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Projektitoiminnassa palkitsevinta on onnistunut projekti. Se vaatii taustalle osaamista, 

kokemusta, oppien jakamista ja yhteistyötä. Tässä diplomityössä projektin onnistumisen 

tueksi kehitetään tuki- ja katselmointiprosessi Loviisan voimalaitokselle yhdessä 

asiakkaiden eli projektien kanssa. Kehitystyön aluksi tehdään nykytilaselvitys sekä 

palvelun tuottajan että asiakkaan näkökulmista. Lisäksi tehdään benchmarkkaus kahteen 

yritykseen. Varsinainen kehittämistyö tehdään palvelumuotoilun menetelmällä 

hyödyntämällä kehittämiskokeiluja. 

Tutkimuksellinen kehittämistyö on jaoteltu kaksiosaiseksi, jossa ensimmäinen osa on 

kirjallisuuskatsaus projektinhallinnan, palvelumuotoilun ja organisaation muuttamisen 

osa-alueisiin perehtymällä alan kirjallisuuteen ja vertaisarvioituihin artikkeleihin. 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kartoittaa projektinhallinnan kokonaisuus ja 

haasteet, mukaan luettuna ydinvoimalaitosympäristö. Työn toinen osio on empiirinen 

kehittämistyö, jossa nykytilaselvityksen jälkeen käynnistettiin käytännön 

kehittämiskokeilut. Empiirisen osion syventämiseksi tehtiin asiakaskyselyitä ja 

tukihenkilöiden haastatteluita. Tuki- ja katselmointiprosessi kuvattiin kaavioilla 

projektivaiheittain, lisäksi prosessin käytännön tueksi laadittiin tarkistuslistat. Työssä 

laadittiin ehdotus kriteereistä tukihenkilön ja projektien valinnalle. Prosessille laadittiin 

myös mittarit, jossa hyödynnettiin benchmarkkausta sekä kirjallisuudesta saatuja tietoja. 

Mittareilla voi jatkossa säätää prosessin toimivuutta ja tehokkuutta.  

Kehittämistyön tuloksena saatiin luotua Loviisan voimalaitoksen projektien tuki- ja 

katselmointiprosessi. Prosessi on selkeä ja laadittujen tarkistuslistojen avulla tuen saa 

kohdistettua projektin eri vaiheisiin erilaisin painoarvoin, kriittisin vaihe on projektin 

alussa. Prosessi otettiin käyttöön kehitystyön jälkeen ja sen toimivuudesta pyydettiin 

palautetta noin 1,5 vuotta käyttöönoton jälkeen. Prosessi koettiin pääosin hyväksi, mutta 

tarvetta oli projektien syväluotaavampiin katselmointeihin ja säännöllisiin tapaamisiin 

tukihenkilön ja projektin välillä. Ongelmana havaittiin myös, ettei prosessi täysin ollut 

päässyt osaksi organisaation toimintaa. Kehitystyötä on tästä hyvä jatkaa.  
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The most rewarding thing about work related projects is seeing them succeed. It requires 

competence, experience, sharing of knowledge and collaboration. In this thesis, support 

and review process is developed together with the customers aka projects. In the beginning 

of the development a present state report will be made from both the provider of services 

and the customers point of view. In addition, a benchmarking will be made to two different 

companies. The proper development will be made by applying the service design method 

by utilising field testing methods. 

The developmental research work is divided into two segments, where in the first part is 

the literature overview of projects management, service design and organisational change 

by diving into field studies and peer reviewed articles of said field. The goal of the research 

studies is to map out the entirety of the project management and the challenges including 

the environment of the nuclear power plant. The other part of the work is empirical 

developmental work, where the development experiments were taken into action after the 

present state report.  To deepen the empirical part customer surveys were conducted and 

interviews of support persons were held. The process was represented on charts stage by 

stage. Also checking lists were made to support the process. During the development 

work, a proposal was made for the selection criteria for support persons and projects. For 

the process there was also measuring indicators applied using benchmarking and 

information collected from literature. Using these indicators adjusting the process 

operability and efficiency is made possible.  

As a result, it was possible to create a project support and review process of Loviisa 

nuclear power plant. The process is clear and with the checklist it is possible to focus the 

support to different stages with different emphasis. The most critical part is in the early 

stages of the project. The process was implemented after the developmental work part and 

feedback was asked 1,5 years after it is taking into action. The process was generally good 

but also that more in-depth reviews were needed and regular meetings between the support 

person and the project. The problem was that the process hadn’t completely been 

implemented to all parts of the organisation. Development work continues on this. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Projektin ominaisuuksiin kuuluu, että se on ainutlaatuinen ja kertaluonteinen. Projektit voivat 

olla millaisia vain: tutkimuksia, organisaatiomuutoksia, tietojärjestelmämuutoksia tai 

rakennusinvestointeja. Kaikki projektit tarvitsevat suunnitelman laajuudesta, aikataulusta ja 

kustannuksista. Projekti on määriteltävä mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti ennen kuin se 

voidaan aloittaa. Projektit eivät myöskään toteudu ilman ihmisiä, jotka toteuttavat sen. Kaikki 

projektit myös aiheuttavat muutosta ja se puolestaan voi aiheuttaa vastarintaa. Projektit 

tarvitsevat siten projektipäällikön johtamaan niitä, johtajuus puolestaan edellyttää 

projektinhallintaprosessin tuntemista. Suuret riskialttiit projektit ovat monessa organisaatossa 

harvinaisia ja jotkin organisaatot voivat kokea projektit vieraiksi. Etenkin tällaisiin projekteihin 

tarvitaan kokenutta projektijohtamisen ammattilaista. (Ward, G. 2018, s.6) 

 

Projekti onnistuu, kun se saavuttaa tavoitteensa aikataulussa, budjetissa ja laadussa. 

Onnistuminen on projektin päämäärä, jota sen tulee tavoitella haasteista huolimatta. Asiakas, 

joka huomaa, että projekti ei täytä alkuperäistä lupaustaan eikä tuota odotettua sijoitetun 

pääoman tuottoa, näkee tuloksen epäonnistumisena. Muilla sidosryhmillä voi olla omat, aivan 

erilaiset parametrinsa menestymisen mittaamiseen. Joten projektia voidaan pitää täysin 

onnistuneena vain, jos se tyydyttää kaikkia sidosryhmiä. (Lock, 2013 s.19) 

 

Projektinhallinta on tiedon, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista 

projektitoimintoihin projektin vaatimusten täyttämiseksi (PMI 2013, s.5). Usein onnistuneen 

projektin taustalla ovat projektijohtamisen prosessien ja työkalujen hyvä hallinta sekä 

monipuoliset johtamis- ja vuorovaikutustaidot.  Loviisan voimalaitokselle on kehitetty 

projektipäällikön osaamismalli, joka edellä mainittujen taitojen lisäksi huomioi haasteellisen 

toimintaympäristön. (Haapala 2019, s.40) Mallin avulla voi siten tarkastella 

projektipäälliköiden osaamista ja löytää kullekin projektille oikea johtaja. 

  

Projektinhallinnan erittäin dynaaminen ja monimutkainen luonne liike- ja hallintoympäristöissä 

edellyttää tehokkaita projektin tukipalveluita ja riittävää valvontaa ohjatakseen projekteja 
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menestyksekkäästi niiden elinkaaren läpi. Projektien tukipalvelut tyypillisesti luokitellaan 

hallinnollisiin tuki- ja asiantuntijaneuvontapalveluihin. Lisäksi on suositeltavaa, että laaditaan 

tarkistuslista, jotta tukipalvelut kattavat kaikki odotetut vaatimukset. (Van der Waldt 2019, 

s.42) Projektitukea on erilaista ja niitä tuottavat eri henkilöt. Projektissa tulisi kuitenkin olla 

tukihenkilö, joka tukee projektipäällikköä projektin tavoitteiden toteuttamisessa, valvoo 

projektia, tekee laaduntarkistuksia sekä antaa jatkuvaa asiantuntijaneuvontaa. Projektien tuki 

voi sijaita esimerkiksi projektitoimistossa (PMO). Projektien tukihenkilöt huolehtivat  

merkittävästä hallinnollisesta taakasta, jota suuret, monimutkaiset projektit tyypillisesti 

aiheuttavat. Näin projektipäällikkö voi keskittyä operatiivisempaan johtamiseen. (Van der 

Waldt 2019) 

 

Organisaatioiden tarvitsee aika ajoin kehittää liiketoimintaprosessejaan. Kehitystä voi tehdä 

perinteisemmillä tavoilla, jolloin mahdolliset riskit näkyvät vasta kehityksen viimeisessä 

vaiheessa. Ketterässä lähestymistavassa käytetään sarjaa pienempiä kehityssyklejä. (Bider et al. 

2014) Esimerkiksi palvelumuotoilu on asiakaslähtöinen kehittämisprosessi, jossa asiakas 

osallistetaan kehitykseen mukaan. Kehitettävää palvelua lähestytään kokonaisvaltaisesti ja se 

jaetaan osakokonaisuuksiin sekä yksittäisiin elementteihin. (Tuulaniemi 2011, s.27) 

Kehityksessä voi hyödyntää kehittämiskokeiluita, jolloin yhdessä kehitetty malli on helppo 

saada vakiinnutettua organisaation toimintakulttuuriin (Opetushallitus 2022).  

 

Uuden prosessin vakiinnuttaminen organisaatioon vaatii kuitenkin hyvää muutosjohtamista, 

koska tarkoituksena on saada muutettua ihmisten asenteita ja käyttäytymistä. 

Muutosjohtamiseen on olemassa erilaisia malleja, jotka voivat olla johtamisen tukena (Kotter 

2022). Koska muutoskohteena ovat ihmiset, reagointi muutokseen vaihtelee ja joillakin saattaa 

esiintyä vahvaakin vastarintaa. Muutoksen onnistumiseen vaikuttaa ylimmän johdon ymmärrys 

ja tuki muutokseen. (Rissanen et al. 1996) Organisaatiokulttuurilla, kulttuurityypeillä ja 

toimintatavoilla on myös vaikutusta muutoksen onnistumiseen (Mullins 2016). Scheinin (2010) 

mukaan juuri kulttuuri ajatellaan pysyväksi ja vaikeaksi muuttaa. Mikäli johtajat ymmärtävät 

kulttuurin syvempiä tasoja, voi he saada organisaation liikkeelle toivottuun suuntaan. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää Loviisan ydinvoimalaitoksen projekteja varten tuki- 

ja katselmointiprosessi, joka osaltaan varmistaa projektien onnistumisen tavoitteissan. 

Kehitettävä prosessi tulee laajentamaan ydinvoimaprojektien projektitoimiston tarjoamia 

palveluita. Työhön lähdetään hakemaan vastauksi seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat Loviisan projektien tärkeimmät tarpeet ja kehittämiskohteet tuki- ja 

katselmointiprosessiin liittyen sekä asiakas että palvelutuotannon näkökulmasta 

katsottuna? 

