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Projektiliiketoimintaa ja etenkin sen toiminnansuunnittelua ja -ohjausta on tutkittu 

verrattain vähän, vaikka toiminnansuunnittelu ja -ohjaus nähdään usein 

edellytyksenä menestyvälle liiketoiminnalle. Tämän kandidaatintyön tavoitteena 

on tutkia projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen 

ominaispiirteitä, keskeisimpiä osa-alueita ja niiden kytkentöjä toisiinsa 

hyödyntäen aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta ja aiempaa tutkimusta.  

Tässä tutkielmassa projektiliiketoimintaa ja sen toiminnansuunnittelua ja -ohjausta 

käsitellään sekä operatiivisesta että strategisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa 

korostuu sekä operatiiviseen projektinhallintaan että liiketoiminnan strategiseen 

johtamiseen liittyvien resurssien ja toimintatapojen hallinta.  Tapausesimerkkinä 

hyödynnetään laivateollisuutta, jotta lukija saisi aiheeseen liittyvää konkreettista 

tarttumapintaa. Laivateollisuutta itsessään ei kuitenkaan tutkita.    

Projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen operatiiviset ja 

strategiset osa-alueet ovat vahvasti vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden. 

Kertaluonteisten projektien operatiivista toteutusta ohjaa yrityksen strategiset 

päämäärät ja tavoitteet, ja toisaalta uudet projektimahdollisuudet muovaavat 

yrityksen strategisia linjauksia. Tutkimuksessa käsitellään juuri näitä osa-alueita ja 

niiden keskinäisiä yhteyksiä projektien elinkaarten eri vaiheissa – ei pelkästään 

projektien aikaisissa, vaan myös niitä edeltävissä ja niiden jälkeisissä vaiheissa.       
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1 JOHDANTO 

 

Tämä tutkimustyö käsittelee toiminnansuunnittelua ja -ohjausta osana projektiliiketoiminnan 

toimintakenttää. Vaikka toiminnansuunnittelu ja -ohjaus projektiliiketoiminnassa nähdään 

usein projektinhallinnan synonyyminä, on käsitteillä kuitenkin niiden laajuuteen liittyvä 

huomionarvoinen ero: toiminnansuunnittelu ja -ohjaus on laajempi käsite kuin pelkkä 

projektinhallinta. Tämän tutkimuksen kannalta onkin tärkeää huomata, että projektinhallinta on 

vain yksi, joskin suuri, osa projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelua ja -ohjausta.  

 

Toiminnansuunnittelu ja -ohjaus nähdään usein menestyvän liiketoiminnan keskeisenä 

peruspilarina, oli kyseessä projektiliiketoiminta tai mikä tahansa muu liiketoiminnan laji. 

Vaikka puhumme kahdesta eri termistä, toiminnansuunnittelusta ja -ohjauksesta, liittyvät ne 

hyvin vahvasti toisiinsa. Keskeisimpänä erottavana tekijänä niiden välillä on ajallinen 

ulottuvuus: toiminnansuunnittelu ulottuu ajallisesti huomattavasti pidemmälle kuin 

toiminnanohjaus, joka puolestaan korostuu etenkin silloin, kun aikahorisontti on pieni. 

 

Toiminnansuunnittelu on sekä lyhyt- että pitkäjänteistä suunnitelmallista toimintaa, joka liittyy 

sekä yrityksen operatiiviseen että strategiseen toimintaan. Toiminnanohjauksessa kyse on siitä, 

miten suunniteltu toiminta toteutetaan käytännössä. Toisin sanoen, toiminnansuunnittelussa ja 

-ohjauksessa keskitytään käytössä olevien resurssien mahdollisimman tehokkaaseen 

hyödyntämiseen siten, että yritys tuottaa ja toimittaa palveluita ja tuotteita asiakkailleen luoden 

näille mahdollisimman paljon lisäarvoa. (Krajewski, Malhotra & Ritzman 2019 s. 27) Kuvassa 

1 on havainnollistettuna toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen prosessi pähkinänkuoressa. 

 

 

 

Kuva 1. Toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen prosessi pähkinänkuoressa   
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä projektiliiketoimintaan ja erityisesti siihen, mitkä 

ovat projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen keskeisimmät osa-alueet. 

Lisäksi tarkastelemme edellä mainittujen osa-alueiden ominaispiirteitä sekä kytkentöjä 

toisiinsa. Tavoitteet perustuvat suoraan tutkimuskysymyksiin, jotka jakaantuvat pää- ja 

osatutkimuskysymyksiin. 

 

Päätutkimuskysymys: 

- Mistä osa-alueista toiminnansuunnittelu ja -ohjaus projektiliiketoiminnassa koostuu? 

 

Osatutkimuskysymykset: 

- Mitkä ovat edellä mainittujen osa-alueiden keskeisimmät ominaispiirteet? 

- Mitkä ovat edellä mainittujen osa-alueiden mahdolliset kytkennät toisiinsa? 

 

Projektiliiketoiminta itsessään on jo hyvin laaja käsite, joten tutkimuksen rajaaminen on hyvin 

tärkeää. Tässä tutkimuksessa rajaus on tehty useamman samanaikaisen osaprojektin 

toiminnansuunnitteluun ja -ohjaukseen fyysisen tuotteen valmistukseen liittyvässä 

projektiliiketoiminnassa, projektintoimittajan näkökulmasta.  

 

Tämän tutkimuksen tapausesimerkkinä toimii laivateollisuus, ja fyysisenä tuotteena 

risteilyalus. Toiminnansuunnittelua ja -ohjausta projektiliiketoiminnassa käsitellään siis 

laivateollisuuden näkökulmasta, mutta kuitenkaan perehtymättä sen syvemmälle 

laivateollisuuden yksityiskohtiin, jotta tutkimuksessa esille nousseet asiat ovat 

hyödynnettävissä mahdollisimman laaja-alaisesti myös muihin projektiluonteisiin 

liiketoimintamalleihin ja aloihin. Näin ollen tutkimuksen hyödyt liittyvät yleisellä tasolla 

projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen vaiheiden tunnistamiseen ja niihin 

varautumiseen projektiliiketoiminnan jokaisella sektorilla. 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja tutkimusmenetelmät 

 

Työn rakenne koostuu kolmesta ydinluvusta. Ensimmäisessä käsittelyluvussa (luku 2) 

käsitellään projekteja ja projektiliiketoimintaa. Toisessa käsittelyluvussa (luku 3) siirrytään 
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käsittelemään tutkimuksen pääaiheita eli toiminnansuunnittelua ja -ohjausta 

projektiliiketoiminnassa. Kolmannessa käsittelyluvussa (luku 4) käsitellään hieman 

yleisemmällä tasolla projektiliiketoiminnan kokonaisohjausta, johtamista ja muun muassa 

toiminnanohjausjärjestelmien merkitystä projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. 

Lopussa on koottuna työn tulokset ja havainnot johtopäätökset-osioon. 

 

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa on perehdytty projektiliiketoiminnan, 

projektinhallinnan sekä toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen kirjallisuuteen ja teorioihin. 

Vaikka aihetta lähestytään laivateollisuuden näkökulmasta, laivateollisuutta itsessään ei ole 

tutkittu, vaan työssä esitetyt aiheeseen liittyvät näkemykset perustuvat pääasiassa kirjoittajan 

omakohtaisiin tietoihin ja kokemuksiin aiheeseen liittyen. Laivateollisuuden on siis tarkoitus 

toimia enemmänkin konkreettisena tarttumapintana projektiliiketoiminnan 

toiminnansuunnittelua ja -ohjausta käsiteltäessä, eikä itsessään tutkimuksen kohteena.   

  



6 

 

 

2 PROJEKTEISTA PROJEKTILIIKETOIMINTAAN  

 

Mitä yhteistä on muinaisten pyramidien rakentamisella, Facebookin lähdekoodin 

kirjoittamisella ja tämän tutkimustyön laadinnalla? Vastaus on yksinkertainen: ne kaikki ovat 

projekteja. Projekti määritellään sarjaksi ainutlaatuisia, toisiinsa kytkeytyviä toimintoja, joilla 

on selkeä alku, loppu, aikataulu, laajuus sekä päämäärä (Sanghera 2019 s. 4). Projekti eroaakin 

useimmista muista toiminnan organisointitavoista juuri sen päämääräsuuntautuneisuuden, 

väliaikaisuuden ja ainutkertaisuuden kautta. Yhteenveto tekijöistä, jotka erottavat projektit 

toistuvaluontoisen toiminnan organisointitavoista, kuten prosesseista, on koottu taulukkoon 1.  

 

Taulukko 1. Projektien ja toistuvan toiminnan välisiä eroja (Artto, Martinsuo & Kujala 2006 s. 28) 
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Vaikka projekteja on maailmassa viety läpi jo vuosituhansia, on projektiliiketoimintaa itsessään 

tutkittu historian mittakaavassa vasta vähän (Artto, Martinsuo & Kujala 2006 s. 13). Tässä 

luvussa tullaankin käsittelemään projekteihin liittyvää liiketoimintaa ja projektienhallintaa 

hyvin yleisellä tasolla. Luku toimii pohjustuksena luvulle 3, jossa perehdytään syvemmin 

projektiliiketoiminnan toiminnansuunnitteluun ja -ohjaukseen esimerkkitapauksena toimivan 

laivateollisuuden avulla.   

 

2.1 Projektiliiketoiminnan määrittely ja ominaispiirteet 

 

Projektiliiketoiminta viittaa nimensä mukaisesti liiketoiminnan lajiin, jossa tuotteen tai 

palvelun valmistamiseen asiakkaalle liittyy projekti. Projektiliiketoiminta määritellään 

”projekteihin liittyväksi johdetuksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka palvelee yrityksen 

päämäärien saavuttamista” (Artto et al. 2006 s. 7). Yrityksen päämäärät voivat liittyä 

esimerkiksi kannattavuuteen, kasvuun, asiakkaan tai muun sidosryhmän odotusten 

täyttämiseen, tai vaikkapa joidenkin ei-kaupallisten arvojen toteutumiseen. On tärkeää 

huomata, että yrityksen päämäärät ja siten myös projektien toteutus pohjautuvat erittäin 

vahvasti yrityksen strategiaan. 

