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yrityksen projektiryhmän näkemykset ja kokemukset. Uusi työkalu kehitettiin uuden toi-

mintamallin ehdoilla. 

 

Työn tuloksena saatiin luotua ensimmäinen versio uudesta toimintamallista sekä työka-

lusta. Voidaan kuitenkin todeta, että aihe on erittäin haastava. Resurssien hallinta linkittyy 

moneen asiaan yrityksen organisaatiossa sekä projektien hallinnassa. Uusi toimintamalli 

ja työkalu vaativatkin jatkokehittämistä, jotta ne tukisi parhaalla mahdollisella tavalla ta-
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The aim of this work was to develop a new model and tool to manage project human 

resources for the use of the case company, which ordered this work. The management 

model and tool were developed for the company’s enterprise services delivery project di-

vision. The strive of the new model was to create comprehensiveness and transparency in 

project resource management. The new tool was set to support the new model. 

 

The work consists from project resource management and resource planning. In multi-

project environment, the project resource management is often seen challenging. The de-

veloped model was developed with help of constructive research method. The model is 

based on a theoretical framework. Also, the case company’s project group’s experiences 

and views affected on the creation of the model. The tool to support the model was devel-

oped with the conditions of the developed model.  

 

As a result of this work, first versions of the new model and tool were developed. Still, it 

can be concluded that the topic is very challenging. Resource management is linked to 

various issues in a company’s organizations and project management. As a result, the 
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1 JOHDANTO 

Projektien resurssien hallinta nähdään usein haastavana. Moniprojektiympäristössä resurs-

sien hallinnasta tulee entistä haastavampaa, koska samat resurssit toteuttavat useita projek-

teja samanaikaisesti. Tämä työ on tehty Suomessa toimivalle kansainväliselle yritykselle. 

Työssä on tutkittu ja haettu ratkaisua kyseisen yrityksen yrityspalveluiden toimitusprojek-

tien henkilöstöresursointiin. 

 

Henkilöstöresursointi muuttuu haastavaksi, mikäli useita projekteja on käynnissä samanai-

kaisesti, projektien resurssit ovat rajalliset tai tietynlaisia resursseja ei ole saatavilla silloin 

kuin niitä tarvittaisiin. Lisähaasteensa resurssien hallintaa tuo resurssien hallinnan pilkko-

minen pienempiin itsenäisiin kokonaisuuksiin. Case yrityksessä toimitusprojektien resur-

sointi hoidettiin pitkälti jokaisella osastolla erikseen. Jokaisella osastolla oli käytössä omat 

toimintatapansa sekä työkalunsa resurssien hallitsemiseen. 

 

Case yritys olikin tunnistanut, että toimitusprojektit tarvitsevat kokonaisvaltaista ja lä-

pinäkyvää resurssien hallintaa. Jokainen osasto ei voi toimia itsenäisesti, koska kyseessä 

ovat yhteiset projektit ja tätä kautta yhteiset resurssit. Yrityspalveluiden toimituksiin liittyy 

myös palveluita, joita ei toimitettu projektimuotoisesti vaan niin sanotusti massatuotteena. 

Nämä niin sanotut linjatyöt aiheuttavat vielä oman haasteensa toimitusprojektien henkilös-

töresursointiin. 

 

Case yrityksen näkemyksen mukaan toimitusprojektien henkilöstöresurssien hallinta ei toi-

minut sen yhtenäisyyden ja läpinäkyvyyden puutteiden takia. Siksi yritys päätti teettää dip-

lomityön, jossa kehitettäisiin uusi toimintamalli ja sitä tukeva työkalu yrityspalveluiden toi-

mitusprojektien henkilöstöresursointiin. Yhteinen toimintamalli ja työkalu tulisi yrityspal-

veluiden toimitusprojektien kolmen pääresurssiryhmän käyttöön. Henkilöstöresurssien hal-

linnan kokonaisvaltaisuudella ja läpinäkyvyydellä pyrittiin asiakaslähtöisempään ajatteluun. 

1.1 Tausta 

Projektien resurssien hallinta ja suunnittelu tärkeä osa projektia. Usein se koetaan kuitenkin 

haastavaksi. Projektityöskentelyn oleellinen osa ovat ihmiset. Henkilöstöresurssien hallinta 
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muuttuu edellistä haastavammaksi moniprojektiympäristössä, jossa samat resurssit toteutta-

vat useita projekteja samanaikaisesti. 

 

Tämän diplomityön case yrityksen yrityspalvelutoimituksia suorittavan osaston kannalta 

aihe on erityisen haasteellinen, koska yrityksen resurssien ohjauksesta puuttuu läpinäky-

vyyttä ja laajakatseisuutta. Läpinäkyvyyden ja laajakatseisuuden puuttuminen taas aiheuttaa 

haasteita kokonaisvaltaisessa johtamisessa, jota case yrityksessä halutaan kehittää. Näistä 

haasteellisista tilanteista johtuen case yritys halusi teettää aiheesta laajemman projektin, jota 

tämä diplomityö käsittelee. 

 

Case yrityksen tavoitteena oli saada yrityspalveluiden toimituksiin asiakaslähtöisempää ajat-

telua. Haasteena on ollut mm. toimitusaikojen ilmoittaminen asiakkaille. Edellä mainittuun 

asiaa liittyy monia eri haasteita, joita tässä diplomityössä käsitellään. Asiakaslähtöiseen ajat-

teluun liittyy yrityksessä myös muita projekteja, jotka eivät suoranaisesti vaikuttaneet tämän 

diplomityön toteutukseen, muuten kuin ylätasonohjauksen osalta. 

1.2 Case yritys 

Tässä lopputyössä esiintyvä case yritys on Suomessa toimiva yritys, joka on osa kansainvä-

listä konsernia. Case yritys toimii niin kotimaan- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Yrityk-

sen asiakaskuntaan kuuluu yksityisiä yrityksiä sekä julkishallinnon toimijoita. Yritys on va-

linnut organisaatiorakenteekseen matriisiorganisaation. Yrityksessä tehdään paljon niin sa-

nottua linjatyöskentelyä. Tässä työssä keskitytään yrityksen yrityspalveluiden toimituksia 

suorittavaan kolmeen osastoon ja näiden kolmen osaston tuottamaan projektitoimituksiin 

liittyvään ensimmäisen vaiheen toimintamallin ja työkalun kehittämiseen. Nämä kolme 

osastoa ovat projektipäälliköt, suunnittelu ja toteutus. Tämä työ keskittyy vain näihin kol-

meen osastoon, koska ne toimivat saman yksikön alla ja ovat pääsääntöisimmät toimijat pro-

jekteina toimitettavissa yrityspalveluissa. 
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Näiden kolmen osaston henkilömäärä on useamman sadan ihmisen suuruinen. Toimituspro-

jekteja tehdään muutamia satoja vuodessa. Projektien sisällöt vaihtelevat asiakkaan tarpei-

den mukaan. Projekteissa työskentelevät henkilöt ovat asiantuntijoita, jotka vastaavat pro-

jektien tietystä osasta. Projekteissa voidaan toimittaa yksittäisiä tai useita tuotteita saman 

projektin aikana. Yleensä projektit sisältävät usean tuotteen kokonaisuuksia. Projektien kes-

tot vaihtelevat muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen. Projektien tilaajana ja maksajana 

toimii asiakas. 

1.3 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän työn tavoitteet ovat luoda toimintamalli sekä sen tueksi työkalu case-yrityksen käyt-

töön. Tarkemmin kuvattuna, tämän työn keskeiset tavoitteet ovat: 

• Suunnitella ja luoda case yrityksen yrityspalveluiden toimituksista vastaavalle osas-

tolle yhtenäinen, kokonaisvaltainen ja yhteinen toimintamalli toimitusprojektien 

henkilöstöresurssien hallintaan, sekä 

• Toimintamallin tueksi tarvittiin myös työkalu, joka tukee tätä yhteistä toimintamal-

lia. 

Mallin ja työkalun tarkoitus on yhdistää case yrityksen yrityspalveluja toteuttavien kolmen 

osaston toimitusprojektien henkilöstöresurssien hallinta. Työssä ei oteta kantaa uuden mallin 

ja työkalun implementointiin. Implementointiosuus on tarkoitus hoitaa case yrityksessä si-

säisesti. 

 

Niin kuin aikaisemmin oli mainittu, case yrityksen kyseisellä osastolla on haasteita projek-

tiresurssien ohjauksessa, joten työssä keskitytään ainoastaan case yrityksen yrityspalvelui-

den toimitusprojekteissa käytettävien henkilöstöresursseihin liittyviin haasteisiin. Jotta asia-

kaslähtöistä ajattelua voidaan käytännössä toteuttaa, halutaan case yrityksessä kokonaisval-

taisempaa, läpinäkyvämpää ja yhtenäisempää resurssien hallintaa projekteina tehtävien toi-

mituksien toteuttamiseen. 

 

Jotta tämä palvelisi parhaiten case yritystä, on työ rajattu käsittelemään vain kolmea yritys-

palveluihin kuuluvaa osastoa: 
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• Projektipäälliköitä 

• Suunnittelua 

• Toteutusta 

 

Projekteissa käytetään ajoittain myös muita resursseja, mutta kolme edellä mainittua osastoa 

ovat pääresurssiryhmiä. Näitä kolmea resurssiryhmää tarvitaan lähes jokaisessa projektissa. 

Niiden lisäksi projektien resursoinnissa täytyy ottaa huomioon myös niin sanotut linjatyöt. 

Linjatöillä tarkoitetaan muita asiantuntija töitä, joita henkilöstöllä on projektitöiden lisäksi. 

Linjatyöt vievät automaattisesti osan asiantuntijoiden resursseista ja ajasta. Tämä diplomityö 

ei kuitenkaan ota kantaa linjatöiden ohjauksen resursointiin. Linjatyöt ovat kuitenkin tunnis-

tettu yhdeksi olennaiseksi osaksi kokonaisvaltaista resursointia. 

 

Tämän diplomityön tutkimusmenetelmäksi valittiin konstruktiivinen tutkimusmenetelmä, 

koska toimintamallin ja työkalun luominen ovat käytännönläheisiä ongelmia. Tällä tavoitel-

tiin optimaalista ratkaisua teorian ja käytännön väliltä. 

 

Työssä käsitellään siis projektien henkilöstöresurssien hallintaa. Osana tätä kokonaisuutta 

työssä käsitellään projektiportfolion hallintaa. Case yrityksen organisaatiossa projektien re-

surssit ovat käytössä useissa projekteissa samanaikaisesti. Resurssien puute ja saatavuus 

ovat yleisiä haasteita moniprojektiympäristössä. Projektiportfolion hallinta tarjoaa ratkaisua 

näihin ongelmiin. Tällä hetkellä kyseisen osaston organisaatiossa ei varsinaisesti toteuteta 

projektiportfolion hallintaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Yrityksen tahtotilan ja re-

surssien käytön riippuvuustekijöiden takia työssä käsitellään myös projektiportfolion hallin-

taa kyseisen organisaaton osan näkökulmasta. Projektiportfolion hallinta osuus on kuitenkin 

rajattu yleiseksi pohdiskeluksi sen käytöstä ja avattu ajatusta, miten projektiportfolion hal-

lintaa voitaisiin hyödyntää case yrityksen yrityspalveluiden toimitusprojekteissa. Lopulli-

sesti toimintamallin ja työkalun toteutuksesta tämä rajattiin pois aikatauluhaasteiden vuoksi. 
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1.4 Tutkimuksen toteutus 

Useat liiketaloustieteissä tehtävät lopputyöt noudattavat yleiskaavaa: kysymyksenasettelu, 

teoriakatsaus, yrityksen käytännönongelman ratkaisu eli konstruktio ja yhteenveto. Eksak-

teissa tieteissä konstruktiot ovat usein matemaattisia tai teknisiä ratkaisuja kuten kaavioita, 

rakennelmia tai laitteita. Konstruktion kehittäminen on ongelmanratkaisua. Uuden konstruk-

tion on tarkoitus saada jotain selvästi uutta ja aikaisemmista ratkaisuista poikkeavaa. Kon-

struktiivisessa tutkimuksessa tiedetään haluttu lopputulos, mutta tapaa, miten sinne päästään 

ei tiedetä. Jos halutaan saavuttaa tila A ja uskotaan olevan tilanteessa B pitää suorittaa teh-

tävä X, jotta päästään tilaan A. Itsessään tätä väittämää ei voida pitää totuutena, mutta tek-

nisesti ajateltuna, jos ja vain jos X tehtävän suorittaminen on välttämätöntä, jotta saavutetaan 

tila A tilanteesta B, voidaan tätä pitää totuudenkaltaisena. (Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991, 

s.300-305) 

 

Konstruktiivinen tutkimus on soveltavaa tutkimusta, jota voi veratta konsultointiin. Erona 

konsultointiin on se, että konsultoinnissa ei yleensä edellytetä tieteellisten menetelmien 

käyttöä. Joskus kuitenkin tutkijan ja yrityksen välille voi syntyä konsulttisuhde, jos tutkijan 

ajatukset saavat hyvän vastanoton yrityksessä. Konstruktiivinen tutkimus sijoittuu tieteelli-

sen ongelmanratkaisun, konsultoinnin ja perustutkimuksen välimaastoon. Tieteellisessä tut-

kimuksessa konstruktiivinen tutkimus on tärkeässä asemassa, koska sitä käytetään matema-

tiikassa ja matematiikkaa käytetään usein muissa tieteissä. Konstruktioita voidaan hyödyntää 

niin lääketieteessä, kielitieteissä ja filosofiassa. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki ongel-

manratkaisut eivät täytä automaattisesti tieteellisen tutkimuksen ehtoja. Konstruktiivisessa 

tutkimuksessa on olennaista sitoa ongelma aikaisempaan tietämykseen. Myös ratkaisun toi-

mivuus ja uutuus tulee osoittaa. Uuden ratkaisumallin konstruointia voidaan pitää niin sa-

nottuna innovointivaiheena. Tämä innovointivaihe on tärkeä konstruktiivisen menetelmän 

kannalta, koska jos mitään uutta ratkaisumallia ei saada konstruktoitua, ei koko prosessi jat-

kamisessa ole mitään järkeä. (Kasanen et al. 1991, 301-309) 

 

Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheet: 
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1. Käytännöllisen ongelman etsiminen, jossa on tutkimuspotentiaalia 

2. Teoreettisen tiedon hankkiminen tutkimusaiheesta (olemassa olevat teoreettiset 

kontribuutiot) 

3. Uuden konstruktion luominen (ratkaisun luominen) 

4. Ratkaisun eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen 

5. Ratkaisun vertaaminen teoriaan ja ratkaisun tieteellinen todistaminen 

6. Tarkastellaan tehdyn ratkaisun soveltuvuutta. (Kasanen et al. 1991, s. 306) 

 

Näiden vaiheiden kautta saavutetut konstruktiot eivät ole sattumalta saavutettuja. Konstruk-

tiot saavutetaan pohtivalla ja analysoivalla kehitystyöllä. Tässä voidaan hyödyntää konsul-

toivaa työtä toimeksiantajan kanssa. Tutkimuksessa saatu konstruktion tarkoituksena on, että 

sitä voidaan hyödyntää myös muissa yrityksissä. Tieteellisessä mielessä konstruktion tulee 

kasvattaa kyseisen ongelman yleistä tietämystä ja tietoa sen ratkaisuista. Konstruktioiden 

toimivuuden todentaminen on tärkeä osuus prosessia, mutta sen selvittäminen on haastavaa. 

Konstruktio itsessään voi olla hyvä ja onnistua, mutta sen implementointi voi epäonnistua. 

Tämä on yleistä yritysmaailmassa esimerkiksi muutosvastarinnan takia. (Kasanen et al. 

1991, s. 306-316) 

 

Tässä työssä käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Työn tavoitteena oli löytää rat-

kaisu case yrityksen havaitsemiin haasteisiin. Työ aloitettiin kuvaamalla yrityksen havaitse-

mat haasteet. Näistä haasteista työlle saatiin tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Tässä työssä 

tehtävä yrityksen osuus toteutettiin projektina, josta laadittiin erillinen projektisuunnitelma. 

Analyysi, suunnittelu ja toteutus osuudet aikataulutettiin 2015 lokakuun – 2016 helmikuun 

välille. 

1.5 Rakenne 

Tämä työ jakautuu teoria- ja empiriaosaan. Teoriaosuus koostuu luvuista 2 – 3 ja empiria-

osuus koostuu luvuista 4 – 7. Teoria osuudessa käsitellään projektien resurssien hallintaa, 

siihen liittyviä haasteita, yrityksen organisaation mallin linkittymistä projektiresurssien hal-

lintaa sekä projektiportfolion hallinnan linkittymistä projektiresurssien hallintaan. Teoriassa 



7 

 

 

 

  

käydään läpi aikaisempaa tutkimustietoa projektiresurssien hallinnasta ja projektiportfolion 

hallinnasta. 

 

Johdanto luvun jälkeen esitellään työn tilannut case yritys lyhyesti. Luvussa 4 siirrytään em-

piriaosuuteen, jossa aluksi kuvataan case yrityksen osastojen nykytilat. Tämän jälkeen lu-

vussa 5 kuvataan työn tuloksena luotu toimintamalli. Tästä siirrymme toimintamallia tuke-

vien työkaluvaihtoehtojen tutkimiseen. Työkaluvaihtoehtojen osalta on kuvattu jokaisen 

työkaluvaihtoehto sekä sen edut ja ongelmat. Luvussa 6.6 on kerrottu lyhyesti myös mah-

dollisista tulevaisuuden työkaluvaihtoehdoista, joita case yritys kartoittaa. Tämän jälkeen 

esitellään työkaluvaihtoehtojen analyysin tuloksena saatu valittu työkalu, joka tukee uutta 

toimintamallia. Luvuissa 8 esitellään työn tuloksena saadut johtopäätökset, jossa pohditaan 

tutkimuksesta saatuja tuloksia. Luvussa 9 käydään läpi koko työn sisältö lyhyesti ja ytimek-

käästi. 
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2 PROJEKTIEN RESURSSIEN HALLINTA 

Kappaleessa 2 käsitellään tämän diplomityön kannalta tärkeintä osakokonaisuutta. Tässä 

kappaleessa käsitellään yleisesti projektien resurssien hallintaa, siihen liittyviä haasteita sekä 

mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Aluksi käydään läpi projekteihin liittyviä alkumääritelmiä, 

kuten projektin määritelmää sekä projektiorganisaation määritelmää. Tässä kappaleessa pu-

hutaan myös projektitoiminnasta matriisiorganisaatiossa. Tämä on siksi oleellinen osio, 

koska case yritys toimii matriisiorganisaatiomallilla. Tämän jälkeen siirrytään itse aiheeseen 

eli projektien resurssien hallintaan. 

 

Käsitteenä projekti voidaan määritellä monella eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan projektin 

määritelmä voidaan tiivistää kolmeen asiaan: projekti on ainutlaatuinen kokonaisuus, jolle 

on määritetty päämäärä, aikataulu ja budjetti. Nämä kolme asiaa vastaavat kysymyksiin, 

mitä tehdään, milloin tehdään ja millaisilla kustannuksilla/resursseilla tehdään. (Mäntyneva 

2016, s. 11; Artto, Martinsuo ja Kujala 2006, s. 26-31). Tämän työn aihepiiri liittyy kysy-

myksiin, milloin tehdään ja millaisilla resursseilla tehdään. 

 

Daviesin ja Hobdayn (2005) mukaan projekti määritelmänä voi olla mikä tahansa toiminta, 

johon on määritelty resurssit, aikataulu ja tavoitteet. Lisäksi heidän mukaansa projektipoh-

jaisessa organisaatiossa projektit ovat pääsääntöinen liiketoiminnallinen keino hallita ja yh-

distää kaikki yrityksen liiketoimintayksiköt. Näin ollen projektiorganisaatiossa ydinliiketoi-

minta perustuu projekteihin. (Davies ja Hobday 2005, s. 119-120) 

 

Projektisuunnittelu on tärkeä osa projektitoimintaa. Siihen liittyy mm. aikataulun ja resurs-

sien suunnittelua. Suunnittelu vie usein aikaa ja se vaatii kovaa työtä. (Pelin 2008, s. 83) 

 

Mikäli projekteja ei ole suunniteltu kunnolla, se voi aiheuttaa seuraavia haasteita: 

• priorisointia projektien välillä, mille projektille annetaan tänä päivänä resursseja 

• tarvittavat resurssit eivät ole käytettävissä silloin kuin niitä tarvitaan 

• aikataulua joudutaan muuttamaan nopeasti ja usein. (Pelin 2011, s. 79-80) 
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Suunnittelun puute aiheuttaa yleensä myös myöhästelyä, jatkuvaa kiirettä, odottamattomia 

ongelmia, keskeneräisiä tuloksia ja ylitöitä. Hyvällä suunnittelulla voidaan säästää toteutus-

aikaa jopa useilla kymmenillä prosenteilla. (Pelin 2011, s. 79-80) 

 

Projektien hallinnassa on keskityttävä myös ihmisten johtamiseen. Matriisiorganisaatioissa 

tehtävät lyhyet projektit tuottavat ongelmia henkilöstöhallinnan kannalta. Matriisiorganisaa-

tiossa projektityöntekijä voi hypätä projektista toiseen hyvinkin nopeasti. Projektipäällikön 

on vaikea johtaa henkilöä, joka on mukana projektissa vain pienen hetken toteuttaakseen 

yhden osan projektiin. Linjaesimies taas tulee helposti sokeaksi henkilön tekemisestä, koska 

projekteja on niin monia ja hänen on vaikea pysyä mukana. Projekteissa käytettävät toimin-

tamallit henkilöiden kiinnittämisestä tehtäviin ovat usein heikkoja. Projektityöntekijöiden 

johtamisessa ja työn arvioinnissa voi myös ilmetä haasteita. Usein projektipäälliköt ja muut 

projektin työntekijät eivät hyödy henkilöstöhallintaosaston ammattilaisten tuesta. Henkilös-

töhallintaosasto ei ole lähes koskaan mukana projekteissa. Henkilöstöhallintaosastosta voi 

olla kuitenkin apua projektipäällikölle siinä vaiheessa, kun projektille pitäisi löytää nopeasti 

osaavaa henkilöstöä. (Costin 2008, s. 91-93) 

 

Resurssien suunnittelu ja hallinta ovat olennainen osa projektia. Osana resurssien suunnitte-

lua tulee mm. työmäärien arviointi, tehtävien väliset riippuvuuksien selvittäminen sekä re-

surssiriippuvuuksien selvittäminen. Projektien johtaminen on usein ihmisten johtamista. 

Projektin kannalta on tärkeää, että sen resursseista saadaan paras mahdollinen hyöty irti. 

Siksi resurssien suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. (Pelin 2008, s. 147; Kettunen 

2003, s. 53-55; Anttonen 2003, s. 93) 

2.1 Projektin organisaatio 

Projekti tarvitsee toimiakseen organisaation eli projektiryhmän. Projektiryhmä taas muodos-

tuu yleensä yrityksen henkilöstöstä ja ulkoisista resursseista esim. alihankkijoista. Yrityksen 

henkilöstö on osa yrityksen organisaatiota. Yleisiä organisaatiomuotoja yrityksille ovat mat-

riisi-, linja- tai projektiorganisaatio. Pelinin (2008) mukaan yrityksessä toteutettavien pro-

jektien kestot ja yrityksen henkilöstön määrä tulisi vaikuttaa yrityksen organisaatiomuotoon 
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(Pelin 2008, s. 65-67). Organisaatiomuodon valitsemiseen vaikuttaa myös yrityksen tuottei-

den monimutkaisuus, laajuus sekä minkälaisesta tuotteista on kyse (Davies ja Hubday 2005, 

s. 126).   

 

Niin kuin jo aikaisemmin on mainittu, projekteilla on yleensä jokin aikataulu. Yhdessä tie-

tyssä projektissa työskentely on yleensä väliaikaista. Näin ollen projektiorganisaatio eli pro-

jektiryhmä on voimassa vain projektin ajan. Projektin loputtua henkilö siirtyy toiseen pro-

jektiin tai takaisin linjaorganisaatioon. Projektityöntekijöiden eli projektissa työskentelevien 

asiantuntijoiden panos on usein väliaikainen. Asiantuntijoilla on usein myös linjatöitä tai 

muita projekteja. Projektipäällikön vastuulle jääkin suunnitella projektin aikataulu niin, että 

se toimii hyvin projektin sekä projektissa työskentelevien asiantuntijoiden kannalta. (Pelin 

2008, s. 65-67) 

 

Perinteisessä projektiorganisaatiossa projekteissa on useita eri rooleja. Projekti tarvitsee 

yleensä aina johtoryhmän. Lisäksi projekti vaatii asettajan, joka toimii projektissa käynnis-

täjänä ja rahoittajana. Projektin johtoryhmä voi myös samalla olla projektin asettaja. Usein 

toimitusprojekteissa projektilla on erillinen johtoryhmä toimittajan puolella ja erillinen joh-

toryhmä tilaajan puolella. Projektin johtoryhmä edustaa projektissa korkeinta päätösvaltaa. 

Johtoryhmän ja asettajan lisäksi projekti tarvitsee projektipäällikön sekä projektiryhmän jä-

seniä. Projektiryhmän koko vaihtelee, riippuen projektin kestosta ja tavoitteista. (Pelin 2008, 

s. 67-72) 

 

Henkilöresursseja voidaan ajatella puhtaasti määrällisesti, mutta pitää muistaa, että asiat ei-

vät ole aina näin yksinkertaisia. Laadulliset asiat on hyvä ottaa huomioon myös henkilöre-

sursseja ajatellessa. Varsinkin projektipäällikköön liittyvät odotukset liittyvät laadullisiin 

asioihin. (Artto et al. 2006, s. 273) 

 

Projekteihin liittyy oleellisesti projektipäälliköt sekä projektiryhmän muut jäsenet eli työn-

tekijät. Tämän diplomityön kannalta molemmat ryhmät nähdään resurssina. Niistä on kui-

tenkin hyvä huomioida muutamia oleellisia seikkoja. Bredin ja Söderlundin (2011) tutki-

muksen mukaan on tärkeää, että projektipäälliköt ja linjaesimiehet tekevät yhteistyötä mm. 
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tulevaisuuden tarpeiden ja sopivien työolosuhteiden kartoittamiseksi (Bredin ja Söderlund 

2011, s. 205). Projektin onnistumisen kannalta on oleellista, että projekti valmistellaan kun-

nolla ja siihen nimetään henkilöt, jotka eivät vain tekisi projektitehtäviä muun työn ohessa. 

