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1 JOHDANTO 
 

Tilaus-toimitusketju eli tilaus-toimitusprosessi koostuu useista yksittäisistä toimintojen 

perättäisistä vaiheista.  Tässä on tarkoituksena muuttaa resurssit ja yrityksen voimavarat 

hiljalleen valmiiksi hyödykkeeksi tai palveluksi eli liiketoiminnaksi.  

 

Tilaus-toimitusprosessi käynnistyy asiakkaan tilauksesta ja myyvän yrityksen 

vahvistuksesta. Vahvistuksen jälkeen tilauspyyntö siirtyy tietoineen mahdollisesti 

tuotantoon tai varastoon riippuen yrityksen tuotteesta ja toimintatavasta. Kun tuote on 

valmis, se siirretään kuljetukseen ja taloushallinto laskuttaa asiakasta. Lopuksi asiakas 

saa tuotteen ja myyvä yritys päivittää varastosaldonsa. 

 

Projektinhallinta tarkoittaa käytännössä työn organisointia ja sen avulla pyritään saamaan 

päätökseen suunnitellusti niin että sen sisältö täyttää aikataulu-, laatu-, ja 

budjettitavoitteensa. Siihen liittyy olennaisesti resurssienhallinta, kuten työvoima, raha, 

raaka-aineet, energia, viestintä ja riskit.  

 

Projektinhallintamenetelmä koostuu joukosta käytäntöjä, jotka tarjoavat ohjeita, 

suosituksia, neuvoja ja menetelmiä projektille tai yksityiskohtaisia prosessikuvauksia. 

Niiden tavoitteena on pitää projekti-alueet hallinnassa ja ne voivat tarjota selkeät ohjeet 

projektiin liittyvään toimintaan. Projektinhallintamenetelmät ovat usein toistuvia käytäntöjä 

tai prosesseja joiden avulla tähdätään tiettyyn lopputulokseen. Ne ovat välttämättömiä 

jotta liiketoiminnan muutos pystytään hallitsemaan onnistuneesti, on sitten kyseessä 

strateginen tai kehitykseen liittyvä muutos.   

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan tilaus-toimitusprosessia ja sen kehittämistä, sekä 

tutkitaan minkälaisia projektinhallintamenetelmiä on olemassa. Työn tavoitteena on 

selvittää miten tilaus-toimitusprosessia voitaisiin kehittää tai tukea projektinhallinnan 

menetelmillä.  

 

Työn päätutkimuskysymys on:  

• Millä tavalla projektinhallinnan menetelmät auttavat tilaus-toimitusprosessin 

kehittämisessä? 
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Pääkysymystä lähestytään käyttäen seuraavia alatutkimuskysymyksiä: 

• Mistä tilaus-toimitusprosessi koostuu? 

• Yleisesti tiedossa olevia tilaus-toimitusprosessin kehitys tapoja? 

• Mitkä projektinhallinnan menetelmät voisivat auttaa tilaus-toimitusprosessin 

kehittämisessä? 

 

Työn laajuus rajataan seuraavasti: 

• Työ koskee työn aikana valittuja projektinhallintamenetelmiä 

• Tarkastelu keskittyy tilaus-toimitusprosessin kehittämiseen 

• Työ   perustuu   jo julkaistuihin   tutkimusartikkeleihin sekä työn tekijän tekemään 

havainnointiin. Työn ei ole tarkoitus kattaa kaikkia aiemmin julkaistuja 

tutkimusartikkeleita. 

 

Työn  toisessa  luvussa esitellään  kirjallisuuskatsauksen  avulla  tilaus-toimitusprosessi 

ja se prosessikehittämisen menetelmiä. Kolmannessa luvussa esitellään 

projektinhallintamenetelmiä.  

 

Neljännessä luvussa esitetään tutkimusmenetelmä, tutkimuksen kulku  ja tutkimuksen 

viitekehys. Saatuja tuloksia tarkastellaan viidennessä luvussa jonka jälkeen tehdään 

johtopäätökset. 

 

Tämä    tutkimus    pohjautuu    kirjallisuuteen    tilaus-toimitusprosessista, 

prosessikehityksestä, projektinhallintamenetelmistä ja tilaus-toimitusprosessin 

kehittämisestä projektinhallinta menetelmillä. Viitekehys mukailee 

kirjallisuuskatsauksessa  esiteltyä Thakkarin teoriaa joka tutkii projektinhallinnan ja tilaus-

toimitusprosessin yhtäläisyyksiä. 

 

Tutkimuksen rajoitteena on se, että työ rajataan koskemaan työn aikana valittuihin 

projektinhallintamenetelmiin, tarkastelu keskittyy tilaus-toimitusprosessin kehittämiseen ja 

työ perustuu aiemmin   julkaistuihin   tutkimusartikkeleihin, mutta sen ei ole kuitenkaan 

tarkoitus kattaa kaikkia julkaistuja tutkimusartikkeleita. 
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2 TILAUS-TOIMITUSPROSESSI JA SEN KEHITYS 
 

Tässä luvussa käsitellään teoriaa, jota tarvitaan tilaus-toimitusprosessin tyypillisessä 

kehityksessä.  

 

2.2 Tilaus-toimitusprosessi 
 

Sakin (2009, 13-15) määrityksen mukaisesti tilaus-toimitusketjun hallinta liittyy tieto-, 

tavara-, ja rahavirtoihin verkostossa ja se koostuu tuottajista, tavaran toimittajista, 

asiakkaista ja jakeluyrityksistä. Määritelmä on suhteellisen lyhyt mutta se kertoo 

oleellisen; tavaratoimitukseen voi osallistua useita toimijoita, mutta ainoastaan tavaran 

virtaus ei ole oleellista. 

 

Sakin (2009) mukaan perättäin suoritettavia toimenpiteitä kutsutaan prosesseiksi. 

Prosessi on sarja tapahtuvia tai suoritettavia toimenpiteitä, joiden avulla saadaan jokin 

tulos aikaiseksi. Usein prosessi-sanaa käytettäessä tarkoitetaan että tapahtumat tai 

suorittaminen on samankaltaisena toistuvaa. Tilaus-toimitusketju on myös prosessi ja sen 

vaiheiden toteuttamiseen on mahdollista osallistua yrityksen sisällä monen eri 

vastuualueen henkilöjä. Tästä syystä voidaan yhtälailla puhua tilaus-toimitusprosessista.  

 

Tilaus-toimitusketjut eli tilaus-toimitusprosessit koostuvat useista yksittäisten toimintojen 

perättäisistä vaiheista.  Näiden tarkoituksena on muuttaa yrityksen voimavarat ja resurssit 

vähitellen valmiiksi hyödykkeeksi tai palveluksi eli siis liiketoiminnaksi.   

 

Tilauksen toimitusprosessi Hokkasen ja Virtasen (2009, 87) mukaisesti yhdistää tuotteen 

valmistusprosessiin osallistuvat yritykset toimittajasta asiakkaisiin. Prosessi alkaa raaka-

ainelähteistä ja päättyy jalostettuun tuotteeseen kuluttajille. Yritykset ovat aina osa 

toimitusketjua ja riippuvaisia asiakkaista ja tuotteista. Prosessiin liittyy sekä asiakkaan 

että myyjän kustannukset, kuten tilauksen vastaanottaminen ja palvelut tai tavaran 

laskuttaminen ja toimittaminen. 

 

Tilaus-toimitusprosessin keskeisimmät vaiheet ovat kuvattu kuvassa 1. 
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Kuva 1. Tilaus-toimitusprosessin keskeiset vaiheet (Lehtonen 2004, 110). 
 

Prosessikaaviossa voidaan nähdä tilaus-toimitusprosessin keskeisimmät vaiheet. 

Prosessi käynnistyy asiakkaan tilauksesta ja myyvän yrityksen vahvistuksesta 

(esimerkiksi myyntiassistentti). Vahvistuksen jälkeen tilauspyyntö siirtyy tietoineen 

mahdollisesti tuotantoon tai varastoon riippuen yrityksen tuotteesta ja toimintatavasta. 

Kun tuote on valmis, se siirretään kuljetukseen ja taloushallinto laskuttaa asiakasta. 

Lopuksi asiakas saa tuotteen ja myyvä yritys päivittää varastosaldonsa. 

 

2.2.1 Prosessikartta ja kaavio 
 

Prosessikartta on yritystason prosessikaavio, kuten Lecklin (2006, 136-149) tätä kuvaa, 

se tarjoaa graafisen esityksen tärkeimmistä liiketoimintaprosesseista ja niiden 

vuorovaikutuksista. Yksittäiselle prosessille luodaan erillinen prosessikaavio. Hyvin 

valmistettu prosessikaavio helpottaa myös prosessien analysointia ja kehittämistä. 

Prosessikaavion avulla voit selvittää esimerkiksi, mitkä ovat arvoa lisäämättömät 

työvaiheet, joissa viivästyksiä tapahtuu, onko päällekkäisyyksiä vai muuten tarpeettomia 

ongelmia. Tavoitteena on yksinkertainen, tehokas ja nopea prosessi. Vastuuhenkilöt tulee 

määrittää jokaiselle prosessille ja hänen vastuunaan on kantaa lopullinen vastuu tiimistä. 

Jäsenille määritetään myös vastuut tarkasti 
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2.2.2 Ajanhallinta ja tuottavuus 

 

Tilaus-toimitusprosessin läpimenoajan lyhentäminen lyhentää toimitusaikaa ja näin 

parantaa joustavuutta ja yleisesti ottaen asiakaspalvelua. Pysyvällä läpimenoajan 

lyhentämisellä pyritään parantaa tuottavuutta. Se voidaan saavuttaa jos 

valmistusprosessista pystytään karsimaan turhia vaiheita.  

 

Läpimenoajan lyhentämisellä saavutetaan seuraavia etuja (Sakki 2003, 147.):  

• tavaran käsittely vähenee  

• tilan tarve vähenee  

• hukkatuotos vähenee  

• toimintaan sitoutuu vähemmän pääomaa  

• ohjausjärjestelmät yksinkertaistuvat 

• valvonta helpottuu  

• yleiskustannukset pienenevät  

• laatuvirheet vähenevät 

• asiakastyytyväisyys paranee  

• toimitusajat lyhenevät  

• taseen vahvistaminen, sillä vaihto-omaisuutta pienennetään ja kaluston ja tilan 

tarve vähentyy 

• myyntikate kasvaa, vaikka myyntihinta voi alentua  

 

2.2.3 Materiaalivirta 

 

Materiaaliohjaus on Sakin (2009, 21-23) mukaan yrityksen ja toimitusketjun läpimenevän 

logistisen prosessin ohjausta. Tämän tarkoituksena on varmistaa myytyjen tuotteiden 

toimituskyky sekä tarvikkeiden ja raaka-aineiden saatavuus. Samanaikaisesti tavoitteena 

on myös hankintojen tai oman tuotannon optimointi niin, että vaihto-omaisuuden 

hankintamenot pidetään mahdollisimman pieninä. 

 

Materiaaliohjauksen tavoitteet liittyvät työn, pääoma- ja tilankäytön tehokkuuteen. Tämä 

siitä syystä, että suuri varasto on usein merkki ongelmista yrityksen sisällä tai yritysten 

välillä. Todelliset tulokset saadaan aikaan vain jos lisätään yhteistyötä. Jos johtoa ei 

saada sitoutettua, on todella hankala saavuttaa näkyviä muutoksia. Käytännön 
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toiminnassa on syytä myös kehittää kaksi asiaa: ensin tavaratoimitusten oikea rytmi ja 

toiseksi saapuvan ja lähtevän tavaravirran jatkuva tasapaino. 

 

Nykytrendissä osa logistiikan osista tai koko toimitusketju mahdollisesti ulkoistetaan 

ulkopuoliselle osapuolelle. Esimerkiksi tukkukauppiaat saattavat olla näkemättä 

myymiään tuotteitaan jos he käyttävät palveluvarastoa. Tuotteiden tuotantoketjun ylävirta 

tarkoittaa että tuote on toimitettu palveluvarastoon ja tuotantoketjun alavirta että tuote 

toimitetaan asiakkaalle suoraan palveluvarastosta. 

 

Materiaalivirtaa voidaan seurata lajin, reitin, tunnisteen, volyymin ja ajan mukaan kuvan 2 

mukaisesti: 

 

Kuva 2. Materiaalivirran seuranta (Hyppönen 2004). 
 

 

2.2.4 Arvoketju 

 

Michael Porterin (1985) esittelemä arvoketjumalli auttaa ymmärtämään toimitusketjua. 

Arvoketju on siis eri yritysten muodostama ketju, jossa tuotteet vaiheittain jalostuvat 

alkutuotteista hyödykkeiksi. Jokaisessa yrityksessä on arvoketju, se voidaan nähdä 
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osana laajaa verkostoa joka alkaa raaka-aineesta ja lopulta päättyy asiakkaaseen. Arvoa 

syntyy asiakkaalle suuressa määrin koko verkoston kautta, ennen yrityksen toimintoja tai 

sen jälkeen. Arvoketjun vaiheita voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden, osien ja muiden 

hyödykkeiden ja palveluiden hankinta, valmistus, tuotekehitys, jakelu ja markkinointi. 

Jokaisen vaiheen aikana hyödykkeen arvo kasvaa, mutta tästä syntyy yhtälailla 

kustannuksia. (Logistiikan Maailma, 2019). 