 

Projektiliiketoiminnan menestymiseen vaikuttaa useampi tekijä. Projektinhallinnan 

perusosaaminen eli yksittäisten projektien suunnittelu ja läpivienti ei yksinään riitä, vaan 

tarvitaan lisäksi riittävän oikeasuhteisia valintoja ja päätöksiä jo ennen toteutusta sekä 

toteutuksen jälkeen. Tällä tarkoitetaan projektin elinkaaren kokonaisvaltaisen hallinnan taitoja. 

Lisäksi tarvitaan asiakassuhteiden pitkäjänteisen johtamisen sekä projektiliiketoiminnan 

strategisen johtamisen taitoja sekä ennen kaikkea näkemystä siitä, miten yksittäiset projektit 

tuottavat lisäarvoa yrityksen koko liiketoiminnalle. (Artto et al. 2006 s. 7) 

 

Liiketoiminta voi perustua projektiluontoisen toiminnan lisäksi myös esimerkiksi 

sarjatuotantoon tai asiakkaan ongelmien ratkaisuun, jolloin puhutaan vastaavasti valmistus- tai 

asiakaspalveluliiketoiminnasta (Artto et al. 2006 s. 17). Liiketoiminnan muotoja on siis useita 

erilaisia, ja teknologian sekä yhä uudenlaisten liiketoimintamallien kehittyessä rajanveto 

projektiliiketoiminnan ja muiden liiketoimintamallien välille on muodostumassa yhä 

hankalammaksi.  
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Vaikka valmistus- ja palveluliiketoiminta on perinteisesti nähty projektiliiketoiminnan 

vastakohtana, voivat yritykset toteuttaa useita liiketoimintamalleja myös rinnakkain. Näin ollen 

projektiliiketoiminta voi koskea yrityksen koko liiketoimintaa tai vain yhtä tai useampaa sen 

osaa (Artto et al. 2006 s. 17). Esimerkkinä rakennusteollisuus, joka pääosin perustuu 

projektiliiketoimintaan, kun taas teknologia-alalla osa toiminnoista voi perustua 

massavalmistukseen, osa projekteihin ja osa asiakaspalveluun. Yhä useammin yritykset 

tarjoavatkin asiakkailleen projekteihin liittyviä huolto-, ylläpito- ja muita tukipalveluita, joka 

siirtää perinteistä projektiliiketoimintaa lähemmäs palveluliiketoiminnan toimintakenttää.   

 

Projektiliiketoiminta on kuitenkin edelleen yksi yleisimmistä ja tunnetuimmista 

liiketoimintamalleista kansainvälisesti. Perinteisiä projektiliiketoimintaan perustuvia 

toimialoja ovat esimerkiksi rakennus-, suunnittelu- ja ohjelmistoala. Tässä tutkimuksessa 

tulemme jatkossa tarkoittamaan projektiliiketoiminnalla nimenomaan selkeästi projekteihin 

liittyvää, johdettua ja tavoitteellista toimintaa. 

 

2.2 Projektiliiketoiminnan sidosryhmät 

 

Projektiliiketoiminnan sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia niitä yksilöitä, ryhmiä tai 

organisaatioita, joihin liiketoiminnan kohteena olevalla projektilla on vaikutusta tai joilla on 

mahdollisuus vaikuttaa projektiin ja sen onnistumiseen (Artto et al. 2006 s. 35). 

Projektiliiketoiminnan keskeisimmät sidosryhmät ja niiden kuvaukset on koottu taulukkoon 2. 

 

Vaikka asiakas nähdäänkin yleisesti ottaen tärkeimpänä projektiliiketoimintaan vaikuttavana 

yksittäisenä sidosryhmänä, vaatii projektiliiketoiminnassa onnistuminen myös muiden 

sidosryhmien vaatimusten ja tarpeiden huomioimista. Olennaista on luoda näkemys näiden 

sidosryhmien odotuksista, vaatimuksista ja päämääristä jo mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Tämä liittyy sidosryhmäsuhteiden hallintaan. Toisinaan eri sidosryhmien odotukset 

projektiliiketoimintaa kohtaan voivat olla keskenään jopa ristiriitaisia, jolloin kompromissien 

teko ja erilaisten vaatimusten välillä tasapainottelu nousee tärkeäksi osaksi yrityksen 

toiminnansuunnittelua ja -ohjausta. Asiakkaan tarpeet ja odotukset yhdessä viranomaisten 

vaatimusten kanssa on useimmiten kuitenkin nostettava etusijalle (Artto et al. 2006 s. 43). 
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Taulukko 2. Projektiliiketoiminnan keskeisimmät sidosryhmät 

Sidosryhmä Kuvaus 

Projektiorganisaatio Projektiliiketoimintaan osallistuvien henkilöiden, ryhmien ja 

yritysten muodostama kokonaisuus, joka toteuttaa projekteja. 

Projektipäällikkö Henkilö, joka on päävastuussa yksittäisestä projektista, sen 

tavoitteiden saavuttamisesta sekä toteutuksen johtamisesta. 

Projektiryhmä Ryhmä, joka vastaa yksittäisen projektin tehtävien suorittamisesta 

ja raportoi siitä projektipäällikölle. 

Asiakas / tilaaja Yksilö, ryhmä tai organisaatio, joka tilaa projektin ja maksaa 

projektille sovitun hinnan. Voi olla joko ulkoinen tai sisäinen. 

Käyttäjä Projektiliiketoiminnan tuloksena toteutettavan tuotteen käyttäjä. 

Käyttäjä on useassa tapauksessa eri kuin asiakas. 

Tavarantoimittajat ja 

palveluntarjoajat 

Esimerkiksi raaka-ainetoimittajat, alihankkijat tai 

projektiliiketoiminnan muut osapuolet. 

Viranomaiset Tahot, jotka vaikuttavat projektiliiketoiminnan toteuttamiseen 

mm. toimintaympäristön säädöksillä ja määräyksillä. 

Rahoittajat Ulkopuoliset yksilöt tai organisaatiot, jotka investoivat 

projektiliiketoimintaan ja odottavat investoinnilta tuottoa. 

Media Kanavat, joilla suuri yleisö tai tietty kohderyhmä saa tietoa 

projekteista tai muista projektiliiketoimintaan liittyvistä asioista. 

Kilpailijat Yritykset, jotka voivat korvata projektitoimittajan tarjoaman 

ratkaisun tai jotka muutoin kilpailevat asiakkaan investoinneista. 

Projekteihin osallistuvat 

yksilöt ja heidän lähipiirinsä 

Projekteihin osallistuvat ihmiset, joiden hyvinvointi vaikuttaa 

projekteihin tai joiden hyvinvointiin projektit voivat vaikuttaa. 

Muut kohderyhmät Tahot, joiden liiketoimintaan / elämään projektien tuloksena 

toteutettavat tuotteet vaikuttavat välillisesti tai välittömästi. 

Yhteiskunta laajemmassa 

merkityksessä 

Projektiliiketoiminnan vaikutus esimerkiksi valtiolle, kunnalle, 

elinkeinoelämälle, työllisyydelle sekä ympäristölle. 

      

  

2.3 Projektiliiketoiminnan tyypit 

 

Karkeasti jaoteltuna projektiliiketoiminnalla voidaan nähdä kaksi luonteeltaan ja 

tarkastelunäkökulmaltaan toisistaan poikkeavaa merkitystä: ratkaisujen toimittaminen 

asiakkaalle sekä ratkaisujen kehittäminen yrityksen omaan käyttöön (Artto et al. 2006 s. 18).  



10 

 

 

Ratkaisujen toimittamisesta asiakkaalle eli toimitusprojekteihin pohjautuvasta liiketoiminnasta 

puhutaan silloin, kun tuotetaan asiakkaalle arvoa välittömän asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn 

ratkaisun avulla. Esimerkkinä tästä on risteilyaluksen suunnittelu ja rakentaminen asiakkaalle 

eli varustamolle, jota käytämmekin myöhemmin tässä tutkimuksessa tapausesimerkkinä. 

Tällaisen kertaluonteisiin ja ainutlaatuisiin toimitusprojekteihin pohjautuvan liiketoiminnan 

logiikka poikkeaa merkittävästi esimerkiksi toistuvaluonteisesta sarjatuotannosta, joka 

vastaavasti pohjautuu jatkuviin, toistuviin ja katkeamattomin raha-, tieto- ja materiaalivirtoihin. 

Asiakkaan kokema lisäarvo lisää projektintoimittajallekin muodostuvaa arvoa, sillä asiakas on 

valmis maksamaan laadukkaasta ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidystä toimituksesta 

keskivertoa enemmän. (Artto et al. 2006 s. 18–19) 

 

Vastaavasti ratkaisujen kehittämisestä yrityksen omaan käyttöön eli kehitysprojekteihin 

pohjautuvasta liiketoiminnasta puhutaan silloin, kun projektit ovat oman liiketoiminnan 

kehittämisen välineitä. Tällöin omalle liiketoiminnalle ja sitä kautta asiakkaille luodaan 

välillistä lisäarvoa oman toiminnan tehostamisen tai uudistamisen kautta. Yrityksen omaan 

liiketoimintaan liittyvä kehitysprojekti on yleensä aina jonkinlainen investointi, joten usein 

puhutaankin kehitysprojektin sijaan investointiprojektista. (Artto et al. s. 19) Esimerkkinä 

kehitys- eli investointiprojektista on uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitys- ja 

käyttöönottoprojekti, jonka ansiosta yrityksen liiketoimintaprosessit tehostuvat ja kustannukset 

alenevat ja joka siten luo markkinoille ja sitä kautta yritykselle lisäarvoa.  

 

Kehitys- eli investointiprojektia toteuttava yritys voi toteuttaa projektin itse tai tilata projektin 

ulkoiselta projektintoimittajalta tai alihankkijalta. Tällöin toimittajalla on 

toimitusprojektinäkökulma asiakkaan projektiin. Tilanteessa sekä toimittajan että asiakkaan 

projekti voidaan nähdä samaan lopputulokseen tähtäävänä toimintana, vaikka kyse on selkeästi 

kahdesta eri projektista projektien luonteen erotessa monilta osin toisistaan. Asiakkaan projekti 

omine projektisuunnitelmineen ja -päälliköineen ohjaa ja valvoo toimittajan projektin 

etenemistä, kun taas toimittajan projekti omine projektisuunnitelmineen ja -päälliköineen 

keskittyy rakentamaan ja toimittamaan asiakkaalle tämän tilaaman ratkaisun. Toimitus- ja 

investointiprojektien välistä yhteyttä projektintoimittajan ja asiakkaan välillä on 

havainnollistettu kuvassa 2. 
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Kuva 2. Toimitus- ja investointiprojekti asiakkaan investoinnin toteuttamiseksi (Artto et al. 2006 s. 21) 

 

 

2.4 Projektiliiketoiminnan osaprojektit ja niiden hallinta 

 

Yrityksen päämäärien saavuttamista pohdittaessa tarkastelun kohteena on usein yksittäisen 

projektin sijaan suurempi projektijoukko (Artto et al. 2006 s. 18). Nämä projektiliiketoiminnan 

osaprojektit ovat usein samanaikaisia keskenään ja muodostavat projektikokonaisuuden. 