2. Miten projektien tuki- ja katselmointiprosessi saadaan kehitetyksi nopealla aikataululla 

asiakkaat ja sidosryhmät huomioiden? 

3. Miten tuki- ja katselmointiprosessi saadaan osaksi nykyisiä toimintoja? 

4. Miten kehitetty tuki- ja katselmointiprosessi käytännössä toimii, onko vaikutusta 

projektien onnistumiseen havaittavissa ja onko prosessiin tarkoituksenmukaista tehdä 

muutoksia? 

 

Työssä luodaan uusi prosessi Loviisan ydinvoimalaitoksen projektien tueksi. Tässä työssä ei 

tehdä muutoksia Loviisan projektiprosessiin eikä projekteihin tiiviisti liittyvien voimalaitoksen 

muihin prosesseihin kuten investointiprosessiin. Työn konkreettisena lopputuloksena saadaan 

selvyys projektien tukitarpeista, kehitettyä tuki- ja katselmointiprosessin malli sekä vietyä 

prosessi organisaation käyttöön. Prosessi kehitetään ydinvoimalaitosympäristöön, mutta voi 

hyödyntää myös Fortumin muut projektitoimistot. Jatkotoimenpide-ehdotuksia voidaan 

kehittää diplomityön valmistuttua.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineistot 

 

Tutkimuksellinen kehittämistyö muodostuu kahdesta erillisestä osiosta, 

kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tutkia 

projektinhallintaa, palvelumuotoilua ja kehittämiskokeiluja prosessikehittämisen välineenä 

sekä organisaation muuttamista. Kirjallisuuskatsauksen aineistoina tullaan käyttämään 

suppeisiin aineistoihin perustuvia lähteitä kuten projektinhallinnan, palvelumuotoilun ja 
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organisaation kehittämisen kirjallisuutta sekä tiedejulkaisujen artikkeleita työn kannalta 

sopivista aihepiireistä. 

 

Empiirinen tutkimus on toteutettu suunnittelututkimuksena (Design Science Research), jonka 

avulla pyritään suunnittelemaan ratkaisuja henkilöiden kokemiin ongelmiin. Työn tavoitteena 

on selvittää projektien tukitarpeet ja kehittymiskohteet, sekä luoda ehdotus ongelmien 

ratkaisemiseksi perustuen aikaisempaan jo olemassa olevaan tieteeseen. (Van Aken 2004) 

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö tuottaa ratkaisuna projektien tuki- ja 

katselmointiprosessin. 

 

Suunnittelututkimuksen tukemiseksi toteutettiin toimintatutkimus, jonka avulla pyritään 

tutkimaan todellisuutta tavoitteena muuttaa sitä. Keskeistä on toiminta, joka kohdistuu 

sosiaalisiin käytäntöihin, ongelmien ratkaisuun ja muutoksiin. Toiminta etenee 

prosessinomaisesti ja keskeistä on, että ihmiset osallistuvat käytäntöihin. Koko toiminnan ajan 

tehdään seurantaa. Tuloksia verrataan olemassa olevaan teoriaan sekä ehdotetut ratkaisut 

toteutetaan, jotta tuloksia voi arvioida. (Dresch et al. 2015, s.41)  

 

Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin kaikille Loviisan voimalaitoksen projekteille sekä 

projektitoimistolle, jolloin todelliset ongelmat ja tukitarpeet saatiin tarkemmin esiin. 

Projekteille lähetettiin kyselyitä aihepiiristä, projektitoimiston johtoryhmällä pidettiin 

workshoppeja nykytilan selvittämiseksi, sekä yrityksen ohjeistoja, prosesseja ja 

toimintamalleja kartoitettiin nykytilan sekä kehitysideoiden selvittämiseksi. Lisäksi löydettiin 

kaksi yritystä, joihin tehtiin benchmark-vierailu kehitysideoiden selvittämiseksi.  

 

Kehittäminen toteutettiin kehittämiskokeilujen avulla, joihin osallistuivat vapaaehtoiset, eri 

projektivaiheessa olevat projektit. Kehitysideoiden, kehittämiskokeilujen ja 

kirjallisuuskatsauksen teorioiden pohjalta laadittiin projektien tuki- ja katselmointiprosessin 

malli, joka huomioi eri projektivaiheet. Kehittämisen ja käyttöönoton jälkeen haluttiin vielä 

selvittää, kuinka prosessi saatiin osaksi organisaatiota, kuinka tukihenkilöt kokevat 

onnistuneensa tehtävässään sekä mitä mieltä asiakkaat ovat prosessin toimivuudesta. Selvitys 

toteutettiin tekemällä tukihenkilöille haastatteluita puolistrukturoiduilla haastattelurungoilla 

sekä lähetettiin Webropol-kyselyt projektien omistajille ja projektipäälliköille. 
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Tutkimusmenetelmiin pohjautuen tutkimuksellinen kehittämistyö on muodoltaan 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jolla pyritään selvittämään ja käsittämään kohde 

kokonaisvaltaisesti ja syvemmin. Tutkimus perustuu ei-määrällisiin aineistoin kuten 

kirjallisuuslähteisiin ja haastateltujen henkilöiden omiin näkemyksiin. Kehittämistyön tulokset 

noudattavat normatiivista mallia, jonka avulla pyritään ohjailemaan ja parantamaan olemassa 

olevaa toimintaa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Ensimmäisessä luvussa esitellään kehitystyön tarve käytännön ja teorian kannalta sekä 

muodostetaan tutkimuskysymykset, joihin etsitään vastauksia rajausten puitteissa. Kysymysten 

jälkeen esitellään tutkimusmenetelmät ja aineistot, sekä tutkimuksen rakenne.  

 

Luku kaksi muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, joissa käsitellään yleisesti projektinhallinnan 

osa-alueet, projektityypit sekä projektin elinkaari. Lisäksi luvussa kaksi esitellään 

ydinvoimaprojektien erityispiirteitä. Katsaus tuo esiin projektien kompleksisuuden ja 

monimutkaisuuden. 

 

Luku kolme on myös kirjallisuuskatsaus, jossa käydään läpi palvelumuotoilua, 

palvelumuotoilun menetelmiä sekä kehittämiskokeiluja, joiden avulla varsinainen 

kehittämistyö tehdään.  

 

Luku neljä on toteutettu myös kirjallisuuskatsauksena ja sen avulla tutkitaan organisaation 

muuttamista, -rakennetta, -kulttuuria, muutosvoimia sekä muutosjohtamista. Teoria tulee 

olemaan pohjana kehittämistyön viemiseksi organisaation käyttöön. 

 

Luvussa viisi siirrytään empiirisen tutkimukseen ja esitellään ensin perustietoja Fortumista ja  

Loviisan voimalaitoksesta. Esittelyn jälkeen käydään läpi kehitystyön kannalta oleellinen osuus 

projekteista ja projektien organisoitumisesta Loviisan voimalaitoksella, ABC-projektimalli, 

projektiprosessi ja projektien johtaminen Loviisan voimalaitoksella. Viidennen luvun lopussa 

esitellään kehityshankkeen tavoite ja sekä miten työ tullaan toteuttamaan. 
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Luvussa kuusi kartoitetaan Loviisan voimalaitoksen projektien tukitarpeita ja 

kehittämiskohteita nykytilaselvityksellä. Luvussa toteutetaan kehittämistyö kahden 

kehittämiskokeilukierroksen avulla. Luku sisältää myös tarkistuslistojen laadinnan. Lisäksi 

ehdotetaan, kuinka projektit valitaan tuki- ja katselmointiprosessiin sekä millä perusteilla 

tukihenkilö valitaan projektille. Luvussa kuusi käydään myös kahdessa benchmark kohteessa. 

Luvun lopuksi etsitään sopivia mittareita mittaamaan kehitettyä prosessia. 

 

Luku seitsemän esittelee projektien tuki- ja katselmointiprosessin mallin sekä tukihenkilöiden 

tehtävät eri projektivaiheissa. 

 

Luvussa kahdeksan esitellään työn keskeiset tulokset ja niiden arviointi sekä mietitään 

mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja suosituksia. Kuvassa 1. on esitetty työn rakenne 

menettelyineen ja osa-alueineen. 

 

 

Kuva 1. Kehittämistyön rakenne. 
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2 PROJEKTINHALLINTA 

  

2.1 Projektinhallinta yleisesti 

 

Projektinhallinnan tarve on lisääntynyt organisaatioiden arjessa, koska monilla aloilla toimintaa 

on organisoitu projektimaisesti. Tällä tavoin saavutetaan etuja, esimerkiksi projektinhallinnan 

keinoin pyritään varmistamaan laatua, alentamaan toiminnan kustannuksia, tuomaan uusia 

palveluita ja tuotteita markkinoille sekä parantamaan kannattavuutta. Projektiorganisaatio myös 

mahdollistaa resurssien tehokkaamman ja joustavamman käytön. (Mäntyneva 2016, s.9) 

 

Projektijohtamisessa suunnitellaan, organisoidaan ja ohjataan ihmisiä sekä rahaa  niin, että 

projekti saadaan päätökseen onnistuneesti kaikista riskeistä huolimatta. Projektijohtamisen 

prosessi alkaa ennen minkään resurssin sitoutumista, ja sitä on jatkettava, kunnes työ on valmis. 

(Lock 2013, s.1)  

 

Tarve projektin käynnistämiselle vaihtelee. Esimerkiksi halutaan tavoitella muutosta, kehittää 

toimintaa tai sitä tukevaa infrastruktuuria tai tunnistetaan markkinoilla jokin mahdollisuus. 