 

Arvoketjun malli luo sisällön kilpailuedun (competetitive advantage) termille. 

Arvotoiminnot ovat Porterin mukaan ne mistä yritys koostuu. Näistä aiheutuu yrityksen 

kustannukset ja niistä myös syntyy asiakkaiden kaipaama arvo. Yrityksen kilpailuetu 

luodaankin näissä toiminnoissa. 

 

Arvotoiminnot Porter jakoi kahteen pääluokkaan: perustoiminnot ja tukitoiminnot 

taulukossa 1.   

 
 Porterin mukaiset perustoiminnot ja tukitoiminnot arvoketjussa. (Porter, 1985). Taulukko 1.

 
 

Sakki (2009, 15) toteaakin, että kaikki toiminnot olisi suoritettava siten, että syntyvä 

lisäarvo ylittää aiheutuneet kustannukset. Arvoketjuanalyysi on tarkistuslista yrityksen eri 

toiminnoissa työskentelevien kyvystä ja tarpeesta tuottaa arvoa, tämän avulla saadaan 
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asiakas ostamaan tuote tai palvelu. Yritys saavuttaa Porterin (1985) mukaan kilpailuetua 

tekemällä arvo-operaationsa halvemmalla tai paremmin verrattuna kilpailijoihin. 

 

2.2.5 Logistinen prosessi 

 

Logistiset toiminnot, kuten kuljettaminen ja varastoiminen, ovat tärkeitä arvoketjun 

toteutumisessa.  Nämä koostavat yhdessä organisaation tavaran tai palvelun tuottamisen 

vaiheet kokonaisuudeksi. Logistiikka on kuin verenkierron mekanismi elävissä 

olennoissa. (Sakki 2009, 16.) 

 

Logistiikka kuuluu toimitusketjuprosessiin, jossa tavaravirtaa sekä siihen liittyvää 

palveluita, tietoa ja varastointia ohjataan niin tehokkaasti kuin mahdollista 

valmistuslähteiltä lopulliselle kuluttajalle asti. Se voidaan nähdä sarjana erillään 

suoritettavista työtehtävistä ja toimenpiteistä ja siksi sitä voidaan kutsua logistiseksi 

prosessiksi. 

 

Toimiva logistiikka tuo toimitusaikoihin täsmällisyyttä sekä luo edellytyksiä paremmalle 

kokonaisuuden hallinnalle. 

 

2.2.6 Tilaus-toimitusprosessin haasteita 

 

Tilaus-toimitusprosessien monimutkaisuus jatkaa edelleen kasvuaan. Asiakkaat ja 

toimittajat saattavat olla hajallaan ympäri maailman, riski- ja turvallisuusarvioiden 

muutokset, sääntelyn ja vaatimusten noudattamisen esteet, lisääntyneet asiakkaiden 

odotukset lyhyemmistä toimitusajoista ja mukana olevien toimijoiden määrän 

lisääntyminen ovat kaikki tekijöitä, jotka lisäävät toimitusketjun monimutkaisuutta. 

Organisaatioiden on tärkeää pystyä tehokkaasti hallitsemaan tätä kompleksisuutta jotta 

se pystyy saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa ja kannattavuutensa. (Andersson, 

2016.) 

 

Monet organisaatiot todennäköisesti toteuttavat kehitysohjelmia saavuttaakseen 

liiketoimintatavoitteensa ja kannattavuuden, tällaisia on esimerkiksi (Supply-chain 

Mechanic, 2019): 

• Avaintoimintojen ulkoistaminen kuten kokoaminen tai valmistus 
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• Siirtyminen lokaalista globaaliin tilaus-toimitusprosessiin 

• Toimittajan järkeistäminen 

• Yritysten tarjousten käyttöönotto  

• Kustannusten vähentämisohjelmat  

• Lead time reduction -ohjelmat  

• Varaston järkeistäminen  

• Teknologian käyttöönotto 

 

Tämän tyyppiset aktiviteetit vaativat huolellista resurssien koordinoimista jotta 

saavutetaan toivottu lopputulos halutussa ajassa.  

 

Tilaus-toimitusprosessin haasteet tai ongelmat voivat näkyä merkittävinä alaskirjauksina 

tai viivästyksinä kuten kuvassa 3. voidaan nähdä.  

• Boeing alaskirjoitti vuonna 1997 2,6 biljoonaa USD koska toimittaja ei pystynyt 

toimittamaan osia.  

• Vipnet vuonna 1999 GSM portaali viivästyi vuodella toimittajaongelmien vuoksi.  

• Airbusin A380 super-jumbo vuonna 2006 oli melkein 2 vuotta myöhässä.  

• Sonyn Playstation 3 vuonna 2006 antoi mahdollisuuden kilpailijoille kuten Xbox 

360 ja Nintendo Wii.  

• Sainsburyn myöhästyneet liikkeiden avajaiset maksoivat heille miljoonia puntia 

hävittynä liikevaihtona. 
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Kuva 3. Tilaus-toimitusprosessin historialliset haasteet. (Thakkar, M. 2013) 
 

2.3 Projektinhallinnan ja tilaus-toimitusprosessin hallinnan 

yhtäläisyydet 
 

Prosessi on jatkuva toiminto kun taas projektilla on aina etukäteen laadittu aloitus ja 

loppu. Haasteet ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia, kummassakin pyritään pääsemään 

haluttuun lopputulokseen sovitussa aikataulussa, kustannuksissa ja laadussa.  

 

Työssä mainitut tosimaailman tilaus-toimitusprosessin haasteet ovat johtaneet 

ylimääräisiin kustannuksiin tai aikataulun viivästyksiin kuten tyypillisesti myös 

projekteissa. Yhtäläisyyksiä on kuvattu kuvassa 4.  
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Kuva 4. Projektinhallinnan ja tilaus-toimitusprosessin hallinnan yhtäläisyydet (Thakkar, M. 2013). 
 

Kuten kuvasta 4. voidaan havaita, projektinhallinnan ja tilaus-toimitusprosessin hallinnan 

sisältö ovat hyvin pitkälti yhtäläiset, ainoastaan erona se että tilaus-toimitusprosessissa ei 

ole määritetty kuluja kuten projektissa.  

 

2.4 Tilaus-toimitusprosessin onnistumistekijät 
 

Kuvassa 5. Listaus tilaus-toimitusprosessin onnistumistekijöistä. On tärkeää asettaa 

realistiset tavoitteet, tehdä tehokas suunnitelma, löytää vahva sponsori, saada hyvät 

resurssit, pysyä joustavana, suorittaa testaukset ja tehdä riittävää muutoshallintaa. 
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Kuva 5. Seitsemän SCPM onnistumistekijää (Thakkar, M. 2013) 
 

Paras tapa hallita näitä ovat projektinhallinnan prosessit ja menetelmät. (Thakkar, M. 

2013). 

 

Kappaleessa 2.2.6 kuvattiin tilaus-toimitusprosessin haasteita, näiden tekijöiden yhteinen 

haaste on tavarantoimittajien ja asiakkaiden välisten yhteyspisteiden määrä. 

Yhteyspisteet ovat niitä kohtia, jotka yhdistävät kaksi tai useampia yksilöllisiä ihmisiä, 

prosesseja, järjestelmiä, toimintoja tai toimitusketjun kumppaneita. (Andersson, 2016.) 

 

Yhteyspisteet ajavat monimutkaisuutta. Useat onnistuneet organisaatiota hallitsevat 

monimutkaisuutta keskittymällä yhteyspisteisiin. (Andersson, 2016.) 
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2.5 Prosessin kehittäminen 
 

Prosessien kehittäminen Lecklinin (2006, 134-137) pohdintojen myötä lähtee liikkeelle 

nykytilan kartoituksella. Jotta luodaan hyvät lähtökohdat prosessin kehittämistyön 

onnistumiselle, tulee prosessin olla organisoitu hyvin. Jo alkuvaiheessa on tärkeää 

nimetä tarvittavat pääprosessit ja miettiä miten ne voisi sijoittua prosessikartalle. 

 

Prosessianalyysissa laatukustannukset analysoidaan sekä tunnistetaan ja ratkaistaan 

ongelmat. Samanaikaisesti valitaan sopivat työkalut, joilla ongelmia lähdetään 

korjaamaan. Asetetaan myös mittarit, joiden avulla voidaan arvioida kehitystä. Prosessiin 

voidaan tässä vaiheessa tehdä pieniä muutoksia tai tarvittaessa uudistaa se kokonaan. 

Sitten kun prosessia on analysoitu ja uudet toteutustavat saatu valittua, laaditaan  siitä 

parannussuunnitelma, hyväksytetään se tarvittavilla tahoilla ja otetaan lopulta kehitetty 

prosessi käyttöön. 

 

Laadullinen työ sisältää jatkuvan kehittämisen. Sitten kun prosessia on parannettu, 

toimivuutta tulee arvioida säännöllisesti ja uudistuksia tulee tehdä tarpeen ja arvioiden 

mukaan. Prosessille on syytä määritellä myös kriittiset vaiheet, joiden kehittymistä 

voidaan seurata asetetuilla mittareilla. Tärkeää on myös asettaa vaiheille 

hyväksymisarvot, jotta pystytään arvioimaan onko prosessi onnistunut vai ei. 

 

Tuuralan (2010) mukaan toimintoja ei pidä lähteä muuttamaan joista ei löydy virheitä, 

muutos on sallituissa rajoissa tai se johtuu ulkoisesta tekijästä. Jos kohdataan paljon 

ongelmia kerralla, on syytä priorisoida mitä lähdetään muuttamaan ensin koska kaikkea 

ei kannata muuttaa kerralla.  

 

Prosesseja tulee kehittää ja tarkastella aina säännöllisin välein. Onkin sanottu, että 

prosessin kehittäminen on ikuisuusprojekti, sillä ympäristön muuttuessa myös prosessia 

tulee kehittää sen mukaisesti. Prosessin jatkuvasta kehittämisestä opinnäytetyöhön on 

lisätty kuva 6 hahmottamaan tilannetta. 
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Kuva 6. Prosessin jatkuva kehittäminen (Laatujärjestelmät, 2007). 
 

Kuvassa 6. nähdyt kehitysputket lähtevät nykytilanteen kartoituksesta, ja tästä valitaan 

kehityskohde eli kohta jota halutaan kehittää. Kun kehityskohde on valittu, luodaan siitä 

kaaviot jossa määritetään vastuuhenkilöt ja laaditaan ohjeistukset. Tämän jälkeen 

suoritetaan pilotointi jossa varmistetaan, että prosessi toimii. Tämän jälkeen se on valmis 

otettavaksi käyttöön ja valmis koulutettavaksi henkilökunnalle. Koulutuksen jälkeen se 

vakiinnutetaan käyttöön. Ympäristön muuttuessa saatetaan huomata jälleen 

kehitystarvetta ja näin voidaan aloittaa sama kehitysputki alusta. 

 

Työssä tutkitaan miten tilaus-toimitusprosessin kehitystä voitaisiin tukea 

projektinhallintamenetelmillä. Työkalujen valintavaiheessa tulisi harkita onko kehitys niin 

kompleksi että on syytä hyödyntää projektinhallintamenetelmiä. 

 

2.6 Ongelmanratkaisumenetelmät 
 

Yksilöt tai kokonaiset projektiryhmät voivat käyttää ongelmanratkaisumenetelmiä. Jos 

kyseessä on suuri ongelma, kannattaa etsiä useampi ihminen ratkaisemaan ongelma. 

Projektinhallinnan sääntö hajottaa ja hallita koskee myös tätä. Ongelmanratkaisu on 
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tehokasta, kun käytetään iteratiivista prosessia, ts. metodologiaa tai muuta systemaattista 

lähestymistapaa. 

 

Kuvassa 7. esitetään yleistä ongelmanratkaisumallia, malli on lähtöisin Kepner-Tregoe –

mallista. Ongelmanratkaisumalli koostuu viidestä eri vaiheesta. 

 

Ongelma ja sen ymmärtäminen 

• Määritä ongelma ja kuvaa sen ulottuvuus 

• Kerää sekä analysoi data ja kuvaa ongelma 

 

Ongelma voidaan ratkaista vasta sitten kun se on ymmärretty. Ongelman ulottuvuuksia 

sekä laajuuksia on tutkittava tutkimuksen avulla. Ongelma on määritelty laajasti 

poikkeamana oletetusta suorituskykytasosta ja syytä ei tunneta. Jotta ymmärrät 

ongelman, täytyy esitettä asiaankuuluvat kysymykset, kuten: 

• Koska ongelma on esiintynyt ja kenen toiminnassa se näkyy?  

• Mistä ongelma koostuu ja miksi se on ongelma? 

• Kuinka usein ongelma on toistunut ja onko se miten laaja? 

• Voiko ongelmasta esittää tilastoja, tietoja tai todisteita? 

 

Yllä olevat kysymykset ovat välttämättömiä, jotta voidaan puuttua ongelman laajuuteen 

sekä prosessissa oleviin aukkoihin. Ongelman kuvausasiakirjaa aletaan tekemään tässä 

vaiheessa, joka selittää ongelman. Asiakirja lähetetään asianomaiselle 

liiketoimintayksikölle tai loppukäyttäjälle sen varmistamiseksi, että ongelman todellinen 

luonne ymmärretään ja kuvataan riittävällä tarkkuudella. Todellisen ratkaisun tai 

perussyiden tutkinta tehdään myöhemmin. (Murch, R.  2002 ). 