Esimerkiksi tämän tutkimuksen esimerkkitapauksessa projektikokonaisuutena on 

risteilyaluksen rakentaminen, ja osaprojekteina toimii muun muassa raaka-aineiden hankinta 

sekä valmistus ja kokoonpano.  

 

Osaprojektit voivat olla toimitus-, kehitys-, tutkimus- tai mitä tahansa muuta projektityyppiä. 

Keskeistä näiden osaprojektien hallinnassa on yrityksen näkökulmasta tapahtuva 

kokonaisvaltainen johtaminen. Osaprojektit ovat harvoin itsenäisiä, irrallisia tai muusta 

yrityksen toiminnasta riippumattomia yksiköitä, joten niitä tulee tarkastella ja hallita osana 

yrityksen laajempaa kokonaisuutta. (Artto et al. 2006 s. 18) 
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Osaprojekteille kuten mille tahansa projektille tyypillistä on myös selkeät mittakaavaerot (Artto 

et al. 2006 s. 20). Karkeasti jaoteltuna osaprojektit voidaan jakaa pieniin, keskisuuriin ja suuriin 

projekteihin. Projektien mittakaavaeroista johtuen on selvää, että esimerkiksi suurta 

rakennuskokonaisuutta on hallittava eri tavoin ja eri resurssein kuin esimerkiksi pienempää 

markkinointikampanjaa. 

 

Projektityyppien ja niiden mittakaavaerojen lisäksi erilaiset projektiympäristöt vaikuttavat 

siihen, miten osaprojekteja tulisi hallita. Usein projektikokonaisuuden osaprojektit 

sijoittuvatkin eri ympäristöihin: toiset esimerkiksi asiakasrajapintaan ja toiset ruohonjuuritason 

valmistukseen. Menestyksekkäiksi havaitut projektinhallinnan käytännöt jossakin tietyssä 

ympäristössä eivät välttämättä toimi yhtä hyvin jossakin toisessa ympäristössä. Tämä niin 

kutsuttu projektinhallinnan tilannesidonnaisuus ei liity niinkään projektinhallinnan 

peruskäytäntöihin, vaan ennemminkin tiettyjen käytäntöjen soveltamistapaan. 

Projektinhallinnan perustehtävät ja -mallit ovat hyvin samankaltaisia yli toimiala- ja 

projektityyppirajojen, ja eri tilanteisiin soveltuvat systemaattiset johtamistavat ja menetelmät 

ovat yhteisiä kaikenlaisten projektien onnistumiselle. (Artto et al. 2006 s. 20, 35)  

 

Seuraavaksi käymme läpi projektinhallinnan keskeisimmät osa-alueet projektikokonaisuuden 

ja sen osaprojektien hallinnan osalta siten, kuinka Artto, Martinsuo ja Kujala (2006, s. 37-38) 

ovat ne määritelleet. Yhteenveto näistä osa-alueista on esitetty kuvassa 3.   

 

Projektikokonaisuuden ja sen osaprojektien hallinnan lähtökohtana on aina kokonaisuuden 

hallinta, joka jatkuu läpi koko projektin elinkaaren. Sen tehtävänä on yhdistää 

projektikokonaisuuteen siihen soveltuvat johtamisen osa-alueet ja menetelmät, jolla luodaan 

edellytykset projektikokonaisuuden toteutumiselle tavoitteiden mukaisesti.  Olennaisena asiana 

kokonaisuuden hallintaan liittyy paitsi osaprojektien riippuvuuksien alustava tunnistaminen, 

myös tavoitteiden ja vaatimusten määrittely, niiden tarkentaminen projektin aikana sekä 

muutosten hallinta. Projektin määrittely- ja suunnitteluvaiheissa rakentuva koko 

projektikokonaisuuden kattava projektisuunnitelma on eräs keskeinen kokonaisuuden hallinnan 

työkalu. 

 

Kokonaisuuden hallintaa seuraa laajuuden hallinta. Tässä vaiheessa projektikokonaisuuteen 

liittyvä työ ositetaan eli jaetaan osaprojekteihin. Laajuuden hallinnan avulla varmistetaan, että 
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projekti toteutetaan kokonaisuutena tehokkaasti ilman ylimääräistä työtä siten, että projekti 

täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset.  

 

Seuraavana prosessissa on aikataulun hallinta. Sen avulla varmistetaan, että 

projektikokonaisuus toteutetaan ja saadaan valmiiksi sovitussa ajassa. Olennaisena osana siihen 

sisältyy osaprojektien välisten riippuvuuksien ja kestojen määritteleminen, niiden keskinäinen 

ajoittaminen, aikataulun ohjaus sekä muutosten hallinta.  

 

Seuraava vaihe, kustannusten hallinta, sisältää projektikokonaisuuden kustannusarviointiin, 

kustannusten seurantaan ja budjetointiin liittyvät toiminnot. Niillä varmistetaan, että 

projektikokonaisuus osaprojekteineen toteutetaan kannattavasti ja kustannustehokkaasti koko 

yrityksen toiminnan kannalta liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Samalla arvioidaan 

myös osaprojektien välistä kustannusrakennetta. 

 

Resurssien ja henkilöstön hallinnan tehtävänä on varmistaa resurssien oikea-aikainen 

saatavuus, riittävyys ja tehokas käyttö kaikissa osaprojekteissa projektin aikana. Resurssien 

hallinnalla on suora yhteys aikataulun hallintaan, koska aikataulutetut osaprojektit vaativat ajan 

lisäksi muitakin resursseja, kuten työvoimaa, materiaaleja ja tuotantotiloja. Yrityksen tärkein 

resurssi on osaava ja motivoitunut henkilöstö, ja erityisesti työntekijöiden rekrytointi, 

työntekijöiden tehtävien ja vastuiden suunnittelu sekä projektiryhmien yhteistoiminnan 

kehittäminen ovat tärkeitä henkilöstön hallinnan tehtäviä. 

 

Viestinnän hallinta koskee kaikkia projektiliiketoiminnan parissa työskenteleviä ja tarkoittaa 

tiedon siirtoa ja vuorovaikutusta projektiliiketoiminnan eri osapuolten, osaprojektien ja 

sidosryhmien kesken.  

 

Riskienhallinta tarkoittaa johdettua toimintaa, jossa projektikokonaisuuden ja osaprojektien 

riskit tunnistetaan, arvioidaan ja luokitellaan niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen 

perusteella. Lisäksi riskeihin vaikuttavat sekä riskien välttämiseen tai ottamiseen liittyvät 

toimet suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman huolellisesti.  

 

Hankintojen hallinta tarkoittaa yrityksen ulkopuolisten resurssien etsintää, valintaa ja käyttöä. 

Hankintojen hallinnan tehtäviin kuuluu myös hankintoihin liittyvien sopimusten ja yhteistyön 
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hallintaa sekä toimitusten seurantaa. Hankintojen hallinta korostuu tietyissä osaprojekteissa, 

kuten raaka-aineiden hankinnassa.  

 

Viimeisenä osa-alueena on laadunhallinta, joka sisältää laadun suunnittelun, varmistuksen ja 

valvonnan. Laadunhallinnan tarkoitus on varmistaa, että projekti täyttää sille asetetut 

vaatimukset kaikkien osaprojektien kohdalla.  

 

Kuten edellä esiteltyjen tietojen perusteella voidaan todeta, on osaprojektien hallinnan 

keskeisin haaste niiden toteuttaminen siten, että ennalta määritetty päämäärä, odotukset ja 

vaatimukset toteutuvat koko projektikokonaisuuden osalta. Osaprojektit ovat usein vahvasti 

sidoksissa keskenään, joten niiden onnistunut aikataulutus ja resursointi on koko 

projektiliiketoiminnan kannalta ensisijaisen tärkeää. Tämän tueksi osaprojekteilla on usein 

omat päämääränsä ja tavoitteensa omine projektisuunnitelmineen ja -päälliköineen, aivan kuten 

millä tahansa isommallakin projektilla.  

 

 

 

Kuva 3. Projektinhallinnan keskeisimmät osa-alueet 

  

Projektinhallinta

Kokonaisuuden 
hallinta

Laajuuden 
hallinta

Aikataulun 
hallinta

Kustannusten 
hallinta

Resurssien ja 
henkilöstön 

hallinta

Viestinnän 
hallinta

Riskienhallinta

Hankintojen 
hallinta

Laadunhallinta
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3 TOIMINNANSUUNNITTELU JA -OHJAUS 

PROJEKTILIIKETOIMINNASSA (CASE LAIVATEOLLISUUS) 

 

 

Aiemmin tässä tutkimuksessa todettiin, että toiminnansuunnittelu- ja ohjaus 

projektiliiketoiminnassa tarkoittaa yrityksen sekä lyhyen että pitkän aikavälin operatiivista ja 

strategista toimintaa, jossa projektinhallinta on vain yksi, joskin suuri osa-alue. Tutkimuksen 

johdannossa esitetyn kuvan 1 mukaisesti toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen tarkoituksena on 

optimoida yrityksen resurssit ja toiminnot siten, että yritys kykenee luomaan asiakkaalle 

mahdollisimman paljon lisäarvoa saavuttaakseen kilpailuetua markkinoilla (Krajewski et al. 

2019 s. 27).  

  

Tässä luvussa perehdytään syvemmälle projektiliiketoiminnan toiminnansuunnitteluun ja -

ohjaukseen esimerkkitapauksena toimivan laivateollisuuden avulla. Laivateollisuus on hyvin 

perinteinen projektiliiketoimintaa soveltava toimiala, sillä jokainen rakennettava alus on 

yksilöllinen ja sen on täytettävä tarkat asiakkaan asettamat vaatimukset muun muassa aluksen 

kokoon, nopeuteen ja rahtiin liittyen. Laivateollisuus eroaakin monista muista valmistavan 

teollisuuden toimialoista sen ainutlaatuisen luonteensa ja laajuutensa takia: se vaatii lukuisia 

erilaisia koneita, materiaaleja ja investointeja sekä huomattavan paljon työvoimaa, 

yhteistyökumppaneita ja erikoisosaamista. Tällaisten suurten kokonaisuuksien koordinointi ja 

hallinta muodostaa suuren haasteen laivateollisuudessa toimiville yrityksille. (Mandal 2017 s. 

