toteuttaminen! ja! jatkuva! ylläpito! ja!

kommunikointi.!

C! Resurssikartan!toteuttaminen!ja!ylläpitäminen!

!

6.1.3! Portfolion!johtaminen!

!
Portfolionhallinnalla! tarkoitetaan! Yrityksen! projektien! hallintaa! ja! johtamista!

projektiportfoliossa,! sekä! niitä! malleja,! työkaluja,! tietotarpeita! ja! mittareita,! joita!

portfolionhallinta! edellyttää.! Tämä! edellyttää! edellä! kuvattujen! projektiprosessien! ja!

määreiden! toteutumista! sekä! organisaation! johdolle! ja! organisaation! muille! rakenteille!

asetettujen! määreiden! ja! tavoitteiden! toteutumista.! Portfoliotoiminta! edellyttää!

automaattista! ja! ajantasaista! tietovirtaa! projekteilta! portfolioraportille.! Tätä! portfoliota!

johdetaan! liiketoimintastrategiasta! johdetun! projektiportfoliostrategian! mukaisesti.!

Portfoliostrategiassa!määritetään!mikä!on!projektien!rooli!liiketoiminnan!kannalta!ja!mikä!on!

liiketoiminnan!rooli!projekteissa.!Strategiassa!määritetään!portfolion!asemointi!Yrityksessä.!

Strategiaa! luotaessa! tulee! huomioida,! että! sen! vaateet! kohdistuvat! muuttuviin! ja!

väliaikaisiin! ryhmiin! ja! rakenteisiin! ja! ne! voivat! olla! staattisia,! tunnistettavia! tai! hyvin!

muuttuvia.!Portfolion!johtamisen!menestystekijät!ovat:!!

•! Organisaation!kyvykkyys!rakentaa!portfolio!siten,!että!se!on!linjassa!organisaation!

strategisten!linjausten!kanssa!ja!se!mukautuu!sisäisiin!ja!ulkoisiin!muutoksiin!ja!

sen!sisältämien!projektien!hyöty!ja!arvo!ovat!merkittäviä.!!

•! Organisaation!kyvykkyys!johtaa!portfoliota!siten,!että!projektien!näkyvyydellä,!

päätöksenteon!läpinäkyvyydellä!ja!projektien!lopputulosten!ennustettavuudella!

saavutetaan!projektien!menestys,!jotta!saavutetaan!lyhyen!ja!pitkän!tähtäimen!

hyötyjä!tai!arvonnousua!ja!päästään!eheyteen,!koheesioon!ja!moraaliin!

projektiyhteisössä.!

Nämä!menestystekijät!voidaan!hallita!kun!seuraavat!portfolion!kokonaisuudet!ovat!

hallinnassa:!

C! projektitason!toiminnan!riittävyys!

C! resurssien,!kompetenssien!metodien!riittävyys!!

C! metodien!riittävyys!ja!soveltuvuus!

C! sitoutuminen!ja!selvät!roolit!ja!vastuut!
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C! projektiportfoliotason!toiminnan!riittävä!panos!!

C! tietojenhallinta!!

C! projektiorientoituneen!liiketoiminnan!hallinta!

Portfoliojohtamisen! keskeinen! toiminne! on! projekteja! koskeva! päätöksenteko! ja! tämän!

nopeus!ja!dynaamisuus!määrittyvät!Yrityksen!muutosnopeuden!mukaisesti.!Käytännössä!

projektiportfoliota! koskevalta! päätöksenteolta! edellytetään! ketteryyttä! ja! nopeutta.!

Portfolion!projektien!priorisointi!on!jatkuva!prosessi!ja!samalla!portfoliojohtamisen!työväline!

Käytännössä! menestyskäytänteitä! portfoliojohtamiseen! ovat! menetelminä! portfolion!

riskianalyysi,! kustannusten! ja! hyötyjen! mittaaminen,! taloudellinen! analyysi,! rajoitteiden!

huomioiminen! sekä! organisatorisina! tekijöinä! kokonaisvaltaisen! projektinäkymän!

ylläpitäminen!ja!tulosvastuullisuus!projekteista.!Portfoliojohtaminen!portfoliohallinnassa!on!

kuvattu!kuvassa!Kuva!12.!Portfolion!johtaminen!

!
Kuva!12.!Portfolion!johtaminen!

!
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Portfoliojohtamisen!edellytykset:!

C! Portfoliostrategia!

C! Projektien!jatkuva!priorisointi!

C! Johtamisen! menetelmät:! riskianalyysi,! kustannusC! ja! hyötymittarit,! taloudelliset!

analyysit,!rajoitteet!

C! Projektinäkymän!ylläpitäminen!ja!seuranta!

C! Portfolion!kokonaistason!resurssitilanteen!seuranta!ja!johtaminen!

C! Portfolion!kokonaistason!taloudellisen!tilanteen!seuranta!ja!johtaminen!

C! Portfolion!kyvykkyystilanteen!seuranta,!ennakoiminen!ja!johtaminen!

C! Kokonaisaikataulun!seuranta!ja!ohjaaminen!

C! Kokonaistason!riskienhallinta!

!



   !62!/!89!

!

Portfoliojohtamisen! kokonaiskuva! edellyttää! siis! koko! organisaation! sitoutumista,! strategista! linjausta,! metodologian! ja! käytänteiden!

yhtenäistämistä!ja!yksittäisten!projektipäälliköiden!toiminnan!yhdenmukaistamista.!

Edellä! kuvattu! kokonaisuus! tietotarpeina! ja! päätöksenteon! kohteina! ja! työkaluina! on! koottu! taulukkoon! 4.! Portfoliohallinnan! toteutuksen!

edellytykset!jaoteltuna!projektin,!organisaation!ja!portfoliojohtamisen!mukaisesti.!

Taulukko!4.!Portfoliohallinnan!toteutuksen!edellytykset!

!
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!

6.2! Portfoliomallin!järjestelmät,!prosessi,!roolit,!vastuut!ja!metodologia!

!
Portfoliomallin! edellyttämien! tietojärjestelmiin! kirjattavien! tietojen! määrittely,! prosessi!

tietojen! kirjaamiseksi! sekä! roolit! ja! vastuut! ja! näiden! yhteistoiminta,! eli! portfoliomallin!

tietosisällön! kokonaiskuva! on! kuvattu! Kuvassa! 13.! Portfolioraportoinnin! tietoprosessi,!

järjestelmät,!roolit!ja!vastuut.!Nämä!kuvan!kuvaamat!kokonaisuudet!läpikäydään!tarkemmin!

tässä!luvussa.!
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!

Kuva!13.!Portfolioraportoinnin!tietoprosessi,!järjestelmät,!roolit!ja!vastuut
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!

6.2.1! Portfolioraportti!

!
Projektiportfolion!edellytyksenä!ja!pohjana!on!portfolioraportti,!joka!on!dynaaminen!ja!

päivittyvä!projektien!seurannan!raportti.!Yrityksen!portfolioraportti!voidaan!toteuttaa!

Jirassa!ja!sen!sisältö!on!kuvattu!taulukossa!5.!Portfolioraportti.!

!
Kaikkien!portfolioraportin!tietojen!tulee!olla!ja!ne!tulee!olla!esitettävissä!siten,!että!ne!ovat!

yksiselitteisiä,! tulkinnanvaraa! ei! ole,! eikä! niitä! tarvitse! selittää.! Merkittävää! on,! että!

portfoliossa! ei! ole! tietoja,! jotka! eivät! aiheuta! toimenpiteitä.! Tällaiset! tiedot! ovat!

portfoliotoiminnan! kannalta! tarpeettomia! ja! turhia.! Jotkin! projektin! muutkin! tiedot! ovat!

portfolion! kannalta! kiinnostavia,! mutta! niiden! näkyvyys! itse! raportilla! ei! ole!

tarkoituksenmukaista!ja!muita!tietoja!on!tarkoitus!tarkastella!vain!pureuduttaessa!projektin!

tietoihin!syvemmin!tai!tarkemmin.!Näitä!tietoaja!ovat!taulukossa!4.!Portfolioraportti!LisäksiI

otsikon!alla!mainitut!milestonet,!projektin!arvo!ja!tulevaisuuden!määre.!

!

Värivalot*
*
Raportin! värivalojen! väri! määräytyy! kolmen! tekijän! summana:! aikataulu,! resurssit! ja!

laskutus/budjetti.! Näistä! merkittävimpiä! portfolioseurannan! kannalta! ovat! aikataulu! ja!

resurssit.! Mikäli! resurssit! tai! aikataulu! pettävät,! ovat! kaksi! muuta! myös! suunnitelman!

ulkopuolella.! Ideaalitilanteessa! värivaloista! pääsee! pureutumaan! suoraan!

resurssinhallintaan,! jossa! vastaavat! värit! toistuisivat! selityksineen.! Tälle! tasolle!

pääseminen! edellyttänee! kuitenkin! pitkän! aikavälin! kehitystyötä.! Liikennevalotietojen! on!

tultava! järjestelmästä! suoraan! ja! näiden! portfolion! kannalta! kriittisten! ja! kriittisesti!

tarkasteltavien! tietojen! on! oltava! puhtaasti! dataperusteisia,! projektipäälliköiden! omia!

näkemyksiä!projektin!statuksesta!ei!huomioida!tässä!yhteydessä.!

!
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Projektiraportin!toteutuksen!edellytykset:!

I! Jiran!vakioraportti!(projektikortti)!tarjoaa!kaikki!tarvittavat!perustiedot!projekteista.!

Värivalojen!kohdalla!tietoja!on!muokattava!vielä,!jotta!niiden!toteutus!on!

mahdollista.!

!

6.2.2! Projektityössä!käytettävät!järjestelmät!ja!projektiportfolion!edellytykset!järjestelmiltä!

!
Kaikki!Yrityksen!projektimallin!osat!hyödyntävät!tietojärjestelmiä!sekä!tietoa!tuottavina!että!

hyödyntävinä! toimijoina.!Tässä!osassa!määritellään!projektiportfolion!kannalta! tarvittavat!

järjestelmät! sekä! edellytykset! järjestelmiin! kirjattavilta! tiedoilta.! Yrityksen! portfoliomallin!

pohjana! ovat! tällä! hetkellä! järjestelmät:! Jira,! Tempo! ja! Severa! ja! niihin! projekteista!

kirjattavat!tiedot.!Ilman!täsmällistä,!ajankohtaista,!päivitettyä!ja!riittävää!tietoa!projekteista!

ei! projektiportfolion! hallintaa! ole! mahdollista! toteuttaa.! Toistaiseksi! portfolionhallinta! on!

yksin!ResurssiI!ja!tuotantojohtajan!hallinnassa!ja!projektipäälliköt!vastaavat!järjestelmien!ja!

projektitietojen! päivittämisestä.! Portfolion! johtaminen! ja! hallinta! edellyttävät! sitä,! että!

kaikista!projekteista!saadaan!oikeaIaikaisesti!oikeat!tiedot!järjestelmiin.!Nämä!edellytykset!

on! kuvattu! taulukossa! 5.! ! Portfolion! hallinta! edellyttää! projektista! perustietoja! Jiraan,!

tehtäviä! ja! niiden! allokointia! Jirassa,! projektin! teknologiatietoja,! sekä! tehtävien!

työtuntimäärää!ja!kirjattuja!tunteja!Jirassa!ja!resurssiallokaatiota!Tempossa.!!

Taulukko!6.!Portfoliojohtamisen!edellyttämät!tiedot!ja!toimenpiteet!