 

Perussyyn selvitys 

• Analysoi ongelma ja sen ulottuvuus ja luettele mahdollinen syy. Etsi tärkeät 

perussyyt tästä joukosta. 

 

Kun ongelma on kuvattu ja hyväksytty, aloitetaan syvällisempi selvitys minkä takia 

ongelma on ilmennyt. Perussyy voi olla perustekijä, jonka poistaminen estäisi ongelman 

esiintymisen tai jopa ilmaantumisen kokonaan. Projektiryhmä saa käyttää tunnettuja 

tekniikoita, kuten aivoriihiä tai prosessikatsausta, perimmäisten syiden määrittämiseen. 

Ongelman syitä on tutkittava tarkemmin syyn selvittämiseksi. 
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Ratkaisujen määrittäminen 

• Etsi sopivat ratkaisut ja arvioi niistä muutama 

• Lopuksi valitse sopivin ratkaisu 

 

Tässä vaiheessa tunnistetaan joitain perussyitä ongelman poistamiseksi. Tavoitteet on 

asetettava päätöksenteolle ja projektiryhmän on sovittava siitä, kuinka he tietävät 

löytäneensä oikeat ratkaisut. Asetettujen tavoitteiden avulla arvioidaan, kuinka hyvää 

ongelmanhallinta on ollut. Kun tavoitteista on sovittu, joukkue voi laatia luettelon 

mahdollisista ratkaisuista. Tässä vaiheessa ryhmän on pystyttävä löytämään ratkaisu 

ongelmaan, olipa kyse sitten uudesta ohjelmistosta, laitteistosta tai prosessien tai 

työnkulkujen muutoksista, henkilöstön muutoksista, uusista menettelytavoista, uudesta 

automaatiosta tai koulutuksesta. Ratkaisu saattaa olla yhdistelmä näistä, sen tulee ajaa 

yrityksen etuja. (Murch, R.  2002). 

 

Päätöksenteko ja suunnittelu 

• Laadi toteutussuunnitelma ja hanki johdon hyväksyntä suunnitelmalle 

• Tarvittaessa hanki lisää resursseja 

 

Kun paras ratkaisu ongelmaan on löydetty, on laadittava toteutussuunnitelma ja 

esitettävä se johdolle. Ongelman ratkaisun lisäksi laaditaan taloudellinen peruste, jonka 

on oltava vankka ja realistinen. Ratkaisun on oltava puolustettavissa ja sen tulee kestää 

myös ankaraa kritiikkiä. (Murch, R.  2002). 

 

Toteutus ja arviointi 

• Toteuta ratkaisu sekä seuraa edistymistä 

• Kerää tiedot edistymisestä ja hienosäädä 

 

Ratkaisun toteutus ja arviointi ovat viimeinen vaihe ja sen tarkoitus on havaita ratkaisun 

valmistuminen ja toimivuus. Lopputuloksena saatetaan joutua vielä viimeistelemään 

ratkaisua. 
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Kuva 7. Ongelmienhallintaprosessi. (Murch, R. 2002). 
 

Lean Six Sigman ongelmanratkaisumenetelmä auttaa löytämään prosessin suorituskykyä 

parantavat tekijät ja muutetaan niitä radikaalisti. Tämä ongelmanratkaisumenetelmä 

tunnetaan lyhenteellä DMAIC ja se koostuu sanoista:  

• määrittely (define) 

• mittaus (measure) 

• analysointi (analyze) 

• parannus (improve) 

• ohjaus (control).  
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Alla olevassa kuvassa 8. On kuvattu tarkemmin DMAIC -ongelmanratkaisuprosessin 

vaiheet. 

 

Kuva 8. Lean Six Sigma DMAIC. (Six Sigma). 
 

DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä on järjestelmällinen tapa ratkaista ongelmia ja 

kehittää ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. (Six Sigma). 

 

2.6.1 Prosessimittarit 

 

Mittaus on olennainen osa prosessien hallintaa. Jos prosessin mittaminen ei ole 

mahdollista, ei sitä voi ohjata. Mikäli prosessia ei pysty ohjata, ei sitä pysty myöskään 

hallita tai johtaa. Jokaiseen prosessiin voi asettaa oman mittarin. Prosessimittareista 
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suurin osa on tilastollisia mittareita, niitä voi siis tarkastella ja tulkita vasta prosessien 

suorittamisen jälkeen. (Sakki 2009.) 

 

Kuvassa 9 voidaan nähdä, että prosessin kytkentöihin sisältyy mittaus ja 

ohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan kerätä palautetta prosessista sen aikana ja sen 

jälkeen. Asiakkaat ja prosessin syötteiden toimittajat antavat palautetta.  

 

 

 

 

Kuva 9. Prosessin kytkennät (Lecklin 2006, 137). 
 

Jokainen prosessi voidaan nähdä mittauskohteena. Yrityksen johdon tehtävänä on 

asettaa keskeiset mittarit, jonka jälkeen prosessitiimi pystyy seurata oikeita asioita ja 

pystyy sitten myös ehdottamaan kehityksen kannalta relevantit mittarit. Tästä seuraa 

usein myös motivaation nousu, koska halutaan ja tiedetään miten voidaan näyttää hyviä 

tuloksia. Kaikilla prosessiin osallistuvilla henkilöillä tulisi olla mittari, johon hän pystyy 

omalla työllä vaikuttamaan. Nämä mittarit voivat esimerkiksi perustua tuottoisuuteen tai 

laatuun. 

 

Tulosmittareilla mitataan lopputuotteen laatu. Tarkastelun kohde ovat moninaiset ulkoiset 

ominaisuudet, esimerkiksi kestävyys tai suorituskyky. Mittariksi voidaan myös asettaa 

asiakastyytyväisyys, arvo asiakkaalle tai menestys markkinoilla.  
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Sisäiset laatumittarit liittyy usein läheisesti yrityksessä olevaan osaamiseen enemmän 

kuin tulosjohtamiseen. Mittarin olisi tärkeää antaa tietoa prosessin arviointia ja 

kehittämistä varten, eikä ainoastaan seurata taloudellisesta tulosta. Hyvänä esimerkkinä 

katetuottoprosentti ei ole kovinkaan kattava mittari, koska sen perusteella on hankala 

päätellä, miten sen saisi kohoamaan. (Lecklin 2006, 140.) 

 

Jotta saadaan oikea tulos, tulee mittausvälineiden olla kunnossa. Jotta mittausvälineiden 

tarkkuutta voidaan ylläpitää, on niitä tarkkailtava ja kalibroitava riittävän usein. (Lecklin 

2006, 151–153.) 

 

Hyvä mittari koostuu seuraavista asioista, se on: 

• luotettava 

• yksiselitteinen 

o ei kiistaa tuloksesta 

• ymmärrettävä ja helppokäyttöinen 

• oikeudenmukainen 

o ei manipuloitavissa lukijan mieleiseksi 

• edullinen 

• nopea 

• olennainen 

(Lecklin 2006, 151–153.) 

 

2.6.2 Perinteiset prosessin kehittämistyökalut 

 

Ongelmien ratkaisemiseen ja prosessien hallintaan on olemassa suurehko joukko 

työkaluja ja apuvälineitä.  

 

Asiakaskyselyt auttavat saamaan arvokasta tietoa yrityksen vahvuuksista sekä sen 

kehittämistarpeista nimenomaan asiakkaan näkökulmasta. Erityinen huomio tulee antaa  

niille palautteille, jotka liittyvät yrityksen kriittisiin menestystekijöihin ja tärkeimpiin 

avaintoimintoihin. Etenkin tilanteissa, joissa erityisen tärkeää on asiakkaan tyytyväisyys ja 

hyvinvointi organisaation kannalta. Asiakasvalituksista saa myös tärkeää tietoa. Valitus  

tai huomautus voi tulla myös ilmi asiakkaan kanssa käydyssä keskustelussa, sen ei 

tarvitse aina olla kirjallinen. Kaikki valitukset tulee tutkia ja niihin on reagoitava. 
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Tuuralan (2010) mukaan kehittäminen yleisesti lähtee liikkeelle jostain virheestä joka 

tulee ilmi toiminnan aikana. Kehittämisen lähtökohtana voi myös olla onnistumisen ajatus 

”sitä lisää, mikä jo toimii”. Tällaisia voi esimerkiksi olla asiakkaalta saatu kiitos tai 

työntekijän saama tunnustus. Positiivinen palautteen perusteella voidaan tehdä 

johtopäätöksiä siitä missä on toimittu hyvin ja mitkä asiat ovat olleet asiakkaalle tärkeitä. 

Tällä tavalla kasvatetaan myös motivaatiota henkilöstön kesken. (Tuurala 2010.) 

 

Lecklinin (2006, 176-178) mukaan tarkistuslistaa voidaan pitää yksinkertaisena 

havaintojen kirjaamismenetelmänä. Tässä tapahtumat määritetään yksiselitteisesti ja aina 

kun havaitaan ongelma, tehdään merkintä ongelmatyypin kohdalle. Tarkistuslistaa on 

syytä käyttää aktiivisesti ja siihen voidaan myös liittää aikatekijä, jonka avulla pystytään 

seuraamaan ongelmien jakautumista eri tyypeille ja ajanjaksoille. 

 

Ohjauskorttiin voidaan tehdä mittaushavaintoja prosessista säännöllisesti. Havaintoja 

varten on asetettu tietyt tavoitteet, joihin tulee pyrkiä. Tämän lisäksi ohjauskorttiin voidaan 

myös määritellä sallitut poikkeamat. Prosessin voidaan sanoa olevan hallinnassa, kun 

tulokset pysyvät näiden valvontarajojen sisällä.  

 

Syy- ja seurausanalyysi on yleisessä käytössä oleva menetelmä ongelmien 

ratkaisussa. Japanilaisen Kaoru Ishikawan luomaa analyysia kutsutaan usein myös 

kalanruotoanalyysiksi sen ulkomuodon takia. Analyysi alkaa siitä että ensin määritetään 

ongelma ja kirjoitetaan se kaavion oikeaan reunaan. Kun tämä on tehty, piirretään 

”selkäruoto” ja siihen poikkiruodot, joiden avulla ryhmitetään ongelman perussyyt, 

vastataan siis kysymykseen miksi. Syitä voi olla  esimerkiksi ihmiset, koneet, 

toimintatavat ja menetelmät. Tärkeää on, että perussyitä ei valita liian monia. Syitä saa 

olla enintään kuusi. Tämän jälkeen määritetään ongelman lähde. Kuvassa 10 nähdään 

syy- ja seurausanalyysi peruspiirteineen. 



22	
	

 

Kuva 10. Kalanruotokaavio (syy- ja seurausanalyysi) (Tuurala 2010). 
 

Ongelmana voi olla esimerkiksi juurikin tilaus-toimitusprosessi. Tähän 

kalanruotokaavioon aseteltuna tarvitut tiedot ja niitä tarkastelemalla usein löydetään syitä 

ongelman ratkaisemiseksi. 

 

Seuraavassa kalanruotokaaviossa tai syy- ja seurausanalyysissä (kuva 11) on kuvattu 

esimerkkinä kahvin kalaruotokaavio. Ongelmana on sen maku ja kalaruotoanalyysiin on 

listattu syyt, joista maku koostuu ja joiden joukosta ongelmantekijät ja ratkaisut tulisi 

löytää. 

 

 

Kuva 11. Kalaruotokaavio, esimerkkinä kahvin maku (Karjalainen 2011). 
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Tässä luvussa esitettyjen syy- ja seurausanalyysien vahvuudet koostuvat mm. ongelman 

havainnollistamisesta, jolloin ongelmaan pystytään perehtymään syvällisesti ja löytämään 

yllättäviä syitä, jotka muuten olisivat voineet jäädä huomaamatta. (Tuurala 2010.) 

Albert Humphrey on kehittänyt SWOT-analyysin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) ja se tunnetaan nelikenttämenetelmänä, jota voi käyttää strategian laatimisen 

apuna. Sitä voi myös hyödyntää oppimiseen tai ongelmiin liittyvissä arvioinneissa, 

kehittämisessä ja tunnistamisessa. Sitä pidetään hyödyllisenä ja yksinkertaisena 

työkaluna yrityksen toiminnan suunnittelussa mutta myös projektien tai hankkeiden 

suunnittelussa. SWOT-analyysin kohteita voi olla useita, näitä voi olla yrityksen toiminta, 

palvelun tai tuotteen asema tai kilpailijakyky ja kilpailijan toiminta. (Sakki 2003.) 

 

SWOT-analyysiä tehdessä, tulee kirjata ylös kuvan 12 mukaisesti analysoidun asian 

heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet. Esitettyjä analyysejä käytetään 

ongelmien havainnollistamisessa ja ratkaisemisessa, sekä nykytilan hahmottamisessa. 