(Mäntyneva 2016, s.12) Projekti voidaan määritellä kertaluonteisen tuloksen aikaansaaduksi 

työkokonaisuudeksi (Pelin 2004, s.25). Kertaluonteisuutta kuvaa se, ettei täysin vastaavaa ole 

aiemmin toteutettu. Projekti on rajattu ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan. (PMI 2013, 

s.5) Projektin kokonaiskuva saadaan tarkastelemalla projektin elinkaarta. Projektin kesto 

muodostuu alkamis- ja päättymisajankohdista (Mäntyneva 2016, s.15). Projektin elinkaari 

voidaan jakaa prosessiryhmiin: valmistelu, suunnittelu, toteutus, seuranta ja valvonta sekä 

päättäminen. Prosessiryhmät sisältävät 47 loogisesti ryhmitettyä projektinhallintaprosessia, 

joilla projektinhallinta suoritetaan eri sovellusten avulla. (PMI 2013, s.5)  

 

Projektit käynnistyvät jostakin ideasta, mutta kaikkia ideoita ei kannata ottaa projekteiksi vaan 

ideoita tulee arvioida. Arvioinnin voi tehdä esimerkiksi projektisalkun johtoryhmä. Päätöstä 

varten on olemassa työkaluja, esimerkiksi erilaisten pisteytystaulukoiden avulla voi miettiä, 

kannattaako idea hoitaa yrityksessä rutiinitehtävänä vai projektina ja kuinka monimutkaisesta 

tehtävästä on kysymys. Saadut pisteet tarjoavat hyödyllisen indeksin projektien luokitteluun, 

johon monet yritykset käyttävät kirjaimia. (Patzak et al. 2012, s.37) 
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Projektityyppejä on useita: tuotekehitys-, tutkimus-, toiminnan kehittämis-, toimitus- ja 

investointiprojekti. Projekteja voidaan jaotella myös tehtävän työn mukaan esimerkiksi 

automaatio-, rakennus- tai markkinointiprojekti. (Pelin 2004, s.35-37) Projektityypit on hyvä 

eriyttää, koska siten pystytään soveltamaan asianmukaisesti projektijohtamisen menetelmiä ja 

priorisoimaan projektijohtamista. Esimerkiksi investointiprojektit ja organisaation 

kehittämisprojektit vaativat erilaiset menetelmät  projektinhallintaan. Investointiprojektien 

menestystekijä on usein tulosten teknisessä tarkkuudessa ja laadussa, yksityiskohtaisessa 

budjetoinnissa ja sen valvonnassa sekä määräaikojen noudattamisessa. Sitä vastoin 

organisaation kehittämishankkeiden onnistuminen riippuu pääasiassa siitä, ovatko kaikki 

asiaan liittyvät ja mukana olevat tahot hyväksyneet organisaatiomuutokset. Johtamisen 

menetelmissä korostuu esimerkiksi tiimityöskentely ja intensiiviset viestintäprosessit. (Patzak 

et al. 2012, s.18)  

 

Projektit ovat monimutkaisia hankkeita, joten epäselvyyksiä tulee väistämättä vastaan. 

Epäselvyyttä voi aiheuttaa lopputuotteen epämääräinen määrittely, projektia ei ole jäsennelty 

tai riippuvuuksien monimuotoisuutta tunnistettu. Lisäksi projektiorganisaation yhteistyö 

puuttuu tai projektihenkilöstöä on otettu liikaa. Projektinhallintamenetelmiä käyttämällä 

monimutkaisuudesta voi selvitä. Tavoitteena on pystyä toimimaan ennakoivasti reagoinnin 

sijaan. (Patzak et al. 2012, s.147) Riittämätön tai väärin kohdistunut projektinhallinta on usein 

syynä projektin epäonnistumiseen, tähän voidaan merkittävästi vaikuttaa projektinhallinnan 

osaamisella. (Mäntyneva 2016, s.151) 

 

Kaikkien projektitoiminnan parissa työskentelevien tulee ymmärtää ja sisäistää 

projektinhallinnan keskeiset periaatteet, jotta projektitoiminta olisi menestyksekästä 

(Mäntyneva 2016, s.10). Projektin johtaminen voidaan määritellä tietojen, taitojen, työkalujen 

ja tekniikoiden soveltamiseksi projektitoimintoihin (PMI 2013, s.5). Johtamisen menetelmiä 

valittaessa tulee huomioida, onko kyseessä ainutlaatuinen projekti, rutiiniprojekti vai 

yksittäinen tehtävä. Rutiiniprojekteissa projektinhallintaa voidaan soveltaa erittäin tehokkaasti 

standardoidussa muodossa. Vakiolomakkeet, muistilistat ja monet muut työkalut ovat saatavilla 

jo ennen projektin alkua, jolloin projektipäällikkö ja projektitiimi voivat niiden avulla kehittää 

projektikohtaisia suunnitelmia helposti. Ainutlaatuisissa projekteissa on ominaista korkea 
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epävarmuus, koska aiempaa kokemusta on vähän. Näissä projekteissa on erityisen tärkeää, että 

projektin aloitusvaiheessa projektipäällikkö yhdessä projektitiimin kanssa  luo tavoitteet, 

toimenpiteet ja konkreettisen projektiorganisaation. (Patzak et al. 2012, s.18)   

 

Projektityön hallinta perustuu projektisuunnitelmaan ja johdetaan projektin omistajan, 

projektipäällikön, projektin johto- tai ohjausryhmän ja projektiryhmän välisessä rajapinnassa. 

Projektipäällikkö toteuttaa projektisuunnitelmaa, suunnittelee, organisoi, seuraa projektin 

etenemistä, raportoi, ratkaisee ongelmia, viestii, kontrolloi muutoksia sekä hallitsee riskejä. 

Yhtenä tärkeänä tehtävänä projektipäälliköllä on projektin ryhmähengen ylläpito, johon kuuluu 

avoin viestintä ja tiedonkulku. (Mäntyneva 2016, s.32) Projektipäällikön on myös tärkeää saada 

projektin eri jäsenet sitoutumaan projektiin, joka voi olla hankalaa esimiesaseman puuttumisen 

vuoksi. (Mäntyneva 2016, s.34) Usein projektiorganisaatio muodostuu matriisimuotoisesti, 

jolloin henkilöt varataan projektille tarvittavaksi ajaksi. Henkilöitä ei pidetä projektissa 

tarpeettomasti, resurssit vapautetaan heti työn valmistuttua. (Pelin 2004, s.25) Projektin 

johtamisessa on myös hyvä huomioida, että yhteinen ja ymmärretty tavoite luo parempia 

projekteja kuin ne, joiden tavoite on epäselvä. Todellinen projektin tarkoitus voi inspiroida 

tiimin jäseniä paljon. Kun projektitiimin jäsenillä on vahva merkityksen ja tarkoituksen taju ja 

selkeä näkemys, ihmiset pystyvät tuomaan projektiin parhaansa ja jopa huomaamaan 

menevänsä pidemmälle kuin he pitivät mahdollisena. (Neal et al. 2012, s.48) 

 

Projektiryhmät voivat olla joissakin projekteissa suuriakin ja koostua erilaisista ihmisistä, 

jolloin projektipäällikölle on tärkeää osata tunnistaa ja hyödyntää projektiryhmän osaamista ja 

ammattitaitoa projektin edistämiseksi. (Mäntyneva 2016, s.34) Olisi myös hyvä, jos 

projektiryhmän jäsenillä olisi tieto toistensa osaamisesta ja käytettävyydestä sekä roolista 

projektissa, koska se voi osaltaan lisätä jäsenten sitoutumista projektiin (Mäntyneva 2016, 

s.37). Toisinaan johtamistyyliä on vaihdeltava henkilöiden reaktioiden mukaan, mutta tähän 

tarvitaan jo kokenut projektipäällikkö. (Lock 2013, s.166) Yritykset, joissa on osaavia 

projektipäälliköitä, huomaavat yleensä, että on paljon suurempi todennäköisyys, että heidän 

projektinsa tuottavat hyödyt ajallaan verrattuna yrityksiin, joissa projektinhallintatoiminto on 

riittämätön tai puuttuu kokonaan (Lock 2013, s.528).  
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Projektijohtaminen on tulosjohtamista. Projektille asetetaan tavoitteet aikatauluun, sisältöön, 

laatuun ja talouteen. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan läpi projektin ja mitataan 

lopussa, onnistuiko projekti. (Pelin 2004, s.37) Tavoitteiden samanaikainen saavuttaminen ei 

kuitenkaan ole helppoa.  Tavallisesti projektissa voi tulla ongelmia aikataulun suhteen, joka 

helposti johtaa myös budjetin ylittymiseen esimerkiksi aikataulua kiritään ylitöillä. (Pelin 2004, 

s.41) Projektilla voi olla useita asiakkaita tai sidosryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita projektin 

onnistumisesta. Projektin onnistumisen tai epäonnistumisen todellinen mitta riippuu siitä, miten 

kaikki asiakkaat ja sidosryhmät näkevät lopputuloksen. (Lock 2013, s.28) Projektin 

onnistumista voidaan kuvata kolmiolla, jonka kulmat esittävät projektin tavoitteita. Kuvassa 2. 

nähdään, miten kolmio muuttuu, jos projekti jokin tavoite ei täyty. (Pelin 2004, s.41) 

 

 

Kuva 2. Projektin tavoitteiden saavuttaminen (mukaillen Pelin 2004) 

 

 

Projektinhallinnassa sidosryhmät tulisi laittaa keskiöön. Sidosryhmät ovat 

projektinhallintaprosessin asiakkaita ja saavat päättää, mikä on arvokasta. (Harrin et al. 2012, 
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s.2) Asiakkaat, ulkoiset ja sisäiset, ovat projektin maksajia (Pelin 2004, s.25). 

Sidosryhmäjohtamisen merkitys projektin keskeisten sidosryhmien etujen hallinnassa kasvaa 

lähes kaikissa projekteissa. Erilaisten sidosryhmien intressien oikea-aikainen ja riittävä hallinta 

on perustana projektin onnistumiselle. (Patzak 2012, s.40) Projektitiimit tuottavat palvelua, ja 

niiden tulee tarjota erinomaista asiakaspalvelua hankkeen tuottamien tulosten ohella. 

Projektiasiakkaat voivat olla yksilöitä tai ryhmiä kaikilla tasoilla, työtovereita tai ulkopuolisia 

palveluntarjoajia, ja heitä kaikkia tulisi kohdella samalla tavalla. Projektien onnistunut toteutus 

vaatii siten yhteistyötä. (Harrin et al. 2012, s.2) Kuvassa 3. on esitetty projektin sidosryhmiä. 

 

 

Kuva 3. Projektin sidosryhmiä (mukaillen Patzak et al. 2012) 

 

Patzak et al. (2012) ehdottaa asettumaan sidosryhmien asemaan, jotta voi ymmärtää heidän 

odotukset ja pelot. Sidosryhmistä voi tehdä yleisnäkymän perusteella analyysin, joka on 

nykyhetken tilannekuva. Analyysistä johdetaan mahdollisimman konkreettinen 

toimenpideluettelo, joka vastuutetaan projektiryhmän henkilöille. Sidosryhmäanalyysia voi 

hyödyntää myös asiakkaan analysointiin, jotta asiakaslähtöisyys yltää korkealle tasolle. Lisäksi 



14 

 

   

 

sidosryhmäanalyysiä voi käyttää työkaluna tärkeiden kokousten ja neuvottelujen valmisteluun, 

koska vastapuolen odotukset ja pelot ovat selvillä. (Patzak et al. 2012, s.50) 

 

Projektin suunnittelu vaihtelee projektien kesken eri syistä. Myös eri organisaatioissa projektin 

suunnittelulla on erilainen painotus ja se kuvastaakin paljon organisaation projektikulttuuria. 