!
!
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#

6.2.3# Projektiprosessi#portfoliotoiminnan#näkökulmasta#

#
Tässä#luvussa#kuvataan#järjestelmä>#ja#projektitietonäkökulmasta#projektiportfolioprosessi#ja#siinä#esiintyvät#roolit.#Yrityksen#projektitoiminnan#

pohjana#on#projektiprosessi#ja#portfoliotoiminnan#pohjana#ja#edellytyksen#ovat#projektiprosessin#myötä#järjestelmiin#kirjatut#tiedot.#Prosessissa#

toimijoina#ovat#myyjä,#projektipäällikkö,#Tech/business#Lead,#Resurssi>#ja#tuotantojohtaja#ja#talousyksikkö,#jossa#toimijoina#ovat#talousjohtaja,#

controller# ja# HR>assistant.# Projektin# järjestelminä# ovat# Sales# Force,# Jira,# Tempo# ja# Severa.# Prosessi# alkaa# Sales# Forcesta# ja# päättyy#

projektitoteutuksena#Jiraan.#Projektiprosessi#tietojen#tallennuksen#näkökulmasta#on#kuvattu#tarkemmin#kuvassa#14.#

#
Kuva#14.#Projektiprosessi#tallennettavien#tietojen#näkökulmast
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#

6.2.4# Roolit#ja#vastuut#

#
Tässä#luvussa#tarkennetaan#edellä#esiteltyjä#projektiportfolioon#ja#projektiprosessiin#liittyviä#

rooleja# ja#niiden#vastuita# sekä#yhdistetään#projektiprosessiin# järjestelmät# ja# roolit# yhtenä#

kokonaiskuvana.#Portfolionäkymän,#Ahallinnan#ja#–johtamisen#näkökulmasta#tavoitteena#on#

saada# projekteista# mahdollisimman# kattavasti# oikeat# tiedot# oikeisiin# järjestelmiinsä.#

Portfolion#kannalta#roolit#ja#vastuut#määräytyvätkin#pitkälti#tietojen#hallinnan#ja#tallennuksen#

näkökulmista.#Tavoitetilassa#määritellyt#projektinaikaiset#projektinhallintaan#liittyvät#roolit#on#

tässä#yhteydessä#luokiteltu#portfoliohallinnan#näkökulmasta,#siten#kuten#roolien#toimijoiden#

tuottama# tieto# projektista# projektin# vaiheiden# ja# järjestelmien# kautta# päätyy# portfolioon.#

Kaiken# tämän# tietojen# käsittelyn# taustalla# on# toki# projektien# hallinta# ja# menestyksekäs#

läpivienti.# Vastuut# on# määritelty# projektin# vaiheiden# perusteella.# Projektin# alkuvaiheen#

vastuu# on# myyjällä,# tämän# jälkeen# projektin# perustamisvastuut# ovat# ResurssiA# ja#

tuotantojohtajalla#ja#talousyksiköllä.#Projektin#käytännön#toteutuksen#alkaessa#vastuu#siirtyy#

projektipäällikölle#ja#Tech/business#Lead:ille.#ResurssiA#ja#Tuotantojohtaja#jatkaa#projektin#

seurantaa# portfoliossa# läpi# koko# projektiprosessin.# ResurssiA# ja# tuotantojohtajan# rooli# ja#

vastuu# portfolioseurannasta# ovat# jatkuvia.# Vaiheittaiset# vastuut# on# kuvattu# tarkemmin#

taulukossa#7.#

Taulukko#7.#Projektien#roolit#ja#vastuut.#

#
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#

#

Kun# rooli-# ja# vastuumäärittelyihin# lisätään# vaiheessa# tarvittavat# järjestelmät# ja# portfolioon# siirtyvät# tiedot,# saadaan# kokonaiskuva# projektin#

vastuista.# Järjestelmät# ovat# mukana# vaiheittain# projektin# vaiheen# ja# vastuuroolien# mukaisesti:# myyntivaiheessa# Salesforce,# projektin#

perustamisvaiheessa# Jira,# Tempo# ja# Severa# ja# projektinhallinnassa# Jira.# Näistä# portfolioon# siirtyvät# vaiheittain# perustiedot,#

kokonaissuunnitelma#ja#projektin#toteutuksen#aikana#resurssit,#projektin#kesto,#aikataulutilanne#ja#valmiusaste.##Projektin#vaiheiden#mukaiset#

vastuut,#järjestelmät#ja#portfolioon#siirtyvät#tiedot#on#kuvattu#taulukossa#8.#

#

Taulukko#8.##Projektiprosessin#vaiheet,#roolit#ja#vastuut,#järjestelmät#ja#portfolioon#siirtyvä#tiedot#portfolionäkökulmasta.#
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#

6.3# Portfolion#rakentuminen#7#projektit#

6.3.1# Porfolioon#valittavat#projektit#

#
Yhtä#oikeaa#tapaa#projektivalinnalle#portfoliossa#ei#ole.#Onkin#pohdittava#mitkä#seikat#ovat#

leimaa7antavia#ja#vaikuttavat#erityisesti#yrityksen#ympäristössä#portfoliometodiikan#kannalta#

merkittävimmin?#Tällä#hetkellä#Yrityksen#projektiportfolionäkymässä#ovat#kaikki#yrityksen#

projektit.#Tämä#on#puhtaasti#tekninen#toteutus#ja#johtuu#siitä,#että#kaikki#projektit#toteutetaan#

ja#ovat#näkyvissä#Jirassa.#Uuden#projektimallin#mukaisesti#Jiraan#tulisi#viedä#kokonaisiksi#

projekteiksi#vain#yli#20K€#projektit,#mutta#käytännön#sanelemana#ja#Jira7Severa7integraation#

ja#laskutuskäytänteiden#vuoksi#Jiraan#luodaan#ja#siellä#näkyvät#myös#pienemmät#projektit.#

Käytännössä#portfolion#mielekkyyden#vuoksi#projektiportfolioon#on#toistaiseksi#syytä#tuoda#

kaikki#asiakkuudet# ja#valita#asiakkuuden#kannalta#mielekkäät#projektit.#Loput,#pienemmät#

projektit,# voidaan# seurannan# vuoksi# niputtaa# kokonaisuuksiksi,# esimerkiksi# kuten#

toistaiseksi# on# toimittu# ”pienkehitysprojektien”# kohdalla.# Käytännössä# ole# todennäköistä,#

että#siinä#vaiheessa,#kun#tiedot#portfolioon#projekteista#oikein#saadaan#ja#projektiportfolio#

on# toiminut# jonkin# aikaa,# on# mahdollista,# että# projekteja# on# tarkemmin# syytä# niputtaa#

raportointinäkökulmasta.# Haasteen# portfolionseurannalle# asettavat# jatkuvan# palvelun#

projektit# ja# asiakkuuksissa# vain# lyhyen# aikaa# viipyvät# alle# kuukauden# mittaiset#

kehitysprojektit,#joiden#seuranta#jää#käytännössä#portfolion#ulkopuolelle.#

7# On#pohdittava,#miten#seurataan#jatkuvan#palvelun#projekteja,#mikäli#sellaisia#on.#

7# On#määriteltävä#rajat#portfolioon#tuotavien#projektien#määreille.#Näitä#voivat#olla#yli#

20K€,# mutta# myös# projektin# strategisuus,# riippuvuus# tai# merkittävyys# muille#

projekteille,#asiakkuuksille#tai#Yrityksen#strategisille#linjauksille.#

7# On# pohdittava,# halutaanko# rakentaa# ohjelmia# (program)# asiakkuuksien,#

teknologioiden,# kyvykkyyksien# tai# esim.# kyvykkyyksien# mukaisesti#

portfolioseurannan# helpottamiseksi.# Näistä# tietyn# tyyppisten# asiakkuuksien# oma#

portfolionsa#sekä#teknologiariippuvainen#portfolio#voisivat#olla#sekä#mahdollisia#että#

hyödyllisiä#tarkastelunäkökulmia.#

#

6.3.2# Projektien#väliset#riippuvuudet#

#
Projektien#riippuvuuksiksi#Yrityksessä#on#tunnistettu#pääsääntöisesti# resurssiriippuvuudet#

ja# tällä# tarkoitetaan# henkilöresursseja.# Teoriataustassa# mainittuja# projektien# välisiä#

hyötyriippuvuuksia# ei# Yritys# juurikaan# tunnistanut.# Näitä# kuitenkin# varmasti# on.# Vaikka#

yrityksen#projektit# jakautuvat#pääsääntöisesti#kolmen#eri# teknologian#ympärille# ja#useiden#
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eri# kompentenssitiimien# yhdistelmien# mukaisesti,# on# projektien# väliltä# tunnistettavissa#

hyötynäkökohtia# vähintäänkin# projektikäytänteiden# kypsyyden,# projekteissa# asiakkaille#

rakennettavan#ja#toteutettavan#teknologian#elinkaaren,#organisaation#saamien#hyötyjen#ja#

sitä#kautta#organisaation#kypsyyden#näkökulmasta#useita#ja#usean#tasoisia#riippuvuuksia.#

Vaikka# Yrityksen# perusliiketoimintaa# on# toteuttaa# teknologiaprojekteja# kolmen# eri#

teknologian#tarjoomalla,#ei#projekteja#kokonaisuutena#tarkasteltaessa#juurikaan#huomioida#

esim.#teknologisten#alustojen#arkkitehtoonisia#synergiaetuja.#Nämä#edut#huomioidaan#kyllä#

suunniteltaessa# yksittäisiä# projekteja# ja# toteutuksia,# mutta# tämä# tapahtuu# usein# jo#

vaiheessa,#jolloin#yksittäisen#projektin#toteutus#on#meneillään.#Osin#tämä#synergiaetujen#ja#

riippuvuuksien# huomioiminen# olisi# merkittävä# osa# myyntityötä,# mutta# projekteja#

suunniteltaessa#tätä#näkökohtaa#ei#toistaiseksi#ole#huomioitu,#vaan#kukin#projekti#toteuttaa#

omaa# suunnitelmaansa# ja# portfoliotasoista# riippuvuuksien# hallintaa# voitaisiin#

kokonaistasolla# pohtia# ja# tarkentaa# huomattavasti# laajemmin.# Projektien# yhteisetujen#

tunnistaminen#edellyttää# tarkempaa# tulkintaa# ja# toistaiseksi# sitä# ei# juurikaan#hyödynnetä#

projekteja#suunniteltaessa#tai#hallinnoitaessa.#Tällaisia#synergiaetuja#voisivat#olla#projektien#

aikataulujen# ja# vaiheiden# tai# toteutusten# rytmittäminen# siten,# että# resurssien# osaamisen#

kehittäminen# olisi# järjestelmällistä# projektista# toiseen,# vaikka# siten,# että# pidemmällä#

kehitysvaiheessa# tai# teknologian# kehityksessä# olevat# projektit# pyrittäisiin# asemoimaan#

ajallisesti# uusien# toteutusten# edelle# ja# esim.# lisäämään# tällä# tavoin# uusien# tai# junior7

resurssien# osaamistasoa.# Tai# projektien# yhtäläisiä# sisältöjä# voitaisiin# hyödyntää# saman#

teknologian#ympärillä#toteuttamalla#esim.#teknisten#ympäristöjen#pystytys#samanaikaisesti#

tai# määrittelyvaiheet# ajallisesti# rinnakkain,# jolloin# yrityksen# sisäisten# resurssien# tai# jopa#

samojen# resurssien# mahdollisuus# hyödyntää# laaja7alaisesti# osaamistaan# ja# monistaa#

toteutuksia# asiakkaasta# toiseen#mahdollistuisi.# Yrityksen# projektit# eivät# juurikaan# kilpaile#

keskenään#muutoin#kuin#resursseista#ja#tämän#vuoksi#riippuvuuksien#hyödyntäminen#olisi#

todennäköisesti#sekä#mahdollista,#edullista#että#hyödyllistä.#

7# Projektien# välisten# muiden# kuin# resurssiriippuvuuksien# tunnistaminen# osana#

projektien# priorisointia# ja# kokonaiskuvaa:# luokitteluina# mm.# projektikäytänteiden#

kypsyys,# projekteissa# asiakkaille# rakennettavan# ja# toteutettavan# teknologian#

elinkaari,#organisaation#saamat#hyödyt##

7# Projektiportfolion# asettamiseen# liittyvä# synergiaetujen# arvioiminen# pitkällä#

tähtäimellä,# tarkastelukohteina# ainakin:# teknologia7arkkitehtuuriset# synergiaedut,#

projektien# aikataulujen# ja# vaiheiden# tai# toteutusten# rytmittäminen# siten,# että#

resurssien# osaamisen# kehittäminen# olisi# järjestelmällistä# projektista# toiseen,#

projektien# samankaltaisten# toteutusten# ja# sisältöjen# synkronoiminen# ja#

ketjuttaminen#
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7# Projektien#priorisoinnin#ja#synergiaetujen#tarkasteleminen#edellyttää#osaamiskartan#

ja#resurssikartan#ajantasaisuutta#ja#päivittämistä.#Tätä#ei#tarvitse#ylläpitää#portfolion#

johtamisen# toimesta,# mutta# tiedon# tulisi# olla# alati# saatavilla,# ajankohtaista# ja#

päivittyvää.#

#

6.4# Yrityksen#projektinhallintametodologian#kehitys#

#
Yrityksen#projektinhallintametodologia#on#kirjattu#toistaiseksi#projektiprosessitasolle#ja#siitä#

puuttuu#vielä#projektimetodologialle#tyypillinen#viitekehyksen#mukainen#sisältö#pohjineen#ja#

ohjeineen#–#eli#keinot#ja#tavat#viedä#metodologia#käytäntöön.#Nykyisellään#projektiprosessi#

toimii# enemmänkin# raamina# projektitoimituksille# ja# myyntityön# materiaalina# ja# pohjana.##