 

 

Kuva 12. SWOT-analyysi 
 

2.6.3 Kehittämisen ongelmat 

 

Pelkästään prosessien ongelmakohtien löytäminen ei ole riittävää, koska prosessien 

kehittämiseen liittyy monesti monia erilaisia haasteita sekä ongelmia. Johdon tulee 

ehdottomasti sitoutua ja tukea kehittämistyötä, ettei kehittämistyön eteneminen hiivu 

alkuinnostuksen jälkeen. Johdon sitoutumisen rooli tulee myös sillon tärkeäksi jos 
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kohdataan muutosvastarintaa. Kehittämiseen liittyvät tavoitteet eivät tule olla liian suuret, 

vaan ennen kaikkea niiden tulee olla realistiset. Prosessiin osallistuville henkilöille tulee 

myös kertoa päämäärät ja panostaa riittävästi heidän koulutukseen, jos tämä on 

tarpeellista. Laadunparannukset eivät aina tuota kustannusten aiheuttamaa hyötyä. (JHS 

152, 2012). 
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3 PROJEKTINHALLINNAN MENETELMÄT 
 

Tässä kappaleessa käsitellään projektinhallinnan menetelmiä. 

Projektinhallintamenetelmät tähtäävät siihen, että projektille saavutettaisiin parempi 

lopputulos. 

 

Projektinhallinta on termi, jota käytetään viittaamaan monenlaisten resurssien 

organisointiin ja hallintaan siten, että projekti päättyy suunnitellussa aikataulussa sisällön, 

laadun ja budjetin suhteen, kuten ennen alkua on sovittu. Näihin resursseihin kuuluvat: 

raha, työ, energia, raaka-aineet, paikat ja tila. Näiden lisäksi projektinhallintaan sisältyy 

viestinnän, laadun ja riskien hallinta projektin aikana. 

 

Charvat (2003, 14) näkee, että projektinhallinnan helpottamiseksi on kehitetty lukuisia 

erilaisia projektinhallintamenetelmiä yritysten tarpeiden mukaisesti. Menetelmän voi 

määritellä näin: se on ryhmä periaatteita tai ohjeistuksia, joita voidaan hyödyntää ja 

räätälöidä tietyssä  tilanteessa.  Projektien näkökulmasta aiemmin mainitut ohjeistukset 

tai periaatteet voivat  esimerkiksi olla tehtävälista, lähestymistapa, valmispohja, kaavio tai 

vaikka muistilista, jonka tarkoitus on olla tukena projektin elinkaaressa. Menetelmän voi 

määrittää myös muutoin: 

• prosessi jossa vaihejoukko ja menettelytavat dokumentoidaan ja saatetaan 

projekti onnistuneesti loppuun asti  

• määritty prosessi projektin lopun toteuttamista varten 

• työvaihesarja projektin edetessä 

• kokoelma menetelmiä, menettelytapoja ja standardeja, joiden avulla määritetään 

suunnittelun ja johtamistapojen yhteensovittaminen, jotta  saadaan toimitettua 

jokin ratkaisu, palvelu tai tuote 

• yhteen sovitettu kokoonpano työkaluja, menetelmiä, tehtäviä, välitavoitteita ja 

rooleja ja vastuita, joiden avulla projekti toteutetaan.  

 

3.1 Projektinhallintamenetelmien yleiskuvaus 
 

On monia erilaisia projektinhallintamenetelmiä on ja niillä yritetään antaa ohjeita siitä, 

miten tulee työskennellä jotta saavutetaan onnistunut projekti. Projektit ovat erikokoisia ja 

niihin soveltuvat erilaiset projektinhallintamenetelmät. Ne voivat antaa hyvin 

yksityiskohtaisia sääntöjä ja ohjeita päivittäiseen työhön tai ne voivat tarjota vain ohjeita 
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ja hyväksi todistettuja käytäntöjä. Paras tai sopivin projektinhallintamenetelmä on vaikea 

määritellä, mutta jokainen on räätälöitävä projektille. Projektinhallintamenetelmän valintaa 

miettiessä tulisi harkita: 

• Tärkeimmät rajoitteet projektissa (resurssit, laatu, aika) 

• Organisaation ydinarvot 

• Bisnestavoitteet projektissa 

• Riskit 

• Projektin kokoluokka 

• Sidosryhmät 

• Projektin monimutkaisuus 

 

Projektinhallintamenetelmien avulla voidaan saada etua: 

• Vähentää kustannuksia ja tuotannon kehitys 

• Vähentää toimitusaikoja 

• Parantaa kustannusten ja resurssien hallintaa 

• Parantaa asiakastyytyväisyyttä 

• Luoda enemmän laatua ja lisää luotettavuutta 

• Luoda parempaa sisäistä kommunikaatiota 

• Luo työntekijöille työmoraalia  (Barron, M, 2009). 

 

Seuraavissa kappaleissa tutkitaan erilaisia projektinhallintamenetelmiä ja niiden 

ominaisuuksia. 

 

3.2 Työn ositus (WBS) 
 

Työn osituksessa projekti-aikaiset työt on organisoitu ryhmiin, jotka tarjoavat yleiskuvan 

projekti-aikaisista töistä ja projektista. Työn ositus (PMBOK, 2018) tarkoittaa 

projektiaikaisten töiden erittelyä hierarkisista töistä. Sen avulla työlohkot voidaan nähdä 

ymmärrettävässä muodossa ja visuaalisesti. Työosio alkaa ylälaatikosta, joka sisältää 

koko projektin päätuotoksen. Päätuotanto on jaettu pienempiin osiin, kuten suunnittelu ja 

rakentaminen. Alajaot jaotellaan edelleen pienempiin töihin, kunnes yksittäiset tekijät 

voidaan saada resursseiksi. 

 

Työnjaolla on Duncanin (1996) mukaisesti monia etuja projektin määrittelyssä ja työn 

organisoinnissa. Projektien aikataulut ja kustannukset on helppo laskea määrittelemällä 
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aika ja kustannukset kullekin  yksittäiselle tehtävälle. Työn osituksella voidaan myös 

osoittaa projektiriskit. Esimerkiksi projektin hidastuminen nähdään, jos jokin 

alakokonaisuus tai yksittäinen työ ei etene. Työt voidaan jakaa värin mukaan etenemisen 

mukaan. Punaista voidaan käyttää esimerkiksi töihin, jotka eivät etene tai joissa ei ole 

ongelmia, keltaisia mahdollisiin riskeihin ja vihreää hyvin tehtyihin töihin.  

 

Työn ositusmenetelmällä voidaan tarkastella projektin laajuutta sekä jakaa haluttu työ 

resurssien kanssa, jotka sitä tekevät. Se osoittaa myös yhteydet tehtävien, organisaation 

ja kustannuksien välillä. 

 

Seuraava kuvio 13. osoittaa työn ositus -menetelmällä valmistetun ohjelmistotuotteen 

julkaisun. Projektin päätuotteet on jaettu pienempiin, hallittavissa oleviin komponentteihin, 

kunnes tuotokset on jaoteltu tarvittavan yksityiskohtiin tulevien projektitehtävien 

tukemiseksi (suunnittelu, toteutus, kontrolli ja sulkeminen). Kustannukset ja kestot 

voidaan sitten määritellä tehtäville. (Duncan, R. 1996 ). 

 

 

Kuva 13. Työn ositus. (Duncan, R. 1996). 
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Työnositusmenetelmä auttaa organisoimaan työtä sekä aikataulutuksessa ja 

kustannuksien laatimisessa, siinä ei kuitenkaan seurata projektin sidosryhmiä, riskejä, 

tuotteen laatua tai riskejä. 

3.3 Vesiputousmalli 
 

Vesiputousmallia hyödynnetään useimmiten on ohjelmistontuotantoprosessissa, ja 

suunnittelu ja toteutus etenevät askel askeleelta. Vesiputousmallissa oletetaan, että 

kaavion alla olevat työt käynnistyvät vasta kun yllä olevat ongelmat ovat saatu ratkaistua 

ja tarkastukset on suoritettu onnistuneesti. Tämän mallin kehittäjä on tohtori Winston W. 

Royce, ja se näyttää sarjan vaiheita, jotka menevät ylhäältä vasemmalta oikealle alas. 

Projektitoiminnot kulkevat ylhäältä alas erillisissä ja peräkkäisissä vaiheissa. Vaikeasti 

hallittavissa hankkeissa tämän käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, sillä 

vesiputousmallissa on omat ongelmansa. Ongelmat liittyvät siihen että sitä käyttämällä 

voi saada tunteen että kaikki etenee ongelmitta vaikka todellisuudessa ei ole realistisia 

arviota kustannuksista aikataulusta. Kuvassa 14. on esimerkkiprojekti joka alkaa 

ohjelmiston suunnittelusta ja etenee koodaukseen sekä lopulta mallinnukseen. 

 

Vesiputousmalli on hyödyllinen ”putkimaisen” työn suorittamisessa. Työn eteneminen on 

tällöin askelmaista ja valmis tuote saadaan lopputuotoksena ulos. Usein suurten 

projektien tekeminen ei ole niin yksinkertaista, vaan projektissa on useita samanaikaisia 

vaiheita, jotka on otettava huomioon. 
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Kuva 14. Vesiputousmalli. (Forsberg, K. 2003). 
 

3.4 PMBOK 
 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) on projektijohtamisen yleisteos jonka 

on julkaissut projektijohtamisen kansainvälinen järjestö Project Management Instituten 

(PMI). PMBOK kuvaa projektijohtamiseen liittyviä prosesseja ja antaa projektin hallintaan 

yleisiä ohjeita. 
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Tämän yleisteoksen mukaisesti projektinhallinnalla pyritään sovittamaan tieto, taito, 

työkalut ja tekniikka projektin töihin niin, että saavutetaan projektin tavoitteet.  

 

PMBOK koostuu viidestä prosessista ja kymmenestä tietoalueesta. Prosesseja ovat 

(PMBOK Guide, 2018): 

• Aloittaminen 

• Suunnittelu 

• Suorittaminen 

• Valvonta ja hallinta 

• Lopettaminen 

 

PMBOK sisältää viisi erilaista prosessia ja niiden kuvataan olevan liitettävissä oelvia 

toimenpiteitä, joiden avulla saadaan tehtyä etukäteen määriteltyjä palveluita tai tuotteita. 

Jokaisen prosessi sisältää tekniikat, työkalut, syötteet, ja tuotokset. Tämä yleisteos pyrkii 

kuvaamaan projektinhallintaan liittyvät eri vuorovaikutukset, tavoitteet ja prosessit, joita 

ne suoraan palvelevat. 

 

PMBOK ei anna tietoa tietoa tarvittavista tekniikoista, miten prosessit voitaisiin viedä  

lävitse, vaan se kuvaa vain prosessit ja niiden välillä olevat yhteydet (Matos, S. 2013). 

 

Aloittaminen koostuu prosesseista, joiden avulla uusi projekti tai sitten nykyisen projektin 

uusi vaihe voidaan määrittää. Tämän myötä määritetään alkuperäinen laajuus ja 

rahalliset resurssit, sisäiset ja ulkopuoliset sidosryhmät sekä projektipäällikkö. Projekti 

voidaan aloittaa kaikkien tarvittavien esitietojen määrityksen jälkeen.  

 

Suunnittelu sisältää aliprosesseja, joilla pyritään määrittelemään projektin töiden 

kokonaislaajuutta ja tavoitteita. Tämä sisältää myös projektisuunnitelman ja 

projektidokumentaation valmistelun. (PMBOK Guide, 2018). 

 

Projektisuunnitelma ja projektidokumentaatio tulee päivittää säännöllisesti. 

Projektisuunnitelman ja projektidokumentin avulla luodaan loppuvaiheessa näkemys 

projektin laajuudesta, aikataulusta, kustannuksista, laadusta, viestinnästä, 

henkilöresursseista, riskeistä ja hankinnoista (Matos, S. 2013). 

 

Suorittamisessa on aliprosesseja, joiden avulla päästään projektin tavoitteisiin tekemällä 

projektissa sovitut työt. Olennaisesti tähän sisältyy koordinointi ja hallinta liittyen 
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sidosryhmiin ja projektisuunnitelmassa määritettyihin tehtäviin. Tämä saattaa vaatia 

suunnitelmien päivitystä tehtävien tekemisen myötä jolla on myös vaikutusta töiden 

kestoon ja resurssien saatavuuteen. (Matos, S. 2013). 

 

Valvonnan ja hallinnan tarkoituksena on seurata ja arvioida projektin edistymistä ja 

tunnistaa alueet, jotka voivat aiheuttaa suunnitelmien päivitystä. Tämän myötä projektia 

seurataan jatkuvasti ja säännöllisesti, että voidaan huomata muutokset alkuperäiseen 

projektisuunnitelmaan verrattuna.  

 

Projektin lopetuksen aikana halutaan saada valmiiksi kaikki työt, vaiheet ja sitoumukset. 

Kun nämä ovat valmistuneet, saadaan vahvistus siitä, että määritetyt tehtävät ovat 

valmistuneet ja projekti on valmis suljettavaksi (Matos, S. 2013). 

 

Tietoalueet ovat (Matos, S. 2013): 

• Aikataulun hallinta 

• Kokonaisuuden hallinta 

• Kustannusten hallinta 

• Resurssien hallinta 

• Laadun hallinta 

• Laajuuden hallinta 

• Viestinnän hallinta 

• Riskien hallinta 

• Sidosryhmien hallinta 

• Ostojohtaminen 

 

Aikataulun hallinta sisältää prosessit projektin loppuun saattamiseksi aikataulussa. Siihen 

sisältyy prosesseja kuten suunnittelun, hallinnan ja suoritusdokumenttien suunnittelun. 

