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Työn tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen tietyn yksikön projektinhallinnan 

toimintamallia ja käytäntöjä. Kohdeyrityksessä on tapahtunut muutoksia organisaatiossa ja 

strategiassa, mm. yritysosto, joka on toiminut alullepanijana työn kannalta. Yrityksen 

tarkoituksena on yhtenäistää projektinhallinnan käytäntöjä eri yksiköiden välillä, ja kehittää 

niitä.  

Työssä käsitellään projektinhallinnan yleistä teoriaa ja kahta yleisesti tunnettua 

projektinhallinnan standardia, PMBOK ja PRINCE2. Lisäksi työ koostuu kohdeyrityksen 

nykytila-analyysistä, jossa nykyiset parhaat käytännöt ja toimintamallit, sekä haasteet 

esitellään. Nykytila-analyysi ja sen tulokset saatiin haastattelemalla kohdeyrityksen 

asiantuntijoita ja havainnoimalla tilannetta koko työn ajan. Työssä verrataan kohdeyrityksen 

toimintamallia ja käytäntöjä molempiin esiteltyihin projektinhallinnan standardeihin.  

Työssä tunnistetut haasteet liittyvät suurimmilta osin yhteisen toimintamallin, 

dokumenttipohjien ja projekteissa opittujen asioiden keräämisen puutteeseen. Lisäksi 

tunnistettiin tarve yhtenäistää riskien-, muutoksen ja laadunhallinnan menetelmiä, sekä 

määrittelemään tarkemmin projektin roolit ja vastuut, ja tunnistamaan projektin sidosryhmät 

paremmin. Työn aikana valmistui ehdotus useampaan näistä tunnistetuista haasteista. 
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ABSTRACT 
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The objective of this thesis was to develop project management procedures and practices in 

a certain business unit. Due to recent changes regarding the case company’s organization 

and strategy the need for developing project management practices was identified. The case 

company aims to unify and standardize the project management practices between different 

units.  

This thesis produces relevant knowledge about project management and discusses two pro-

ject management standards, PMBOK and PRINCE2. Moreover, the thesis consists of current 

state analysis of project management procedures and practices in which the best practices 

and challenges are identified. The current state analysis was conducted by interviewing the 

experts of the case company. Additionally, the current state analysis included the author’s 

observations of the company’s project management practices. Comparison between the case 

company’s current state of project management and project management standards 

(PMBOK & PRINCE2) was carried out. 
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The identified challenges were a lack of shared procedures and practices, a lack of documen-

tation material, and a lack of lessons learned process. Furthermore, the need for standardized 

risk, change, and quality management, and highly defined project roles and responsibilities 

were detected. The outcome of this thesis consists of three main proposals: a proposal for 

shared procedures and practices, a proposal for roles and responsibilities, and a proposal for 

lessons learned process. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

APJ asiakaspalvelujärjestelmä. Energia- ja vesitoimialoille 

suunniteltu asiakkaiden tietojen hallintaan tarkoitettu 

järjestelmä. 

ERP toiminnanohjausjärjestelmä, johon on integroituna yrityksen eri 

toimintojen osa-alueita. 

Hybridimalli Vesiputousmallin ja ketterien menetelmien yhdistelmä, jossa 

hyödynnetään tiettyjä tapoja molemmista malleista. 

Ketterät menetelmät Ohjelmiston kehittämistä iteraatioissa, jolloin esimerkiksi pieni 

pätkä koodia julkaistaan tietyin väliajoin. 

PMBOK Project Management Body of Knowledge. PMI:n julkaisema 

standardi tehokkaaseen projektinhallintaa. 

PMI Project Management Institute. Yksi maalman johtavia 

projektinhallinnan yhdistyksiä, joka tarjoaa koulutuksia, 

kursseja, työkaluja, julkaisuja, standardeja ja sertifikaatteja 

projektinhallintaan liittyen 

PRINCE2 Projects in controlled environments. Tuhansien projektien 

perusteella kehitetty projektinhallinnan malli.  

Vesiputousmalli Lineaarinen malli ohjelmistokehitykseen tai projektinhallintaan, 

jossa projekti etenee vaihe vaiheelta. 
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1 Johdanto 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen aihe ja tausta. Lisäksi luvussa käydään läpi työn 

tavoite, tutkimuskysymykset, rajaus ja rakenne. 

 

1.1 Aiheen esittely ja tausta  

Projekteja ja projektinhallintaa on hyödynnetty vuosisatojen ajan. Ennen vuosisadan 1900 

alkua, projektinhallintaa ei pidetty omana ammattinaan, vaan siitä huolehtivat arkkitehdit ja 

insinöörit. Nykyaikaisen projektinhallinnan kehittymisen voidaan nähdä alkaneen 1900-

luvulla teollistumisen ja ensimmäisen maailmansodan aiheuttaman aseteollisuuden nopean 

kasvun myötä. Ensimmäiset suunnittelu- ja aikataulutustyökalut luotiin 1950-luvun aikana. 

Lisäksi projektinhallinnasta tuli tällöin yleisesti tunnustettu työ ja työnkuva. 1970-luvulta 

alkaen teollisuuden projektinhallinnan rinnalle nousi IT-projektinhallinta, jonka 

toimintamallit erosivat hieman totutusta teollisuuden projektinhallinnasta. IT-

projektipäälliköillä ei ollut aiempaa kokemusta suunnittelusta tai aikatauluttamisesta, vaan 

he korostivat teknisiä ja psyykkisiä taitoja projektitiimien johtamisessa. Projektinhallinta on 

kehittynyt entisestään 1990-luvulta alkaen tähän päivään. Nykyään tarjolla on erilaisia 

projektinhallinnan työkaluja, esimerkiksi Microsoft Project, joita voidaan ottaa helposti 

käyttöön kaikissa projektinhallinnan osa-alueissa. Lisäksi kirjoja, jotka käsittelevät 

kattavasti projektinhallinnan osa-alueet, on saatavilla lähes kaikilla kielillä. 

Projektinhallintaa ei myöskään jaeta nykyään kahtia, teolliseen ja IT-projektinhallintaan, 

kuten 1970-luvulla. (Lock, 2012, s. 2-5.) 

Tänä päivänä, projektinhallinta on edelleen kasvava ala. Project Management Instituten 

(PMI) kesäkuussa 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan jopa 25 miljoonaa uutta 

projektinhallinnan ammattilaista tarvittaisiin maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. 

Syitä kasvavaan tarpeeseen ovat esimerkiksi eläkkeelle jäävien projektiammattilaisten 

jättämät aukot, projektinhallintataitoja vaativien työpaikkojen määrän kasvu ja kehittyvien 

maiden tarve projektiammattilaisille talouskasvun myötä. (PMI, 2021.) 



13 

 

Ajankohtaisuus tälle diplomityölle tunnistettiin kohdeyrityksessä erinäisten strategisten 

muutosten ja kehitysten myötä. Kohdeyrityksen tavoitteena on kehittää ja laajentaa 

osaamistaan projektinhallinnan konsultoinnissa ja asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa. 

Lisäksi kohdeyrityksessä tavoitellaan asiakastyytyväisyyden ja laadun parantumista, 

kasvattamalla ymmärrystä toimiala- ja liiketoiminnan erityispiirteiden osalta. 

Haasteena kohdeyrityksessä on eri yksiköiden erilaiset toimintamallit ja osaaminen. Tässä 

työssä keskitytään konsultoinnin yksikköön, jolla on erityistä osaamista ja hyviksi koettuja 

toimintatapoja, joita projektipäällikköt ja konsultit noudattavat työssään. Jotta koko 

kohdeyrityksellä ja sen työntekijöillä olisi kaikilla mahdollisuus hyödyntää kyseisiä 

toimintatapoja ja välttyä päällekkäisen työn tekemiseltä, halutaan osaaminen, taidot ja 

parhaat käytännöt koota yhteen paikkaan projektipäälliköiden ja konsulttien käyttöön sekä 

mahdollisesti tuotteistaa tulevaisuudessa. Lisäksi projektinhallintaa ja toimintamalleja 

yrityksen sisällä halutaan yhtenäistään ja jatkuvasti kehittää.  

Nykyiset projektit koostuvat erityisesti energia-alan mutta myös muiden alojen, kuten 

terveydenhuollon liiketoiminnan kehitys- ja IT-järjestelmien käyttöönottoprojekteista. 

Nämä molemmat alat ovat murroksessa muun muassa digitalisaation ja 

liiketoimintaympäristön tai esimerkiksi Euroopan Unionin regulaation muutosten myötä. 

Energia-alalta huomionarvoisia toimintaympäristön muutoksia ovat mm. Datahubin ja 

varttitaseen käyttöönotot. Datahub, keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, otettiin käyttöön 

21.2.2022. Kyseinen järjestelmä selkeyttää ja nopeuttaa tiedonvaihtoa sähkönkäyttäjän, -

myyjän ja -siirrosta vastaavan osapuolen välillä. (Fingrid, n.d.) Varttitase tarkoittaa 

puolestaan 15 minuutin taseselvitysjaksoa (selvitys sähkön toimituksista sähkömarkkinoilla 

toimivien eri osapuolten välillä). Tällä hetkellä taseselvitysjakso on tunnin pituinen, mutta 

keväällä 2023 tarkoituksena on siirtyä 15 minuutin taseselvitysjaksoon yhtäaikaisesti 

muiden Pohjoismaiden kanssa. Taseselvitysjakson lyhentäminen 60 minuutista 15 

minuuttiin hyödyttää sähkömarkkinoilla toimivia osapuolia muun muassa siten, että 

poikkeamista aiheutuvat kustannukset pystytään jakamaan täsmällisemmin. (Fingrid, n.d.) 
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Terveydenhuollon ja hoivapalveluiden alalla on puolestaan tullut vuonna 2021 voimaan 

sote-uudistus, joka siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uusille 

hyvinvointialueille vuonna 2023. Sote-uudistuksen taustalla ovat esimerkiksi epätasa-

arvoinen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus ja pitkä odotusaika sekä 

suomalaisten ikärakenteen muutos, kun ikääntyneiden osuus lisääntyy ja työikäisten 

vähentyy. (Soteuudistus, 2021.) 

Sekä terveydenhuollossa että energiatoimialalla edellä mainitut uudistukset vaativat 

kunnilta, yrityksiltä ja yhtiöiltä tarpeeseen vastaavia IT-järjestelmiä, jotta tulevat uudistukset 

ovat järjestelmien näkökulmasta mahdollisia. Järjestelmien tulee olla yhteensopivia ja 

integroituna järjestelmäkokonaisuuksiin. Niiden pitää pystyä käsittelemään isoja määriä 

dataa ja tietoa. Järjestelmän toimintoja pitää pystyä automatisoimaan ja kehittämään 

tulevaisuudessa. Lisäksi järjestelmät ja niiden toiminnot tulee olla rakennettuna siten, että 

ne ovat liiketoiminnan tarpeisiin sopivia. Kyseessä olevat IT-järjestelmien kehitys- ja 

käyttöönottoprojektit vaativat erityistä osaamista ja hyviä projektinhallinnan ja -johtamisen 

käytäntöjä.  

1.2 Työn tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaus 

Työn tavoitteena on koota ja rakentaa kohdeyrityksen tietylle yksikölle yksi yhteinen IT-

käyttöönottoprojektien hallinnan ja johtamisen standardi ja parhaat käytännöt. Kyseinen 

yksikkö koostuu konsultointi- ja ohjelmistokehitystiimeistä, jotka toimivat osittain samoissa 

projekteissa, mutta eri rooleissa. Yksikön IT-projektit koostuvat suurilta osin 

toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) ja asiakaspalvelujärjestelmien (APJ), sekä edellä 

mainittuihin rinnastettavissa olevien tietojärjestelmien käyttöönotoista asiakasyrityksissä. 

Yksikön asiakasyrityksiä ovat erityisesti eri energia-alan toimijat ja osin myös 

terveydenhuollon yritykset. Yhteinen projektinhallinnan ja -johtamisen standardi antaa 

nykyisille projektipäälliköille ja konsulteille työkalut projektinhallintaan ja projektien 

läpivientiin. Lisäksi tiedot parhaista käytännöistä ja hyvistä toimintamalleista on helposti 

saatavilla niitä tarvitseville. Esimerkiksi uudet työntekijät voidaan kouluttaa ja perehdyttää 

toimintatapoihin kyseisen materiaalin avulla. Lisäksi rakennettua standardia voidaan 

hyödyntää uusien asiakkaiden hankinnassa ja kansainvälistymisstrategiassa. 
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Työssä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaista projektinhallinnan toimintamallia ja minkälaisia parhaita käytäntöjä 

hyödynnetään nykyisin? 

2. Miten nykyinen projektinhallinnan toimintamalli vertautuu yleisesti tunnettuihin 

projektinhallinnan viite- ja prosessikehyksiin? 

3. Miten nykyistä toimintamallia voidaan kehittää ja standardoida yksikön käyttöön? 

 

1.3 Työn toteutustapa 

Työn empiirinen osuus rajautuu ERP- ja asiakaspalvelujärjestelmien 

käyttöönottoprojekteihin. Työssä käydään läpi projektien kaikki vaiheet ja niissä tunnistetut 

hyvät käytännöt ja mahdolliset puutteet tai ongelmat. Tiedonkeruu tehdään pääsääntöisesti 

haastattelemalla kohdeyrityksen tietyn yksikön asiantuntijoita, jotka ovat toimineet monissa 

rooleissa eri projekteissa. Lisäksi työn tekijä havainnoi asioita työtä kirjoittaessaa, ja tutustuu 

oleelliseen sisäiseen dokumentaatioon. Yritykselle rakennetaan projektinhallinnan 

standardi, jota voidaan hyödyntää edellä mainituissa projekteissa. Työssä paneudutaan 

johtamisnäkökulmiin ja vain sivutaan järjestelmäkehitystä, sillä järjestelmäkehitys ja 

järjestelmän rakentaminen eivät kuulu osaksi toimeksiantajan projektitoimintoa, jolle 

kyseinen toimintamalli rakennetaan.  

Tutkimuksen teoriaosuus on rajattu käsittelemään projekteja ja projektin vaiheita yleiseseti. 

Teoriassa käydään läpi projektinhallinnan yleisiä määritelmiä, kuten projektin, 

projektinhallinnan, vesiputousmallin, ketterien menetelmien ja hybridimallin määritelmät 

Teoriassa kerrotaan myös toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmistä, sillä ne ovat 

yksikön yleisimpiä projekteja. Lisäksi työssä käsitellään projektinhallinnan osa-alueet ja 

tehtävät, projektiorganisaatio ja projektinhallinnan dokumentointi sekä työkalut. 

Tarkemmalla tasolla teoriassa paneudutaan tunnistettuihin projektinhallinnan viite- ja 

prosessikehyksiin, joiden perusteella tehdään vertailua yrityksen nykyisiin käytäntöihin. 

Teoriakatsauksen jälkeen työssä esitellään kohdeyrityksen projektinhallinnan nykytila. 

Nykytila-analyysissä tunnistetaan käytössä olevat parhaat käytännöt ja toimintamallit, sekä 
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nykyiset kehityskohteet ja haasteet. Teorian ja nykytila-analyysin peruusteella yritykselle 

rakennetaan projektinhallinnan standardi ja parhaat käytännöt.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tämä työ on jaettu seitsemään päälukuun, joista ensimmäinen on johdanto,  seuraavat kolme 

lukua ovat teorialukuja, viidennessä luvussa käsitellään tutkimuksen metodologiaa, kuudes 

luku esittelee empirian ja seitsemäs koostuu yhteenvedosta ja johtopäätöksistä. Johdannossa 

käsitellään työn taustaa ja ajankohtaisuutta. Luvussa kerrotaan lisäksi tutkimuksen tavoite, 

rajaus, toteutustapa ja rakenne. Toisessa luvussa käsitellään projektinhallintaa yleisellä 

tasolla ja esitellään projektinhallintaan liittyvät yleisimmät käsitteet. Luvussa tutustutaan 

tarkemmin toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmiin sekä vesiputous-, agile- ja 

näiden hybridimalliin. Luvuissa kolme ja neljä esitellään kaksi projektinhallinnan standardia 

ja niiden erityispiirteitä. 

Viides luku esittelee kohdeyrityksen nykytilan eli nykyiset projektinhallinnna käytännöt ja 

toimintamallit. Luvussa käydään läpi hyviksi havaittuja käytäntöjä, sekä huomioita ja 

ongelmakohtia, joita nousee esiin. Luvussa esitellään lisäksi metodologia, jolla tutkimus on 

tehty. Kuudennessa luvussa käydään läpi työn empiirinen osuus. Luvussa yritykselle 

rakennetaan projektinhallinnan toimintamalli ja kehitysehdotukset tunnistetuille 

ongelmakohdille ja haasteille. Lisäksi kuudennessa luvussa esitellään kohdeyrityksen 

nykyisen tilanteen ja käytäntöjen vertautuminen kappaleissa kolme ja neljä esiteltyihin 

projektinhallinnan standardeihin. Viimeisessä, eli seitsemännessä luvussa esitellään 

tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset sekä kehitysehdotukset tulevaisuudelle. 
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2 Projektinhallinta 

Tässä luvussa käsitellään projektinhallinnan teoriaa yleisellä tasolla. Luvussa 2.1 

määritellään käsitteet projekti, projektinhallinta, ERP- ja APJ-projektit, vesiputousmalli ja 

ketterät menetelmät sekä hybridimalli. Luku 2.2 käsittelee projektiorganisaation ja 

viimeisessä luvussa esitellään projektidokumentaatio ja yleisimmin käytössä olevat työkalut. 

2.1 Projektinhallinnan määritelmät ja perusmallit 

Tässä luvussa esitellään projektinhallinnan oleellisimpia määritelmiä. Aluksi käydään läpi, 

mikä projekti on ja miksi se on käsitteenä tärkeä ymmärtää. Alaluvussa 2.1.2 esitellään 

tarkemmin, mitä projektinhallinta ja projektijohtaminen ovat. Sen jälkeen paneudutaan työn 

kannalta oleellisiin ERP- ja APJ-projektien määritelmiin. Lopuksi esitellään kaksi eri 

menetelmää tehdä projekteja, vesiputousmalli ja ketterät menetelmät, sekä näiden 

yhdistelmä, hybridimalli. 

 

2.1.1 Projekti 

Projekti ja projektityö eroavat aina tavallisista rutiinitöistä. Projekti on uniikki suoritus, 

jonka alkutilanne ja haluttu lopputulos on määritelty tarkasti. Projektit ovat kertaluontoisia 

ja niille on määritelty tietty kesto. (Patzak & Rattay, 2012, 15.) Lisäksi projektille on asetettu 

muitakin rajoitteita, kuten tietty budjetti ja laatukriteerit. Nämä kolme kriteeriä kuvataan 

usein niin kutsuttuna projektikolmiona. (Lester, 2017, 2-3.) Alla olevassa kuvassa 1 on 

esiteltynä projektikolmio. 
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Kuva 1. Projektikolmio. 

Näiden kolmen kriteerin painotus ja priorisointi vaihtelevat toimialoittain ja projekteittain. 

Jossain projektissa aika saattaa olla tärkein kriteeri, jolloin joustetaan kustannuksista ja 

laadusta. Toisessa projektissa taas on puolestaan tiukat resurssit ja budjetti, jolloin aikataulu 

saa venyä ja laatu kärsiä. Kolmas vaihtoehto on, että projektin tuotoksen laatua 

priorisoidaan, tarkoittaen esimerkiksi lisätestien tekoa tai jatkokehitystä, jolloin 

kustannukset saattavat nousta ja aikataulu venyä. (Lester, 2017, 3-4) 

Projektit voidaan jaotella niiden sisällön ja laajuuden mukaan, esimerkiksi strategisiin 

projekteihin, markkinoinnin projekteihin, yrityksen kehitysprojekteihin tai IT-projekteihin. 

Lisäksi projektit voidaan tunnistaa sisäisiksi tai ulkoisiksi projekteiksi. Sisäisissä 

projekteissa projekti tehdään yrityksen sisällä yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Ulkoiset 

projektit tehdään puolestaan organisaation ulkopuolisille asiakkaille. (Patzak et al. 2012, 16-

19.) 

2.1.2 Projektinhallinta 

Projektinhallinta tarkoittaa projektin koko elinkaaren aikana tapahtuvaa suunnittelua, 

organisaointia, valvontaa ja seurantaa, jotta projektin tavoitteet saavutetaan sille varatussa 

ajassa, ilman lisäkustannuksia ja mahdollisimman korkealla laadulla. Lisäksi 
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projektinhallinnassa otetaan huomioon projektitiimin ja muiden sidosryhmien motivaation 

ylläpitäminen. Jotta projektinhallinta saavuttaa sille asetetut tavoitteet, on projektinhallintaa 

varten luotu tiettyjä toimintatapoja, tekniikoita ja menetelmiä. Näiden ohella 

projektipäälliköltä vaaditaan tietyntyyppisiä ihmisten johtamistaitoja ja osaamista. Nämä 

projektinhallinnan taidot ja menetelmät jaetaan usein koviin ja pehmeisiin taitoihin/töihin 

(hard and soft skills). Koviin taitoihin luetaan mukaan esimerkiksi  kustannusten kontrolli, 

muutosjohtaminen, projektin elinkaaren hallinta, projektin organisointi, riskinhallinta ja 

laadunvarmistus. Pehmeitä taitoja tai töitä ovat muunmuassa sidosryhmäanalyysi, johtajuus, 

turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen, kommunikaatiosta ja informaatiosta 

vastaaminen ja neuvottelutaidot. (Lester, 2017, 7-8.) 