21-22)  

 

Tutkimuksen esimerkkiprojektina toimii risteilyaluksen valmistaminen ja toimittaminen 

asiakkaalle eli tässä tapauksessa varustamolle. Kuten edellisessä luvussa mainittiin, suuri 

projekti, kuten tässä tapauksessa risteilyaluksen rakentaminen, jakaantuu osaprojekteihin, jotka 

ovat lähes poikkeuksetta toisistaan hyvin riippuvaisia. Seuraavaksi perehdytään nimenomaan 

näiden usein jopa samanaikaisten osaprojektien toiminnansuunnitteluun ja -ohjaukseen. On 

kuitenkin syytä huomata, että tarkasteltaessa yksittäisen projektin toteutuksen sijaan koko 

projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelua ja -ohjausta, on huomioitava myös projektin 

varsinaista toteutusta edeltävät sekä sen jälkeiset vaiheet kuvan 4 mukaisesti. Tämä tunnetaan 

yleisemmin myös projektin elinkaariajatteluna. 
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Kuva 4. Projektin elinkaaren eri vaiheet (Artto et al. 2006 s. 49) 

 

3.1 Projektin markkinointi, myynti ja asiakasyhteistyön rakentaminen  

 

Toiminnansuunnittelu ja -ohjaus projektiliiketoiminnassa lähtee liikkeelle yrityksen 

liiketoimintastrategiasta. Strategiset linjaukset määrittävät lähtökohdat, toimintatavat ja 

resurssit, joiden puitteissa toimintaa lähdetään ohjaamaan pääasiassa lyhyellä, mutta myös 

pitkällä aikavälillä (Slack et al. 2016 s. 76). Strategiset linjaukset ja päämäärät määrittävät muun 

muassa sen, kenelle projektia lähdetään markkinoimaan ja myymään ja millaisilla keinoilla. 

Strategisiin päämääriin perustuva markkinointi on edellytys uusien projektimahdollisuuksien 

luomiselle ja siten koko projektiliiketoiminnan jatkuvuudelle (kuva 5). Asiakassuhteiden ja 

muun yhteistyöverkoston rakentaminen samoin kuin tarjottavien ratkaisujen ja oman osaamisen 

kehittäminen ovat keskeisiä osa-alueita projektin markkinointi- ja myyntivaiheessa.     

 

 

Kuva 5. Projektimahdollisuuksien luominen edellyttää strategian mukaista projektien markkinointia 

(Artto et al. 2006 s. 58) 
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Laivateollisuudessa tyypillistä on, että asiakkaan tilaama projekti työllistää satoja henkilöitä 

useammaksi kuukaudeksi, jopa vuosiksi, samalla kun asiakkaita on usein hyvin rajallinen 

määrä. Tämän takia laivateollisuudessa kuten myös muissa suurissa projekteissa markkinointiin 

ja myyntiin sekä asiakassuhteiden rakentamiseen on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota.  

 

Yksittäisen projektin markkinoinnin ja myynnin tärkein tehtävä on valmistella projektia ennen 

projektiliiketoiminnan kannalta kriittistä tarjousvaihetta, jotta mahdollinen projektisopimus ja 

siten koko projektiliiketoiminnan jatkuvuus olisi ylipäätään mahdollista saavuttaa. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi huolellista valmistautumista tarjouskilpailuihin, tarjouksien 

valmistelemista ja tekemistä sekä neuvottelua potentiaalisen asiakkaan kanssa mahdollisimman 

hyvän projektisopimuksen aikaansaamiseksi. (Artto et al. 2006 s. 54-55) 

 

Projektien markkinointi ja myynti käsittää kaikki vaiheet ennen projektisopimuksen 

allekirjoittamista, mutta se liittyy myös yksittäisestä projektista riippumattomaan jatkuvaan 

markkinointiin ja asiakasyhteistyöhön (Artto et al. 2006 s. 54). Laivateollisuudessa tämä voi 

tarkoittaa projektin markkinoinnin lisäksi esimerkiksi itse telakan markkinoimista ja tietoista 

imagon rakentamista laadukkaana ja luotettavana laivanrakentajana ja tietoisena 

yhteydenpitona asiakkaiden suuntaan. Kuvassa 6 on havainnollistettu jatkuvan markkinoinnin, 

myynnin ja asiakasyhteistyön lisäksi yksittäisen projektin markkinointia ja myyntiä suhteessa 

projektin muihin vaiheisiin. 

 

 

 

Kuva 6. Markkinointi ja myynti suhteessa projektin muihin vaiheisiin (Artto et al. 2006 s. 55) 
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3.2 Projektin aloitus ja määrittely 

 

Ennen varsinaisen projektisopimuksen allekirjoittamista edeltää projektin esisopimuksen 

tekeminen. Käytännössä risteilyalusprojekti voidaan katsoa alkavan siitä hetkestä, kun asiakas 

eli varustamo sekä projektitoimittaja eli telakka ovat allekirjoittaneet varsinaisen 

projektisopimuksen ja ryhtyvät määrittelemään projektia tarkemmin, esimerkiksi mitä on 

tarkoitus tehdä, millaisella budjetilla ja millaisella aikataululla. Projektisopimus on molempia 

osapuolia sitova dokumentti, jossa telakka sitoutuu valmistamaan aluksen sopimukseen 

kirjattuja yksityiskohtia noudattaen, ja varustamo puolestaan sitoutuu maksamaan telakalle 

sopimukseen kirjatun hinnan. Projektisopimus ja siihen kirjatut projektia koskevat 

yksityiskohdat määrittävät siten tarkat reunaehdot projektin jatkon kannalta.  

 

Projektin aloitus- ja määrittelyvaihe on ensimmäinen neljästä projektin varsinaisen 

toteuttamisen aikaisista vaiheista. Siinä selvitetään, mitkä ovat projektin alustavat sidosryhmät, 

mitä hyötyjä projektilta odotetaan ja millaisilla keinoilla projekti on mahdollista ja järkevää 

toteuttaa. Lisäksi tunnistetaan ja analysoidaan projektin toteutukseen liittyviä riskejä. Projektin 

aloitus- ja määrittelyvaihe on merkittävä vaihe jatkon kannalta, koska silloin tehdään hyvin 

perustavanluontoisia päätöksiä päämääristä, tavoitteista ja toteutustavoista. Alkuvaiheen 

päätösten tulee tukea kokonaisuuden menestyksekästä toteutusta, jonka lisäksi paitsi projektin 

osapuolten, myös eri sidosryhmien pitäisi kyetä hyväksymään ne. (Artto et al. 2006 s. 48, 101) 

 

Kuvan 7 mukaisesti toiminnansuunnittelu ja -ohjaus kaikissa neljässä projektin varsinaisen 

toteuttamisen aikaisissa vaiheissa koostuu suurilta osin luvussa 2 esitellyistä projektinhallinnan 

osa-alueista. Projektin alkuvaiheessa korostuu etenkin kokonaisuuden hallinta, johon 

soveltuvat keskeisimmät työkalut ovat projektikuvaus, projektiesitys ja projektisuunnitelma. 

Projektikuvaus on alustava hahmotelma siitä, mitä projekti koskee ja miten se voidaan toteuttaa. 

Projektikuvausta seuraa projektiesitys, jota käytetään ensisijaisesti telakan ylemmän johdon 

strategisissa neuvottelu- ja päätöksentekotarkoituksissa, mutta myöhemmin myös muussa 

risteilyaluksen rakentamiseen liittyvässä yleisessä viestinnässä. Projektikuvauksesta ja -

esityksestä johdettu projektisuunnitelma puolestaan kuvaa projektin sisällön, tavoitteet, 

toimintatavat ja yleiset johtamisperiaatteet. Projektisuunnitelma integroi risteilyaluksen 

rakentamisen osaprojektit kokonaisuudeksi, joka soveltuu projektikokonaisuuden päämäärän ja 

tavoitteiden toteuttamiseen. (Artto et al. 2006 s. 103-106) 



19 

 

 

Kuvassa 8 havainnollistetaan projektikuvauksen, projektiesityksen ja projektisuunnitelman 

ajallista valmistelua suhteessa kaikkiin neljään projektin varsinaisen toteutuksen aikaiseen 

vaiheeseen. Projektikuvaus ja -esitys ovat yleensä kertaluonteisia projektin suunnittelun 

apuvälineitä, mutta tarvittaessa niitä voidaan hyödyntää myös myöhemmin projektin eri 

vaiheissa esimerkiksi viestinnän ja tulosten esittelyn apuna. Projektisuunnitelmaa puolestaan 

päivitetään risteilyaluksen valmistamisen kuluessa yhteistyössä asiakkaan ja muiden 

sidosryhmien kanssa, ja sitä käytetään pääasiallisena johtamisen välineenä projektin toteutus- 

ja ohjausvaiheessa. (Artto et al. 2006 s. 103)  

 

 

Kuva 7. Projektinhallinta osana toiminnansuunnittelua ja -ohjausta projektin koko toteutusvaiheessa 

(Artto et al. 2006 s. 100) 

 

 

Kuva 8. Projektikuvaus, -esitys ja -suunnitelma osana kokonaisuuden hallintaa (Artto et al. 2006 s. 103) 
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3.3 Projektin suunnittelu 

 

Kun projekti on määritelty tarpeeksi yksityiskohtaisesti yhteistyössä projektin eri osapuolten 

kanssa, voidaan aloittaa projektin varsinainen suunnitteluvaihe. Projektin suunnitteluvaiheessa 

telakka sopii varustamon ja muiden yhteistyökumppanien kanssa määrittelyvaihetta tarkemmin 

risteilyaluksen rakentamisen tavoitteista, vastuista, sisällöstä, toteutustavoista, resursseista sekä 

muista toteutuksen yksityiskohdista (Artto et al. 2006 s. 105). Risteilyaluksen rakentamisen 

kokonaisvaltaisessa suunnittelussa on otettava huomioon kaikki projektiliiketoimintaan 

liittyvät sidosryhmät, mutta itse risteilyaluksen suunnittelun lähtökohtana on aina asiakkaan 

tarpeet, eli puhutaan niin kutsutusta asiakaskohtaisesta suunnittelusta.  