Myös sen olisi yksilöitävä lopputuloksen saavuttamiseksi vaadittavat työt ja arvioitava 

resursseja vaadittavan työn suorittamiseksi. Tässä osassa annetaan myös alustava arvio 

tehtävien kestosta ja valvotaan ja seurataan aikataulua. 

 

Kokonaisuuden hallinta sisältää prosessit ja tehtävät, jotka tunnistavat, yhdistävät, 

yhtenäistävät ja koordinoivat erilaisia prosesseja ja projektinhallintatehtäviä eri 

prosessien välillä. Yhteisöjohtaminen sisältää resurssien käyttöä, kilpailevia omaisuuseriä 

ja optioita koskevat päätökset. 
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Laajuuden hallinta koostuu prosesseista, joilla varmistetaan, että projektissa on vain 

vaadittu työ eikä ylimääräistä työtä. Soveltamisalan hallinnan tavoitteena on rajoittaa, 

mitkä työpaikat ovat tekemisissä ja mitkä eivät. Prosesseihin sisältyy mm. mitkä asiakirjat 

projektimääritys vaatii, projekti- ja tuotespesifikaatiot sekä projektityön määrittely 

pienempiin osiin. 

 

Kustannusten hallinta sisältää prosessien suunnittelun, arvioinnin, budjetoinnin, hallinnan 

ja kustannusten hallinnan projektin pitämiseksi kurssilla. Se sisältää prosessit 

dokumenttien määrittelemiseksi kustannussuunnittelua, hallintaa ja hallintaa varten sekä 

kustannusten arviointi ja budjetin asettaminen. 

 

Laadunhallinta sisältää prosessit, joissa määritellään laatupolitiikat ja vastuut niin, että 

projekti tuottaa vaadittavat vaatimukset. Ne määrittelevät laatuvaatimukset ja projektin ja 

tuotteiden standardit ja millainen dokumentaatio laatuvaatimukset ovat. Se määrittelee 

myös laadunvalvonnan ja dokumentoinnin prosessit. 

 

Resurssien hallinta sisältää prosessit projektiryhmän organisoimiseksi, johtamiseksi ja 

johtamiseksi. Projektiryhmän jäsenet hallitsevat eri osaamisalueita, he voivat olla osa-

aikaisia tai kokopäiväisiä hankkeessa ja olla mukana koko projektin ajan tai osan siitä. 

Tämän aikana määritetään hankkeen roolit ja vastuut, laaditaan resurssisuunnitelmat ja 

tarvittavat osaamisalueet yksilöidään. 

 

Viestinnän hallintaan kuuluu prosesseja, joilla varmistetaan viestintä ja projektin 

tuottaman tiedon oikea-aikainen ja asianmukainen jakelu, suunnittelu, hallinta, sekä 

dokumentointi. Projektitiimi viestii organisaation projektin jäsenten ja organisaation 

ulkopuolisten jäsenten kanssa usein. Tehokas viestintä eri osapuolten välillä vaikuttaa 

hankkeen tulokseen. Prosesseihin sisältyy viestinnän suunnittelu, hallinta ja hallinta. 

 

Riskienhallinnalla pyritään analysoimaan, hallitsemaan ja hallitsemaan projektiriskejä. 

Tavoitteena on minimoida riskien kielteiset vaikutukset projektiin. 

Riskienhallintaprosesseihin kuuluvat riskien priorisointi, riskien tunnistaminen, 

riskianalyysi sekä riskien hallinta. 

 

Ostojohtamisella pyritään varmistamaan hankkeen pääsy kaikkiin hankkeeseen 

tarvittaviin ulkoisiin tuotteisiin ja palveluihin. Prosesseihin sisältyy hankintapäätösten 
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hankintojen hallinta ja sulkeminen, potentiaalisten myyjien valinta ja dokumentointi  

(PMBOK Guide, 2018). 

 

3.5 Gantt-kaavio 
 

Henry  Gantt  ja  Henri  Fayol tunnetaan projektinhallinnan  esi-isinä. Gantt on kehittänyt 

lukuisia työkaluja suunnittelua ja hallintaa varten, näistä tunnetaan parhaiten Gantt-

kaavio jossa kuvataan työtehtävät ja niiden edistyminen horisontaalisina janoina vasten 

vertikaalisesti esitettyä aikajanaa. 

 

Pelin  (2008,  125)  toteaakin,  että  janakaavio on yksi varhaisimmista  menetelmistä  

aikataulujen  hallintaan,  joka tunnetaan yhtä hyvin myös termillä gantt-kaavio.  

 

Henry Gantt kehitti tämän yksinkertaisen janakaavion 1900-luvun alussa, jossa tehtävien 

nimet on sijoitettu riveille kaavion vasemmalle puolelle. Jokaisessa tehtävärivissä on 

jana, joka kuvaa tehtävien aloitus- ja lopetusajan ja keston. Tehtävän etenemistä 

kuvataan tummuttamalla lohko työn edetessä. Pelin (2008, 126) mukaan varhaisten 

janokaavioiden päähaittapuoli on, että ne eivät kuvaa tehtävien keskinäistä riippuvuutta. 

Riippuvuuksien puutteen vuoksi kaavio ei myöskään anna selkeää kuvaa tehtävän 

priorisoinnista ja mahdollisista pelivaroista 

Alla olevasta kuvasta 15 voidaan nähdä janakaavion rakenne. Tehtävät on kuviossa 

kirjattu a, b, c ja niin edelleen. Suorakaiteet sitten taas kuvaavat tehtävien ajallisen 

edistymisen. Riippuvuudet kuvattu tässä nuolilla:  

 

 

Kuva 15. Gantt-kaavio esimerkki. 
 

Henry Gantt halusi ymmärtää kaavioiden avulla monimutkaisia rakennusprosesseja, ja 

keksi erilaisia tekniikoita tätä varten esimerkiksi määrittelemällä tehtävien kestoja, 

kustannusarvioita ja vaihetuotteita. Gantt-kaaviota on kehitetty eteenpäin mutta se on silti 
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pääpiirteiltään hyvin samankaltainen alusta alkaen. Gantt siis sai perustavanlaatuiset 

kysymykset esitettyä visuaalisessa muodossa. Hän teki esimerkiksi seuraavanlaisia 

kysymyksiä: 

• Kauanko projekti kestää? 

• Miten kauan tehtävät kestävät? 

• Milloin tehtävien täytyy alkaa ja loppua? 

• Mitkä kriittiset tehtävät täytyy saada valmiiksi? 

• Mitä resursseja tarvitaan? 

• Kuka on vastuussa mistäkin tehtävästä? 

• Miten jokin muutos vaikuttaa projektin laajuuteen? 

• Miten tehtävien viivästyminen vaikuttaa projektiin? 

• Mitkä ovat yksittäisen tehtävän kustannukset? 

• Mitkä ovat kokonaiskustannukset? 

• Edistyykö projekti suunnitellusti? 

• Voiko projektia nopeuttaa? 

• Miten aikataulusta jääminen voidaan korjata? 

 

Gantt-kaavioita kutsutaan sarakkeiseksi etenemiseksi, joiden tarkoituksena on esitellä 

projektitehtävät ja niiden ajoittaminen janoissa ja sarakkeissa. Gantt-kaavion ideana on 

tehtävien jakautuminen ja työpakettien määritytyminen tehtäviksi, joista kullekin on 

mitoitettu kesto. 

 

Gantt-kaavioiden, kuten muidenkin aikataulutekniikoiden, kannalta on tärkeää, että 

tietyille esiintyjäryhmille osoitettavat tehtävät määritellään muutaman viikon ajanjaksoiksi, 

eivät pidemmiksi tai lyhyemmiksi. Pitkiä aikoja on vaikea hallita ja lyhyempiä aikoja voi 

olla vaikea hallita ja noudattaa. Arviot olisi kuitenkin tehtävä vähintään tasolle, jolle 

tavoitteet asetetaan. 

 

Lyhyempien projektien aikataulusta voidaan tehdä myös hyvin tarkka, mutta usein 

tärkeämpää on keskittyä aktiiviseen työnjohtoon eikä suunnitella ja seurata liian raskaasti 

tehtävien riippuvuuksia. Monivuotisissa hankkeissa aikataulut voidaan tehdä useilla 

tasoilla, kuten strateginen vuosisuunnitelma, muutaman viikon taktinen suunnittelu, 

kuukausittainen työpaketti tai operatiivinen viikkotaso. 
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Gantt-kaavio on suosittu yksinkertaisen toteutuksen ja luettavuuden vuoksi. Ne toimivat 

hyvänä viestintävälineenä asiakkaan, alihankkijoiden, projektiryhmän, ja muiden 

sidosryhmien välillä. On helppo nähdä, milloin tehtävä pitäisi tehdä. Ne ovat erinomaisia 

visuaalisia työkaluja kommunikointiin ja seurantaan. 

 

 

 

Kuva 16. Gantt-kaavio (Duncan, R. 1996). 
 

Gantt-kaavion avulla on kätevää hallita pieniä projekteja ja se auttaa hallitsemaan 

aikataulua, tehtäviä, kustannuksia ja resursseja. Tämä on samankaltainen työ osituksen 

kanssa koska tämäkään ei ota kantaa laadun- ja riskienhallintaan, organisaation 

muodostumiseen tai projektin vastuisiin. 

 

3.6 Scrum 
 

Scrum on sovelluskehityksen apuna käytetty malli, jonka avulla määritetään millä tavalla 

projektia voidaan ohjata. Sitä voi hyvin myös hyödyntää muissakin projektien hallinnassa. 

Tässä keskitytään projektin jatkuvaan kontrolliin ja vaiheistamiseen. Scrumia voidaan 
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kuvata empiiriseksi menetelmäksi, jonka on tarkoitus tuoda projektiin läpinäkyvyyttä ja 

mahdollisuuksia tarkastelulle ja mukautumiselle (Struele, T. 2016).  

 

Scrum-tiimi koostuu tuotteen omistajasta, Scrum Masterista ja tiimistä. Tuotteen omistaja 

on usein kyseessä olevan tuotekehitysprojektin projektipäällikkö ja hän on vastuussa 

tuotteen ominaisuuksista. Scrum Masterin vastuu on kehitystyön päivittäiset kysymykset, 

työskentelee ryhmän kanssa ongelmien ratkaisemiseksi, hidastaa työtä ja johtaa 

päivittäisiä kokouksia. Tiimiin kuuluu kaikki projektin ihmiset. 

 

Projekti alkaa työluettelon luomisella, jossa luetellaan tuotteelle tarvittavat ominaisuudet. 

Ominaisuuksien perusteella suunnitellaan seuraavan sprintin kesto ja mitkä valitut 

ominaisuudet kehitetään sprintissä. Sprintin aikana joukkue tekee valitut sprintin 

ominaisuudet ja sprintin aikana vaatimuksia ei saa muuttaa. Scrum-tiimi kokoontuu 

päivittäin lyhyen katsauksen edeltävänä päivänä tehdystä työstä, tulevista töistä ja 

haasteista. Jokaisen sprintin lopussa Scrum Master, omistaja ja joukkue arvioivat valmis 

sprintin ja joukkueen jäsenet jakavat kokemuksensa sprintistä. Katsauksen jälkeen 

kiertue alkaa taas uuden sprintin suunnittelusta. Tämä arvioi ominaisuudet uudelleen ja 

mitkä työt sisällytetään seuraavaan sprinttiin. 

 

 

 

Kuva 17. Scrum-kehys (Scrum Framework. 2018). 
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Scrum-mallissa töitä tehdään määritetyn aikaisina sprintteinä ja tämä malli sopisi myös 

muissa erilaisissa projekteissa ja niiden projektinhallinnassa.  

 

3.7 Kanban 
 

Kanban tarjoaa visuaalisia tapoja hallita prosessin työmäärää. (Turner, R. 2012). Sen 

tarkoituksena on visualisoida työtä, jonka tavoitteena on rajoittaa olemassa olevaa työn 

laajuutta sekä jatkuvasti parantaa sitä. Kyseessä on vähemmän tarkka menetelmä kuin 

mm. Scrum, joten sen käyttöönotto on helpompaa ja kevyempää. 

 

Kanbanin avulla työ organisoidaan Kanban-kaavion avulla. Taulukon sarakkeilla 

kuvataan vaiheet, joiden läpi kulkee tehtävät. Jokainen sarake sisältää omat 

keskeneräiset (WIP) rajoitukset. Mikäli vaiherajoitukset ylitetään, ryhmän on aloitettava 

työskentely kyseisessä vaiheessa olevien tehtävien kanssa. 

 

Visuaalisuus pyrkii poistamaan prosessin pullonkaulat ja auttaa ryhmää tunnistamaan 

alueet, joilla työnkulkua voidaan kehittää. Aloittaminen on yksinkertaista ja helppoa, 

tarvitset vain Kanban-taulukon ja WIP-rajapäätökset. Se auttaa sinua näkemään, milloin 

työsi ei etene ja kuinka kauan se vie. Se tekee ongelmista myös näkyviä, mikä voi 

parantaa tehokkuutta. 