2.1.3 Toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmät  

Tässä alaluvussa käsitellään sekä ERP- että APJ-projekteja, sillä ne ovat kohdeyrityksen 

toiminta-alueita. ERP (enterprise resource planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä on IT-

järjestelmä, jonka tarkoituksena on integroida yrityksen eri toimintoja, kuten HR, talous, 

jakelu ja varastonhallinta, yhteen. ERP-järjestelmän tavoitteena on suoraviivaistaan ja 

tehostaa yrityksen toimintaa. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa datan ja tiedon jakamisen 

nopeasti, jolloin yrityksen kaikilla toiminnoilla on sama ajantasainen tieto käytettävissä. 

(CIO, 2020.) 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti on sekä ajallisesti että resurssoinnin puolesta vaativa, 

joten käyttöönotto kannattaa suunnitella huolellisesti. Toiminnanohjausjärjestelmän 

projektiointi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: tavoitteiden asetanta, kumppanin valinta, 

suunnittelu, toteutus, henkilöstön sitouttaminen, koulutus, käyttöönotto ja tuki sekä 

jatkokehitys. (Oscar, n.d.) 

Asiakaspalvelujärjestelmä, tai toiselta nimeltään asiakastietojärjestelmä on erityisesti 

energia- ja vesitoimialoille kehitetty asiakastiedon hallintaan ja laskuttamiseen soveltuva 

järjestelmä. Energiayhtiöillä asiakaspalvelujärjestelmän tulee pystyä palvelemaan sekä 

sähkön myynnin, että -siirron liiketoimintoja sekä mahdollisesti lämpö, vesi ja muita 

lisäpalveluja. (Enerim, n.d.) 
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2.1.4 Vesiputousmalli 

Usein ohjelmistokehitys ja projektityöt luokitellaan kahdentyyppisiin projektimalleihin: 

vesiputous ja ketterät menetelmät. Kuten kuvasta 2 nähdään, vesiputousmallissa projekti tai 

ohjelmistokehitys jaetaan toisistaan erottuviin vaiheisiin (analyysi-, suunnittelu-, rakennus- 

testaus, implementointi ja ylläpitovaiheet). Vesiputousmallissa projekti etenee lineaarisesti 

vaihe vaiheelta, jolloin esimerkiksi vaatimukset tulee olla projektin alussa jo tiedossa. (Balaji 

& Sundararajan Murugaiyan, 2012.) 

 

  

Kuva 2. Vesiputousmalli. 

Kuten kuvasta 2 nähdään, vesiputousmallissa projektin eri vaiheet eivät osu päällekkäin vaan 

seuraava vaihe alkaa, kun edeltävä vaihe on päättynyt. Lisäksi vesiputousmallissa vaiheiden 

ja projektin dokumentointi on oleellisessa osassa laadunvarmistuksen osalta. Kyseisen 
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mallin huonona puolena voidaan pitää sen joustamattomuutta, jos asiakkaan tarpeet ja 

vaatimukset muuttuvat projektin aikana. (Balaji & Sundararajan Murugaiyan, 2012.) 

2.1.5 Ketterät menetelmät 

Ketterät menetelmät eroavat edellä esitellystä vesiputousmallista siten, että niissä 

lähtökohtana on inkrementaalinen ohjelmistokehitys. Ohjelmistoa kehitetään pienissä 

osissa, iteraatioissa, jotka julkaistaa noin 2-3 viikon välein. Ketterät menetelmät korostavat 

yhteistyötä asiakkaiden kanssa, ja usein kehitys tapahtuukin asiakkaan kanssa yhdessä. 

Dokumentaatiota ei pidetä pääfokuksessa ja näin ollen se pyritäänkin pitämään 

mahdollisimman vähäisenä. (Sommerville, 2016, 74.) Ketterillä menetelmillä pyritään 

vastaamaan asiakkaan tarpeisiin joustavammin kuin vesiputousmallisessa 

ohjelmistokehityksessä. Asiakkaan muuttuneisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti. 

(Balaji & Sundararajan Murugaiyan, 2012.) Alla olevasta kuvasta 3 nähdään ketterien 

menetelmien elinkaari. 

 

Kuva 3. Ketterien menetelmien elinkaari. 

Ketterien menetelmien käyttö soveltuu pienempii projekteihin paremmin kuin isoihin, sillä 

isoissa projekteissa työpanoksen ja projektiin vaaditun ajan arvioiminen on haastavaa. 

(Balaji & Sundararajan Murugaiyan, 2012). Lisäksi ketterä kehittäminen soveltuu 

tilanteeseen, jossa ohjelmistosta halutaan rakentaa mahdollisimman kustomoitu. 

(Sommerville, 2016). 

 

2.1.6 Hybridimalli 

Sekä vesiputousmalliin, että ketteriin menetelmiin liittyy omia haasteitaan. 

Vesiputousmallin voidaan nähdä olevan joustamaton, sillä vaiheittain etenevässä projektissa 

esimerkiksi muutosten esiin tuominen on haastavaa. Projekteissa, joissa käytetään 
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vesiputousmallia, nähdään tulokset vasta projektin lopussa. Tämä voi johtaa siihen, että 

projektin lopussa huomataan, ettei lopputulos vastaakkaan asiakkaan tarpeita. (Oppia.fi, 

2017.) Ketterissä menetelmissä haasteita aiheuttaa esimerkiksi suunnittelun, 

ennustettavuuden ja dokumentaation puute. (Kusters et al, 2017, 271). Hybridimallissa 

tarkoituksena on yhdistää vesiputousmallin ja ketterien menetelmien käytännöt 

organisaatiolle sopivalla tavalla. Menetelmien yhtenäistämisellä tavoitellaan toisiaan 

täydentävää ratkaisua ja innovatiivisempia tuotoksia. Hybridimalli voi kuitenkin aiheuttaa 

enemmän kustannuksia verrattuna esimerkiksi ketteriin menetelmiin, sillä siinä projektin 

dokumentaatio ja suunnittelu lisääntyvät. Hybridimallin hyötyinä voidaan nähdä parempi 

keskittyminen liiketoiminnan arvoon, eikä ainoastaan aikatauluun ja budjettiin, 

projektinhallinnan menetelmien mukauttaminen projektikohtaisesti ja korkeampi 

ohjelmiston laatu monimutkaisissa projekteissa. (Baird & Riggins, 2012, 245.) 

2.2 Projektiorganisaatio 

IT projektin projektiorganisaatio koostuu tyypillisesti projektin rahoittajasta tai omistajasta, 

projektipäälliköstä, projektitiimistä ja ohjausryhmästä. Projektin omistajan vastuulla on 

rahoittaa projektia ja tehdä vaikeat päätökset, joita projektitasolla ei voida tehdä. Projektin 

omistaja on vastuussa rahallisen, poliittisen ja organisatorisen avun tarjoamisesta. Kyseisen 

henkilön vastuulla on ohjausryhmäkokousten puheenjohtajuus, sekä kommunikointi 

sidosryhmien, ulkopuolisten toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Projektin omistaja on 

viimekädessä se, joka tekee ja hyväksyy päätökset ja muutokset budjetista, aikataulusta ja 

laajuudesta. (Pratt, 2012.) 

Projektin ohjausryhmän vastuulla on ryhmänä auttaa projektia onnistumaan sekä avustaa 

projektin omistajaa ja projektiorganisaatiota tehtävässään. Ohjausryhmässä huomioi 

projektin strategisuuden ja suunnan sekä laajuuden päätöksiä tehdessä. Ohjausryhmä 

käsittelee projektissa esiin nousseita ilmiöitä ja tunnistettuihin riskeihin varautumista. 

Ohjausryhmän vastuulla on myös huolehtia, että projektilla on riittävät resurssit saatavilla. 

(Pratt, 2012.) 

Projektipäällikön vastuulla on raportoida projektin edistymisestä projektin omistajalle ja 

ohjausryhmälle. Projektipäällikkö sovittaa konkreettiset tehtävät ja päämäärät projektille 

johdon asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektipäällikön vastuulla on tuoda 
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erityisesti ne ongelmat ja haasteet projektin omistajan ja ohjausryhmän tietoon, jotka 

vaikuttavat kustannuksiin, projektin laatuun tai aikatauluun. Lisäksi projektipäällikkö ohjaa 

projektitiimin päivittäistä työskentelyä ja valvoo asetettujen tavoitteiden ja virstanpylväiden 

saavuttamista. Projektipäällikön vastuulla on varmistaa, että toimitettava tuotos vastaa sille 

asetettuja vaatimuksia. Lisäksi riskien tunnnistaminen ja riskienhallintastrategioiden 

luominen kuuluu osaksi projektipäällikön tehtäviä. Projektipäällikkö on vastuussa projektin 

statuksen ja tilanteen raportoinnista projektin omistajalle ja ohjausryhmälle. Resurssien 

tarpeiden tunnistaminen ja niistä viestiminen ohjausryhmälle kuuluu myöskin 

projektipäällikön vastuulle. Lisäksi projektin budjetin, aikataulun ja laadun seuraaminen ja 

valvonta ovat projektipäällikön tehtäviä. (Pratt, 2012.) 

Näiden roolien lisäksi projektiorganisaatioon kuuluu projektitiimi, joka on vastuussa 

projektin toteuttamisesta. Projektitiimiin voi kuulua esimerkiksi seuraavia rooleja: 

muutosjohtaja, koulutusvastaava, liiketoiminnan asiantuntija, tekninen asiantuntija, 

testauspäällikkö, testaajat, ohjelmoijat ja tekninen arkkitehtuuri sekä mahdollisia muita 

rooleja. Projektitiimissä voi olla osallistujia useammasta ei organisaatiosta ja projektitiimin 

koko ja roolit riippuvat aina projektista. (Pratt, 2012.) 

IT-projekteissa voi olla mukana järjestelmän toimittaja, jolla on omat roolinsa ja tehtävänsä. 

Organisaatio, jolle projekti tehdään, voi ostaa toimittajalta sekä järjestelmän, että tarvittavan 

osaamisen, jos organisaation sisällä ei ole riittävää osaamista. Toimittajan toimituslaatuu voi 

kuulua projektipäällikkö, joka on vastuussa samoista asioista kuin sisäinen 

projektipäällikkö. Lisäksi toimittaja voi tarjota erilaisia konsultteja, liiketoiminnan 

asiantuntijoita ja kehittäjiä. Toimittajan resurssit eivät kuitenkaan tyypillisesti tee projektissa 

päätöksiä, jotka vaikuttavat organisaation toimintatapoihin, projektin budjettiin tai 

laajuuteen. (Pratt, 2012.) 

2.3 Projektinhallinnan työkalut ja dokumentaatio 

Projektinhallinnassa käytetään eri tyyppisiä työkaluja, jotta projektin suunnittelu, aikataulun 

rakentaminen ja työtehtävien sekä resurssien määrittely olisi sujuvaa. IT-projektit ovat usein 

laajoja ja ajallisesti pitkiä projekteja, jolloin niiden johtaminen ja hallitseminan on haastavaa. 

Jotta näiden isojen projektien hallinta olisi mahdollista, on projektin vaiheet hyvä jakaa 

pienempiin osaprojekteihin, osiin ja tehtäviin. (Lester, 2017, 53.)  
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Projektin osituskaavio (Work Breakdown Structure, WBS) on hierarkkinen kuvaustapa, joka 

sisältää kaikki projektin kannalta oleelliset tehtävät. Projektin osituskaaviossa kaavion 

ylimpänä on itse projekti, joka jakautuu päätehtäviin tai osaprojekteihin, jotka jakautuvat 

vielä pienempiin vaiheisiin ja tehtäviin. Alimpana kaaviossa ovat päivittäiset tehtävät. 

(Lock, 2012, 176-178.) Alla olevassa kuvassa on esiteltynä projektin osituskaavio.  

 

 

Kuva 4. Projektin osituskaavio. (Lock, 2012). 

Projektin alkaessa suunnittelua ei voida tehdä tarkalla tasolla, sillä tiedossa ei ole kaikkia 

tehtäviä, jotka tulee suorittaa projektin aikana. Näin ollen projektin osituskaavio tulee 

kehittymään projektin edetessä. (Lock, 2012, 179.) Osituskaavion tarkoituksena on jakaa 

työt pienempiin osiin, jotta niiden johtaminen olisi helpompaa. Osituskaavio mahdollistaa 

lisäksi resurssien kohdentamisen projektin eri osiin, ja kustannusten sekä riskien tarkemman 

arvioinnin. (Lester, 2017, 53.) 

Gantt-kaavio on projektin aikataulun esittämiseen hyödynnetty työkalu. Gantt-kaavio on 

kehitetty 1900-luvun vaihteessa Henry Ganttin toimesta, ja se on edelleen laajasti 

hyödynnetty projektin aikataulun kuvausmenetelmä. Kaaviota käytetään usein koko 

projektin aikataulun kuvaamiseen, ja siinä kuvataan projektin oleellisimmat vaiheet ja 

tehtävät. Gantt-kaaviota voidaan käyttää sekä vesiputousmallisissa että ketterissä 

projekteissa. Alla olevassa kuvassa on esimerkki yksinkertaisesta Gantt-kaaviosta. (Laiho, 

2019.) 
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Kuva 5. Gantt-kaavio.  

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, vasemmalle puolelle on kirjattu projektin aikana 

esiintyvät työvaiheet. Jokaiselle työvaiheelle on kaaviossa muodostettu aloitus- ja 

lopetusaikataulut. Aloitus- ja lopetuspäivien viereen muodostuu useimmissa järjestelmissä 

automaattisesti jana, joka kuvastaa vaiheen kestoa. Kuten kaaviosta nähdään, osa vaiheista 

voidaan merkitä alkamaan samaan aikaan, jolloin niitä voidaan tehdä yhtäaikaisesti 

projektissa. Gantt-kaaviossa merkataan usein näkyviin myös kuluva päivä, jolloin aikataulun 

ja tehtävien määrät ovat helpommin hahmotettavissa. (Laiho, 2019.) 

Projektisuunnitelma on dokumentoitu muoto siitä, mitä, miksi ja milloin projektissa tehdään, 

sekä kuka projektin tekee, miten se tehdään ja missä se tehdään. Dokumentissa määritellään 

projektin tavoitteet ja päämäärä, sekä liiketoiminnalliset tavoitteet. Dokumentissa kuvataan 

projektin laajuus, vaatimukset, turvallisuus ja yksityisyys. Lisäksi projektisuunnitelma 

sisältää kuvauksen sovituista projektinhallintajärjestelmistä, oleelliset päivämäärät ja 

virstanpylväät sekä projektin elinkaaren kuvauksen. Dokumenttiin kirjataan kuvaus 

projektiorganisaatiosta, tiimistä ja resursseista. Lisäksi projektin lopputuotos, toimitettavat 

asiat ja rajoitteet tuodaan suunnitelmassa esille. Projektisuunnitelmassa käydään läpi myös 

projektin implementointistrategia, kommunikaation, viestinnän, laadun ja riskien hallinta, 

sekä testaus ja arviointi. Edellä mainittujen asioiden lisäksi projektisuunnitelma voi 

projektista ja toimialasta riippuen sisältää myös muita dokumentoitavia asioita. (Lester, 

2017, 67-69.) 
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3 Project Management Body of Knowledge 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) standardi on esitelty ensimmäisen 

kerran vuonna 1987 ja kirjan uusin painos on ilmestynyt vuonna 2021. PMBOK on Project 

Management Instituten (PMI) julkaisema standardi tehokkaaseen projektinhallintaa. 

(PMBOK) PMI itsessään on yksi maalman johtavia projektinhallinnan yhdistyksiä, joka 

tarjoaa koulutuksia, kursseja, työkaluja, julkaisuja, standardeja ja sertifikaatteja 

projektinhallintaan liittyen. (PMI, n.d.) 

Aiemmin PMBOK on käsitellyt projektinhallintaa prosessipohjaisesti, mutta uusimmassa 

versiossa projektinhallintaa katselmoidaan periaatteiden kautta. (Project Management 

Institution 2021, x.) Periaatteiden kautta projektinhallintaa on tarkoitus tehostaa entisestään 

(Project Management Institution 2021, 21.)  Seuraavassa alaluvussa esitellään 

projektinhallinnan periaatteet.  

3.1 PMBOK periaatteet 

PMBOK periaatteet on koottu yhdessä projektinhallinnan alan ammattilaisten kanssa, jotka 

edustavat erilaisia projekteja, toimialoja, organisaatioita ja kulttuureja. Periaatteet ovat: 

• ole ahkera, kunnioittava ja huolehtiva vastuunkantaja (be a diligent, respectful, and 

caring steward) 

• luo yhteistyökykyinen kulttuuri (create a collaborative project team environment) 

• sitouta osapuolet (effectively engage with stakeholders) 

• keskity arvoon (focus on value) 

• tunnista, arvioi ja vastaa järjestelmän vuorovaikutukseen (recognize, evaluate, and 

respond to system interactions) 

• osoita johtajuutta (demonstrate leadership behaviors) 
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• räätälöi kontekstin perusteella (tailor based on context) 

• rakenna laatu prosesseihin ja tuotoksiin (build quality into processes and delivera-

bles) 

• ohjaa monimutkaisuutta (navigate complexity) 

• huomioi ja reagoi sekä positiivisiin että negatiivisiin riskeihin (optimize risk 

responses) 

• korosta mukautuvuutta ja joustavuutta (embrace adaptability and resiliency) 

• toteuta muutos, jotta kuvattu tavoitetila saavutetaan (enable change to achieve the 

envisioned future state) (Project Management Institution 2021, 23). 

Ahkera, kunnioittava ja huolehtiva vastuunkantaja suorittaa projektin aktiviteetit 

huolellisesti ja luotettavasti, noudattaen sekä sisäisiä, että ulkoisia ohjeita. Projektissa voi 

PMBOK:n mukaan olla kolmen tyyppisiä vastuunkantajia: vastuu tehdä jotain toimia, vastuu 

resurssien suunnittelusta, käytöstä ja johtamisesta ja vastuu arvojen ja etiikan ylläpidosta. 

Yhteistyökykyisen kulttuurin luominen tähtää parempaan tiimityöskentelyyn, sillä 

projektitiimissä on aina erilaisia yksilöitä, joilla kaikilla on oma osaamisensa ja taitonsa. 

Yhteistyökykyinen kulttuuri pitää sisällään esimerkiksi tiimin kanssa yhteistyössä tehtyjä 

sopimuksia, organisaatiorakenteen huomioon ottamista ja prosesseja, joilla itse projekti 

saadaan tehtyä. Osapuolten sitouttamisella tarkoitetaan sidosryhmien tunnistamista ja 

ymmärtämistä siitä, milloin, miten, kuinka usein ja missä tilanteissa sidosryhmien tulee olla 

sitoutettuna. Arvoon keskittyminen nähdään projektin onnistumisen kannalta oleellisena 

mittarina. Arvo keskittyy projektin lopputuotokseen ja se voi täyttyä projektin aikana, 

projektin lopussa tai projektin jälkeen. Projektissa arvo ja arvosta saadut hyödyt voivat olla 

sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista. (Project Management Institution 2021, 24-36). 

Tunnista ja arvioi järjestelmän vuorovaikutus ja vastaa siihen, niin että se on projektin 

kannalta järkevää. PMBOK:ssa projekti ajatellaan järjestelmäkokonaisuutena, jossa eri osat 

ovat interaktiivisesti yhteydessä toisiinsa. Ajattelun lähtökohtana on projektin 

kokonaiskuvan ymmärrys. Järjestelmä määritellään komponenttikokonaisuudeksi, jossa 

komponentit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja toisistaan riippuvaisia. 
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Projektinhallinnan kannalta olisi järkevää ajatella projektin olevan järjestelmä, sillä usein 

projekti on osa isompaa kokonaisuutta esimerkiksi hanketta tai portfoliota. 

Järjestelmäajattelun hyötynä nähdään sen joustavuus esimerkiksi tilanteessa, jossa projektin 

kehitys on jatkuvaa, kuten ketterässä ohjelmistokehityksessä. (Project Management 

Institution 2021, 37). 

Johtajuuden osoittaminen -periaate hyödyttää sekä yksilöiden että tiimin tarpeita. 

Johtajuudella ei tässä tapauksessa tarkoiteta auktoriteettia, vaan kuka tahansa projektitiimin 

jäsen voi osoittaa johtajuutta. Hyvä johtajuus edistää projektin onnistumista. Johtajuustaitoja 

ovat esimerkiksi luovuus, motivointi, innokkuus, rohkaiseminen ja empatia. (Project 

Management Institution 2021, 37-43). 