Jos yrityksessä ei ole vakiintuneita tapoja resurssien oikeaoppiselle suunnittelulle, jää vastuu 

projektitehtävien ja muiden töiden toteutuksesta projektin osallistujille. Projektiin osallistu-

jan tulee omistautua projektille ja tämä taas voi tarkoittaa sitä, että hänelle määrättyihin mui-

hin tehtäviin ei jää yhtä paljon aikaa kuin aikaisemmin. Tämä taas voi aiheuttaa tehtävien 

karsimista tai uudelleen järjestelyä. Myöskin mahdollisten lisäresurssien hankkiminen voi 

olla tarpeellista.  Mikäli resursointia ei oteta kunnolla huomioon ja projektiryhmän jäsenellä 

on paljon muita rutiininomaisia asiantuntija tehtäviä, voi yksittäinen projekti ja siihen annet-

tava panos jäädä pienelle huomiolle. Muut tehtävät saattavat ajaa prioriteetissa ohi projekti-

tehtävien. (Artto et al. 2006, s. 286) 

 

Projektien resurssien suunnittelu ei ole helppoa. Yrityksen organisaatiomuoto voi vaikuttaa 

projektien resurssien suunnittelun haastavuuteen. Eri tyyppiset linjaorganisaation ja puhtaan 

projektiorganisaation yhdistelmät ovat yleisiä. Matriisiorganisaatiota pidetään myös yhtenä 

mahdollisena ratkaisuna linja- ja projektityötä yhdistelevissä yrityksissä. Kappaleessa 2.1.1 

kerrotaan enemmän matriisiorganisaatiosta ja sen vaikutuksista projektitoimintaan. (Pelin 

2008, s. 65-67) 

2.1.1 Matriisiorganisaatio ja projektitoiminta 

Case yrityksen organisaatiomuoto on matriisiorganisaatio, vaikka kyseiset toimitukset hoi-

detaan projektimuotoisesti. Matriisiorganisaatio tuo tiettyjä piirteitä projektitoimintaan. 

Tässä kappaleessa kerrotaan matriisiorganisaation sopivuudesta projektipainotteiseen toi-

mintamalliin.  

 

Pelinin (2008) mukaan matriisiorganisaatio sopii hyvin organisaatioille, joissa henkilöstöä 

on yli 100 ja projekteja yli kymmenen. Tämä auttaa muodostamaan osaamisryhmiä ja kehit-

tämään erikoistumista pidemmälle. Yksin matriisiorganisaation erityishaasteista on se, että 

se vaatii toimivaa ja aktiivista projektien resurssisuunnittelua. Myös resurssien väliset kiistat 
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yleistyvät matriisiorganisaatiossa. Pelinin (2008) mukaan matriisiorganisaatio voidaan 

nähdä myös turhan byrokraattisena. (Pelin 2008, s. 73-74) 

 

Artto et al. (2006) näkee matriisiorganisaation haasteeksi kysymyksen; Kumpi vastaa liike-

toiminnasta, projekteista vastaava yksikkö vai linjatyöstä vastaavat resurssiyksiköt? Jompi-

kumpi yksikkö on oltava vastuussa kokonaistavoitteista, resursoinnista, kustannuksista ja 

strategisten linjojen toteuttamisesta. Mikäli projektiyksikkö on vahvemmin vastuussa liike-

toiminnasta, on kyseessä vahva matriisiorganisaatio. Mikäli taas linjayksikkö on vahvemmin 

vastuussa, on kyseessä heikompi matriisiorganisaatio. Oli matriisiorganisaatio kumpi ta-

hansa, yrityksen kannalta on oleellista, että mittarit ja tavoitteet ovat kohdistettu koko pro-

jektin elinkaareen ja sen menestymiseen. (Artto et al. 2006, s. 374-376) 

 

Lehtonen, Lindholm, Korpinen ja Simonen (2006) näkee matriisiorganisaation linja- ja pro-

jektiorganisaation yhdistelmänä. Heidän mukaan matriisiorganisaatiossa osa henkilöstöre-

surssien hallitsemisesta kuuluu projektipäällikölle. Tämä aiheuttaa heidän mukaansa ongel-

man, koska projektityöntekijällä on silloin kaksi esimiestä. Haasteita voi tulla linja- ja pro-

jektitöiden välisestä priorisoinnista sekä tuplana tehtävästä raportoinnista. Heidän mukaansa 

kuitenkin matriisiorganisaatio tarjoaa yksiselitteisemmän jaon projekti- ja linjatöiden välille 

verrattuna puhtaaseen linjaorganisaatioon. (Lehtonen, Lindholm, Korpinen ja Simonen 

2006, s. 35) 

 

Pelinin (2011) mielestä matriisiorganisaatiossa voidaan erikoistua pidemmälle kuin muissa 

organisaatiotyypeissä. Organisaatioon muodostetaan yleensä osaajaryhmiä, jotka ovat eri-

koistuneet yhteen tiettyyn osa-alueeseen. Tämä vaikuttaa tehokkuuteen positiivisesti. Mat-

riisiorganisaatiossa tulee kuitenkin huomioida, että kaikki projektit tulee suunnitella ja oh-

jata yhdenmukaisesti. Mikäli näin ei toimita, voi siitä koitua ongelmia. Ongelmia ilmenee 

mm. silloin jos yhden projektin aikataulua joudutaan muutamaan, vaikuttaa tämä automaat-

tisesti toisten projektien aikatauluihin. Projektit käyttävät samoja resursseja, joten yhden 

projektin viivästyminen voi viivästyttää muita projekteja. Resurssit eivät vapaudukaan tai 
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ole käytettävissä suunnitelmien mukaisesti muille projekteille. Tämän takia aikataulun hal-

lintaan on erityisesti panostettava matriisiorganisaatiossa. (Pelin 2011, s. 70) Matriisiorga-

nisaatio projektipohjaisessa organisaatiomallissa on kuvattu kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu kuva matriisiorganisaatiosta. (Mukaillen, Pelin 2008, s. 72) 

 

2.1.2 Puhdas projektiorganisaatio 

Toinen vaihtoehto projektitoimituksia toteuttavalla organisaatiolle on projektipohjainen or-

ganisaatiomalli. Joidenkin tutkimusten mukaan projektipohjainen organisaatio on hyvä va-

linta, jos yrityksessä tuotetaan monimutkaisia tuotteita, järjestelmiä tai palvelupohjaisia tuot-

teita. (Davies ja Hobday 2005, s. 117). Daviesin ja Hobdayn (2005) mukaan projektipohjai-

sen organisaation tuoma joustavuus mahdollistaa projektihenkilöstön tekemään nopeita 

muutoksia asiakkaan tarpeiden mukaan (Davies ja Hobday 2005, s. 145). Heidän mukaansa 

projektipohjainen organisaatio tarjoaa myös yhtenäisen ja ulospäin katsovan lähestymista-

van projektin hallintaan verrattuna lineaarisiin, sisäänpäin suuntautuneisiin ja joustamatto-

mampaan linja- tai matriisiorganisaatioon. Koska projektit ovat väliaikaisia, antaa tämä 
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luonnostaan joustavuutta ja muokattavuutta projektipohjaiselle organisaatiolle. (Davies ja 

Hobday 2005, s. 118-120). 

 

Projektipohjainen organisaatiomuoto on levinnyt laajalti monille perinteisille aloille, kuten 

rakennuttamiseen ja telakkateollisuuteen. Projektipohjaista organisaatiomuotoa käytetään 

myös usein uusien teknologioiden kanssa työskentelevissä yrityksissä, kuten tietoliiken-

nealan ja avaruusteollisuuden parissa. Daviesin ja Hobdayn (2005) mukaan projektipohjai-

nen organisaatio sopii paremmin yritysliiketoimintaan kuin kuluttajamarkkinoille. Heidän 

mukaansa se ei myöskään sovi massatuotantoa toteuttaville organisaatiolle. Pitää muistaa, 

että kaikki yritykset, jotka tekevät projekteja, eivät ole projektipohjaisia organisaatioita. Da-

viesin ja Hobdayn (2005) mukaan puhdas projektiorganisaatio sopii parhaiten isoihin ris-

kialttiisiin innovaatioprojekteihin sekä yhden projektin yrityksille, jossa resurssit on yhdis-

tetty ja jaettu toisten yritysten kanssa, jotka ovat osana projektia. (Davies ja Hobday 2005, 

s. 121) 

 

Huonoina puolina puhtaassa projektiorganisaatiossa Davies ja Hobday (2005) pitävät sen 

heikkoutta koordinoida resursseja sekä prosesseja yhtenä kokonaisuutena läpi organisaation. 

Heidän mukaansa puhdas projektiorganisaatio on heikko siellä, missä linjaorganisaatio on 

vahvoilla. Massatuotanto, rutiininomaiset tuotteet ja tehtävät sekä skaalaetujen saavuttami-

nen ovat puhtaan projektipohjaisen organisaation heikkouksia. (Davies ja Hobday 2005, s. 

126)  

 

Puhtaassa projektiorganisaatiossa ilmenee samoja ongelmia kommunikoinnin ja opittujen 

tietojen jakamisessa kuin linjaorganisaatiossa. Projektipohjainen organisaatio taas sopii hy-

vin uniikkien ja kertaluontaisten projektien hoitamiseen. Niin sanottua ”siiloutumista” ta-

pahtuu niin puhtaassa projektiorganisaatiossa kuin linjaorganisaatiossakin. (Davies ja Hob-

day 2005, s. 145-146) 
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2.1.3 Projektiorganisaatio ja sen muodostaminen 

Projekti tarvitsee toimiakseen organisaation, jotta se voi toteuttaa sille annetut tavoitteet. 

Yrityksissä jokaisella on roolinsa eikä yksittäinen projekti juurikaan eroa tästä. Projektiorga-

nisaatiossa jokaisella on oma roolinsa ja vastuunsa. Jokaisella henkilöllä on tehtävänsä eikä 

kaikki tee projektissa kaikkea. Jokainen työtehtävä tulee vastuuttaa jonkun projektiryhmä-

läisen vastuulle. (Artto et al. 2006, s. 287) 

 

Projektiorganisaatiolla tarkoitetaan myös yksittäisen projektin toteuttamista varten rakennet-

tua organisaatiota eli ryhmää. Nämä henkilöt ovat mukana kyseisessä projektissa vain hetken 

ajan ja siirtyvät tästä mahdollisesti toiseen projektiin tai omiin linjatehtäviinsä. Organisaa-

tiorakenne riippuu usein projektin koosta ja luonteesta. Pienemmissä projekteissa projekti-

päällikön rooli nousee esille, koska hän on yksi avainresursseista. Projektin koko vaikuttaa 

myös projektin valvontaan. Pienempiä projekteja varten ei tarvita kuin yksi valvoja, joka 

hoitaa koko projektin johtoryhmän tehtävät. (Pelin 2011, s. 63; Artto et al. 2006, s. 287-290) 

 

Projektiorganisaation rakenteeseen liittyy seikkoja, jotka kannattaa huomioida projektiorga-

nisaatiota muodostaessa. Projektin koko ja tyyppi ovat tietenkin oleellisia asioita, mutta on 

myös hyvä ottaa huomioon niin sanotut ”pehmeät arvot” kuten, miten henkilöt tulevat toi-

meen keskenään, mikä on organisaation kulttuuri tai onko organisaatiossa mahdollisesti vah-

voja alakulttuureja, jotka tulee huomioida uutta projektiorganisaatiota muodostaessa. Yksi-

lötasolla ajateltuna tulee projektiorganisaatiota rakentaessa ottaa huomioon henkilöiden työ-

panoksen muoto. Ovatko kaikki täyspäiväisiä vai mahdollisesti osa-aikaisia. Projektiorgani-

saatio tulisi rakentaa mahdollisimman joustavasti ja samalla sen tulisi kestää mahdollisia 

henkilömuutoksia. Samalla projektijäsenet tulisi saada sitoutettua projektiin. (Artto et al. 

2006, s. 290) 

 

Artto et al. (2006) esittelee kirjassa neljä periaatetta, jota kannattaa miettiä projektiorgani-

saatiota rakentaessa. Ensimmäinen näistä on samanmuotoisuuden periaate. Tällä tarkoite-

taan sitä, että projektiorganisaatio rakennetaan projektin tuotoksen näköiseksi tai yrityksen 
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olemassa olevan organisaation näköiseksi. Tällä pyritään keventämään viestintää, selkeyttä-

mään projektin vastuita ja tukemaan rinnakkain tehtävää suunnittelua. (Artto et al. 2006, s. 

291) 

 

Toinen periaatteista on asiantuntemuksen periaate. Asiantuntemuksen periaatteella pyritään 

dynaamiseen organisaatiorakenteeseen. Ajatuksena on, että sama ihminen voi suorittaa pro-

jektissa eri tehtävien asiantuntemuksensa piirissä. Tällä pyritään resurssien tehokkaaseen ja 

joustavaan käyttöön. Ongelmaksi voi kuitenkin tulla epätasaiset työkuormat ja päällekkäinen 

työ. Kolmas periaate on tasavertaisuuden periaate. Jossain tapauksissa projektin organisaa-

tiorakenne voi olla epämäärinen. Siinä vastuut määräytyvät projektin edetessä ilman johta-

juutta. Tätä lähestymistapaa käyttäessä pyritään luovuuteen ja projektijäsenten sitouttami-

seen. Tutkimusprojektit noudattavat joskus tätä periaatetta. Haasteina tässä mallissa voi olla 

työn fokuksen katoaminen ja ihmisten taipumus hakea johtajuutta tai odottaa sitä muilta. 

(Artto et al. 2006, s. 291) 

 

Viimeinen Arton et al. (2006) kirjassa esiteltävä periaate on vahvan johdon periaate. Projek-

tissa voidaan korostaa vanhasti johtajan roolia, joka on hallitseva. Johtaja määrittää projektin 

muiden jäsenten roolit ja tehtävät. Tätä tapaa voidaan käyttää esimerkiksi suunnitteluprojek-

teissa. Usein pääsuunnittelija ottaa vastuun ja johtajuuden projektissa. Etuna tässä periaat-

teessa on se, että projektin tehtävät tulevat organisaatiorakenteen sisältäpäin. Lisäksi projek-

tijäsenten keskinäinen kommunikaatio voi toimia paremmin. Haasteeksi voi nousta sopivan 

johtajan löytyminen tai liian monen eri näkemyksen kilpaileminen keskenään. Jokaista näitä 

periaatetta ei voi soveltaa jokaisessa projektissa. Organisaatiorakenne on usein riippuvainen 

yrityksen omasta organisaatiosta. (Artto et al. 2006, s. 291-292) 

 

Projektin aikataulun suunnittelee yleensä projektipäällikkö. Tässä vaiheessa nouseekin esille 

se ongelma, että miten linjatekijöiden aikataulut sopivat projektipäällikön suunnittelemaan 

aikatauluun. Yksi ratkaisu keino tähän on yksityiskohtainen toimintaverkkosuunnitelma. 

Toimintaverkkosuunnitelman ajatuksena on, että sen avulla voidaan havainnollistaa, miten 

työtehtävien aikataulujen muutokset vaikuttavat muihin tehtäviin. (Pelin 2011, s. 64). Toi-

mintaverkkomenetelmistä kerrotaan kappaleessa 2.2.1. 
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Mikäli projektiorganisaation projektit ovat suhteellisen lyhyitä, muutamasta kuukaudesta 

noin vuoteen, ei ole järkevää, että linjatyöntekijöiden esimies vaihtuisi joka kerta, kun työn-

tekijä siirtyy projektista toiseen. Tämän tyyppisissä tilanteissa suositaan matriisityyppistä 

organisaatiota, jos kerrottiin kappaleessa 2.1.1. Tässä vaiheessa pitää kuitenkin huomioida, 

että matriisiorganisaatiomallissa on tiettyjä edellytyksiä projektien ja henkilöiden määrän 

suhteen. Esimerkiksi jos projekteja vedetään vain muutamia vuodessa ja ne ovat kohtalaisen 

pieniä, kannattaa organisaatio tehdä tuotealueittain. Tällaisessa tilanteessa linjaesimies toi-

mii tuotealueen esimiehenä ja projektipäällikkönä. Erillisiä projektipäälliköitä ei tarvita. Jos 

taas projektit ovat todella pitkiä, useita vuosia, on fiksumpaa muodostaa puhtaasti projek-

tiorganisaatio, jonka keskiössä on projektipäälliköt. Projektipäälliköitä ja projekteja taas val-

vovat valvontaryhmä eli johtoryhmän henkilöt. (Pelin 2011, s. 64) 

 

Projektin johtoryhmä 

Yksittäiseen projektiin liittyy useita eri toimijoita, kuten projektipäälliköitä, projektin aset-

tajia sekä projektin johtoryhmä. Tämän työn kannalta projektin johtoryhmä edustaa oleelli-

sinta toimivaltaa. Kokonaisvaltaisessa projektien resursointimallissa, johtoryhmällä on tär-

keä merkitys. Ilman johdon tukea kokonaisvaltaismallia voi olla haastava saada toimimaan. 

 

Projektin johtoryhmää käytetään joskus termiä valvontaryhmä tai ohjausryhmä. Johtoryhmä 

edustaa projekteissa joskus projektin asettajaa. Pienissä lyhyemmissä projekteissa johto-

ryhmä voi olla vain yksi henkilö. Johtoryhmä on projektin korkein päättävä elin. Johtoryh-

män toimintaa ja tekemistä ohjaavat projektin asettajan laatimat määräykset sekä projektei-

hin liittyvät yleisohjeet. Johtoryhmän tehtävänä on olla projektipäällikön tuki projekteissa ja 

siihen liittyvissä haasteissa, mitä projektipäällikkö ei itse voi ratkoa. (Pelin 2011, s. 67; Ant-

tonen 2003, s. 104-105; Artto et al. 2006, s. 325) 

 

Yleensä johtoryhmän tehtävänä on valvoa, tukea ja tehdä keskeisimmät päätökset projektiin 

liittyen. Yleensä keskeisimmät päätökset koskevat liiketoimintaa. Johtoryhmiä voi yrityksen 

eri tasoilla olla useita. Joskus yrityksen tai yksikön oma johtoryhmä ohjaa projektin johto-

ryhmää. Joskus yrityksen tai yksikön johtoryhmä voi olla sama kuin projektin johtoryhmä. 
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Johtoryhmän työskentely alkaa usein projektin alkaessa tai projektisopimuksen luomisen 

yhteydessä. Johtoryhmän tulee toimia niin pitkään kuin projekti on käynnissä. Johtoryhmän 

perustehtäviin kuuluu projektien välikatsausten läpikäyminen, erilaiset kokoukset projektin 

etenemiseen liittyen sekä projektin etenemisen seuraaminen. Lisäksi johtoryhmä voi tehdä 

yhteistyötä esim. projektin sidosryhmien kanssa. Johtoryhmän työskentelyn muoto ja se 

kuinka tiiviisti johtoryhmä on tekemisissä esim. projektipäällikön kanssa, määräytyy orga-

nisaation kulttuurin ja tapojen mukaan. (Artto et al. 2006, s. 324-332) 

 

Joissain projekteissa on mahdollista, että sillä on olemassa kaksi johtoryhmää. Toimittajalla 

voi olla yrityksen sisäinen johtoryhmä sekä tilaajalla oma johtoryhmä, johon kuuluu tilaajan 

sekä toimittajan edustajia. (Pelin 2011, s. 67; Artto et al. 2006, s. 327) 

 

Pelinin (2008) mukaan erityisesti matriisiorganisaatiossa korostuu yhtenäisten toimintamal-

lien tärkeys. Hänen mukaan mahdolliset ongelmat tulee ratkoa mahdollisimman matalalla 

tasolla. Eli jos projektipäällikkö voi ratkaista resurssiongelman, tulee sen tehdä se. Pelinin 

(2008) mukaan kuitenkin tähän voidaan vaatia resursseista vastaavan henkilön osallistu-

mista, jos projektipäällikkö ei pysty ratkaisemaan ongelmaa. Resursseista vastaavan henki-

lön tulisi myös ratkaista projektien väliset resurssikiistat, olla mukana kartoittamassa henki-

löstön osaamisia sekä varmistaa resurssien oikea ajoitus. Pelinin (2008) mukaan johtoryh-

män vastuulle kuuluu rekrytointipolitiikan määrittäminen. (Pelin 2008, s. 297) 

2.1.4 Resurssi- ja aikataulusuunnittelun yhteys 

Projektilla on aina jokin aikataulu. Aika ja resurssit linkittyvät kiinteästi yhteen. Muutos 

aikataulussa aiheuttaa muutoksen resursseissa. Projekteissa on usein aikataulutettuja tehtä-

viä, joiden tekemiseen vaaditaan resursseja ja tietenkin aikaa. Aikataulun hallinnalla pyri-

tään selvittämään projektissa toteutettavat tehtävät, tehtävien väliset riippuvuudet, tehtävien 

kestot, aikataulun ohjaus sekä muutoshallinta. Resurssien hallinnalla pyritään resurssien oi-

kean aikaiseen saatavuuteen. Resurssit tulee olla saatavilla oikeaan aikaa ja riittävissä määrin 

projektin etenemiseksi suunnitellusti. (Artto et al. 2006, s. 37, s. 121) 
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Projektinhallintaa varten on vuosikymmenien aikana kehitetty useita aikataulun hallintame-

netelmiä. Tunnettuja aikataulutusmenetelmiä ovat Gantt-kaavio, PERT (Program Evaluation 

and Review Technique) ja kriittisen polun menetelmä (CPM, Critical path method) (Costin 

2008, s. 148-149). Gantt-kaavion suurimpia heikkouksien on sen puute riippuvuuksien ku-

vaamisesta (Artto et al. 2006, s. 125). Gantt-kaavio toimii kuitenkin hyvin pääaikataulun ja 

tilanneraporttien tekemiseen. (Pelin 2011, s. 124). PERT ja kriittisen polun menetelmät ovat 

toimintaverkkomenetelmiä, jotka toimivat paremmin kuvaamaan tehtävien välisiä riippu-

vuuksia. (Pelin 2011, s. 125; Artto et al. 2006, s. 131) 

2.2 Resurssisuunnittelu ja sen tavoitteet 

Niin kuin edellisessä kappaleessa mainittiin, aikataulu- ja resurssisuunnittelu menevät käsi 

kädessä. Projektisuunnittelussa resurssien suunnittelu jää usein vähäisemmäksi. Usein pro-

jekteissa keskitytään aikataulujen laatimiseen eikä oteta huomioon sitä, että tehtävät tarvit-

sevat suorittajan. Myös tällä suorittajalla tulee olla aikaa tehdä kyseiset tehtävät. Suunnitte-

lemattomuus voi aiheuttaa tehtävän suorittajalle mm. kiirettä ja ylitöitä. Resurssisuunnitte-

lun tueksi on olemassa keinoja, miten sitä voidaan toteuttaa. (Pelin 1984, s. 69-70). 

 

Pelin on esitellyt näitä keinoja kirjoissaan Projektin aika- ja resurssisuunnittelun menetelmät 

(1984) ja Projektihallinnan käsikirja (2008, 2011). Pelinin (2008, 2011) mainitsemia mene-

telmiä ovat mm. toimintaverkon laatiminen, resurssilaskenta, avainresurssien määrittely ja 

resurssitasaus. Myös muussa kirjallisuudessa on perehdytty samoihin menetelmiin. Näitä 

menetelmiä on esitelty tämän diplomityön kappaleissa 2.2.1 ja 2.3 – 2.3.4. 

 

Resurssisuunnittelulla pyritään useaan asiaan. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on resursoida 

oikea määrä tekijöitä oikeaan aikaan. Tämä helpottaa projektin aikataulun toteutumista. Toi-

nen tavoite on vähentää resurssikustannuksia optimoinnin kautta. Avainresurssit tulisi opti-

moida siten, että kuormitus olisi mahdollisimman tasaista ja jatkuvaa. Myös henkilöstöka-

pasiteetin määrittelyn tulee vastata projektien aiheuttamaa työmäärää. Suunnittelussa tulee 

myös ottaa huomioon työntekijöiden projekteihin käyttämä oikea työaika. Vuosittainen työ-

aikaa lyhentää mm. sairas- ja vuosilomat. (Pelin 2008, s. 147) 
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Resurssiensuunnittelussa tähdätään myös resurssien kustannustehokkaaseen käyttöön. Re-

surssisuunnittelulla pyritään hallitsemaan resursseja kokonaisuutena. Koko organisaation 

kannalta on oleellista, että henkilöstön määrä vastaa toteutettavien tai mahdollisesti toteu-

tukseen tulevien projektien määrää järkevässä suhteessa. Siksi resurssien määrää tulee seu-

rata ja analysoida, jotta organisaatiolla pysyy ylätason kokonaiskuva resurssien käytettävyy-

destä ja saatavuudesta. (Pelin 2008, s. 147) 

 

Resurssisuunnittelussa on hyvä tunnistaa projektiin liittyvät roolit ja vastuut. Jokaisen pro-

jektiryhmän jäsenen tulee tietää oman roolinsa projektissa. Samalla muut projektiryhmän 

jäsenet tietävät muiden jäsenten vastuu- sekä osaamisalueet. Projektiryhmän tulee tietää 

myös kuka vastaa projektin päätöksenteosta. (PMBOK 2008, s. 222-223) 

 

Koko projektin suunnittelussa on hyvä huomioida, miten projektiryhmän jäsenien työtehtä-

vät on suunniteltu. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon henkilön muut tehtävät sekä pro-

jektiin liittyvät tehtävät. Projektiryhmän jäsenen panos projektiin tulee olla kannattava ja 

tuloksellinen. (Artto et al. 2006, s. 286) 

2.2.1 Toimintaverkkomenetelmät 

Toimintaverkkomenetelmässä kuvataan projektin tehtävät, näiden kestot, tehtävien vaativat 

resurssit sekä tehtävien väliset riippuvuudet. Näiden asioiden kuvaamisen kautta saadaan 

projektin kriittinen polku sekä projektissa suoritettaviin tehtäviin liittyvät pelivarat. Toimin-

taverkko voidaan kuvata toiminto-solmu -tyyppisesti tai toiminto-nuoli -tyyppisesti. Toi-

mintaverkossa kuvataan myös tehtävien pelivarat. Pelivaroilla tarkoitetaan aikaa, jolloin yk-

sittäinen tehtävä voidaan aloittaa tai lopettaa ilman, että se vaikuttaa itse projektin kestoon. 