 

 

 

Kuva 18. Kanban-taulu. (What is Kanban Card in Lean Manufacturing. 2018). 
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3.8 Prince2 
 

Prince2 (Projects In Controlled Environments) tunnetaan prosessiperusteisena 

projektinhallintamenetelmänä. PRINCE2:sta käytetään yli 150 maassa ja 20 000 

organisaatiossa ympäri maailman. (Prince2 Foundation) 

 

Sitä käytetään laajasti niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla ja se tarjoaa parhaat 

käytännöt projektinhallintaan. Prince2 kuvaa projektia näin: ”Väliaikainen organisaatio, 

jonka tehtävä on toimittaa yksi tai useampi liiketoiminnan tuote vallitsevan 

liiketoimintamallin mukaisesti” 

 

Prince2 tarjoaa parhaita käytäntöjä projektinhallinnalle ja sitä voidaan soveltaa kaiken 

kokoisiin ja minkälaisiin hankkeisiin vain (Mera Sánchez, s. 2013). Se on laajalti 

hyväksytty ja ymmärretty menetelmä. Se määrittelee selvästi vastuut, valtuudet, 

viestinnän ja valvonnan. Se keskittyy selittämään, mitä projekti tuottaa, kuka sen tekee, 

miksi se tehdään ja kenelle se tehdään (Prince2-säätiö). Sen tavoitteena on luoda hallittu 

ja hyvin hallittu projektijohtamisympäristö, tarjota selkeät prosessit ja tarjota siihen 

liittyvien elementtien kautta yksiselitteinen tapa toteuttaa kaikenlaisia projekteja. 

 

Prince2 sisältää seitsemän prosessia: 

• Projektin valmistelu 

• Projektin käynnistäminen 

• Projektin ohjaaminen 

• Projektin kontrollointi 

• Projektituotosten hallinta 

• Projektivaiherajojen hallinta 

• Projektin päättäminen 

 

Prince2 tarjoaa neuvoja ja opastaa projektin kaikista näkökohdista projektin alusta 

loppuun saakka. Se näyttää olevan kattava projektijohtamisopas, jonka tarkoituksena on 

antaa yksityiskohtaiset ohjeet projektin etenemisestä. 

 

Prince2 sisältää projektisuunnitelman, välitavoitesuunnitelman ja vaihtoehtoisen 

ryhmäsuunnitelman. Projektisuunnitelma vahvistaa, milloin ja miten hankkeen laajuus, 
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kustannukset ja laatutavoitteet ja aikataulu saavutetaan. Projektisuunnitelmassa 

määritetään projektikustannukset, aikataulut ja avainhallintavaiheet. 

 

Kullekin hallintovaiheelle vaaditaan vaihesuunnitelmat (Stage Plans), ja seuraava 

vaihesuunnitelma tehdään nykyisen vaiheen loppua kohti. Tämä menettely auttaa 

saavuttamaan suunnitelman lujuuden, sillä seuraavaa vaihetta suunnitellaan vasta lähellä 

toteuttamisaikaa. Kyseessä tarkempi suunnitelma kuin projektisuunnitelma ja sen 

tehtävät suoritetaan lyhyessä ajassa. 

 

Tiimisuunnitelma on vaihtoehto, jota ei vaadita. Se auttaa työpakettien suunnittelussa ja 

ryhmäpäällikkö toteuttaa sen. Poikkeussuunnitelmat määrittelevät poikkeuksista 

toipumisen ja ne korvaavat tarvittaessa nykyisen suunnitelman. 

 

Suunnittelun aikana on syytä ottaa huomioon, miten sitä käytetään, miten ja kenelle se 

esitetään. Suunnittelussa valitaan myös suunnittelutyökalut, arviointimenetelmät ja 

suunnittelutasot. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon: 

 

• Työt ja riippuvuudet: Tunnistetaan projektin tehtävät ja näiden väliset riippuvuudet 

• Arviointi: Tehdään aikataulu- ja resurssiarviot. Tunnistetaan vaaditut resurssit 

(ihmisresurssit, rahaa tai tarvikkeita) 

• Aikataulu: Määritetään projektin töiden järjestys, hahmotellaan resurssien 

saatavuus ja sovitaan projektin päätöskohdat.  

• Riskit: Tunnistetaan kaikki potentiaaliset riskit (Prince2 Foundation) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 
 

Tässä luvussa esitellään tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen kulku sekä valittu    

tutkimuksen    lähdeaineisto.   

 

4.1 Tutkimuksen menetelmät 
 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksessa käytetyt menetelmät. 

4.1.1 Tutkimuksen kenttätyömenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmät ovat menetelmiä tai tekniikoita empiirisen tutkimuksen saamiseksi 

ja analysoimiseksi, jotka puolestaan voidaan luokitella kvalitatiivisiksi (laadullinen) ja 

kvantitatiivisiksi (tilastollinen) menetelmiksi. 

 

Laadullisten ja tilastollisten menetelmien erot ovat pääasiassa tavoissa, joiden avulla 

niiden tieteellinen selitysvoima osoitetaan. Vaikka tilastolliset menetelmät luottavat 

matemaattisiin keinoihin osoittaa tieteellistä huippuosaamista, kvalitatiivisten 

menetelmien käyttäjät keskittyvät huomionsa tiedon hankkimiseen. Laadullisten 

menetelmien käyttäjät pyrkivät osoittamaan, että ainakin tutkimuksen aikana vallinneissa 

olosuhteissa aineiston hankintamenetelmän tieteellistä luonnetta ei voida kyseenalaistaa. 

Siten tällä tavalla katsottu tieteellinen tutkimus on suunnilleen sama kuin tutkimuksen 

luotettavuus. Tutkimus on kelvollinen, kun se todella kertoo siitä mitä sen väitetään 

sanovan. (Grönfors 2009.) 

 

Tutkimusmenetelmän valinnan aikana tulee pitää mielessä, että ratkaisujen tulee seurata 

tutkimusongelmasta. Siksi on tarpeen miettiä materiaaleja, jotka antavat parasta tietoa 

aiheesta, ja tutkimustekniikoita, jotka antavat parasta tietoa aiheesta. Hyvin harvinaisissa 

tapauksissa vastaukset kysymyksiin ovat itsestään selviä ja täysin tyydyttävän tuloksen 

saavuttamiseksi erittäin suuria ja monipuolisia menetelmiä tulisi analysoida käyttämällä 

erilaisia tutkimusmenetelmiä. (Grönfors 2009.) 

 

4.1.2 Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät 
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Kvalitatiiviivisessa tutkimuksessa aineistoa usein hankintaan valmiiden aineistojen 

rinnalle haastattelemalla, kyselyillä ja havainnoimalla.  

 

Tutkimusongelman valinnassa ja kehittämisessä on hyödyllistä muistaa joustavuus 

käyttää laadullisia menetelmiä. Se tarjoaa usein mahdollisuuksia erilaisiin kokeisiin, 

ennen kuin on tarpeen päättää lopullisesta tutkimusongelmasta. Tutkimusongelman 

kehittäminen hienostuneempaan ja tiiviimpaan muotoon tutkimusprosessin aikana on jo 

osa laadullisen tutkimuksen analyysiä. Tutkijan kysymyksistä riippuen suuri osa 

analyysistä voi tapahtua varsinaisen kenttätyön aikana. (Grönfors 2009.) 

 

Kenttämenetelmien valinnan aikana tulee varmistaa, että laadullisten menetelmien käyttö 

on tarkoituksenmukaista. Ei ole tarkoituksenmukaista, jos tietoja voidaan kerätä 

helpommin, tarkemmin ja tehokkaammin jo olemassa olevista lähteistä. (Grönfors 2009.) 

 

Tutkimuksen suunnittelulla tarkoitetaan sen koko kulun pääpiirteistä suunnittelua. 

Tutkimuksen suunnittelu on tärkeää pitää pääpiirteissään hyvin joustavana, avoimena, ja 

kentältä tulevien vaikutteiden alttiina. Tutkijan on syytä tutustua alan selvityksiin, 

kirjallisuuteen, sekä muuhun mahdolliseen tutkimusalueeseen liittyvään materiaaliin. 

Koko suunnittelu tulisi suorittaa huolellisesti olemassa olevan tiedon pohjalta, kuitenkin 

niin että suunnitelman vaikutus saatavan tiedon luonteeseen on vähäistä. 

 

Grönforsin (2009) mukaan yksi valvontamenetelmää käyttävän menestyksekkään 

tutkimuksen edellytyksistä on tarkka tutkimuksen suunnittelu, huolellisesti laaditut 

kysymykset ja standardisointi, niin laadullinen tutkimus hyödyntää standardisoinnin 

puutetta, toisin sanoen joustavuutta. 

 

Poiketen kvantitatiivisen menetelmin saaduista tutkimustuloksista, kvalitatiivisen 

tutkimustulokset voivat tärkeän tavoin muistuttaa että ihminen on olemassa, heidän 

tarpeet, toiveet ja tunteet tulee huomioitua myös. 

 

Saukkonen (2010) toteaa että kvalitatiivisten tutkimuksien yleisenä ongelma pidetään 

aineiston liian suurta kokoa, josta voi seurata pinnallinen analyysi. Kapean aiheen ja 

selkeästi määritellyn tutkimusmateriaalin hyvä perusteellinen analyysi on yleensä 

parempi kuin raapaisu isosta materiaalista, jonka tietoarvo on edelleen pieni ja 

kiistanalainen. 
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4.1.3 Aineiston kerääminen ja haastattelu sekä havainnointi 

tutkimusmenetelmänä 
 

Ellei valmiita aineistoja ole riittävästi faktojen luomiseksi, Saukkonen (2010) listaa alla 

kuvattuna perusvaihtoehdot aineiston keräämiseksi:  

 

• Kysely on yksi tyypillisimmistä tiedonkeruumenetelmistä nykyaikaisessa 

sosiaalitutkimuksessa, jossa standardointi (sama kysymys esitetään samalla 

tavalla) hakee tietoa suurelta osalta ihmisiä eri muotojen avulla. Kyselylomakkeen 

perusmuodot ovat postikysely ja kontrolloitu kyselylomake, joissa tutkija osallistuu 

itse "paikalla" esimerkiksi lomakkeen jakamiseen, tutkimukseen tiedottamiseen ja 

vastausten tarkistamiseen. 

 

• Haastattelun perusajatuksena on antaa kohteen suhteellisen vapaasti kertoa 

(verrattuna kyselyyn) ja vastata kysymyksiin omilla termeillään ja ilmaisullaan. 

Haastattelun perusmuodot ovat jäsenneltyjä, toisin sanoen lomakehaastatteluja, 

avoimia tai syvähaastatteluja ja teemakohtainen tai osittain jäsennelty haastattelu, 

joka yhdistää eri vapausasteet. 

 

• Havainnoinnissa tutkija pyrkii seuraamaan erilaisia tapahtumia ja käyttäytymistä 

ongelman ratkaisemiseksi, mutta ihmisten kielelliset vastaukset erilaisiin 

kysymyksiin eivät välttämättä kerro mitään "todellisista ajatuksista" tai 

käyttäytymisistä eri tilanteissa. Havaintomenetelmän kaksi ääripäätä ovat 

suhteellisen huolellisesti suunniteltu systemaattinen havainnointi ja osallistuva 

havainnointi, joissa tutkija on yksi tutkimustilanteessa mukana olevista henkilöistä. 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen toteutus ja siinä käytetyt menetelmät. 

 

4.2.1 Tutkimusasetelma ja –menetelmät 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa näkemys siitä, miten valitut 

projektinhallintamenetelmät voisivat auttaa tilaus-toimitusprosessin kehittämisessä. Työ 
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lähestyy pääkysymystä ”Millä tavalla projektinhallinnan menetelmät auttavat tilaus-

toimitusprosessin kehittämisessä?” ensin tarkastelemalla teoriaa tilaus-

toimitusprosessista ja prosessikehittämisestä. Tämän jälkeen työssä tutustutaan 

projektinhallintamenetelmiin ja lopulta tekijä tekee ehdotuksia siitä miten tilaus-

toimitusprosessia voitaisiin kehittää projektinhallintamenetelmillä. 

 

Tutkimuksessa  päädyttiin käyttämään  lähdeaineistona  aiemmin julkaistuja  

tutkimusartikkeleita sekä työn tekijän havainnointia. Kvalitatiivisessa  tutkimustavassa  on  

mahdollista käyttää tutkimusmateriaalina jo olemassa olevaa, muuta tarkoitusta varten 

tuotettua kirjallista  aineistoa  (Eskola  &  Suoranta  2008,  s.  15).  

 

Työn tekijä on tehnyt havainnointia aiheeseen liittyen työelämässä, hän on työskennellyt 

6 vuotta projektipäällikön tehtävissä keskisuuressa ja suuressa yrityksessä sekä 

vastannut 3 vuoden ajan tilaus-toimitusprosessista pienessä yrityksessä. Näiden aikana 

hän on ollut mukana yli neljässäkymmenessä tilaus-toimitusprojektissa mukana joista 

kolmestakymmenestäkahdesta on laadittu projektin päätösraportti. Työn tekijä on itse 

laatinut päätösraportit usein yhdessä business ownerin kanssa ja hyväksyttänyt ne 

projektin ohjausryhmässä. Nämä projektin päätösraportit toimivat havainnoinnin datana ja 

työssä esitetyt johtopäätökset perustuvat päätösraporttien dataan ja työssä esitettyyn 

teoriaan.  