Projektimetodologian# tarkennus# ja#osin# käytännön# jalkautus# tapahtuvat#projektiprosessin#

täydentyessä#Project#Excellence#7#kehitysprojektin#myötä#siten,#että#mallia# täydennetään#

työkaluilla,# tarkistuslistoilla# ja# asiakirjapohjilla.# Tämä# projekti# on# merkittävä# osa#

projektiportfolion# käyttöönottoa,# sillä# yhtenäisen# ja# yhteisen# metodologian# ja# yhteisten#

toimintatapojen#pohjalta#projektien#seurattavuus#ja#keskinäinen#monitorointi#on#mahdollista#

ja# helpompaa.# Project# Excellence7# projektin# myötä# Yrityksen# projektien# käyttöön#

määritellään# projektinhallinnan# käytänteet,# menetelmät,# menettelytavat,# prosessit# ja#

säännöt,# joilla# projekteja# hallitaan.# Näistä# kootaan# erillinen# intra7sivuston# työkalupakki,##

”toolbox”,# joka# sisältää# yhdessä#määriteltyjä# dokumenttipohjia,# työkaluja,# standardeja# ja#

periaatteita.#Project#Excellence7#projekti#on#työn#alla#ja#projektissa#käytännössä#toteutettava#

intra7sivusto# valmistuu# kevään# 2017# aikana.#Myöhemmin# vuoden# 2017# aikana# projektin#

tavoitteena#on#syventää#ja#vahvistaa#Yrityksen#projektinhallintaosaamista.#

#

Projektiprosessi#on#toistaiseksi#yleisen#ylätason#prosessi#samoin#kuin#Project#Excellence#7

dokumenttipohjatkin# ovat.# Toistaiseksi# prosessi# tai# ohjeistus# ei# ota# kantaa# perinteisen#

projektimenetelmän# tai# ketterän# kehityksen# menetelmän# puolesta.# Joskin# Project#

Excellence7#kokonaisuus#tukee#vahvasti#perinteistä#vesiputousmallista#projektitoimitusta#ja#

7prosessia.# Vaikka# projektimalli# ja# Project# Excellence7# ohjeistus# sisältävätkin#

projektiprosessin# mallin# ja# kattavasti# projektinhallinnan# tarvittavia# dokumenttipohjia,#

käytännön#tason#ohjeistus#näiden#kahden#väliltä#puuttuu.#Eli#se,#miten#”Yrityksen#orkesteria#

soitetaan”.# Tämän# voi# konkretisoida# käytännössä# uuden# Yrityksessä# aloittavan#

projektipäällikön#ohjeistuksena# siitä#millaisia# käytännön# seikkoja#on#huomioitava# ja#mikä#

tekee#Yrityksen# projektitoiminnasta# ja# 7prosessista# juuri# ”Yrityksen# projektitoiminnan# ja# 7

prosessin”.#
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7# Project# Excellence# 7toolboxiin# olisi# hyvä# lisätä# myös# joitakin# case7esimerkkejä#

menestyksekkäistä# projekteista# ja# best7bractices7tyyppisille# huomioille#

tallennuspaikka#ja#näin#kartuttaa#tietämyskannan#kaltaista#tietoa#projekteista.#

7# Jotta# projektimalli7# ja#metodologia# olisivat# kattavia,# ne# voisivat# sisältää#muokatut#

pohjat# tai#minimitason# ohjeistuksen# ja# pohjat# ketterän# kehityksen#mallin#mukaan#

toteuttavia#projekteja#varten.#

7# Projektimallin# ja# Project# Excellencen# yhteen# liittävä# ohjeistus# juuri# Yrityksen#

projektitoiminnasta,# sen# käytänteistä,# ohjeista,# best# practices7tavoista# ja#

kilpailutekijöiden,#opitun#ja#hiljaisen#tiedon#konkreettisesti#tekemisestä#lisäisi#mallin#

ja#dokumenttikirjaston#arvoa#ja#tekisi#siitä#todellisen#projektinhallintametodologian.#

#

6.5# Portfoliohallinnan#mittaristo#ja#seuranta#

#
Portfoliohallinnan#mittaaminen#on#osa#portfolionhallinnan#jatkuvaa#johtamista.#Mittarit#ovat#

riippuvaisia#kulloisistakin#liiketoiminnan#strategisista#vaateista#ja#projektiportfoliostrategian#

tavoitteista.#On#muistettava,#että#portfolion#kannalta#projektin#hyöty#ei#ole#ainoastaan#sen#

lopputulos#vaan#lopputuloksen#vaikuttavuus#organisaatiossa.#Mittareita#voi#olla#yksi#tai#

useampia#esimerkiksi#scorecard7tyyppisesti.#Portfolion#mittarit#ovat#osin#suoraan#

yhteydessä#projektien#mittaamiseen.#Projektien#seurannan#pohjalta#portfoliotason#

asiakastyytyväisyyden,#katteen,#kustannusten#ja#ajankäytön#mittaaminen#ovat#Yrityksessä#

jo#mitattavissa#tavalla#tai#toisella.#Muiden,#erityisesti#laatuun,#arvoon#ja#merkitykseen#

liittyvien#mittareiden#ja#seurannan#määrittäminen#on#tehtävä#erikseen#ja#se#edellyttää#

pitkäjänteistä#kehitysprosessia.#

Portfoliohallinnan#mittarit#on#kuvattu#kuvassa#15.#Projekti7#ja#portfoliotoiminnan#mittarit#

#

Kuva#15.#Projekti7#ja#portfoliotoiminnan#mittarit#

Portfolion#mittaamisen#edellytykset:#

7# Mitattavien#määreiden#määrittäminen#

7# Mittaustavan#määrittäminen#

7# Laatuun,#arvoon#ja#merkitykseen#liittyvien#tavoitteiden,#seurannan#ja#mittaamisen#

määrittäminen##

#

#

#
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7# Toimenpiteet#projektiportfoliotoiminnan#aloittamiseksi#

#
Luvussa#5.#Yritykselle#soveltuva#portfoliomalli#on#kuvattu#malli#Yrityksen#portfoliotoiminnan#

kehyksistä# ja# edellytyksistä.# Tämän# toteutuksen# toteutumiseksi# on# Luvussa# 6.1.3.#

Portfoliojohtaminen# ja# taulukossa#Taulukko#4.#Portfoliohallinnan# toteutuksen#edellytykset#

kuvattu#projekti7#ja#portfolioprosessin#mukaiset#tieto7,#prosessi7#ja#toiminnalliset#edellytykset#

portfoliotoiminnan#toteutumiselle.#Tämän#lisäksi#Yrityksen#käynnistäessä#portfoliotoimintaa#

edellyttää#tämä#määrityksiä,#suunnittelua#ja#muutoksia#toimintatapoihin.#Edellisten#lukujen#

perusteella# nämä# ja# ehdotukset# projektinhallintametodologian# kehittämiseksi# tukemaan#

projektiportfoliotoimintaa#on#kuvattu# taulukossa#9.#Toimenpiteet#projektiportfoliotoiminnan#

aloittamiseksi#

#

Taulukko#9.#Toimenpiteet#projektiportfoliotoiminnan#aloittamiseksi#

#

Portfoliotoiminnan#ja#sen#johtamisen#toteutus#edellyttävät#päätöksenteon#mekanismeja#ja#

pelkällä#portfolioraportilla#ei#sellaisenaan#ole#arvoa#ilman#tarvittavaa#määrää#muuta#dataa,#

datapohjaisia# työkaluja# ja# johtamisen#malleja.#Portfoliotoiminnan#edellyttämät,# luvussa#5.#
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Yritykselle#soveltuva#portfoliomalli#kuvatut,#dokumentit#ja#tietotarpeet#on#kuvattu#taulukossa#

10.#Tarvittavat#dokumentit#ja#tietotarpeet.##

Taulukko#10.#Tarvittavat#dokumentit#ja#tietotarpeet.##

#

#

8# JOHTOPÄÄTÖKSET##

#
Yrityksessä# on# tunnistettu# tarve# projektitoiminnan# ja# portfoliotoiminnan# kehittämiselle# ja#

tämä#jo#itsessään#on#strategisen#liiketoimintalähtöisen#projektijohtamisen#linjaus.#Projektit#

tunnistetaan# merkittäväksi# osaksi# liiketoiminnan# strategiaa,# vaikka# tämän# työn# osalta#

liiketoiminnan#strategiaa#ei#ole# tarkasteltu.#Yrityksessä#on# tunnistettu#projektien#haasteet#

niiden# aikataulussa# valmistumisen# ja# budjetoin# täsmäävyyden# osalta,# mutta# toistaiseksi#

Yrityksessä# ei# ole# vielä# tunnistettu# teoriataustan# merkittäväksi# nostamaa# projektien#

vaikuttavuuden# merkitystä# niiden# lopputuloksen# osalta.# Juuri# kuten# teoriataustassa#

todetaan,#projektit#saattavat#valmistua#budjetissa#ja#aikataulussa,#mutta#niiden#vaikuttavuus#

tai# tehokkuus# eivät# vastaa# liiketoiminnan# odotuksia# tai# näitä# ei# edes# tunnista.# Vielä#

syvemmälle#mentäessä#projektin#arvoa#eivät#määritä#ainoastaan#sen# lopputulokset#vaan#

sen# arvo# yritykselle# osaamisen,# kehityksen# ja# muiden# kokonaisvaltaisten# määreiden#

näkökulmista.# Tämän# ajattelutavan# ja# sen# määreiden# tunnistaminen# edellyttää#

projektitoiminnan# pidempää# kehitystyötä# ja# projektitoiminnan# vaikuttavuuden# syvempää#

ymmärtämistä#ja#arvioimista#koko#organisaatiotasolla.#

#

#
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Projektinhallintametodologia0
0
Yrityksen# projektinhallintametodologia# vastasi# täysin# teoriataustassa# kuvattua# hybridiä#

projektimetodologiaa.#Vaikka# vaihejakonsa#puolesta# se#onkin#Yrityksen#oma# luomus,# on#

siinä# paljon# tunnistettavia# elementtejä# valmiista# metodologiapohjista.# Toisaalta,# kuten#

todettua,#metodologia#on#vielä#keskeneräinen#ja#se#rakentuu#orgaanisesti#projektimallin#eli#

prosessin# ja# Project# Excellency7# työkalupakin# yhdistelmänä.# Jotta# metodologia# kattaisi#

teoriataustassa#menestyksekkäälle#metodologialle#määritellyt#määreet,# tulisi#sitä# rikastaa#

malli# ja#työkalupakki#yhteen#liittävällä#ohjeistuksella,# jotta#se#kattaisi#todelliset#käytänteet,#

menetelmät,#menettelytavat,#prosessit# ja#säännöt#projektien#hallintaan.#Nykyinen#malli#ei#

sisällä#projektinhallintametodologian#viitekehyksen#mukaisesti#juurikaan#case7esimerkkejä,#

sääntöjä,#metodologioita,#standardeja#eikä#best#practises7tyyppistä#opittua#tietoa.#Toisaalta#

kuten# teoriataustassa# todetaan,# projektinhallintametodologiat# ovat# organisaatioidensa#

näköisiä# ja# Yrityksen# metodologia# edustaakin# projektinhallinnan# asemointia# yrityksessä.#