Joskus toimintaverkkoon merkitään myös projektin kannalta oleelliset etapit. Nämä etapit 

kertovat lähinnä projektin tilasta. Toimintaverkon esitystapa on kuvattuna kuvassa 2. (Pelin 

2011, s. 148; Artto et al. 2006, s. 131-133; Costin 2008, s. 151) 
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Kuva 2. Toimintaverkon kuvaus. (Mukaillen, Artto et al. 2006, s. 132) 

 

Toimintaverkossa lasketaan tehtävien aikaisin aloitusaika ja aikaisin päättymisaika. Tehtä-

vien aikaisin aloitusaika lasketaan toimintaverkossa ensimmäisestä tehtävästä ja siirtyen sitä 

seuraavaan tehtävään jne. Tätä kaavaa toteutetaan aina viimeiseen tehtävään asti. Tehtävän 

aikaisin päättymisaika on aikaisin aloitus aika + tehtävän arvioitukesto. Aikaisimmaksi aloi-

tusajaksi merkitään aina edellisen tehtävän aikaisin päättymisaika. Toimintaverkossa laske-

taan myös tehtävien myöhäisin päättymisaika sekä myöhäisin alkamisaika. Myöhäisintä 

aloitusaikaa lähdetään laskemaan viimeisestä tehtävästä kohti ensimmäistä projektin tehtä-

vää. Tässä laskennassa käytetään oletuksena mahdollisimman lyhyttä kestoa eli lyhintä mah-

dollista kokonaiskestoa. (Artto et al. 2006, s. 134-135) 

 

Viimeisen tehtävän myöhäisin päättymisaika saadaan sen aikaisimmasta päättymisajasta. 

Myöhäisin alkamisaika saadaan kaavalla: myöhäisin päättymisaika – tehtävä arvioitukesto. 

Jos tehtävällä on useita riippuvuuksia, valitaan myöhäiseksi päättymisajaksi näiden riippu-

vuuksien lyhin myöhäisin aloitusaika. Kuvassa 3 on esitelty toimintaverkon solmu, jossa 

kuvataan, miten tiedot usein merkitään toimintaverkon solmuun. (Artto et al. 2006, s. 134-

135) 

 

Kuva 3. Toimintaverkon solmu ja tietojen merkitseminen. (Mukaillen, Artto et al. 2006, s. 134) 
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Yksi keino helpottaa ja nopeuttaa toimintaverkon laatimista on laatia ennalta niin sanottuja 

malliverkkoja. Näin toimintoverkon rakentaminen helpottuu ja standardisoituu. Tämä auttaa 

myös projektipäällikköä. Projektipäällikön ei tarvitse tehdä koko toimintaverkkoa alusta al-

kaen. (Pelin 1984, s. 63) 

 

Kaksi yleisesti tunnettua ja käytettyä toimintaverkkomenetelmää kehitettiin jo 1960-luvun 

vaihteessa. Ensimmäinen näistä on jo aikaisemmin mainittu PERT-menetelmä. Toinen tun-

nettu menetelmä on nimeltään kriittisen polun menetelmä. Kriittisen polun menetelmästä 

kerrotaan tämän osion lopussa. PERT-menetelmässä arvioidaan tehtävien kesto kolmella ta-

valla. Ensin arvioidaan optimistinen kesto eli minimikesto. Tämän jälkeen arvioidaan tehtä-

vän todennäköisin kesto ja lopuksi arvioidaan tehtävän pessimistinen kesto eli maksimi-

kesto. Käyttämällä näitä kolmea arviota, pystytään PERT-menetelmässä laskemaan projek-

tille todennäköisiä läpimenoaikoja. (Costin 2008, s. 151-152; Artto et al. 2006, s. 131) 

 

Kriittinen polku 

Kriittisen polun menetelmä on tekniikka, jossa hyödynnetään toimintaverkosta saatua infor-

maatiota. Kriittisen polun menetelmässä lasketaan toimintaverkosta saaduista tehtävistä ja 

niiden välisistä riippuvuuksista projektin aikaisin mahdollinen päättymishetki. (Artto et al. 

2006, s. 135-139) 

 

Kriittinen polku ja kriittiset tehtävät saadaan selville laskemalla tehtävien pelivarat. Pelivarat 

saadaan laskettua vähentämällä myöhäisestä päättymisajasta aikaisin päättymisaika. Mikäli 

tulos on nolla, kyseinen tehtävä on kriittinen tehtävä. Kriittinen polku muodostuu kriittisten 

tehtävien muodostamasta tehtäväketjusta. Kriittisen polun muodostamisen jälkeen aletaan 

sitä muokata lisäämällä siihen käytössä olevat resurssit. Resurssien käytettävyyden lisäämi-

nen kriittiseen polkuun muodostaa aikataulun, jossa on huomioitu resurssien asettamat ra-

joitukset. (Artto et al. 2006, s. 135-139; PMBOK 2008, s. 155) 
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2.2.2 Riippuvuuksien selvittäminen ja ymmärtäminen 

Lähdettäessä tarkastelemaan projektiin liittyviä tehtäviä, on otettava huomioon tehtävien vä-

liset riippuvuudet. Tehtävien väliset riippuvuudet vaikuttavat oleellisesti resurssien suunnit-

teluun. Riippuvuuksien tarkastelusta saadaan samalla tietoa työjärjestyksen suunnitteluun. 

Monimutkaisissa ja useita tehtäviä sisältävissä projekteissa samanaikaisesti suoritettavien 

tehtävien suunnitteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. (Pelin 2008, s. 123-124) 

 

Pelin (2008) ja Kettunen (2003) kuvaavat kirjoissaan useita eri riippuvuustyyppejä. Ensim-

mäinen ja yleisin on looginen riippuvuus. Loogisella riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että 

tehtävät voidaan suorittaa vain tietyssä järjestyksessä. Toinen riippuvuustekijä on limitys-

riippuvuus. Limitysriippuvuudella tarkoittaan sitä, että jonkin tehtävän aloittaminen on riip-

puvainen siitä, että toinen tehtävä on saatu johonkin tiettyyn pisteeseen. (Pelin 2011, s. 121; 

Kettunen 2003, s. 66-67) 

 

Kolmas riippuvuustekijä on viiveriippuvuus. Viiveriippuvuudessa jokin tehtävä voidaan 

aloittaa vasta sitten, kun edellisen tehtävän päättymisestä on kulunut jokin tietty aika. Esi-

merkkinä voidaan käyttää betonin kuivumista työmaalla. Betonin pitää kuivua ennen kuin 

muita töitä voidaan jatkaa. Neljäntenä riippuvuutena mainitaan resurssiriippuvuudet. Re-

surssiriippuvuus tulee siitä, että vaikka tehtäviä voisi tehdä yhtäaikaisesti, voi niillä olla te-

kijänä sama resurssi. Tämän takia ne yleensä tehdään peräkkäin. (Pelin 2011, s. 121; Kettu-

nen 2003, s. 66-67) 

 

Viidentenä riippuvuutena on kalenteririippuvuus. Siinä tehtävän aloittaminen on sidottu jon-

kin tiettyyn ajankohtaan. Esimerkkinä voidaan mainita tehtaan vuosihuolto. On kuitenkin 

hyvä muistaa, että kaikilla projektin tehtävillä ei ole riippuvuuksia. Näiden tehtävien suori-

tusaikaa on helppo siirtää ja muuttaa. (Pelin 2011, s. 121; Kettunen 2003, s. 66-67) 

 

Artto et al. (2006) kuvaa kirjassaan neljä erin tyyppistä riippuvuutta: ”Lopusta alkuun -riip-

puvuus tarkoittaa, että tehtävä A pitää saada kokonaan valmiiksi, ennen kuin tehtävää B 

voidaan aloittaa. Lopusta loppuun -riippuvuus tarkoittaa, että tehtävä A ei voi loppua, ennen 

kuin B:kin valmis. Alusta alkuun -riippuvuus tarkoittaa, että tehtävä A ei voi alkaa, ennen 
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kuin B:kin on alkanut. Alusta loppuun -riippuvuus tarkoittaa, että tehtävää B ei voida lopet-

taa, ennen kuin A on alkanut.” (Artto et al. 2006, s. 132-133) 

 

Tehtävien välisiä riippuvuuksia voi lähteä selvittämään luetteloimalla projektin tehtävät, 

jotka voidaan aloittaa projektin alussa. Toinen vaihtoehto on lähteä liikkeelle projektin lo-

pusta. Mikä on projektin lopputehtävä? Mitä pitää tehdä ennen tätä tehtävää? (Pelin 2011, s. 

122) 

 

Lähdettäessä liikkeelle projektin alkupäästä, ajattelu toimii samalla tavalla. Mikä tehtävä 

tulee seuraavaksi? Tehtäväluetteloa katsoessa on hyvä kysyä seuraava kysymys: Mitä pitää 

olla valmiina, jotta seuraava tehtävä voidaan aloittaa? Tätä rataa etenemällä riippuvuudet 

tulevat myös ilmi. Joskus riippuvuuksien selvittämiseen tarvitaan muun projektiryhmän työ-

panosta. Teknisiinriippuvuuksiin liittyvät asiat tulevat monesti ilmi asiantuntijoiden näke-

myksen kautta. (Pelin 2011, s. 112) 

2.3 Resurssisuunnittelun toimenpiteet 

Tässä osiossa kuvataan resurssisuunniteluun liittyviä vaiheita ja sitä, miten resurssisuunnit-

telua voi käytännössä toteuttaa. Resurssisuunnittelua voi tehdä yksittäisen projektin tasolla 

sekä koko organisaation tasolla. Pelin väittää kirjassaan (2008), että moniprojektiympäris-

tössä resurssien ohjauksessa käytettävät työkalut ovat puutteellisia tai niitä ei ole ollenkaan 

(Pelin 2008, s. 146). 

 

Varsinaisessa yksittäisen projektin resurssisuunnittelussa on kaksi päätekijää. Resurssien 

laskeminen ja resurssien tasaaminen. Kappaleessa 2.2.1 esitellyt toimintaverkkomenetelmät 

antavat hyvän pohjan resurssilaskennalle. Resurssisuunnittelu edellyttää kuitenkin muuta-

mia valmistelevia toimenpiteitä. On tärkeää määrittää avainresurssit ennen resurssilaskentaa 

ja resurssitasausta. Resurssitasaus aloitetaan avainresursseista. (Pelin 2008, s. 150) 

 

Resurssilaskentaa varten tarvitaan arvio tai laskelma tehtävän työmäärästä. Suhteuttamalla 

tehtävän sisältävän työmäärä resurssien määrää saadaan laskettua tehtävän kokonaiskesto. 
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Resurssitasaus pyritään varmistamaan resurssien tasainen ja jatkuva kuormitus. (Pelin 2008, 

s. 152). Lisää resurssilaskennasta ja resurssitasauksesta myöhemmin tässä kappaleessa. 

2.3.1 Avainresurssit 

Avainresurssien tunnistaminen ja määrittäminen ovat oleellinen osa projektia. Mikäli pro-

jektille tunnistetaan useita avainresursseja, vaikuttaa tämä automaattisesti resurssisuunnitte-

luun menevään työmäärään. Avainresurssien työmääräsuunnittelu pitää viedä henkilöta-

solle. Henkilötason suunnittelussa on otettava huomioon mm. muiden projektien kuormitus 

sekä linjatyöt. Avainresurssien tunnistaminen linkittyy myös resurssitasaukseen. Resurssi-

tasaus aloitetaan avainresursseista. (Pelin 1984, s. 70-71) 

 

Avainresurssien saatavuus on siis varmistettava jo suunnitteluvaiheessa. Avainresurssien 

saatavuus vaikuttaa projektin aikatauluun varsinkin siinä vaiheessa, jos resursseja on saata-

villa rajoitetusti. Avainresurssien käyttö tulisi saada mahdollisimman optimaaliseksi. Avain-

resurssien kuormitus pitäisi myös olla tasaista ja jatkuvaa. (Pelin 2011, s. 143-145)  

2.3.2 Resurssilaskenta 

Pelinin (2011) mukaan hyvän perustan resurssilaskentaan saadaan toimintaverkkoa käyttä-

mällä. Toimintaverkosta saadaan tehtävät, tehtävien kestot, tarvittavan resurssin määrä per 

tehtävä ja tehtävien väliset riippuvuudet. Resurssilaskenta vaatii, että tehtävien työmäärät 

ovat arvioitu tai laskettu. Työmäärän kautta saadaan laskettua tehtävän kesto, kun resurssien 

määrä on tiedossa. (Pelin 2011, s. 148-149) 

 

Kestossa puhuttaessa on tunnistettava, puhutaanko kalenteriajasta vai tehtävän oikeasta kes-

tosta. Kalenteriaikaan pitää ottaa mukaan mm. lomat. Oikea kesto eli tehollinen kesto saa-

daan laskettua kaavalla (työmäärä / resurssimäärä). Työmäärien määrityksessä pitää olla sel-

vää, mitä tarkoitetaan yhdellä työpäivällä tai työtunnilla. Niin kuin muussakin työskente-

lyssä, projektissa työskentelevän työpäivään kuuluu taukoja sekä muita yleisiä tehtäviä. 

Nämä otetaan yleensä huomioon työmääriä laskettaessa. Huomioitaessa kaikki normaaliin 

työrutiiniin kuuluvat asiat, voidaan arvioida, että yksi työpäivä tarkoittaa esimerkiksi 5 te-

hokasta työtuntia. (Pelin 2011, s. 148) 
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Resurssilaskennassa on huomioitava myös kaikki muut työntekijän tehtävät, kuten muut pro-

jektit ja kiire tehtävät. Kiireellisillä tehtävillä tarkoitetaan sellaisia kiireellisiä tehtäviä, jotka 

ovat ennustettavissa. Lisäksi työntekijällä voi olla esimiestehtäviä sekä pysyviä linjatehtä-

viä. Linjatehtävät suoritetaan usein projektityön ohessa. Projektiin kuulumattomat tehtävät 

voidaan, joko laskea ajallisesti tai ottaa huomioon keskimääräisenä prosenttiarvona resurssin 

kokonaiskapasiteetissa. (Pelin 2011, s. 149) 

 

Usein projektissa on mukana erilaisia resurssilajeja. Toiset resursseista on pysyvämpiä kuin 

toiset. Resurssilaskenta on tehtävä erikseen jokaisella resurssilajille. (Pelin 2011, s. 149) 

 

Työmäärien arviointi ja laskenta 

Projekteissa on arvioitava jokaisen tehtävän kestoaika. Samassa yhteydessä on huomioitava 

tehtäviä suorittavien resurssien määrä. Monesti lähtökohtana voi olla, että lähdetään ensin 

arvioimaan työmäärää. Yksinkertaisimmin tehtävään vaadittava työmäärä saadaan kerto-

malla kestoaika resurssien määrällä. Myös itse kestoaika voidaan laskea, jos työmäärä ja 

resurssien määrä ovat tiedossa. Silloin kestoaika saadaan jakamalla työmäärä resurssimää-

rällä. Kestolla voidaan tarkoittaa niin tuntia kuin viikkokohtaista aikayksikköä. Myös työ-

vuoro tai työpäivä voi olla mahdollisia yksikköitä työmäärien arvioinnissa. Työpäivää käy-

tettäessä pitää muistaa, että normaalisti työpäiviä on vain viisi viikossa, mutta joskus työt 

voivat edetä jokaisena viikonpäivänä. Tässä tapauksessa viikonloput pitää ottaa huomioon 

työmäärien laskennassa. (Pelin 1984, s. 44-45) 

 

Työmäärien arviointi on tärkeää aikataulutuksen kannalta. Työmäärien arviointi ei kuiten-

kaan ole helppoa. Toimivien arviointien tekeminen vaatii kokemusta, aikaa ja työtä. Työ-

määräarvioit voivat olla virheellisiä useasta eri syystä. Tässä muutamia syitä joita Pelin 

(2011) on maininnut: 

• heikosti määritelty projektin tavoite ja sisältö 

• organisaation muutokset 

• arviot on tehty liian laajoina kokonaisuuksina 

• henkilöstö vaihtuu 
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• ylhäältä alaspäin sanellut arviot 

• löysä projektin johtaminen. (Pelin 2011, s. 114) 

 

Työmääriä voidaan arvioida ja laskea myös useilla eri tavoilla. Yksi tapa on hyödyntää ma-

temaattisia malleja, jossa työmäärä lasketaan matemaattisella kaavalla. Kaavassa käytetään 

erilaisia muuttujia, jotka vaikuttavat kokonaistyömäärään. Kaavoja voidaan kehittää projek-

teista saatujen tilastojen ja tilastomatematiikan analysoinnin avulla. Matemaattisten kaavo-

jen ja mallien ongelmana on kaavassa käytettävien parametrien suuri määrä. Malleista voi 

myös tulla liian monimutkaisia, joten sen soveltaminen ja käyttäminen käytännössä voi tulla 

liian työlääksi. (Pelin 2011, s. 118) 

 

Toinen yksinkertaisempi vaihtoehto on projektin osatekijöiden paloittelu ja näiden laskemi-

nen. (Anttonen 2003, s. 122; Pelin 2011, s. 118). Tarkoituksena on ottaa muutama oleellisin 

parametri ja luokitella ne muutamaan kokoluokkaan. Esimerkiksi työn tekijän ammattitaito 

voidaan huomioida erillisellä kertoimella. Harjoitelian kerroin on luonnollisesti suurempi 

kuin kokeneen ammattilaisen. Kokenut ammattilainen suorittaa tehtävän todennäköisesti no-

peammin kuin harjoittelija. (Pelin 2011, s. 118) 

 

Ohjelmistotuotannossa voidaan käyttää toimintopistelaskentaa (Function Point Analysis), 

jossa luodaan ohjelmistotuotannolla oma yleinen numeroarvoinen mittari kuvaamaan ai-

kaansaannoksen määrää. Lähtökohtaisesti laskennassa käytetään viittä eri lukua. Syötteiden 

määrää järjestelmässä, tulosteiden määrää järjestelmässä, liittymien (tietovirtaa ulos tai si-

sään) määrää, järjestelmän sisäisiä tietorekistereitä tai kyselyiden määrää. Näitä lukuja voi-

daan painottaa 14:sta eri tekijällä, joita ovat mm. tehtävän laatuvaatimukset ja vaikeusaste. 

Menetelmästä saatuja arvioita voidaan soveltaa työntekijän osaamisen ja aikaisemman ko-

kemuksen kanssa. (Anttonen 2003, s. 120) 

 

Työmääräarvioita tehdessä on huomioita se, kuinka paljon henkilö käyttää työaikaansa ky-

seiseen projektiin. Jos henkilö työskentelee vain osa-aikaisena, tulee tämä ottaa huomioon 
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työmääriä laskettaessa. Jos tehtävän työn määrä on 10 työpäivää ja henkilö työskentelee teh-

tävän parissa vain 60 % työajastaan, tulee tehtävän kestoksi 10:0,6 = 16,6 päivää. Samalla 

kannattaa huomioida henkilön lomat sekä mahdolliset pyhäpäivät. (Pelin 2011, s. 115) 

 

Työmäärien arviointia pitää tehdä myös projektin aikana, ei pelkästään projektin alussa. Ai-

kataulun päivittämisessä on arvioitava myös keskeneräisien tehtävien työmäärää ja tutkit-

tava aikaisemmin tehtyjä arvioita alkavista töistä. Työmääräarviot arvioidaan tarkemmin sit-

ten, kun tehtävään nimetty henkilö on tiedossa. Tämän henkilön ammattitaito ja kokemus 

voivat vaikuttaa hyvinkin merkittävästä työmääräarvioon. Toimitusprojekteissa työmäärät 

pitäisivät olla tiedossa jo tarjousvaiheessa. Työmäärät vaikuttavat oleellisesti projektin hin-

taan. (Pelin 2011, s. 114-115) 

 

Työmäärienarvioinnin yksi suurimmista ongelmista on kokemuksista oppimisen puuttumi-

nen. Arviot jäävät toistuvasti heikoiksi. Yksi keino puuttua tähän ongelmaan on tarkentuva 

arviointimenetelmä. Ensimmäinen vaihe työmäärien arvioinnissa on aloittaa toteutuneiden 

työtuntien kerääminen ja raportointi. Tämän jälkeen saatuja tietoja voidaan hyödyntää uu-

sien työmäärien arvioinnissa. Kuvassa 4 on esitelty tarkentuva arviointimenetelmä.  Tämä 

avulla saadaan kerättyä ja kehitettyä työmäärien arviointia. (Pelin 2011, s. 119) 
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Kuva 4. Tarkentuva arviointimenetelmä. (Mukaillen, Pelin 2008, s. 121) 

 

Muita arviointimenetelmiä on mm. takaperoinen ajoitus, Parkinsonin menetelmä ja intuitii-

viset menetelmät. Takaperoisessa ajoituksessa käytettävä aika tulee projektin valmistumis-

päivän ja aloituspäivän välisestä ajasta, joka jaetaan kaikille projektin tehtäville. Parkinsonin 

menetelmässä noudatetaan Parkinsonin lakia eli työ vie sille varatun ajan. Esimerkiksi jos 

projektille on annettu 10 kk aikaa ja resursseja on 4, saadaan työmääräksi 10 x 4 eli 40 hen-

kilötyökuukautta. Intuitiivisissa menetelmissä käytetään hihasta vedettyjä ja ”minusta tun-

tuu” arvioita. (Pelin 2011, s. 115-116). Intuitiivisissa menetelmissä jälkikäteisarviointi on 

tärkeää, jotta siitä voidaan ottaa oppia. Kettunen (2003) mainitsee virheelliset työmääräar-

viot yhdeksi projektipäälliköiden suurimmiksi ongelmiksi ja stressin aiheuttajaksi projekti-

työssä (Kettunen 2003, s. 37). 

2.3.3 Resurssitasaus 

Laadittaessa projektin aikataulua, ensimmäisessä versiossa oletetaan, että kaikki projektin 

tehtävät suoritetaan mahdollisimman pian eli heti kun edellinen tehtävä on valmis. Tämän 
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avulla projektille saadaan muodostettua yhtenäinen tehtävien ketju. Näiden tehtävien rin-

nalla voi olla muita tehtäviä joiden suorittamiseen liittyy yleensä pelivaroja. (Pelin 2011, 

s.150-151) 

 

Resurssitasaus on tekniikka, jota voidaan hyödyntää, jos jaettu tai kriittinen resurssi ei ole 

käytettävissä haluttuna hetkenä, sen saatavuus on muuten rajattu tai jos halutaan pitää re-

surssien kuormitus tietyllä tasolla. Resurssitasausta kannattaa käyttää siinä vaiheessa, jos 

resurssit ovat yliallokoituja. Resurssitasauksien tekeminen voi aiheuttaa muutoksia alkupe-

räisessä kriittisessä polussa. (PMBOK 2008, s. 156) 

 

Resurssitasaus on tarkoitus aloittaa tärkeimmistä resursseista eli avainresursseista ja kor-

keimmista kuormitushuipuista. Resurssitasauksessa on kyse resurssien kysynnän ja tarjon-

nan tasapainottelusta siten, että sillä olisi mahdollisimman pieni vaikutus projektin aikatau-

luun (Costin 2008, s. 158). Resurssitasauksia tehtäessä on huomioita, että yhden tehtävän 

siirto tai muutos vaikuttaa muihin projektin tehtäviin. On mahdollista, että tämä aiheuttaa 

epätasaisuutta muihin projektin resursseihin. Yleensä yhden avainresurssin tasaaminen tasaa 

myös muiden resurssien kuormitusta. Kaikkien resurssilajien tasaista kuormitusta ei voida 

taata edes resurssitasauksella. Resurssilajit on priorisoitava ja laitettava sen mukaan järjes-

tykseen. Viimeinen ja projektin aikataulun kannalta huono vaihtoehto on tasata resurssien 

kuormittavuutta siirtämällä projektin päättymisajankohtaa. (Pelin 2008, s. 152) 

 

Toimintaverkkomenetelmissä laskettujen pelivarojen käyttäminen on yksi keino tasata re-

sursseja. On mahdollista, että pelkkiä pelivaroja käyttämällä saadaan tasattua resurssien 

kuormitusta. Pelivarojen lisäksi resurssitasausta voidaan tehdä tehtävien työjärjestystä muu-

tamalla tai resurssien määrää lisäämällä (Pelin 2008, s. 150). Useissa projektihallintaohjel-

mistoissa on olemassa omat valmiit toimintonsa resurssilaskentaan ja resurssitasaukseen. 

Resurssitasaus on voi olla jopa automaattinen toiminto ohjelmistossa. Manuaalisesti tehtynä 

resurssien kuormien tasaaminen voi olla työläs ja aikaa vievä vaihe. Tämä on yksi syy, miksi 

se jää joskus tekemättä. Projektihallintaohjelmistolla tästä päästään eroon, koska ohjelmisto 

laskee muutokset automaattisesti kokonaisnäkymään. (Pelin 2008, s. 154-155) 
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Artto et al. (2006) mainitsee kirjassaan samoja tapoja resurssien tasaukseen. Kirjassa maini-

taan pelivarojen käyttö, projektin päättymisajan siirtäminen ja korvaavien resurssien käyttä-

minen. Kirjassa mainitaan myös mahdollisuus jakaa tehtävät pienempiin osiin. Esimerkiksi 

neljän työviikon mittaisen tehtävän voi jakaa kahteen kahden työviikon mittaiseen pätkään. 

Tällä pyritään hyödyntämään samaa resurssia jossain toisaalla tehtävien välissä, jos se on 

esimerkiksi pelivarojen puitteissa mahdollista. (Artto et al. 2006, s. 145) 

 

Resurssitasauksella voi olla merkittäviä vaikutuksia projektin aikaisempiin arvioihin resurs-

silajien ja -määrän suhteen. Projektin resurssivaatimuksia tulee päivittää resurssitasausten 

muutosten mukaan. Resursseihin liittyvä tieto on siis hyvä pitää ajan tasalla koko projektin 

ajan. (PMBOK 2008, s. 158) 

2.3.4 Yksilöllinen kuormitussuunnittelu 

Pelinin (2008) mukaan asiantuntijaprojekteissa ei riitä pelkkä kokonaisvahvuuden laskemi-

nen. Pelinin (2008) mielestä kuormitussuunnittelussa pitää mennä henkilötasolle. Yksilö-

kohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon henkilön aikaisempi kokemus sekä henki-

lön erikoistumisalueet. Harva työskentelee pelkästään yhden projektin parissa ilman mitään 

muita tehtäviä tai vastuita. (Pelin 2008, s. 156-157) 

 

Usein kokonaistyöaikaa menee mm. myynnin tukemiseen, hallinnollisiin tehtäviin sekä pe-

rehdyttämiseen. Nämä seikat tulee ottaa huomioon yksilöllistä kuormitussuunnitelmaa teh-

dessä. Varsinkin moniprojektiympäristössä harva työskentelee pelkästään yhden projekti pa-

rissa. Vaikkakin itse projekti olisi loppunut, voi projektiin silti liittyä erilaisia ylläpitotehtä-

viä, jotka kuormittavat työntekijää. Kokonaistyöaikaa vähentävät myös erilaiset koulutukset. 