 

Tässä työssä hyödynnetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää havainnoimalla. Tarkempi 

kuvaus havainnoinnista löytyy kappaleesta 4.2.2. 

 

4.2.2 Aineiston kerääminen ja analysointi 

 

Tutkimus aloitettiin keräämällä teoreettista kirjallisuusaineistoa aikavälillä 16.09.2018-

19.9.2019 ja käyttämällä LUT FINNA hakuportaalia.  

 

Empiirinen havainnointi on toteutettu aikaväleillä 9/2010 – 09/2019, jonka aikana työn 

tekijä on työskennellyt pienessä yrityksessä kahden vuoden ajan jossa hän vastasi AV-

alan tilaus-toimitusprosessista, viisi vuotta keskisuuressa yrityksessä projektipäällikkönä 

ICT-alan tilaus-toimitusprojekteissa ja kaksi vuotta suuressa yrityksessä 

projektipäällikkönä IT-alan tilaus-toimitusprojekteissa.  
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Havainnoinnin aikana ja projektin päätösraporttien perusteella työn tekijä on havainnut 

puutteita tilaus-toimitusprojekteissa jotka ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia ja 

viivästyksiä aikataulussa. Näiden johdosta on usein alettu kehittämään prosessia ja 

juurisyyt ovat olleet moninaisia, ongelmia on ollut toimittajan toimituskyvyssä ja 

luotettavuudessa, sopimusneuvotteluiden pitkittymisessä, varastonhallinnassa, asentajien 

laadussa ja tietokatkoissa. 

 

Tilaus-toimitusprosessin ongelmia on lähdetty ratkaisemaan usein niin että ensin on 

laadittu poikkeusraportti, johon on mm. listattu juurisyyt syistä jotka ovat ongelman 

aiheuttaneet. Sitten näitä on lähdetty korjaamaan tarvittavin keinoin, jos kyseessä on ollut 

esimerkiksi toimittajan toimituskykyyn liittyvät ongelmat, on tarkasteltu sopimusta ja 

vaadittu sen liitteeksi SLA (Service level agreement) joka sovitun toimitusajan ylittyessä 

oikeuttaa sopimuksen toisen osapuolen hyvityksiin, tämä on kannustanut toimittajaa 

sitten toimimaan sopimuksen mukaisesti. Jossain tapauksissa on myös päädytty 

kokonaan toiseen toimittajaan, joka on hallinnollisesti isompi kokonaisuus ja tällaisessa 

tapauksessa projektihallinnanmenetelmät ovat tulleet mukaan prosessinkehitykseen.  

 

Toisena esimerkkinä yhdessä yrityksessä varastonhallinta oli ongelmallista, varaston 

tilanne oli asentajien päässä, ja oli todella vaikeaa tietää mitä varasto milloinkin sisälsi. 

Pienen yrityksen koon ja liikevaihdon vuoksi ei kuitenkaan haluttu palkata erillistä 

varastopäällikköä vaan päädyttiin ulkoistamaan laitteet erilliseen logistiikkayritykseen 

jossa kirjanpito toteutettiin järjestelmään ja sitä pystyi seurata reaaliaikaisesti. Tällä oli 

suoraan positiivinen vaikutus tilaus-toimitusprosessiin, tilaratkaisuihin sekä kustannuksiin 

ja asiakastyytyväisyyttä saatiin tämän myötä parannettua ja läpimenoaikaa lyhennettyä. 

Yksinkertaiset huoltotehtävät myös ulkoistettiin paikalliselle lähettiyritykselle jolloin saatiin 

tiputettua työntekijäkustannuksia ja parannettua vasteaikaa sekä parannettua asentajien 

laatua koska he pystyivät keskittymään isompiin asennustöihin eikä satunnaisia 

huoltotöitä tullut keskeyttämään päivän työntekoa. Näiden molempien kehitystoimien 

aikana hyödynnettiin projektinhallintamenetelmiä mm. laatimalla suunnitelma ja sopimalla 

organisaatio. Mutta esimerkiksi riskien tai laadun seurantaa ei näissä toteutettu, jotka 

olisivat voineet auttaa kehityksen läpiviennissä eikä kehityksen aikana olisi syntynyt 

muutoksen aikaisia ongelmia. Ainakin ne olisivat vähentyneet koska mitigointi olisi 

mietitty etukäteen ja laatumittarien myötä ongelmat olisivat nousseet heti esille. 

 

Kolmantena esimerkkinä yhdestä näistä yrityksistä tehdään viikoittain uusia sopimuksia. 

Uudet sopimukset liittyvät lähtökohtaisesti aina uuteen toimittajaan jotka osallistuvat 
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jollain tavalla yrityksen sisäiseen kehitysprojektiin, joissa aikataulu on hyvinkin tiukka. 

Sopimukset tulee allekirjoittaa useamman henkilön toimesta ja perinteinen sopimuksen 

skannaus ja kirjeposti aiheuttivat viivästyksiä projektin aloituksessa, koska kumpikaan 

osapuoli ei halua aloittaa etenemistä ennen allekirjoitettua sopimusta. Toimittajia oli 

ympäri maailman. Tähän ratkaisuna päätettiin ottaa käyttöön digitaalinen 

allekirjoitusjärjestelmä, jonka avulla osapuolet voivat allekirjoittaa sopimuksen 

yksinkertaisesti kirjautumalla pilvipalveluun ja allekirjoittamalla sopimuksen sähköisesti 

nappia painamalla. Tämä paransi projektien läpimenoaikaa ja kyseinen prosessinkehitys 

tehtiin projektinhallintamenetelmiä hyödyntäen alusta loppuun ja kyseinen projekti 

onnistui hyvin. 

 

Taulukossa 2. on listattu projektien ja projektien päätösraporttien lukumäärät vuosittain, 

joissa työn tekijä on toiminut projektipäällikkönä. Työn tekijän allekirjoittamat 

salassapitosopimukset rajaavat antamasta tämän tarkempia yksityiskohtia projekteista ja 

projektien päätösraporteista. 

 

 
 Projektien ja projektien päätösraporttien määrät -taulukko Taulukko 2.

Vuosi Projektien määrä Projektien 

päätösraporttien määrä 

2010 3 3 

2011 4 6 

2012 4 2 

2013 5 5 

2014 3 3 

2015 5 3 

2016 3 2 

2017 5 2 

2018 4 4 

2019 4 2 

Yhteensä 40 32 

 

 

Empiirisen havainnoinnin osalta projektin päätösraportteja tutkittiin tarkemmin niiltä osin 

joissa oli ollut ongelmia ja kehitystarpeita. 
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4.3 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen voidaan  katsoa  olleen  mekanistinen. Alasuutarin (2007, 96-97) mukaisesti 

mekanistisessa  tutkimuksessa pyritään    välttämään    sitä,    että    aineiston    

keräystapa    vaikuttaisi    saatuun informaatioon.  Mekanistisessa  tutkimustavassa  

tutkimuksen  kohteille  annetaan vain rajoitetusti informaatiota tutkimuksen tarkoituksesta.  

 

Tutkimus perustuu julkaistuihin artikkeleihin ja kirjallisuuteen. Tämän tutkimuksen   

tekijällä   ei   siten   ole ollut  mahdollisuutta   vaikuttaa   artikkeleiden ja kirjallisuuden  

tutkimustuloksiin.    Artikkeleiden ja havainnoinnin tulkintaa ovat saattaneet ohjata tekijän 

omat subjektiiviset tiedostamattomat valinnat ja omat kokemukset 

projektinhallintamenetelmistä ja tilaus-toimitusprosessista.   
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5 TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
PROJEKTINHALLINNAN MENETELMILLÄ 

 

Tässä kappaleessa käsitellään työssä esiteltyä teoriaa ja sen pohjalta esitetään keinoja 

miten tilaus-toimitusprosessia voitaisiin kehittää tai tukea projektinhallinnan menetelmillä. 

 

5.2 Miksi projektinhallintamenetelmät tukemaan tilaus-

toimitusprosessin kehitystä? 
 

Työn kannalta on oleellinen kysymys on, miksi prosessin kehitykseen pitäisi käyttää 

projektinhallinnan menetelmiä? Projektilla on aina alku ja loppu ja on ns. väliaikainen 

organisaatio, kun taas prosessi koostuu perättäin toistuvista suoritettavista toimenpiteistä, 

eli se on sarja tapahtuvia tai suoritettavia toimenpiteitä joista saadaan jokin tulos.  

 

Vaikka projekti päättyy ja prosessi jatkaa pyörimistään, hallinnan kannalta projektin ja 

tilaus-toimitusprosessin elementit ovat hyvin samankaltaiset kuten työssä on esitetty.  

 

Kuten työssä on myös tunnistettu, organisaatioiden on välttämätöntä kehittää tilaus-

toimitusprosessejaan jotta he pystyvät ylläpitämään ja saavuttamaan 

liiketoimintatavoitteensa ja kannattavuutensa. Tilaus-toimitusprosessin haasteet ovat 

myös johtaneet suuriin kustannuksiin tai aikataulun viivästyksiin. 

 

Projektinhallintamenetelmät on rakennettu juuri hallitsemaan monimutkaisia 

toimituskokonaisuuksia, joten organisaatioiden monesti kriittisimmän prosessin kehitystä 

on siis ehdottomasti hyödyllistä tukea projektinhallinnan menetelmillä. 

 

5.3 Projektinhallintamenetelmien pääkohdat 
 

Projektinhallintamenetelmiä on monenlaisia ja ne sopivat erilaisten projektien hallintaan. 

Projektia aloittaessa ja suunniteltaessa tulee valita projektiin sopivat työkalut ja 

menetelmät. 

 

Alla kuvattu kootusti projektihallinnan menetelmiä, jotka auttavat tilaus-toimitusprosessin 

kehittämistä.  
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Ajoitus ja suunnittelu: 

Yksi projektinhallinnan keskeisistä puolista on kehittää ja ylläpitää tarkkoja 

toimitusaikatauluja, joissa otetaan huomioon hankkeen riippuvuudet ja resurssit. 

 

Projektisuunnitelman avulla saadaan vahvistus milloin ja miten saavutetaan aikataulu, 

laajuus, kustannukset ja laatutavoitteet. Projektisuunnitelmassa määritetään 

projektikustannukset, aikataulut ja avainhallintavaiheet. 

 

Kullekin hallintovaiheelle vaaditaan vaihesuunnitelmat, ja seuraava vaihesuunnitelma 

tehdään nykyisen vaiheen loppua kohti. Tällä menettelyllä saavutetaan suunnitelman 

lujuus, koska seuraava vaihe suunnitellaan lähellä niiden toteuttamisaikaa. Lisäksi se on 

paljon tarkempi kuin projektisuunnitelma, koska siinä suunnitellut toimet saadaan 

päätökseen lyhyessä ajassa. 

 

Tiimisuunnitelman avulla helpotetaan työpakettien suunnittelussa. 

Poikkeussuunnitelman avulla määritetään miten poikkeuksista toivutaan.  

 

Suunnittelussa on tärkeää huomioida kohderyhmä, esitystavat ja käyttötarkoitus. 

Suunnittelun aikana tulee myös valita suunnittelussa käytetyt työkalut, tasot ja 

arviointimenetelmät. Suunnittelun pääkohdat: 

• Tunnista tehtävät ja niiden riippuvuudet 

• Valmistele arviointi: Tehtävien aikataulu- ja resurssiarvio. Resusseja voi olla 

ihminen, raha tai tarvikkeet 

• Valmistele aikataulu: Määritä tehtävien työjärjestys, arvioi resurssit ja määritä 

projektin päätöskohdat.  

• Analysoi riskit: Tunnista mahdollisesti riskit 

 

 

Riskienhallinta: 

Riskin ymmärtäminen on tärkeää, että asianmukainen riskienhallintasuunnitelma voi 

estää sekä kustannusten että aikataulujen ylittymisen, ja erityisesti toimitusketjuprojektien 

tapauksessa varmistetaan tarjonnan jatkuvuus. Taulukossa 3. riskit on taulukoitu 

todennäköisyyden ja vaikutuksen mukaisesti, numerot tarkoittavat jotain tiettyä riskiä jolla 

on riskikuvaus tehtynä. 
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 Riskitaulukko (Prince2 Foundation) Taulukko 3.

 
 

 

Liiketoiminta ja taloudellinen tietoisuus: 

Keskeinen tehtävä on sekä kehittää hankkeen toteuttamisperusteita että varmistaa, että 

sen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan. Yritysten aloitteita koskevat 

subjektiiviset oletukset voivat johtaa siihen, että hankkeet eivät pysty saavuttamaan 

odotuksia. Vankka liiketoimintamalli antaa perustelut aloitteen toteuttamiselle ja 

ymmärtää todennäköisesti todennäköiset hyödyt. 

 

Yhteyspisteet ja kriittinen polku 

Yhteyspisteet ajavat monimutkaisuutta. Useat onnistuneet organisaatiota hallitsevat 

monimutkaisuutta keskittymällä yhteyspisteisiin. Yhteyspisteet ovat niitä kohtia, jotka 

yhdistävät kaksi tai useampia yksilöllisiä ihmisiä, prosesseja, järjestelmiä, toimintoja tai 

toimitusketjun kumppaneita. 