Joissakin organisaatioissa suunnitteluun panostetaan, kun taas toisissa suunnittelua saatetaan 

jopa väheksyä. Projekti suunnitellaan sen tavoitteiden toteuttamista varten. (Mäntyneva 2016, 

s.42) Projektisuunnitelma on projektin onnistumisen kannalta keskeinen dokumentti ja sitä 

toteutetaan yksityiskohtaisesti. Hyvin tehtynä projektisuunnitelma säästää resursseja, aikaa 

sekä mahdollistaa monien ongelmien välttämisen. Yleinen syy projektin epäonnistumiseen 

onkin huono suunnittelu.  (Mäntyneva 2016, s.49-50) Projektin laajuus tulee myös selkeyttää 

heti projektin alussa ja tarkentaa suunnittelun edetessä. Laajuuden oikea mitoittaminen ohjaa 

projektinhallintaa ja toteutusta oikeaan suuntaan. Laajuuden hallinta on hyvin keskeinen osa 

projektin onnistumista. (Mäntyneva 2016, s.42)  

 

Projektinhallinnassa oikeanlainen resurssisuunnittelu ja -hallinta on oleellista. Projekti 

tyypillisesti venyy aikataulussa, jos resurssien suunnittelu alkuvaiheessa on ollut riittämätöntä. 

(Mäntyneva 2016, s.53). Projektin aikatauluttamista helpottaa, jos projekti jaetaan eri vaiheisiin 

ja ositetaan. Tämä tukee projektin ohjausta ja johtamista sekä parantaa onnistumisen 

todennäköisyyttä. Osittaminen muodostaa projektille rakenteen ja siihen tulee liittää kaikki 

projektille kustannuksia aiheuttavat työt. (Mäntyneva 2016, s.59-60) Tulee kuitenkin 

huomioida, ettei ositus ole projektin aikataulu vaan aikataulu laaditaan osituksen pohjalta. 

Aikataulussa päätetään esimerkiksi tehtävien toteutusjärjestyksestä, selkeytetään tehtävien 

välisiä yhteyksiä, arvioidaan resurssien käytettävyyttä sekä arvioidaan tehtävien työmäärä ja 

kesto. (Mäntyneva 2016, s.62)  

 

Projektin etenemistä ja aikataulua tulee seurata sekä tehdä tarvittaessa muutoksia ja korjaavia 

toimenpiteitä (Mäntyneva 2016, s.69). Projektin aikatauluhallintaa helpottaa asetettavat 

tarkistuspisteet, joiden avulla välitavoitteiden saavuttamista ja samalla projektin etenemistä 

suunnitelman mukaan seurataan. Välitavoitteisiin esitetään myös porttipisteet, joihin mennessä 

projektilla tulee olla ennalta määritellyt suoritteet tehtynä. Porttipisteessä projektin rahoittaja 

tai ohjaava johtoryhmä tekee päätöksen projektipäällikön esityksen pohjalta, voidaanko 
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projekti edetä seuraavaan vaiheeseen. (Patzak et al. 2012, s.69) Projektin aikataulusta voidaan 

myös tarkastella kriittistä polkua, joka on peräkkäin suoritettavien aktiviteettien kokonaisuus ja 

samalla lyhyin mahdollinen polku projektin toteuttamiseksi. Kriittisellä polulla olevien 

tehtävien valmistuminen aiemmin tai myöhemmin vaikuttaa välittömästi projektin 

valmistumisaikatauluun. (Mäntyneva 2016, s.71) 

 

Kustannusten karkea arvio tarvitaan jo projektin käynnistysvaiheessa, jotta voidaan arvioida, 

kannattaako projekti käynnistää ja viedä eteenpäin. (Patzak et al. 2012, s.69) Kustannusarvio 

on osa projektin kustannushallintaa, joka käsittää kustannusarvion lisäksi kustannuslaskelman, 

budjetin suunnittelun ja hyväksymisen, todellisten kustannusten säännöllisen seurannan ja 

vertaamisen suunniteltuihin kustannuksiin sekä jälkilaskennan projektin päättymisen jälkeen 

(Patzak et al. 2012, s.209). Kustannussuunnittelun menetelmillä on erilaisia lähestymistapoja 

esimerkiksi kokonaiskustannusarviomenetelmä ja analyyttiset kustannusbudjetoinnin 

menetelmät. Kokonaiskustannusarviomenetelmässä projektin kustannuksia arvioidaan useiden 

sopivien parametrien tai indikaattorien avulla. Analyyttisen kustannusbudjetoinnin 

menetelmänä on yksittäisten työpakettien arviointi. (Patzak et al. 2012, s.209)   

 

Projektin tavoitteena on toteuttaa projekti mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 

kannattavasti. Kuitenkaan budjettia ei kannata tehdä liian optimistiseksi, jolloin 

projektipäällikkö joutuu kamppailemaan koko projektin ajan epärealististen taloudellisten 

tavoitteiden kanssa. Puolestaan jos kustannusarvio on liian suuri, voi projektin tilaaja hylätä 

koko projektin. Uudelle projektipäällikölle kustannusarvioiden ja budjetin laadinta voi olla 

hyvinkin haastavaa. (Mäntyneva 2916, s.75) Budjetin laadinnan perustana voi olla aiemmin 

mainittu ositus. Kuitenkin projektin todellisia kustannuksia laskettaessa tulee huomioida 

seuraavia tekijöitä:  

 

• projektiorganisaatiosta johtuvat seikat kuten alihankkijoiden suuri määrä, logistiset 

rajoitteet, muuttuva lainsäädäntö tai projektiin osallistujien erilaiset tavoitteet 

• markkinaolosuhteista johtuvat asiat kuten raaka-aineiden kustannusten muutokset tai 

valuuttakurssierot 
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• aikaan ja kustannuksiin liittyvät rajoitteet esimerkiksi liian tiukat aikatauluvaatimukset 

tai suuret hankinnat budjettiin nähden, jolloin työmäärien pienetkin muutokset voivat 

johtaa budjetin ylittymiseen 

• tekniset haasteet, jotka voivat johtua jatkuvasta teknologisesta muutoksesta tai 

kokonaisratkaisu sisältää paljon monimutkaisia alakokonaisuuksia. (Mäntyneva 2016, 

s.79-80) 

 

Projektin todellisia kustannuksia arvioitaessa kannattaa pyytää asiantuntijoiden näkemyksiä 

sekä hyödyntää aiempaa kokemusta vastaavista projekteista. Ihmisillä on tapana vähätellä 

tehtävien todellista työmäärää, joka heijastuu suoraan kustannusten kasvuun. Projektissa tai 

projektin aikana voi tapahtua erilaisia odottamattomia tapahtumia, joihin tulisi varautua 

riskienhallinnalla. Tärkeää kuitenkin on, että projektin tilaajalla ja projektiryhmällä on 

ajantasainen tieto toteutuneista kustannuksista. (Mäntyneva 2016, s.82) 

 

Muutokset ovat luontainen osa projektin elinkaarta. Usein muutostenhallinta liittyy projektin 

laajuuden tai sisällön hallintaan. Muutosta voidaan hallita prosessina vaiheiden kautta. 

Muutostarve tulee tunnistaa sekä arvioida muutoksen vaikutukset. Muutokseen liittyy 

päätöksenteko ja varsinaisen muutoksen toteuttaminen. Lisäksi toteutettu muutos tulee 

dokumentoida, koska usein muutostarve vaikuttaa projektin aikatauluun, budjettiin ja sisältöön. 

Projektisuunnitelma ja muu projektidokumentaatio tulee pitää ajan tasalla ja sen on vastattava 

projektin todellisuutta. Muutoksia voi hallita erillisen muutoslokin avulla. (Mäntyneva 2016, 

s.108)  

 

Riskit ja niiden konkretisoituminen ovat yksi muutoksia aiheuttava tekijä. Projekteissa tuleekin 

tehdä riskienhallintasuunnitelma, jossa riskit on tunnistettu ja niihin varaudutaan. (Mäntyneva 

2016, s.131) Erittäin suuriin projekteihin voi olla tarpeen nimittää riskipäällikkö, joka laatii 

kokonaisvaltaisen riskistrategian ja ylläpitää sitä. Riskejä voi esiintyä missä tahansa projektin 

vaiheessa. Jotkin riskeistä liittyvät tiettyihin tehtäviin, toiset riskit voivat tulla yllättäenkin 

projektin ulkopuolelta.  (Lock 2013, s.107) Riskien tunnistamiseen voidaan käyttää erilaisia 

metodeja kuten kyselyt, vikapuuanalyysi, osituksen analyysi tai tarkastuslistat yrityksen 

tyypillisistä projektiriskeistä. (Patzak et al. 2012, s.229)  
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Riskien- ja muutosten hallinta vaatii hyvää projektiviestintää, joka on menestyksellisen 

projektinhallinnan keskeinen osa-alue. Projektinhallintaan liittyvät ongelmat liittyvät suurelta 

osin viestinnän ongelmiin. Projektiviestintä jaetaan projektin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään 

ja se kohdennetaan projektiryhmän jäsenille, projektin ohjausryhmälle, tilaajalle ja rahoittajalle, 

tiedotusvälineille tai mahdollisille viranomaistahoille. (Mäntyneva 2012, s.112) Ongelmia 

viestinnässä aiheuttavat erilaiset väärinymmärrykset, viestin vääristyminen matkalla tai viesti 

ei tavoita vastaanottajaa. Toisinaan viestintää saattaa olla liian vähän. Projektiviestinnän 

keskeisenä henkilönä on projektipäällikkö, jolla tulee olla hyvät kirjalliset ja suulliset 

viestinnän taidot. (Mäntyneva 2016, s.113) Lisäksi projektiviestintä on osa projektin 

laadunhallintaa. Projektiympäristössä laadunhallinta toteutetaan laadun suunnittelulla, 

ohjauksella ja varmistuksella. Laadun suunnittelussa päätetään laatukriteereistä, joita 

hyödynnetään ohjausvaiheessa projektin tulosten seurannassa ja arvioinnissa sekä mahdollisten 

virhelähteiden poistamisessa. Laadunvarmistus seuraa projektin tekemisen ja lopputuotoksen 

laatua. (Mäntyneva 2016, s.100)   

 

Projektin lopetusvaiheelle on ominaista, että toiminta keskitetään töiden loppuun saattamiseen 

ja sulkemiseen sopimuksen mukaisesti. Lopetusvaiheen tehtäviin kuuluu luovutukset, 

testaukset, käyttöönotto ja koulutus, vikojen ja puutteiden korjaaminen, suoritteiden 

viimeistely, dokumentointi ja oppien kerääminen sekä projektin tulosten esittely (Patzak et al. 

2012, s.371). Projekti päättyy, kun projektin tilaaja hyväksyy lopputulokset (Mäntyneva 2016, 

s.143).  