 

Tärkeimpänä tehtävänä suunnitteluvaiheessa on laatia risteilyaluksen rakentamiseen liittyvät 

tekniset ja toiminnalliset suunnitelmat ja vaatimusmäärittelyt. Tavoitteena on tunnistaa 

risteilyaluksen rakentamiseen liittyvät tehtävät eli osaprojektit sekä niiden toteuttamiseen 

tarvittavat resurssit, kuten työntekijät, tilat, laitteet, materiaalit ja rahat. Näiden perusteella 

voidaan laatia osaprojektien toteutussuunnitelmat, tarkennetut aikataulut sekä resurssi- ja 

kustannusrakenteet. Tässä apuna voidaan käyttää työn ositusta (Work Breakdown Structure, 

WBS), joka on hierarkkinen kuvaus projektiin liittyvistä osaprojekteista ja joka liittyy projektin 

kokonaisuuden ja laajuuden hallintaan. Osaprojektien kokoonpanot projektipäälliköineen, 

vastuineen ja tavoitteineen kuvataan ja päätetään viimeistään tässä vaiheessa. (Artto et al. 2006 

s. 49, 108).  

 

Risteilyaluksen rakentamisen osaprojektien samanaikaisuudesta ja päällekkäisistä 

resurssitarpeista johtuen telakan eri osastoilla on tehtävä resurssien hallintaan liittyvää 

työvoima- ja kapasiteettisuunnittelua. Lähtökohtaisesti työvoimaa ja tuotantokapasiteettia 

pyritään optimoimaan osaprojektien välillä mahdollisimman tehokkaalla aikataulun hallinnalla 

ja osaprojektien ajoittamisella, mutta varsinkin suuren risteilyaluksen rakentamisen yhteydessä, 

työvoimaa ja tuotantokapasiteettia joudutaan usein kasvattamaan uusien rekrytointien sekä tila- 

ja laiteinvestointien avulla. Tämä puolestaan tuo liiketoimintaan mukaan uusia operatiivisia ja 

taloudellisia riskejä ja näin ollen vaikuttaa myös riskien hallintaan. Resurssien, aikataulun sekä 

riskien hallinta ovat siis vahvasti sidoksissa toisiinsa etenkin projektin suunnitteluvaiheessa. 
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Resurssien hallintaan liittyy myös risteilyaluksen rakentamisen kannalta välttämättömien 

materiaalien ja komponenttien hankinta ja valmistus. Suunnitteluvaiheessa telakan on tärkeä 

määritellä sen strategiset ydintoiminnot eli mihin toimintoihin se keskittyy itse, ja missä 

tapauksissa ja millaisilla periaatteilla se aikoo hyödyntää ulkoisia tavarantoimittajia ja 

alihankkijoita. Tämä liittyy hankintojen hallintaan. Myös tavarantoimittajien alustava 

kilpailuttaminen ja valinta, sopimusneuvottelut, yhteistyön koordinointi sekä materiaalivirtojen 

suunnitteluun ja hallintaan liittyvät toimenpiteet kuten materiaalintarvelaskenta ovat tärkeitä 

osa-alueita projektin suunnitteluvaiheessa. 

 

Projektin asiakkaalle muodostama lisäarvo muodostuu erilaisissa yritysverkostoissa tapahtuvan 

yhteistoiminnan tuloksena (Aaltonen, Stenholm & Stenvall-Virtanen 2007 s. 5). 

Tavarantoimittajiin ja alihankintoihin liittyvissä yhteistyöpäätöksissä on kuitenkin otettava 

huomioon monia tärkeitä asioita. Ensinnäkin telakan on varmistuttava paitsi oman 

yhteistyöverkostonsa, myös koko muun toimitusketjun luotettavuudesta, laadusta sekä yleisestä 

toiminnan eettisyydestä. Tämä liittyy osaltaan toimitusketjujen hallintaan ja edelleen 

laadunhallintaan, ja sitä helpottamaan koko toimitusketjun osalta on kehitetty muun muassa 

universaaleja laatustandardeja (esimerkiksi ISO 9001), jotka ohjaavat tehokkaasti 

toimitusketjun eri vaiheissa toimivien yritysten toimintaa.    

 

Olennainen osa projektin suunnitteluvaihetta on myös kustannus- ja rahoitussuunnitelmien sekä 

niihin liittyvien laskelmien tekeminen, jotka ovat kiinteästi yhteydessä projektisopimuksessa 

määritettyyn projektin hintaan ja/tai budjettiin. Kustannussuunnitelma on kustannusten 

hallinnan apuväline, jossa arvioidaan mahdollisimman realistisesti kaikkia projektiin liittyviä 

muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia sekä varmistetaan, että projekti toteutetaan kannattavasti ja 

kustannustehokkaasti koko yrityksen toiminnan kannalta liiketaloudellisten periaatteiden 

mukaisesti (Artto et al. 2006 s. 150). Rahoitussuunnitelma puolestaan keskittyy yrityksen 

kassavirtojen suunnitteluun ja siinä määritetään, miten projekti rahoitetaan ja millaisella 

aikataululla esimerkiksi asiakkaan maksusuunnitelman mukaiset varat ovat yrityksen käytössä. 

Kustannus- ja rahoitussuunnitelman avulla varmistetaan projektin toteutus- ja ohjausvaiheessa, 

että projekti pysyy ennalta määritetyssä budjetissa ja tarvittava rahoitus toteutuu. Suunnitelmat 

auttavat reagoimaan myös tapauksessa, jossa kustannukset syystä tai toisesta nousevat projektin 

aikana ja budjetti uhkaa ylittyä.  
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Suunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy määrittelyvaiheesta tarkennettu 

projektisuunnitelma, johon kirjataan projektin toteutus- ja ohjausvaiheen kannalta 

olennaisimmat suunnitteluvaiheessa esiin nousseet asiat. Projektisuunnitelma on projektin 

jatkon kannalta erittäin merkittävä viestinnän- ja tiedonhallinnan väline, jonka perusteella 

risteilyaluksen rakentamisen eri osaprojektien projektipäälliköt projektiryhmineen ymmärtävät 

tavoitteensa, vastuunsa ja tehtävänsä ja osaavat toimia niiden mukaisesti. Tavoitteena on koko 

projektiorganisaation jäsenten toiminnan integroituminen yhteen hiileen ja yhden 

projektikokonaisuuden eteen puhaltamiseksi, mikä on äärimmäisen tärkeää 

projektikokonaisuuden ja siten koko projektiliiketoiminnan onnistumisen kannalta. (Artto et al. 

2006 s. 106)    

 

3.4 Projektin toteutus ja ohjaus 

 

Projektin toteutus- ja ohjausvaihe ovat toistensa kanssa rinnakkaisia, mutta toisiaan tukevia ja 

toisistaan hyvin riippuvaisia työvaiheita. Toteutusvaiheessa hankitaan risteilyaluksen 

rakentamiseen tarvittavat resurssit ja toteutetaan osaprojektit projektisuunnitelman mukaisesti 

siten, että resurssit kohdistetaan tavoitteiden kannalta oikeaan tekemiseen oikeaan aikaan. Iso 

osa toteutusvaihetta on myös osaprojektien tarkoituksenmukainen dokumentointi. On kuitenkin 

tärkeä ymmärtää, että toteutusvaihe tässä yhteydessä tarkoittaa projektisuunnitelman mukaista 

teknistä ja hankinnallista toteutusta sekä osaprojektien projektiryhmätyöskentelyä, eikä siten 

tarkoita samaa asiaa kuin koko projektin toteutus (Artto et al. 2006 s. 49).  

 

Toteutusvaiheen kanssa rinnakkaisessa ohjausvaiheessa puolestaan seurataan projektin 

etenemistä kustannus- ja aikatauluraportoinnin sekä teknisten yksityiskohtien vertailemisen 

avulla. Raportointi keskittyy ennakoivaan poikkeama- ja vertailuraportointiin, jonka 

tarkoituksena on paljastaa ajoissa mahdolliset poikkeamat suhteessa tavoitteisiin ja 

suunnitelmiin, jotta korvaaviin toimiin ryhtyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olisi 

mahdollista. Muutostenhallinta yhdessä raportoinnin ja viestinnän kanssa on siis 

ohjausvaiheessa merkittävässä asemassa. Jos projekti ei syystä tai toisesta etene suunnitelmien 

mukaisesti, tilanne täytyy analysoida huolellisesti ja sen perusteella tehdä vaadittavat 

muutokset projektisuunnitelmaan. Näin ollen projektin ohjausvaiheesta on suora 

takaisinkytkentä suunnitteluvaiheeseen. (Artto et al. 2006 s. 49-50) 
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Varustamon risteilyalukselle asettamista vaatimuksista ja telakan kokemus-/osaamistasosta 

riippuen toteutus- ja ohjausvaiheen alussa (tai jo aiemmin) saatetaan joutua tekemään 

perusteellista tutkimus- ja kehitystyötä. Tutkimus- ja kehitystyö (T&K) saattaa koskea vain 

yhtä tai useampaa asiakokonaisuutta, ja se liittyy usein uusien innovaatioiden ja teknologioiden 

kehittämiseen. Ennennäkemättömät ja mahdollisesti laivateollisuutta mullistavat uudet 

innovaatiot ja teknologiat sekä niiden jatkuva kehittäminen ovat usein myös tärkeitä 

kilpailuetua edistäviä tekijöitä monelle laivateollisuudessa toimivalle yritykselle, ja siksi 

panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatio- ja teknologiatoimintaan ovat usein 

suuria. (Akhilesh 2014 s. 7) 

 

Kun tarvittavat resurssit, sopimukset tavarantoimittajien ja alihankkijoiden kanssa sekä 

tutkimus- ja kehitystyön tuoma tietotaito on olemassa, voidaan risteilyaluksen rakentamisen 

tekninen ja hankinnallinen toteutus aloittaa projektisuunnitelman mukaisesti. Tekniset 

suunnitelmat kuitenkin vielä täsmentyvät risteilyaluksen rakentamisen aikana, ja lisäksi 

suunnitelmiin voidaan joutua tekemään muutoksia (Artto et al. 2006 s. 111).  