(Pelin 2008, s. 156-157) 

2.4 Moniprojektihallinta 

Engwall ja Jerbrant (2002) määrittelevät moniprojektiympäristön ympäristönä, missä useita 

projekteja suoritetaan samanaikaisesti ja ne jakavat ainakin osittain samoja resursseja (Eng-
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wall ja Jerbrant 2002). Pelin (2011) määrittele moniprojektiorganisaation seuraavasti: ”Mo-

niprojektitilanteella tarkoitetaan organisaatiota, jossa useat projektit kuormittavat yhteisiä 

resursseja ja asiantuntijaryhmiä” (Pelin 2011, s. 156). 

 

Moniprojektihallinnassa kokonaisuuden johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Joh-

taminen ei voi olla pelkästään projektipäälliköiden vastuulla. Moniprojektiorganisaatio tar-

vitsee kokonaisvaltaisen projektien ja resurssien johtamisjärjestelmän. Aikataulumuutokset 

toisessa projektissa heijastuu toiseen projektiin. Projektien ja niiden tehtävien priorisointi-

vastuut jäävät usein projektityöntekijöiden vastuulle. (Pelin 2011, s. 156) 

 

Moniprojektihallinta on erityisen haastavaa, koska useat projektit kuormittavat samoja re-

sursseja. Tämä antaakin erityisen syyn keskittyä resurssiohjaukseen, mikäli käytössä on mo-

niprojektipainotteinen työskentelytapa. Moniprojektihallinnassa on käytettävä yhteisiä 

suunnittelu- ja ohjausmalleja. (Pelin 2008, s. 146; Pelin 2011, s. 157) 

 

Pelin (2011) pitää tärkeänä, että jokaisessa projektissa käytetään resurssien kuormituksen 

laskentaa. Myös projektien aikataulujen laatiminen ja ylläpitäminen pitää olla yhdenmu-

kaista. Johtamisen kannalta tärkeää Pelinin (2011) mukaan on johdon tapaamiset sekä pää-

töksentekojärjestelmät. (Pelin 2011, s. 157) 

2.5 Resurssien allokointisyndrooma 

Engwallin ja Jerbrantin vuonna 2002 julkaisemassa artikkelissa käsiteltiin heidän teke-

määnsä tutkimusta resurssien allokointi syndroomasta. Tutkimuksessa etsittiin vastauksia 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

• onko projektiportfoliotasolla olemassa joitakin operatiivisia ongelmia, jotka ovat 

yleisiä moniprojektihallinnassa? 

• mikäli operatiivisia ongelmia on havaittavissa, mitkä taustatekijät aiheuttavat näitä 

kyseisiä ongelmia moniprojektiympäristössä? 
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Edellä mainitut kysymykset ovat oleellisia ja mielenkiintoisia myös tämän diplomityön kan-

nalta. Case yrityksessä toteutetaan useita projekteja samanaikaisesti ja nämä projektit käyt-

tävät samoja resursseja. 

 

Tutkimuksessa oli tutkittu kahden yrityksen yksiköitä, joiden työskentelymuoto oli projek-

tityöskentely. Toinen yrityksistä oli keskikokoinen insinööritoimisto ja toinen keskikokoi-

nen teleoperaattori. Insinööritoimistosta tutkimukseen oli osallistunut heidän urakoistaan 

vastaava yksikkö ja teleoperaattoriyrityksestä heidän tutkimus- ja kehitysyksikkönsä. Ura-

koinnista vastaava yksikkö teki pääsääntöisesti projekteja ulkoisille asiakkaille, kun taas tut-

kimus- ja kehitysyksikkö toteutti projektit sisäiselle asiakkaalle eli itse teleoperaattorille. 

(Engwall ja Jerbrant 2002) 

 

Yhteistä molemmilla tutkimuksen yksiköillä oli se, että ne molemmat toimivat matriisiorga-

nisaationa. Molempien yritysten yksiköissä projektitehtävät suoritettiin erillisissä, niihin 

määritellyissä osastoissa. Molemmat yritykset käyttivät projektityöskentelyssä samoja re-

sursseja useissa eri projekteissa. Samojen resurssien käyttäminen useissa projekteissa ai-

heutti usein ongelmia projektien aikataulujen kanssa. Mikäli yhden projektin aikataulussa 

alkoi tulla viivettä, aiheutti se lähes automaattisesti ongelmia myös muissa projekteissa. 

Tämä sama ongelma ilmeni molemmilla yrityksillä, vaikka molemmat käyttivät erillistä seu-

rantaryhmää. (Engwall ja Jerbrant 2002) 

 

Seurantaryhmän tehtävänä oli projektien priorisointi ja resurssien uudelleen allokointi. Seu-

rantaryhmän pääsääntöinen tapa hallita projektiportfoliota oli priorisoida projekteja ja siir-

rellä resursseja alemman prioriteetin projekteista korkeamman prioriteetin projekteille. Mo-

lempien yritysten seurantaryhmät olivat ylikuormitettuja jo pelkästään priorisoinnin ja re-

surssien allokoinnin tekemisestä. Kaikki ratkaisut, mitä ongelmiin yritettiin hakea, oli ly-

hyen tähtäimen ratkaisuja. Mitään pitkän tähtäimen ratkaisuja seurantaryhmä tai johto ei eh-

tinyt tehdä, koska he vain keskittyivät yksittäisten projektien ongelmien ratkaisemiseen no-

peasti. Seurantaryhmä ja johto eivät ajatelleet pidemmän tähtäimen ratkaisuja tai projektien 

muodostamaan kokonaisuutta. Suurin osa seurantaryhmän ajasta meni tulipalojen sammut-

teluun. (Engwall ja Jerbrant 2002) 
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Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä oli havaittavissa paljon samantyyppisiä ongelmia. 

Molemmissa oli havaittavissa kovaa kilpailua projektien kesken. Projektien välillä käytiin 

jatkuvaa kilpailua vapaista ja tietyistä spesifeistä resursseista. Samalla osaa projekteista yri-

tettiin saada korkeammalle prioriteetille hakemalla tukea ylemmästä johdosta. Henkilöstön 

joukossa tämä aiheutti epäselvää priorisointia projektien suhteen sekä konflikteja projektien 

ja osastojen välillä. (Engwall ja Jerbrant 2002) 

 

Yrityksissä tehdyt lyhyen tähtäimen ratkaisut eivät auttaneet projekteissa ilmeneviä ongel-

mia. Henkilöstä siirrettiin projekteista toiseen ja ylimääräisi resursseja yritettiin hakea tois-

tuvasti. Ongelman kuitenkin oli, että vapaata resurssia ei ollut saatavilla. Henkilöstön siirtely 

projektista toiseen aiheutti vain ongelmia muissa projektiportfolion projekteissa. Tämä oli-

kin Engwallin ja Jerbrantin (2002) mukaan vastaus ensimmäiseen heidän tutkimuskysymyk-

sistään. Resurssien uudelleen allokointi oli yksi vaikuttava tekijä, joka ilmeni nimenomaan 

moniprojektiympäristössä. Tähän taas linkittyy epäonnistuminen projektien aikataulutuk-

sessa sekä liian monen projektin samanaikainen suorittaminen sen hetkisellä resurssitilan-

teella. Varsinkin urakoinnista vastannut yksikkö lisäsi jatkuvasti uusia projekteja projekti-

portfolioonsa. (Engwall ja Jerbrant 2002) 

 

Engwall:n ja Jerbrantin (2002) mukaan aikaisempi tutkimus on määrittänyt resurssien allo-

kointisyndrooman ongelman syyksi suunnittelu- ja aikataulutusongelmat, mutta heidän mu-

kaan kyse on paljon monimutkaisemmasta asiasta. Heidän tekemänsä tutkimuksensa vah-

visti heidän omaa käsitystä, että kyse on muustakin kuin pelkästään suunnittelu- ja aikatau-

lutusongelmista. Resurssien allokointiin liittyy paljon organisaatioin yleiseen toimintaan liit-

tyviä asioita sekä sisäisiä poliittisia kysymyksiä. Resurssien allokointisyndrooma monipro-

jektiympäristössä itsessään ei ole ongelma. Heidän mukaan ongelmat tulevat syvemmältä 

organisaation sisältä. (Engwall ja Jerbrant 2002) 
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2.6 Resurssien määrä ja niiden käyttö 

Monesti projektityötä tekevissä organisaatioissa resursseja on liian vähän tekijöitä verrattuna 

projektien määrään tai liian paljon tekijöitä vailla kunnon projektia. Resurssien puutteeseen 

on olemassa muutamia yksinkertaisia ratkaisuja, mutta niitä ei voida soveltaa jokaiseen ti-

lanteeseen eikä mikään ratkaisu ole täydellinen. Jokaisessa ratkaisussa on hyvät ja huonot 

puolensa. (Kettunen 2003, s. 123-127) 

 

Usein organisaatiot toteuttavat useita projekteja samoilla resursseilla. Tämä voi aiheuttaa 

liiallista resurssien kuormitusta. Tämä on Pelinin (2008) mukaan hyvin yleinen käytäntöä 

monessa organisaatiossa. Moniprojektiympäristössä asia on vielä monimutkaisempi. Projek-

tipäälliköillä ei ole kokonaisnäkymää resurssien kuormituksista. Tällöin tarvitaan kokonais-

valtainen resurssien johtamisjärjestelmä. (Pelin 2008, s. 158) 

2.6.1 Resurssien rajoitettu määrä 

Organisaatiot toteuttavat liian montaa projektia samanaikaisesti liian pienillä resursseilla. 

Kettunen (2003) esittelee kirjassaan viisi vaihtoehtoista ratkaisua resurssien rajoitetun mää-

rän aiheuttamiin haasteisiin: 

• uusien henkilöiden lisääminen projektiin 

• urakkasopimuksen laatiminen projektiryhmän kanssa 

• projektin aikataulun kasvattaminen 

• projektin tavoitteiden laskeminen 

• radikaalein ratkaisu on projektin lykkääminen tai lopettaminen kokonaan. (Kettunen 

2003, s. 123-127) 

 

Uusien henkilöiden lisääminen projektiin liittyy haittapuolia. Uusien resurssien lisääminen 

kasvattaa kustannuksia ja uusien henkilöiden perehdyttäminen vie aikaa. Urakkasopimuksen 

laatiminen projektiryhmän kanssa taas voi vaikuttaa projektityöntekijöiden tehokkuuteen 

pitkissä projekteissa. Pitkissä projekteissa tällä voi olla työntekijöiden tehoon vaikuttavia 

seuraamuksia. Projektin aikataulun pitkittäminen vaikuttaa myös projektin kustannuksiin. 
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Projektiryhmän kiinnittäminen liian pitkäksi aikaa yhteen projektin voi aiheuttaa myös on-

gelmia. Monesti myös aikataulun venymistä pidetään epäonnistumisena projektissa. Projek-

tin tavoitteiden laskemisella on tietenkin vaikutuksia projektin lopputulokseen sekä projek-

tin tilaajan kannalta tämä ei ole aina hyvä ratkaisu. (Kettunen 2003, s. 123-127) 

 

Artto et al. (2006) pohtivat kirjassaan resurssien rajoitettuun määrään liittyviä kustannusky-

symyksiä. He pohtivat kustannusten ja tulojen kohdistumista matriisiorganisaatiossa. He kir-

joittavat sisäisestä kaupankäymisestä projektien käyttämistä resursseita. Mikäli projektiyk-

sikkö omistaa projektit ja linjayksikkö omistaa resurssit, voi projektiyksikkö ostaa resursseja 

linjayksiköltä. Linjayksikkö saa tästä siirtohinnan mukaisen tuoton ja näin linjayksikkö saa 

osan projektin tuotoista. Siirtohintojen laatiminen on monimutkainen asia, mutta oleellisinta 

on, että siirtohinnat ovat kilpailukykyisiä. Sisäisessä kaupankäynnissä ei ole suoraa kilpailua 

paitsi, jos yritys voi käyttää ulkoisia-alihankkijoita. (Artto et al. 2006, s. 387-389) 

2.6.2 Resurssien yhtäaikainen käyttö 

Moniprojektiympäristössä resurssien yhtäaikainen käyttö samoissa projekteissa on yleistä 

(Pelin 2011, s. 156). Resurssien yhtäaikaiseen käyttöön ja samalla rajoitettuun määrään mo-

niprojektiympäristössä voidaan hakea apua resurssipoolilla. Resurssipooliin keretään pro-

jektien käytössä olevat resurssit. Resurssipoolia luodessa tulee ottaa huomioon myös henki-

lötason kuormitukset. Tämän lisäksi resurssipooliin voidaan kerätä henkilötason kokemus-

tietoja. Henkilön työhistoria tai aikaisemmat projektit voivat olla oleellista tietoa projektin 

resursointia suunnitellessa. Usein projekteissa vaaditaan tietynlaista osaamista, joten henki-

löiden ammattialueet tulee merkitä resurssipooliin. Samalla henkilöiden koulutus- ja erityis-

kurssitaustaa voidaan kirjata resurssipooliin. Useista projektihallinnan ohjelmistoissa on val-

miita ominaisuuksia resurssipoolin ylläpitoon. (Pelin 2008, s. 160) 

 

Anttonen (2003) mainitsee kirjassaan, että resurssipoolit ovat edistynyt, mutta vähän käy-

tetty ajattelutapa. Anttonen kuvaa resurssipoolin moniprojektiympäristön yhteiseksi resurs-

sien sijoituspaikaksi, jos jokainen projekti etsii saatavilla olevia osaajia. (Anttonen 2003, s. 

125) 
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Elonen ja Artto (2002) mainitsevat tutkimuksessaan moniprojektiympäristön sisäisien kehi-

tysprojektien yhdeksi syyksi resurssien puutteeseen ja allokointiongelmaan, yhteisen projek-

titietokannan puuttumisen. Projektien välisiä resurssilinkityksiä on vaikea hallita, mikäli yh-

teistä tietokantaa projekteista ei ole. Toiseksi seikaksi he mainitsevat projektihenkilöstön 

osaamistason tunnistamisen ongelmat. Tämän takia ei osata arvioida mihin projektihenki-

löstö pystyy. (Elonen ja Artto 2002) 
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3 PROJEKTIPORTFOLION HALLINTA 

Tässä osuudessa kerrotaan projektiportfolion hallinnasta. Case yritykselle toteutetussa toi-

mintamallin ensimmäisessä versiossa tämä päätettiin jättää kokonaan pois, koska projektin 

aikataulu oli tiukka. Case yrityksen tulevaisuuden tahtotila on kuitenkin tuoda projektiport-

folioajattelua heidän yrityspalveluiden toimitusprojektien hallintaansa. Projektiportfolion 

hallinta linkittyy oleellisesti projektiresurssien hallintaan (Lehtonen et al. 2006, s. 117). 

 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (2008) kuvailee termiä projekti-

portfoliota seuraavasti: portfoliolla viitataan kokoelmaan projekteja, hankkeita tai muita teh-

täviä, jotka ovat ryhmitetty yhteen niiden tehokkaan johtamisen helpottamiseksi, jotta pro-

jektit tai hankkeet kohtaisivat strategisten tavoitteiden kanssa.  Portfolion projektit tai hank-

keet eivät välttämättä suorasti tai epäsuorasti liitetty toisiinsa. (PMBOK 2008, s. 441) 

 

Lehtonen et al. (2006) käyttää kirjassaan projektiportfoliosta termiä projektisalkku. He ku-

vaavat projektiportfolion hallintaa seuraavasti: ”Projektisalkunhallinnalla tarkoitetaan mo-

niprojektiympäristön kokonaisvaltaista hallinta- ja johtamistapaa, jossa projekteja käsitel-

lään systemaattisesti projektisalkkuna. Projektisalkunhallinnan avulla pyritään edistämään 

organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamista mahdollisimman tehokkaasti.” Liike-

toimintatavoitteiden tehokkaaseen saavuttamiseen pyritään kolmen tavoitteen kautta. En-

simmäinen tavoite on maksimoida projektiportfolion arvo. Toinen tavoite on varmistaa, että 

projektiportfolio on yhteydessä yrityksen strategiaan. Kolmannessa tavoitteessa pyritään ta-

sapainottamaan projektiportfolio. (Lehtonen et al. 2006, s. 12) 

 

Pelin (2011) kuvaa projektiportfolion hallintaa seuraavasti: ”Projektisalkulla tarkoitetaan or-

ganisaation nykyisten ja mahdollisten uusien, yhteisen strategian saavuttamiseen tähtäävien 

projektien muodostamaa kokonaisuutta” (Pelin 2011, s. 364). Pelin (2011) esittää kirjassaan 

muutamia kysymyksiä, projektiportfolion analysoinnista resursointiin liittyen:  

• ”missä taitoryhmässä resursseilla on ali- ja ylikuormitusta? Tarvitaanko tietyn osaa-

misalueen vahvistamista? 

• jos projektisalkkuun otetaan uusi projekti, niin miten resurssit saadaan? 
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• miten projektiaikataulut venyvät, jos nykyiset resurssit ovat käytettävissä tasaisella 

kuormituksella? Onko projekteja liikaa tai siirtyykö valmistuminen liian pitkälle?” 

(Pelin 2011, s. 364) 

 

Levine (2005) kuvaa projektiportfolion hallintaa seuraavasti: projektiportfolion hallinta on 

joukko liiketoiminnan käytäntöjä, jotka integroituvat tiukasta muun liiketoiminnan kanssa. 

Projektiportfolion hallinta yhdistää projektit yrityksen strategiaan, resursseihin sekä käytän-

nön toimeenpanon valvontaan. Lisäksi se tuo rakennetta ja prosesseja projektiportfolion hal-

linnoimiseen. Projektiportfolion hallinta ei ole vain usean projektin hallitsemista. Projekti-

portfolion hallinta käsittää useiden projektien hallitsemista, mutta tärkein seikka projekti-

portfolion hallinnassa on, että sen avulla yritykset valitsevat oikeat projektit omaan portfo-

lioonsa. (Levine 2005, s. 1-3) 

 

On tärkeää, että tehdään oikeita projekteja, eikä vain tehdä projekteja oikein. Yrityksissä 

tehtävät projektit tulevat olla linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Läheskään aina näin ei 

ole. Esimerkiksi projektiin liittyvät riskit sivuutetaan projektin hyväksymisvaiheessa ja pro-

jekti aloitetaan, vaikka sen tuomat riskit ovat liian suuria yrityksen linjausten kanssa. Myös 

jo aloitetut projektit pitää pystyä keskeyttämään, jos ne eivät enää palvelu yrityksen tavoit-

teita. (Levine 2005, s. 1-3) 

 

Projektiportfolion hallinta on yksi avaintekijöistä organisaatioiden menestymisen suhteen 

(Benaija ja Kjiri 2014). Jefferyn ja Leliveldin (2004) tekemän tutkimuksen mukaan 89 % 

Fortune 1000 listauksen tietohallintojohtajista oli tietoisia projektiportfolion hallinnasta, 

mutta vain 17 % tietohallintojohtajista ymmärsi sen todellisen arvon (Jeffery ja Leliveld 

2004).  

 

Cooperin, Edgettin ja Kleinschmidtin (2000) mukaan, uuden tuotteen kehityksessä projekti-

portfolion hallinta on yksi perusperiaatteista. Projektiportfolion hallinnassa keskitytään ky-

symykseen, kuinka liiketoiminta käyttää pääomaansa ja resurssejansa. Oikeiden projektien 

valitseminen on myös oleellista. Cooperin, Edgettin ja Kleinschmidtin (2000) mukaansa uu-
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sien tuotteiden kehitysprojekteihin liittyy kaksi asiaa. Projektien toteuttaminen oikein ja oi-

keiden projektien toteuttaminen. Projektiportfolion hallinta keskittyy oikeiden projektien to-

teuttamisen tukemiseen. (Cooper, Edgett ja Kleinschimdt 2000) 

 

Projektien kilpaillessa samoista resursseista, tulee projektiportfolion hallinnasta erityisen 

tärkeää. Projektiportfolion on oltava tasapainossa myös projektiresurssien suhteen (Artto et 

al. 2006 s. 391-392; Lehtonen et al. 2006, s. 13). Usein kokonaisnäkymä resurssienkuormi-

tuksesta on yrityksissä epäselvä. Yksittäisten projektien resurssitilanteen tietäminen ei riitä, 

vaan yrityksellä tulisi olla näkemys koko projektisalkun resurssitilanteesta (Pelin 2011, s. 

365) 

 

Benaija ja Kjiri (2014) esitteli artikkelissaan kolme kysymystä, johon projektiportfolion hal-

linnalla haetaan vastausta.  

• kuinka varmistaa, että projektit saavuttavat organisaatioiden strategiset tavoitteet? 

• onko resurssit allokoitu oikeille projekteille? 

• mitä projekteja tulisi jatkaa ja mitkä tulisi keskeyttää? (Benaija ja Kjiri 2014) 

 

Ydinajatus projektiportfolion katselmoinnissa on suunnata projekteja koskeva arviointi ja 

päätöksenteko yksittäisiä projekteja koskevista arvioinneista ja päätöksistä, koko projekti-

portfoliota koskettaviin arviointeihin ja päätöksiin. Projektiportfolio tulee nähdä yhtenä suu-

rena kokonaisuutena. Projektiportfolion katselmoinnissa arvioidaan projekteja koskevien re-

surssien riittävyys suhteutettuna yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Näiden arviointien poh-

jalta voidaan tehdä uusia päätöksiä ja linjauksia, mikäli projektiportfolio ei esim. vastaa yri-

tyksen strategisia tavoitteita. (Lehtonen et al. 2006, s. 106) 

 

Projektiportfolion hallinnassa on tarkoitus hallita projekteja siten, että niillä voidaan mak-

simoida projektien tuoma osuus yrityksen menestyksestä ja hyvinvoinnista. Projektien tu-

lee olla linjassa yrityksen strategian, tavoitteiden, kulttuurin ja arvojen kanssa. Projektien 

on tuotettava suorasti tai epäsuorasti, yritykselle positiivista kassavirtaa. Projektien tulee 

käyttää yrityksen resursseja tehokkaasti. Oli kyse sitten henkilöstö tai muista resursseista. 

(Levine 2005, s. 22-23) 
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3.1 Projektiportfolio ja resurssien hallinta 

Lehtonen et al. (2006) mukaan usean organisaation yksi projektiportfolion hallinnan tär-

keimmistä tavoitteista on nimenomaan resurssien hallinta. Moniprojektiympäristössä resurs-

sien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska projektit käyttävät usein samoja 

resursseja. Pelkkä resurssien hallinnan ajattelu kokonaisuutena ei riitä, vaikka se onkin olen-

nainen osa projektiportfolion ja resurssien hallintaa. Resurssien hallinnassa on hyvä kiinnit-

tää huomiota myös yksityiskohtiin. Esimerkiksi osaamisien hallinta on hyvä huomioida re-

surssien hallinnassa. (Lehtonen et al. 2006, s. 9, s. 117) 

 

Levine (2005) käy läpi kirjassaan resurssihaasteita projektiportfolion näkökulmasta. Osittain 

haasteet ovat samat kuin yksittäisen projektin haasteet resursoinnin suhteen. Moni ajattelee, 

että resurssien vähyyteen voidaan vastata yksinkertaisesti vain lisäämällä resursseja. On kui-

tenkin olemassa paljon perusteluita, miksi näin ei tule tehdä. Yksi tärkeimmistä syistä ovat 

kustannukset. Resurssit maksavat rahaa, mikä taas vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Toi-

nen asia on resurssien tehokkuus ja niiden tehokas käyttäminen. Uusien henkilöiden oppi-

miskäyrä, koordinointi ja johtaminen vievät aikaa ja resursseja. Väliaikaisten resurssien 

hankkiminen ei välttämättä ole kannattavaa. Myös yrityksen kulttuurin ja oikeanlaisen kom-

munikointiyhteyden löytäminen projektityyppisessä tiimityössä vie oman aikansa. Kaikista 

tärkein seikka projektiportfolion hallinnan ja resurssien kannalta on löytää oikean tasapaino 

yrityksen organisaation kannalta. Projektiportfolion hallinta on oikean tasapainon löytämistä 

myös resurssien suhteen. Yrityksen tulee löytää oikea tasapaino resurssien käytön suhteen, 

jotta projektiportfolion hallinta voi toimia. Projektiportfolion tulee heijastua yrityksen käy-

tettävissä olevien resurssien vahvuuksiin ja taitoihin. (Levine 2005, s. 37-39) 

 

Toteutettavien ja toteutukseen tulevien projektien määrällä on myös merkitystä. Levine 

(2005) viittaa kirjassaan useampaan yritykseen, jotka ovat vähentäneet projektien määrää ja 

saanee sillä parempia tuloksia. Levine (2005) mukaan viesti on hyvin yksinkertainen. Ra-

joittamalla projektien määrää toteuttavien ja toteutukseen tulevien projektin joukkiossa, pro-

jektit saadaan toteutettua niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä taas lisää voittoja, parantaa 
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asiakastyytyväisyyttä ja johtaa useamman projektin läpisaattamiseen lisäämättä resursseja. 

(Levine 2005, s. 39) 

 

Projektien informaation laatu ja kulku, on oleellisessa osassa organisaatioiden projektien 

menestymisen sekä projektiportfolion hallintaa. Informaatio resurssien käytettävyydestä on 

tärkeä osa projektiportfolion menestymisen kannalta. Päättävillä henkilöillä tulee olla saata-

villa ajantasainen tietoa kaikista projekteista ja niiden resursseista, jotta päättäjät voivat ra-

kentaa oman näkemyksensä ja tehdä päätöksiä oikean informaation pohjalta. (Lehtonen et 

al. 2006. s. 184) 

3.2 Projektiportfolion hallinnan vaiheita 

Perinteisesti projektiportfolionhallinnataan kuuluu muutama oleellinen vaihe. Ensimmäinen 

näistä on projektien arviointi. Arvioinnilla pyritään tasapuoliseen ja tehokkaaseen kohte-

luun. Toinen vaihe on arvioitujen projektien valitseminen toteutukseen. Samalla kuin pro-

jekteja arvioidaan ja mahdollisesti valitaan toteutukseen, tulee projekteja priorisoida. Var-

sinkin kehitysprojektien priorisointi on järkevää, koska jokainen projekti ei ole yhtä tuottava 

tai tärkeä. Projektien valinnan jälkeen projektiportfoliota tulee katselmoida yhtenä suurena 

kokonaisuutena. (Lehtonen et al. 2006, s. 39-42) 

 

Projektiportfolion laadun kannalta on tärkeää ymmärtää arviointi sekä valinta prosessien tär-

keys. Yksi projektiportfolion valintaprosessin tärkeimpiä ja oleellisimpia tekijöitä on se, että 

rajalliset resurssit saadaan allokoitua oikeille projekteille. Oikea allokointi on tasapainotte-

lua riskien, tuotto-odotusten sekä organisaation strategian kanssa. Rajalliset resurssit ja jat-

kuvat muutokset liiketoiminnassa voivat tehdä oikeiden projektien valinnasta haastavaa. 