 

Projektinhallinta ja -osaaminen koostuu useasta eri osaamisalueesta. Organisaatio, joka pyrkii 

kehittämään toimintaansa ja osaamistaan, hyödyntää projektioppeja, hyviksi havaittuja 

työkaluja ja apuvälineitä sekä näkyvää ja hiljaista tietoa. Kehittämisen lähtökohtana on 

tunnistaa projektitoiminnan ja -osaamisen nykytila. (Mäntyneva 2016, s.151) 

 

2.2 Ydinvoimaprojektien erityispiirteet 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvallisuuskeskus (STUK), vastaa 

ydinturvallisuudesta sekä säteilyn käytön valvonnasta. STUK on valvontaviranomainen, 

tutkimuskeskus ja asiantuntijaorganisaatio. Sääntely empiirisessä ympäristössä perustuu 
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Suomen ydinturvallisuusohjeisiin (YVL-ohjeet), jotka ovat luonteeltaan kokoelma Suomen 

ydinteollisuuden lakivaatimuksia. Sisällöllisesti YVL-ohjeet ovat yhdistelmä kansainvälisiä ja 

kansallisia määräyksiä sekä eri toimialojen standardeja. Kansainvälinen atomienergialiitto 

(IAEA) ja Ydinenergiavirasto (NEA) asettavat rajat kaikille ydinenergiaa käyttäville maille, 

mutta maat voivat lisätä omat lisäominaisuudet määräyksiin. (Sallinen et al. 2011)  

 

STUK määrittää YVL-ohjeissa erinäisiä vaatimuksia projektinhallintaan. Esimerkiksi 

johtamisjärjestelmässä tulee olla dokumentoidut menettelyt projektien johtamiseen ja 

hallintaan sekä edistymisen arviointiin. Lisäksi tulee ohjeistaa projektisuunnitelman sekä 

projektin riskienhallinta-, resurssi- ja laatusuunnitelman laadinta. Turvallisuuden kannalta 

tärkeiden muutoshankkeiden projektisuunnitelmat ja niihin liittyvät laatu- ja 

henkilöresurssisuunnitelmat sekä turvallisuuteen ja laatuun liittyvät riskienhallintasuunnitelmat 

tulee luvanhaltijan toimittaa STUK:lle tiedoksi. Näiden lisäksi projektinhallinnassa on 

noudatettava soveltuvaa standardia. (STUK 2019, s.14-15) Näihin YVL-ohjeisiin Loviisan 

voimalaitos on vastannut projektien johtamisen menettelyohjeella (Pikkarainen 2020). 

 

STUK:n tehtävänä on valvoa luvanhaltijan ja ydinlaitosten johtamisjärjestelmiä sekä niiden 

toteutusta ja vaikuttavuutta. Valvonta tapahtuu havainnoimalla toimintaa, tarkastamalla 

asiakirjoja ja tekemällä tarkastuksia. Valvonta kattaa myös projektit. (STUK 2019, s.17-18) 

YVL-ohjeen A.3 kohdan 7.3 mukaan projekteja voidaan arvioida myös sisäisten auditointien 

avulla. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi työn tuloksiin, johtamiseen, 

turvallisuuskulttuuriin ja tuotteiden laatuun. (STUK 2019, s.16) Loviisan voimalaitoksen 

ydinturvallisuusyksikön laadunhallinta-ryhmä tekee vuosittain sisäisiä auditointeja ja usein 

kohteena on myös projektitoiminta tai yksittäiset projektit. 

 

Projektin johtamisessa on huomioitava STUK:n YVL-ohjeiden kohta 6.2 Asiakirjojen hallinta. 

Projektissa laadittavat asiakirjat on laadittava, muutettava, tarkastettava ja hyväksyttävä 

määritellyn valtuutuksen mukaisesti. Asiakirjoissa tulee huomioida ajan tasalla pidettävyys, 

turvallisuusmerkityksellisyys ja viranomaisvaatimukset. Asiakirjojen hallinnassa on 

huomioitava myös asiakirjojen säilytysajat sekä tietoturvallisuus. (STUK 2019, s.10-11) 

Loviisan voimalaitoksella on asiakirjahallinto, joka vastaa muun muassa asiakirjahallinnan 

tietojärjestelmien toiminnoista, arkistopalveluista ja sähköisen asiakirjahallinnan 
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kehittämisestä. Laitoksella on käytössä asiakirjojen hallintajärjestelmä Doris, jossa projektien 

asiakirjat laaditaan ja hyväksytetään. Projektien käyttöön on olemassa vakiomuotoisia 

asiakirjapohjia. Lisäksi projektien asiakirjojen hallinta on ohjeistettu työohjeella, joka luo 

yhtenäiset menettelyt projektien tuottamien aineistojen käsittelyyn ja arkistointiin projektien 

sisällä (Pikkarainen 2021). Voimalaitoksen yritysturvallisuusyksikön tietoturvallisuustiimi 

toteuttaa tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja hallintamallit vastuualueillaan. 

Kuitenkin jokainen Loviisan voimalaitoksella oleva henkilö vastaa tietoturvallisuuden 

toteuttamisesta omassa työssään. 

 

STUK ohjeistaa, että tuotteiden vaatimusmäärittelyjen on oltava yhdenmukaisia standardien, 

ohjeiden ja sovellettavien määräysten kanssa. Projekteissa tulee varmistaa 

vaatimustenmukaisuus ennen tuotteen hyväksymistä, toteutusta tai ottamista käyttöön 

tekemällä sille tarvittavat testaukset, tarkastukset, kelpoistukset ja todentamiset. Käytettävien 

menetelmien ja välineiden tulee olla tarkoitukseen sopivia, lisäksi tuotteen hyväksytty 

dokumentaatio tulee liittää tuotteen hyväksymiseen. Joillakin tuotteilla on myös 

jäljitettävyysvaatimus. Tällöin on tuotteet yksilöivä valvonta ja sen dokumentointi  

järjestettävä. (STUK 2019, s.11) Loviisan voimalaitoksella vaatimusohjattu toiminta on 

ohjeistettu ohjeilla: Vaatimusohjatun toiminnan periaatteet LO1-B3-00441, 

Vaatimustenhallinnan soveltaminen MO-09-00023 sekä Laitteiden, järjestelmien ja 

rakenteiden muutokset MO-09-00001. Voimalaitoksen projektien tulee tuntea ja noudattaa 

edellä mainittuja ohjeita. 

 

Tuotteiden ja niiden vaatimustenmukaisuus on huomioitava hankintavaiheessa. Hankittaville 

palveluille ja tuotteille on lisäksi asetettava riittävät laatuvaatimukset sekä valvottava niitä. 

Toimittajien arviointiin ja valintaan tulee olla asianmukaiset valintamenettelyt ja esimerkiksi 

turvallisuuden kannalta tärkeiden tuotteiden ja palveluiden toimittajat hyväksytään vain 

määräajaksi. Toimittajien on laadittava toimituskohtainen laatusuunnitelma, mikäli kyseessä on 

turvallisuuden kannalta tärkeiden tuotteiden ja palveluiden toimittaminen. (STUK 2019, s.11-

14) Lisäksi toimittajilla on oltava sertifioitu laatujärjestelmä. Projektin alkuvaiheessa projektin 

tulee antaa mahdollisille toimittajille ja urakoitsijoille kaikki olennaiset tiedot erilaisista 

standardeista ja säännöistä. Täydellisten tietojen välittäminen toimittajalle on hankkeen 

alkuneuvottelujen suhteellisen lyhyen aikajanan aikana kuitenkin erittäin vaikeaa. (Sallinen et 
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al. 2011) Ydinvoimaprojektien osituksessa, aikataulujen laadinnassa sekä budjetoinnissa on 

hankintoihin ja niiden hallintaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Loviisan voimalaitoksen 

projektien hankinnat tehdään yhteistyössä Fortumin konserni hankinnan kanssa ja noudatetaan 

kaikkia hankinnan ohjeita. 

 

Ydinvoimalaitoksilla on oma laaja ohjeisto, joka on tunnettava ja sitä on osattava soveltaa 

projektinhallinnassa ja -johtamisessa. Yllä on mainittu joitakin Loviisan voimalaitoksen 

projekteihin vaikuttavia ohjeita. Kokonaisuudessaan voimalaitoksen ohjeisto käsittää 

turvallisuus-, hallinnollisia-, käyttö-, menettely-, suojelu-, tekniikka- ja ylläpito-ohjeita. 

Projektipäälliköiden osaamisvaatimus on yleensä ottaen vaativaa, mutta 

ydinvoimalaitosympäristö muodostaa siitä vielä monimutkaisemman. Lisäksi projektien 

toteutus on usein mahdollista tehdä vain laitoksen vuosihuollon aikana, jolloin projektin 

toteutusaikataulu tulee sovittaa erittäin tarkkaan vuosihuoltoaikatauluun.  
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3 PALVELUMUOTOILU 

 

Palvelumuotoilu on lähestymistapa, jossa ymmärretään asiakkaita, eri sidosryhmiä ja heidän 

kontekstejaan. Ymmärrys muunnetaan eri palvelumuotoiluelementeille.  (Kim et al. 2016, 

s.204) Palvelumuotoilun avulla organisaatio voi havaita palveluiden strategiset mahdollisuudet 

liiketoiminnassa, kehittää nykyisiä tai innovoida uusia palveluita. Palvelumuotoilussa tuodaan 

muotoilun toimintatavat perinteisiin palveluiden kehittämisen menetelmiin. Palvelun keskeinen 

osa on ihminen ja palvelumuotoilussa puhutaankin asiakkaan palvelukokemuksesta, jolloin 

asiakas on osana palvelutapahtumaa. Palvelutapahtumasta muodostuu henkilökohtainen 

kokemus jokaisella kerralla. Tätä kokemusta ei voi suunnitella, koska se on subjektiivinen ja 

tapahtuu asiakkaan pään sisällä. (Tuulaniemi 2011, s.23) Palvelumuotoilussa keskitytäänkin 

asiakaskokemuksen kriittisiin asioihin poistamalla palvelua häiritsevät asiat sekä optimoimalla 

tilat, työtavat, vuorovaikutus ja palveluprosessi. Tavoitteena  on positiivinen palvelukokemus. 

(Tuulaniemi 2011, s.26) 

 

Asiakkaan arvon luonti on organisaatioiden perustehtävä ja asiakkaat ovat valmiita maksamaan 

siitä. Lisäksi asiakkailla on omat odotukset saatavasta arvosta. Arvonmuodostusprosessia 

voidaan suunnitella elementtien kautta. Elementtejä ovat helppokäyttöisyys, brändi ja status, 

hinta, ominaisuudet, muotoilu, saavutettavuus, säästö, tuoteräätälöinti, uutuusarvo sekä riskin 

pienentäminen. (Tuulaniemi 2011, s.33-36). Monilla yrityksillä saattaa strategisena tavoitteena 

olla lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Asiakkaan kokema arvo on hyödyn ja hinnan suhde, 

jolloin tuotteen arvo lisääntyy, kun tuotteen hinta laskee tai asiakas kokee hyödyn kasvavan. 