Tämä# lienee# kuvaavaa# Yrityksen# kasvutahdin# ja# toiminnan# kuvaajana.# Teoriataustan#

mukaan# projektinhallintametodologioiden# käytön# merkittäviä# syitä# on# parhaiden#

käytäntöjen,# oppien# ja# toimintatapojen# kierrättäminen.# Tämä# lienee# kuvaavaa,# sillä#

Yrityksen# toimintatavan# heikkous# onkin# juuri# opitun# kierrättäminen.#

Projektinhallintametodologialla# tätä#voitaisiin#edistää# ja#samalla#voitaisiin# lisätä#Yrityksen#

sisäisen#tiedonjaon#ja#hiljaisen#tiedon#siirron#kulttuuria.#Aiemmin#Yrityksessä#ei#ole#juurikaan#

tuettu# prosessien# ja# metodologioiden# laajamittaista# syvempää# käyttöä.# Yrityksessä# on#

aiemmin# käytetty# ketterän# ja# Lean7menetelmiin# pohjautuvia# kehityksen# menetelmiä#

ohjelmistokehitysprojektien# hallinnassa# menestyksekkäästi.# Tämä# teoriataustan# it7

projektien# erityispiirteisiin# suosittelema# menetelmäosaaminen# on# kuitenkin# sittemmin#

siirtynyt#Yrityksestä#muualle#yritysmyyntien#myötä.##Kuten#teoriataustassa#todetaan,#mikäli#

yritysjohdon# tuki# metodologialta# puuttuu,# ei# metodologia# ole# erityisen# tehokas#

riskienhallinnan# tai# resurssienhallinnan# työväline.# Molemmat# näistä# ovat# Yrityksen#

oppimiskaaressa#kohteita,#joiden#hallintaa#on#vahvistettava.#Nykytilanteessa#johdon#tuella#

voitaneen# saavuttaa# teoriataustan# mukainen# projektinhallintametodologian# aito#

hyödyntäminen# projektien# tehokkuuden,# vaikuttavuuden# ja# projektien#

onnistumismahdollisuuksien#parantajana.# Juuri# teoriataustassa#mainittu# kehityskohteiden#

tunnistaminen# on# Yrityksessä# käynnissä# ja# se# toimii# pohjana# myös# tämän# työn#

oikeutukselle.#

#

#

#
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Portfoliotoiminta0
0
Yrityksen# portfoliotoiminnan# määrittämisen# pohjana# olleen# teoriataustan# lähtökohta# on#

ajatus,# jonka# mukaan# tehokas# projektien# johtaminen# edellyttää# tehokasta# organisaation#

johtamista#ja#toisinpäin.#Yritys#on#kuitenkin#matalahierarkkinen#ja#yrityskulttuuriltaan#hyvin#

vapaa#ja#avoin#ilman#merkittäviä#prosesseja.#Kuitenkin#teoriataustan#mukaan#kasvuvauhti#

ja#strategiset#laajenemisen#linjaukset#ovat#linjassa#portfoliomallisen#toiminnan#aloittamisen#

kanssa# kilpailukyvyn# säilyttämiseksi# ja# toiminnan# skaalaamiseksi.# Tässä# työssä# kuvattu#

portfoliomalli# myötäilee# uskollisesti# teoriataustan# ajatusta# keskistetystä# projektien#

hallintatavasta,# jonka# myötä# projektit# tunnistetaan,# priorisoidaan,# vastuutetaan,# niitä#

valvotaan#ja#hallitaan#liiketoiminnallisten#strategisten#tavoitteiden#mukaisesti.#Aivan#selvää#

ei# ole,# miten# teoriataustan# mukainen# dynaamisen# päätöksenteon# prosessi# käytännössä#

portfolionhallinnassa#toteutetaan.#Dynaaminen#se#voi#olla,#mutta#toistaiseksi#on#epäselvää#

millaista#työpanosta#tai#kuinka#vahvaa#johtamista#ja#päätöksenteon#mekaniikkaa#Yrityksen#

portfoliohallinta#tulee#edellyttämään.#On#muistettava#teoriataustan#esittämä#näkemys#siitä,#

että#organisaation#tavoitteena#ei#aina#ole#keskitetyn#seurannan#ja#monitoroinnin#mukanaan#

tuoma# kypsyyden# aste.# Näin# juuri# lienee# Yrityksen# tapauksessa# sillä# balansoiminen#

johdetun# ja# avoimen# dynaamisen# ja# orgaanisen# toiminnan# välillä# on# arkipäivää.# Vaikka#

tässä#työssä#on#toteutettu#malli#projektiportfoliolle,#on#hyvä#muistaa#teoriataustan#huomio#

siitä,#että#yhtä#oikeaa#tapaa#hallita#projekteja#tai#portfoliota#ei#ole.##

#

Koska# Yritys# on# vahvassa# kasvussa# oleva# kasvuyritys,# on# teoriataustan# mukaisesti#

kontekstin#ja#ympäristön#vaikutuksiin#kiinnitettävä#erityistä#huomiota#ja#mukautuva#ja#avoin#

lähestymistapa#sekä#projektihallintatavoissa#että#organisationaalisessa#kontekstissa#lienee#

Yritykselle# juuri#oikea.#On#pohdittava,#onko#Yritys#vielä#tarpeeksi#kypsä#portfoliohallinnan#

tai#projektinhallintametodologian#käytölle#siitä#saatavien#teoriataustan#kuvaamien#hyötyjen#

mittakaavassa.#Yrityksen#johdon#sitoutuminen#on#teoriataustan#merkittävimmäksi#nostama#

portfoliohallinnan# menestystekijä.# Tämä# voi# olla# Yrityksen# tapauksessa# haaste#

portfolionhallinnalle.# Ei# siksi,# etteikö# Yrityksen# johto# sitoutuisi,# vaan# ajanhallinnan# ja#

priorisoinnin# ja#panostuksen#näkökulmasta#portfolionhallinnan# ja# 7johtamisen#edellyttämä#

panostus# ja# läpi# organisaatiotasojen# vaatima# prosessien# muutos# vie# aikansa# ja# sen#

laajuudesta# ja# käytänteistä# ei# ole# vielä# selkeää# kuvaa.# Teoriataustan# mukaan#

projektipäällikön# vaikutus# ja# merkitys# portfolion# menestykselle# ja# koko# organisaation#

menestykselle# ovat# merkittäviä.# Yrityksen# kohdalla# tämä# lienee# arvokas# kulmakivi#

portfoliotoiminnalle,# sillä# riittävän# kompetenssin# omaavat# projektipäälliköt# ovat# varsin#

itsenäisiä,# vastuutettuja# ja#merkittäviä# päätöksentekijöitä# kontekstissaan.# On# epäselvää,#
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nähdäänkö# Yrityksessä# projektipäällikkyyden# roolia# liiketoiminnan# ohjaavana# tekijänä# ja#

roolina#yhtä#merkittävänä#kuin#se#teoriataustassa#esitetään.#Teoriataustassa#korostetaan#

johtoryhmätyöskentelyn# merkitystä# läpi# koko# projektitoiminnan.# Projektien#

ohjausryhmätoiminta#on#Yrityksessä#hyvin#vaihtelevaa#ja#sen#vahvistamista#ja#levittämistä#

projektitoimintaan# voisi# suositella.# Teoriataustan# mukaan# projektiportfoliotoiminnan#

käynnistäminen# edellyttää# organisaation# sitoutumista,# ymmärrystä# ja# vastaanottavuutta.#

Nämä# ovat# seikkoja,# joihin# on# kiinnitettävä# erityistä# huomiota,# sillä# prosessien#

vastaanottaminen# Yrityksen# kaltaisessa# avoimessa# kulttuurisessa#

organisaatioympäristössä#ei#ole#itsestään#selvää#tai#kitkatonta.#Yrityksen#olisi#huomioitava#

teoriataustan# varoitus# johdon# vahvan# yksittäisiin# projekteihin# osallistumisen#

vaaranpaikoista:# tämä# voi# johtaa# portfoliotasolla# negatiivisiin# vaikutuksiin# tai# suoraan#

yksittäisten# projektien# hallintaan.# Yrityksen# kulttuurissa# on# voimakas# osallistumisen#

kulttuuri,#mutta#liian#pitkälle#yksittäisiin#projekteihin#vietynä#tällaista#epätasaista#projektien#

kohtelua#tulisi#teoriataustan#mukaan#välttää.##

#

Portfoliostrategia0
0
Tätä# työtä# tehtäessä# on# epäselvää,# millainen# Yrityksen# tahtotila# strategiatasolla#

projektiportfoliota# kohtaan# tarkalleen#ottaen#on,#mutta# teoriataustan#mukaan#asemoinnin#

tulisi# olla# molemminsuuntainen.# Yrityksen# nykytilan# ja# projektimalliuudistuksen,#

järjestelmäuudistuksen# ja# Project# Excellency7projektin# myötä# voidaan# olettaa# vahvan#

strategisen# tahtotilan# olevan# olemassa.# Nähtäväksi# jää# miten# projektivalinta# portfolioon#

tehdään.#Nykytilan#ja#tavoitetilan#mukaan#portfolioon#on#aikomuksena#tuoda#kaikki#projektit,#

mutta# nyt# jo# on# tunnistettavissa# projekteja,# jotka# jäävät# portfolion# ulkopuolelle# tai,# jotka#

vaativat# erityistä# kohtelua.# Teoriataustan# mukaan# tähän# liittyy# kuitenkin# riski,# sillä#

organisaation# koon# kasvaessa# projektivalinta# on# merkittävä# portfolion# menestystekijä# ja#

tuon# valintamekaniikan# luominen# kasvuvaiheessa# on# vielä# mahdollista.# Teoriataustan#

viittaamat#suurten#organisaatioiden#käyttämät#projektinvalintakriteeristöt#ja#metodiikat#eivät#

Yrityksen# tapauksessa# ole# mahdollisia.# Toisaalta# projektien# riippuvuuden# tarkastelun#

näkökulmasta# teoriataustan# mukaista# projektivalinta# Yritys# kyllä# voisi# kyvykkyyksiensä#

mukaan#toteuttaa.#

#

Teoriataustan# painottamat# organisaation# kyvykkyys# portfolion# rakentamiseen# hyöty7# ja#

arvo7näkökohtien#perusteella#sekä#portfolionjohtamisen#kyvykkyys#portfolion#menestyksen#

mittareina#ovat#toki#Yrityksessä#olemassa,#mutta#hyöty7#ja#arvo7määreiden#määrittäminen#

ei#toistaiseksi#ole#ollut#osana#Yrityksen#projektitason#suunnittelua#tai#hallintaa.#Tai#ainakaan#
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tämänkaltainen# ajattelu# ei# ole# lyönyt# läpi# käytännön# projektitoteutuksissa.# Koska#

projektitoiminnan# keskiössä# on# päätöksenteko,# on# Yrityksen# pyrittävä# selkeyttämään#

päätöksentekomalliaan.# Teoriatausta# piirtää# suoran# linjan# yritystason# päätöksenteosta#

projekteja#koskevaan#päätöksentekoon#ja#takaisin.#Tätä#ei#voi#Yrityksen#kohdalla#ohittaa,#

mutta# matalan# organisaatiorakenteensa# ja# 7hierarkiansa# vuoksi# Yrityksellä# on# jo# nyt#

edellytykset#halutessaan#tämän#kaltaiseen#liiketoiminnan#läpinäkyvämpään#ohjailuun.##