 

Projektinhallintamenetelmistä tuttu kriittisen reitin menetelmä helpottavat yhteyspisteiden 

hallintaa, koska nämä toimitusketjun liitäntäpisteet ovat yleensä hankkeen kriittisellä 

tiellä. Kriittinen polku, projektinhallintatekniikka, jota käytetään toimintasuunnitelman 

esittämiseen projektin aikataulussa, auttaa organisaatioita käsittelemään tätä 

monimutkaisuutta. Projektinhallintaohjelmiston avulla voit visualisoida tämän kriittisen 

polun - polun, joka sisältää riippuvuuksia sisältäviä tehtäviä, jotka on järjestetty tiettyyn 
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järjestykseen, joka on tarpeen hankkeen loppuun saattamiseksi lyhyimmälle 

menestysreitille. 

 

Projektinhallintatyökalujen käyttäminen kriittisen polun tunnistamiseen ja hallintaan on 

tehokas tapa tehdä kaikkea, kun muistutat tuoteryhmistä tulevista yhteistyötehtävistä, 

jotta varmistetaan, että joukkueet ja myyjät keskittyvät oikeaan toimintaan oikeaan aikaan 

tai ainakin tietävät viivästyksiä, jotka voivat vaikuttaa muihin kiireellisiin määräaikoihin. 

 

Kun tiedät kriittiselle polulle ominaiset tehtävät, menestyksen salaisuus on keskittää 80 

prosenttia huomiostasi näihin erityisiin tehtäviin. Näin yksinkertaistat lähestymistapaa, 

mutta sillä on suuri vaikutus. Kriittisen polun esimerkki nähtävissä kuvassa 19, jossa 

punainen polku seuraa kriittistä polkua. 

 

 

Kuva 19. Kriittinen polku 
 

 

Laatujärjestelmät: 

Projektinhallintaan integroituminen varmistaa, että laatujärjestelmät on rakennettu mihin 

tahansa hankkeeseen, ja tämä on merkityksellinen toimitusketjun prosessissa. Ei ole 

järkeä luoda tuotteita strategisesti vähäisillä kustannuksilla, jos ne eivät sovi 

tarkoitukseen ja täytä liiketoiminnan tarpeita. Kuvasta 20 löytyy esimerkki 

laaturekisteristä, johon on listattu laadulliset tehtävät, tarkastelu metodit, vastuuhenkilöt ja 

päivämäärät. 
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Kuva 20. Laaturekisteri (Prince2 Foundation) 
 

Roolit ja vastuut: 

Tulee huolehtia siitä, että vastuualueet on määritelty selkeästi, ja avainhenkilöt 

tunnistetaan olevan vastuussa tietyistä aikataulun mukaisista asioista. Tämä takaa 

aloitteen sujuvan toiminnan. Esimerkikki projektiorganisaatiosta löytyy kuvasta 21. 

 

 

Kuva 21. Projektiorganisaatio. (Prince2 Foundation) 
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Resursointi: 

Liian yleinen ongelma on se että yritykset nimittävät henkilöstöä, jolla ei ole virallisia 

projektitaitoja tai kokemusta. Kokemuksen puuttuminen ja sopivien välineiden ja 

menetelmien käyttö voivat vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin ja aikatauluun, ja 

suurempi vaikutus lisää hankkeiden epäonnistumisen riskiä. 

 

Viestintä: 

Yritysten muutoksen keskeinen tekijä, jota kokematon henkilöstö usein unohtaa, on 

sidosryhmien johtaminen ja viestintä.  

 

Projektin viestintäsuunnitelman tulisi kattaa ainakin seuraavat osa-alueet:  

1. Dokumenttien historia  

2. Projektin yleistiedot 

a. Projektiorganisaatio  

b. Projektin omistajat ja osalliset 

3. Viestinnän mediat  

a. Viestin tyypit (aikataulut, suunnitelmat, ohjeet ja raportit) 

b. Median tyypit (tapaamiset, sähköposti, työryhmät ja koulutukset) 

4. Sisäinen kommunikaatio  

a. Projektiryhmä 

b. Muu organisaatio  

c. Muut sisäiset aiheesta kiinnostuneet 

5. Ulkoinen kommunikaatio  

a. Osakkaat  

b. Partnerit ja muut sidosryhmät  

6. Muu kommunikaatio  

a. Uutis- ja painettu media  

 

Prince2 koostuu toistuvista ja opetettavista projektinhallintatekniikoista. Sen avulla 

parannetaan myös projektiryhmän kokemusta sekä sen jäsenet tietävät mitä odottaa, 

milloin odottaa ja miten odottaa. Sen avulla saadaan myös projektin ongelmat esiin 

aikaisessa vaiheessa. Prince2:n menetelmät voisivat auttaa erityisesti tilaus-

toimitusprosessin kehittämisessä, joten seuraavassa kappaleessa keskitytään niihin. 
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5.4 Prince2 
 

Tässä kappaleessa keskitytään Prince2 projektinhallintamallin hyödyntämiseen tilaus-

toimitusprosessissa ja työn tuotoksena taulukossa 3. on listattu minimivaatimukset jotka 

tulee täyttää myös prosessikehityksessä. 

 

Alla oleva taulukko sisältää kaikki alkuperäiset PRINCE2 –teemat yhtenäisyyden 

säilyttämiseksi, mutta teemat skaalattiin vastaamaan tilaus-toimitusprosessin tarpeita. 

Samanlaista skaalausta voitaisiin tehdä mm. pienten projektien tarpeisiin. Skaalatut 

teemat on esitelty taulukossa 4. 
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 PRINCE2-teemat tilaus-toimitusprosessin tarpeisiin. Taulukko 4.

Teema PRINCE2:n tavoite Tilaus-toimitusprosessin tarve 

Liiketoimintaperu
ste 

Luoda mekanismeja, joiden 
avulla päättää onko projekti 
järkevä aloittaa, onko sitä 

järkevä jatkaa ja voidaanko 
se muuttaa järkeväksi 

liiketoiminnalliseksi 
sijoitukseksi 

Yksinkertainen liiketoimintaperuste: 
miksi kehitys tarvitaan, mitkä ovat 

kustannukset ja hyödyt? Tätä 
seurataan, jotta nähdään 

kannattaako kehitystä jatkaa 

Organisaatio 

Määrittää, luoda ja 
vastuuttaa organisaatio 

projektin hallinnan 
turvaamiseksi 

Kehityspäällikkö ja kehityksen 
rahoittaja, selkeät roolijaot siitä kuka 

tekee ja mitä 

Laatu 

Määrittää ja sisällyttää 
tavat, joiden avulla 

projektin aikana tuotetut 
tuotteet täyttävät 

tarkoituksenmukaiset 
vaatimukset 

Kuvaus laatukriteereistä joita 
kehityksen aikana käytetään ja 

sovittu prosessi jotta varmistutaan 
tuotosten 

tarkoituksenmukaisuudesta 

Suunnitelma 

Helpottaa kommunikaatiota 
ja projektin kontrollia 

määrittelemällä keinot 
projektien toimittamiselle  

Suunnitelma, josta ilmenee tuotteet, 
aikamääreet, resurssit, kustannukset 
ja ennusteet kehityksen toimituksen 

ajankohdalle 

Riskit 

Tunnistaa, arvioida ja 
kontrolloida 

epävarmuustekijöitä jonka 
seurauksena parantaa 

projektin mahdollisuuksia 
onnistumiselle  

Riskirekisteri riskien tunnistamiseen 
ja näin ollen seuraamaan 

epävarmoja tapahtumia, sekä uhkia, 
että mahdollisuuksia 

Muutos 

Tunnistaa, arvioida ja 
kontrolloida kaikkia 

potentiaalisia muutoksia 
projektin perustaan ja niihin 

asioihin joista on sovittu  

Kehityksen rahoittaja päättää 
muutoksista kehityksen aikana 

Edistyminen 

Luoda mekanismit 
saavutusten seurantaan ja 

niiden vertaamiseen 
suunniteltuihin, jotta 

päämäärien sekä projektin 
jatkuvan liiketoiminnallisen 
perusteen ennustaminen 

on mahdollista 

Päivitetty suunnitelma ja 
edistymisraportti, jotta edistymisen 
seuranta on mahdollista.  Jos on 
oletettavissa, että määritellyistä 

toleransseista poiketaan, tuotetaan 
raportti poikkeamasta johon 

kehityksen rahoittaja voi pohjata 
päätökset 
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5.5 Yhteenveto 
 

Työssä ehdotetaan että tilaus-toimitusprosessin kehityksen työkalupakkiin otettaisiin 

projektinhallintamenetelmiä sopivilta osin mukaan. Ja jos kyseessä on laajempi 

kehityshanke, tehtäisiin se kokonaan erillisenä kehitysprojektina.  

 

Työn teoriaa mukaillen, ensin tulee saada indikaatio sekä tehdä päätös että prosessia on 

syytä tarkastella ja kehittää. Sitten tehdään nykytilankartoitus ja kartoitetaan 

laatukustannukset. Sitten valitaan työkalut, juuri tässä kohtaa voitaisiin päättää että 

avataan projekti ja päästään hyödyntämään projektinhallintamenetelmiä sopivilta osin. 

Asetetaan myös prosessimittarit jotta varmistetaan lopuksi että kehitys on varmasti 

tapahtunut. 

 

Tavanomaisessa prosessikehityksessä jossa laaditaan prosessianalyysi ja  

laatukustannukset analysoidaan sekä ongelmat tunnistetaan ja ratkaistaan, valitaan 

työkalut, asetetaan mittarit ei riitä, etenkin maailmanlaajuisessa tilaus-toimitusprojektissa 

riskienhallinnan, viestinnän, suunnitelman ja organisaation tunnistaminen ovat todella 

tärkeitä ja projektinhallintamenetelmät vaativat näiden laatimista automaattisesti.  

 

Tilaus-toimitusprosessin kehityksen aikana tulisi minimissään laatia Prince2 ja Taulukko3.  

vaatimusten mukaisesti: 

• Liiketoimintaperuste 

• Organisaatio 

• Laatukriteerit 

• Suunnitelma 

• Riskit 

• Muutoshallinta 

• Edistymisraportti 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Projektinhallinta on tärkeä asia onnistuneen toimitusketjun kannalta. Työssä on laajalti 

kuvattu erilaisia tilaus-toimitusprosessin kehitys menetelmiä sekä 

projektinhallintamenetelmiä.  

 

Tilaus-toimitusprosessin läpivienti onnistuneesti on yksi yrityksen tärkeimpiä toimintoja 

tavoiteltaessa kannattavaa liiketoimintaa. Tilaus-toimitusprosessi koostuu monesta eri 

tekijästä ja onkin sen vuoksi erittäin vaikeasti hallittava kokonaisuus.  Se on niin 

kompleksi kokonaisuus, että sen hallitseminen on tuottanut ongelmia myös maailman 

suurimmille yrityksille.  

 

Tilaus-toimitusprosessin avaintoimintojen, kuten kokoonpanon tai valmistuksen 

ulkoistaminen, siirtyminen paikallisesta kansainväliseen toimitusketjuun, kustannusten 

vähentämisohjelmat, varaston järkeistäminen ja teknologian käyttöönotto ovat toimintoja 

jotka edellyttävät resurssien monimutkaista koordinointia määritetyn tavoitteen 

saavuttamiseksi tietyssä aikataulussa - toisin sanoen ne ovat projekti.  

 

Työn tavoitteena oli tutkia tilaus-toimitusprosessia, tilaus-toimitusprosessin kehittämistä ja 

minkälaisia projektinhallintamenetelmiä on sekä miten ne voisivat tukea tilaus-

toimitusprosessin kehittämistä. Työssä selvitettiin yleisiä projektinhallintamenetelmiä ja 

arvioitiin niiden sopivuutta tilaus-toimitusprosessin kehittämiseen.  

 

Työssä päädyttiin siihen, että tavanomaiset prosessin kehitysmenetelmät eivät riitä, tosin 

ne eivät myöskään sulje projektinhallintamenetelmien käyttöä, kehityksen aikana tulee 

määrittää työkalut ja tässä kannustaisin hyödyntämään projektinhallintamenetelmiä. 

 

Prince2-projektinhallintamenetelmä tarjoaa erilaisia ohjeita ja menettelytapoja koko 

projektin elinkaaren ajan. Ne tekevät asioista selkeämpiä ja mahdollistavat projektien 

tehokkaamman hallinnan ja selkeät menettelyt. Se tarjoaa ohjeita projektin aloittamiseen, 

projektiorganisaation perustamiseen, riskien hallintaan, tuotteiden laadun varmistamiseen 

ja projektin sulkemiseen mahdollisimman tehokkaasti. Se tarjoaa selkeät työkalut jotta voi 

keskittyä oikeisiin asioihin ja viemään projektia eteenpäin haluamalla tavalla. Suosittelen 

Prince2:n käyttöä myös tilaus-toimitusprosessin kehityksessä. 
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Gantt-kaavio, Scrum, Työn ositus, Kanbam ja vesiputousmalli ovat yhtälailla kaikki 

projektinhallinnan menetelmiä mutta ne eivät mielestäni suoraan sovi tilaus-

toimitusprosessin kehityksen hallintaan koska niiden avulla pystytään enemmänkin 

vastaamaan tiettyihin ja yksittäisiin projektinhallinnan ongelmiin, kuten esimerkiksi 

resurssien ja aikataulun suunnitteluun ja seurantaan.  
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