(Tuulaniemi 2011, s.37) Brändäyksessä ja markkinoinnissa palvelu on kestävin 

erottautumiskeino. Palveluissa brändin ja asiakkaiden konkreettisia kohtaamispisteitä on paljon 

enemmän kuin tavaroissa. Palvelumuotoilu on tuloshakuista ja asiakaslähtöistä, jolloin se 

sisältää enemmän strategisia mahdollisuuksia kuin perinteinen brändin visualisointi. 

(Tuulaniemi 2011, s.50) 

 

Palvelumuotoilu on prosessi, jossa on useista osaamisaloista koostuva menetelmä- ja 

työkaluvalikoima. Kehitettävää palvelua lähestytään kokonaisvaltaisesti ja se jaetaan 

osakokonaisuuksiin sekä yksittäisiin elementteihin, jotta niihin pääsee paremmin käsiksi. 

(Tuulaniemi 2011, s.27) Palvelumuotoilun ajatusmalli on, että asiakasuskollisuus paranee 
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parempien palveluiden myötä sekä uskotaan tuovan kilpailuetua ja tehoa. (Tuulaniemi 2011, 

s.30) Palvelu voidaan määritellä seuraavasti:  

 

• palvelu on prosessi 

• palvelu koetaan, sitä ei voi omistaa 

• palvelulla ratkaistaan asiakkaan ongelma 

• ihmisten välinen vuorovaikutus on merkittävää (Tuulaniemi 2011, s.59) 

 

Palvelumuotoilun avulla palvelua kehitettäessä hyödynnetään asiakaskyselyitä, haastatteluita 

ja kokeiluista kerättyä tietoa. Tiedot eivät kuitenkaan voi täysin kuvastaa asiakkaiden todellista 

käyttäytymistä, koska nämä tiedot kerätään pääasiassa kokeellisessa ympäristössä, johon 

luonnostaan liittyy tutkimushypoteesin harha. Esimerkiksi palvelusuunnittelijat voivat saada 

vastauksen, jonka he haluavat saada asiakkailta, ja asiakkaat vastaavat, koska se on jotakin mitä 

täytyy olla. Voidaan kehittää palveluita, jotka eivät vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita. 

Tutkimusten pohjalta on oivallettu ja ehdotettu iteratiivista lähestymistapaa asiakkaiden 

käyttäytymistietojen analysointiin ja hyödyntämiseen palveluiden suunnittelussa. 

Lähestyminen käynnistyy uusien palvelutavoitteiden muotoiluilla. Sen jälkeen kartoitetaan 

asiakastarve ja analysoidaan se. Lopuksi luodaan palveluideat ja määritellään palvelukonsepti. 

(Kim et al. 2016, s.204) 

 

Palvelumuotoilussa hyödynnetään tuotemuotoilijan kehittämisprosessia. Muotoilu on 

kontekstisidonnaista ja niiden muuttuessa, sovelletaan muotoilun ydinosaamista uusien 

työkalujen avulla. Muotoilun vahvimpia anteja ovat prosessi- ja menetelmäosaaminen, jossa 

yhdistetään luovaa ja analyyttistä lähestymistä, ymmärretään kulttuurisia toimintakonteksteja 

ja löydetään keinoja asiakasymmärryksen lisäämiseksi. (Tuulaniemi 2011, s.63)  

 

Tuulaniemen (2011) mukaan palvelu on abstraktia ja keskeinen osa siitä on aineetonta. Osa 

palveluista on tarkoitettu olemaan näkymättömissä ja taustalla, mutta niiden tarkoitus on 

liikuttaa, turvata, estää, siirtää tai mahdollistaa tavaran, tiedon tai henkilöiden siirtyminen, 

liikkuminen tai toiminnan onnistuminen. Tällöin huomio kiinnittyy palveluun, jos odotettu tai 

oletettu toiminta ei toteudu, esimerkiksi sähkön jakelu. (Tuulaniemi 2011, s.92)  
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3.1 Palvelumuotoilun menetelmät 

 

Palvelumuotoilussa on tarkoitus hyödyntää erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Tavoitteena on 

ymmärtää paremmin ihmisiä, heidän tarpeitaan sekä havaita uusia palvelun ja liiketoiminnan  

mahdollisuuksia. Tavoitteen mukaista on myös palvelujen toimiva suunnittelu sekä toteuttaa 

tehdyt suunnitelmat. Palvelumuotoilussa hyödynnetään inkrementaalista ja iteratiivista 

kehitysmenetelmää. Inkrementaalisessa menetelmässä laajempi kokonaisuus jaetaan 

pienempiin osiin. Iteratiivisessa menetelmässä ratkaisusta kehitetään nopeasti ensimmäinen 

versio ja sitä kehitetään edelleen ja toistetaan niin kauan, että tavoite on saavutettu. (Tuulaniemi 

2011, s.110) 

 

Tuulaniemen (2011) mukaan palvelumuotoilussa tulee ymmärtää loppukäyttäjän tarpeiden 

lisäksi toiminnan motiivit kehitettävään palveluun. Kehittäminen tapahtuu yhteisesti ja tarpeen 

on olla käyttökelpoiset välineet ja menetelmät kuten keinoja itseilmaisuun, toimintatapoja 

vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, menetelmiä kommunikointiin sekä välineitä luovan 

ongelmanratkaisukyvyn vahvistamiseen. Yhteiskehittämisessä kaikki palvelun osapuolet eivät 

kuitenkaan ole päättämässä palvelutuotannosta vaan tavoitteena on, että kaikki palveluun 

liittyvät näkökannat ja asiat tulevat laaja-alaisesti huomioiduksi tiedon keräämis- ja 

analysointivaiheessa. Yhteiskehittäminen tapahtuu usein työpajoissa tai palveluympäristössä, 

toisinaan ratkaisut saattavat syntyä paremmin aikaisemmin kokemattomissa tiloissa tai 

yhteyksissä esimerkiksi virtuaaliset tilat, joissa tiedon jako ja kommentointi on nopeaa.  

(Tuulaniemi 2011, s.110-117)  

  

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuosina 2010-2012 toteutetussa SDT - Palvelumuotoilun 

työkalupakissa on esitetty työkaluja, joiden avulla pääsee kiinni palvelumuotoilun 

ajattelutapaan. Työkalut auttavat ajatusten jäsentelyssä ja sisältävät esimerkiksi kysymyksiä, 

joihin vastaamalla voi oivaltaa merkittäviä asioita liiketoiminnasta, asiakastarpeesta ja 

arvonmuodostuksesta. (SDT 2012) 

 

Palveluiden parissa työskentelevien suunnittelijoiden Morellin et al. (2021) mukaan tulee 

käyttää useita kykyjä, joista osa on tyypillisesti henkilökohtaisia esimerkiksi empatia ja kyky 

ymmärtää loogisia tai sosiaalisia konteksteja, kun taas toiset ovat yleisesti ammattimaisia 
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esimerkiksi heillä on hyvä liiketoimintakyky, organisatoriset valmiudet sekä herkkyys 

estetiikkaan ja muotoon. Yleisesti ottaen nämä sisältävät kyvyn tutkia kontekstia, antaa 

näkökulmia mahdollisiin tulevaisuuden tilanteisiin ja jäsentää suunnitteluprosesseja. (Morelli 

et al. 2021, s.17-18)  

 

Palvelumuotoiluprosessin voidaan määritellä sisältävän seuraavat osiot: määrittely, tutkimus, 

suunnittelu, palvelutuotanto ja arviointi. Määrittelyn vaiheita ovat aloittaminen ja esitutkimus. 

Määrittelyssä tehdään selväksi, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, mitkä 

suunnitteluprosessin tavoitteet tilaaja asettaa sekä luodaan ymmärrys palvelun tuottavasta 

organisaatiosta ja sen tavoitteista. Tutkimusosion vaiheita ovat asiakasymmärrys ja strateginen 

suunnittelu. Osiossa haastatellaan, keskustellaan ja tehdään asiakastutkimuksia. Niistä 

rakennetaan ymmärrys kehittämiskohteesta, resursseista, käyttäjätarpeista ja 

toimintaympäristöstä. Lisäksi tarkennetaan palveluntuottajan strategiset tavoitteet. 

Suunnitteluosio jakautuu ideointiin ja konseptointiin sekä prototypointiin. 

Ratkaisuvaihtoehtojen ideoinnin ja konseptoinnin jälkeen ne testataan nopeasti asiakkaiden 

kanssa sekä määritellään mittarit palvelun tuottamiseen. Palvelutuotanto-osiossa vaiheina ovat 

pilotointi ja lanseeraus. Tällöin palvelukonsepti varsinaisesti viedään markkinoille asiakkaiden 

testattavaksi ja samalla kehitettäväksi. Palvelun tuottaminen suunnitellaan myös tässä 

vaiheessa. Arviointiosio on jatkuvaa kehittämisen vaihetta. Osiossa palvelun toteutumista 

mitataan, kehitysprosessin onnistuminen arvioidaan ja palvelua hienosäädetään saatujen 

palautteiden ja kokemuksien mukaan. (Tuulaniemi 2011, s.128) 

 

3.2 Kokeileva kehittäminen 

 

Kokeileva kehittäminen syntyy, kun perinteisen yhteistyön sijaan yhteiskehitetään 

Yhteiskehittämisessä ratkaisuja erilaisiin haasteisiin etsitään tasa-arvoisesti ja sitoutuneesti. 

Erilaiset tiedot muuntuvat vuorovaikutuksessa käytännön toiminnaksi, kokeiluiksi. 

Kokeilemalla kehittämistä voi käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa tietoisesti ja avoimesti 

haetaan uusia ratkaisuja. (Opetushallitus 2022). Kokeilulla kehittäminen hyötyy nopeudesta, 

jolloin idean markkinoille pääsyaika lyhenee. Samalla saadaan ilman suurta 

etukäteissuunnittelua edullisesti ja nopeasti tietoa todellisesta markkinakysynnästä. (Salmela 

2015, s.5-6,10)   
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Asiakkaiden näkökulmat ja kokemukset ongelmista sekä ratkaisuista voivat olla yllätyksellisiä, 

etenkin jos niitä kuuntelee avoimesti. Kokeiluista saadut opit auttavat luopumaan 

toimimattomista käytännöistä. Kokeiluissa on tärkeää edetä ensin pienesti ja luoda vaihtoehtoja 

sekä hylätä ei-toimivat vaihtoehdot. Toimivilta vaikuttavia vaihtoehtoja puolestaan kehitetään 

eteenpäin. Kokeilemalla kehitetty malli on helppo saada vakiinnutettua organisaation 

toimintakulttuuriin, koska osallistuminen ja vaikuttaminen omaa työtä koskeviin ratkaisuihin 

lisää niiden vaikuttavuutta ja mielekkyyttä. (Opetushallitus 2022)  

 

Kokeilevan, yhteisöllisen ja nopean kehittämisen yhteydessä puhutaan ns. pienistä vedoista, 

jolloin vedon eli kehittämiskierroksen suuruutta voidaan säädellä yrityksen tilanteen mukaan. 