 

Kuten suunnitteluvaiheessa, myös toteutus- ja ohjausvaiheessa korostuu kaikki 

projektinhallinnan osa-alueet kuvan 7 mukaisesti. Etenkin hankintojen hallinta raaka-aineiden, 

alihankintakomponenttien ja muiden materiaalien osalta korostuu. Tilausten ja toimitusten 

tehokas aikatauluttaminen, seuraaminen ja vastaanottaminen on iso osa prosessia, ja varsinkin 

aikatauluttamiseen omat haasteensa tuo toisinaan pitkät välimatkat telakan ja 

tavarantoimittajien välillä. Toimitusten vastaanottamisessa tärkeää on paitsi laadun 

varmistaminen, myös logistiikan ja varastoinnin hallinta. Toimitetut materiaalierät on 

varastoitava turvallisesti siten, että ne ovat helposti ja nopeasti saatavissa silloin, kun niitä 

tarvitaan. On myös pidettävä mielessä, että varastojen sitoma pääoma ja siten myös riskit ovat 

suoraan verrannollisia varastoissa olevan materiaalin määrään, joten varastotasot olisi tärkeää 

pitää riittävinä, mutta kuitenkin sopivan alhaisina.  

 

Varsinaisen tuotantovaiheen eli valmistuksen ja kokoonpanon yhteydessä materiaalivirtojen 

hallinta, laadunhallinta ja tuotannonohjaus läpimenoaikoineen korostuu. Aluksen eri 

komponentit, kuten runko, hytti- ja kansiosastot, komentosilta sekä koneet ja laitteet, 

valmistetaan osissa (joko telakan tai alihankkijoiden toimesta), ja kootaan paikan päällä telakan 

kuiva-altaassa yhdeksi kokonaisuudeksi. Komponentit liitetään yhteen usein hitsaamalla, ja 
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erikoisosaamista vaativat tehtävät, kuten sähkö- ja muut asennustyöt, toteutetaan usein 

samanaikaisesti. Valmistuksen ja kokoonpanon sekä siihen liittyvien asennustöiden 

onnistuminen vaatii siis tehokasta tuotannonohjausta sekä tarkkaa projektinjohtamista, 

suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä. Valmistuksen ja 

kokoonpanon lopputuloksena risteilyalus saa fyysisen muotonsa. 

 

Valmistuksen ja kokoonpanon jälkeen alkaa sisätilojen rakentaminen ja sisustaminen. Usein 

tässä vaiheessa kuiva-allas täytetään vedellä, alus alkaa kellua ensimmäistä kertaa ja sen rungon 

vesitiiviys varmistetaan. Aluksen kelluessa esimerkiksi varustelulaiturissa sen sisätilat 

rakennetaan huolellisesti suunnitelmien mukaisesti. Projektin loppuvaiheessa korostuu 

entistäkin tiiviimpi yhteistyö varustamon kanssa, sillä sisätilat ja niiden käytännöllisyys ja 

visuaalisuus ovat tärkeimpiä risteilyalusta määrittäviä konkreettisia tekijöitä tuotteen 

lopullisten käyttäjien eli varustamon asiakkaiden näkökulmasta.   

 

Aluksen sisätilojen rakentamisen (ja viimeistelyn) yhteydessä alukselle suoritetaan testaus eli 

koeajo. Koeajon tarkoituksena on testata aluksen käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa. 

Samalla testataan aluksen voimanlähteiden eli moottorien sekä muiden tärkeiden järjestelmien 

suorituskyky luokituslaitoksen sääntöjen mukaisesti. Testauksen perusteella tehdään vielä 

tarvittavat korjaukset, jonka jälkeen alus viimeistellään luovutuskuntoon saattamiseksi.                

 

3.5 Projektin päättäminen 

 

Projektin päättäminen on muiden projektin vaiheiden ohella tärkeä vaihe. Telakan kannalta 

projekti katsotaan päättyneeksi, kun risteilyalus on luovutettu varustamolle ja varustamolta on 

saatu hyväksyminen aluksen vastaanottamisesta. Tärkeitä projektin päättymiseen liittyviä 

tehtäviä ovat projektidokumenttien viimeistely, niiden luovutus varustamolle sekä 

projektidokumenttien arkistointi. Risteilyaluksen luovutuksen jälkeen projektin 

päättämisvaiheeseen kuuluu myös palautekokouksen pitäminen ja projektin loppuraportin 

laadinta telakan johtoryhmän toimesta. Projektin onnistumista arvioidaan yhdessä asiakkaan 

kanssa, ja asiakastyytyväisyyspalautetta kerätään asiakassuhteiden sekä tulevien projektien 

kehittämiseksi. (Artto et al. 2006 s. 50, 308) 
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3.6 Projektin jälkeiset palvelut ja asiakassuhteiden johtaminen 

 

Projektin jälkeisillä vaiheilla tarkoitetaan projektissa toteutetun lopputuotteen eli tässä 

tapauksessa risteilyaluksen käyttöönoton tukemista, siihen liittyvien palveluiden tarjoamista 

sekä asiakassuhteiden johtamista (Artto et al. 2006 s. 343). Laivateollisuudessa projektin 

jälkeiset palvelut rajautuvat usein erilaisiin tuki-, huolto- ja järjestelmäpalveluihin 

projektintoimittajan rajallisten resurssien takia. Tämä kuitenkin edesauttaa asiakassuhteiden 

johtamista ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on sitouttaa asiakkaana toimivat varustamot 

pidempiaikaiselle asiakasyhteistyösuhteelle ja siten uusille projektitilauksille. 

Asiakasyhteistyön johtaminen ja kehittäminen on siten hyvin tärkeä osa projektiliiketoiminnan 

toiminnansuunnittelua ja -ohjausta, etenkin liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.  

 

Jotta projektin jälkeisistä palveluista olisi sekä asiakkaalle että toimittajalle hyötyä, tulee ne 

valmistella ja suunnitella ajoissa. Palvelutarjoamaa kannattaakin hyödyntää jo projektia 

edeltävässä markkinointi- ja myyntivaiheessa, sillä palvelut voivat olla asiakkaalle ratkaiseva 

valintakriteeri projektitoimittajaa valittaessa. Yleensä palvelut ovat asiakas- ja projektikohtaisia 

edellyttäen täysin uusien palvelukonseptien luomista. Käytännössä palvelut kuitenkin 

kehitetään projektin kuluessa osana tuotetta yhteistyössä asiakkaan kanssa. (Artto et al. 2006 s. 

349) 

 

Projektin jälkeisiä palveluita on ylläpidettävä, organisoitava ja johdettava siinä missä mitä 

tahansa muutakin liiketoimintaa. Yleensä näihin liittyvät periaatteet on liitetty osaksi yrityksen 

erillistä palvelustrategiaa, tai vaihtoehtoisesti liitetty suoraan yrityksen liiketoimintastrategiaan. 

Palveluiden toteuttaminen tehokkaasti ja tuloksellisesti vaatii sekä palveluiden että niiden 

toteuttamiseen liittyvien vastuiden selkeää kuvaamista ja ohjeistuksia. Lisäksi palveluiden 

ansaintalogiikan tulisi olla riittävän yksinkertainen ja kannattava. (Artto et al. 2006 s. 350, 359) 

Projektintoimittajana toimineen telakan tulisi ennen kaikkea optimoida projektin jälkeiset 

palvelunsa siten, etteivät ne veisi liikaa resursseja yrityksen ydinliiketoiminnalta, 

laivanrakennukselta. 
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4 PROJEKTILIIKETOIMINNAN KOKONAISOHJAUS JA 

JOHTAMINEN  

 

Kuten tutkimuksessa on jo aiemmin noussut esille, toiminnansuunnittelu ja -ohjaus jakaantuu 

sekä operatiiviseen että strategiseen toimintaan. Tässä luvussa käsitellään 

projektiliiketoiminnan kokonaisohjausta ja johtamista molemmista edellä mainituista 

näkökulmista. Kokonaisohjauksella tarkoitetaan yrityksen tavoitteiden, keskeisten toimintojen 

ja resurssien yhteensovittamista (Salminen 2009). Luku pohjautuu edellisessä luvussa 

esiteltyjen projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen osa-alueisiin, mutta 

keskittyy enemmän johtamiseen ja johtamisjärjestelmiin. Luvun lopussa pohditaan vielä 

tietojärjestelmien merkitystä projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelulle ja -ohjaukselle.  

 

4.1 Projektin operatiivinen johtaminen ja organisointi  

 

Projektiliiketoiminnan kokonaisohjauksesta puhuttaessa on tärkeää tarkastella ensinnäkin 

liiketoiminnan keskiössä olevien yksittäisten projektien organisointia ja johtamista. 

Seuraavaksi tullaankin käsittelemään tätä liiketoiminnan operatiivista johtamista ja 

organisointia projektin eri osapuolten osaamisen, käyttäytymisen ja toimintatapojen 

näkökulmasta. Erityisesti tullaan tarkastelemaan projektipäällikön ja projektiryhmän rooleja ja 

työskentelyä sekä niiden yhteyttä projektin ja siten koko liiketoiminnan menestymiseen.   

 

Projektin operatiivisen johtamisen ja toiminnan keskeisenä osatekijänä on henkilöstö. 

Olennaista on määritellä, keitä henkilöstöön kuuluu, mitä he osaavat ja miten he toimivat 

yhdessä. Tähän on syytä kiinnittää huomiota jo henkilöstön rekrytointivaiheessa, ja etenkin 

projektipäällikön valintaa ja häneltä vaadittavia ominaisuuksia on yrityksessä pohdittava 

tarkkaan. Projektipäällikköön kohdistuu usein monenlaisia odotuksia eri sidosryhmien 

suunnalta, mutta tärkeimpinä yksittäisinä tekijöinä projektipäällikön olisi kyettävä edistämään 

yrityksen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista, hyödyntämään käytössä olevia resursseja 

mahdollisimman tehokkaasti ja ratkaisemaan mahdollisia ongelmia luontevasti. (Artto et al. 