Jokainen projekti on uniikki, jolloin räätälöinti on oleellisessa osassa projektin onnistumisen 

kannalta. Räätälöinnin tulisi tapahtua projektin kontekstin, tavoitteiden, sidosryhmien, 

johdon ja ympäristön perusteella. Räätälöintiä tapahtuu projektin koko elinkaaren ajan ja 

projektitiimin vastuulla on informoida sidosryhmiä, mitä projektissa räätälöidään. Laadun 

rakentaminen prosesseihin ja tuotoksiin tähtää siihen, että sidosryhmien odotukset ja 

projektin vaatimukset saadaan täytettyä. Laadun varmistuksella pyritään vastaamaan 

asiakkaan odotuksiin mahdollisimman hyvin mahdollisimman pienillä resursseilla, jottei 

hukkaa syntyisi. Monimutkaisuuden ohjaamisella tarkoitetaan ihmisten käytöksestä, 

järjestelmien vuorovaikutuksesta, epävarmuudesta ja monitulkintaisuudesta aiheutuvaa 

kompleksisuutta, joka voi vaikuttaa projektiin ja projektin lopputulokseen. 

Monimutkaisuutta voi esiintyä jonkin tapahtuman seurauksena, jolloin se vaikuttaa projektin 

arvoon, laajuuteen, sidosryhmiin, riskeihin tai laajuuteen. (Project Management Institution 

2021, 44-52). 

Projektissa esiintyy sekä positiivisia mahdollisuuksia, että negatiivisia uhkia, jotka 

vaikuttavat projektiin ja sen lopputulokseen. Uhkia tulkitaan riskeinä, joita esiintyy koko 

projektin elinkaaren ajan. Riskien toteutuminen voi aiheuttaa esimerkiksi myöhästymisiä, 

budjetin ylittymistä, teknisiä ongelmia tai suorituskykyhaasteita. Mukautuvuuden ja 

joustavuuden kulttuurin korostaminen auttaa projektitiimiä elpymään yllättävistä 

takaiskuista ja sopeutumaan odottamattomiin muutoksiin. Muutoksen toteuttaminen 

tavoitetilan saavuttamiseksi vaatii suunniteltua lähestymistapaa, jotta koko organisaation ja 

sen yksilöiden on helpompi mukautua uuteen tilanteeseen. Muutoksenhallinnan tavoitteena 
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on kokonaisvaltaisesti ja organisoiden siirryttää organisaatio haluttuun tavoitetilaan. Muutos 

on aina haasteellinen, sillä osa ihmisistä kokee sen negatiivisena ja vastustaa sitä. Tällöin 

muutoksenhallinta ja muutoksesta puhuminen tulisi olla mahdollisimman ennakoivaa ja 

motivoivaa. (Project Management Institution 2021, 53-59). 

3.2 Projektin tehokkuuden määrittelyalueet 

PMBOK jakaa projektinhallinnassa kriittiset tekijät kahdeksaan ryhmään, projektin 

tehokkuuden määrittelyalueeseen (project performance domains). Edellisessä luvussa 

esitellyt projektinhallinnan periaatteet ohjaavat näiden kahdeksan ryhmän toimintaa. 

(Project Management Institution 2021, 5). Alla olevassa kuvassa nähdään määrittelyalueet 

ja niiden suhde periaatteisiin.  

Kuva 6. Projektinhallinnan periaatteiden ja projektin tehokkuuden määrittelyalueiden suhde. 
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Kuten kuvasta 6 nähdään, projektin tehokkuuden määrittelyalueita on yhteensä 12. 

Tehokkuuden määrittelyalueet ovat asioita, joihin projektissa tulee kohdistaa huomio ja 

syventyä. Menestyksekkäissä projekteissa määrittelyalueet on integroituina toisiinsa ja 

riippuvaisia keskenään. Määrittelyalueet ovat jokaisessa projektissa, mutta niiden suhteet ja 

painotukset eroavat projektista riippuen. (Project Management Institution 2021, 7). 

Seuraavissa alaluvuissa paneudutaan tarkemmin kuhunkin määrittelyalueeseen. 

3.2.1 Sidosryhmät 

Projektin sidosryhmien tehokas huomioon ottaminen johtaa esimerkiksi seuraaviin 

hyötyihin: projektin ajan oleva tuottoisa yhteistyö ja suhde sidosryhmien ja projektin tiimin 

välillä, projektin tavoitteiden hyväksyntä sidosryhmien toimesta ja sidosryhmien 

tyytyväisyys ja avuliaisuus. Projektin sidosryhmiä voivat olla toimittajat, asiakkaat, 

loppukäyttäjät, viranomaiset ja yhteiskunta, yrityksen ylin johto, yrityksen projektitoimisto 

(project management office) ja projektin ohjausryhmä. Riippuen projektin koosta, 

sidosryhmiä voi olla vain muutama tai jopa miljoonia. Lisäksi sidosryhmät voivat vaikuttaa 

koko elinkaaren ajan projektiin tai vain osan elinkaaresta. (Project Management Institution 

2021, 8). 

Jotta projekti voi olla menestyksekäs tulee sidosryhmät sitouttaa yhteiseen tekemiseen. 

Sitouttaminen alkaa joko ennen projektia tai heti projektin alettua ja se sisältää PMBOK:n 

mukaan kuusi vaihetta, tunnistamisen, ymmärtämisen, analysoinnin, priorisoinnin, 

sitouttamisen ja seurannan. Sidosryhmien yksityiskohtaista tunnistamista tapahtuu koko 

projektin ajan ja osa sidosryhmistä, kuten asiakkaat, loppukäyttäjät ja toimittajat, on helppo 

tunnistaa, kun taas ne sidosryhmät, jotka eivät ole suoraan yhteydessä projektiin, voi olla 

vaikeampi identifioida. Sidosryhmien tunnistamisen jälkeen, projektipäällikön ja 

projektitiimin vastuulla on ymmärtää eri sidosryhmien tunteita, toimintatapoja ja arvoja, sillä 

nämä asiat voivat vaikuttaa esimerkiksi projektin riskeihin. Sidosryhmien analysoinnissa 

otetaan huomioon puolestaan sidosryhmän vaikutusvalta, asenne, uskomukset, odoukset, 

vaikuttavuus, kiinnostuvuus projektia kohtaan ja niin edelleen. Analysoinnin jälkeen 

sidosryhmät tulisi priorisoida sen mukaan, kenellä on eniten valtaa ja kiinnostusta projektia 

kohtaan. Priorisointi helpottaa projektitiimiä keskittymään oikeisiin sidosryhmiin, jos 

projektin sidosryhmien määrä on suuri. Itse sidosryhmien sitouttaminen tapahtuu 



31 

priorisoinnin jälkeen ja se vaatii erilaisia taitoja, kuten hyvät kuuntelu-, ihmissuhde- ja 

konfliktinhallintataidot, sekä kriittisen ajattelun kyvykkyyttä. Jatkuva sidosryhmien seuranta 

mahdollistaa mm. uusien sidosryhmien tunnistamisen, vanhoista sidosryhmistä, jotka eivät 

enää vaikuta projektiin, luopumisen ja sidosryhmän aseman muuttumisen tunnistamisen. 

(Project Management Institution 2021, 9-15). 

3.2.2 Tiimi 

”Tiimi” tehokkuuden määrittelyalueena viittaa projektitiimin tehtäviin ja toimiin, joita 

tehdään projektin halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tiimin työskentelyn ollessa 

tehokasta, se johtaa muun muassa seuraaviin hyötyihin: tiimi työskentelee tehokkaasti, 

projektin ja tehtävien omistajuus on jaettu ja jokainen tiimin jäsen pystyy hyödyntämään 

ihmissuhde- ja johtajuustaitojaan. PMBOK jakaa tehokkaan tiimin johtamisen asioiden 

(management) ja ihmisten (leadership) johtamiseen. Asioiden johtamisella tarkoitetaan 

esimerkiksi projektin suunnittelua, koordinointia, tehokkaita prosesseja ja mittaamista, kun 

taas ihmisten johtaminen sisältää tiimin motivointia, kuuntelua ja ihmisiin vaikuttamista. 

Jotta tiimityöskentely olisi mahdollisimman tehokasta projektissa, tulee molempia 

johtajuustaitoja hyödyntää. (Project Management Institution 2021, 16-17). 

Tehokkaimmissa projektitiimeissä esiintyy tiettyjä tekijöitä, jotka tekevät tiimeistä 

menestyksekkäitä. Avoin keskustelu nähdään tehokkaana tiimeissä, sillä se mahdollistaa 

esimerkiksi ongelmien esiin tuomisen ja niiden ratkaisemisen. Lisäksi tapaamiset ja 

palaverit ovat usein tuottoisia ja aivoriiheilyä esiintyy enemmän. Yhteinen ymmärrys 

projektista ja sen tuottamista hyödyistä, ja jaettu omistajuus lopputuotoksista ovat myös 

tehokkaan tiimin ominaisuuksia. Lisäksi luottamus, yhteistyö ja sopeutuvuus, sekä sietokyky 

ja tiimille annetut riittävät valtuudet työn ja päätösten tekemiseen ja tunnustukset hyvin 

tehdystä työstä, saavat projektitiimin entistä tehokkaammaksi. Tiimin jäsenillä on myös 

tietyntyyppisiä johtamistaitoja, kuten projektin vision ymmärtäminen, kriittinen ajattelu, 

motivointitaidot ja ihmissuhdetaidot sisältäen esimerkiksi tunneälyn, päätöksenteon taidot ja 

konfliktinhallinnan. (Project Management Institution 2021, 22). 
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3.2.3 Kehitys ja elinkaari 

Kehityksen ja elinkaaren hallinnan -tehokkuuden määrittelyalueessa keskitytään projektin 

koko elinkaareen ja sen aikana tapahtuviin asioihin ja toimintoihin, sekä 

kehittämisnäkökulmaan. Kehittämisnäkökulmalla PMBOK viittaa projektin elinkaaren 

aikana käytettävään metodiin, jonka tarkoituksena on luoda ja kehittää tuotetta tai palvelua. 

Projektin lopputuotos ja sovittu kehitysnäkökulma määräävät sen, millaisella rytmillä 

projekti etenee. Projektin kehitysnäkökulma ja rytmitys vaikuttavat puolestaan siihen, 

kuinka paljon vaiheita projektissa on ja millainen projektin elinkaari on. Kehitysnäkökulmia 

on kolme yleisesti tunnettua ja käytössä olevaa, ennakoiva, hybridi ja mukautuva. Ennakoiva 

kehitysnäkökulma, toisin sanoen vesiputousmalli, soveltuu hyvin tilanteeseen, jossa 

projektin alkuvaiheessa pystytään määrittelemään ja analysoimaan sekä itse projektia että 

lopputuotteen vaatimuksia. Projektin laajuus, aikataulu, resurssitarpeet, budjetti ja riskit 

pystytään määrittämään projektin alussa, joka näin ollen mahdollistaa suunnittelun ja 

epävarmuuden huomioon ottamisen mahdollisimman aikaisin. Mukautuva 

kehitysnäkökulma eli ketterämenetelmä, soveltuu tilanteeseen, jossa projektin lopputuotos 

ja vaatimukset ovat vielä epäselviä. Lopputuotosta kehitetään projektin aikana saadun 

palautteen perusteella. Hybridi kehitysnäkökulma on puolestaan ennakoivan ja mukautuvan 

näkökulman sekoitus. Hybridimalli soveltuu tilanteeseen, jossa vaatimusten ympärillä 

esiintyy epävarmuutta tai riskejä. (Project Management Institution 2021, 32-38). 

3.2.4 Suunnittelu 

”Suunnittelu” tehokkuuden määrittelyalueena viittaa työn organisointiin, koordinointiin ja 

täsmentämiseen projektin aikana. Suunnittelun tavoitteena on luoda suunnitelma projektin 

tuotosten kehittämiseen. Hyvin suunniteltu projekti johtaa seuraaviin hyötyihin: projekti 

etenee organisoidusti, kokonaiskuva projektin lopputuloksesta on näkyvissä, suunnitteluun 

käytetty aika on sopiva ja on olemassa prosessi suunnitelmien käyttöönottoon, jos 

projektissa tapahtuu jotain odottamatonta. (Project Management Institution 2021, 51). 

Suunnitteluun käytetty työmäärä ja aika ovat aina projektikohtaisia. Suunnitteluun 

käytettyyn aikaan vaikuttaa esimerkiksi sovittu kehitysnäkökulma, projektin tuotokset, 

organisaation vaatimukset, markkinoiden tilanne ja regulatiiviset rajoitteet. Projektin 
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kehitysnäkökulma vaikuttaa siihen, miten, kuinka usein ja milloin suunnittelua tehdään. 

Joissain projekteissa suunnitelmat tehdään heti projektin alussa tarkalla tasolla, toisissa taas 

suunnitellaan projektin edetessä. Projektin tuotokset vaikuttavat siihen, millaisia 

suunnitelmia tarvitsee tehdä ja missä vaiheessa. Esimerkiksi rakennusprojekteissa 

suunnitelmat tulee tehdä hyvissä ajoi projektin alussa, jotta muun muassa materiaalit 

saapuvat oikeaan aikaan. Organisaation vaatimukset, käytännöt, kulttuurit ja prosessit voivat 

vaatia tietyntyyppisiä suunnitelmia. Lisäksi markkinoiden tilanne saattaa vaikuttaa 

suunnitteluun, jos tuote pitää esimerkiksi saada markkinoille mahdollisimman pian. 

Regulatiiviset tahot saattavat vaikuttaa suunnitelmiin ja vaatia tiettyjä 

suunnitteludokumentteja ennen kuin projektia voidaan jatkaa tai tuote viedä markkinoille. 

(Project Management Institution 2021, 51-53). 

3.2.5 Projektityö 

Projektityö -tehokkuuden määrrittelyalue käsittää niitä aktiviteetteja ja toimia, joilla 

projektin prosessit otetaan käyttöön, resursseja hallitaan ja edistetään ympäristön 

oppimismahdollisuuksia. Projektityön tarkoituksena on vakiinnuttaa tietyt prosessit ja tavat 

projektitiimin käyttöön, jotta projektin tuotokset ja lopputulokset saavutetaan. Projektityön 

tavoitteena on tehokas projektisuoritus, tilanteeseen soveltuvat prosessit, asianmukainen 

kommunikaatio sidosryhmien kanssa, fyysisten resurssien tehokas hallinta ja tiimin jatkuva 

kehittyminen. Projektipäällikön ja projektitiimin vastuulla on luoda ja päivittää projektissa 

käytössä olevia prosesseja. Tarkoituksena on tunnistaa, ovatko prosessit vielä tehokkaita ja 

esiintyykö niissä esimerkiksi hukkaa, jota voidaan mahdollisesti poistaaa. Fyysisten 

resurssien hallinnalla tarkoitetaan materiaalien ja tarvikkeiden hallintaa, tilaamista, 

kuljetusta, kontrollointia ja varastointia. Tavoitteena on vähentää materiaalien käsittelyä ja 

varastointia mahdollisuuksien mukaan, pienentää materiaalien odotusaikoja, minimoida 

hukkaa ja huolehtia turvallisesta työympäristöstä. Projektitiimin jatkuvalla kehittymisellä 

viitataan projektin aikana kerättyihin oppeihin, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa ja 

miten prosesseja voidaan parantaa tulevissa iteraatioissa. (Project Management Institution 

2021, 69-71). 
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3.2.6 Toimitus 

”Toimitus” tehokkuuden määrittelyalueena viittaa toimiin ja aktiviteetteihin, joita 

projektissa tehdään saavuttaakseen laajuuden ja laadun mukaisen tuotoksen. Tehokkaalla 

toimituksella tavoitellaan seuraavia hyötyjä: projekti on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden 

kanssa, projektin halutut tuotokset ja lopputulemat realisoituvat, projektin hyödyt 

saavutetaan niille varatussa ajassa, projektitiimillä on selkeä ymmärrys projektin 

vaatimuksista ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä projektin tuotoksiin. (Project Management 

Institution 2021, 80). 

Tuotokset viittaavat tässä yhteydessä projektin lopputuotteeseen tai palveluun tai tuloksiin, 

joita projektin aikana saavutetaan. Tuotokseen otetaan huomioon projektin vaatimukset, 

jotka voivat olla korkealla tasolla tai yksityiskohtaisesti määriteltyjä projektin tuotoksen 

edellytyksiä. Vaatimukset saattavat myös muuttua projektin aikana. Vaatimukset tulisi 

selvittää esimerkiksi haastattelujen kautta, jonka jälkeen ne dokumentoidaan ja 

hyväksytetään sidosryhmillä. Jos vaatimukset eivät ole tiedossa, voidaan esimerkiksi 

demonstroida tai rakentaa prototyyppi, jota sidosryhmille esitellään. Tällöin heille voi tulla 

mieleen asioita, joita tuotteessa tai palvelussa tulisi olla. Kun vaatimukset on saatu 

määriteltyä, tulee projektin laajuus asettaa. Kuten vaatimukset, myös laajuus voidaan joko 

määrittää projektin alussa tai se voi muuttua projektin edetessä. Vaatimusten ja laajuuden 

lisäksi tehokkaaseen toimitukseen liittyy laatu. Laadulla tarkoitetaan tiettyjen ennalta 

määriteltyjen laatukriteerien saavuttamista. (Project Management Institution 2021, 80-87). 

3.2.7 Mittaaminen 

Mittaaminen tehokkuuden määrittelyalueena tarkoittaa projektin suoriutumisen tarkkailua ja 

siihen reagointia. Tehokas mittaaminen johtaa muun muassa seuraaviin hyötyihin: projektin 

tilanteesta on ajantasainen ja luotettava ymmärrys, päätöksenteossa voidaan hyödyntää 

luotettavaa dataa, oikeat toimet oikeaan aikaan ja tavoitteiden saavuttaminen ja arvonluonti. 

Mittareita käytetään esimerkiksi suorituksen arvioimiseen, resurssien, työn ja budjetin 

seurantaan sekä informaation tuottamiseen ja vastuun osoittamiseen. Mittareilla 

varmistetaan myös, että projektin tuotokset vastaavat asiakkaan odotuksiin. (Project 

Management Institution 2021, 93). 
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Projektiin sopivat mittarit riippuvat itse projektista, sen tavoitteista ja odotetuista 

lopputuloksista sekä projektin ympäristöstä. Usein mittarit voidaan jakaa seitsemään 

kategoriaan, jotka ovat tuotoksen mittarit (deliverable metrics), toimitus (delivery), 

lähtötason suoritus (baseline performance), resurssit (resources), liiketoiminta-arvo 

(business value), sidosryhmät (stakeholders) ja ennusteet (forecasts). Tuotoksen mittareita 

ovat esimerkiksi virhetiedot, eli kuinka paljon virheitä on tunnistettu, kuinka paljon niitä on 

ratkaistu ja mistä virheet ovat aiheutuneet. Tuotoksen mittareita ovat myös tehokkuuden 

mittarit sisältäen esim. kapasiteettiin, luotettavuuteen tai tarkkuuteen liittyviä mittauksia. 

Teknisen tehokkuuden mittarit puolestaan varmistavat vaatimusten täyttymisen teknisestä 

näkökulmasta. (Project Management Institution 2021, 98). 

Toimitukseen liittyviä mittareita ovat työn aikana tapahtuvat mittaukset. Näitä voi olla 

esimerkiksi läpimenoaika (lead time), kierrosaika (cycle time) ja tuotantoerän koko (batch 

size). Lähtötason suorituksessa mitataan aikaa ja kustannuksia, verraten suunnitelmaa 

projektissa tapatuneeseen todelliseen suoritukseen. Mittareita ovat esimerkiksi toteutuneet 

aloitus- ja lopetuspäivät ja niiden vertaantuminen suunniteltuihin aloitus- ja lopetuspäiviin, 

työn vaivannäkö ja kesto verrattuna suunniteltuun vaivannäköön ja kestoon ja toteutuneet 

kustannukset verrattuna suunniteltuihin kustannuksiin. (Project Management Institution 

2021, 99-100). 

Resurssimittarit puolestaan mittaavat suunniteltujen resurssien käyttöä verrattuna todellisiin 

resurssien käyttöön ja näiden kustannuksia. Liiketoiminta-arvoa mitataan, jotta varmistetaan 

projektin tuotosten olevan linjassa liiketoiminnan strategian kanssa. Mittareita ovat 

esimerkiksi sijoitetutn pääoman tuottoaste (ROI) ja nettonykyarvo (NPV). Sidosryhmien 

tyytyväisyyttä voidaan mitata esimerkiksi kyselyillä tuotteesta, joissa pyydetään asiakasta 

kertomaan, suosittelisiko hän tuotetta tai palvelua muille. Ennusteiden tarkoituksena on 

tuoda esiin, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Näin ollen projektitiimi voi pohtia, tehdäänkö 

projektiin muutoksia ennusteiden perusteella. Ennustamisen mittareita ovat esimerkiksi 

regressioanalyysi ja suoritustehon analyysi. Regressioanalyysi mittaa muuttujien välisiä 

riippuvuussuhteita matemaattisesti. Suoritustehon analyysi mittaa puolestaan tietyn ajan 

kuluessa tuotettuja tuotoksia. (Project Management Institution 2021, 101-105). 
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3.2.8 Epävarmuus 

Epävarmuus tehokkuuden määrittelyalueena huomioi riskeihin ja ennalta-arvaamattomiin 

tilanteisiin liittyvät asiat ja toimet. Epävarmuutta ja riskejä liittyy projekteihin paljon, ja se 

miten projektipäällikkö ja projektitiimi päättää niiihin vastata, vaikuttaa suuresti projektiin. 