#

Yrityksen#kulttuuri#korostaa#myyntiä#ja#sen#onnistumista,#vaikka#projekteissa#itse#työ#ja#tulos#

lopulta# tehdään.# Teoriataustan#mukaan# projektitoiminnan#menestyksen# tarkastelussa# on#

projektitarkastelun#sijaan#tarkasteltava#koko#organisaatiota.#Tämä#on#Yrityksen#tapa#jo#nyt.#

Toisaalta#heikkoutena#ovat#Yrityksen#projektinhallinnan# tehokkuuden# ja#saatavilla#olevan#

tiedon# laatu# ja# rooli.# Nämä# ovat# teoriataustan# mukaan# merkittäviä# portfoliotoiminnan#

menestystekijöitä.#Yritys#on#tunnistanut#teoriataustan#näkemyksen#siitä,#että#organisaation#

koon#kasvaessa#projektiportfolionhallinnan#merkittävyys#kasvaa#ja#tämä#työ#on#osoitus#siitä.#

#

Toistaiseksi# Yritys# ei# mittaa# projekteja# muilla# kuin# taloudellisilla7# ja#

asiakastyytyväisyysmittareilla.#Teoriataustan#mukaan# laajempi# ja#merkitysten#seuranta# ja#

mittaaminen# ovat# tärkeitä# portfoliomittareita.# Tämä# on# Yritykselle# selkeä# kehitys7# ja#

kompentenssien#kasvatuskohde.#Toinen#kehityskohde#on#mainittu#projektikommunikaation#

hallinta,#jota#tällä#hetkellä#voidaan#sanoa#toteutettavan#vain#joissakin#projekteissa#sisäisesti#

ja# joitakin# kertoja# vuodessa# yhteisesti# tai# eri# foorumeilla# hyvin# hajautetusti.# Tämän#

teoriataustan# mukaisen# tiedon# luomisen,# keräämisen,# jakelun,# tallentamisen# ja# haun#

metodeita#voidaan#tämän#työn#pohjalta#Yrityksessä#jossakin#määrin#ottaa#käyttöön.#

#

Portfolio0ja0kompetenssit0
0
Teoriataustan# mukaan# organisaation# kompetenssien# tunnistaminen,# havaitseminen# ja#

ymmärtäminen#ovat#portfolion#kannalta#merkittäviä.#Yrityksessä#tämä#toteutuu#orgaanisesti#

kasvun# kautta# uusien# kompetenssien# tullessa# taloon,# mutta# toistaiseksi# kompetenssien#

hallinta#ei#ole#teoriataustan#kuvaamalla#menestyksen#takaavalla#tasolla.#Projekteihin#liittyvät#

neljä# teoriataustan# peruskompetenssia# yrityksestä# kuitenkin# löytyvät.# Toivottavaa# ja#

mahdollista# olisi,# että# kokonaisvaltaisempi# kompetenssien# hallinta# Yrityksessä# kehittyisi#

portfoliotoiminnan# vaateiden# myötä.# Toisaalta,# kuten# teoriataustassa# sanotaan,#

tilanteeseen# adaptoituva# puhdas# projektikompetenssiosaaminen# karttuu# organisaation#

oppimisen# myötä# sattumanvaraisesti.# Yrityksen# tilanne# tukee# tätä# teoriaa,# sillä# ilman#

merkittävää#projektikompetenssin#tiedostettua#kasvatusta,#muutoin#kuin#rekrytoinneilla,#on#
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Yritys#kuitenkin#nyt#siinä#tilanteessa,#että#projektitoiminta#on#jokseenkin#määrämuotoista#ja#

ainakin# näkemys# ja# tavoitteet# sen# kehitykselle# ovat# olemassa# ja# tunnustettuja.# Johtuuko#

tämä#teoriataustan#mainitsemasta#organisaatiostrategiasta#vai#orgaanisesta#kehityksestä,#

on#epäselvää.#

#

Portfolion0tiedonhallinta0
0
Kuten#tässä#työssä# luodussa#portfoliomallissa#painotetaan,#portfolioon#saatavien# ja#siellä#

hallittavien#tietojen#teoriataustassa#korostettu#oikeellisuus,#laadukkuus,#oikea7aikaisuus#ja#

saatavuuden# helppous,# ovat# keskiössä.# Näistä# määreistä# kaikkia# ei# voida# kerralla#

saavuttaa,#mutta#mallin#myötä#tavoite#on#kuitenkin#teoriataustan#mukainen#tietojärjestelmiä#

hyödyntävä#tiedon#laadukkuuden,#saatavuuden,#saavutettavuuden#ja#johdonmukaisuuden#

kehittäminen#ja#saavuttaminen.#Teoriataustassa#kuvattuun#tiedon#tarkempaan#analysointiin#

synergioiden,# dynaamisten# riippuvuuksien# ja# korrelaation# näkökulmista# organisaatio# on#

valmis# sitten,# kun# projektimallin# kehitys# ja# projektiportfolio# ovat# olleet# jo# jonkin# aikaa#

menestyksekkäästi# käytössä.# Rakennettu# portfoliomalli# kattaa# teoriataustassa# esitellyn#

Salo#et#al.:in#mukaisen#portfolion#päätöksenteon#laatunäkökulman#risteyskohdat# ja#kaikki#

mallin#mukaiset#päätöksenteon#pisteet#ovat#jollakin#tasolla#tunnistettavissa#portfoliomallista.#

Käytännön# sovellutusta# tai# toteutusehdotusta# portfolion# optimoinnin# linjakkaaseen#

seurantaan,# päätöksentekoketjuun,# projektien# välisten# riippuvuuksien# hallintaan# tai#

yhteisten# tilastojen# tekemiseen# ei# malli# kuitenkaan# anna.# Nämä# ovat# portfolio7# ja#

projektimetodologioiden# ja# –prosessien# mukaisia# ja# muotoutuvat# myös# Yrityksen#

johtamismallin#ja#organisaation#mukaisesti.#

#

Resurssienhallinta0
0
Teoriatausta# korostaa# resursoinnin# ja# portfoliohallinnan# yhteyttä.# Yrityksessä#

portfoliohallinnan# johtamisen# rooli# on# vastuutettu#Resurssi7# ja# tuotantojohtajalle.# # Hänen#

roolinsa#on#olla#sekä#tuotannon#että#resursoinnin#vastuullinen,#ja#näin#tämä#rooli#on#luonteva#

kokonaisresursoinnin# seuraamiseen# ja# johtamiseen# projektiportfolion# näkökulmasta.#

Teoriatausta# suosittaa# keskitettyä# resurssienhallintaa# ja# Yrityksen# resurssienhallinta#

voidaan# pitää# tätä# taustaa# vasten# keskitettynä,# joskin# kukin# tiimi# ja# yksikkö# ennustaa# ja#

seuraa# omia# resurssejaan# myös# itsenäisesti.# Teoriatausta# suosittaa# projektin#

henkilöresurssien#hallinnoimista#taitojen#ja#osaamisen#perusteella.#Tällä#hetkellä#tämä#on#

mahdollista,#sillä#resursoinnin#käytännön#ennustaminen#tapahtuu#lähellä#henkilöitä#itseään.#

Toisaalta# kokonaistaitojen# ja# osaamistasojen# nousuun# tähtäävän# kokonaishallinnan#
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puuttuminen# on# syytä# jossakin# kehitysvaiheessa# muuttaa.# Resursoinnin# suositeltua#

priorisointia# portfoliotasolla# ei# ole# toteutettu,# mutta# se# olisi# luodun# mallin# mukaisesti#

mahdollista# sikäli,# kun# mallin# myötä# kuvatut# tietotarpeet# ja# työkalut# toteutuvat# ja#

portfoliostrategia#on#linjattu.#

#

Portfoliohallinnan0käyttöönotto0
0
Kokonaisuutena#Yrityksen#nykytilasta#tavoitetilaan#siirtyminen#mahdollistuu#työssä#luodun#

portfoliomallin# käyttöönoton# myötä,# mikäli# projektimallia# ja# Project# Excellence7#

työkalupakkia# täydennetään# ja# näiden# käyttö# on# johdonmukaista# ja# kattavaa.# Lisäksi#

portfoliohallinnan# johtamisen# edellytyksenä# on# se,# että# meneillään# olevat# Jira7Tempo7

Severa7järjestelmäuudistukset# onnistuvat# ja# uudistusten# implementointi# selkeyttää#

projektinhallintaa# ja# projektien# tietojen# kirjaamista.# Samalla# uudistusten# tulisi# vahvistaa#

projektihallinnan#osaamista#ja#kompetensseja#ja#näin#oletettavasti#tapahtuukin#muutosten#

myötä.#Kaiken#kaikkiaan#portfoliohallinnan#käyttöönotto,#mikäli# se# tapahtuu# tässä# työssä#

luodun# mallin# mukaisesti,# myötäilee# teoriataustan# suosituksia# ja# edellytykset#

kilpailukykyiselle#ja#menestyksekkäälle#portfoliotoiminnan#käynnistämiselle#ja#johtamiselle#

ovat#olemassa.#

#

9# YHTEENVETO#JA#SUOSITUKSET#

#

Työn#tavoitteena#oli#kuvata#portfoliotoimintaa,#sen#tarpeita#ja#käytäntöjä,#kartoittaa#Yrityksen#

nykytila,#tavoitetila#ja#määritellä#ja#kuvata#projektiportfoliomalli,#ja#nämä#kokonaistavoitteet#

toteutuivat.# Alatason# tavoitteina# työlle# oli# portfoliotoiminnan# edellytysten# määrittäminen,#

mallin#määrittäminen,#nyky7# ja# tavoitetilojen#määrittäminen#sekä#portfoliotoimintamallinen#

määrittäminen# ja# toteutussuunnitelman# luominen.# Nämä# kaikki# toteutettiin.#

Toteutussuunnitelma#on#kuvattu#osana#portfoliomallia#ja#sen#tarkempia#käytännön#vaiheita#

ei# kuvattu,# sillä# muut# järjestelmä7# ja# projektikehitysprosessit# ovat# yhä# työn# alla# ja#

organisaatiotasoista#portfolion#tavoitetilaa#strategianäkökulmasta#ei#ollut#saatavilla.#

#

Portfoliomalli# on# kuvattu# suosituksenomaisesti# toimenpide7# ja# määrittelyehdotuksineen#

luvussa#5.#Käytännössä# tarkkoja#määreitä#esimerkiksi#portfoliotoiminnan#mittaamiselle#ei#

työssä# voitu# antaa,# sillä# portfoliotoiminnan# määreet,# tavoitteet# ja# asemointi# Yrityksessä#

olivat# vielä# määrittelemättä# ja# strategisesti# linjaamatta.# On# oletettavaa,# että# Yrityksessä#

kuluu# odotettua# pidempi# aika# tämän# mallin# käyttöönottoon,# sillä# vaikka# projektitiedon#

saaminen# portfolioraportille# on# mahdollista,# ovat# projektinhallinnan# kompetenssitaso# ja#
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projektimetodologian#kehitys#vielä#sikäli#epätasaisia,# tai#eivät# tarvittavalla#kypsyystasolla,#

että# tasalaatuisen# ja# yhteismitallistettavan# seurantatiedon# saaminen# ei# liene# toistaiseksi#

hetkeen# mahdollista.# Tämä# ei# kuitenkaan# estä# projektiportfoliotoiminnan# asteittaista#

käynnistämistä# ja# tarvittavien# tietomääreiden,# työkalujen,# prosessien# ja#

johtamiskäytänteiden#käynnistämistä,#käyttöönottoa#tai#toteuttamista.##Tässä#työssä#kuvattu#

malli#ei#ole#viimeiseen#asti#viety#käytännön#työväline,#mutta#malli#sisältää#portfoliotoiminnan#

johtamisen# ja# määrittelyn# tehtävälistauksenomaisen# tietotarve,# määrittely7# ja#

työvälinelistauksen#ja#toimii#näin#Yrityksen#nykytilassa#pohjana#portfoliojohtamiselle#