2006 s. 273–274) Projektipäällikön (ja koko muun henkilöstön) valinta on siis suhteutettava 

yrityksen liiketoimintaan sekä siihen liittyviin päämääriin ja tavoitteisiin, eli toisin sanoen 

yrityksen strategiaan.  
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Projektipäällikön työssä korostuu ihmisten ja prosessien johtaminen. Projektipäälliköllä on 

suuri vastuu yksittäisen projektin operatiivisessa johtamisessa ja seurannassa, laadukkaan 

toiminnan varmistamisessa, yritysjohdolle raportoinnissa ja sidosryhmäyhteyksistä 

huolehtimisessa läpi koko projektin elinkaaren (Artto et al. 2006 s. 281). Projektipäällikön 

haasteena on myös saada projektiryhmän jäsenet sisäistämään omat roolinsa ja puhaltamaan 

yhteen hiileen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Projektiryhmän tapa toimia on eräs keskeinen määrittävä tekijä sille, miten projekti saavuttaa 

sille asetetut tavoitteet. Projektiryhmän yhteisistä toimintatavoista voidaan sopia yritystasolla, 

projektikohtaisesti tai kummallakin tasolla. Usein toimiva keino vakiinnuttaa näitä 

toimintatapoja ja käytäntöjä on laatia yhteiset toiminnan pelisäännöt, joita jokainen 

projektiryhmän jäsen sitoutuu noudattamaan. Avoin tiedonvälitys, erilaisten näkemysten 

jakaminen ja tasapuolinen projektiryhmän jäsenten kohtelu läpi koko projektin elinkaaren on 

myös tärkeää projektiryhmän yhteen hitsautumisen kannalta. (Artto et al. 2006 s. 306–307)  

 

Projektiryhmässä olisi hyvä olla projektin kannalta osaamisiltaan ja taidoiltaan toisiaan tukevia 

jäseniä. Toisinaan jäsenillä voi olla samaan aikaan useampiakin tehtäviä ja rooleja. Projektin 

suunnittelussa olennaista on juuri se, miten projektiin osallistuvien työntekijöiden työ 

suunnitellaan siten, että heidän työpanoksensa projektissa olisi mahdollisimman tehokas ja 

tuottava. Esimerkiksi liiallinen työtaakka heikentää nopeasti työntekijän tuottavuutta. (Artto et 

al. 2006 s. 286) Myös monipuoliset ja yritykseen soveltuvat henkilöstönhallintakäytännöt ovat 

tärkeitä projektiryhmän jäsenten tuottavuuteen, tiedonhallintakapasiteettiin ja osaamisen 

soveltamiseen vaikuttavia tekijöitä, mikä puolestaan edistää heidän taipumustaan innovoida ja 

näin kehittää yrityksen operatiivista toimintaa (Chen & Huang 2009 s. 108). 

 

Projektiryhmän suorituskykyyn ja siten koko projektiliiketoiminnan menestymiseen vaikuttaa 

moni muukin tekijä, jotka kaikki on otettava huomioon yrityksen toiminnansuunnittelussa ja -

ohjauksessa. Yritystason tekijät voidaan karkeasti jakaa johtamiseen, tehtäviin eli projekteihin, 

organisaatioon ja ihmisiin liittyviin tekijöihin. Projektiryhmän suorituskykyyn vaikuttaa myös 

yrityksen ulkoinen toimintaympäristö, joka voidaan jakaa sosiaaliseen, taloudelliseen, 

poliittiseen ja yleiseen toimintaympäristöön. Yhteenveto projektiryhmän suorituskykyyn 

vaikuttavista yritystason tekijöistä on esitetty kuvassa 9. Lisäksi on otettava huomioon 
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projektiryhmän sisäinen näkökulma, joka koostuu projektin yleisistä puitteista, käytännöistä ja 

projektiryhmän identiteetin sekä ryhmädynamiikan muodostumisesta (Artto et al. 2006 s. 301).  

 

 

Kuva 9. Projektiryhmän suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä (Artto et al. 2006 s. 299) 

 

Projektin organisointi tarkoittaa projektin suunnitteluvaiheen yhteydessä tehtävää eri tahojen, 

kuten projektiryhmän eri jäsenten, toteutusvastuiden, roolien ja keskinäisen työnjaon 

määrittelyä. On syytä huomata, että projektiryhmään voi kuulua työntekijöitä useasta eri 

yksiköstä tai organisaatiosta, tyypillisesti projektin toimittajan, asiakkaan tai alihankkijan 

puolelta. Tätä varten projektin organisoimiseksi voidaan perustaa väliaikainen 

projektiorganisaatio, joka kuitenkin poikkeaa organisaation pysyvämmästä rakenteesta, joka 

voi olla esimerkiksi linja- tai matriisiorganisaatio. Vaikka projektiorganisaatio ja yrityksen 

pysyvä organisaatiorakenne ovat kaksi eri asiaa, ovat ne resurssien kohdistamisen kautta 

vahvasti yhteyksissä toisiinsa projektin aikana. (Artto et al. 2006 s. 287) 

 

Erityyppisissä projekteissa on usein myös hieman erilaiset organisointitavat. Eroavaisuudet 

organisointitavoissa liittyvät usein erilaisiin näkemyksiin siitä, mikä kuuluu osaksi juuri 
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kyseistä projektia ja sen ohjausta ja mikä puolestaan ei. Organisointitapaan vaikuttaa 

merkittävänä tekijänä projektiorganisaation rakenne, eli mikä on esimerkiksi projektin koko, 

projektityyppi, henkilöstön työsuhdemuoto (täysipäiväisyys vai osa-aikaisuus), projektin 

tekninen sisältö ja organisaation kulttuuri. Projektin organisoinnin kannalta 

projektiorganisaatiolle on tärkeää määrittää rakenne, joka tukee mahdollisimman hyvin 

projektiryhmien ja niiden jäsenten välistä viestintää ja projektin osien keskinäistä 

yhteensovittamista. Sen tulisi edistää työntekijöiden sitoutumista projektiin ja samalla olla 

sopivan joustava, jotta mahdolliset henkilövaihdokset eivät pääsisi vaikuttamaan projektiin 

negatiivisesti. (Artto et al. 2006 s. 288–290) 

 

4.2 Strateginen suunnittelu, päätöksenteko ja johtaminen  

 

Projektiliiketoiminnan strateginen johtaminen tarkoittaa liiketoiminnan ja sen useampien 

samanaikaisten projektien (ja niiden osaprojektien) kokonaisvaltaista, strategian mukaista 

johtamista. Projektiliiketoiminnan strategisessa johtamisessa on siten projektinhallinnan lisäksi 

tärkeää ymmärtää yrityksen liiketoiminta kokonaisuudessaan ja siihen liittyvien prosessien 

johtaminen. On kyettävä ymmärtämään paitsi useampien projektien muodostamaa 

kokonaisuutta, myös yksittäisten projektien merkitystä kokonaisuudessa, taustalla vaikuttavia 

yrityksen strategisia tavoitteita ja linjauksia, käytössä olevia resursseja, toimintaympäristön 

erityispiirteitä sekä muita projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä. (Artto et al. 2006 s. 367) 

 

Yrityksen strategia näkyy päätöksenteossa kahdella hieman erilaisella mutta toisiaan tukevalla 

tavalla. Liiketoimintastrategia näkyy liiketoiminnan sisältöä, toimintaympäristöä ja toteutusta 

koskevina valintoina ja päätöksinä, ja ne koskevat neljää merkittävää asiaa: asemointia 

markkinoilla, liiketoimintamallia eli ansaintalogiikkaa, strategian sisältöä ja strategian suuntaa.  

Kehitysstrategia vastaavasti tukee niiden keinojen valintaa, joilla tulevaan liiketoimintaan 

vaikutetaan välillisesti ja joilla luodaan valmiuksia tuleville liiketoimintastrategioille. 

Esimerkkeinä kehitysstrategiaan liittyvistä päätöksistä ja valinnoista on tuotekehitykseen, 

uusiin liiketoimintoihin ja yritysjärjestelyihin (esimerkiksi yritysostoihin), suuriin laite- ja 

järjestelmäinvestointeihin sekä organisaation kehittämiseen ja henkilöstön kehittämiseen 

liittyvät päätökset.  Projektiliiketoiminnassa sekä liiketoiminta- että kehitysstrategia uudistuu 

toiminnan mukana jatkuvasti projektien suuren painoarvon ja kertaluonteisuuden vuoksi. 
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Toisinaan tehdään kuitenkin myös pitkän aikavälin päätöksiä yrityksen toiminnan 

painopisteistä. (Artto et al. 2006 s. 370–373) 

 

Projektipäälliköillä on merkittävä osuus sekä strategioiden toimeenpanossa että niiden 

uudistamisessa. Projektipäällikkö toimii linkkinä yritysjohdon ja oman projektiryhmänsä 

välillä, ja projekteja suunnitellessaan ja toteuttaessaan hänen on jatkuvasti arvioitava sitä, 

kuinka hyvin kyseinen projekti tukee yrityksen strategisia päämääriä. Lisäksi projektipäällikkö 

tuo projektien kautta yrityksen johdolle tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan strategiaa olisi syytä 

kehittää, jotta liiketoiminnan uudistaminen tai tehostaminen olisi mahdollista. Vastaavasti 

yrityksen johdolla on merkittävä rooli projektimahdollisuuksia valittaessa, projekteja 

käynnistettäessä ja myös muissa tärkeissä projektiliiketoiminnan päätöksentekopisteissä. 

Liiketoiminnallisia valintoja tehdessään yrityksen johto analysoi projektien vaikutusta 

yritystasolla ja viestii strategisista linjauksista projektipäälliköiden kautta projektiryhmille. 

(Artto et al. 2006 s. 370) 

 

Strategian menestyksekäs toteuttaminen projektiliiketoiminnassa vaatii neljää yleisesti 

tunnettua tekijää: toimivaa johtamisjärjestelmää, ennakoivaa talouden hallintaa, projektisalkun 

tasapainoista ja strategian mukaista hallintaa sekä asiakas- ja alihankkijaverkoston johtamista 

(Artto et al. 2006 s. 367). Seuraavaksi käsittelemme lyhyesti näitä projektiliiketoiminnan neljää 

menestystekijää ja niiden yhteyttä strategiseen johtamiseen sekä projektinhallintaan. 

Yhteenveto näistä projektiliiketoiminnan menestystekijöistä sekä niiden yhteydestä 

strategiseen johtamiseen ja projektinhallintaan on esitetty kuvassa 10. 