Kun epävarmuutta hallitaan tehokkaasti, projektin ympäristöstä saadaan riittävä ymmärrys, 

epävarmuuden huomioonottaminen on parempaa, ymmärrys projektin eri osa-alueiden 

välisistä suhteista kasvaa ja uhkia sekä mahdollisuuksia ja niiden vaikutusta pystytään 

ennakoimaan paremmin. Lisäksi projektin tuotos pystytään toimittamaan ilman, että siihen 

vaikuttaa odottamattomat asiat tai tapahtumat, ja kustannusten sekä aikataulun hallinta on 

linjassa projektin odotusten kanssa. (Project Management Institution 2021, 116). 

PMBOK sisällyttää sekä uhat että mahdollisuudet osaksi epävarmuutta ja riskejä. Jotta 

näihin riskeihin voidaan vastata, tulisi mahdollisimman paljon informaatiota kerätä 

esimerkiksi tutkimuksen, asiantuntijoiden tai markkina-analyysin avulla. Lisäksi projektissa 

voidaan valmistautua epävarmuudesta aiheutuviin erilaisiin tilanteisiin. Projektille olisi hyvä 

olla varasuunnitelma tilanteessa, jossa projektin tuotoksena kehitetty tuote esimerkiksi 

osoittautuu käyttökelvottomaksi. Projektissa tulisi myös miettiä vaihtoehtoja ja malleja 

epävarmuuden hallitsemiseksi. Projektitiimin tulisi tutustua ja oppia työskentelemään eri 

vaihtoehtojen, kuten aikataulu vs kustannukset, laatu vs kustannukset ja riskit vs aikataulu, 

kanssa. Projektiin olisi lisäksi hyödyllistä rakentaa joustavuuden kulttuuri, jotta 

odottamattomiin tilanteisiin pystytään vastaamaan nopeasti. (Project Management 

Institution 2021, 119). 

3.3 Yhteenveto PMBOK projektinhallintamenetelmästä 

PMBOK on periaatteita korostava projektinhallintamenetelmä. Periaatteita on yhteensä 12 

ja ne ohjaavat projektin tehokkuuden määrittelyalueita. Projektin tehokkuuden 

määrittelyalueet ovat sidosryhmät, tiimi, kehitys ja elinkaari, suunnittelu, projektityö, 

toimitus, mittaaminen ja epävarmuus. Projekteissa määrittelyalueet ovat aktiviteetteja ja 

toimia, jotka ovat projektin lopputuotoksen tuottamisen kannalta kriittisiä. Jokaisessa 

projektissa esiintyy kaikki edellä mainitut määrittelyalueet, mutta niiden painotus ja arvo 

projektille vaihtelevat.  
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4 Projects in Controlled Environments (PRINCE2) 

Tässä luvussa käsitellään PRINCE2 projektinhallinnan mallia.  

4.1 PRINCE2 

PRINCE2 (projects in controlled environments) on yksi käytetyimmistä projektinhallinnan 

malleista. PRINCE2 malli on kehitetty tuhansien projektien perusteella ja yhteistyössä alan 

ammattilaisten, kuten projektinomistajien, projektipäälliköiden, tiimien ja akateemisten 

asiantuntijoiden kanssa. Projektinhallintamalli on suunniteltu siten, että se on sovellettavissa 

kaiken tyyppisiin projekteihin, huolimatta projektin koosta, tyypistä, organisaatiosta, 

fyysisestä sijainnista tai kulttuurista. PRINCE2 periaatteena on keskittyminen siihen, mitä 

projektissa tarvitsee tehdä, sen sijaan, että keskityttäisiin tarkkaan määritelmään, miten asiat 

pitää tehdä. (AXELOS 2017, 2). 

PRINCE2 projektinhallintamalli rakentuu neljästä osasta: periaatteista (principles), 

teemoista (themes), prosesseista (processes) ja projektin ympäristöstä (project environment). 

PRINCE2 periaatteet ovat velvoitteita ja tunnistettuja hyviä käytäntöjä, joiden käyttö 

määrittää, johdetaanko ja hallitaanko projektia PRINCE2-mallin mukaisesti. Periaatteita on 

yhteensä seitsemän, ja niitä kaikkia tulee hyödyntää, jotta voidaan sanoa projektinhallinnan 

olevan PRINCE2 periaatteiden mukainen. PRINCE2 teemat ovat projektinhallinnan eri 

näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon koko projektin aikana. Prosessit puolestaa 

kuvastavat projektin ja projektinhallinnan vaiheita. Jokainen prosessi pitää sisällään listan 

suositelluista toimista, tuotoksista ja vastuista. PRINCE2 projektin ympäristössä otetaan 

huomioon, miten kyseinen projektinhallintamalli saadaan räätälöityä ja otettua käyttöön 

organisaatiossa. Kuvassa 7 nähdään PRINCE projektinhallintamallin neljän osan suhteet 

toisiinsa. (AXELOS 2017, 2-3). 
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Kuva 7. PRINCE2:n rakenne.  

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin PRINCE2 periaatteet, teemat ja prosessit sekä 

projektin ympäristön vaikutusta.   

4.2 PRINCE2 periaatteet 

PRINCE2 projektinhallinnan mallin suunnittelun taustalla on ollut tarve saada se 

soveltumaan kaikenlaisille projekteille. Tästä syystä PRINCE2 periaatteiden rakentamisessa 

on korostettu projektin onnistumista, eikä byrokraattista näkökulmaa. PRINCE2 periaatteita 

on seitsemän ja ne antavat projektien kanssa työskenteleville projektipäälliköille, 

projektinomistajille, tiimeille ja muille asiantuntijoille projektinhallinnan parhaiden 

käytäntöjen rungon. (AXELOS 2017, 20). Nämä seitsemän periaatetta ovat: 

• jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu (continued business justification) 
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• jatkuva oppiminen (learn from experience) 

• roolien ja vastuiden määrittely (defined roles and responsibilities) 

• vaiheistus (manage by stages) 

• poikkeamiin puuttuminen (manage by exception) 

• lopputuotokseen keskittyminen (focus on products) 

• räätälöinti ympäristöön sopivaksi (tailor to suit the project environment) 

Jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu tarkoittaa, että projektin aloittamiselle on 

perusteltu ja aiheellinen syy. Lisäksi projektin aloituksen oikeutus ja hyväksyntä kirjataan, 

sekä uudelleen arvioidaan koko projektin elinkaaren ajan. Jatkuvan liiketoimintaperusteen 

tarkastelun tavoitteena on varmistaa, että projekti pysyy sovitussa linjassa haluttujen 

tavoitteiden ja liiketoiminnan päämäärien kanssa. Projektin aikana oikeutus saattaa muuttua, 

jolloin on tärkeää, että projekti ja projektin oikeutus pysyvät johdonmukaisina. Jos tämä ei 

ole mahdollista, ja projektia ei pystytä enää oikeuttamaan, tulisi projekti keskeyttää 

kokonaan. (AXELOS 2017, 20-21). 

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan PRINCE2 periaatteiden mukaisesti kokemuksista 

oppimista ja havainnointia. Projektin katselmointia, oppimista ja oppien keräämistä 

suoritetaan koko projektin elinkaaren ajan. Saadut opit kirjataan ja niiden mukaan tehdään 

korjauksia, muutoksia ja toimenpiteitä. Kun projekti alkaa, aiempia tai samankaltaisia 

projekteja tulisi käydä läpi ja niistä kerättyjä oppeja tulisi hyödyntää uudessa alkavassa 

projektissa. Oppimista tulisi jatkaa projektin aikana ja sen edetessä. Lisäksi tärkeimmät opit 

tulisi kirjata asiaankuuluviin raportteihin. Projektin päätyttyä saadut opit on tarkoitus välittää 

eteenpäin seuraaville projekteille ja projektitiimeille. (AXELOS 2017, 21-22). 

PRINCE2 korostaa roolien ja vastuiden määrittelyn tärkeyttä projektinhallinnassa. Projektin 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että roolit ja vastuut on selvillä, jolloin kommunikaatio 

projektin eri osapuolien kanssa helpottuu. Projektit koostuvat usein useammasta 

organisaatiosta, koko- ja osapäiväisistä resursseista, joilla kaikilla on erilaiset intressit, 

prioriteetit ja tavoitteet. Projekteissa tulisi olla määriteltynä seuraavat osapuolet: 
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liiketoiminnan sponsori (business sponsor), jonka vastuulla on varmistaa tavoitteiden 

oikeellisuus, ja että projekti tuottaa taloudellista arvoa. Käyttäjät (users) eli ne, jotka tulevat 

käyttämään tuotetta tai palvelua projektin päätyttyä, ja toimittajat (suppliers), jotka tarjoavat 

projektille sekä resurssit että osaamisen ja taidot. Projektitiimille tulee esittää edellä 

mainittujen sidoryhmien tarpeet, jotta projekti saadaan vietyä onnistuneesti läpi. (AXELOS 

2017, 22). 

Vaiheistus tarkoittaa projektin jakamista erillisiin peräkkäisiin osiin. Se, miten vaiheet 

määritellään ja päätetään, riippuu kolmesta tekijästä. Ensiksi projektin koko ja 

kompleksisuus vaikuttavat vaiheiden määrään. Mitä enemmän vaiheita on, sitä 

kontrolloidumpi ja kuormittavampi projekti on. Vähemmän vaiheita tarkoittaa esimerkiksi 

ylemmän johdon työtaakan pienenemistä, sillä jokaisen vaiheen jälkeen johto tai 

ohjausryhmä tekee päätöksen projektin jatkosta ja siirtymisestä seuraavaan vaiheeseen. 

Toiseksi, projektin elinkaaren luonne vaikuttaa vaiheiden määrään. Vaiheita määritettäessä 

tulee ottaa huomioon, kuinka paljon merkittäviä päätöksiä ja tarkistuspisteitä projektissa on. 

Lisäksi organisaation käytännöt ja standardit vaikuttavat vaiheiden määrään. PRINCE2 

projektinhallinnan mallin mukaan projekteissa tulisi olla vähintään kaksi vaihetta, 

esimerkiksi aloitusvaihe ja toteutusvaihe. (AXELOS 2017, 23-24). 

PRINCE2 projektinhallinnan mallissa on otettu huomioon myös poikkeamiin puuttuminen, 

joka tarkoittaa, sietokyvyn määrittämistä hankkeen tavoitteelle. Kustannuksille, aikataululle, 

laadulle, laajuudelle, hyödyille ja riskeillä luodaan tietyt rajat, joiden sisällä niiden on 

pysyttävä. Esimerkiksi kustannuksille voidaan määrittää ylä- ja alaraja, jossa niiden on 

sallittua pysyä. Lisäksi näille kuudelle tavoitteelle tulee luoda seuranta, jotta niitä voidaan 

tarkkailla, ja poikkeamiin voidaan tarvittaessa reagoida. (AXELOS 2017, 24-25). 

Lopputuotokseen keskittyminen on PRINCE2 projektinhallinnan mallissa pääosassa. 

Lopputuotokseen keskittyminen tarkoittaa ymmärtämistä siitä, mitä projektin toteuttamiseen 

tarvitaan, miten sidosryhmien vaatimukset täytetään ja minkälaisella laatutasolla. PRINCE2 

korostaa tuotospainoitteista projektinhallintaa työpainoitteisen projektinhallinnan sijasta. 

Tuotospainoitteisen projektinhallinnan hyödyntäminen varmistaa, että projektin aikana 

tehdään vain ne työt, mitä lopputuotos vaatii. Lisäksi se auttaa määrittämään projektin aikana 

esiintyvien muutoksien tarpeellisuuden, sen mukaan, mikä vaikutus muutoksella on 
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lopputuotokseen. Lopputuotos on myös todennäköisesti käyttäjien vaatimusten mukainen, 

sillä projektin alussa tavoitteet on määritelty yhteistyössä. (AXELOS 2017, 25-26). 

PRINCE2 projektinhallinnan malli on AXELOS yhteisyrityksen mukaan suunniteltu siten, 

että se on sovellettavissa kaikkiin tilanteisiin ja kaikenlaisiin projekteihin. PRINCE2 

räätälöinti vaatii sekä projektin johdon ja projektipäällikön taitoja ja osaamista räätälöinnin 

suunnittelussa. Räätälöinnin tarkoituksena on varmistaa, että projektinhallintamalli soveltuu 

kyseiseen projektiin, ja projektin seuranta on yhdenmukainen esimerkiksi projektin kokoon, 

kompleksisuuteen ja tiimin taitoihin nähden. (AXELOS 2017, 27). 

4.3 PRINCE2 teemat 

PRINCE2 projektinhallintamallissa teemat ovat projektinhallinnan näkökulmia, jotka tulee 

ottaa huomioon projektin edetessä. PRINCE2 mukaan kaikki seitsemän teemaa tulee ottaa 

huomioon projektissa, mutta niiden käyttö tulisi räätälöidä muun muassa projektin riskien, 

laajuuden, luonteen ja kompleksisuuden mukaisesti. (AXELOS 2017, 42). Nämä seitsemän 

teemaat ovat: 

• liiketoimintatarkastelu (business case) 

• organisaatio (organization) 

• laatu (quality) 

• suunnitelmat (plans) 

• riskit (risk) 

• muutos (change) 

• edistyminen (progress) 

Liiketoimintatarkastelulla tarkoitetaan projekti-idean kehittämistä liiketoiminnan kannalta 

houkuttelevaan muotoon. Toisin sanoen, mitä hyöytyjä organisaatio saavuttaa projektin 

tehdessään. Liiketoimintatarkastelulla varmistetaan, että projektissa ja projektinhallinnassa 

keskitytään organisaation tavoitteiden saavuttamiseen koko projektin elinkaaren ajan. 
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PRINCE2:n toimintaperiaatteiden mukaisesti projektissa tulee luoda ja ylläpitää 

liiketoimintatarkastelua. Liiketoimintatarkastelu pitää ottaa huomioon ja sitä tulee päivittää 

projektissa tehtyjen päätösten ja projektin aikana esiintyvien yllättävien tapahtumien 

mukaisesti. Lisäksi liiketoimintatarkastelun aikana tulee päättää hallinnollisista ja 

johtamiseen liittyvistä asioista, jotta varmistetaan projektin tavoitteiden saavuttaminen. 

Liiketoimintatarkasteluu kuuluu myös roolien ja vastuiden määrittäminen ja dokumentointi. 

Teemana liiketoimintatarkastelu on projektinhallintamallin keskiössä, sillä siinä projektin 

aloittaminen ja jatkaminen oikeutetaan. (AXELOS 2017, 46-48). 

Teemalla ”organisaatio”, PRINCE2 projektinhallintamalli määrittelee projektin 

organisaation rakenteen vastuiden ja velvollisuuksien kautta. Projektinhallintamalli korostaa 

projektitiimi ja kommunikaation määrittämisen tärkeyttä projektin alussa ja koko elinkaaren 

aikana. PRINCE2 jakaa projektin osapuolet kolmeen olennaiseen ryhmään, loppukäyttäjiin 

(users), toimittajaan (supplier) ja yritykseen (business). Alla olevasta kuvasta nähdään 

osapuolten suhde toisiinsa ja projektiin. (AXELOS 2017, 58). 

 

 

Kuva 8. Projektin osapuolet. 

Yritys on tässä tapauksessa se, joka rahoittaa ja hyväksyy projektin. Kyseiselle osapuolelle 

on tärkeää, että projektin lopputuotos täyttää ennalta määritellyt vaatimukset ja tuottaa 

yritykselle kyvykkyyttä ja taloudellista hyvinvointia. Loppukäyttäjät tarkoittavat nimensä 
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mukaisesti niitä, jotka tulevat käyttämään projektin tuotoksena syntyvää tuotetta tai 

palvelua. PRINCE2 korostaa loppukäyttäjien ja projektin teettävän yrityksen tarpeiden 

tunnistamisen erottamisen tärkeyttä. Loppukäyttäjien tarpeiden ja vaatimusten 

tunnistaminen on projektin onnistumisen kannalta oleellista. Toimittajan PRINCE2 

määrittelee lopputuotteen rakentajaksi, joka voi olla joko sisäinen tai ulkoinen, yksi yritys 

tai useampia eri yrityksiä. Toimittajalla pitää olla projektin kannalta oleelliset resurssit ja 

taidot sekä kattavat tiedot lopputuotteen vaatimuksista. PRINCE2 korostaa roolien ja 

vastuiden määrittelyn lisäksi suunnitelmallisen kommunikaation ja yhteistyön tärkeyttä 

projektin eri osapuolten välillä. (AXELOS 2017, 59-60). 

Laatuteeman tarkoituksena on määrittää ne tekijät, jotka auttavat projektia saavuttamaan 

sille asetetut tavoitteet. PRINCE2 korostaa asiakkaan laatuodotusten ja hyväksyntäkriteerien 

tarkkaa läpikäyntiä ja määrittämistä. Lisäksi on tärkeää tunnistaa projektin lopputuotos ja 

siihen liittyvät laatukriteerit. PRINCE2 jakaa laadunhallinnan kahteen osaan, laadun 

suunnitteluun ja laadun valvontaan. Laadun suunnittelulla tarkoitetaan projektin 

lopputuotteen ja sen laatukriteerien määrittelyä, laadunhallinnan metodien suunnittelua ja 

laadusta vastaavien roolien ja vastuiden tunnistamista. Laadun valvonta tarkoittaa 

puolestaan operatiivisia toimia, joita projektin jäsenet suorittavat lopputuotteen laadun 

varmistamiseksi ja laatua heikentävien käytäntöjen poistamiseksi. Jotta organisaation 

voidaan sanoa hyödyntävän PRINCE2 projektinhallintamallia, sen tulee määrittää 

lähestymistapa projektin laadunhallintaan, tuoda esiin lopputuotteen tarkat laatukriteerit, 

pitää yllä dokumentaatio laadusta ja sen täytäntöönpanosta, tarkentaa ja priorisoida 

asiakkaan laatuvaatimuksia ja jatkuvasti oppia. (AXELOS 2017, 78-81). 

Suunnitelmat -teemalla on tarkoituksena tarkentaa projektitiimille, mitä lopputuotoksia 

projektilta halutaan, millaisia riskejä projektissa ja projektin aikana esiintyy, projektin 

laajuus, tarvittavat resurssit ja osaaminen, milloin eri vaiheet ja toimet tapahtuvat ja ovatko 

määritellyt rajoitteet mm. aikataululle, kustannuksille ja laadulle saavutettavissa. PRINCE2 

jakaa suunnitelmat neljään kokonaisuuteen, projektisuunnitelmaan, vaihesuunnitelmaan, 

tiimisuunnitelmaan ja poikkeussuunnitelmaan. Projektisuunnitelma on dokumentoitu 

kokonaiskuva projektista alustavine aikatauluineen, välietappeineen ja kustannus- sekä 

resurssiarviointineen.Vaihesuunnitelma on puolestaan jokaiselle projektinvaiheelle tehty 

oma suunnitelma, joka on linjassa projektisuunnitelman kanssa. Tiimisuunnitelma on tiimin 

johtajan tekemä suunnitelma työn tekemiselle. Tiimisuunnitelmat ovat vapaaehtoisia 
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PRINCE2 mukaan, ja niiden käyttö ja määrät riippuvat projektista. Poikkeussuunnitelma on 

suunnitelma, joka korvaa joko vaihesuunnitelman tai projektisuunnitelman, kun projektissa 

tapahtuu jotain odottamatonta ja aiemmin tehty suunnitelma ei ole enää pätevä. Jotta projekti 

noudattaa PRINCE2 periaatteita, tulee varmistaa, että suunnitelmat mahdollistavat 

liiketoimintaperusteen tarkastelun. Lisäksi projektin on oltava vaiheistettu vähintään 

kahteen eri vaiheiseen ja näille vaiheille on luotu omat suunnitelmat. Myös koko projektille 

on tehty projektisuunnitelma. PRINCE2 vaatii hyödyntämään suunnitelmia tehdessä 

tuotospohjaista näkökulmaa. Tällä tarkoitetaan ymmärrystä siitä, mitä lopputuotoksia 

projektilta odotetaan, millaisia vaiheita, toimintoja ja resursseja niiden tuottaminen 

edellyttää. Lisäksi PRINCE2 korostaa poikkeussuunnitelman tekoa, roolien ja vastuiden 

määrittämisen tärkeyttä ja jatkuvaa oppimista. (AXELOS 2017, 94-97). 

Riskit -teemalla PRINCE2 painottaa riskienhallinnan tärkeyttä projektinhallinnassa. 