(Arasteh, Aliahmadi ja Omran 2014) 

 

Levine (2005) mainitsee kirjassaan projektiportfolion hallinnan kahdeksi pääelementiksi, 

projektien valinnan sekä projektiportfolion ylläpidon. Projektiportfoliolla tarkoitetaan jo va-

littujen projektin kokonaisuutta. Sen ylläpidossa tarkkaillaan valittuja projektien kokonais-

valtaista etenemistä. Mikäli projekti ei täytä ennalta määrättyjä kriteerejä, voidaan projekti 
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poistaa projektiportfoliosta. Tätä voidaan ajatella projektien etenemisen aikaisena arvioin-

tina. Tarvittaessa projekti saatetaan, jopa lopetetaan tai sitä voidaan lykätä. Aina tämä ei 

kuitenkaan ole mahdollista tai viisasta. Projektien ylläpidossa pitää tutkia kahta asiaa. Itse 

projektiin liittyviä tavoitteita sekä projektiportfolion omia tavoitteita. Projektiin liittyvien 

tavoitteiden seurantaa pitäisi tehdä jo ennen projektiportfolioprosessin aloittamista. Levine 

(2005) mukanaan projektiportfolioon liittyvät tavoitteet viittaavat yleensä liiketoiminnalli-

siin tavoitteisiin. (Levine 2005, s. 24-25) 

3.3 Projektien arviointi 

Lehtonen et al. (2006) mukaan projekteista tulee olla luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jotta 

projektiportfolion projektit ovat vertailukelpoisia keskenään. Lehtosen et al. (2006) mukaan 

tieto voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: vaadittaviin panostuksiin, saatuihin tuloksiin ja 

epävarmuustekijöihin. Levine (2005) näkee arvioinnin tärkeä, jotta saataisiin selville, mitkä 

projektit tuovat eniten arvoa yritykselle. Levine (2005) jakaa arvioinnin viiteen kategoriaan: 

saataviin hyötyihin, arvioituihin kustannuksiin, riskeihin, resurssien saatavuuteen sekä opti-

maalisen projektien määrän saavuttamiseen projektiportfoliossa. (Lehtonen et al. 2006, s. 

40-41; Levine 2005 s. 33-34) 

 

Benaija ja Kjiri (2014) jakaa projektien arviointi vaiheen artikkelissaan kahteen osaan. En-

simmäisessä vaiheessa projektin arvioidaan projektin arvon luonnin, projektin riskien ja or-

ganisaation strategia suhteessa projektin tuotokseen. Toisessa vaiheessa projektiportfoliota 

arvioidaan organisaation tavoitteiden ja projektien keskinäisten linkityksien mukaan. Tässä 

vaiheessa voidaan myös uudelleen arvioida organisaation strategisia tavoitteita projektien 

suhteen. (Benaija ja Kjiri 2014) 

 

Arviointipäätös on yleensä ryhmäpäätös, jossa tarkastellaan vertailtavan projektin vaikutusta 

koko projektiportfolioon. Samalla arvioidaan projektiportfolion tasapainoa uusien projektien 

suhteen. Uuden projektin ottaminen projektiportfolioon vaikuttaa luonnollisesti jo projekti-

portfoliossa oleviin projekteihin. Resurssien ollessa rajalliset, voi uuden projekti aloittami-

nen tarkoittaa lykkäystä meneillään oleviin projekteihin. Äärimmäisissä tilanteissa projekti 
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voidaan tilapäisesti lykätä tai jopa keskeyttää. Pitää kuitenkin muistaa projektien väliset riip-

puvuus suhteet. Jokin projektin loppuun saattaminen voi olla oleellista jonkin toisen projek-

tin etenemisen kannalta. Myös strategisesti tärkeät projektit on hyvä huomioida tässä vai-

heessa. Tilapäinen lykkääminen voi jossain tilanteissa helpottaa resurssitilannetta, koska se 

voi vapauttaa oleellisia resursseja muiden projektien käyttöön. (Lehtonen et al. 2006, s. 40-

41) 

 

Projekteja tulee arvioida projektiportfolion kannalta useassa eri vaiheessa. Kehitysprojek-

teissa ensimmäinen arviointi tapahtuu yleensä idea-vaiheessa. Lehtonen et al. (2006) esittää 

kirjassaan kaksi vaihtoehtoa, milloin projekti pitäisi ottaa projektiportfolioon. Jotkut ajatte-

levat, että projekti pitää ottaa heti idea-vaiheessa projektiportfolioon. Ajatuksena on, että 

ideaan voidaan vaikuttaa heti alkuvaiheessa. Liiketoiminta voi ohjata projektin ideaan sen 

kannalta parempaan suuntaa. Toinen vaihtoehto on ottaa projekti projektiportfolioon siinä 

vaiheessa, kun sille aletaan kiinnittää enemmän resursseja. Tässä ajatuksessa pyritään hen-

kilöstön vapaampaan ajatteluun projekti-ideoiden suhteen. (Lehtonen et al. 2006, s. 42-43) 

 

Lehtonen et al. (2006) jakaa projektien arviointimenetelmät neljään kategoriaan: 

• ad hoc menetelmät 

• strategiset suunnittelumenetelmät 

• hyödynarviointimallit 

• optimointimenetelmät. (Lehtonen et al. 2006, s. 46-47) 

 

Ad hoc menetelmillä viitataan menetelmiin, jossa päätös tehdään ilman mitään suunnitel-

mallisuutta tai yleisesti tunnettuja kriteerejä. Ad hoc menetelmissä projektit joita markkinoi-

daan paljon, ovat monesti vahvoilla. Strategisissa suunnittelumenetelmissä projekteja arvi-

oidaan yrityksen strategian näkökulmasta. Hyvä esimerkki strategisesta suunnittelumenetel-

mästä on strategisten korien menetelmä. Siinä päätetään ennakkoon tiettyjen kehityskohtei-

den budjetit. Hyödynarviointimalleissa arviointi perustuu laskentakaavoihin. Laskennassa 

katsotaan kuin hyödyllisiä projektin tulokset ovat suhteessa tarvittaviin panostuksiin. Opti-
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mointimenetelmät ovat taas monimutkaisempia laskentamalleja. Siinä pyritään huomioi-

maan mahdollisimman monia muuttujia, mitä projektikokonaisuuteen liittyy. Tällä pyritään 

saamaan optimaalisin projektiportfolio. (Lehtonen et al. 2006, s. 46-47) 

 

Pisteytysmalli 

Pisteytysmalli on hyödynarviointimenetelmä, jolla pyritään luomaan tapa projekteja koske-

vaan päätöksen tekoon ja pisteyttämiseen. Pisteytysmallissa päätetään ennakkoon tavoitteet 

ja kriteerit, mitä yrityksessä halutaan arvioida. Niin kuin aikaisemmin on mainittu, arvioin-

tikriteerit jakautuvat kolmeen kategoriaan: vaadittaviin panostuksiin, saatuihin tuloksiin ja 

epävarmuustekijöihin. Pisteytysmallissa olisi hyvä olla ainakin yksi kriteeri per edellä mai-

nittu kategoria. (Lehtonen et al. 2006, s. 47-48, s. 59) 

 

Jokaisella arviointikriteerille määritetään asteikko, millä sitä halutaan arvioida, esimerkiksi 

1-5. Arviointiasteikko kertoo, milloin projekti on ansainnut tietyn pistemäärän kyseisen kri-

teerin osalta. Lehtonen et al. (2006) on käyttänyt hyvänä esimerkkinä asiakastyytyväisyyttä. 

He kuvaavat esimerkin seuraavasti: ”Mikäli kriteerinä esimerkiksi on projektin vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen, korkeimman pistemäärän saavuttaminen voi edellyttää, että projek-

tin arvioidaan lisäävän asiakastyytyväisyyttä huomattavasti ja alin pistemäärä saattaa puo-

lestaan merkitä projektin heikentävän asiakastyytyväisyyttä huomattavasti.”. (Lehtonen et 

al. 2006, s. 59) 

 

Lopulta, kun jokainen arvioitikriteeri on projektin osalta saatu arvioitua ja pisteytettyä, las-

ketaan projektin yhteispisteet. Yhteyspisteytys vaiheessa arviointikriteereille voidaan antaa 

erilaiset painoarvot. Painoarvolla voidaan korostaa tiettyjen kriteerien merkitystä yritykselle. 

Painoarvot voidaan asettaa esimerkiksi prosenttien avulla. Tärkeiden kriteerien painoarvo 

voi olla esimerkiksi 20 % ja matalien kriteerien 5 %. Painoarvojen prosenttien summasta 

tulee tulla 100 %. Painoarvot huomioidaan laskennassa kertoimina. Projektin ansaitsemat 

pisteet kunkin kriteerin osalta kerrotaan painoarvolla. (Lehtonen et al. 2006, s. 59-60) 

 



46 

 

 

 

  

Pisteytysmallin avulla projektit voidaan laittaa priorisointijärjestykseen ja niitä voidaan ver-

tailla (Lehtonen et al. 2006, s. 47). Taulukossa 1. on esitelty esimerkki pisteytysmallista. 

Mitta-asteikot ja painoarvot tulee miettiä organisaatiokohtaisesti.  

 

 

Taulukko 1. Esimerkki pisteytysmallista. (Mukaillen, Lehtonen et al. 2006, s. 60) 

 

Pisteytysmallin erona muihin arviointimenetelmiin on se, että siinä pyritään saamaan yksi 

luku, jolla projekteja vertaillaan keskenään. Pisteytysmallin painotuksilla pystytään ohjaa-

maan projekteja yrityksen strategian suuntaan. Lisäksi pisteytysmallin voi rakentaa helposti 

oman yrityksen strategian mukaan. Muokkaamalla kriteerien määrää ja painotuksia, pistey-

tysmallista saa oman näköisensä. Pisteytysmalli on yksinkertainen ja suoraviivainen työkalu. 

Mallin avulla voidaan viestiä organisaatiolle yrityksen tahtotilaa projektien valinnan kautta. 

(Lehtonen et al. 2006, s. 61) 

Kriteeri Mitta-asteikko Painoarvo

Taloudellinen tuotto 5. Tuottojen arvo yli 50 000 €

4. 50 000 - 40 000 €

3. 30 000 - 20 000 €

2. 0 - 10 000 €

1. Ei arvioitavissa

45 %

Asiakastyytyväisyys 5. Vaikutus asiakastyytyväisyyteen 

erittäinen korkea (positiivisesti)

4. Vaikuttaa asiakastyytyväistyyteen 

(positiivisesti)

3. Matala vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen

2. Heikentää asiakastyytyväisyyttä

1. Heikeintää merkittävästi 

asiakastyytyväisyyttä

30 %

Taloudellinen panostus 5. Projektin kustannukset: alle 2 000 €

4. 2000 - 4000 €

3. 4000 - 7000 €

2. 7000 - 10 000€

1. Yli 10 000 €

10 %

Projektin riskitaso 5. Projektin riskitaso: erittäin matala

4. Matala

3. Kohtalainen

2. Melko korkea

1. Erittäin korkea

15 %



47 

 

 

 

  

 

Pisteytysmallin avulla saatava pistemäärä kertoo vain suhteellisesti, onko joku projekti pa-

rempi kuin joku toinen. Se ei kerro yksittäisen projektin kannattavuudesta mitään. Kriteerien 

valitseminen on myös usein haastavaa. Organisaation tulee osata asettaa projekteille oikeat 

kriteerit sekä niiden painoarvot. Myös kriteerien määrä voidaan nähdä haasteena. Usein ha-

lutaan ottaa huomioon kaikki mahdolliset muuttujat, joten kriteerien suuri määrä voi tehdä 

mallista työlään. Myös painoarvojen laatimisesta tulee tässä vaiheessa haastavaa ja jopa tur-

haa. Liian pienillä painotuksilla ei saada vaikutuksia lopputulokseen. Liian pieni kriteerien 

määrä taas ei välttämättä anna realistista lopputulosta. Kriteerit ovat usein myös riippuvaisia 

toisistaan. Esimerkiksi projektin tuotto ja asiakastyytyväisyys voivat vaikuttaa toisiinsa. 

(Lehtonen et al. 2006, s. 61-62) 

 

Pisteytysmallin tuleekin olla muokattavissa ja mukautumiskelpoinen. Organisaation sisäiset 

muutokset sekä muutokset liiketoimintaympäristössä vaikuttuvat projektiportfolion arvioin-

tiin ja arvioinnissa käytettyihin kriteereihin. Vaikka pisteytysmallissa pyritään laskennalli-

seen lopputulokseen, perustuu arviot ainakin osittain henkilöiden henkilökohtaiseen arvioon. 

Esimerkiksi riskien arvioinnissa voidaan nähdä eroja. Pisteytysmallista saatujen arvojen 

pohjalta ei kannata tehdä suoraan päätöksiä vaan niitä kannattaa käyttää valintavaiheessa 

keskustelun tukena. (Lehtonen et al. 2006, s. 48, s. 66-68) 

3.4 Projektien valinta 

Valittaessa projekteja yrityksen projektiportfolioon, tulee siinä ottaa huomioon useita eri asi-

oita. Yksi tärkeistä asioista on projekteihin liittyvien resurssien käyttö. Henkilön tai tiimin, 

joka tekee valinnan, tulisiko kyseistä projektia ottaa yrityksen projektiportfolioon tulee olla 

selvillä projektien kokonaistilanteesta. Mitä jos huonosti arvioitu projekti päätetään ottaa 

mukaan yrityksen projektiportfolioon ja sille siirretään resursseja korkeamman prioriteetin 

projektista? Korkeamman prioriteetin projekti voi olla paremmin arvioitu niin riskien kuin 

mahdollisten tuottojen suhteen. Koska korkeamman prioriteetin projekti menettää oleellisia 

resursseja, voi se myöhästyä tai epäonnistua kokonaan. Tämä kaikki tapahtuu vai siksi, että 

projektiportfolioon on päässyt projekti, joka ei oikeasti täytä yrityksen projektiportfolion 
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kriteerejä. Pitkän tähtäimen strateginen resurssien suunnittelu on tärkeää projektiportfolion 

hallinnassa. (Levine 2005, s. 34-36) 

 

Projektien valinta vaiheessa tulee huomioida koko projektiportfolio kokonaisuutena. Erilai-

set arviointimenetelmät tarjoavat vain osan valintaratkaisusta. Päätöksen teossa on huomi-

oitava niin meneillään olevat projektit kuin ehdolla tai tulossa olevat projektit. Projektiport-

folion perustavoitteet on pidettävä mielessä koko prosessin ajan. Linkitys strategiaan sekä 

projektiportfolion maksimointi ja tasapainotus on pidettävä mielessä. (Lehtonen et al. 2006, 

s. 49) 

 

Niin kuin jo aikaisemmin on mainittu, päätöksenteko menetelmät eivät aina huomio projek-

tien välisi yhteyksiä. Projektiportfolion kannalta pitää myös huomioida myös se seikka, että 

projekteissa työskentelee samoja resursseja. Projektit käyttävät monesti myös yhteisiä talou-

dellisia resursseja. Nämä seikat tekevät valintaprosessista haastavamman kuin pelkät arvi-

ointimallit antavat olettaa. (Lehtonen et al. 2006, s. 49) 

 

Valintavaiheessa voidaan tehdä päätös projektin tilapäisestä keskeyttämisestä tai lykkäämi-

sestä. Tämä on kuitenkin haastavaa resursoinnin näkökulmasta. Jo käynnissä olevasta pro-

jektista on haastava irrottaa resursseja. Siirtymisvaiheessa menee usein aikaa sekä henkilön 

yleisen hyvinvoinnin kannalta ei ole fiksua siirtää henkilöä projektista toiseen. Se voi olla 

henkisesti raskasta. Myös jo epäonnistuneeksi todetussa projektissa työskentely voi olla hen-

kilöstölle vaikeaa. Toimivalla projektiportfolion hallinnalla toki pyritään siihen, että projek-

teja ei tarvitsisi lykätä tai keskeyttää. (Lehtonen et al. 2006, s. 49) 

 

Valintavaiheen voikin perustua ryhmäpäätökseen. Ryhmäpäätöksellä saadaan tuotua enem-

män tietoa projekteista kaikkien tietoisuuteen. Usein ongelmanratkaisu on tehokkaampaa 

ryhmässä kuin yksilönä. Myös sitoutuneisuus päätöksiin on parempi ryhmässä. Toki ryhmä-

työskentely kuluttaa useamman ihmisen resursseja ja aikaa. Ryhmässä ajattelu voi mennä 

joskus liian helposti muiden ajatusten myötäilyyn. Ryhmäpäätöksissä voi myös syntyä eri-

laisia konflikteja, jos näkemykset eroavat suuresti toisistaan. (Lehtonen et al. 2006, s. 68-

69) 
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4 CASE YRITYKSEN NYKYTILAN KUVAUS 

Tässä kappaleessa on kuvattu lyhyesti case yrityksen nykytila diplomityössä käsiteltävien 

osastojen kannalta. 4 kappale kuvaa osastoilla havaittuja haasteita projektiresurssien hallin-

nan suhteen. Case yrityksessä oli havaittavissa paljon samantyyppisiä haasteita, mitä myös 

teoriassa on esitelty. 

 

Niin kuin aikaisemmin on mainittu, case yrityksen organisaatio perustui matriisiorganisaa-

tioon. Pelin (2011) esitteli kirjassaan ajatuksen, jossa matriisiorganisaation henkilöt voivat 

erikoistua pidemmälle oman työnsä osalta ja keskittyä johonkin yhteen tiettyyn osa-aluee-

seen. Case yrityksessä käytettiin yleisesti tämän tyyppistä mallia. Koko yrityksen organisaa-

tio perustui matriisiorganisaatioon. Toimitusprojektien osalta tästä on hyötyä, koska henkilöt 

pystyivät oikeasti erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen. Tämä palvelee hyvin monimutkai-

sia toimitusprojekteja ja niissä tehtäviä teknisiä toteutuksia. 

 

Case yrityksen organisaatiossa oli myös havaittavissa Engwallin ja Jerbrantin (2002) kuvaa-

maa tulipalojen sammuttelua. Projekteja oli paljon samanaikaisesti päällä ja resursseja oli 

rajallisesti, joten ongelmia yritettiin ratkoa sitä mukaa kuin niitä ilmeni. Tämä oli yksi syy, 

miksi tälle diplomityölle oli tarvetta case yrityksessä. Kokonaisvaltaisella ja toimivalla re-

surssien ohjauksella, tulipalojen sammuttelusta päästäisiin ainakin osittain pois ja alettaisiin 

keskittyä kokonaisuuden kannalta oleellisiin haasteisiin. 

 

Case yrityksen yksi suurimmista haasteista oli, että projektien henkilöstöresurssien ohjauk-

sessa ei ollut olemassa minkäänlaista kokonaisnäkymää. Jokaisella osastolla oli käytössään 

omat toimintamallinsa ja työkalunsa resurssien ohjaukseen. Esim. projektipäälliköillä oli 

käytössä kaksi erillistä työkalua, joissa käsiteltiin projekteissa käytettäviä resursseja. Toista 

työkalua projektipäälliköt käyttivät henkilökohtaiseen työnohjaukseen ja toisessa käsiteltiin 

projekteihin liittyviä tietoja. Jälkimmäinen työkalua toimi enemmänkin raportointityöka-

luna.  
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Kaikilla osastoilla oli haasteita pitää kirjaa henkilöiden kuormituksesta. Usein ongelmana 

oli, että kuormitusta mittaavien järjestelmien tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Tämä taas ai-

heutti haasteita uusien töiden jakamisessa, koska ei voinut varmasti tietää henkilöiden kuor-

mitusastetta. 

 

Projektipäälliköiden havaintojen mukaan case yrityksessä oli havaittavissa ns. politikointia 

resurssien jakamisen suhteen. Välttämättä tärkeimmät projektit eivät saaneet tarvitsemiaan 

resursseja vaan ne menivät toiselle projektille. Projektipäälliköiden mukaan projekteja ei 

priorisoitu mitenkään selkeästi esim. ylemmän johdon puolelta. Projektipäälliköiden mu-

kaan oli havaittavissa, että tiettyjen projektien suhteen ylemmän johdon tuki oli kattavampaa 

kuin toisille projekteille. Kyse ei ollut varsinaisesta priorisoinnista esim. suorien liiketalou-

dellisten hyötyjen suhteen. Myös projektien välillä oli havaittavissa kilpailua eräistä resurs-

seista. Tämä selittyy osittain sillä, että kyseisiä haluttuja resursseja oli saatavilla rajallisesti. 

Moni tehtävistä vaati tietynlaista tuote- tai teknologia kohtaista osaamista. Ajoittain tietyistä 

resursseista oli pulaa enemmän kuin toisista. 

 

Yhtenä hyvänä puolena nykyisessä toimintamallissa oli, että henkilöstön osaamisia oli kar-

toitettu. Varsinkin projektipäälliköiden ja toteutuksen henkilöiden osaamisia oli kartoitettu 

ja dokumentoitu. Osittain osaamisien päivittämisessä oli haasteita, mutta yleisesti ottaen tie-

dot pitivät paikkaansa. Ehkä kaikista suurimmaksi haasteeksi koettiin läpinäkyvyyden puut-

tuminen. Vaikka kyseinen case yrityksen yksikkö toteutti projekteja yhdessä, ei toisilla osas-

toilla ollut minkäänlaista näkymää muiden osastojen resurssitilanteeseen. Saati sitten, että 

case yrityksen myynnillä olisi ollut tätä tietoa saatavilla automaattisesti. 

 

Case yrityksen nykytilassa oli havaittavissa useampia haasteita, mutta toisaalta toimiviakin 

käytäntöjä ja malleja löytyi. Projekteihin liittyvä perusprojektinhallinta oli case yrityksessä 

hyvin toteutettu. Resurssien hallinta koettiin kuitenkin haastavaksi. Osittain tämä ongelma 

johtuu varmasti moniprojektiympäristöstä ja sen tuomista ongelmista. 
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5 TEORIASTA JOHDETTU UUSI TOIMINTAMALLI 

Tämän työn tavoitteena oli saada läpinäkyvyyttä ja kokonaisvaltaisuutta case yrityksen yri-

tyspalveluin toimitusprojektien henkilöstöresursointiin. Koska tämän työn empiirinen osio 

pohjautuu teoriaan, on tutkimustulokset saavutettu teoriasta. Tämä osio kuvaa ensin tavoit-

teiden saavuttamiseksi käytetyt teoriasta tehdyt löydökset, joiden avulla itse lopputulokset 

on saatu aikaan. Toimintamalli ja sitä kautta työkalun valinta perustuu myös case yrityksen 

henkilöstön näkemykseen aiheesta. 

 

Tässä diplomityössä uutta toimintamallia lähdettiin rakentamaan aikaisemmin esitellyn teo-

rian tuoman viitekehyksen kautta. Tieteellisestä näkökulta uusi toimintamalli edustaa tässä 

työssä uutta konstruktiota, joka syntyi teoreettisen viitekehyksen ja yrityksen omien näke-

mysten kautta. Niin kuin usein yrityselämässä, tieteellisessä teoriassa esitetyt mallit ja viite-

kehykset eivät välttämättä sovi suoraan sellaisenaan konkreettisuutta vaativaan yrityselä-

mään. Yrityksen tahtotilana ja tavoitteena oli saada läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuuttaa 

yritysliiketoiminnan toimitusresurssien hallintaan. Suurimmaksi ongelmaksi havaittiin pro-

jektiresurssien hallitseminen yhdenmukaisesti. 

 

Uudessa toimintamallissa ei ollut tavoitteena kiinnittää huomiota nykyisiin projektin hallin-

tamenetelmiin yksittäisten projektien osalta, vaan tarkoituksena on luoda ylätason toiminta-

malli ja sitä tukeva työkalu henkilöstöresurssien hallintaan. Luonnollisesti ylätason toimin-

tamallin ja työkalun tulee tukea yksittäisten projektien hallintaan. Toimintamallin ja työka-

lun tuli tukea kaikkien projektityyppien ja eri kokoisten projektien resurssien hallintaa. 

 

Tämän diplomityön teoria osassa on esitelty muutamia tapoja, miten yksittäisten projektien 

resurssien hallintaa voidaan parantaa. Case yrityksen toimintaa on ajateltava kokonaisuu-

tena. Tämä kokonaisuus muodostuu loppupeleissä yksittäisistä projekteista ja niiden resurs-

seista. Tavoitteena oli kuitenkin kehittää case yrityksen ylätason resurssien ohjausta. Lopul-

liseen malliin ja työkaluun tuotiin osio, joka keskittyy yksittäisten resurssien varaamiseen. 

Tätä on esitelty tarkemmin kappaleessa 5.4.2. 
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Tarkoituksena ei siis ollut luoda yksittäisten projektien resurssienohjaukseen toimivaa mal-

lia vaan luoda ylätason resurssien ohjaus- ja seurantajärjestelmä. Toimintamalli ja työkalu 

eivät ota kantaa yksittäisiin projekteihin ja niihin liittyviin resurssinohjaushaasteisiin. Aja-

tuksena oli luoda henkilöstöresurssienohjausmalli projektitoimintaa ohjaaville esimiehille. 

Työssä luodussa toimintamallissa, projektipäälliköt ja projektin jäsenet ovat samanlaisia re-

sursseja. Projektipäälliköt resursoidaan samalla periaatteella kuin projekteissa työskentele-

vät asiantuntijat. Tietenkin projektit lähtevät ensin siitä, että sille kiinnitetään projektipääl-

likkö. Tähän kuitenkin käytetään samaa toimintamallia ja työkalua kuin muidenkin resurs-

sien kiinnittämiseen käytetään. 

 

Saman toimintamallin ja työkalun käyttämisellä pyritään läpinäkyvään ja yhtenäiseen toi-

mintaan. Jonkun mielestä projektipäällikön ja projektijäsenen vertaaminen toisiinsa saman-

laisena resurssina voi olla huono asia. Isossa moniprojektiorganisaatiossa yhtenäinen ajat-

telu- ja toimintamalli tuo selkeyttä ja yksinkertaistaa toiminnan rakennetta. 

 

Yrityksessä käytetään jo kappaleessa 2.1.4 mainittuja aikataulutustyökaluja, kuten Gantt-

kaaviota. Eli projektien perusresurssienohjaus oli yrityksessä jo hyvällä tasolla. Kuitenkin 

muutamia projektityöskentelyssä käytettyjä perustyökaluja ei oltu jostain syystä saatu otet-

tua käyttöön. Hyvä esimerkki tästä yhteisen resurssipoolin käyttäminen. Yrityksellä ei ollut 

yhteistä resurssipoolia, jossa olisi kaikki projekteissa työskentelevät henkilöstöresurssit. Jo-

kaiselle osastolla itsellään oli oma työkalu ja tapa seurata omaa resurssipooliaan. 