#

Yrityksen# tavoitetilana# projektiportfoliolle# oli# saada# koko# prosessi# myynnistä# alkaen,#

projektimalliin# ja# 7prosessiin,# raportointiin# ja# seurantaan# yhtenäistetyksi# siten,# että#

tietojärjestelmät#tukevat#vahvasti#prosesseja#ja#prosessit#ovat#yhtenäisessä#linjassa#ja#siten,#

että#raportointi#on#mahdollisimman#automaatio7#ja#datapohjaista#ja#siten,#että#reaaliaikainen#

seuranta#ja#liiketoiminnan#ohjaaminen#projektien#kautta,#ja#avulla,#on#tarkoituksenmukaista#

ja#mahdollista.#Tämä#on#varmasti#tulevaisuudessa#mahdollista,#mutta#tämän#työn#puitteissa#

ei# otettu# kantaa# automaattisen# raportoinnin# ja# tiedonkulun# yhtenäistämiseen# tai#

linjaamiseen.# Toisaalta# projektiportfoliomallia# hyödyntäen# linjakkuuden# hakeminen# on#

helpompaa,# ja# koska# vaateet# portfoliohallinnan#edellyttämille# tiedoille# ovat# olemassa,# on#

tämä#yksi#askel#lähemmäs#yhtenäisiä#strategisen#tason#prosesseja#ja#toimintatapoja.#

#

Projekteista# ei# Yrityksessä# toistaiseksi# pidetä# yllä# historiatietoja,# eikä# tietoja# projekteista#

aktiivisesti# tallenneta,# hyödynnetä# eikä# niistä# juurikaan# opita.# Projekteista# kerätään#

kuitenkin# järjestelmien#avulla# valtava#määrä# tietoa# ja# se# jää# toistaiseksi# lähes# kokonaan#

hyödyntämättä# erityisesti,# kun# uusia# projekteja# myydään,# suunnitellaan# ja# toteutetaan.#

Projektiprosessien# ja#portfoliomallin# käyttöönoton#myötä# tiedot#projekteista#ovat# jatkossa#

yhdenmukaisesti#sekä#keskitetysti# talletettuina#että#saatavilla.#Nämä#tiedot#ovat#kuitenkin#

toistaiseksi# mekaanisia# projektien# tehtävärakenteisiin,# budjettimääreisiin# ja# toteumiin#

liittyviä#tietoja.#Historiatiedon#ja#projekteista#kerääntyvän#hiljaisen#tiedon#tallentamiselle#ja#

jakamiselle#on#aidosti#tarve,#jotta#”pyörää#ei#tarvitse#keksiä#jokaisella#kerralla#uudestaan”.#

Yrityksen# projektiprosessiin# ja# metodologiaan# olisi# liitettävissä# tehtävä# tai# vaihe# tietojen#

siirrolle# ja# arvioimiselle.# Tätä# tietoa# tulisi# voida# hyödyntää# myös# kiinteästi# osana#

projektiportfolionhallintaa.# Hiljaisen# ja# kokemustiedon# tallentamisen# ja# hyödyntämisen#

prosessit# ja# rakenteet# voitaisiin# suunnitella# tämän# perustiedon# rikastamiseksi.# Onkin#

suositeltavaa,#että#kokemustiedon#tallentamisen,#jakamisen#ja#hyödyntämisen#mekaniikkaa#

ryhdyttäisiin#selvittämään.#

#
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Sekä# sisäisenä# kehityksenä# että# asiakastöinä# tehtävien# tietojärjestelmäprojektien#

toteutuksen# yhteydessä# kannattaisi# määritellä# lopputuloksena# toteutettavien# prosessien#

taso#aiempaa#laajemmin#ja#syvemmin.#Tämä#koskee#erityisesti#mittareita,#oikeaa#roolitusta,#

raportointia# ja# vastuita,# jotta# tietojärjestelmien# muutokset# tukevat# aidosti# prosesseja# ja#

prosessit#taipuvat#tarvittaessa#tietojärjestelmien#vaateisiin.##

#

Projektiportfoliohallinnan#kokonaisuus#on#hyvin#laaja#ja#moniportainen.#Se#edellyttää#koko#

organisaatiotason# kyvykkyyksiä,# prosessien# ja# toimintatapojen# yhtenäistämistä,#

sitoutumista# ja# strategista# linjausta.# Kuten# johtopäätöksissä# todetaan,# projektien#

ohjausryhmätoiminta# on# Yrityksessä# hyvin# vaihtelevaa# projektista,# yksiköstä# ja# maasta#

toiseen#ja#sen#vahvistamista#ja#levittämistä#laajemmin#projektitoimintaan#voi#suositella.#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#



84#/#89 
   

10# LÄHDELUETTELO#

#

Anderson,#D.K.#&#Merna,# T.# 2002.#Project#Management#Strategy—project#management#

represented#as#a#process#based#set#of#management#domains#and#the#consequences#for#

project#management#strategy.#International#Journal#of#Project#Management#21#(2003)#387–

393#

#

Archer,# NP.# &# F# Ghasemzadeh,# F.# 1999.# An# integrated# framework# for# project# portfolio#

selection.#International#Journal#of#Project#Management#Vol.#17,#No.#4,#pp.#2077216,#1999##

#

Archer,#N.,#Ghasemzadeh,#F.,#2007.#Project#portfolio#selection#and#management.#In:#Morris,#

P.W.G.,#Pinto,#J.K.#(Eds.),#The#Wiley#Guide#to#Project#Program#&#Portfolio#Management.#

John#Wiley#&#Sons,#Hoboken,#NJ,#94–112.##

Arttoa,#K.A.#&#Wikström,#K.#2005.#What#is#project#business?#International#Journal#of#Project#

Management#23#(2005)#343–353##

Artto,#K.,#Kujala,#J.,#Dietrich,#P.#&#Martinsuo,#M.#2007.#What#is#project#strategy?#

#

Cicmil,#S.,#Williams,#T.,#Thomas,#J.#&#Hodgson,#D.#2006.#Rethinking#Project#Management:#

Researching#the#actuality#of#projects#

#

Cline,#A.#2015.#Agile#Development#in#the#Real#World.#Apress.#ISBN:#97871748427167871#

#

Cooper# RG,# Edgett# SJ,# Kleinschmidt# EJ,# 2000.# New# problems,# new# solutions:# making#

portfolio#management#more#effective.#Research#Technology#Management#2000n#43(2):18–

33.�#

#

Dingsøyr,#T.#&#Moe,#N#B.#2014.#Towards#Principles#of#Large7Scale#Agile#Development,#A#

Summary#of#the#Workshop#at#XP2014#and#a#Revised#Research#Agenda.#Agile#Methods,#

Large7Scale#Development,#Refactoring,#Testing,#and#Estimation#

#

Dye,# L.D.,# Pennypacker,# J.S.,# 1999.# Project# Portfolio# Management:# Selecting# and#

Prioritizing# Projects# for# Competitive# Advantage.# Center# for# Business# Practices,#

Westchester.##



85#/#89 
   

Elonen,#S.#&#Artto,#K.A.#2002.#Problems#in#managing#internal#development#projects#in#multi7

project#environments.#TAI#Research#Centre#and#Department#of#Industrial#Engineering#and#

Management,#Helsinki#University# of# Technology# (HUT),#PO#Box# 9555,# FIN702015#HUT,#

Finland#

#

Frey,#T.#2013.#Governance#Arrangements#for#IT#Project,#Portfolio#Management,#Qualitative#

Insights#and#a#Quantitative#Modeling#Approach.#Springer#Gabler#

#

Guan,#Dujuan#n#Guo,#Peng#n#Hipel,#Keith#n#Fang,#Liping.#2107#Journal#of#Systems#Science#

and#Systems#Engineering#2017,#Vol.26(1),#pp.3722#

#

Heinrich,# R.# 2014.# Aligning# Business# Processes# and# Information# Systems.# New#

Approaches#to#Continuous#Quality#Engineering.#Springer#Vieweg#

#

Kaewta,# S.# &# Chutima,# P.# 2014.# Improvement# of# Project# Portfolio# Management# in# an#

Information#Technology#Consulting#Company.#Published#under#licence#by#IOP#Publishing#

Ltd.#IOP#Conference#Series:#Materials#Science#and#Engineering,#Volume#58,#conference#1#

#

Kerzner,# H.# 2013.# Project# management# metrics,# KPIs,# and# dashboards:# A# guide# to#

measuring#and#monitoring#project#performance.#Hobo7#ken,#JN:#John#Wiley#&#Sons.##

#

Kulmala,# P.# 2016.# AMI# Delivery# Model,# Projects# and# MaaS,# internal# presentation# and#

training#material.#

#

Lapan,#S.D.,#Quartaroli,#ML.T.,#Riemer,#F.#2012.#Qualitative#Research:#An#Introduction#to#

Methods#and#Designs,#Wiley,#Series:#Research#Methods#for#the#Social#Sciences#V.#37#

#

Lampel,#J.#2001.#The#core#competencies#of#effective#project#execution:# the#challenge#of#

diversity.# University# of# Nottingham# Business# School,# Jubilee# Campus,# Wollaton# Road,#

Nottingham#NG8#1BB,#UK.# International#Journal#of#Project#Management#19#(2001)#471–

483##

#

Levine,#H.A.,#2005.#Project#Portfolio#Management,#a#practical#guide#to#selecting#projects,#

managing#portfolios,#and#maximizing#benefits.#Jossey7Bass.�#



86#/#89 
   

Lukka,# K.# 2001.# Konstruktiivinen# tutkimusote,# www.metodix.com.# menetelmäartikkelit#

[verkkodokumentti].# [Viitattu# 13.10.2016].# Saatavilla# https://metodix.fi/2014/05/19/lukka7

konstruktiivinen7tutkimusote/#

#

Lycett,# M.,# Rassau,# A.,# Danson,# J.,# 2004.# Programme# management:# a# critical# review.#

International#Journal#of#Project#Management.#22#(4),#289–299.�#

#

Martinsuo,#M.#(2012).#Project#portfolio#management#in#practice#and#in#context.#International#

Journal#of#Project#Management#31#(2013)#794#–#80.#

#

Martinsuo,#M.,#and#Lehtonen,#P.#(2007).#Role#of#single7project#management# in#achieving#

portfolio#management#efficiency.#International#Journal#of#Project#Management,#25(1),#56–

65.##

#

Meskendahl,#S.#(2010).#The#influence#of#business#strategy#on#project#portfolio#management#

and#its#success#7#A#conceptual# framework.# International#Journal#of#Project#Management,#

28(8),#807–817.##

#

Metsämuuronen,# J.# (toim)# 2011.# Laadullisen# tutkimuksen# käsikirja,# e7kirja,# International#

Methelp#Ky#

#

Muller,# R.,# Martinsuo,# M.,# Blomquist,# T.,# 2008.# Project# portfolio# control# and# portfolio#

management#performance#in#different#contexts.#Project#Management#Journal#39#(3),#28–

42.�#

#

Ochieng,# E.G.# and# Price,# A.D.F.# 2010# managing# cross7cultural# communication# in#

multicultural#�construction#project#teams:#The#case#of#Kenya#and#UK.#International#Journal#

of#Project#Management#Volume#28,#Issue#5,#July#2010,#Pages#449–460#

#

Patanakul,#P.,#2015.#Key#attributes#of#effectiveness# in#managing#project#portfolio.# Int.# J.#