Projektiin vaikuttavat riskit tulee tunnistaa ja arvioida, jotta niiden todennäköisyys, vaikutus 

ja ajankohta tiedetään. Lisäksi toimenpiteet riskin esiintyessä tulee olla määritelty ja 

tarvittavat resurssit oltava saatavilla. PRINCE2 periaatteiden mukaan riskienhallinnassa 

tulee ottaa huomioon riskin vaikutus liiketoimintaperusteelle ja hyödyntää aiemmin opittuja 

riskienhallinnan käytäntöjä. Lisäksi riskieista ja riskienhallinnasta tulisi pitää yllä 

dokumentaatiota, jotta informaatio olisi mahdollisimman helposti saatavilla. (AXELOS 

2017, 120-121). 

Teemalla ”muutos” PRINCE2 tuo esiin muutoksen tunnistamisen, arvioimisen ja hallinnan 

tärkeyden. PRINCE2 jakaa muutokset kolmeen osa-alueeseen, muutospyyntö (request for 

change), alkuperäisen määrityksen ulkopuolinen vaatimus (off-specification) ja ongelma 

(problem/concern). Muutospyyntö on projektissa olevaan asiaan kohdistuva toive, 

esimerkiksi järjestelmän käyttäjämäärän kapasiteetin kasvattaminen. Alkuperäisen 

määrityksen ulkopuolinen vaatimus on puolestaan jokin asia, joka ei ole mukana projektissa, 

esimerkiksi järjestelmästä puuttuu jokin ominaisuus, jota ei olla alun perin ajateltu 

tarvittavan. Ongelma on taas jokin asia, joka on selvitettävä projektin onnistumisen kannalta, 

esimerkiksi alihankkijaan liittyvät toimitusvaikeudet. Jotta projekti noudattaisi PRINCE2 

periaatteita, pitää siinä määritellä muutoksenhallinnan toimintamalli, jossa muutokset on 

tunnistettu, niiden vaikutus projektin liiketoimintaperusteelle on ymmärretty ja vastuut ja 

roolit muutoksenhallintaan on määritelty. Lisäksi PRINCE2 vaatii, että muutoksista pidetään 

kirjaa, ja niitä tunnistetaan ja tutkitaan koko projektin ajan. Muutoksenhallinnassakin 
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PRINCE2 korostaa aiemmin opittujen käytäntöiden hyödyntämistä. (AXELOS 2017, 138-

140). 

Edistyminen -teemalla PRINCE2 tarkoittaa saavutusten seurantaa ja vertaamista 

suunniteltuihin tavoitteisiin. Edistymisen hallinta nähdään tärkeänä osana projektinhallintaa, 

sillä sillä varmistetaan projektin elinkelpoisuus. Edistymisessä mitataan projektin aikaa, 

kustannuksia, laatua, laajuutta, hyötyjä ja riskejä. Näistä kuudesta mittarista saadut tiedot 

vaikuttavat esimerkiksi siihen hyväksytäänkö projektissa siirtymiset seuraaviin vaiheisiin tai 

lopetetaanko projekti kokonaan. (AXELOS 2017, 148-149). 

4.4 PRINCE2 prosessit 

PRINCE2 on projektinhallintamenetelmä, joka korostaa prosessien merkitystä projektin 

johtamisessa. PRINCE2 määrittelee prosessin toimintokokonaisuudeksi, jonka 

tarkoituksena on saavuttaa tietty lopputulos. (AXELOS 2017, 158). Prosesseja on yhteensä 

seitsemän: 

• projektin valmistelu (starting up a project) 

• projektin johtaminen (directing a project) 

• projektin käynnistäminen (initiating a project) 

• projektin vaiheen ohjaaminen (controlling a stage) 

• projektin tuotosten hallinta (managing product delivery) 

• projektin vaiherajojen hallinta (managing a stage boundary) 

• projektin päättäminen (closing a project) 

Alla olevassa kuvassa on esiteltynä prosessit ja niiden suhteet projektin vaiheisiin. 
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Kuva 9. PRINCE2 prosessit (AXELOS 2017, 158.) 

Kuten kuvasta 9 nähdään, projektin vaiheet voidaan jakaa esiprojektiin, aloitusvaiheseen, 

seuraaviin vaiheisiin, lopetusvaiheeseen ja projektin jälkeiseen aikaan. Lihavoidulla tekstillä 

esitetyt vaiheet ovat projektin elinkaarta. Esiprojektivaiheessa projektiehdotus muodostuu. 

Ehdotus voi tulla esimerkiksi liiketoiminnan tarpeesta, kilpailukyvyn kasvaessa tai lain tai 

määräyksen myötä. Projektiehdotus tuodaan organisaation projektiryhmälle, jonka vastuulla 

on päättää käynnistetäänkö projekti. Tähän vaiheeseen sisältyy projektin valmistelu prosessi, 

jota käsitellään tarkemmin alaluvussa 4.3.1. Projektin aloitusvaiheessa projekti 

suunnitellaan ja rahoitus sekä kontrolli päätetään. Tähän vaiheeseen kuuluvat sekä projektin 

käynnistämisprosessi, että projektin vaiherajojen hallinnanprosessi ja projektin 

johtamisprosessi. Projektin seuraavissa vaiheissa, projektia hallitaan päivätasolla ja 

projektipäällikkö jakaa tehtävät, varmistaa että tuotokset vastaavat odotuksia ja projekti on 

oikeilla raiteilla. Tähän vaiheeseen sisältyy projektin vaiheen kontrollointi-, vaiherajojen 

hallinta-, projektin tuotosten hallinta- ja projektin johtamisprosessi. Lopetusvaiheessa 

käynnistetään projektin päättämisprosessi. Tässä vaiheessa projektin tuotos hyväksytään ja 

se voidaan ottaa operatiiviseen käyttöön. Projektin dokumentaatio koostetaan, lopputuotosta 

verrataan alkuperäiseen suunnitelmaan ja resurssit vapautetaan muuhun käyttöön. Projektin 
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jälkeisessä ajassa keskityttään varmistamaan, että halutut hyödyt on saavutettu, tunnistetaan, 

mitkä hyödyt ovat jääneet saavuttamatta ja tehdän niille suunnitelma. Lisäksi käydään läpi 

odottamattomat hyödyt ja mahdolliset esiintyneet haitat sekä kirjataan projektin opit ylös. 

(AXELOS 2017, 159-160). 

4.4.1 Projektin valmistelu 

Projektin valmisteluprosessissa tarkoituksena on varmistaa, että projektille on saatu 

oikeutus, tarvittavat päättäjät on valittu projektin aloittamista varten, riittävät tiedot projektin 

laajuudesta on saatavissa, projektipäällikkö on päätetty ja vaihesuunnitelma projektin 

aloitusvaiheelle on luotu. (AXELOS 2017, 166). Alla olevasta kuvasta nähdään projektin 

valmisteluprosessiin kuuluvat toimet. 

 

Kuva 10. Projektin valmistelu (AXELOS 2017, 167.) 

Jotta projektin saa käyntiin, pitää projektin johto, joka ajaa liiketoiminnan sidosryhmän 

intressejä, ja projektipäällikkö, joka on vastuussa projektin päivittäisestä toiminnasta ja 

etenemisestä, nimittää. Projektin valmisteluprosessiin kuuluu lisäksi aiemmin opittujen 

asioiden hyödyntäminen. Tarkoituksena on tutustua aiempiin projekteihin, hakea oppia 

yritystasolta, asiakkaalta tai ulkoisilta toimijoilta, jotka voivat kertoa mm. tiettyjen 
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käytäntöjen, tekniikoiden ja työkalujen hyödyistä ja haitoista, sekä miten niitä on käytetty, 

missä tilanteissa ja kenen toimesta. Kuten kuvasta nähdään projektin valmisteluprosessi 

sisältää myös projektitiimin kokoamisen. Projektitiimiin tulee sisällyttää sekä liiketoiminnan 

asiantuntijoita, että loppukäyttäjiä ja toimittajia. Jokaisen projektitiimin jäsenen tulisi olla 

tietoinen siitä, kenen vastuulla on mitäkin projektissa, miten projektin kommunikointi on 

sovittu ja kenelle ollaan raportointivastuussa mistäkin asiasta. Lisäksi projektin 

valmisteluprosessiin kuuluu liiketoimintasuunnitelman alustava luonti. Tarkoituksena on 

ymmärtää mitä projektista tällä hetkellä tiedetään, muun muassa, mitä sillä halutaan 

saavuttaa, miten se rahoitetaan, tarvittavat lisätiedot, mikä projektin lopputuotos on ja 

tunnistaa alustavia riskejä. Projektin valmisteluprosessiin sisältyy myös projektin 

menetelmien valitseminen ja lyhyen projektiesitteen kokoaminen. Menetelmien 

valitsemisessa päätetään esimerkiksi, tuotetaanko projektin tuotos itse vai tekeekö sen joku 

kolmas osapuoli, rakennetaanko tuotos kokonaan alusta vai jonkun olemassa olevan tuotteen 

tai palvelun avulla, tuleeko tuotos olemaan kustomoitu vai valmisratkaisu ja millaisia 

menetelmiä hyödynnetään projektin aikana. Lopuksi projektin valmisteluprosessiin sisältyy 

projektin aloitusvaiheen suunnittelu. (AXELOS 2017, 168-176). 

4.4.2 Projektin johtaminen 

Projektin johtamisprosessin tarkoituksena on varmistaa, että projektin johto voi vastata 

projektin onnistumisesta tekemällä oikea-aikaisia päätöksiä ja huolehtia kokonaisuuden 

hallinnasta. Projektipäällikkö on kuitenkin se, joka vastaa projektin päivittäisestä 

etenemisestä ja päätöksistä. Projektin johtamisprosessi varmistaa, että nimetty vastuuhenkilö 

tekee päätökset projektin aloittamisesta ja projektin tuotoksen tuottamisesta, projekti pysyy 

toimintakelpoisena ja hallinnassa projektin koko elinkaaren ajan. (AXELOS 2017, 180). 

Projektin johtamisprosessiin kuuluu seuraavat toimet: 

• lupa projektin aloittamiselle (authorize initiation) 

• lupa projektille (authorize the project) 

• lupa vaihe- ja poikkeussuunnitelmalle (authorize a stage or exception plan) 

• tilapäisen ohjauksen antaminen (give ad hoc direction) 
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• lupa projektin päättämiselle (authorize project closure) 

Lupa projektin aloittamiselle voi tulla joko virallisessa tapaamisessa tai ilman tapaamista, 

mutta kaikkien projektin johtoon kuuluvien henkilöiden tulee olla yhtämielisiä 

aloittamisesta. Lisäksi projektipäällikölle annetaan dokumentoidut ohjeet projektin 

käynnistämisestä. Projektin aloittamisen luvan saamisen jälkeen projektipäällikkö pyytää 

lupaa projektille. Projektin johdon vastuulla on varmistaa, että liiketoimintatarkastelu 

(business case) on tehty täsmällisesti ja projekti on toimintakelpoinen, projektisuunnitelma 

ja saavutettavat hyödyt ovat linjassa liiketoimintatarkastelun kanssa, sovitut 

projektimenetelmät soveltuvat projektisuunnitelmaan ja mittaustavat projektista saataville 

hyödyille on määritelty. Johdon vastuulla on myös luvan antaminen vaihe- tai 

poikkeussuunnitelmalle. Johto hyväksyy seuraavan vaiheen vaihesuunnitelman perustuen 

nykyisen vaiheen tilanteeseen. Poikkeustilanteissa projektin johto pyytää projektipäällikköä 

tuottamaan poikkeussuunnitelman, jonka johto joko hyväksyy tai hylkää. Johtamisprosessiin 

sisältyy myös tilapäisen ohjauksen antamista, joka voi tapahtua projektin johdon toimesta 

projektipäällikölle tai projektin johdon jäsenelle. Projektin johtamisprosessiin kuuluu myös 

lupa projektin päättämiselle. Tarkoituksena on lopettaa projekti siinä kohtaa, kun sovitut 

hyödyt on saavutettu ja projektilla ei ole enempää annettavaa. Jos projektia ei päätetä, saattaa 

projekti jäädä käyntiin ja tulla osaksi operatiivista työtä, jolloin saavutettujen hyötyjen 

määrittäminen tulee haastavaksi. (AXELOS 2017, 182-190). 

4.4.3 Projektin käynnistäminen 

Projektin käynnistämisprosessissa tarkoituksena on varmistaa, että syyt projektin taustalla, 

odotetut hyödyt ja mahdolliset riskit on tiedossa. Projektin käynnistämisprosessissa 

tarkennetaan projektin laajuutta ja määritellään kaikki lopputuotokset. Lisäksi 

käynnistämisprosessin tarkoituksena on tuoda esiin projektin aikataulu ja kustannukset, sekä 

roolitukset projektin päätöksenteossa ja laatukriteerit projektille. Riskien, haasteiden ja 

muutosten tunnistamiseen, käsittelyyn ja hallintaan määritellään yhteiset pelisäännöt. 

Käynnistämisprosessissa käydään läpi projektin edistymisen seuranta ja ohjaaminen ja 

informaation kulku projektin aikana. (AXELOS 2017, 196). Projektin 

käynnistämisprosessiin sisältyy seuraavat tehtävät:  

• projektin räätälöinnistä sopiminen (agree the tailoring requirements) 
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• riskienhallintamenetelmän valmistelu (prepare the risk management approach) 

• muutoksenhallintamenetelmän valmistelu (prepare the change control approach) 

• laadunhallintamenetelmän valmistelu (prepare the quality management approach) 

• viestintäsuunnitelman valmistelu (prepare the communication management ap-

proach) 

• projektin seurantamekanismien määrittely (set up the project controls) 

• projektisuunnitelman teko (create the project plan) 

• hyötyjen hallintamenetelmän valmistelu (prepare the benefits management ap-

proach) 

• projektin alullepanodokumentin teko (assemble the project initiation documentation) 

Projekti saatetaan joutua räätälöimään tilanteeseen sopivaksi, jolloin projektipäällikön 

vastuulla on selvittää räätälöintiä vaativat asiat, dokumentoida ja tuoda ne projektin johdon 

tietoon. Yrityksen sisäistä osaamista ja aiempien projektien, asiakkaiden ja ulkopuolisten 

yritysten tietoja ja oppeja tulisi hyödyntää räätälöintiä tehdessä. Valmisteltaessa 

riskienhallintamenetelmää tarkoituksena on määrittää käytännöt, roolit ja vastuut, 

sietokyvyn rajat ja työkalut riskienhallintaan. Projektipäällikön vastuulle kuuluu projektin 

käynnistämisprosessissa myös muutosten hallintamenetelmän valmistelu. Tässä tulisi 

hyödyntää projektin räätälöinnissä sovittuja näkökulmia ja aiemmissa projekteissa opittuja 

asioita. Laadunhallintamenetelmän valmistelun tarkoituksena on varmistaa, että projektissa 

sovitut laatuvaatimukset on tiedossa ja saavutettavissa. Käynnistämisprosessissa sovitaan 

lisäksi viestinnästä, niin projektin sisäisesti kuin myös projektin ulkoisille toimijoille. 

Projektin käynnistämisprosessissa asetataan projektille seurantamekanismit, joilla 

tarkoitetaan esimerkiksi, kuinka usein kommunikaatio eri projektinhallinnan tasoilla 

tapahtuu, hallintatasojen määriä ja mekanismeja ongelmien ja muutosten tunnistamiseen. 

Projektin käynnistämisprosessiin sisältyy myös projektisuunnitelman teko, jonka 

projektipäällikkö tekee yhdessä käyttäjien ja toimittajien kanssa. Hyötyjen 

hallintamenetelmän valmistelussa tarkoituksena on tuoda esiin, kuinka todennäköisesti 
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tunnistetut hyödyt ja haitat tulevat esiintymään projektissa perustuen kustannuksiin, 

aikatauluun, riskeihin ja sietokykyyn. Lopuksi projektin käynnistämisprosessiin sisältyy 

projektin alullepanodokumentin (project initiation documentation, PID) tekeminen. PID 

koostetaan esimerkiksi dokumentoiduista luonnoksista ja olemassa olevasta datasta. 

(AXELOS 2017, 197-211). 

4.4.4 Projektin vaiheen ohjaaminen 

Projektin vaiheen ohjaamisprosessissa projektipäällikkö on vastuussa projektin päivittäisesä 

työstä ja etenemisestä. Prosessiin kuuluu työtehtävien valtuuttaminen, työn seuranta, 

raportointi, ongelmien ja riskien seuranta ja niihin vastaaminen sekä tarvittavien toimien 

tekeminen, jotta projekti ja projektin vaihe etenee. Tarkoituksena on varmistaa, että vaiheen 

aikana tehdään ja tuotetaan siihen kuuluvat tuotokset, eikä projektissa ajauduta sivuraiteille. 

Lisäksi riskien- ja ongelmienhallintaa seurataan ja liiketoimintatarkastelua tehdään. 

Tavoitteena on, että vaiheen tuotokset saadaan tehtyä laadukkaasti niille määritellyssä ajassa 

ja budjetissa. (AXELOS 2017, 216). 

4.4.5 Projektin tuotosten hallinta 

Projektin tuotosten hallintaprosessilla tarkoitetaan projektipäällikön ja tiimipäälliköiden 

yhteistyötä projektin tuotosten aikaansaamisessa. Tiimipäälliköt ovat vastuussa tietystä osa-

alueesta, joka tuottaa komponentin projektin tuotokseen. Kyseiset tiimit voivat olla sekä 

sisäisiä että ulkoisia toimijoita. Prosessin tavoitteena on varmistaa, että oikeat tiimit tekevät 

oikeita asioita oikeassa vaiheessa, tiimin johtajat, jäsenet ja toimittajat ovat tietoisia, mitä 

heiltä odotetaan ja mitkä ovat työhön varatut budjetit ja aikataulut. Tiimipäällikön vastuulla 

on muun muassa tehdä tiimisuunnitelma projektipäällikön määräämille työpaketeille, 

varmistaa tuotteiden oikeanlainen valmistus ja osoittaa työpaketin aikana valmistuneiden 

tuotteiden laadun taso. Lisäksi tiimipäällikön vastuulla on tiedottaa projektipäällikkö 

etenemisestä. (AXELOS 2017, 236). 
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4.4.6 Projektin vaiherajojen hallinta 

Projektin vaiherajojen hallintaprosessissa tarkoituksena on käydä läpi käynnissä olevan 

vaiheen tilanne, hyväksyä projektin seuraavan vaiheen suunnitelma, päivittää 

projektisuunnitelma ja varmistaa liiketoimintaperusteen oikeutus. Projektipäällikölle 

kuuluvia tehtäviä tässä prosessissa ovat, seuraavan vaiheen suunnitteleminen, 

projektisuunnitelman päivittäminen, liiketoimintaperusteen päivittäminen, vaiheen 

päättymisen raportointi ja poikkeussuunnitelman teko tarvittaessa. (AXELOS 2017, 246). 

Seuraava vaihe suunnitellaan käynnissä olevan vaiheen lopussa projektipäällikön toimesta. 

Projektipäällikkö konsultoi projektin johtoa, tiimejä ja mahdollisesti muita sidosryhmiä 

suunnitelmaa tehdessään. Projektin vaiherajojen hallintaprosessissa projektisuunnitelmaa 

päivitetään vaiheiden aikana tapahtuvan projektin etenemisen mukaisesti. Lisäksi ennusteita 

kestoista ja kustannuksista tarkennetaan. Koska PRINCE2 projektinhallintamenetelmä 

korostaa liiketoimintaperusteen jatkuvaa oikeutusta, eli sitä että projekti pysyy 

elinvoimaisena ja liiketoiminnan kannalta oleellisena, sisältyy sen varmistaminen myös 

projektin vaiherajojen hallintaprosessiin. Kun projektissa esiintyy esimerkiksi riskejä, tulisi 

niiden vaikutusta liiketoimintaperusteeseen analysoida. 

Projektipäällikön vastuulla on raportoida vaiheen päättyminen projektin johdolle. 

Raportoinnissa kerrotaan, miten projekti on edennyt projektisuunnitelmaan peilattuna, onko 

liiketoimintaperuste edelleen oikeutettu ja mikä on projektin riskienhallinnan yleinen 

tilanne. Lisäksi projektin vaiherajojen hallintaprosessissa tehdään päätös, tarvitseeko 

poikkeussuunnitelma ottaa käyttöön. Jos projektin johto katsoo projektin ennusteiden olleen 

väärässä ja sietokyvyn rajan ylittyneen, tulee poikkeussuunnitelma rakentaa. 

Poikkeussuunnitelman teko on projektipäällikön vastuulla, mutta hänen tulee myös 

konsultoida projektin johtoa, projektitiimiä ja mahdollisia muita sidosryhmiä suunnitelmaa 

tehdessään. (AXELOS 2017, 248-254). 