 

Kuvassa 5 on esitelty projektin ja sen resurssien varausprosessi ylätasolla. Työn luottamuk-

sellisesta luonteesta johtuen tarkkaa kuvausta prosessimallista ei tässä diplomityössä kuvata. 

Kuvan 5 prosessi alkaa tarjousvaiheella. Tässä vaiheessa tunnistetaan, vaatiiko projekti pro-

jektipäällikköä tai muita resursseja jo ennen varsinaisen projektin aloittamista. Projektin 

koosta ja luonteesta riippuen, ajoittain resurssien varaukselle on tarvetta jo tarjousvaiheessa.  

 

Tarjouskilpailun jälkeen projekti siirtyy resurssien jakelijalle, joka katsoo projektin alusta-

van kuvauksen ja tarpeet läpi. Tämän jälkeen projekti luokitellaan. Tässä vaiheessa hyödyn-

netään mm. priorisointisääntöjä, jotka tukevat projektiportfolion hallintaa. Tästä projekti 
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siirtyy resurssien varausvaiheeseen, jossa hyödynnetään uutta työkalua. Uusi työkalu sisäl-

tää mm. resurssipoolin. Projektin käynnistymisen ja etenemisen aikana projektille voi ilmetä 

lisäresurssien tarvetta. Lisäresursseja voidaan kirjata projektille kesken projektin. Projektin 

päättymisen jälkeen ja projektin aikana vapautuvat resurssit kirjataan resurssipooliin. Kuvan 

5 alalaidassa on kuvattu tähän prosessiin liittyvät aliprosessit. 

 

Kuva 5. Prosessikuvaus projektien resurssien ohjauksesta uudessa toimintamallissa. 

 

Resurssipooli edustaa tärkeää osaa toimintamallia tukemaan valittua työkalua. Kaikki re-

surssivarauksen ja resurssien tiedot sijoitetaan resurssipooliin. Samalla resurssipoolista voi-

daan tarkastella resurssien saatavuutta. Resurssipoolista saatujen tietojen perusteella voidaan 

määritellä avainkompetensseja. Resurssipoolista on kerrottu lisää kappaleessa 5.4.1. Avain-

kompetensseille haetaan yrityspalveluiden toimitusprojektien toteutuksen kannalta tärkeim-

piä asiantuntija resursseja. 

 

Uuteen toimintamalliin kuuluu uuden seurantaryhmän perustaminen. Yrityksessä ei tahdottu 

toteuttaa teoriassa esitettyä valvontaryhmä ajatusta sellaisenaan vaan siitä päätettiin muokata 

yrityksen tarpeisiin sopiva versio. Valvontaryhmän nimeksi vaihdettiin seurantaryhmä, mikä 
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kuvaa sen tehtävää paremmin. Ryhmän tarkoituksena on seurata tämän diplomityön koh-

teeksi valikoitunutta kolmea yksikkö ja niiden resurssien hallintaa. Seurantaryhmään päätet-

tiin osallistaa henkilöitä myynnistä, projektipäälliköistä, suunnittelusta, toteutuksesta, liike-

toiminnasta, tarjonnasta sekä resursoinnista. Jokaisella roolilla on omat vastuunsa ja tehtä-

vänsä. 

 

Seurantaryhmän tehtävänä on varmistaa, että resurssit tulee jaettua tasapuolisesti ja sääntö-

jen mukaisesti kaikkien projektien kesken. Seurantaryhmään valittujen osastojen henkilöi-

den tarkoituksena on tuoda tietoa omilta osastoiltaan niin resursoinnista kuin muistakin 

oleellisista asioista. Samalla henkilöiden oli tarkoitus viedä tietoa oman osastonsa tietoisuu-

teen. Seurantaryhmän vastuulla oli varmistaa ja seurata uuden toimintamallin toimivuus. 

Heidän vastuulla oli seurata toimintamallin toimivuuteen yhdistettyjä mittareita. Kuitenkin 

yksi tärkeimmistä tehtävistä oli varmistaa projektitoimitusorganisaation strategian mukainen 

resursointi. Heidän vastuulleen tuli ylätason seuranta kaikkia tässä työssä käsiteltävän kol-

men yksikön resurssien ohjausta. Lisäksi seurantaryhmällä oli tärkeä rooli uuden toiminta-

mallin jatko kehityksessä. Tavoitteena on saada konkreettisia parannusehdotuksia seuranta-

ryhmän kautta. Käytännön kokemusten kautta toimintamallia voidaan kehittää seurantaryh-

män näkemysten avulla. 

 

Jokaisella seurantaryhmään osallistuvalla yksikölle tuli vastuulleen tuoda informaatiota 

omalta osastoltaan. Myynnin tavoitteena oli mm. tuoda tietoa myyntiennusteista ja -tavoit-

teista. Vastavuoroisesti myynti sai tietoa toimitusprojekteissa käytettävistä resursseista ja 

niiden tilanteesta. Tämän tarkoituksena oli helpottaa asiakasviestintää ja varmistaa asiakas-

lupausten laatu. 

 

Projektipäälliköistä vastaavan yksikön vastuulla oli tuoda tietoa projektien yleistilanteesta 

sekä kertoa omasta resurssitilanteestaan. Projektipäälliköiden yksikkö vie tietoa muiden 

osastojen resurssitilanteesta ja -näkymästä omalle osastolleen. Suunnittelu- ja toteutusyksi-

köiden tehtävänä on tuoda tieto omasta resurssinäkymästään ja viedä tietoa muiden osastojen 

resurssitilanteesta omille osastoilleen. 
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Resursoinnista vastaavan osasto vastaa uuden mallin operatiivisesta toiminnasta eli resurs-

sien jakamisesta. Samat henkilöt varmistavat, että uutta toimintamallia ja työkalua hyödyn-

netään ja käytetään päivittäisessä toiminnassa.  Uuden toimintamallin ja työkalun jatkokehi-

tyksen varmistaminen ja johtaminen ovat myös resursseista vastaavien henkilöiden vas-

tuulla. 

 

Tämän työn case yritykselle toteutetussa projektivaiheessa ei otettu kantaa projektiportfolion 

hallintaan. Projektiportfolion hallinnassa on kuitenkin tarkoitus seurata, valita ja priorisoida 

projekteja. Seurantaryhmän yhdeksi vastuu alueeksi voisikin luontevasti tuoda projektiport-

folion hallitsemisen ylätasolla. Tarkemmin projektiportfoliosta ja sen hallinnasta case yri-

tyksessä kerrotaan osiossa 5.3. 

5.1 Avainkompetenssit 

Niin kuin kappaleessa 2.3.1 mainitaan, avainresurssien määritteleminen projektille on tär-

keää. Yksittäisen projektin kannalta on tärkeää, että kyseisen projektin avainresurssit on 

määritelty. Ennen kuin yksittäisen projekti avainresursseja haluttiin alkaa tarkemmin mää-

rittämään case yrityksessä, nähtiin oleellisena tekijänä avainresurssien kompetenssit. Avain-

resurssiajatus lähtikin tästä kehittymään avainkompetenssi suuntaan. Yrityspalveluista vas-

taavan yksikön mielestä se kuvasi paremmin haettua tavoitetta. Oleellista oli löytää oikeaa 

osaamista. Tekeminen on kiinni vain kahdesta asiasta: riittääkö työntekijän kompetenssi 

tehdä kyseisen tehtävä ja onko hänellä resurssia eli aikaa tehdä se? Tätä ajatusta hyödynnet-

tiin myös resurssipoolin kanssa, josta lisää kappaleessa 5.4.1.  

 

Avainkompetenssien määrittämisen yhteydessä pystytään luontevasti käymään läpi muita 

tekemiseen liittyviä olennaisia asioita. Avainkompetenssien määrittelyyn sisällytettiin mm: 

• Osaamisien kartoitus 

• Tulevaisuuden myyntiennusteet 

• Tulevien rekrytointitarpeiden alustava selvitys 
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Henkilöstön osaamista on hyvä kartoittaa ajoittain. Yrityksessä onkin jo aikaisemmin tehty 

erilaista osaamiskartoitusta hieman osastosta riippuen. Toteutusyksikön tekemisen osalta 

osaamista pystyttiin kartoittamaan helposti. Yksinkertaisinta oli kartoittaa, mitä tuotteita yk-

sittäinen työntekijä osasi toteuttaa. Suunnitteluyksikön osalta osaamisen kartoitus oli vielä 

yksinkertaisempaa, koska osaamisia oli vain kolmea lajia. Henkilö joko osaa kyseisen osa-

alueen suunnittelun tai ei osaa. Näiden kahden edellä mainitun osaston osaamisia ei arvioitu, 

kuinka hyvin kyseinen henkilö osaa tietyn tuotteen tai ratkaisun suunnittelun. Projektipääl-

liköiden puolella osaamisien määrittely oli hieman monimutkaisempaa. Projektipäälliköiden 

osaamista oli arvioitu asteikolla 0-3. 0 tarkoittaa, että ei osaa ollenkaan ja 3 tarkoittaa, että 

osaa erinomaisesti. 

 

Kuvassa 6 on esitelty vaiheet, mitä avainkompetenssien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen 

liittyy. Ennen avainkompetenssien tunnistusta, resurssitilanne ja sen hetkiset osaamiset tulee 

kartoittaa. Nykytilan tunnistamisen jälkeen siirrytään tulevaisuuden tarkasteluun. Tulevai-

suuden näkymän tarkastelussa otetaan huomioon laaditut ennusteet ja tavoitteet. Samalla 

käydään läpi mahdolliset poistuvat tuotteet. Avainkompetenssien tukitoimiin liittyy tuote 

kohtaisia tukitoimia, kuten työmäärien arviointia ja henkilöiden koulutuksia. 

 

Kuva 6. Avainkompetenssien luomiseen ja tukitoimiin liittyvät prosessit. 
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5.2 Resurssien hyödyntäminen 

Nykyisessä toimintamallissa pyrittiin resurssien läpinäkyvään, tehokkaaseen ja ennustetta-

vaan hallintaan. Resurssien tehokkaaseen ja ennustettavaan hallintaan liittyy olennaisesti 

työmäärien arviointi. Työmäärien arviointi lähtee yksittäisistä projekteista ja niihin liitty-

vistä tehtävistä. Case yrityksen kohdalla tämä tarkoitti mm. tuotekohtaisia työmäärä-arvi-

ointeja sekä kellotuksia. 

 

Uuden resurssipyynnön eteneminen on kuvattu ylätasolla kuvassa 7. Pyynnön saapumisen 

jälkeen tarkastella, onko kyseistä resurssi vapaana haluttuna ajankohtana. Pyyntö hyväksy-

tään tai hylätään. Mikäli pyyntö hyväksytään, kiinnitetään resurssi projektiin, kiinnitetään 

ne projektin alustavaan aikatauluun sekä tieto siirtyy resurssipooliin. Mikäli tarvittavaa re-

surssia ei ole saatavilla haluttuna ajankohtana, tarjotaan resurssipoolista seuraava vapaa 

ajanjakso kyseisistä resursseista. Tämä vaikuttaa luonnollisesti projektin aikatauluun. Asia 

pitää viestiä asiakkaan kanssa, koska se vaikuttaa myös asiakkaan aikatauluihin. Kun resurs-

sien aikataulut on saatu sovittua, kiinnitetään resurssit projektiin ja luodaan alustava projek-

tin aikataulu. Resurssipoolissa on mm. tiedot meneillään olevista projekteista, mahdollisista 

sovituista poissaoloista, projektien tehtävät sekä arviot työmääristä. 

 

Kuva 7. Uuden resurssipyynnön eteneminen resurssipoolissa. 
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Työn tärkeimpiä tavoitteita oli saada resursointiin läpinäkyvyyttä sekä parantaa tiedon liik-

kumista. Tämä johtikin siihen ajatukseen, että jokaisella yrityspalveluiden toimitusprojek-

teihin osallistuvalla osastolla täytyy tuoda oma sisältönsä resurssitietojen läpinäkyvään liik-

kumiseen. Vasta vuoroisesti osastot saavat tärkeää tietoa muilta osastoilta resursointiin vai-

kuttavista tekijöistä. 

 

Resurssitarpeiden tietäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on hyvä asia. Siksi näh-

tiinkin tärkeänä, että toimitusprojekteista vastaava myyntiyksikkö tuo aktiivisesti tietoa tu-

levista projekteista ja niiden toiveaikatauluista. Vasta vuoroisesti projektipäälliköt, suunnit-

telu ja toteutus tarjoavat tarkkaa tietoa omista resurssinäkymistään. Projektipäälliköiden tu-

leekin tarjota tietoa projektien etenemisaikatauluista. Samalla he tarvitsevat tietoa suunnit-

telun ja toteutuksen resurssitilanteesta. Kaikkien kolmen osaston täytyy tarjota ajantasaista 

tietoa oman henkilöstönsä osaamisista tuotetasolla. Tämä tietoa saadaan uuden työkalun 

kautta. 

 

Myös resurssien ennen aikainen vapautuminen esimerkiksi projektin lykkäämisen takia, on 

tärkeä tietoa myynnille. Myynti voi yrittää aikaistaa toisen projektin alkamista, mikäli se on 

asiakkaan puolelta mahdollista. Usein asiakkaat kiinnittävät projekteihinsa myös omat edus-

tajansa, joten yksi selitteinen asia tämä ei kuitenkaan ole. 

 

Toteutus ja suunnittelu edustavat projekteissa niin sanottua suorittavaa osuutta. Heidän pi-

tääkin pystyä tarjoamaan tarkempaa tietoa tehtävien kestosta. Työmäärien arviointimene-

telmistä on kerrottu lisää kappaleessa myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

Case yrityksessä on myös oma strategiasta vastaava yksikkönsä. Strategiayksikön tehtävä 

uudessa toimintamallissa on varmistaa, että toimitusprojektien resursointi tukee myös yri-

tyksen strategiaa. Yleensä tämä tarkoittaa tärkeiden projektien priorisointia. Resurssien 

hallinnan näkökulmasta strategisille projekteille on varmistettava riittävä resursointi. Sa-

maa ajattelu mallia toteutetaan myös projektiportfolion hallinnassa. Projektiportfolion hal-

linnasta lisää kappaleessa 5.3.  
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Case yrityksen tarjoamasta ja tuotteista vastaava yksikön osallistuminen resurssihallintaan 

on tärkeää, jotta myynti sekä projekteja suorittavat yksiköt ovat tietoisia tulevista uusista 

tuotteista sekä mahdollisesti poistuvista tuotteista. Poistuvat tuotteet vaikuttavat oleellisesti 

henkilöstön kompetenssienhallintaan. Mikäli jokin tuote on poistumassa lyhyellä aikavälillä, 

ei välttämättä ole viisasta kasvattaa kyseisen tuotteen osaamista henkilöstössä. 

 

Projektien resurssien hallintaan linkittyy siis paljon tämän hetkistä tietoa sekä tulevaa tietoa. 

Siksi nähtiinkin tärkeänä, että resurssitietojen läpinäkyvyyden parantamiseen osallistuu 

useita yksiköitä. Toimintamalli vaatii toimiakseen myös muiden kuin projekteja toteuttavien 

osastojen panoksen. Myynti, tuotteista ja strategiasta vastaava yksiköt on pidettävä myös 

mukana resurssihallintaprosessissa. 

 

Työmäärien arviointi ja arviointimenetelmät 

Tuotekohtaisissa arvioinneissa päädyttiin kahdenlaisiin ratkaisuihin. Case yrityksen tuote-

valikoimaan kuului paljon erilaisia tuotteita ja ratkaisuja. Osaan näistä toimitettavista tuot-

teista ja ratkaisuista liittyi mekaanista tekemistä, joka voitiin ainakin jollain tasolla mitata 

ajallisesti. Siksi yrityksessä oli jo aikaisemmin kellotettu keskimääräisiä aikoja näiden tuot-

teiden toimitukseen liittyen. Yksinkertaista tämä ei ollut, joten suoritusten mittaaminen piti 

suunnitella ja toteuttaa huolella. Uuteen toimintamalliin kuului, että yritys alkaa aktiivisem-

min mittaamaan tuotekohtaisia suoritusaikoja. 

 

Toinen tapa, millä tuotteiden toimitusaikoja ja niihin liittyviä työmääriä lähdettiin arvioi-

maan, oli tässä työssä aikaisemmin esitelty tarkentuva arviointimenetelmä. Tällä menetel-

mällä pyrittiin luomaan alustavat työmäärä-arviot, koska tarkkoja mittauksia ei voitu toteut-

taa kaikille tuotteille. 



60 

 

 

 

  

5.3 Projektiportfoliohallinta 

Projektiportfolion hallintaa sivuttiin tämän projektin aikana, mutta aikataulu ongelmien takia 

ei menty kovin syvälle. Yritys kuitenkin toivoi, että tätä käsiteltäisiin enemmän itse diplo-

mityössä. Tulevaisuudessa tätä pitää kuitenkin tutkia tarkemmin. Tähän työhön tuotiin vain 

pintaraapaisu tästä kyseisestä aiheesta. 

 

Projektiportfolion hallinnalla pyritään tekemään yrityksen kannalta oikeita projekteja. Pro-

jektiportfoliota tulee ajatella yhtenä kokonaisuutena niin kuin projektien resurssejakin. Mo-

niprojektiympäristössä projektiportfolion hallinnalla pyritään nimenomaan resurssien hal-

linnan parantamiseen. 

 

Perinteisessä projektiportfolioajattelussa projektiportfolioon päätyviä projekteja arvioidaan 

tiettyjen kriteerien mukaan. Mikäli projekti ei täytä näitä kriteerejä, kyseinen projekti hylä-

tään tai sen aloittamista lykätään. Työssä käsiteltävässä case yrityksessä tämän tyyppisen 

ajattelun käyttäminen on hieman haastavaa, koska yleensä sopimus projektista on jo allekir-

joitettu myyntiorganisaation puolelta ennen kuin se tulee projektihallinnan käsiteltäväksi. 

Yksi teoreettinen vaihtoehto on lykätä projektin aloittamista projektiportfolioajattelun mu-

kaisesti, mutta tästä taas voi tulla haasteita asiakastyytyväisyyden ja asiakaslupauksen näkö-

kulmasta. Usein asiakkaat haluavat aloittaa projektin mahdollisimman pian tai heidän oman 

aikataulunsa mukaisesti. Tämän takia projektihallinnan voi olla vaikea lykätä projektia yri-

tyksen projektiportfoliota ajatellen. Toisaalta projektien aikataulut elävät usein alussa. Myös 

asiakkaan puolelta voi tulla toiveena projektin lykkääminen. 

 

Vaikka kyse on toimitusprojekteista ja niiden rahoittajana toimii aina asiakas, ei tämä poista 

sitä haastetta, että projektien resurssit ovat rajallisesti. Uusia resursseja ei voida aina vain 

lisätä sitä mukaan kuin projektien määrä kasvaa. Siksi projektiportfolion hallintaa voisi hyö-

dyntää myös tämän työn case yrityksen organisaatiossa. Tosiasia on se, että kaikki projektit 

eivät ole saman arvoisia. Joistain projekteista saadaan suurempi taloudellinen hyöty tai muu-

ten arvon luonti on suurempi kuin toisessa projektissa. Tämä aiheuttaa automaattista priori-

sointia. Halusi sitä tehdä tai ei. Siksi olisikin järkevää, että projektien arviointi ja priorisointi 
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olisi johdonmukaista ja selkeää. Tämä ajattelu tukee myös tämän työn tavoitteita, jotka olivat 

yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. 

 

Case yrityksen tulisikin kerätä projekteista oleellista tietoa, arvioida projektit ennalta sovit-

tujen kriteerien mukaisesti ja tehdä sen mukaan päätöksiä projektien resurssien suhteen. Teo-

riassa esitelty pisteytysmalli voisi olla ratkaisua projektien arviointiin. Lisää pisteytysmal-

lista kappaleessa myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

Projektien arvioinnilla pyritään priorisoimaan projekteja. Projekteja tulee priorisoida, koska 

jossain vaiheessa projektin aikana todennäköisesti päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa 

projektitehtävän suorittaja joutuu priorisoimaan omaa tekemistä useamman projektin kes-

ken. Siksi olisikin selkeintä, että priorisointi ja priorisointikriteerit tulisivat ylhäältä, jotta 

yksittäisen projektityöntekijän ei tarvitsisi tehdä sitä itse. Tällä pyritään myös siihen, että 

tärkeimmät projektit pysyvät aikataulussa ja lopputulos on tavoitteen mukainen. 

 

Projektien arviointimenetelmä 

Teoria osuudessa esitellyn pisteytysmallin avulla projektien arviointiin saataisiin selkeät 

säännöt. Pisteytysmallin avulla päästäisiin ainakin osittain eroon tunnepohjaisesta arvioin-

nista, joka ei perustu minkäänlaiseen dataan. Faktaperäisen tiedon saaminen on tärkeää, jotta 

projekteja voidaan vertailla keskenään ja asettaa niitä paremmuusjärjestykseen. 

 

Pisteytysmallin kategorioissa tulisi käydä läpi teoriassa esitellyt kolme asiaa, vaadittavat pa-

nostukset, tuotto-odotukset sekä epävarmuustekijät. Vaadittavia panostuksia voi arvioida 

esimerkiksi henkilöstöresurssien käytön kannalta. Kuinka kuormittava kyseinen projekti on 

resurssi mielessä. Samalla pitää tietenkin arvioida, kuinka suuri taloudellinen hyöty projek-

tista saadaan. Projektien epävarmuustekijät tulee myös arvioida, vaikka projektin tekemättä 

jättäminen ei ole asiakkaan rahoittamassa toimitusprojektissa mahdollista. Silti projektin ris-

kitaso tulee huomioida pisteytysmallin kategorioissa. 

 

Pisteytysmallia ja sen kriteeristoa tulisikin tarkastella ajoittain. Liiketoiminnan, asiakastar-

peiden ja strategian kehittyessä, tulisi pisteytysmallia ja sen kriteerejä kehittää. Kriteerien 
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tulisi kuvata yrityksen strategisia tavoitteita. Resursseja on tärkeä kohdentaa juuri niihin pro-

jekteihin, jotka ovat strategisesti tärkeitä. Toki resursseja tulee käyttää myös muihin projek-

teihin, mutta priorisoinnin tulisi olla selkeää. Strategian lisäksi taloudellisia intressejä tulisi 

huomioida yrityspalveluiden toimitusprojekteissa ja niiden resurssien hallinnassa. 

 

Pisteytysmallista tulisi kuitenkin rakentaa omanlaisensa kokonaisuus, joka tukee parhaiten 

yrityspalveluiden toimitusprojekteja ja case yrityksen tahtotilaa. Hyvä puoli pisteytysmal-

lissa on se, että siitä saadaan yksi luku, jota voidaan verrata muihin projekteihin. Huonona 

puolena pisteytysmallissa on se, että se ei kerro mitään itse projektista. Sen avulla voi vain 

vertailla projekteja keskenään. Tästä syystä pisteytysmallin tuottamaan luku ei pidä käyttää 

ainoana tapana projektiportfolion muodostamiseen ja projektien priorisoimiseen. Pisteytys-

mallista saadun luvun pohjalta voidaan aloittaa ryhmäkeskustelu, jonka tavoitteena on tuot-

taa järkevä kokonaisuus projektiportfoliota varten. 

5.4 Uuden työkalun hyödyntäminen 

Uuden toimintamallin luomisen jälkeen lähdettiin pohtimaan työkaluun liittyviä vaatimuk-

sia. Oleelliseksi vaatimukseksi tuli tietojen läpinäkyvyyden ja yhdenmukaisuuden saavutta-

minen. Tarkempi kuvaus työkalusta löytyy kappaleesta 7. Uuden työkalun avulla oli tarkoi-

tus saada konkreettista yhtenäisyyttä case yrityksen yrityspalveluin toimitusprojektien resur-

sointiin. 

 

Työkalu rakentui kolmesta pääosasta. Teoriassa esitellystä resurssipoolista, projektitietokan-

nasta sekä projektitehtävien jakamisosuudesta. Näihin kaikkiin ominaisuuksiin liittyi oleel-

lisesti raportointi. Resurssien kuormituksesta ja projektien tehtävien tilanteesta tulee saada 

kattavaa tietoa. Raportointi havaittiin siis tärkeäksi ominaisuudeksi uudessa työkalussa. 

5.4.1 Resurssipooli 

Yksi suurin konkreettisimmista muutoksista oli, että kaikki kolmen osaston resurssit siirret-

tiin yhteen samaan resurssipooliin. Näin kokonaisuutta pystytään hallitsemaan helpommin 
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eikä jokaisella yksikölle ei ole omaa resurssikarttaa tai tietokantaa. Kaikista kolmesta resurs-

sista on kerättynä samat oleelliset tiedot ja ne ovat kaikkien saatavilla. Nykytilanteessa pe-

riaatteessa kenelläkään ei ollut tarkkaa kuvaa projektien kokonaisresurssikuormituksesta. 

Tämä tietoa ei ollut ainakaan helposti saatavilla. Kokonaisresurssikuormituksen tietäminen 

on oleellista, jotta case yritys saisi esimerkiksi parannettua asiakaslupaustensa laatua. Ku-

vassa 8 on esitelty resurssipoolin sisältämät tiedot. Resurssipooliin lähdettiin keräämään tie-

toa niin yksittäisistä työntekijöistä ja kuin yksittäisistä projekteistakin. Näin tiedoista saa-

daan koostettua kokonaiskuva toimitusprojektien resursoinnista. 

 

 

Kuva 8. Resurssipoolin sisältämät tiedot. 

 

Tieto meneillään olevista ja jo loppuneista projekteista tulee olla resurssipoolissa. Kaikkien 

projektien aikataulut ja tehtävät tulee viedä resurssipooliin, jotta kokonaisvaltainen resur-

sointi saadaan toimimaan. Projektien tehtävien kautta saadaan tietoa henkilöiden kuormituk-

sessa. Kaikki projektien tehtävien jakaminen ja etenemisien raportointi on tarkoitus hoitaa 

resurssipooliin kautta. 
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Samalla kun resurssipooliin tuodaan projekteihin liittyvät tiedot, tuodaan sinne myös tietoa 

projektien resursseista. Henkilöiden aikaisemmat projektit ja niissä tehdyt tehtävät jätetään 

resurssipooliin. Samalla resurssipooliin kirjataan henkilöiden lomat sekä muut poissaolot. 

Oli kyse sitten ennakkoon tiedetyistä poissaoloista tai jälkikäteen merkittävistä odottamat-

tomista poissaoloista. Henkilöiden osaamiset päätettiin tuoda myös resurssipooliin. Tällä 

hetkellä osaamiset ovat jokaisen osaston omassa Excel-tiedostossa. Tämä koskee tuote- ja 

ratkaisuosaamista, henkilön koulutustietoja sekä sertifikaatteja. Tällä pyritään jakamaan li-

sää tietoa henkilöstön kompetenssista. 