Uudet ja pienet yritykset etenevät pienin vedoin ja kasvattavat vedon suuruutta oman kasvun 

myötä. Huomioitava kuitenkin on, että pienten vetojen aikana tulisi nähdä iso kuva. Tallainen 

kehittäminen soveltuu etenkin tilanteisiin, joissa ei ole paljon rahaa käytettävissä tai luodaan 

uutta, mutta lopputulos ja sen saavuttaminen eivät ole tiedossa. (Salmela 2015, s.10-11) 
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4 ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 

 

Yritykset ovat organisaatioita, joiden tehtävä on tuottaa voittoa vapailla markkinoilla. 

Organisaatiot ovat osa ympäröivää yhteiskuntaa, jonka taloudellinen kehitys vaikuttaa 

organisaation muotoutumiseen. (Rissanen et al. 1996, s.34)  Organisaation muutoksen 

onnistumisen edellytyksenä on, että ylimmässä johdossa tiedetään organisaation ongelmista ja 

muutoksessa johto on tukena. Toisinaan muutokseen tarvitaan ulkopuolinen konsultti. Tuleva 

toimintamalli on esiteltävä ja voi hyödyntää esimerkiksi mielipidekyselyitä. Kun organisaation 

muutos on toteutettu, tulee kehitystä mitata ja tuloksia tarkkailla. (Rissanen et al. 1996, s.47)  

 

4.1 Organisaation rakenne 

 

Organisaation rakenne määrittelee sen eri toiminnot ja niiden väliset suhteet, myös ihmisten 

väliset suhteet. Organisaatiossa tehtävän työn luonne sekä toimintaympäristö vaikuttavat 

rakenteeseen voimakkaasti. (Rissanen et al. 1996, s.22) Hitaasti muuttuvassa ympäristössä 

organisaatiorakenne on usein hierarkkinen ja jäykkä, kun taas nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä organisaatiorakenteen tulee olla joustava. Organisaatioita voi määritellä myös 

keskityksen ja hajautuksen suhteen. Keskittämisellä tarkoitetaan suurten päätösten tekoa 

organisaation huipulla kun taas hajautuksella päätösvalta siirretään organisaation alemmille 

tasoille. Hajauttaminen käsittää myös maantieteellisesti levinneen organisaation. 

Organisaatioiden työnjaon ja erikoistumisen käsitteiden osalta voi puhua horisontaalisesta tai 

vertikaalisesta työnjaosta. Horisontaalisessa työnjaossa työtehtävät ovat rinnakkaisia kun 

vertikaalisella tehtävänjaolla koordinointi-, ohjaus- ja johtotehtävät erotetaan. (Rissanen et al. 

1996, s.22-23)  

 

Mullinsin (2016) mukaan käytännön ja päätöksenteon määrittelyä, työn suorittamista sekä 

vallan ja vastuun käyttöä suorittaa eri henkilöt eri ikätasoilla koko organisaatiorakenteessa. 

Pienissä organisaatioissa nämä toiminnot ovat yleensä vähemmän erillisiä, mutta suuremmissa 

organisaatioissa on mahdollista tarkastella organisaatioita kolmella laajalla toisiinsa liittyvällä 

hierarkkisella tasolla: tekninen- esimies- ja yhteisön taso. Kahta viimeisintä tasoa kutsutaan 

usein keskijohdoksi ja ylimmäksi johdoksi. (Mullins 2016, s.396)  
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Käytännön työelämässä organisaatiot ovat eri mallien sekamuotoja. Organisaation perusmalli 

on linjaorganisaatio, jossa usein organisaatio perustuu hierarkkiseen ajatukseen ja käskyvalta 

on ylimmällä johdolla. Linja-esikuntaorganisaatiossa johdon apuna on asiantuntijoista 

koostuvia esikuntaelimiä, joilla on määräysoikeuden sijaan vain neuvon- tai ohjeidenantajan 

rooli. Toimintakohtaisessa organisaatiossa eri toiminnat kuuluvat linjalle tai esikunnalle. 

Tällaisessa organisaatiossa on tarpeellista selvittää vastuu- ja toimivaltasuhteet laajasti. 

(Rissanen et al. 1996, s.23-27) 

 

Projektiorganisaatio puolestaan perustetaan vain yhden hankkeen toteuttamista varten ja 

henkilöresurssit ovat usein perusorganisaatiosta. Projektiorganisaatiossa haasteena on 

vastuukysymykset, ongelmia saattaa tulla resurssien käytön tärkeysjärjestyksessä, tulosten 

arvioinnissa tai kustannusten kirjauksessa. Matriisiorganisaatiossa yhdistyvät eri resurssitekijät 

ja organisaatiotyyppi perustuukin ristikkäisohjaukseen. Matriisiorganisaatio on melko joustava 

ja muuntuu hyvin monimutkaiseen ympäristöön. Tulosyksiköistä muodostuva 

tulosyksikköorganisaatio jakaantuu tuoteryhmittäin, alueellisesti tai joillakin muilla perusteilla. 

Jokaisella yksiköllä on omat tavoitteet ja tuloslaskelmat. Verkosto-organisaatio puolestaan 

perustetaan usein tiedonkeräämisen, tutkimuksen, seurannan, tiedonvaihdon tai koordinoinnin 

lisäämistä varten. (Rissanen et al. 1996, s.27-32) 

 

4.2 Organisaatiokulttuuri 

 

Käyttäytymistä säätelevät tekijät koostavat organisaatiokulttuurin. Näitä tekijöitä ovat 

organisaation tekninen kehitysaste, uskomus- ja arvojärjestelmät, tehtävät sekä niihin liittyvät 

normit. Organisaatiokulttuuri säätelee jäsenten käyttäytymistä. (Rissanen et al. 1996, s.43) 

Organisaatiokulttuuri voidaan luokitella monin tavoin, mutta neljä yleisintä luokittelua ovat 

voima-, rooli-, tehtävä- ja henkilökulttuuri (Schein 2010, s.166). Jokaisella organisaatiolla on 

omanlainen kulttuuri ja useimmilla suurilla yrityksillä on todennäköisesti kulttuurien sekoitus, 

joissa on esimerkkejä jokaisesta neljästä tyypistä organisaation eri alueilla. Yrityskulttuuri 

voidaan luokitella myös kahden markkinoilla olevan ratkaisevan tekijän mukaan, jotka 

vaikuttavat organisaation toimintaan: liittyvän riskin aste  sekä nopeus, jolla organisaatiot ja 

niiden työntekijät saavat palautetta päätösten tai strategioiden onnistumisesta. Nämä tekijät 
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synnyttävät neljä yleistä kulttuurityyppiä, jotka ovat macho-kulttuuri, työskentele kovaa/pelaa 

kovaa kulttuuri, panosta yritykseesi kulttuuri ja prosessikulttuuri. (Mullins 2016, s.540)  

 

Organisaation kulttuuri ja rakenne kehittyvät ajan myötä. Kuitenkin voi tunnistaa useita 

keskeisiä vaikuttajia, joilla on todennäköisesti tärkeä rooli minkä tahansa yrityskulttuurin 

kehityksessä. Näitä ovat historia, ensisijainen tehtävä ja teknologia, strategia, koko, sijainti, 

hallinto ja johtajuus sekä ympäristö. Organisaatiokäyttäytymisen sovellukset ja ihmisten 

tehokas johtaminen eivät ole riippuvaisia pelkästään teollisuuden tai liiketoiminnan luonteesta, 

vaan myös yksittäisen organisaation ja sen kulttuurin ominaispiirteistä. Kulttuuri on tärkeä 

osatekijä tehokkaaseen ja suorituskykyiseen organisaatioon. (Mullins 2016, s.542,545) 

Scheinin (2010) mukaan yrityksen menestykseen vaikuttaa kymmenen organisaatiokulttuurin 

kriittistä ulottuvuutta. Yrityskulttuuri ja johtamiskäyttäytymisen menestystekijät on esitetty 

kuvassa 4. 

  

Kuva 4. Yrityskulttuuri ja johtamiskäyttäytyminen menestystekijöinä (mukaillen Schein 2010, 

s.171) 

 

Kulttuuri leviää laajasti ja sillä, kuinka asiat tehdään, yhteisillä arvoilla, uskomuksilla ja 

asenteilla, on siksi merkittävä vaikutus organisaation prosesseihin kuten päätöksentekoon, 

rakenteen suunnitteluun, ryhmäkäyttäytymiseen, työn organisointiin, motivaatioon ja 

työtyytyväisyyteen sekä  johdon valvontaan. Kun työntekijät hyväksyvät kulttuuriset arvot, 
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lisääntyy johdon valta ja auktoriteetti. Organisaatiokulttuurista voi erottaa kaksi erilaista 

toimintatapaa: 

 

• valvontakulttuuri painottaen sääntöjä ja menettelyjä, valvontaa ja ennakkoon annettujen 

ohjeiden noudattamista 

• laadukas työelämäkulttuuri painottaen ydinarvoja sekä toiminta-ajatusta, joka ohjaa ja 

sitoutuu yhteisten tavoitteiden, arvojen ja perinteiden kautta. (Mullins 2016, s.542,545) 

 

Myös kansallisten kulttuurien ja alueellisten vaihteluiden kanssa sekä yritysmaailman nopean 

globaalistumisen myötä on monikulttuurinen koulutus ja yleinen kulttuurin luokittelumalli 

tärkeää. Luokituksessa Lewis (2006) esittää kolmea päätasoa: lineaarisesti aktiiviset ihmiset, 

moniaktiiviset ihmiset ja reaktiiviset ihmiset. Lineaarisesti aktiiviset ihmiset ovat 

tehtäväorientoituneita, erittäin suunnitelmallisia ja järjestelmällisiä. He mielellään kohtaavat ja 

keskustelevat suoraan, uskovat sääntöihin, kunnioittavat sopimuksia ja ovat prosessi 

orientoituneita. Moniaktiiviset ihmiset ovat tunteellisia, puheliaita ja impulsiivisia, 

perhekeskeisiä ja ylläpitävät suhteita. He tekevät useita asioita yhtäaikaisesti. Yhteydenpito on 

tärkeämpää kuin tuotteet. Heillä on rajoittunut kunnioitus viranomaisia kohtaan, usein 

viivyttelevät, ovat joustavia sekä muuttavat suunnitelmiaan. Reaktiiviset ihmiset puolestaan 

ovat kuuntelijoita, eivätkä usein aloita keskustelua. He keskittyvät mitä sanotaan ja kuuntelevat 

ennen kuin reagoivat tai osoittavat kunnioitusta. He ovat usein introvertteja ja taitavat ei-

verbaalisen kommunikoinnin. (Lewis 2006, s.16, 54-55) Kuvassa 5. on esitetty eri 

kulttuurityyppien malli. 
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Kuva 5. Kulttuurityyppien malli (mukaillen Lewis 2006, s.63)   

 

Scheinin (2010) mukaan kulttuurin ilmentyminen voidaan ymmärtää tasoina, joilla tarkoitetaan 

sitä tasoa, johon asti kulttuurinen ilmiö on havaittavissa. Tasoja on kolme ja ne vaihtelevat 

hyvin ilmeisistä ilmentymistä ja ne voi nähdä sekä tuntea syvälle upotettuihin, 

tiedostamattomiin perusoletuksiin. Näiden tasojen välissä on erilaisia uskomuksia, arvoja, 

normeja ja käyttäytymissääntöjä, joita kulttuurin jäsenet käyttävät keinona kuvata kulttuuria 

itselleen ja muille. (Schein 2010, s.23) Kuvassa 6. on esitetty kulttuurin kolme tasoa. 