4.4.7 Projektin päättäminen 

Projektin päättämisprosessin tarkoituksena on määrittää tietty kohta, jossa projektin voidaan 

katsoa päättyneen hyväksytysti, ja että projektin aikana on saavutettu ne asiat, jotka 

dokumentaatiossa oli alunperin määritelty. Prosessin tavoitteena on varmistaa projektin 
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tuotoksen hyväksyntä, projektin jälkeinen tuki tuotoksen käytölle, käydä läpi projektin 

suoriutuminen ja saavutetut hyödyt ja varmistaa, että avoinna olevat asiat ja riskit on otettu 

huomioon. Projektin päättämisprosessi kuuluu projektipäällikön vastuulle ja se sisältää 

seuraavanlaisia toimia: suunnitellun päättämisen valmistelu (prepare planned closure), 

ennenaikaisen päättämisen valmistelu (prepare premature closure), tuotosten luovuttaminen 

(hand over products), projektin arviointi (evaluate the project) ja projektin päättämisen 

ehdottaminen (recommend project closure). (AXELOS 2017, 260-262). 

Projektin suunnitellun päättämisen valmistelu sisältää projektisuunnitelman päivittämisen 

viimeisen projektin vaiheen jälkeen, projektin tuotosten hyväksynnän ja laatukriteerien 

täyttymisen varmistamisen ja resurssien vapauttamisen muuhun käyttöön. Joissain 

tapauksissa projekti saatetaan päättää ennenaikaisesti, jolloin projektipäällikön vastuulla on 

ottaa talteen projektin aikana jo rakennetut tuotokset. Lisäksi ennenaikaseen päättämiseen 

sisältyy samat toimet kuin suunniteltuun päättämiseen, eli projektisuunnitelman 

päivittäminen ja resurssien vapauttaminen. Projektin tuotosten luovuttaminen tapahtuu 

ennen kuin projekti virallisesti päättyy. Tuotosten luovuttaminen voi tapahtua yhdessä erässä 

projektin lopussa tai useammassa osassa esimerkiksi järjestelmäprojektissa. Projektin 

arviointi on PRINCE2 mukaan oleellinen osa projektin päättämistä. Tarkoituksena on 

selvittää, kuinka hyvin projekti onnistui ja hyödyntää kyseisiä tietoja tulevissa projekteissa. 

Näiden edellä mainittujen vaiheiden jälkeen projektipäällikkö voi pyytää projektin johdolta 

lupaa projektin päättämiselle. (AXELOS 2017, 262-267). 

4.5 PRINCE2 projektin ympäristö 

PRINCE2 projektin ympäristö tarkoittaa organisaation ja projektin erityispiirteiden 

ymmärtämistä. Erityispiirteiden ymmärtäminen mahdollistaa PRINCE2 

projektinhallintamenetelmän räätälöinnin kyseisen organisaation ja projektin tarpeisiin. 

Riippumatta organisaatiosta tai projektista, tulisi PRINCE2 hyödyntämisen periaatteena olla 

liiketoiminnan tehokkuuden kasvattaminen ja yrityksen tavoitteiden saavuttaminen. 

(AXELOS 2017, 272-273). 

Jotta PRINCE2 käyttöönotto organisaatiossa onnistuu, tulisi käyttöönottoprosessissa 

määritellä, ketkä henkilöt osallistetaan kehitystyöhön. Riippuen tilanteesta, sisäiset 

asiantuntijat oikeilla taidoilla ja kokemuksella sekä mahdolliset ulkoiset konsultit voivat 
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soveltua kehitykseen. Kokeneita projektipäälliköitä tulisi haastatella nykyisistä 

käytännöistä, haasteista ja ratkaisuehdotuksista. Lisäksi organisaation projektinhallinnan 

maturiteetin tason määritteleminen mahdollistaa PRINCE2 räätälöinnin projekteille 

sopivaksi. Maturiteetilla viitataan prosessin tai organisaation mitattuun luotettavuuteen ja 

tehokkuuteen. Organisaation nykyisen maturiteetin tason määrittäminen auttaa 

ymmärtämään, mille tasolle yrityksessä tulisi päästä, jotta liiketoiminnan tavoitteet 

saavutetaan. Lisäksi nykyisten käytäntöjen vahvuudet ja heikkoudet saadaan selville ja 

toimituskustannuksia saadaan laskettua sekä hyötyjä kasvatettua, kun maturiteettia 

arvioidaan. Organisaation nykyisen maturiteetin ymmärtäminen helpottaa myös 

mahdollisten investointien oikeuttamisen projektinhallinnan kehittämiseen. (AXELOS 

2017, 272-274). 

PRINCE2 kirjassa esitellään Portfolio, Programme and Project Management Maturity 

Model (P3M3) maturiteettitason määrittelemiseen. (AXELOS 2017, 274.) Alla olevassa 

taulukossa nähdään maturiteettitasot ja niiden piirteet.  
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Taulukko 1. Maturiteettitasot ja niiden piirteet.  

Maturiteetti Piirteet 

Taso 1: Ymmärrys 

prosessista 

Organisaatio tunnistaa projektit, mutta ohjaa niitä eri 

tavalla kuin liiketoimintaa. Esim. projekteille ei olle 

standardiprosessia tai seurantajärjestelmää. 

Taso 2: Toistettavat prosessit Organisaatio varmistaa projektien läpiviennin niille 

soveltuvin prosessien ja menetelmien kautta.  

Taso 3: Määritellyt prosessit Organisaatiolla on keskinäisesti hallitut projektiprosessit 

ja niitä voidaan tarvittaessa muokata projektin tarpeisiin. 

Taso 4: Hallitut prosessit Organisaatiolla on olemassa mittarit projektinhallinnan 

tehokkuuden mittaamiseen. Laadunhallintaa suoritetaan, 

jotta suorituskyky paranee jatkossa. 

Taso 5: Optimoidut prosessit Organisaatio huolehtii jatkuvasta prosessikehityksestä 

ennakoivilla toimenpiteillä, kuten teknologian ja 

ongelmien hallinnalla. Näin ollen organisaatio pystyy 

ennakoimaan suorituskykyä ja optimoimaan prosesseja. 

 

4.6 Yhteenveto PRINCE2 projektinhallintamenetelmästä 

PRINCE2 projektinhallintamenetelmä jakaa projektinhallinnan neljään osatekijään: 

periaatteisiin, teemoihin, prosesseihin ja projektin ympäristöön. Projektin periaatteet ovat 

ohjeita ja tunnistettuja hyviä käytäntöjä projektinhallintaan. Periaatteita on yhteensä 

seitsemän ja ne ovat jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu, jatkuva oppiminen, roolien ja 

vastuiden määrittely, vaiheistus, poikkeamiin puuttuminen ja lopputulokseen keskittyminen 
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sekä räätälöinti ympäristöön sopivaksi. Jos projektissa seurataan kaikkia näitä periaatteita, 

voidaan sen sanoa noudattavan PRINCE2 standardia.  

PRINCE2 teemat ovat puolestaan näkökulmia, jotka tulee ottaa projektinhallinnassa koko 

projektin ajan huomioon. Seitsemän teemaan ovat liiketoimintatarkastelu, organisaatio, 

laatu, suunnitelmat, riskit, muutokset ja edistyminen. PRINCE2 teemat otetaan huomioon 

prosesseissa, jotka muodostavat projektin elinkaaren vaiheet. PRINCE2 määritteleekin 

itsensä prosessipohjaiseksi projektinhallintamenetelmäksi. Prosessit ovat projektin 

valmistelu, projektin käynnistäminen, projektin johtaminen, projektin vaiheen ohjaaminen, 

projektin tuotosten hallinta, projektin vaiherajojen hallinta ja projektin päättäminen. 
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5 Kohdeyrityksen projektinhallinnan nykytila 

Tässä luvussa esitellään kohdeyrityksen projektinhallinnan nykyistä tilannetta, parhaita 

käytäntöjä ja kehityskohteita. Nykytila-analyysi suoritettiin haastattelemalla yrityksen 

projektipäälliköitä, konsultteja ja muita asiantuntijoita. Liittestä 1 löytyy haastattelurunko ja 

liitteestä 2 haastattelujen yksityiskohdat. Lisäksi nykytilanteen analysoinnissa on 

hyödynnetty kohdeyrityksen sisäisiä materiaaleja, kuten dokumenttipohjia.  

5.1 Nykyinen toimintamalli 

Yrityksen nykytilaan haastateltiin yhteensä yhdeksää asiantuntijaa, joista suurin osa oli 

konsultointiyksiköstä ja muutama ohjelmistokehityksen yksiköstä. Haastattelurunko oli 

jaettu kahdeksaan osa-alueeseen: tausta, projektin valmistelu, projektin johtaminen, 

projektin käynnistäminen, projektin vaiheen ohjaaminen, projektin tuotosten hallinta, 

projektin vaiherajojen hallinta ja projektin päättäminen. Haastattelurungon jaottelu perustui 

teoriakatsauksessa esitettyyn PRINCE2 projektinhallinnan standardiin.  

Haastateltavat ovat olleet kohdeyrityksessä yhdestä vuodesta yhdeksään vuoteen töissä. 

Pääsääntöisesti haastateltavien projektit ovat koostuneet erilaisista järjestelmien 

käyttöönottoprojekteista energiatoimialalla, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä-, 

datahub-, asiakaspalvelujärjestelmä- ja mittaustiedonhallintaprojekteista. Lisäksi projekteja 

on tehty myös sosiaali- ja terveysalalla toimiville organisaatioille. Haastateltavien roolit 

projekteissa ovat olleet muun muassa projekti- ja testauspäälliköitä, asiantuntijoita, 

konsultteja, integraatio- ja migraatiovastaavia, projektipäällikön mentoreita ja ohjausryhmän 

jäseniä. Projektit ovat keskimäärin kestäneet puolesta vuodesta noin kolmeen vuoteen 

riippuen käyttöönotettavasta järjestelmästä ja sen koosta. Idea ja tarve projektille tulee lähes 

aina suoraan asiakkaalta. Projektipäälliköt hyödyntävät mahdollisimman paljon aiemmin 

opittua esimerkiksi toimintamallien ja hyviksi todettujen käytäntöjen kautta. Lisäksi 

asiakkaan omia tapoja, jotka he ovat kokeneet sopiviksi, on hyödynnetty 

projektinhallinnassa. 
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Projektin valmistelu alkaa projektisuunnitelman teosta, josta on usein järjestelmähankinnan 

kilpailutusvaiheessa tehty alustava versio. Kilpailutuksen ja hyväksynnän jälkeen 

projektisuunnitelmaa tarkennetaan projektipäällikön toimesta yhdessä asiakkaan 

asiantuntijoiden ja järjestelmätoimittajan projektipäällikön kanssa. Projektisuunnitelma 

hyväksytetään ohjausryhmällä ja se sisältää aikataulun, laajuuden, määritellyt tuotokset, 

sovitut toimintamallit ja työkalut, viestintäsuunnitelman ja -kanavat, kokouskäytännöt, 

ohjausryhmäkäytännöt, projektiorganisaation, projektin tavoitteet, riskit, sekä 

muutosjohtamisen periaatteet ja koulutuskäytännöt.  

Osassa projekteista kohdeyrityksen projektipäälliköt ja asiantuntijat ovat voineet vaikuttaa 

suuresti asiakkaan projektinhallintamenetelmien kehittämiseen ja tuoda yrityksessä 

tunnistettuja parhaita käytäntöjä asiakkaan käyttöön. Tämä on usein ollut mahdollista 

projekteissa ja organisaatioissa, joissa asiakkaalla ei ole itsellä juurikaan kokemusta 

projektityöskentelystä. Jos asiakkaalla on ollut käytössään esimerkiksi projektitoimisto tai 

käynnissä useampi eri projekti, ei kohdeyrityksen projektipäälliköt ole voineet kehittää 

projektinhallinnan menetelmiä. Sekä projektia että projektinhallintaa räätälöidään 

suhteellisen paljon vastaamaan asiakkaan tarpeita.  

Jokaisessa projektissa on ollut lähes poikkeuksetta käytössä projektinhallinnan työkalu, 

jossa seurataan tehtävien, testauksen ja käyttöönoton etenemistä. Työkalun avulla tehtävät 

ja testitapaukset pystytään valtuuttamaan oikeille henkilöille. Lisäksi työkalusta saa ulos 

projektin etenemisestä ja esim. virheistä kertovia raportteja. Työkalun avulla voidaan myös 

rakentaa projektin kokonaiskuva- ja -aikataulukaavioita.  

Projektitiimin nimeäminen tapahtuu usein niin, että asiakas nimeää omat tiimiläisensä ja 

järjestelmätoimittaja omansa. Projekteihin nimetään projektista ja sen koosta riippuen 

projektipäällikköt sekä asiakkaan että järjestelmätoimittajan puolelta, testauspäällikkö, 

integraatiovastaava, migraatiovastaava, substanssiasiantuntijat asiakkaan puolelta, 

ohjausryhmän jäsenet, projektin omistaja, käyttöönottopäällikkö, järjestelmien pääkäyttäjät 

ja toimittajan asiantuntijat. Projektin aikasten työtehtävien jakamisessa on ollut myös 

vaihtelua. Suurimmassa osassa tapauksia tehtävät jaetaan ja nimitetään projektinhallinnan 

työkalun kautta, jonka kautta myös työn etenemisen seuranta hoituu. Joissain tapauksissa 

työtehtävät jaetaan esimerkiksi palaverien tai excelin kautta, jolloin seuranta hieman 

hankaloituu.  
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5.2 Tunnistetut parhaat käytännöt 

Haastattelujen aikana tunnistettiin kohdeyrityksen tämänhetkiset parhaat käytännöt ja hyvät 

toimintamallit (kuva 11). Systemaattisuus sekä projektinhallinnassa, että järjestelmän 

testauksessa, nousi useammassa haastattelussa esille. Projekti palastellaan osiin ja 

vaiheistetaan järkevästi, jolloin laajan kokonaisuuden hallinta helpottuu. Järjestelmätestaus 

on myös vaiheistettu yksikkö-, integraatio- ja hyväksyntätestaukseen, joiden aikana on 

tarkoitus varmistaa sekä yksittäisten moduulien, että järjestelmien välinen toiminta ja 

kaikkien liiketoiminnan prosessien toimivuus. 

Yhtenä parhaana käytäntönä nähdään myös tekemisen jäljitettävyys, joka liittyy vahvasti 

systemaattisuuteen. Projekteissa on rakennettu E2E (end-to-end)-prosessit asiakkaan 

liiketoiminnasta, jonka myötä järjestelmätoimittajan käyttötapaukset on voitu tunnistaa ja 

yhdistää oikeaan E2E-prosessiin. Näiden avulla on pystytty kirjoittamaan testitapaukset ja 

testauksen aikana on voitu tarvittaessa hyödyntää sekä E2E-prosessikuvauksia että 

käyttötapauksia. 

Kokemuksen kautta kerrytetty osaaminen energia-alan järjestelmäprojekteista voidaan 

nähdä myös yhtenä parhaana käytäntönä. Projektipäälliköt ja asiantuntijat ymmärtävät, 

miten järjestelmärprojektit menevät ja, millaisia sudenkuoppia projekteissa voi esiintyä. 

Projektipäälliköillä on osaamista asiakkaan tilanteen ymmärtämisestä ja haltuunotosta. 

Lisäksi projektinhallinnan yleiset käytännöt, kuten dokumentointi ja dokumenttipohjat 

tietyissä tapauksissa, sekä viikkopalaverit ja määrittelytyöpajat nähdään onnistuneina 

toimintamalleina. Edellisessä luvussa mainittu projektinhallinnan työkalun hyödyntäminen 

nähdään myös raportoinnin ja seurannan kannalta yhtenä parhaana käytäntönä. Alla olevassa 

kuvassa on listattuna kohdeyrityksen parhaat käytännöt.  
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Kuva 11. Kohdeyrityksen tunnistetut parhaat käytännöt ja hyvät toimintamallit. 

5.3 Tunnistetut haasteet ja kehityskohteet 

Tunnistetut haasteet ja kehityskohteet (kuva 12) liittyvät lähinnä yhteisen toimintamallin 

puutteeseen. Haastattelujen aikana selvisi, että projektinhallinnan osalta toivottaisiin yhteisiä 

koulutuksia, joissa hyödynnettäisiin esimerkiksi PRINCE2 standardia. Näin nykyisiä 

käytäntöjä saataisiin yhtenäistettyä ja puhuttaisiin samoilla termeillä samoista asioista.  

Yhtenä kehityskohteena tunnistettiin valmiiden dokumenttipohjien puute. Osa 

asiantuntijoista koki, ettei valmiita dokumenttipohjia ollut saatavilla tai ei tiennyt, mistä niitä 

voisi mahdollisesti saada. Esimerkiksi prosessikuvauksiin ja testitapauksiin löytyy hyviä 

pohjia, mutta projektisuunnitelmaan, kick-off- ja ohjausryhmämateriaaleihin kaivattaisiin 

dokumenttipohjia. 

Projektin aikana opitut asiat jäävät usein dokumentoimatta ja keräämättä talteen. 

Asiakkaiden kanssa pidetään usein lessons learned -tyyppinen tapahtuma, jossa käydään läpi 

sekä projektin aikana hyvin menneet, että huonommin menneet asiat. Haastattelujen aikana 

selvisi, että kyseinen tapa olisi hyvä sisällyttää myös kohdeyrityksen projektin päättämisen 

käytäntöihin. Lisäksi opit olisi tärkeä kerätä ylös, jotta niitä voidaan hyödyntää myös 

tulevissa projekteissa muidenkin projektipäälliköiden ja asiantuntijoiden toimesta.  
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Kohdeyrityksen projekteihin liittyy useita sidosryhmiä, erityisesti integraatioiden kautta, ja 

joissain tapauksissa sidosryhmiä jää projektin alussa tunnistamatta. Tämä voi aiheuttaa 

projektin viivästymistä, kulujen kasvua tai muita haasteita. Projektiryhmän nimittämisessä 

kohdeyrityksellä on käytössä striimimalli, joka toimii nimittämiseen hyvin. Roolien ja 

vastuiden määrittelyyn kaivattaisiin kuitenkin tarkennusta, sillä osalle ihmisistä rooliin 

sisältyvät vastuudet ja tehtävät ovat epäselviä. Lisäksi osassa tapauksia nimetyllä ihmisellä 

ei ole ollut riittävää osaamista kyseisen roolin suorittamiseen.  

Projektin riskien-, muutoksen- ja laadunhallintaa tulisi yhtenäistää ja tarkentaa. 

Kohdeyrityksessä nämä tehdään usein projektikohtaisesti ja projektipäällikön omien 

käytäntöjen kautta. Esimerkiksi riskit määritellään projektin alussa ja niitä seurataan 

ohjausryhmän kokouksissa tai erillisissä riskipalavereissa. Riippuen projektista, joko 

projektipäällikkö tai projektiryhmän jäsen nostaa riskit esille. Ohrausryhmän vastuulla on 

tehdä päätös, miten riskin kanssa toimitaan. Osassa projekteista on ollut käytössä 

riskimatriisi, jossa määritellään riskin todennäköisyys ja vaikutus projektiin. Joissain 

projekteissa on tarkempi riskienhallintamalli, jossa on sekä riskin toteutumisen syy, 

mahdolliset seuraukset, todennäköisyys, vaikutus, toimenpiteet riskin poistamiseksi tai 

pienentämiseksi ja vastuuhenkilö. Joissain tapauksissa seurataan vain kolmea tai viittä 

todennäköisintä riskiä, joissain tapauksissa koko luetteloa. Projekteissa on esiintynyt 

haasteita riskien tunnistamisessa, on esimerkiksi ajateltu ”kyllä me tunnistetaan kaikki riskit 

mitä on” -tyyppisesti. Kun riski on tunnistettu, sille ei välttämättä tehdä riittävän ajoissa 

mitään, jolloin riski ehtii realisoitua. 

Muutoksenhallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä projektin aikana tapahtuvaa 

muutosta, esimerkiksi toimitettavaan järjestelmään tai aikatauluun liittyvä muutos, että 

asiakkaan järjestelmämuutosta. Haastattelujen mukaan projektin aikana tapahtuvissa 

muutoksissa toimitaan lähes aina samalla tavalla: kun järjestelmään tarvitaan muutos, 

tehdään muutospyyntö asiakkaan toimesta. Järjestelmätoimittaja käy läpi muutospyynnön ja 

asiakkaan kanssa yhdessä sovitaan aikataulusta ja lisäkustannuksista. Aikataulumuutokset 

käydään poikkeuksetta ohjausryhmän toimesta läpi. Asiakkaan järjestelmämuutoksella 

viitataan puolestaan asiakkaan huomioonottamiseen ja muutoksenhallintaprosessin 

suunnitteluun. Asiakkaan näkökulmasta muutos voi olla suuri, kun vanha järjestelmä poistuu 

käytöstä ja uusi otetaan käyttöön. Joissain tapauksissa on esiintynyt suurtakin 

muutosvastaisuutta asiakkaan suunnalta. Muutoksenhallinnalle ei ole tehty yhteistä 
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toimintamallia, jota projektipäälliköt käyttäisivät, vaan projektipäälliköt hyödyntävät omaa 

osaamistaan ja kokemustaan. Ohjelmistokehityksen puolella asiakkaan muutoksenhallintaan 

on kiinnitetty vähemmän huomiota kuin konsultoinnin puolella.  