Proj.#Manag.#33#(5),#1084–1097.�#

#

Petro,#Y.#&#Gardiner,#P.#2015.#An#investigation#of#the#influence#of#organizational#design#on#

project# portfolio# success,# effectiveness# and# business# efficiency# for# project7based#

organizations.#International#Journal#of#Project#management#33#(2015)#171771729.#



87#/#89 
   

#

PMI.# (2008).# A# guide# to# the# project#management# body# of# knowledge# (4th# ed.).# Newton#

Square,#Pensylvania:#Project#Management#Institute.#

#

Powell,#M.,#&#Young,#J.#(2004).#The#project#management#support#office.#In#P.#W.#G.#Morris#

&#J.#K.#Pinto#(Eds.),#The#Wiley#guide#to#managing#projects#(ss.#937#–#969).#Hoboken,#NJ:#

John#Wiley#&#Sons.##

#

Salo,#A.,#Keisler,#J.#&#Morton,#A.#2011#Portfolio#Decision#Analysis,#Improved#Methods#for#

Resource#Allocation.#International#Series#in#Operations#Research#&#Management#Science##

Volume#162##

#

Tuomi,# J.# &# Sarajärvi,# A.# (2009)# Laadullinen# tutkimus# ja# sisällönanalyysi.#

Kustannusosakeyhtiö#Tammi,#Helsinki.#

#

Van#Der#Merwe,#A.P.#2001.#Project#management#and#business#development:#

integrating# strategy,# structure,# processes# and# projects.# International# Journal# of# Project#

Management#20#(2002)#4017411##

Vaskimo,# J.# 2016# Organizationalproject# management# methodologies,# Structures,# contet#

and#use.#Väitöskirja.#Aalto#University,#2016,#School#of#Science,#Department#of# Industrial#

Engineering#and#Management#

#

Organisational#project#management#methodologies,#Structures,#contents,#and#use#

#

Wikström,#K.,#Artto,#K.,#Kujala,#J.#&#Söderlund,#J.#2010.#Business#models#in#project#business#

#

Yang,#F.,#Song,#S.,#Huang,#W.#&#Xia,#Q.#2015.#SMAA7PO:#project#portfolio#optimization#

problems# based# on# stochastic# multicriteria# acceptability# analysis.# Annals# of# Operations#

Research#2015,#Vol.233(1),#pp.5357547##

#

#

#

#

#

#



88#/#89 
   

KUVALUETTELO#

Kuva#1.#Työn#kokonaiskuva#ja#metodologia#

Kuva#2.#Projektinhallintametodologian#sisältö#(Mukaillen#Powell#&#Young,#2004,#s.#954)##

Kuva#3.#Organisaatiokuva#

Kuva#4.#Toimitusmalli,#Projektiprosessin#vaiheet#ja#MaaS7#ja#tuotantoprosessien#vaiheet#

(Kulmala,#2016)#

Kuva#5.#Projektin#vaiheet#Myynti,#löytö,#rakennus#ja#päättäminen/luovutus#(Kulmala,#2016)#

Kuva# 6.# Tavoitetilan# projektiroolien# asemointi# projektissa# ja# roolien# vastuulla# olevat#

tehtäväkokonaisuudet#(Mukaillen#Kulmala,#2016)#

Kuva#7.#Työn#metodologia#ja#vaiheet#

Kuva#8.#Portfoliomallin#kokonaiskuva#sisältöineen#

Kuva#9.#Yrityksen#projektiportfoliomalli#

Kuva#10.#Projektinhallinta#portfolionhallinnassa#

Kuva#11.#Organisaatio#portfolionhallinnassa#

Kuva#12.#Portfolion#johtaminen#

Kuva#13.#Portfolioraportoinnin#tietoprosessi,#järjestelmät,#roolit#ja#vastuut#

Kuva#14.#Projektiprosessi#tallennettavien#tietojen#näkökulmasta#

Kuva#15.#Projekti7#ja#portfoliotoiminnan#mittarit#

#

TAULUKKOLUETTELO#

Taulukko#1.#Työn#tavoitteet#

Taulukko# 2.# Portfoliojohtamisen# suorituskyvyn# ja# tehokkuuden# mittaamisen# indikaattorit#

(Muller#et#al.#2008)#

Taulukko# 3.# Portfolion# päätöksenteon# määreitä# päätöksenteon# laadun# näkökulmasta.#

(Mukaillen#Salo#et#al.,#ss#38739)#

Taulukko#4.#Portfoliohallinnan#toteutuksen#edellytykset#

Taulukko#5.#Portfolioraportti#

Taulukko#6.#Portfoliojohtamisen#edellyttämät#tiedot#ja#toimenpiteet#

Taulukko#7.#Projektien#roolit#ja#vastuut.#

Taulukko#8.##Projektiprosessin#vaiheet,#roolit#ja#vastuut,#järjestelmät#ja#portfolioon#siirtyvä#

tiedot#portfolionäkökulmasta.#

Taulukko#9.#Toimenpiteet#projektiportfoliotoiminnan#aloittamiseksi#

Taulukko#10.#Tarvittavat#dokumentit#ja#tietotarpeet#

#

#

#



89#/#89 
   

LIITTEET##

LIITE#1:#Haastattelurunko#
LIITE#2:#Portfoliohallinnan#työlistat,#tietotarpeet#ja#kehitystoimenpiteet#
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(jatkuu)#

 

Haastattelurunko#
Haastattelu01:0
#
Nykytila:#

7# Millainen#on#organisaatiorakenne?#
o# Miten#kompetenssit#jakautuvat/jaotellaan/resursoidaan?#

7# Millaista#materiaali#yrityksellä#on#saatavilla?#
7# Projektitoiminta#

o# Millainen#on#yrityksen#projektimalli?#
o# Mitä#muutoksia#uusi#projektimalli#tuo?#
o# Mikä#on#syy#muutokseen?#
o# Mitkä#ovat#muutoksen#tavoitteet?#

7# Projektimalli#ja#–#metodologia#
o# Mitkä#ovat#projektinhallinnan#käytänteet#ja#millainen#on#metodologia?#
o# Millainen#on#malli#projektiprosessista#
o# Miten#jatkuvat#palvelut#suhteutuvat#projektitoimintaan?#
o# Projektisalkku?#
o# Mikä#nykyisessä#hyvää?#
o# Mitä#pitää#säilyttää?#
o# Mitä#puuttuu?#

7# Mitä#projekteista#seurataan?#
o# millä#syklillä?#
o# kenen#toimesta?#
o# Miksi?#
o# mitä#haluttaisiin#seurata,#muttei#voida?#

7# Mitä#raportoidaan?#
7# Mitä#haluttaisiin#raportoida,#muttei#voida?#
7# Missä#ovat#kyvykkyydet#ja#osaaminen?#

o# Roolit#projekteissa?#
o# Millainen#on#projektipäällikön#rooli?#
o# Miten#resurssienhallinta#tapahtuu?#
o# Mistä#kyvykkyyksiä#ja#osaamisia#puuttuu?#

7# Johtamismalli#ja#–#strategia#
o# Millainen#on#yrityksen#johtamismalli/johtamisrakenne?#

7# Asiakkuus7#ja#projektirakenne##
o# Miten#projektit#jaotellaan/luokitellaan?##
o# Roolijako#

7# Mikä#tunnistetaan,#mitä#ei#voida#saada?#
7# Pitkän#tähtäimen#suunnitelmat?#

o# Mitattavat#seikat#
o# Johtaminen#
o# Organisaatio#
o# Projektien#määrä#
o# Projektien#toteutus#
o# Asiakkuudet#–#hierarkkia#
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#
Haastattelu02:0
Tavoitetila:#

•# Mikä#on#uusi#projekti?#Sen#määreet#yli#20000€#7#mitä#muuta?#
o# Kuinka#projektit#priorisoidaan#vuosisuunnittelun#yhteydessä?#

•# Raportointi#
o# Mitä#raportoidaan?#
o# Mitä#haluttaisiin#raportoida,#muttei#voida?#

•# Mitä#halutaan#analysoida?#

•# Missä#ovat#tulevat#kyvykkyydet#ja#osaaminen?#

•# säilytettävää#
o# Mikä#nykyisessä#hyvää?#
o# Mitä#pitää#säilyttää?#
o# Mitä#puuttuu?#
o# Mikä#tunnistetaan,#mitä#ei#voida#saada?#

•# Pitkän#tähtäimen#suunnitelmat?#

•# Mihin#ankkuroidutaan#”tärkeät#asiat”?#–#visio/missio/arvot?#!#kyvykkyydet?#

•# Mitkä#projektit#liittyvät#tahtotilaan#ja#menestystekijöihin?#!#ohjattu#ohjelma,#jossa#
kriittiset#määritellään#ja#näille#myös#kriittiset#resurssit,#mitä#tapahtuu#muille?#

•# Projektiportfolio#

•# Portfolion#riskienhallinta#:#aikataulu,#budjetti,#laatu#
o# Projektimallissa#riskien#seuranta?#

•# Mitkä#tiedot#projektiportfoliossa#näkyvissä#

•# Riippuvuudet?#

•# Resurssienhallinta#

•# Millaisena#nähdään#tulevaisuus?#

•# Millainen#on#projektiportfolion#tahtotila#
#
Haastattelu#3:#
Portfolio0ja0tavoitteet0
Mikä#on#tavoitetila?#

•# Periaatteellinen#ohjaus#(Guidance),#7#mallit,#politiikat,#periaatteet#ja#toimintaohjeet#
projektien#hallintamalli#(project#model),##

o# projektien#hallinnan#periaatteet#(guidelines)#tai##
o# politiikat#(policies)#ja##
o# operatiiviset#toimintaohjeet#(instructions,#templates,#chec#

•# Päätöksenteko#&#toimeenpano#(Execution)#–##projektityön#organisointi#
o# Kokonaisuudet?#Millä#perusteella?#Tarjooma?##
o# Riippuvuudet?#
o# Päätöksenteko?#Kuka#päättää?#
o# Miten#priorisoidaan?#
o# Projektien#ohjausryhmät#ja#päätöksenteko?#
o# Miten#myynti/jothoryhmä#näkyy#projektin#aikana?#
o# Mitä#tapahtuu#liiketoiminnassa,#kun#projekti#(tai#kaikki#10#projektia)#ovat#

myöhässä?#
o# Tai#merkitseekö#projektibudjettien#ylitys#katastrofia#vai#kompensoivatko#sitä#

esimerkiksi#projektien#häikäisevät#odotukset#ylittävät#tuotokset?#

•# Valvonta#(Control,#Monitoring)##
o# projektitietoa#keräävät#tietojärjestelmät#

•# Pitkän#tähtäimen#suunnitelmat?#
o# Mitattavat#seikat#
o# Johtaminen#
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o# Organisaatio#
o# Projektien#määrä#
o# Projektien#toteutus#
o# Asiakkuudet#–#hierarkia#

•# RaCI/Arci7malli,#taulukointi,#onko#tällaista?#

•# Riskmanagement#
o# Verifioidaanko#riskisuunnitelmaa#projektin#alussa#ja#kenen#toimesta?##
o# Käykö#riskisuunnitelma#jonkun#sisäisen#konklaavin#käsittelyssä?#
o# Odotustaso#7#ymmärrystaso?#
o# Mitä#riskisuunnitelmassa#pitäisi#olla?#

•# Projektien#prioriteetti,#joku#flägäys?.##
7# Esim#siitä#näkökulmasta,#että#jos#joku#projekti#on#priorisoitu#ja#priorisoidaanko#

tällaiselle#projektille#resurssit.#

•# Mitä#projektin#statuksesta#näkyville?#
o# Projektin#tyyppi#ja#värivalot7##
o# mitä#muuta?#

•# Toimintamalli?#

•# Tiedonkulku?#

•# Projektien#riippuvuudet?#
o# Riippuvuudet,#päätöksenteko,#mitä#tapahtuu#liiketoiminnassa#jos#projekti#

sakkaa,#jos#kaikki#on#myöhässä?#

•# Periaatteellinen#ohjaus#–#malli,#valvonta#–#järjestelmät,#päätöksenteko#–toimeenpano?#
o# Roolit?#
o# Resursointi#