 

Projektit liittyvät yrityksen laajempaan liiketoimintaympäristöön muun muassa resurssien, 

taloudellisten seikkojen, päämäärien ja elinkaaren kautta. Tämän takia yrityksen rajalliset 

resurssit on kyettävä jakamaan projektien välillä mahdollisimman tehokkaasti. Toimivalla 

johtamisjärjestelmällä viitataan usein organisaatiorakenteeseen (esimerkiksi 

matriisiorganisaatio), ja sen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että resurssit kohdennetaan 

projekteille oikeasuhtaisesti ja oikea-aikaisesti, projektissa sovelletaan hyviä käytäntöjä ja 

jokainen projekti ja osaprojekti saa riittävästi tukea. Ennakoivan talouden hallinnan tehtävänä 

on arvioida etukäteen projektien taloudellista tulosta ja niiden kokonaisvaikutuksia yrityksen 

tulokseen. Projektisalkun hallinnan tarkoituksena on arvioida ja vertailla projekteja keskenään 

yrityksen strategisista näkökulmista. Projektisalkku tarkoittaa samanaikaisten projektien 
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muodostamaa kokonaisuutta, ja sen hallinnan tavoitteena on tasapainottaa yksittäisten 

projektien päämäärät ja hyötyodotukset sekä kohdistaa projekteille strategian mukaiset 

resurssit, jotta yrityksen strategiset päämäärät voivat toteutua. Asiakas- ja alihankkijaverkoston 

johtamisen tehtävänä puolestaan on kehittää suhteita tärkeisiin muutoksen ja uuden 

liiketoiminnan mahdollistajiin projektin elinkaaren eri vaiheissa. (Artto et al. 2006 s. 368)    

 

 

 

Kuva 10. Projektiliiketoiminnan menestystekijät ja niiden yhteys strategiseen johtamiseen ja 

projektinhallintaan (Artto et al. 2006 s. 368) 

 

Jotta projektiliiketoimintaa harjoittava yritys saavuttaisi strategiset päämääränsä, sen on 

sovellettava käytössä olevia johtamistapoja, toimintamalleja ja menetelmiä eri tavoin eri 

toimintaympäristöissä. Tämä liittyy projektiliiketoiminnan menestystekijöiden 

tilannesidonnaisuuteen. Onnistuneen strategisen toiminnan tuloksena projektiliiketoiminnan 

menestys konkretisoituu yrityksen kilpailukykynä, kannattavuutena, kasvuna ja uudistumisena 

yrityksen todellisessa, muuttuvassa toimintaympäristössä. (Artto et al. 2006 s. 367) 

 

4.3 Tietojärjestelmät toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen tukena 

 

Kehittyneillä ja globaaleilla markkinoilla toimiessaan projektiliiketoimintaa harjoittavan 

yrityksen (kuten minkä tahansa muunkin yrityksen) on erittäin tärkeää hallita, jalostaa ja 

hyödyntää eri toiminnoista saatavaa informaatiota mahdollisimman tehokkaasti. Tätä 

tarkoitusta varten on kehitetty useita erilaisia tietojärjestelmiä, joista käytetään myös termiä 
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toiminnanohjausjärjestelmä tai lyhyemmin ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning 

system). Toiminnanohjausjärjestelmien keskeinen tehtävä on integroida ja usein myös 

automatisoida yrityksen liiketoimintaprosessit tehokkaammin toimiviksi kokonaisuuksiksi sekä 

yrityksen sisällä että myös yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. (Kalliokoski, 

Mikkola & Simons 2001 s. 40) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien paikoitellen heikko joustavuus ja mukautuvuus muuttuvaan 

toimintaympäristöön tuovat kuitenkin omat haasteensa projektiliiketoiminnassa toimiville 

yrityksille. Koska toiminnanohjausjärjestelmät on tyypillisesti rakennettu yritysten 

vakiintuneita toimintaprosesseja kuvaaviin prosessimalleihin perustuen, eivät niistä saadut 

hyödyt ole usein optimaalisia projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille, joiden toiminta 

perustuu enemmänkin kertaluonteisiin ja ainutkertaisiin projekteihin ja prosesseihin. 

(Kalliokoski et al. 2001 s. 49–50) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmiä kehitetään kuitenkin jatkuvasti, ja projektiliiketoiminnassa 

nykyaikaisia toiminnanohjausjärjestelmiä voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi 

toiminnan suunnittelussa, myyntitoiminnoissa, talouden hallinnassa, tuotannonohjauksessa ja 

muissa liiketoiminnan osa-alueissa. Yrityksestä ja sen eri toiminnoista riippuen 

toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoa on siis syytä harkita tarkkaan. Varsinkin 

vakiintuneiden prosessien kohdalla toiminnanohjausjärjestelmien tuomat hyödyt voivat olla 

suuria, mutta samalla on otettava huomioon niiden käyttöönoton ja käytön tuomat 

lisäkustannukset, muut lisäresurssitarpeet sekä mahdolliset eteen tulevat ongelmatilanteet.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin projektiliiketoimintaan ja sen toiminnansuunnitteluun ja -

ohjaukseen. Tarkoituksena oli laivateollisuuden esimerkkitapausta hyödyntämällä tunnistaa 

keskeisimmät projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen osa-alueet siten, että 

löydökset eivät rajoitu pelkästään laivateollisuuteen, vaan ovat sovellettavissa mahdollisimman 

laaja-alaisesti myös muihin projektiliiketoimintaan liittyviin liiketoimintamalleihin ja aloihin. 

Tutkimuksen osatavoitteina oli tunnistaa löydettyjen osa-alueiden ominaispiirteet sekä 

kytkennät toisiinsa. Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen tulokset.  

 

Projektiliiketoiminnan toiminnansuunnittelu ja -ohjaus jakautuu kahteen keskeiseen tasoon: 

strategiseen ja operatiiviseen toimintaan. Strategisen toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen 

lähtökohtana on yrityksen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen, tulosten 

seuraaminen ja toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Yritysjohdolla on suurin rooli ja 

vastuu projektiliiketoiminnan strategisessa toiminnansuunnittelussa ja -ohjauksessa, joka 

koostuu neljästä keskeisestä osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat:  

 

- Yrityksen toimivan johtamisjärjestelmän / organisaatiorakenteen kehittäminen  

- Ennakoiva talouden hallinta  

- Tasapainoisen ja strategian mukaisen projektisalkun rakentaminen ja hallinta  

- Asiakas- ja alihankkijaverkoston kehittäminen  

 

Operatiivisen toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen lähtökohtana puolestaan on yksittäisiä 

projekteja edeltävä ja niiden jälkeinen toiminta sekä projektien varsinainen toteuttaminen. 

Projekteja edeltävä toiminta liittyy projektimahdollisuuksien luomiseen eli projektien 

markkinointiin, myyntiin ja asiakassuhteiden rakentamiseen, kun taas projektien jälkeinen 

toiminta liittyy erilaisten projekteihin liittyvien tukipalvelujen tarjoamiseen sekä 

asiakasyhteistyön pitkäjänteiseen johtamiseen. Operatiivisessa toiminnansuunnittelussa ja -

ohjauksessa tärkeimpänä korostuu kuitenkin yksittäisten projektien toteutus ja johtaminen, eli 

toisin sanoen projektinhallinta. Siinä suurin vastuu on projektipäälliköillä. Operatiivisen 

toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen keskeisimmät osa-alueet on huomioitava läpi koko 

projektin elinkaaren, ja nämä osa-alueet yksittäisen projektin osalta ovat: 
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- Kokonaisuuden hallinta 

- Laajuuden hallinta 

- Aikataulun hallinta 

- Resurssien hallinta (mm. henkilöstön- ja kapasiteetinhallinta) 

- Kustannusten hallinta 

- Hankintojen hallinta (mm. materiaalivirtojen ja toimitusketjujen hallinta)  

- Logistiikan ja varastoinnin hallinta 

- Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

- Laadunhallinta  

- Riskienhallinta 

- Muutostenhallinta 

- Sidosryhmien hallinta (mm. asiakas- ja yhteistyösuhteiden hallinta) 

- Viestintä ja tiedonhallinta (mm. dokumentointi ja raportointi)        

 

On tärkeää ymmärtää, että operatiivisessa toiminnassa jokainen edellä mainittu osa-alue on 

tavalla tai toisella kytköksissä toisiinsa. Etenkin aikataulun, resurssien ja kustannusten hallinta 

vaikuttavat suoraan toinen toisiinsa, ja niiden tasapainottaminen keskenään on 

projektiliiketoiminnassa ensisijaisen tärkeää. Esimerkiksi aikataulun venymisellä on suora 

yhteys resurssien saatavuuden heikkenemiseen ja kustannusten kasvamiseen. Riskienhallinnan 

tehtävänä on varautua juuri tämänkaltaisiin tilanteisiin ja arvioida niiden kokonaisvaltaisia 

vaikutuksia liiketoiminnalle. Hankintojen hallinta vaikuttaa suoraan logistiikan ja varastoinnin 

hallintaan ja edelleen materiaalivirtojen hallintaan, tuotannonohjaukseen ja laadunhallintaan. 

Viestintä ja tiedonhallinta puolestaan vaikuttaa sidosryhmien hallintaan ja niin edelleen. 

 

Operatiivisen tason keskinäisten kytkentöjen lisäksi on tarkasteltava niiden yhteyttä 

strategiseen tasoon. On varsin keskeinen havainto, että strategisella ja operatiivisella 

toiminnansuunnittelulla ja -ohjauksella on hyvin vahvat kytkennät toisiinsa. Strateginen 

toiminta luo edellytykset operatiiviselle toiminnalle, ja vastaavasti operatiivinen toiminta ja 

siitä saatavat signaalit muokkaavat strategisia linjauksia. Yrityksen johdon ja 

projektipäälliköiden välinen kommunikaatio ja viestintä ovat keskeisessä asemassa yrityksen 

operatiivisen ja strategisen toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen yhtenäistämisen kannalta. 
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Kuten tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, on projektiliiketoiminnan 

toiminnansuunnittelu ja -ohjaus hyvin laaja tutkimusaihe. Tässä kandidaatintutkielmassa 

perehdyttiin hyvin monipuolisesti, joskin melko pintapuoleisesti projektiliiketoiminnan 

toiminnansuunnittelun ja -ohjauksen eri vaiheisiin ja osa-alueisiin erityisesti projektinhallinnan 

näkökulmasta. Yhteisenä ominaispiirteenä kaikille näille osa-alueille on se, että ne ovat hyvin 

monimutkaisia ja haastavia asiakokonaisuuksia, jotka vaativat paljon huomiota yrityksen 

sisällä. Tästä päätelmästä voidaankin johtaa ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi, jotka voisivat 

liittyä syvällisempään perehtymiseen joihinkin edellä mainituista osa-alueista, kuten 

esimerkiksi projektiliiketoiminnan tuotannonohjaukseen tai toimitusketjujen hallintaan ja 

niiden johtamiseen.  
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