Laadunhallinta huomioidaan kohdeyrityksellä lähinnä testauksen kautta. Yrityksellä ei ole 

käytössä yhtä tiettyä tapaa varmistaa ja hallita laatua, vaan sitä seurataan usein testauksen 

kautta määrittelemällä testaussuunnitelma ja sille kriteerit esimerkiksi, millä laatuluokalla 

voidaan edetä. Osassa projekteista määritellään projektisuunnitelmassa esimerkiksi 

kriittisten tai vakavien testausvirheiden hyväksytty määrä käyttöönoton hetkellä. Asiakkaan 

näkökulmasta tämä on hyvä tapa, mutta järjestelmätoimittajan kannalta saattaa olla haastava, 

ja siksi he eivät uskalla sitoutua kyseiseen laatukriteeristöön. Harvassa projektissa on 

seurattu laatua muilta osin kuin testauksen kannalta. Projektisuunnitelmassa saattaa olla 

tavoitteet ja laatumittarit määriteltynä, mutta projektin aikana niitä ei aina seurata. Alla 

olevassa kuvassa on listattuna projektinhallintaan liittyvät haasteet ja kehityskohteet. 

 

Kuva 12. Kohdeyrityksen nykytilanteen tunnistetut haasteet ja kehityskohteet. 

Seuraavassa luvussa käydään läpi tunnistettujen parhaiden käytäntöjen ja haasteiden sekä 

kehityskohteiden vertautumista yleisesti tunnistettuihin standardeihin. 
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6 Vertautuminen yleisesti tunnettuihin standardeihin ja 

kehitysehdotukset 

Tässä luvussa käsitellään nykyisten käytäntöjen ja haasteiden vertautumista PMBOK ja 

PRINCE2 standardeihin. Luvussa 6.1 käydään läpi periaatteiden ja teemojen 

samankaltaisuudet ja eroavaisuudet suhteessa kohdeyrityksen käytäntöihin. Luvussa 6.2 

esitellään kehitysehdotukset nykytila-analyysissa tunnistettuihin haasteisiin.  

6.1 PMBOK:n ja PRINCE2 vertautuminen kohdeyrityksen nykytilanteeseen 

6.1.1 Periaatteiden vertailu 

Sekä PMBOK että PRINCE2 standardeissa projektinhallintaa ohjaavat dokumentoidut 

periaatteet. Taulukoissa 2 ja 3 on esiteltynä molempien standardien periaatteet ja niiden 

vertautuminen kohdeyrityksen nykytilanteeseen. Taulukossa 2 on vertailtu PMBOK:n 

periaatteita kohdeyrityksen tämänhetkiseen tilanteeseen. Vihreä väri viittaa siihen, että 

kohdeyritys toimii periaatteen mukaisesti. Oranssi väri kertoo kohdeyrityksen osittain 

toimivan periaatteen mukaisesti ja punainen väri, ettei yrityksessä toimita periaatteen 

mukaisesti ollenkaan.  
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Taulukko 2. Projektinhallinnan periaatteiden vertailu PMBOK:n ja kohdeyrityksen välillä. 

Periaatteiden vertailu (PMBOK ja kohdeyritys) 

 PMBOK Kohdeyrityksen tämänhetkinen tilanne 

1 Ole ahkera, kunnioittava ja 

huolehtiva vastuunkantaja 

Kohdeyrityksen tapana on suorittaa projektin 

aktiviteetit huolellisesti ja luotettavasti. 

2 Luo yhteistyökykyinen 

kulttuuri 

Kohdeyritys keskittyy tiimityöskentelyn 

kehittämiseen ja eri organisaatiorakenteiden 

huomioonottamiseen. 

3 Sitouta osapuolet Esimerkiksi sidosryhmien tunnistamisessa on ollut 

haasteita. Joissain projekteissa ei ole tunnistettu, 

milloin ja miten sidosryhmät tulee huomioida. 

4 Keskity arvoon Tätä ei erityisemmin korosteta projektityössä. 

5 Tunnista, arvioi ja vastaa 

järjestelmän 

vuorovaikutukseen 

Projektia ajatellaan ”järjestelmänä” tai prosessina, 

jossa osataan ottaa huomioon projekti 

kokonaisuutena. 

6 Osoita johtajuutta Johtajuutta esiintyy projekteissa. 

7 Räätälöi kontekstin 

perusteella 

Projektit ja projektinhallinta räätälöidään 

tapauskohtaisesti. 

8 Rakenna laatu prosesseihin 

ja tuotoksiin 

Laatua seurataan ja hallitaan ainoastaan testauksen 

kautta. Laatua voitaisiin seurata myös projektin 

kautta. 

9 Ohjaa monimutkaisuutta Tätä ei erityisemmin korosteta projektityössä. 

10 Huomioi ja reagoi sekä 

positiivisiin että negatiivisiin 

riskeihin 

Riskienhallinta on vaihtelevaa, ja osa riskeistä jää 

tunnistamatta tai riski ehtii realisoitua ennen kuin 

mitään tehdään. 

11 Korosta mukautuvuutta ja 

joustavuutta 

Sopeutuminen yllättäviin tilanteisiin ja elpyminen 

odottamattomista takaiskuista on vaihtelevaa. 

12 Toteuta muutos, jotta kuvattu 

tavoitetila saavutetaan 

Muutoksenhallinnassa on suurta vaihtelua yrityksen 

sisällä. 
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Kuten taulukosta 2 nähdään, periaatteet 1, 2, 5, 6 ja 7 toimivat kohdeyrityksessä hyvin. 

Kohdeyritys korostaa omassa toiminnassaan projektin aktiviteettien suorittamista 

huolellisesti ja luotettavasti. Lisäksi projekteissa huomioidaan tiimityöskentely ja sen 

kehittäminen, sekä organisaatiorakenteiden vaikutukset projektiin. Projektia johdetaan 

systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti, jolloin myös johtajuutta ja vastuunottoa esiintyy 

projekteissa. Projektit myös räätälöidään tapaus- ja projektikohtaisesti, jolloin asiakkaan 

tarpeet pystytään täyttämään mahdollisimman hyvin.  

Taulukossa 2 periaatteet 3, 4, 8, 9, 10, 11 ja 12 on tunnistettu toimivan kohdeyrityksessä 

heikommin. Osapuolten sitouttamisessa on ollut haasteita muun muassa siksi, ettei kaikki 

sidosryhmiä ole tunnistettu. Kohdeyrityksen projekteissa ei korosteta arvoon keskittymistä 

eikä monimutkaisuuden ohjaamista. Lisäksi laatua seurataan lähinnä testauksen osalta, eikä 

niinkään itse projektin kannalta. Sekä riskien- että muutoksenhallinnassa on suurta vaihtelua 

yrityksen sisällä, eikä yhteisiä käytäntöjä ole. Myös mukautuvuus ja joustavuus yllättävissä 

tilanteissa on vaihtelevaa.  
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Taulukko 3. Projektinhallinnan periaatteiden vertailu PRINCE2:n ja kohdeyrityksen välillä. 

Periaatteiden vertailu (PRINCE2 ja kohdeyritys) 

 PRINCE2 Kohdeyrityksen tämänhetkinen tilanne 

1 Jatkuva liiketoiminta-

perusteen tarkastelu 

Projekteissa ei tarkastella jatkuvasti 

liiketoimintaperustetta. 

2 Jatkuva oppiminen Oppimista ei juurikaan suoriteta projektin jälkeen, 

eikä oppeja kerätä talteen. 

3 Roolien ja vastuiden 

määrittely 

Roolit ja vastuut määritellään projektin alussa, mutta 

välillä ymmärrys siitä, mitä tehtäviä kyseiseen rooliin 

sisältyy, on epäselvää. 

4 Vaiheistus Projektit on vaiheistettu projektin koon, elinkaaren ja 

käytäntöjen mukaisesti. 

5 Poikkeamiin puuttuminen Rajojen ja seurannan luomista kustannuksille, 

aikataululle, laadulle, laajuudelle, hyödyille ja 

riskeille, tehdään vaihtelevasti. 

6 Lopputuotokseen 

keskittyminen 

Projekteissa keskitytään lopputuotokseen. 

7 Räätälöinti ympäristöön 

sopivaksi 

Projekteja joudutaan paljolti räätälöimään 

asiakasorganisaatiosta riippuen. 

 

Taulukossa 3 on vertailtu PRINCE2 periaatteita kohdeyrityksen tämänhetkiseen 

tilanteeseen. Kuten taulukosta nähdään, jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu -periaate 

on kuvattu punaisella, sillä sitä ei projekteissa aina tehdä. Oranssilla värillä on kuvattu 

jatkuva oppiminen, roolien ja vastuiden määrittely ja poikkeamiin puuttuminen, sillä ne 

toteutuvat projekteissa osittain. Vaiheistus, lopputuotokseen keskittyminen ja räätälöinti 

ympäristöön sopivaksi toteutuvat kohdeyrityksen projekteissa hyvin. 
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6.1.2 Teemojen vertailu 

Taulukoissa 4 ja 5 esitellään projektinhallinnan teemojen tai kuten PMBOK standardissa 

puhutaan, tehokkuuden määrittelyaluiden vertautuminen kohdeyrityksen nykytilanteeseen. 

Taulukko 4. Projektinhallinnan teemojen vertailu PMBOK:n ja kohdeyrityksen välillä. 

Teemojen vertailu (PMBOK ja kohdeyritys) 

 PMBOK Kohdeyrityksen tämänhetkinen tilanne 

1 Sidosryhmät Sidosryhmien tunnistamisessa on ollut haasteita. 

2 Tiimi Riippuu projektista, miten hyvin tiimin työskentely 

onnistuu. 

3 Kehitys ja elinkaari Kehityksen ja elinkaaren hallinta onnistuu projekteissa 

hyvin. 

4 Suunnittelu Projekti ja projektin eteneminen on suunniteltu 

systemaattisesti. 

5 Projektityö Projektityö, kuten tiettyjen tapojen, prosessien ja työkalujen 

käyttö, on kohdeyrityksessä hyvällä tasolla. 

6 Toimitus Toimitus käsittää vaatimukset, laajuuden ja laadun. 

Vaatimukset ja laajuus otetaan hyvin huomioon. Laatua 

voisi vielä paremmin huomioida. 

7 Mittaaminen Projektin suoriutumisen tarkkailua tehdään vaihtelevasti 

projekteissa. 

8 Epävarmuus Riskienhallinta on vaihtelevaa, ja osa riskeistä jää 

tunnistamatta tai riski ehtii realisoitua ennen kuin mitään 

tehdään. 

 

Taulukossa 4 PMBOK on määritellyt projektinhallinnan teemoiksi sidosryhmät, tiimin, 

kehityksen ja elinkaaren, suunnittelun, projektityön, toimituksen, mittaamisen ja 
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epävarmuuden. Kohdeyrityksen osalta toimitaan tällä hetkellä standardin mukaisesti 

kehityksen ja elinkaaren hallinnan, suunnittelun ja itse projektityön osalta. Sidosryhmien, 

tiimin, toimituksen, mittaamisen ja epävarmuuden hallinnan osalta kohdeyrityksessä on 

vielä kehitettävää. 
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Taulukko 5. Projektinhallinnan teemojen vertailu PRINCE2:n ja kohdeyrityksen välillä. 

Teemojen vertailu (PRINCE2 ja kohdeyritys) 

 PRINCE2 Kohdeyritys 

1 Liiketoimintatarkastelu Projektilla saavutettavat hyödyt on tiedossa, mutta 

projektin aikana liiketoimintatarkastelua ei juuri tehdä. 

2 Organisaatio Organisaatio sisältää yrityksen, toimittajan ja 

loppukäyttäjät. Näiden roolit ja vastuut sekä 

kommunikaatiotavat määritellään vaihtelevasti 

projekteissa. 

3 Laatu Laatua mitataan ainoastaan testaamisella. Laatua 

voitaisiin seurata myös projektin kannalta. 

4 Suunnitelmat Projekteissa luodaan mm. projektisuunnitelma, mutta sitä 

ei välttämättä päivitetä projektin edetessä.  

5 Riskit Riskienhallinta on vaihtelevaa, ja osa riskeistä jää 

tunnistamatta tai riski ehtii realisoitua ennen kuin mitään 

tehdään 

6 Muutos Muutospyynnöt käsitellään ja hallitaan projekteissa hyvin 

7 Edistyminen Edistymistä seurataan lähinnä testaamisen kautta, ei 

niinkään laajuuden, hyötyjen tai riskien kannalta. 

 

Taulukossa 5 on käyty läpi PRINCE2 teemojen vertailu kohdeyrityksen tämänhetkiseen 

tilanteeseen. Kuten taulukosta nähdään, muutos -teema toimii kohdeyrityksellä PRINCE2 

standardin mukaisesti, mutta muissa teemoissa on vielä kehittämistä.  

6.2 Kehitysehdotukset 

Tässä luvussa käydään läpi kohdeyritykselle tehdyt kehitysehdotukset, jotka perustuvat 

nykytila-analyysissä tunnistettuihin haasteisiin tai puutteisiin. Lisäksi kohdeyritykselle 

muodostetaan toimintamallin kokonaiskuva PRINCE2 standardia hyödyntäen. Lopuksi 
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luvussa esitellään ehdotukset jatkotoimenpiteistä, joita yrityksessä tulisi tehdä kehittääkseen 

projektinhallintaa entistäkin paremmaksi. 

6.2.1 Projektinhallinnan toimintamalli 

Kuten diplomityöstä on käynyt ilmi, kohdeyrityksen projektinhallinnalla ei ole yhtenäistä 

toimintamallia, jota sekä yksikön konsultointitiimi, että ohjelmistokehitystiimi hyödyntäisi. 

Kohdeyrityksellä on käytössään paljon hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, mutta niitä ei ole 

yhtenäistetty tai välttämättä jaettu tietoisesti muiden käyttöön. Kohdeyrityksen osalta on 

myös tunnistettu kehityskohteita ja haasteita, joihin osaan tässä työssä pyritään vastaamaan. 

Osassa kohdeyrityksen asiakkaille tehtävistä projekteista on mukana henkilöitä sekä 

konsultointitiimistä, että ohjelmistokehitystiimistä. Osassa projekteista on puolestaan 

mukana henkilöitä vain jommasta kummasta, esimerkiksi konsultointitiimistä, mutta 

asiakkaalle on saatettu tehdä aiemmin projekti, jossa on ollut mukana henkilöitä 

ohjelmistokehitystiimistä. Kun näin tapahtuu, projektityöskentely saattaa näyttää asiakkaan 

suuntaan erilaiselta ja hajanaiselta tiimien välillä. Tiimeillä saattaa olla erilaisia käytäntöjä 

ja tapoja, ja esimerkiksi käytetyssä termistössä voi olla poikkeavuuksia. Jotta edellä 

mainittuja asioita saataisiin kehitettyä, tulisi kohdeyrityksen kouluttaa projektipäälliköitä, 

projektin omistajia, konsultteja ja muita projekteissa työskenteleviä henkilöitä yritykselle 

sopivan standardin mukaisesti. 

Tässä työssä esiteltiin kaksi yleisesti tunnettua ja globaalisti käytettyä projektinhallinnan 

standardia, PMBOK ja PRINCE2. Standardeihin perehtymisen ja nykytilan tutkimisen 

jälkeen, PRINCE2 osoittautui kohdeyritykselle soveltuvammaksi projektinhallinnan 

standardiksi. PRINCE2 on prosessiajattelua korostava projektinhallinnan standardi, jonka 

teemat ja periaatteet korostavat projektinhallinnassa samoja asioita, joita kohdeyrityksessä 

koetaan tärkeiksi. Lisäksi PRINCE2 voidaan nähdä olevan selkeämpi ja maanläheisempi 

standardi, kuin mitä esimerkiksi PMBOK on. Alla olevassa kuvassa on PRINCE2 prosessit 

-kuvasta johdettu kohdeyritykselle soveltuva malli.  
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Kuva 13. PRINCE2 prosessit -kuvasta johdettu kohdeyrityksen prosessimalli. 
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Yllä oleva kuva jakaa projektin vaiheet projektin aloitukseen, suunnittelu/määrittely-, 

toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin sekä projektin päättämiseen ja projektin jälkeiseen 

aikaan. Nämä vaiheet esiintyvät pääsääntöisesti kaikissa kohdeorganisaation IT-

järjestelmien käyttöönottoprojekteissa. Vaiheiden alle on lisätty tehtäviä, tuotoksia ja muita 

oleellisia asioita, joita vaiheeseen usein sisältyy. Tehtävien ja tuotosten osalta ei ole 

määritelty, kuuluvatko ne asiakkaan, kohdeyrityksen vai järjestelmätoimittajan vastuulle, 

sillä se on projektikohtaista. Kuvassa olevat mustat nuolet kuvastavat projektien ketteryyttä. 

Vaikka projektien vaiheet koostuvat usein vesiputousmallin vaiheista, voi projekteissa silti 

olla myös ketterää kehittämistä. Järjestelmätoimittaja saattaa omassa toiminnassaan 

esimerkiksi hyödyntää agilen ja scrumin periaatteita, ja näin ollen toimittaa järjestelmää 

osissa asiakkaalle testattavaksi.  

Kuvassa violeteissa laatikoissa olevat prosessit on suoraan otettu PRINCE2 standardista. 

Niihin voi tarkemmin perehtyä luvussa 4.4 PRINCE2 prosessit. 

Jotta käytännöt olisivat yhteneväisiä ja kaikilla projekteissa työskentelevillä olisi riittävä 

osaaminen, olisi kohdeyrityksen suotavaa kouluttaa asiantuntijat virallisilla PRINCE2 -

koulutuksilla. Kohdeyrityksen projektiammattilaiset tulisi kouluttaa PRINCE2 Foundation -

koulutuspolun kautta, joka antaa ymmärryksen viitekehityksen periaatteista, teemoista, 

prosesseista, elinkaaresta ja peruskäsitteistä. Foundation -koulutuksen jälkeen, osallistujat 

voivat tehdä testin, joka oikeuttaa sertifikaatin saamiseen. PRINCE2 tarjoaa myös 

Practitioner -koulutuspolkua, jossa syvennytään PRINCE2 projektinhallinnan 

viitekehykseen vielä syvemmin ja Agile Foundation -polkua, joka yhdistää PRINCE2 

periaatteet ketterään projektinhallintaan. (Wakaru, n.d.) 

 

6.2.2 Projektin oppien keräys ja läpikäynti 

Kohdeyrityksellä ei ole tällä hetkellä tiettyä prosessia projektin oppien keräämistä, 

tallentamista ja läpikäyntiä varten. Projektipäälliköillä on omia tapojaan kerätä palautetta ja 

arvioita asiakkaalta, mutta sisäisiä keskusteluja projektien opeista ei käydä. Lisäksi 

projektipäällikö ei välttämättä itse arvioi, miten projekti meni ja mitä olisi voinut tehdä 

toisin. Alla olevassa kuvassa on prosessi oppien keräämiseen ja läpikäyntiin. 
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Kuva 14. Opittujen asioiden keräys ja läpikäynti -prosessi. 
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Kuten yllä olevasta kuvasta 14 nähdään, projektin päätyttyä tai päättymisen lähestyessä, 

tulisi asiakkailta  kerätä kommentit ja arvioinnit projektin onnistumisesta. Asiakkaan 

tehtävänä on vastata projektin arviointilomakkeeseen, jotta projektipäällikkö tai 

projektiryhmä voi käydä palautteen läpi ja mahdollisesti parantaa toimintaa tulevaisuudessa. 

Asiakkaan arvioinnit on hyvä kerätä talteen. Projektista riippuen, ne saattavat olla salaista 

tietoa, jolloin arviointien tallentamisen taso pitää määrittää ja tallennus tehdä rajattuun 

paikkaan. Kun projektipäällikkö tai projektiryhmä on käynyt asiakkaan palautteet läpi, tulisi 

projektipäällikön/-ryhmän arvioida itse, miten projektissa onnistuttiin, mikä toimi hyvin ja 

missä on vielä kehitettävää. Kohdeyritykselle tehtiin yksi yhteinen powerpoint -tiedosto, 

johon projektipäälliköt tai muut vastaavat henkilöt, käyvät kirjoittamassa projektin opit. 

Powerpoint on tallennettu kohdeyrityksen projektinhallinnan Teams-kanavalle.  

Yksikön sisällä on myös tärkeä käydä projektin päätyttyä opitut asiat läpi. Työssä 

ehdotetaan, että nykytilanteessa konsultointitiimin projektien opit käytäisiin läpi 

kuukausipalaverissa. Tulevaisuudessa olisi järkevää käydä projektien oppeja läpi yhdessä 

ohjelmistokehitystiimin kanssa, jotta käytäntöjä saadaan yhtenäistettyä ja oppeja jaettua 

laajemmin. Oppien keräämisen ja läpikäynnin ohella kohdeyrityksessä tulisi palautteen 

perusteella jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa. Alla olevassa kuvassa 15 on esiteltynä 

oppien keräämiseen tarkoitettu pohja, jota kohdeyrityksessä tulisi hyödyntää. 