•# Järjestelmät?#
o# Järjestelmäintegraatiot#ja#7kokonaisuus#

#
#
#

#
#



Liite%2.%Portfoliohallinnan%työlistat,%tietotarpeet%ja%kehitystoimenpiteet%
 

(jatkuu)%

%
1.% Portfoliohallinnan%toteutuksen%edellytykset%%

Edellytyksenä%projektiportfoliolle%projekteilta:% Edellytyksenä%projektiportfoliolle%organisaatiolta:% Portfoliojohtamisen%edellytykset:%
Projektimallin%mukainen%projektin%myyntityö%(tämä%

ei%ole%välttämätöntä)%
Liiketoimintastrategia,%joka%määrittää%

portfoliotoiminnan%tavoitteet%ja%strategiset%
kohteetportfoliotoiminnalle%rajat,%tavoitteet%ja%syyt%

portfoliotoiminnalle.%

Portfoliostrategia%

Project%Excellence%työkalupakin%mukaisten%
dokumenttipohjien%ja%tarkistuslistojen%käyttö%(tämä%

ei%ole%välttämätöntä)%

Tunnistettava%projektitoiminnan%osaamistaso%ja%
organisaation%kypsyystaso%portfolion%tavoitteita%

määritettäessä.%

Projektien%jatkuva%priorisointi%

Projektin%määrittävä%projektisopimus% Johdon%ja%portfoliotoiminnan%käytänteiden%
määrittäminen%

Johtamisen%menetelmät:%riskianalyysi,%
kustannusja%hyötymittarit,%taloudelliset%

analyysit,%rajoitteet%
Projektin%kuvaava%projektisuunnitelma% ”Vallan%tasapainon”%tunnistaminen%ja%määrittäminen:%

projektipäälliköiden,%johdon%ja%projektiportfolion%
hallinnan%välillä.%Mikä%on%projektiportfoliota%

hallitsevan%rooli?%Vastuut%ja%rajat.%

Projektinäkymän%ylläpitäminen%ja%
seuranta%

Projektin%toteutusta%määrittevä%
määrittelydokumentti%

Ohjausmallin%määrittäminen%ja%toteuttaminen% Portfolion%kokonaistason%
resurssitilanteen%seuranta%ja%

johtaminen%
Projektin%tietojen%luominen%Jiraan% Osaamiskartan%ja%kyvykkyyksien%hallinnan%

toteuttaminen%ja%jatkuva%ylläpito%ja%kommunikointi.%
Portfolion%kokonaistason%taloudellisen%
tilanteen%seuranta%ja%johtaminen%

Projektin%resurssiallokaation%tekeminen%Tempoon% Resurssikartan%toteuttaminen%ja%ylläpitäminen% Portfolion%kyvykkyystilanteen%
seuranta,%ennakoiminen%ja%johtaminen%

Projektin%tehtäväkokonaisuuksien%luominen%ja%
vastuuttaminen%Jirassa%

% Kokonaisaikataulun%seuranta%ja%
ohjaaminen%

Projektin%aktiivinen%seuraaminen%ja%päivittäminen% % Kokonaistason%riskienhallinta%

Tietoisuus%projektin%etenemisestä%ja%statuksesta% % %
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!

2.! Portfolioraportti!
Portfolioraportti*
Projektin!perustiedot!

·!!!!!!!Projektin!nimi!!

·!!!!!!!Lyhyt!kuvaus!projektista!(tämä!voi!olla!myös!tarkemman!porautumisen!alla!raportissa)!

·!!!!!!!Projektin!aloitus>!ja!päättymispäivämäärät!

·!!!!!!!Kuvaus!

·!!!!!!!Teknologia!tai!tarjooma:!teknologia,!salseforce,!adobe,!marceto!

·!!!!!!!Projektin!tyyppi!(luvussa!3.2.1.!Projektien!luokittelu!esitellyt!tyypit)!

·!!!!!!!Värivalot!(vihreä,!keltainen!tai!punainen)!projektin!tilanteesta!

Lisäksi!!

·!!!!!!!Projektin!milestonet!

·!!!!!!!Projektin!arvo!eli!myyntihinta!

·!!!!!!!Jokin!projektin!tulevaisuudesta!yksiselitteisesti!kertova!määre!

!
3.! Tarvittavat!dokumentit!ja!tietotarpeet!

Tarvittavat*dokumentit*ja*
tietokohteet*

!!

Osaamiskartta! Kokonaiskuva!organisaation!resurssien!kyvykkyyksistä,!kehitystarpeista,!
seniori/junioriteettitasosta!sekä!tarpeista.!Tätä!ei!tarvitse!ylläpitää!
portfolion!johtamisen!toimesta,!mutta!tiedon!tulisi!olla!alati!saatavilla,!
ajankohtaista!ja!päivittyvää.!

Resurssikartta! Kokonaiskuva!organisaatio!käytössä!olevista!resursseista!ja!näiden!
käytöstä.!Tähän!voidaan!hyödyntää!Jiran!Tempo>työkalua.!Tätä!ei!
tarvitse!ylläpitää!portfolion!johtamisen!toimesta,!mutta!tiedon!tulisi!olla!
alati!saatavilla,!ajankohtaista!ja!päivittyvää.!

Liiketoimintastrategia! Organisaation!strateginen!linjaus!portfoliostrategian!portfoliojohtamisen!
pohjaksi!

Portfoliostrategia! Liiketoimintastrategiasta!johdettu!portfoliostrategia,!jossa!kuvataan!mikä!
on!projektien!rooli!liiketoiminnan!kannalta!ja!mikä!on!liiketoiminnan!rooli!
projekteissa!

Portfolioraportti! Portfoliojohtamisen!perustyökalu,!jossa!näkyvät!projektien!tiedot,!
statukset!ja!priorisointi!

Projektien!priorisointilistaus! Liiketoimintastrategian!ja!portfoliostrategian!mukainen!määrittely!sille!
millä!kriteereillä!projektit!portfoliossa!priorisoidaan!ja!projektien!
priorisointilistaus!määrittelyjen!pohjalta!

Mittaristo! Mittariston!ja!seurattavuuden!määrittäminen!projekteille!ja!
portfoliotasolle!

Riskikarttta! Portfoliotason!riskikartta!

!
!
!
!
!
!
!
!
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4.! Projekti>!ja!portfoliotoiminnan!mittarit!!
!
”Projektinhallinnan!mittarit!+!portfolionhallinnan!mittarit!=!portfolionhallinnan!mittarit”!

! !

Projektinhallinnan!mittarit! !

!Asiakastyytyväisyys! !

!Kate/taloudelliset!tulokset! !

!Scope! !

!Aika! !

!Kustannukset! !

!Laatu! !

!Käyttäjävaatimukset/tavoitteet! !

!Arvo!ja!merkitys!yritykselle! !

! !

Portfolionhallinnan!mittarit! !!

Merkitys!!

Onko!portfolion!merkitys!ja!syy!
saavutettu!ja!onko!se!lt>strategian!
mukainen!ja!linjassa!tavoitteiden!
kanssa?!

Prioriteetit!
Ovatko!resurssit!balanssissa,!aikataulut!
saavutettuja!ja!sidosryhmä!tyytyväisiä?!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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&
5.& Toimenpiteet&projektiportfoliotoiminnan&aloittamiseksi&&

&
Yrityksen*projektinhallintametodologian*
kehitys*

**

Project&excellence&toolbox& Project&excellence&;toolboxiin&olisi&hyvä&lisätä&myös&joitakin&case;esimerkkejä&
menestyksekkäistä&projekteista&ja&best;bractices;tyyppisille&huomioille&tallennuspaikka&ja&
näin&kartuttaa&tietämyskannan&kaltaista&tietoa&projekteista.&

Project&excellence&toolbox& Jotta&projektimalli;&ja&metodologia&olisivat&kattavia,&ne&voisivat&sisältää&muokatut&pohjat&tai&
minimitason&ohjeistuksen&ja&pohjat&ketterän&kehityksen&mallin&mukaan&toteuttavia&projekteja&
varten.&

Projektimetodologia& Projektimallin&ja&Project&Excellencen&yhteen&liittävä&ohjeistus&juuri&Yrityksen&
projektitoiminnasta,&sen&käytänteistä,&ohjeista,&best&practices;tavoista&ja&kilpailutekijöiden,&
opitun&ja&hiljaisen&tiedon&konkreettisesti&tekemisestä&lisäisi&mallin&ja&dokumenttikirjaston&
arvoa&ja&tekisi&siitä&todellisen&projektinhallintametodologian.&

Projektien*väliset*riippuvuudet* **
Projektien&välisten&reusrssiriippuvuuksien&
tunnistaminen&

&Projektien&välisten&muiden&kuin&resurssiriippuvuuksien&tunnistaminen&osana&projektien&
priorisointia&ja&kokonaiskuvaa:&luokitteluina&mm:&projektikäytänteiden&kypsyys,&projekteissa&
asiakkaille&rakennettavan&ja&toteutettavan&teknologian&elinkaari,&organisaation&saamat&
hyödyt&&

Projektien&synergiaetujen&tunnistaminen& Projektiportfolion&asettamiseen&liittyvä&synergiaetujen&arvioiminen&pitkällä&tähtäimellä,&
tarkastelukohteina&ainakin:&teknologia;arkkitehtuuriset&synergiaedut,&projektien&aikataulujen&
ja&vaiheiden&tai&toteutusten&rytmittäminen&siten,&että&resurssien&osaamisen&kehittäminen&olisi&
järjestelmällistä&projektista&toiseen,&projektien&samankaltaisten&toteutusten&ja&sisältöjen&
synkronoiminen&ja&ketjuttaminen&

Osaamiskartan&ja&resurssikartan&luominen& Projektien&priorisoinnin&ja&synergiaetujen&tarkasteleminen&edellyttää&osaamiskartan&ja&
resurssikartan&ajantasaisuutta&ja&päivittämistä.&Tätä&ei&tarvitse&ylläpitää&portfolion&johtamisen&
toimesta,&mutta&tiedon&tulisi&olla&alati&saatavilla,&ajankohtaista&ja&päivittyvää.&

Portfolion&kokoaminen&;&portfolioon&valittavat&
projektit&

&&

Jatkuvan*palvelun*projektit* On*pohdittava*miten*seurataan*jatkuvan*palvelun*projekteja,*mikäli*sellaisia*on.*
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Portfolioprojektien&rajaaminen& On&määriteltävä&rajat&portfolioon&tuotavien&projektien&määreille.&Näitä&voivat&olla&yli&20K€,&
mutta&myös&projektin&strategisuus,&riippuvuus&tai&merkittävyys&muille&projekteille,&
asiakkuuksille&tai&Yrityksen&strategisille&linjauksille.&

Portfolioprojektien&niputtaminen& On&pohdittava&halutaanko&rakentaa&ohjelmia&(program)&asiakkuuksien,&teknologioiden,&
kyvykkyyksien&tai&esim&kyvykkyyksien&mukaisesti&portfolioseurannan&helpottamiseksi.&Näistä&
tietyn&tyyppisten&asiakkuuksien&oma&portfolionsa&sekä&teknologiariippuvainen&portfolio&
voisivat&olla&sekä&mahdollisia&että&hyödyllisiä&tarkastelunäkökulmia.&

Projektiraportin*toteutuksen*edellytykset* **
Projektiraportti& Jiran&vakioraportti&(projektikortti)&tarjoaa&kaikki&tarvittavat&perustiedot&projekteista.&

Värivalojen&kohdalla&tietoja&on&muokattava&vielä,&jotta&niiden&toteutus&on&mahdollista.&
Portfolion*mittaamisen*edellytykset* **
Mittarit& Mitattavien&määreiden&määrittäminen&
Mittaustapa& Mittaustavan&määrittäminen&
Muut&mittarit& Laatuun,&arvoon&ja&merkitykseen&liittyvien&tavoitteiden,&seurannan&ja&mittaamisen&

määrittäminen&&
&
&
&