5.4.2 Tehtävien jakaminen ja vastaanotto 

Jo projektin alkuvaiheessa oli selvää, että uuden työkalun avulla tuli pystyä jakamaan ja 

vastaanottamaan projektitehtäviä. Kaikkien projekti tehtävien ja resurssien siirtäminen sa-

maan työkaluun auttaisi rakentamaan tarkempaa kuvaa meneillään olevista projekteista ja 

sen vaatimista toteutuksista. Työkalun avulla resurssien kuormitustilasta saatiin kattavaa tie-

toa raportointia ja ennusteita varten. 

 

Kuvassa 9 on esitelty havainne kuva uuden työpyynnön etenemisprosessista. Siinä henkilö 

saa työpyynnön projektitehtävään liittyen. Henkilö hyväksyy tai kieltäytyy työpyynnöstä. 

Kieltäytyminen vaatii aina perustelut ja oikean syyn. Resursoinnista vastaava yksikkö hy-

väksyy kieltäytymisen tai palauttaa pyynnön henkilölle. Hyväksymättömiä pyyntöjä seuraa 

ja käy läpi seurantaryhmä. Työpyynnön hyväksymisen jälkeen resurssi kiinnitetään projek-

tiin. Henkilö päivittää työnetenemistä järjestelmään, jotta resurssin kuormitustilanne pysyy 

ajan tasalla. Työn valmistuttua henkilö kirjaa tämän järjestelmään ja resurssi vapautuu pro-

jektista. 
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Kuva 9. Uuden työpyynnön ja siitä luodun tehtävän etenemisprosessi. 

 

Jotta henkilöiden työtilanne pysyy ajan tasalla, vaatii se henkilöiltä aktiivista päivitystä jär-

jestelmään. Mikäli tietoja ei aktiivisesti päivitetä, työkalun hyödyntäminen tulee olemaan 

vaikeaa. Resursseja seuraava henkilö ei voi alkaa kyselemään erikseen henkilöiden kuormi-

tusta vaan kaikki tieto tulee löytyä järjestelmästä. 

5.4.3 Muiden tehtävien huomiointi 

Vaikka suurin osa toimitusprojekteissa työskentelevistä henkilöistä tekee paljon projekteihin 

liittyviä tehtäviä, kuuluu useamman normaaleihin työtehtäviin myös muita vastuita. Tässä 

työssä näitä muita tehtäviä on kutsuttu linjatöiksi. Myös teoria osuudessa on käytetty tätä 

samaa termiä. 

 

Linjatöitä ja niiden resurssien hallintaa ei pidetty ongelmana, vaan suurin ongelma oli pro-

jekteina hoidettavat toimitukset. Siksi linjatöiden resursointi päätettiin hoitaa ”jatkuvana 

projektina” järjestelmästä. Linjatöiden kirjaaminen tiettynä prosenttiosuutena työajasta tulee 

Pelinin (2011) ajattelun mukaan. Tekijöille merkittiin tietty osuus heidän työpanoksestaan 

linjatyön tekemiseen, jos he tekivät osan työajasta linjatyötä ja osan ajan olivat mukana pro-

jekteissa. Ne tekijät jotka tekivät vain linjatyötä eivätkä osallistuneet ollenkaan projekteihin, 

heidän koko työaikansa merkittiin jatkuviin projekteihin 100 %. Näin resurssien kuormituk-

sesta saatiin tarkempi ja kattavampi kuva koko organisaation osalta. Ei pelkästään projektei-

hin osallistuvien tekijöiden osalta. 
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5.5 Uuden mallin implementointi 

Tässä työssä ei ole otettu kantaa uuden toimintamallin implementointiin. Case yrityksen 

kanssa sovittiin jo projektin alussa, että tämän projektin tavoitteena on vain suunnitella ja 

toteuttaa uusi toimintamalli ja työkalu. Case yrityksen tavoitteena oli aloittaa implementointi 

mahdollisimman pian toimintamallin ja työkalun valmistumisen jälkeen. Tämä nähtiin tär-

keänä, koska jo tämän projektin aikana tiedostettiin, että uutta mallia pitää testata ja jatko 

kehittää. 
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6 TYÖKALUVAIHTOEHTOJEN ESITTELY JA ANALY-

SOINTI 

Kappaleessa 6 käydään läpi case yrityksessä jo käytössä olevia työkaluvaihtoehtoja. Jokai-

nen vaihtoehto on lyhyesti esitelty sekä analysoitu erillisen vaatimusmäärittelyn mukaisesti. 

Jokaisesta vaihtoehdosta on kerrottu sen hyvät ja puolet. Kappaleessa on 6.1 on esitelty tar-

kempi kuvaus työkaluvaihtoehtojen kartoitusprosessista. 

 

Tässä projektissa työkalu haluttiin valita uuden toimintamallin ehdoilla. Projektin alkuvai-

heessa lähettiin määrittelemään projektin tavoitteita, havaittiin että työkalun hankinta- ja 

muut kustannukset olivat rajalliset. Näistä syistä täysin uuden järjestelmän hankkimista pi-

dettiin epätodennäköisenä. Projektin alkuvaiheessa haluttiin tehdä nopea katsaus yrityksessä 

jo käytössä olevista järjestelmistä. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan otettu kantaa niiden sopi-

vuudesta uuteen toimintamalliin. Alustavassa kartoituksessa projektissa tunnistettiin kolme 

mahdollista vaihtoehtoa. Nämä kolme vaihtoehtoa on esitelty tässä kappaleessa. 

6.1 Työkaluvaihtoehtojen kartoitus 

Yrityksen projektiryhmän mielestä tulevan työkalun piti olla tarpeeksi yksinkertainen ja 

helppokäyttöinen. Henkilökunnan kynnys käyttää ja omaksua uusia järjestelmä tulisi olla 

matala. Uuden työkalun oli tarkoitus tulla viikoittaiseen tai jopa päivittäiseen käyttöön 

useille henkilöille. Näin ollen, yritys halusi varmistaa, että työkalu ei jää käyttämättä huonon 

käytettävyyden takia. Työkalun tulisi myös auttaa työntekijöitä hallitsemaan omaa tämän 

hetkistä työtään sekä auttamaan työntekijöitä tulevaisuuden työtehtävien suunnittelussa. 

Työkalun muokattavuutta pidettiin tärkeänä tekijänä, koska uuden toimintamallin kehittä-

mistä haluttiin jatkaa. Mikäli toimintamallia jouduttaisiin muuttamaan oleellisilta osin, vai-

kuttaisi tämä automaattisesti myös työkalun ominaisuuksiin ja tarpeisiin. 

 

Työkalukartoituksessa lähdettiin siitä oletuksesta, että uutta järjestelmää ei tämän projektin 

puitteissa lähdetä hankkimaan. Tähän vaikuttivat mm. uuden toimintamallin jatkokehityksen 
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tarpeet, kustannustekijät sekä mahdolliset tulevaisuuden hankkeet projektityökaluihin liit-

tyen. Tulevaisuuden työkaluluista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 6.6. Luonnollisesti 

uutta toimintamallia on tarkoitus jatko kehittää, joka tarkoittaisi myös työkalun jatko kehit-

tämistä. Kustannustekijät otettiin huomioon siitä syystä, että uuden työkalun ei ole tarkoitus 

olla käytössä kymmeniä vuosia. Projektin aikana oli tunnistettu, että työkalu tultaisiin hyvin 

todennäköisesti korvaamaan muutaman vuoden päästä toisella järjestelmällä. Case yrityk-

sessä oli meneillään muita suuria hankkeita, jotka vaikuttavat myös yrityspalveluiden pro-

jektitoimituksiin ja siellä käytössä oleviin työkaluihin. 

 

Koska vaihtoehtona ei ollut uuden järjestelmän hankkiminen, kartoitettiin työkaluvaihtoja 

yrityksen tämän hetkisistä työkaluista, jotka voisivat sopia uuden toimintamallin tukemi-

seen. Työkaluvaihtoehtoja lähdettiinkin kartoittamaan yrityspalveluyksikön nykyisistä työ-

kaluista, joita heillä oli jo käytössä. Niin kuin aikaisemmin kerrottiin, jokaisella osastolla oli 

käytössä omat työkalunsa resurssien hallitsemiseen. 

 

Alustavan kartoituksen jälkeen olemassa olevia työkaluja lähdettiin analysoimaan ja arvioi-

maan analyysityökalun avulla, johon määriteltiin toiminnalliset vaatimukset, ei toiminnalli-

set vaatimukset sekä työkalun linkittyminen projektinhallintaan. Jokaisella vaatimukselle 

annettiin painoarvo/painotus 0-5.  

 

0 kuvasi tarpeetonta/hyödytöntä ominaisuutta. 1 kuvasi tulevaa mahdollisuutta, josta usko-

tiin hyötyvän, jos se toteutettaisiin myöhemmin työkaluun. 2 kuvasi mahdollista tarvetta, 

mutta konkreettista tarvetta sille ei oltu vielä tunnistettu. 3 kuvasi hyödyllistä ominaisuutta, 

jolla olisi keskeinen tarve säännöllisessä käytössä. 4 kuvasi välttämätöntä ominaisuutta, 

jonka puute rikkoisi ratkaisun käytettävyyttä olennaisesti. 5 kuvasi pakollista ominaisuutta, 

jonka puuttuminen tekisi työkalusta hyödyttömän.  

 

Vaatimusten painoarvojen luokittelun jälkeen, vaatimukset arviointiin jokaisen vaihtoehdon 

osalta asteikolla 0-3. 0 tarkoitti, että kyseistä vaatimusta ei löydy ollenkaan ja 3 tarkoitti, että 

työkalu tukisi todella hyvin kyseistä vaatimusta. Kunkin työkaluvaihtoehdon ja vaatimuksen 



69 

 

 

 

  

piste saatiin kaavalla (painoarvo * kuinka hyvin työkalu tukee vaatimusta). Tarkat analyysit 

jokaisen kolmen vaihtoehdon kohdalta pisteineen löytyy liitteistä (liite 1.).  

 

Vaatimukset työkalulle tuli uuden toimintamallin kautta.  Tarkka listaus vaatimuksista löy-

tyy liitteistä (liite 1.). Lisäksi vaatimuksissa otettiin huomioon, mitä yleisiä tarpeita uudella 

tietojärjestelmällä tulee olla. 

6.2 Microsoft Project & EPMS 

Tässä kappaleessa esitellään Microsoft Project sekä EMPS (Enterprise Project Management 

System) työkalu yhdistelmää. Tämä työkaluvaihtoehto muodostuu siis kahdessa erillisohjel-

mistosta. Yrityksessä nämä kaksi ohjelmistoa toimivat toisiaan tukevina elementteinä. Esit-

tely osuudessa molemmat ohjelmistot esitellään lyhyesti ja kerrotaan hieman niin käyttötar-

koituksista sekä toiminnoista. Tämän jälkeen käydään läpi kyseisen työkalun hyvät ja huonot 

puolet uuden toimintamallin kannalta. 

6.2.1 Esittely 

MS Project (Microsoft Project) on amerikkalaisen Microsoft Corporation yhtiön projekti-

hallintatyökalu. MS Projectissa ominaisuuksiin kuuluu mm. projektien suunnittelu, rapor-

tointi, kustannusten arviointi ja aikataulutus. Se sisältää itsessään myös projektien resurssien 

hallinnan. (Microsoft Project Product 2014). MS Project on yksi tunnetuimmista projektien-

hallintatyökaluista, jota jotkut saattavat pitää jopa projektihallintaohjelmistojen standarttina. 

Kuvassa 10 on esitelty MS Projectin tehtävien suunnittelua. 

 

EPMS (Enterprise Project Management System) on selain-pohjainen projektinhallintajärjes-

telmä, josta voidaan nähdä mm. projektilistat, projektien alku- ja loppumispäivät sekä pro-

jektipäälliköiden kustannus projektia kohden. EPMS on niin sanottu kevyempi versio MS 

Projectista. EPMS ei sisällä suunnitteluun tai arviointiin liittyviä ominaisuuksia. Case yri-

tyksessä MS Projectin lisätyt projektit eivät automaattisesti siirtyneet EPMS:ään. 
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Case yrityksessä MS Project ja EPMS muodostavat yhden kokonaisuuden. MS Projectissa 

on oleellisia ominaisuuksia, mitä EPMS:stä puuttuu. Toisaalta taas EPMS tukee MS Projec-

tia muutamien sen puutteiden kanssa. Tämän takia ohjelmistot on arvioitu yhtenä kokonai-

suutena. 

 

Kuva 10. MS Project, tehtävien suunnittelu. (MS Project versio 2010 2009) 

6.2.2 Edut 

Analyysistä saatujen tulosten mukaan MS Project & EPMS yhdistelmästä löytyy useita hy-

viä ominaisuuksia uuden toimintamallin kannalta. Suurin osa eduista tulee siitä, että tämä 

yhdistelmä on rakennettu projektihallintaa varten. Varsinkin MS Project on ollut markki-

noilla jo pitkään ja se on hyvin tunnettu projektinhallintaohjelmisto. Yksi tärkeä huomio ja 

suuri etu on, että projektipäälliköt käyttävät jo MS Projectia ja EPMS:ää. Myös suunnittelu 

käyttää EPMS:ää. MS Project & EPMS yhdistelmään olisi syötettynä jo kaikkien meneillään 
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olevien projektien tiedot. MS Projectista löytyy suoraan ominaisuuksia uuden toimintamal-

lin tukemiseen.MS Project sisältää mm. resurssipooli ja resurssien kuormituslaskelmat. MS 

Projectin & EPMS:n tiedon ylläpidettävyys ja sen saatavuus olivat myös hyvällä tasolla. 

6.2.3 Ongelmat 

MS Project & EPMS työkaluun liittyi muutamia kriittisiä ongelmia. Itse työkalun osalta ra-

portoinnin ja ennustettavuuden puutteet nähtiin haasteena. Sen raportointiominaisuudet eivät 

tukeneet kokonaisvaltaistajohtamista. Tämän työn yksi tavoitteista oli luoda malli, joka tu-

kee kokonaisvaltaistajohtamista. EPMS vaatii manuaalista päivitystä, jotta projektien ja re-

surssien tiedot pysyvät ajan tasalla. 

 

Yksi suurimmista ongelmista oli, että EPMS-järjestelmä oli tulossa elinkaarensa päähän. Sen 

ylläpito ja tuki toimintojen lakkauttamisesta oli puhuttu jo hetken aikaa. Tarkkaa aikataulua 

ei kuitenkaan ollut ilmoitettu. MS Projectin haasteena oli, että sitä pidettiin yleensä projek-

tipäällikön työkaluna. MS Project ohjelmistona sisältää paljon tärkeitä ominaisuuksia pro-

jektihallinnan kannalta. Kuitenkin se voi olla liian raskas esim. projektityöntekijöiden mie-

lestä. MS Project & EPMS ei myöskään tukenut henkilötason työhistorian sekä osaamisien 

tietojen tallennusta. 

6.3 CA Clarity PPM 

Tässä kappaleessa esitellään Clarity (CA Clarity PPM) niminen ohjelmisto. Case yrityksessä 

käytetään Clarityä sisäisien projektien resurssien hallitsemiseen. Lyhyen kuvauksen ja omi-

naisuuksien esittelyn jälkeen käydään läpi Clarityn hyvät ja huonot puolet tässä työssä ai-

kaisemmin esiteltyihin kriteereihin peilaten. 

6.3.1 Esittely 

Clarity (CA Clarity PPM) on amerikkalaisen CA Technologies yhtiön tuote projektien ja 

projektiportfolion hallintaan. Clarity sisältää mm. projektien-, resurssien-, kustannusten- ja 

riskienhallinta ominaisuuksia. Clarityssä resurssien kuormituksesta sekä niiden käytettävyy-

destä saadaan luotua erilaisia raportteja. Clarity on tarkoitettu isojen kompleksien projektien 



72 

 

 

 

  

hallitsemiseen. Kuvassa 11 esimerkki kuva Clarity:n Program Dashboardista. (CA Clarity 

PPM 2011) 

 

 

Kuva 11. CA Clarity Program Dashboard (CA Clarity PPM 2014) 

6.3.2 Edut 

Työkaluanalyysin mukaan Clarityn parhaat ominaisuudet löytyvät raportoinnin ja ennustei-

den puolelta. Claritystä on mahdollista saada graafisia raportteja mm. henkilöiden kuormi-

tuksista. Clarity tukee myös hyvin informaation siirtymistä järjestelmän sisällä eli Clarity 

tukee työnohjausta. Projekteihin liittyvät työt saadaan jaettua Clarityn kautta.  

 

Clarityn osalta projektiportfolion hallinta on viety pitkälle. Työkalu-analyysissä tähän ei 

otettu kantaa, mutta pohtiessa uutta toimintamallia ja projektiportfolion käyttöönottoa, Cla-

rityn projektiportfolio-ominaisuudet tulevat esille. Lisähuomina on hyvä mainita, että Cla-

rity on kohde yrityksessä laajalti käytössä. Clarityä käytettiin case yrityksessä useilla eri 

osastoilla. 
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6.3.3 Ongelmat 

Clarityn liittyy kuitenkin muutamia oleellisia puutteita. Clarityn osalta resurssipooli ominai-

suus ei kata kaikkia toimintamallin vaatimuksia. Muun muassa henkilötason työhistoriatie-

dot puuttuivat Claritystä. Clarityn käytettävyys oli myös yksi suurimmista havaituista on-

gelmista. Case yrityksen henkilökunta oli käyttänyt Clarityä mm. sisäisten projektien yhtey-

dessä. Näiden pohjalta saadut kokemukset eivät olleet hyviä. Käytettävyydessä nähtiin useita 

haasteita. Tämän työn aikana tehdyt tutustumiset kyseiseen ohjelmistoon tukivat tätä väi-

tettä. Clarity on selvästi tarkoitettu isompien kokonaisuuksien hallintaan. Clarity ei tukenut 

kovin hyvin yrityspalveluiden toimitusprojektien kaltaisia lyhyempiä projekteja. Clarity oli 

selvästi suunniteltu isompien ja pidempi kestoisten projektien hallitsemiseen. 

 

Clarityn sopivuus uuteen toimintamalliin ja sen tukemiseen olisi ollut haasteellinen. Clarity 

valinta uudeksi työkaluksi olisi tarkoittanut sitä, että uutta toimintamallia jouduttu muok-

kaamaan. Tämän työn tavoitteena oli löytää työkalua, joka tukee toimintamallia eikä toisin-

päin. 

6.4 Excel 

Case yrityksellä oli käytössä useampia Excel-malleja resurssien ja osaamisen hallitsemiin. 

Tässä osiossa esitellään ja arvioidaan jo käytössä olevia malleja sekä yleisesti Excelin sopi-

vuutta uudeksi työkaluksi, joka tukisi uutta toimintamallia. Jo käytössä olevia Excel-malleja 

voidaan hyödyntää uudessa toimintamallissa. Kokonaan uuden Excel-mallin luominen on 

otettu myös huomioon. 

6.4.1 Esittely 

Microsoft Excel ja tämän työn kohteena olevilla osastoilla oli jo olemassa olevia Excel-mal-

leja mm. resurssien ja osaamisien hallintaan. Projektipäälliköillä oli käytössä osaamiskartta 

projektipäälliköiden osaamisista, joka sisälsi mm. kunkin projektipäällikön sertifikaatit, ar-

vion projektiosaamisesta sekä teknisen erityisosaamisen. Taulukossa 2 esimerkki projekti-

päälliköiden osaamiskartasta. Saman Excel-malliin oli arvioitu myös projektipäälliköiden 
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kieli- ja asiakasviestintätaidot. Toimituksessa oli käytössä Excel-malli, johon oli merkitty 

jokainen toimituksen työntekijä, hänen osaamansa tuotteet sekä kuormituksen taso. 

 

 

Taulukko 2. Projektipäälliköiden osaamiskartta. 

6.4.2 Edut 

Excelin yhtenä etuna tunnistettiin sen muokattavuus. Case yrityksessä löytyi Excel-osaa-

mista, joten uusien mallien rakentaminen olisi ollut mahdollista. Siksi analyysissä ei arvioitu 

vain pelkästään jo olemassa olevia malleja. Analyysin mukaan Excel tukee hyvin resurssi-

poolin rakentamista sekä raportointia. Exceliin voidaan rakentaa hyvinkin monipuolisia ra-

portointipohjia, joilla resursseja voidaan analysoida. Lisäetuna Excelissä oli myös sen halvat 
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kustannukset. Se ei tarvitse mitään erillisiä hankintoja tai lisenssejä, koska Excel kuului pe-

rustoimisto-ohjelmistoihin. 

6.4.3 Ongelmat 

Vaikka Excelillä saadaan luotua lähes mitä vain, tarkoittaa tämä taas suurta määrää työtä 

ylläpidossa. Excel ongelmat tulevat esiin sen käytettävyydessä ja visuaalisuuden puuttumi-

sessa. Tämän työn tarkoituksena oli löytää yksi yhteinen työkalu kaikille kolmelle osastolle. 

Työkalun tuli myös samalla tuoda läpinäkyvyyttä resurssien saatavuuteen. Excelin kannalta 

tämä muuttuu haastavaksi, jos useampi sata ihmistä yrittää ylläpitää ja päivittää tietojaan 

samaan Excel-rakenteeseen. Projektitietojen siirtyminen Exceliin olisi myös haastavaa, 

koska kaikki tieto pitäisi tuoda sinne manuaalisesti. Analyysin aikana havaittiin myös haas-

teita tiedon säilymisessä Excelissä. Excel-tiedostot eivät ole luotettavimpia esimerkiksi vi-

katilanteiden aikana. Inhimillisten virheiden sattuessa, tiedon palauttaminen voi olla haasta-

vaa. 

 

Vaikka Excelillä voidaan rakentaa hyvin monimutkaisia ja kattavia malleja, mutta helposti 

hahmotettavia ja visuaalisesti toimivia ratkaisuaja on haastava toteuttaa. Kyse ei ole pelkäs-

tään osaamisesta vaan Excelin oikeasta käyttötarkoituksesta. Loppujen lopuksi Excel on tau-

lukkolaskentaohjelma. 

6.5 SharePoint & Excel 

SharePoint & Excel -yhdistelmätyökalua ei ole analysoitu vaatimusmäärittely analyysin 

avulla, koska sitä ei varsinaisesti ollut vielä olemassa työkalujen analysointivaiheessa. Kui-

tenkin Excel osuudesta saatujen analyysien kautta voidaan arvioida SharePoint & Excel -

työkalun sopivuutta tämän työn tavoitteisiin. Tässä kappaleessa on esitelty SharePoint ja 

Excel. Tämän jälkeen tulee arviot niiden hyvistä ja huonoista puolista työkalun vaatimuksiin 

nähden. 
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6.5.1 Esittely 

SharePoint on yhdysvaltalaisen Microsoft Corporation yhtiön verkkopohjainen tuote, jonka 

kautta yritykset voivat jakaa erilaista sisältöä. SharePointia käytetään usein dokumenttien 

hallintaan ja jakamiseen. SharePoint linkittyy hyvin muihin Microsoft Office tuotteisiin. Esi-

merkiksi Microsoft Exceliin. SharePointista löytyy myös aikataulutukseen liittyviä ominai-

suuksia, jotka on taas integroitu mm. Microsoft Outlookiin. (SharePoint 2016) 

 

Excel on esitelty jo kappaleessa 6.4.1. Excelin osalta lisähuomina aikaisempaa esittelyyn 

voidaan sanoa, että SharePoint pystyy hakemaan erilaista tietoa Excel-pohjista. Exceliä voi-

daan pitää eräänlaisena tiedon säilytyspaikkana tai tietokanta, jonne tiedot kerätään. Share-

Point taas hakee ja vie tietoa Exceliin. SharePoint toimii Excel-pohjan käyttöliittymänä. Esi-

merkki kuvia löytyy kappaleesta 7, missä SharePoint & Excel yhdistelmää on esitelty tar-

kemmin. 

6.5.2 Edut 

SharePoint & Excel yhdistelmätyökalun etuja voidaan osittain arvioida Excelistä tehdyn 

analyysin avulla. SharePoint tuo myös itsessään työkaluun useita hyviä ominaisuuksia. Sha-

rePoint & Excelin etuna voidaan pitää raportoinnin monipuolisuutta. Resurssipoolin raken-

taminen SharePointin ja Excelin avulla on myös mahdollista. SharePointin toimiessa käyt-

töliittymän Excelille, saadaan Excelistä tuotua erilaisia graafisia raportteja ja ennusteita Sha-

rePointiin. Tämä tuo taas visuaalisuutta työkaluun.  

 

Henkilötason osaaminen voidaan myös tuoda yhdeksi resurssipoolin ominaisuuksista. 

Muista työkaluvaihtoehdoista ei löytynyt osaamisien ja työhistorian keräämistä tukevia omi-

naisuuksia. Excelin käytettävyys uuden toimintamallin vaatimana työkaluna nähtiin haas-

teena, mutta SharePointin käyttöliittymä poistaa osan näistä haasteista. SharePointin avulla 

voidaan rakentaa monenlaisia käyttöliittymiä. Lisäksi hyvänä puolena mainittakoon, että 

käyttöliittymää voidaan aina jatko kehittää ilman ulkopuolista osaamista. Esimerkiksi pro-

jektiportfolion hallintaa tukevia ominaisuuksia tulisi lisätä työkaluun sitä mukaan, kun sitä 
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otetaan käyttöön. Case yrityksellä on omaa osaamista SharePointin ja Excelin mallien to-

teuttamiseen. 

6.5.3 Ongelmat 

Vaikka SharePointilla saadaan korjattua useita Excelin puutteita, ei se kuitenkaan korvaa 

manuaalisen ylläpidon tarvetta. Kaikki projekteihin ja niiden resursseihin liittyvät tiedot pi-

tää tuoda ainakin alussa manuaalisesti työkaluun. SharePointissa on integraatio-ominaisuuk-

sia Outlook-kalenterin ja MS Projectin kanssa. Työkalun ensimmäisessä versiossa ei kuiten-

kaan hyödynnetä näitä ominaisuuksia. 

 

SharePoint & Excel työkalun muokkaaminen ja mahdollinen ylläpito vaativat myös erillisen 

resurssin. SharePointiin tehtävät muutokset vaativat erikoisosaamista ja tämän tyyppinen 

osaaminen ei ole yrityspalvelu -osaston sisällä. Toki yrityksen muut resurssit tukevat yritys-

palvelu -osastoa, mutta resurssien saatavuus on aina rajallinen. 