 

Kuva 15. Projektin arviointipohja. 

Projektin arvioimiseen kehitetty pohja on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helpoksi 

käyttää, jotta projektipäälliköt ja muut projektia arvioivat asiantuntijat pystyisivät 

toteuttamaan arvion mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Pohjaan on lisätty 

esimerkkiaihealueet, joihin kysymyksissä voidaan ottaa kantaa. Kaikkien projektien opit on 

tarkoitus kerätä yhteen powerpointiin, jotta ne on mahdollisimman helposti saatavilla 

yhdestä paikasta.  
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6.2.3 Roolien ja vastuiden määrittely 

Nykytila-analyysiä tehdessä kohdeyrityksen osalta tunnistettiin tarve roolien ja vastuiden 

tarkempaan määrittelyyn. Tämä on näkynyt erityisesti projekteissa, joissa 

asiakasorganisaatiosta on nimitetty henkilöt integraatio- ja migraatiovastaavan rooleihin. 

Kohdeorganisaatiolla ja asiakasyrityksellä saattaa olla erilaiset käsitykset, mitä 

integraatiovastaavan ja migraatiovastaavan vastuulle kuuluu. Tästä syystä 

kohdeorganisaatiolla jo olemassa olevaa projektiorganisaation striimimatriisia on 

tarkennettu ja kehitetty eteenpäin. Näin ollen projekteissa pystytään osoittamaan, mitä 

tehtäviä ja vastuita millekin roolille kuuluu. Kohdeorganisaation haastatteluissa tuli 

erityisesti esiin migraatiovastaavan ja integraatiovastaavan roolien sekä vastuiden 

epäselvyys osalle asiakkaista
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Kuva 16. Tarkennettu striimimatriisi roolien ja vastuiden määrittelyyn.
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Kuten kuvasta 16 nähdään, projektin organisaatio voi rakentua käyttöönotto-, projekti- ja 

testauspäälliköistä, migraatio-, integraatio- ja toiminnallisesta testauksesta vastaavista sekä 

liiketoimintavastaavista ja striimikoordinaattoreista. Projektipäällikkö voi olla 

asiakasorganisaation näkökulmasta joko ulkoinen tai sisäinen resurssi. Projektipäällikön 

vastuulla on tavalliset projektin aikaiset tehtävät ja toimet, sekä projektin koordinointi ja 

seuranta. Riippuen projektista ja projektin koosta, käyttöönottopäällikkö saattaa olla 

erikseen nimetty resurssi. Käyttöönottopäällikön vastuulla on käyttöönoton suunnittelu 

yhdessä projektipäällikön kanssa ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien toteuttaminen. Jos 

käyttöönottopäällikön roolia ei ole nimetty erikseen, kuuluvat nämä vastuut yleensä 

projektipäällikölle. Testauspäällikön vastuulla on projektin aikaisen testauksen hallinta, 

koordinointi ja seuranta. Kuten käyttöönotto- ja projektipäälliköt, myös testauspäällikkö voi 

olla asiakasorganisaation näkökulmasta joko sisäinen tai ulkoinen toimija.  

Striimikaavio on rakennettu jakautumaan migraatioihin, toiminnalliseen testaukseen ja 

integraatioihin, joihin liiketoiminnan striimit osuvat. Liiketoiminnan striimeihin nimetään 

asiakasorganisaation projektiin osallistuvat henkilöt. Liiketoimintavastaavana toimii 

asiakasyrityksen liiketoiminnan asiantuntija, usein esimerkiksi esihenkilö. 

Striimikoordinaattoreina toimivat tyypillisesti asiakasorganisaation asiantuntijat.  

Migraatiovastaavan vastuulla on migraatioiden, eli tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen, 

läpivienti ja koordinointi. Integraatiovastaava puolestaan keskittyy integraatioiden, eli 

järjestelmien tai ohjelmistojen kytkemiseen toisiinsa, tiedon siirtämiseksi järjestelmien 

välillä, tekemiseen ja koordinointiin. 

6.2.4 Ehdotukset jatkotoimenpiteistä 

Edellä esiteltyjen kehityssehdotusten lisäksi diplomityössä tuli esille muutama muu 

kehityskohde, joita työssä ei pystytty käsittelemään. Ensimmäisenä kehityskohteena on 

dokumenttipohjien puutteellisuus. Jatkossa kohdeyrityksen olisi järkevää rakentaa ja 

tallentaa dokumenttipohjat paikkaan, jossa ne on kaikkien projekteihin osallistuvien 

saatavilla. Kun dokumenttipohjia kehitetään, tulisi myös uudet versiot tallentaa ja vanhat 

arkistoida. Toisena kehityskohteena nähdään sidosryhmien tunnistamattomuus. 

Kohdeorganisaation IT-käyttöönottoprojektit ovat erittäin laajoja, joihin liittyy useita 

toimijoita ja sidosryhmiä. Osassa projekteista sidosryhmiä jää tunnistamatta, jolloin se 
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aiheuttaa haasteita esimerkiksi testauksessa tai järjestelmän käyttöönotossa. Vaikka 

sidosryhmien tunnistaminen on asiakkaan vastuulla, tulisi myös kohdeyrityksen 

asiantuntijoiden korostaa asian tärkeyttä. Lisäksi järjestelmien toimittajat olisi hyvä ottaa 

mukaan sidosryhmien läpikäyntiin. 

Kolmantena jatkotoimenpide-ehdotuksena on muutoksenhallinnan prosessin kehittäminen 

ja yhtenäistäminen. Muutoksenhallinnalla viitataan tässä yhteydessä asiakkaalle näkyvään 

järjestelmämuutokseen. Muutos voi olla esimerkiksi koko järjestelmän vaihtaminen 

vanhasta järjestelmästä uuteen, järjestelmäkokonaisuuden muutos, toimintatapojen muutos 

tai järjestelmän kehittäminen. Muutoksenhallinta ei tässä yhteydessä koske projektin aikana 

tulevia muutospyyntöjä, vaan laajempaa kokonaisuutta. Asiakkaalle näkyvä muutos on iso, 

joten sen huomioon ottaminen on projektin onnistumisen kannalta tärkeää. 

Muutoksenhallinnalle tulisi rakentaa prosessi, johon esimerkiksi asiakkaan muutoskyky, 

mahdollinen muutosvastaisuus ja siihen reagoiminen, koulutustarpeet ja niin edelleen, on 

otettu huomioon.  

Neljäntenä jatkotoimenpide-ehdotuksena on laadunhallinnan kehittäminen. Laatua 

seurataan tällä hetkellä tyypillisesti testauksen ja aikataulujen toteutumisen kautta, mutta 

laatua olisi tärkeä  seurata myös kustannusten, sekä asiakkaan odotusten että tavoitteiden 

toteutumisen osalta. Laadunhallintaan olisi tärkeä rakentaa prosessi, jossa laatukriteerit, 

niiden seuranta ja vastuut on määritelty. Laadun seuranta, sekä projektin tuotoksen, että 

projektinhallinnan näkökulmasta, on tärkeää. Viidentenä jatkotoimenpide-ehdotuksena on 

riskienhallinnan yhtenäistäminen. Riskienhallinnassa käytetään projektista riippuen, joko 

riskimatriisia tai -luetteloa. Riskienhallintaprosessin olisi hyvä olla samanlainen kaikissa 

projekteissa, jotta riskien tunnistaminen, seuranta ja niihin reagoiminen olisi 

mahdollisimman helppoa.  
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7 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tämä diplomityö tehtiin kohdeyrityksen konsultoinnin yksikölle. Työn tarpeellisuus oli 

tunnistettu liiketoiminnallisten muutosten ja strategisten tavoitteiden myötä. Kohdeyritys 

toimii energia- ja sähköliiketoiminta-alalla, sekä IT-järjestelmäkäyttöönottoprojektin 

osaajan, että ulkoisen konsultin roolissa. Tässä diplomityössä keskityttiin siis 

konsultointiyksikköön, jonka resurssit toimivat projekteissa tyypillisesti 

asiakasorganisaation projektipäällikköinä, testauspäällikköinä, konsultteina tai muina 

asiantuntijoina. Konsultointiyksiköllä on erityisosaamista ja hyviä käytäntöjä IT-

järjestelmäkäyttöönottoprojekteihin liittyen, erityisesti energia- ja sähköliiketoiminnassa. 

Diplomityössä haluttiin tunnistaa nämä projektiosaamiset ja -käytännöt, jotka erottavat 

kohdeyrityksen kilpailijoistaan. Lisäksi nykyisistä käytännöistä ja tekemisistä tunnistetiin 

haasteita ja kehityskohtia, joihin tähän työssä pyrittiin vastaamaan. Diplomityön haluttiin 

myös tutkivan kohdeyrityksen nykyisten käytäntöjen ja toimintamallien vertautumista 

yleisesti tunnettuihin projektinhallinnan standardeihin. 

Työ aloitettiin tutustumalla kirjallisuuteen ja kahteen projektinhallinnan standardiin, 

PMBOK:iin ja PRINCE2:een. Standardeihin paneutumisen aikana PRINCE2 tunnistettiin 

soveltuvan kohdeyrityksen tarpeisiin paremmin. PRINCE2 korostaa projektinhallinnassa 

prosessimaista ajattelua, jota jo tällä hetkellä tehdään kohdeyrityksessä. 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen työssä tehtiin nykytila-analyysi. Nykytila-analyysi 

suoritettiin haastattelemalla yksikön asiantuntijoita ja tutustumalla yrityksen 

dokumentaatioon. Haastattelurunko rakentui PRINCE2:n prosessien mukaisesti ja 

haastattelukysymykset olivat kirjoittajan itse tekemiä. Runko ja kysymykset löytyvät 

liitteestä 1.  

Kohdeyrityksen projektinhallinnan nykytila-analyysin myötä tunnistettiin nykyiset parhaat 

käytännöt ja hyvät toimintamallit. Näitä ovat projektinhallinnan systemaattisuus, testauksen 

vaiheistus ja systemaattisuus, tekemisen jäljitettävyys ja E2E-ajattelu, kerrytetty osaaminen, 

projektinhallinnan yleiset käytännöt (esim. dokumentointi ja viikkopalaverit) ja 

projektinhallinnan työkalu. Haasteina ja kehityskohteina tunnistettiin yhteisen 

toimintamallin puute, dokumenttipohjien puutteellisuus, opittujen asioiden puutteellinen 
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läpikäynti ja keräys, osa projektin sidosryhmistä jää tunnistamatta, tarve projektin roolien ja 

vastuiden tarkempaan määrittelyyn ja riskien-, muutoksen- ja laadunhallinnan menetelmien 

yhtenäistäminen.  

Nykytila-analyysin jälkeen vertailtiin PMBOK:n ja PRINCE2:n teemoja ja periaatteita 

kohdeyrityksen nykyisiin käytäntöihin ja toimiin. Vertailu tehtiin taulukoimalla kummankin 

standardin periaatteet ja teemat, ja kommentoimalla, miten kyseinen näkökulma otetaan 

kohdeyrityksessä tällä hetkellä huomioon. Vertailun tulokset tukivat nykytila-analyysissä 

tehtyjä löydöksiä. Vertailun jälkeen työssä esiteltiin kehitys- ja jatkotoimenpide-ehdotukset. 

Työn rajallisuuden takia, kaikkia tunnistettuja haasteita ja kehityskohtia ei pystytty ottamaan 

huomioon, vaan ne jäävät kohdeyritykselle jatkotoimenpiteiksi. 

Työssä rakennettiin kohdeyritykselle sovellettu PRINCE2:n prosessimalli, joka ottaa 

kohdeyrityksen projektien tyyppillisiä asioita huomioon. Lisäksi työssä ehdotettiin, että 

projektinhallinnan asiantuntijat kävisivät viralliset PRINCE2-koulutukset, jotta 

kohdeyrityksen käytännöt olisivat yhteneväiset ja osaaminen kehittyisi. Työssä kehitettiin 

myös prosessi projektin oppien keräämiseen, tallentamiseen ja läpikäyntiin. Tarkoituksena 

on kerätä asiakkaalta palaute ja arvioida myös itse projektin onnistumista. Lisäksi tärkeää 

on, että opit käydään läpi yksikön sisällä, esimerkiksi kuukausipalaverissa. Oppien 

keräämiseen tehtiin työn aikana valmis, mahdollisimman yksinkertainen ja 

helppokäyttöinen, pohja, jota projekteissa voidaan hyödyntää. Roolien ja vastuiden 

määrittelyyn jatkokehitettiin kohdeyrityksessä valmiina ollutta striimimatriisia. 

Striimimatriisiin lisättiin selitykset integraatio- ja migraatiovastaavan tehtävistä ja vastuista, 

sillä erityisesti ne olivat olleet epäselviä osille asiakkaista.  

Diplomityö eteni suunnitelman mukaisesti ja odotetusti. Työtä aloittaessa yhdeksi riskiksi 

tunnistettiin työn laajuuden kasvaminen liian suureksi, sillä aihepiiri oli erittäin laaja. Työ 

saatiin kuitenkin rajattua sopivan kokoiseksi, ja prosessissa edettiin ongelmitta. Diplomityön 

tekeminen oli mielenkiintoista ja kasvatti osaamistani erityisesti projektinhallinnan 

standardien saralla. Projektissa syntyneet tuotokset ovat mielestäni onnistuneita, sillä ne 

vastaavat kohdeyrityksen tarpeisiin ja tunnistettuihin haasteisiin. Työn tutkimuskysymykset 

olivat seuraavat: 
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1. Millaista projektinhallinnan toimintamallia ja minkälaisia parhaita käytäntöjä 

hyödynnetään nykyisin? 

2. Miten nykyinen projektinhallinnan toimintamalli vertautuu yleisesti tunnettuihin 

projektinhallinnan viite- ja prosessikehyksiin? 

3. Miten nykyistä toimintamallia voidaan kehittää ja standardoida yksikön käyttöön? 

Työssä selvitettiin nykyisen projektinhallinnan tilannetta muun muassa tunnistamalla 

parhaita käytäntöjä. Nykyiset parhaat käytännöt ovat käytössä laajalti erityisesti 

kohdeyrityksen konsultointiyksiköllä. Kohdeyrityksen asiantuntijat ovat pitkälti samaa 

mieltä siitä, mitkä asiat toimivat ja miksi, ja mitkä asiat taas puolestaan eivät toimi ja 

kaipaisivat kehitystä. Työn aikana tunnistettiin konsultointiyksikön parhaat käytännöt, joita 

on tarkoitus tulevaisuudessa jalkauttaa myös muiden yksiköiden käyttöön, ja muutenkin 

yhtenäistää käytäntöjä. Työssä saatiin selville, ettei kohdeyksikössä ole käytössä tiettyä 

projektinhallinnan standardia, mutta standardeista on saatettu ottaa asioita ja tapoja 

tiedostamatta käyttöön.  

Diplomityö käsiteltiin kahta projektinhallinnan standardia, PMBOK ja PRINCE2, ja niitä 

verrattiin kohdeyrityksen nykyiseen toimintamalliin ja käytäntöihin. Vertailun avulla saatiin 

selville, mitkä asiat kohdeyrityksessä toimivat standardien mukaisesti ja mitkä vaativat vielä 

kehitystä. Standardeihin tutustumisen ja vertailun avulla saatiin selville, että PRINCE2 

soveltuu kohdeyritykselle paremmin. Lisäksi työssä tunnistettiin nykyisen toimintamallin 

ongelma- ja kehityskohteet, joista osalle rakennettiin työn aikana ratkaisut, ja osa jäi työn 

jälkeen jatkotoimenpiteiksi kohdeyritykselle. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta kohdeyrityksellä olevan paljon hyviä käytäntöjä ja 

toimintamalleja, jotka soveltuvat erityisen hyvin yrityksen nykyisiin projekteihin ja 

tarpeisiin. Kohdeyrityksen tulevaisuuden kannalta olisi kuitenkin eduksi yhtenäistää 

yrityksen sisäisten yksiköiden käytäntöjä ja toimintatapoja, jotta työn tekeminen näyttäytyy 

asiakkaan suuntaan yhtenäiseltä. Kohdeyritys on viimeisten vuosien ja jopa tämänkin 

diplomityön kirjoituksen aikana kasvanut ja laajentanut osaamistaan, jolloin yhtenäiset 

standardin mukaiset käytännöt tulevat entistä tärkeämmäksi. Lisäksi kohdeyrityksen 

asiantuntijoiden kouluttaminen ja sertifiointi yleisesti tunnetuilla standardeilla on 
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asiantuntijaorganisaatiossa olennaista, sekä kansainvälisyyden että asiakkaiden 

tyytyväisyyden kannalta. 
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Liite 1: Haastattelurunko  

Tausta 

• Kuinka kauan olet ollut kohdeyrityksessä töissä?  

• Millaisiin projekteihin olet osallistunut (APJ/ERP/Muu)? 

• Mikä on ollut roolisi projektissa? 

• Kuinka pitkiä projektit ovat olleet ajallisesti? 

• Oletko hyödyntänyt yleisesti tunnettuja projektinhallinnan standardeja, kuten 

PMBOK, PRINCE2 tai ISO21500 työssäsi? 

• Kuinka paljon projekteissa hyödynnetään aiemmin opittua? 

• Mihin osaaminen on varastoitu ja miten sitä ylläpidetään ja kehitetään? 

 

Projektin valmistelu 

• Miten ja mistä projektin idea tulee? 

• Miten projektin sidosryhmät määritellään? 

• Missä kohtaa projektisuunnitelma tehdään ja mitä kaikkea se sisältää? Ketkä kaikki 

ovat mukana tekemässä projektisuunnitelmaa? 

• Miten projektitiimi nimetään ja ketä siihen kuuluu? 

 

Projektin johtaminen 

• Kuinka paljon projektia ja projektinhallintaa räätälöidään asiakkaan tarpeisiin? 

• Miten paljon olet voinut vaikuttaa asiakkaan projektinhallintamenetelmien 

kehittämiseen? 

• Miten paljon olet voinut tuoda meidän käyttämiä parhaita käytäntöjä asiakkaiden 

käyttöön? 

• Miten olet hoitanut tilanteen, jossa asiakas on vastustanut tai kokenut menetelmät 

huonoiksi/vääriksi/epäsopiviksi? 
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• Hyödynnetäänkö projektinhallinnassa ja projektin johtamisessa jotain tiettyjä 

oppeja/tapoja/työkaluja? 

                              

Projektin käynnistäminen 

• Millainen riskienhallintamenetelmä projektille valmistellaan? 

• Miten muutoksenhallinta otetaan projektissa huomioon? 

• Millainen laadunhallintamenetelmä projektille valmistellaan?  

• Millainen viestintäsuunnitelma projektille tehdään? Miten viestitään? 

 

Projektin vaiheen kontrollointi 

• Miten työtehtävät valtuutetaan projektitiimille? 

• Miten työn etenemistä seurataan? 

• Miten raportointi hoidetaan? 

• Miten ongelmia ja riskejä seurataan ja miten niihin reagoidaan? 

 

Projektin tuotosten hallinta 

• Miten ja missä vaiheessa projektin tuotokset määritellään? 

• Mitä tuotoksia projektissa tuotetaan?  

• Missä tuotoksia hallitaan? 

• Onko käytössä valmiita templateja joita käytetään? 

• Tarkennetaanko tuotoksia projektin edetessä? 

• Projektin lopputuloksen tuottaminen ja rakentaminen on toimittajan vastuulla, mutta 

kuinka paljon projektipäällikkö osallistuu lopputulokseen/tuotokseen liittyviin 

läpikäynteihin? 

• Miten varmistetaan, vastaako tuotos/lopputulos asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia? 
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Projektin vaiherajojen hallinta 

• Määritelläänkö projektissa selkeät, erilliset vaiheet ja tehdäänkö niille omat 

suunnitelmat? 

• Jos määritellään, mitä vaiheita projekti sisältää? 

 

Projektin päättäminen 

• Miten projekti päätetään ja mitä asioita/tehtäviä/vaiheita se sisältää? 

• Arvioidaanko projektia jotenkin asiakkaan kanssa ja/tai sisäisesti? 

• Käydäänkö projektin päättämisvaiheessa läpi, täyttikö projekti ennaltamääritellyt 

laatukriteerit? 
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Liite 2: Haastattelujen yksityiskohdat 

 Rooli yrityksessä Päivämäärä ja 

kesto 

Haastattelu- ja 

dokumentointitapa 

1 Vanhempi konsultti 4.11.2021, 1h Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 

2 Projektipäällikkö 5.11.2021, 1h Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 

3 Projektipäällikkö 8.11.2021, 1h Haastattelu kasvokkain, kirjalliset 

muistiinpanot 

4 Projektipäällikkö 9.11.2021, 1h Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 

5 Operations manager 10.11.2021, 2h Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 

6 Projektipäällikkö 11.11.2021, 1h Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 

7 Vanhempi 

projektipäällikkö 

12.11.2021, 1h Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 

8 Projektitoimiston päällikkö 15.11.2021, 

1,5h 

Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 

9 Konsultti 24.11.2021, 1h Teams-haastattelu, kirjalliset 

muistiinpanot 