6.6 Tulevaisuuden työkalut 

Jo ennen tämän diplomityön aloittamista case yrityksessä oli pohdittu mahdollisia laajempia 

ja kattavampia projektinhallintaohjelmistoja. Yhtenä mahdollisena ohjelmistona oli noussut 

esille MS Project Online (Microsoft Project Online). MS Project Online on uudempi versio 

MS Projectista. MS Project Online sisältää uusia ominaisuuksia raportointiin, projektiport-

folion hallintaan, viestintään ja resurssien hallintaan. Esimerkiksi projektiportfolio-ominai-

suuksiin liittyy strategian kohdistaminen, jolla projektit voidaan kohdistaa yrityksen tavoit-

teisiin. Projektiportfoliosta saadaan myös yhteenvetonäkymä, jossa on esillä kaikki oleelli-

simmat tiedot projekteista. (Microsoft Project Online 2017) 

 

Tämän työn aikana ei kuitenkaan oltu tehty päätöstä MS Project Onlinen hankkimisesta. 

Näinkin suureen ohjelmistohankintaan liittyy moni asioita. Yhtenä tekijänä voidaan mainita 

kustannustekijät. Investointina MS Project Online on merkittävä. Alustavan tutustumisen 

perusteella MS Project Online voisi sopia uuden toimintamallin tueksi. Tarkempaa analyysia 

ei kuitenkaan tämän työn puitteissa lähdetty tekemään.  
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7 TYÖKALU UUDEN TOIMINTAMALLIN TUEKSI 

Niin kuin aikaisemmin on jo mainittu, tämä diplomityö on tehty luottamuksellisena kysei-

selle case yritykselle, joten kovin tarkkoja kuvauksia työkalusta ei tässä työssä esitellä. Työ-

kalu on kuitenkin kuvattu yleisluontoisesti ja kaikki sen oleellisimmat osat on esitelty. Tässä 

kappaleessa on myös muutamia kuvia työkalun ensimmäisestä versiosta. 

 

Tässä kappaleessa on esitelty toimintamallin tueksi valittu työkalu. Työkalu vaati kehitys-

työtä, joten aluksi on esitelty prosessi, millä menetelmillä työkalu luotiin. Tämän jälkeen on 

esitelty muutamia tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä uusi työkalu sisältää. Osaan esittelystä on 

saatu case yritykseltä kuvia ensimmäisestä työkalun versiosta. 

 

Tämän työn ja projektin tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä yrityspalveluita suorittavan 

osaston toimintaan, joten myös työkalun tuli tukea tätä tavoitetta. Työkalun läpinäkyvyys 

kaikille yrityspalveluiden yksiköille tunnistettiin myös oleelliseksi tekijäksi työkalua valit-

taessa. Jokaisella yksiköllä tulisi olla pääsy tähän järjestelmään, jotta he pääsisivät tarkaste-

lemaan myös muiden osastoiden resurssitilannetta.  

 

Lopulliseksi työkaluvaihtoehdoksi valikoitui SharePoint & Excel -yhdistelmätyökalu. Sha-

rePoint & Excel yhdistelmätyökalu ei ollut mukana analyysissä, koska se luotiin tämän työn 

pohjalta. Projektin aikana havaittiin, että mikään analysoiduista työkaluista ei sovi tarpeeksi 

hyvin toimintamallin tukemiseen. Siksi päätettiin, että uusi työkalu kehitetään täysin nol-

lista. Näin työkaluun voidaan tuoda juuri ne ominaisuudet, mitä uusi toimintamalli vaatii. 

7.1 Työkalun kehittäminen 

SharePoint & Excel valitseminen tulevaksi työkaluksi tarkoitti sitä, että uusi työkalu tulisi 

rakentaa lähes nollapisteestä. Jo olemassa olevia Excel-malleja ja niiden pohjia voitiin hyö-

dyntää uusien Excel-pohjien kehittämisessä. Mitään valmista osiota vanhoista malleista ei 

kuitenkaan saatu. 
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SharePoint & Excel yhdistelmätyökalu kehittäminen tarkoitti sitä, että tuotoksen luomiseen 

tarvittiin SharePoint ja Excel osaamista. Case yritykseltä löytyikin molempiin osa-alueisiin 

tekijöitä. Tämän työn tehtäväksi jäikin kertoa, mitä työkalulla tulisi pystyä tekemään ja min-

kälaisia ominaisuuksia siitä olisi löydyttävä. Työkalu suunniteltiin puhtaasti uuden toimin-

tamallin ehdoilla. Varsinaisesta työkalun toteutuksesta vastasi case yrityksen henkilöstö. 

 

Uuden työkalun kehittämismenetelmäksi valittiin User story -menetelmä. User story -mene-

telmä on yksi tunnettu ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä. User story menetelmässä 

pyritään keräämään järjestelmän vaatimukset lyhyillä ja ytimekkäillä käyttäjäkuvauksilla. 

Kuvauksessa vastaan kolmeen kysymykseen. Kenelle ominaisuus on ja mitä järjestelmän 

odotetaan pystyvän tekevän. Kolmas kysymys, miksi ominaisuus on tärkeä, on harvemmin 

käytetty. (Lucassen, Dalpiaz, van der Werf ja Brinkkemper 2016). Esimerkki user storystä: 

”Järjestelmän pääkäyttäjänä, halua pystyä lisäämään järjestelmään uusia työntekijöitä.” 

 

Case yrityksellä oli hyviä kokemuksia kyseisestä menetelmästä tämän tyyppisten järjestel-

mien kehittämisessä. User story -kuvauksia lähdettiin toteuttamaan uuden toimintamallin 

pohjalta. Olemassa olevien työkalujen kartoitusvaiheessa oli määritelty työkalun pakolliset 

ja tärkeät vaatimukset. Näitä samoja vaatimuksia käytettiin määritellessä User story -ku-

vauksille prioriteetit. Näiden prioriteettien mukaan uutta järjestelmää lähdettiin rakenta-

maan. 5 prioriteetin eli ”pakollinen - työväline on hyödytön ilman sitä” -ominaisuuden ra-

kennettiin ensin. Tästä siirryttiin 4 prioriteetin ominaisuuksiin ja niin edelleen. Kaikki toi-

mintoja ei ensimmäisessä versiossa toteutettu, koska oli tunnistettu, että työkalu vaatii jatko 

kehitystä. 

7.2 Projektien tiedot 

Projektien perustamista ja sen perustietoja varten rakennettiin oma osio. Projektin perustieto 

valikkoon valitaan projektin nimi, asiakas, asiakkaan y-tunnus, mille segmentille projekti 

kohdistuu, kuuluuko se jonkin puitesopimuksen piiriin, projektin hinta ja linkitykset myyn-

nin järjestelmiin. Tämän jälkeen projektille annetaan kuvaus sekä liitetään projektiin liittyvät 
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dokumentoinnit. Tässä vaiheessa projektille voidaan tuoda esimerkiksi alustava projekti-

suunnitelma, sopimuksia ja muita dokumentteja, mitä projektiin tässä vaiheessa liittyy. 

 

Koska projektit ovat toimitusprojekteja niihin liittyy yleensä jokin yrityksen tuote. Tuote 

valikosta voidaan valita projektiin liittyviä tuotteita ja niiden tarkenteita. Jos projektissa on 

kyse niin sanottujen massatuotteiden toimituksesta, merkitään kappalemäärä kenttään toimi-

tettavien tuotteiden määrä. Tuotemerkintöjen jälkeen projektille annetaan suunniteltu aika-

taulu. Jos projekti on jo alkanut, voidaan projektille antaa alkupäivämäärä. Projektin status 

kenttä kertoo, onko kyseessä uusi, meneillään vai loppunut projekti. 

 

Resurssit osiossa projektille voidaan kiinnittää jo tiedossa olevia resursseja. Uuden projektin 

osalta ainoa tiedossa oleva resurssi saattaa olla projektipäällikkö. Välttämättä sekään ei ole 

vielä tiedossa, kun uutta projektia kirjataan järjestelmään. Projektin tietoja voidaan päivittää 

myöhemmin. Resurssille määritetään rooli, henkilön nimi, mille ajelle resurssia tarvitaan ja 

arvioidun kuormituksen määrä prosentteina. Kuvassa 12 on kuvankaappaus uuden työkalun 

ensimmäisestä versiosta. Kuvassa näkyy uuden projektin perustamisikkuna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Projektin perustiedot. 
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Tehtävien jakaminen 

Työkalun avulla jaetaan myös projektien tehtävät. Kuvassa 12 näkyy vain alkavan projektin 

resurssien hakemisosio. Työkaluun toteutettiin myös osio, jossa resursseja voi hakea projek-

tin alettua. Projektipäällikkö hakee projektilleen tarvittavat resurssit roolien mukaan. Re-

surssipyyntö etenee kappaleessa 5.2 kuvatun prosessin mukaisesti. Kaikki tietoa liikkuu uu-

den työkalun sisällä. Resurssit kiinnitetään projektin ja tämä tietoa siirtyy resurssipooli osi-

oon kiinnitetyn resurssin tietoihin. 

7.3 Resurssipooli 

Ensimmäisessä työkalun versiossa resurssipoolissa keskityttiin resurssien kuormitustietojen 

saamiseen. Oleellinen osa kuormitustietojen luomista on kokonaistyöajan laskeminen. Tä-

hän taas linkittyy poissaolotietojen saaminen. Jatkossa resurssipooliin on tarkoitus tuoda 

myös henkilöiden koulutukseen liittyviä tietoja. Projektin lopussa tehdyssä ensimmäisessä 

työkalu versiossa niihin ei vielä keskitytty. 

7.3.1  Resurssikuorma ja poissaolo 

Varsinainen tietojen tallentaminen tapahtui Excelin avulla. Resurssikuormitus osio laskee  

automaattisesti henkilöiden kokonaiskuormitusta. Kuvassa 13 voi nähdä, miltä projektipääl-

liköiden resurssikuormitustietoja. Jokaisen päivän kuormitus saadaan erikseen. Kuormitus-

laskentaan on huomioitu viikonloput sekä poissaolot. Kyseessä ei ole raportointimuotoinen 

tietoa vaan datan säilyttämistä varten rakennettu osio. 
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Kuva 13. Projektipäälliköiden resurssikuorma ja poissaolo tiedot. 

 

Resurssipooli vaatii ylläpitoa myös henkilöiden kirjaamisen ja poistamisen suhteen. Uudet 

henkilöt pitää myös osata sijoittaa oikeaan osaamisryhmään sekä tiimiin. Myöhemmässä 

vaiheessa työkaluun on tarkoitus tuoda ominaisuus henkilöiden osaamisien arvioinnista. Esi-

merkiksi, kuinka hyvin jokin suunnittelu osaa tietynlaisen ratkaisun suunnittelun. 

7.3.2 Lomakirjaukset 

Uuteen työkaluun tuotiin myös loma- ja poissaolokirjaus ominaisuus. Kyseinen ominaisuus 

toteutettiin SharePoint lomakkeen kautta, jossa on linkitys työkalun muihin osiin. Aikaisem-

min kaikki kolme osastoa oli tehnyt kirjaukset omiin Exceleihinsä, mutta nyt loma- ja pois-

saolokirjausten käytännöt yhtenäistiin ja tuotiin uuteen työkaluun. Loma- ja poissaolokir-

jauksessa henkilö syöttää oman nimensä ja esimiehensä nimen. Poissaolon syy valitaan alas-

vetovalikon kautta ennalta määritetyistä valikoista. Esimerkiksi vuosiloma tai sairausloma. 

Tämän jälkeen valitaan kalenterista poissaolon alkamispäivä sekä loppumispäivä, jos se on 

tiedossa. Lopuksi henkilö voi kirjata sijaisensa poissaolon ajalle, jos se on tiedossa. Kun 

lomakirjaus on hyväksytty, siirtyy se automaattisesti kyseisen henkilön tietoihin. Kuvassa 

14 on lomakirjauslomake. 
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Kuva 14. Lomakirjauslomake. 

7.4 Tiedon haku ja raportointi 

Työkalun ensimmäisen version tärkeänä ominaisuutena nähtiin resurssien kuormituksista 

saatavat raportit. Kuormitustiedot saatiin kerätty resurssipooliin syötettävien tietojen kautta. 

Kuormitustietojen hakeminen tapahtui osastojen tai osaamisien kautta. Esimerkiksi tietyn-

laisten projektipäälliköiden osaamisien kautta pystyi hakemaan kyseisten projektipäälliköi-

den kuormituksen. 

 

Tiedon hakuominaisuuksista henkilöiden hakeminen osaamisen perusteella nähtiin tärkeänä 

ominaisuutena. Osaamisperusteisella hakutoiminnolla pyrittiin tukemaan toimintamallin 

avainkompetenssiajattelua. Osaamisperusteisella hakutoiminnolla pystyi hakemaan tietyn 

tyyppistä osaajaa tietylle ajanjaksolle ja näin tarkistamaan, onko kyseistä osaamista saata-
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villa halutulla ajanjaksolla. Uudesta työkalusta pystyi myös hakemaan yksittäisiä henkilöi-

den nimellä. Yksittäisestä henkilöstä oli nähtävillä hänen kuormituksensa määritellyllä ajan-

jaksolla. 

 

Projektitietojen hakeminen järjestelmästä nähtiin vähemmän tärkeänä ominaisuutena, joten 

sen toteuttaminen priorisoitiin alemmas. Työkalun ensimmäisessä versiossa ei ollut vielä 

tätä ominaisuutta. Uuden työkalun tarkoitus ei ollut tuoda uutta projektihallinta järjestelmää 

case yrityksen käyttöön vaan työkalun tuli toimia kokonaisvaltaisena resurssien hallintatyö-

kaluna.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Projektin alkumetreille kävi jo selväksi, että resurssien hallinta ei ole case yrityksessä help-

poa. Samaan johtopäätökseen pystyi tulemaan projektien resurssien hallintaan liittyvään teo-

riaan tutustumalla. Teoriassa esitetyt haasteen moniprojektiympäristöstä ja samojen resurs-

sien käyttäminen useissa projekteissa saman aikaisesti vastasi hyvin case yrityksen tilan-

netta. Aiheeseen liittyvässä teoriassa tunnistettiin, että projektien onnistumisen kannalta 

henkilöstöresurssien hallinta oli tärkeässä asemassa. Tämä edelleen korosti työn tavoitteita 

luoda toimiva resurssien hallinta malli case yritykselle. 

 

Kokonaisvaltainen, yhtenäinen ja läpinäkyvä resurssien hallinta puuttuu case yrityksestä lä-

hes kokonaan. Jokainen yrityspalveluiden toimitusprojekteja toteuttava osasto toteutti re-

surssien hallintaansa omalla toimintamallillaan ja omilla työkaluillaan. Tämä oli koettu case 

yrityksessä jo pitkään haasteeksi. 

 

Heti työn alussa tunnistettiin, että projektien resurssien hallinta vaatii toimiakseen yhtenäi-

sen toimintamallin. Toimintamallia lähdettiin rakentamaan teoriasta saatujen ajatusten ja yri-

tyksen oman näkemyksen kautta. Toimintamallin tueksi tarvitaan myös työkalu, joka tukee 

tätä toimintamallia. Toimiva projektien resurssien hallinta tarvitsee toimiakseen molemmat. 

Moniprojektiorganisaatiossa asiat vielä korostuvat, koska usein organisaatio, projektit ja 

projektien sisältö ovat kompleksisempia ja laajempia. Tekemällä yhtä osuutta resurssien hal-

linnasta oikein, ei saada koko projektiorganisaation resurssien hallintaa toimimaan. 

 

Tässä työssä case yrityksen projektien resurssien hallintaa lähdettiin ratkomaan uuden toi-

mintamallin ja työkalun avulla. Työssä edettiin toimintamalli edellä, koska sen nähtiin ole-

van keskiössä toimivan resurssien hallinnan löytämisessä. Työkalua lähdettiin toteuttamaan 

toimintamallista saatujen vaatimusten ja tarpeiden kautta. Toimintamallin asettamia tarpei-

den vuoksi valmisohjelmistoa ei nähty potentiaalisena vaihtoehtona uudeksi työkaluksi. 

Työkaluvaihtoehdoista tehty analyysi tuki tätä ajatusta. Lisäksi resurssien hallinta tunnistet-

tiin monimutkaiseksi ongelmaksi, joka elää yrityksen organisaation ja liiketoiminnan 

kanssa. Toimintamalli ja työkalu vaatisi todennäköisesti kehittämistä ja muokkausta, jotta se 
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toimisi parhaalla tavalla muuttuvassakin ympäristössä. Näiden syiden takia lopulliseksi työ-

kaluksi valikoitu SharePoint & Excel -yhdistelmätyökalu. Kyseinen työkalu toteutettiin case 

yrityksen omilla resursseilla. Vaatimukset ja suunnittelu tulivat tämän työn kautta. Koska 

työkalu toteutettiin yrityksen omilla resursseilla, ei työkalun muokkaaminen ja jatkokehitys 

tulisi teettämään haasteita. Valmisohjelmiston ei nähty toimivan tarpeeksi hyvin uuden toi-

mintamallin kanssa.  

 

Niin kuin tästä työstä ja varsinkin teoriasta käy ilmi, projektien henkilöstöresurssien hallinta 

ei ole yksinkertainen asia. Ihmisten resursoiminen useaan projektiin samanaikaisesti ei ole 

helppoa tai yksiselitteistä. Projektien aikataulut muuttuvat helposti. Projektit ovat luonnolli-

sesti riippuvaisia toisistaan. Toisen projektin viivästyminen voi viivästyttää toista projektia. 

Mikäli resurssit eivät vapaudu toisesta projektista odotetusti, tulee tästä usein haasteita myö-

hemmin. Harvalla organisaatiolla on ylimääräisiä resursseja. Resurssien yliallokointiinkin 

liittyy omat haasteensa, joita on käyty läpi myös tässä työssä aikaisemmin. 

 

Tämän työn tuloksena luotu toimintamalli ja työkalu ovat alustava ratkaisu monimutkaiseen 

haasteeseen. Uusi toimintamalli ja työkalu vaativat toimiakseen johdonmukaista jatkokehi-

tystä. Liiketoimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuminen tuo omat tarpeensa 

toimintamallin ja työkalun kehittämiselle. Jatkokehitystä tapahtuu luonnollisesti mallin ja 

työkalun käyttöympäristössä case yrityksessä, kun ne on implementoitu ja niitä testataan 

käytännön tilanteissa. Lisäksi, tämä työ toteutettiin tiiviillä aikataululla, mikä on yleinen 

haaste yrityselämässä. Tiivis aikataulu ja itse projektien resurssien hallinnan haasteellisuus 

vaikuttivat kuitenkin olennaisesti tämän työn lopputulokseen. Työn lopputulosta tarkastel-

lessa on myös hyväksyttävä teorian ja käytännön ristiriidat. Näitä ristiriitoja on tunnistetta-

vissa suhteessa case yrityksessä ilmenneisiin käytännön haasteisiin, kuten teoriassa ilmi tul-

leet resurssien hallinnan monimuotoisuus sekä sen linkittyminen useisiin eri projektin hal-

linnan elementteihin. Tämän työn lopputuloksena saadut ensimmäiset versiot palvelevat työ-

hön asetettuja tavoitteita hyvin ottaen huomioon kaikki edellä mainitut haasteet. Toiminta-

malli ja työkalu luovat toimivan pohjan yritykselle muovata niistä räätälöidyt kokonaisuudet 

yrityksen käyttöön jatkokehityksen, implementoinnin ja testauksen seurauksena. Näin haas-
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tavaa ongelmaa ei saada ratkaistua kokonaisuudessaan yhden projektin aikana. Uuden toi-

mintamallin tuominen ison organisaation käyttöön on suuri muutos. Henkilöstö on saatava 

näkemään uuden mallin ja työkalun tuomat hyödyt läpinäkyvyyden, yhdenmukaisuuden ja 

kokonaisvaltaisuuden kautta. Case yritys toteuttaa yrityspalveluiden toteutuksen pääsääntöi-

sesti projekteina, joten yhtenäinen tekeminen on lopulta kaikkien etu. 
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9 YHTEENVETO 

Yhteenveto kappaleessa kuvataan työn tavoitteet ja teorian pääelementit. Lisäksi tässä kap-

paleessa kuvataan työn lopputuloksena toteutettu toimintamalli ja työkalu. Toimintamallista 

ja työkalusta on esitelty tavoitteiden kannalta tärkeimmät ominaisuudet. 

 

Tässä työssä käsiteltiin projektien henkilöstöresurssien hallintaa. Työn tavoitteena oli kehit-

tää toimintamalli sekä sen tueksi työkalu työn tilanneen case yrityksen käyttöön. Toiminta-

mallilla ja työkalulla tavoiteltiin kokonaisvaltaista ja läpinäkyvää resurssien hallintaa case 

yrityksen yrityspalveluiden toimitusprojektien henkilöstöresurssien hallinta. Toimintamalli 

ja työkalu olivat aluksi tarkoitus ottaa kolmen pääresurssiryhmän käyttöön. Tämä työ rajat-

tiin näihin kolmeen pääresurssiin. Kokonaisvaltaisuudella ja läpinäkyvyydellä haettiin yhte-

näistä resurssien hallintaa ja parempaa asiakastyytyväisyyttä, esimerkiksi tarkempi tietoa re-

surssien kuormituksesta auttaa myyntiä kertomaan asiakkaille tarkempia aikatauluarvioita. 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja kehittää uusi toimintamalli sekä työkalu. Niiden imple-

mentointi jätettiin tämän työn ulkopuolelle. 

 

Työn teoriassa käsiteltiin projektien resurssien suunnittelua. Teoriassa kerrottiin myös, mi-

ten moniprojektiympäristö vaikuttaa projektien resurssien hallintaan. Moniprojektiympäris-

tössä samat resurssit toteuttavat useita projekteja samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa omanlai-

sia haasteitaan resurssien hallintaan. Projektien väliset riippuvuudet vaikuttavat oleellisesti 

resurssisuunnitteluun. Resurssisuunnitteluun liittyy mm. työmäärien arviointi, resurssilas-

kenta sekä avainresurssien selvittäminen. Projektien resurssisuunnittelussa tulee huomioida 

myös niin sanotut linjatyöt. Linjatöillä tarkoitetaan projektityöskentelyn ulkopuolella olevia 

tehtäviä. 

 

Case yrityksen organisaatiomuoto on matriisipohjainen organisaatio, vaikka se työskenteli 

pääsääntöisesti projektiluontoisesti. Teoriassa on kerrottu, miten organisaatiomuoto vaikut-

taa projektien resurssien hallintaan. Teoriassa käsiteltiin myös projektiportfolion hallintaa, 

koska se linkittyy oleellisesti projektien resurssien hallintaan. Varsinaiseen toteutettuun toi-

mintamalliin projektiportfolion hallintaa ei aikataulu syistä otettu mukaan. Case yrityksen 



89 

 

 

 

  

tulevaisuuden tahtotilana oli kuitenkin ottaa projektiportfolion hallinta käyttöön toimitus-

projekteissa. Teoriassa käsiteltiinkin projektiportfolion hallinnan oleellisimmat vaiheet ja 

sen ydin ajatus; projekteja pitää tehdä oikein, mutta myös pitää tehdä oikeita projekteja. 

 

Uusi toimintamalli johdettiin teoreettisen viitekehyksen sekä case yrityksen näkemyksen 

kautta. Uudessa toimintamallissa resurssien jakaminen toteutettiin yhtenäisen mallin ja työ-

kalun kautta. Kaikkien kolmen osaston henkilöstö sijoitettiin samaan resurssipooliin. Nyky-

tilassa jokaisella osastolla oli oma tapansa toimia sekä omat työkalunsa omien resurssiensa 

hallitsemiseen. Uudessa toimintamallissa resurssit jaettiin yhteisen poolin kautta. Resurssien 

hakeminen toteutettiin uudessa toimintamallissa osaamisperusteisesti. Osaamisien kartoitta-

minen ja vieminen yhteiseen resurssipooliin oli osa tätä työtä. Tulevaisuudessa puhtaan 

osaamisen lisäksi resurssipooliin on tarkoitus viedä henkilöiden koulutustietoja. Projekti-

portfolion hallinnan osalta esitettiin, että case yrityksen tulisi ottaa projektiportfolion hallinta 

käyttöön. Projekteja tulisi arvioida esimerkiksi pisteytysmallin avulla. Pisteytysmallilla saa-

taisiin yksi luku, jolla projekteja voisi vertailla keskenään. 

 

Uuden toimintamallin luomisen jälkeen lähdettiin tutkimaan, mikä ja minkälainen työkalu 

sopisi uuden toimintamallin tueksi. Työkalua lähdettiin etsimään case yrityksen jo käytössä 

olevista työkaluista. Työkaluvaihtoehdot analysoitiin erillisellä analyysillä. Analyysin ai-

kana nousi esille mahdollisuus eräänlaisesta yhdistelmätyökalusta. Lopulliseksi työkaluksi 

valikoitui SharePoint & Excel -yhdistelmätyökalu. Tämä nähtiin parhaana ratkaisuna, koska 

sopivaa työkalua ei löytynyt nykyisistä vaihtoehdoista. Itse kehittämän työkalun etuna oli 

myös sen muokattavuus ja jatkokehittäminen. Uuteen työkaluun rakennettiin oma tietokanta 

projektitiedoille. Projektitietojen syöttämistä varten rakennettiin myös oma käyttöliitty-

mänsä, mistä projektin voi perustaa uuteen järjestelmään. Samalla projektille pystyi hake-

maan tarvitsemiaan resursseja. Projektien tehtävät jaettiin myös työkalun kautta. Kaikkien 

resurssipoolissa olevien henkilöiden lomien ja muiden poissaolojen hallinta tapahtui myös 

työkalun kautta. 
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Kokonaisvaltaisuuden ja läpinäkyvyyden tuominen työkaluun oli haastavaa. Tuomalla re-

surssit yhteen yhden resurssipoolin kautta ratkaisi osan haasteesta. Tietojen läpinäkyvä liik-

kuminen ja tiedon jakaminen seurantaryhmän tapaamisissa toi tavoiteltua läpinäkyvyyttä. 

Raportointi nähtiin tärkeänä ominaisuutena kokonaisvaltaisuuden kannalta. Raportointiomi-

naisuuksiin kiinnitettiin huomiota jo vaatimusmäärittelyn aikana. Työkalun avulla on mah-

dollista koota erilaisia kuormitusraportteja. Kuormitusraportteja voi luoda osaamisien, yksi-

löiden tai kokonaisten yksiköiden perusteella. Lopputuloksena saatiin luotua ensimmäinen 

versio tavoitellusta toimintamallista ja sitä tukevasta työkalusta. Projektien resurssien hal-

linta ei ole kuitenkaan yksinkertainen asia ja sen takia toimintamalli ja työkalu vaatii jatko-

kehitystä. Resurssien hallinta ja sen toimivuus vaikuttavat projektien aikatauluihin. Aika-

taulu on yksi projektin kolmesta kulmakivestä kustannusten ja laadun lisäksi. 
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