 

 

Kuva 6. Kulttuurin kolme tasoa (mukaillen Schein 2010, s.24) 
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Taso 1 on helpoin havaita eli mitä nähdään, kuullaan ja tunnetaan ympäristössä liikuttaessa. 

Artefaktit sisältävät yrityksen näkyvät asiat kuten arkkitehtuurin ja muun ympäristön, käytetyn 

kielen, teknologian ja tuotteet, taiteellisuuden, pukeutumisen, tavat, tunteiden ilmaisun, myytit 

ja kertomukset, arvot sekä havaitut rituaalit ja seremoniat. Artefaktien tasolla kulttuuri on selvä 

ja sillä on välitön emotionaalinen vaikutus, sitä on kuitenkin vaikea tulkita. (Schein 2010, s.23-

24)  

 

Tasolla 2 näkyvää käyttäytymistä ohjaa ajattelun ja käsitysten syvempi taso. Kaikki 

ryhmäoppiminen heijastaa viime kädessä jonkun henkilön alkuperäisiä uskomuksia ja arvoja 

sekä hänen käsitystään siitä, mitä pitäisi olla, erillään siitä, mikä on. Kun ryhmä kohtaa 

ensimmäisen tehtävän tai ongelman, ensimmäinen ehdotettu ratkaisu heijastaa jonkun yksilön 

omia oletuksia oikeasta ja väärästä tai mikä toimii ja mikä ei. Hallitsevat yksilöt, jotka 

vaikuttavat ryhmää valitsemaan tietyn lähestymistavan tehtävään tai ongelmaan, ovat 

myöhemmin usein johtajia tai perustajia. Ryhmällä ei kuitenkaan saata ole yhteistä toimintaa, 

koska sille ei ole jaettua tietoa eikä  ryhmä tiedä mitä olisi tarkoitus tehdä. Annetut arvot ja 

uskomukset eivät toimi luetettavasti. (Schein 2010, s.25-27)  

 

Tason 3 ymmärtämiseksi on ajateltava organisaation historiaa ja keskeisten menestyksellisten 

johtajien arvoja, uskomuksia ja oletuksia. Jos ongelmanratkaisu onnistuu toistuvasti, aletaan 

sitä pitää itsestäänselvyytenä. Mikä oli aiemmin olettamus, aletaan vähitellen kohdella 

todellisuutena ja luonnollisena.  (Schein 2010, s.27-28)  

 

Scheinin (2010) mukaan kulttuuria voi ajatella pysyväksi tai vaikeaksi muuttaa, koska 

organisaatiolle on kertynyt oppimista, tapoja ajatella, tuntea ja havaita ja ne ovat tehneet siitä 

menestyksekkään. Ymmärtääkseen organisaation kulttuuria, täytyy yrittää päästä sen yhteisiin 

perusoletuksiin ja ymmärtää oppimisprosessi, jossa nämä perusoletukset kehittyvät. Johtajuus 

on alun perin niiden uskomusten ja arvojen lähde, jotka saavat ryhmän liikkeelle sisäisten ja 

ulkoisten ongelmiensa käsittelyssä. Johtajien keskeisin tehtävä onkin ymmärtää kulttuurin 

syvempiä tasoja, vahvistaa näillä tasoilla tehtyjen oletusten toimivuutta ja käsitellä ahdistusta, 

joka vapautuu, kun nämä oletukset kyseenalaistetaan. (Schein 2010, s.32-33)  Kulttuuri on 

usein myös se tekijä, joka aiheuttaa organisaation paikalleen jähmettymien, mutta toisaalta se 
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suojelee organisaatiota nopeilta ja ohimeneviltä muotivirtauksilta. Mitä vahvempi kulttuuri on, 

sitä vaikeampi sitä on muuttaa. (Rissanen et al. 1996, s.45-46)  

 

Organisaation organisatorinen vaihe määrittää tavan, jolla kulttuuri voi muuttua ja muuttuu. 

Organisaation perustamis- ja varhaisen kasvun vaiheessa kulttuurin muutosmekanismeina ovat 

asteittainen muutos yleisen ja erityisen kehityksen kautta sekä näkemyksien ja hybridien 

edistäminen kulttuurin sisällä.  Keski-ikäisen organisaatiokulttuurin muutosmekanismeja ovat 

puolestaan järjestelmällinen edistäminen valituista alakulttuureista, teknologinen viettely ja 

ulkopuolisten tunkeutuminen. Kypsä ja rapautuva organisaatiokulttuuri voi muuttua skandaalin 

tai myyttien räjähdykseen,  käänteisiin, fuusioon, yrityskauppoihin tai tuhoon ja 

uudestisyntymiseen. (Schein 2010, s.273) 

 

4.3 Muutos 

 

Organisaation kehittäminen on johtamisen osa, jossa organisaation toimintaa muutetaan. 

Muutos synnyttää organisaation uudelleen. Muutoksesta suurin osa on luontaista 

ikääntymisprosessia esimerkiksi materiaalisia resursseja kuten kiinteistön ikääntyminen tai 

henkilöresurssien osaaminen on päivittämättä. Jotkin muutokset ovat huolellisesti suunniteltu 

kuten esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotto työssä. Kuitenkin pääasiallinen muutospaine 

tulee yleensä ulkoisista voimista. Organisaatio tuleekin olla huolellisesti valmisteltu 

kohtaamaan muuttuva ympäristö. Huomiota täytyy kiinnittää tulevaisuuden kehitykseen ja 

menestykseen. Suurin osa suunnitelluista organisaatiomuutoksista käynnistyy tarpeesta vastata 

uusiin haasteisiin tai ulkoisen ympäristön mahdollisuuksista tai tarvetta ennakoida, jotta 

selviytyy mahdollisista tulevista ongelmista kuten epävarma taloudellinen tilanne tai tuleva 

lainsäädännön muutos. Muutoksen suunnittelussa huomioitavaa on organisaation 

toiminnallinen tehokkuus. (Mullins 2016, s.553) 

 

Muutosprosessin myötä vanhat totutut käytännöt muuttuu. Mikäli muutosprosessissa on edetty 

liian nopeasti, voi se epäonnistua. Siksi muutoksen eri vaiheissa jokaisen tulee tietää tehtävänsä. 

Ylemmältä johdolta tämä vaatii jatkuvaa keskusteluyhteyttä ja tiedottamista muutoksen 

edistymisestä. Muutoksen uskottavuuteen vaikuttaa oleellisesti, kuinka onnistuneita 

ensimmäiset tehtävät ovat. Muutosprosessin alussa voi olla ratkaisevaa onnistumisen kannalta, 
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kuinka keskeiset avainhenkilöt suhtautuu muutokseen. Avainhenkilöt ovat usein 

mielipidejohtajia. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ilmaise itseään suullisesti, joten hiljaisten 

ääni tulee saada kuuluviin esimerkiksi pienryhmätyöskentelyllä tai nimettömänä kirjallisena 

palautteena. (Rissanen et al. 1996, s.47) Mullinsin (2016) mukaan 12 kohdan  tarkistuslista voi 

olla hyödyllinen varmistamaan onnistuneen ja kestävän organisaatiomuutoksen: 

 

1. Sovi toteutusstrategia 

2. Sovi aikataulu 

3. Laadi yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat 

4. Perusta muutoksen mestareiden joukkue 

5. Luo hyvät ohjelmanhallintakäytännöt 

6. Kommunikoi selkeästi 

7. Varmista osallistuminen ja minimoi stressi 

8. Henkilökohtaista muutos 

9. Valmistaudu konfliktiin ja hallitse se tehokkaasti 

10. Motivoi työntekijät 

11. Kehitä taitoja 

12. Ylläpidä vauhtia 

13. Seuraa ja arvioi (Mullins 2012, s.560) 

 

4.4 Muutosvoimat 

 

Organisaatio voi toimia tehokkaasti vain vuorovaikutuksessa laajemman ulkoisen ympäristön 

kanssa, johon se kuuluu. Organisaation rakenteen ja toiminnan tulee heijastaa 

toimintaympäristön luonnetta. Epävakaampaa ympäristöä ja muutospainetta luo esimerkiksi 

epävarma taloudellinen tilanne, globalisaatio ja kova maailmankilpailu, poliittinen tilanne, 

luonnonvarojen niukkuus ja uuden teknologian kehityksen nopeus. (Mullins 2016, s.552)  

 

Organisaation tulee reagoida muutoksiin ja olla helposti muokattavissa sille asetettuihin 

ulkoisiin vaatimuksiin, mikäli se haluaa varmistaa sen selviytymisen ja tulevaisuuden 

menestyksen. Epävakaan ympäristön lisäksi muita suuria muutosvoimia ovat:  
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• lisääntyneet vaatimukset laadulle ja korkealle asiakaspalvelulle sekä tyytyväisyydelle 

• työorganisaatioiden rakenteiden ja johtamismallien joustavuuden lisääminen 

• työvoiman muuttuva luonne ja koostumus 

• sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset kuten monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus 

• ristiriita organisaation sisältä (Mullins 2016, s.552) 

 

4.5 Muutosjohtaminen 

 

Yleisen tason perustavoitteina on organisaation jäsenten käyttäytymismallien muuttaminen ja 

organisaation selviytymiskyvyn parantaminen ympäristön muutoksiin. Muutoksen taustalla 

olevat perusoletukset johdetaan alun perin Kurt Lewinin (1947) Three-Step-Model,  muutoksen 

kolmen askeleen mallista: 

 

• sulattaminen - luodaan motivaatio muutokselle sekä vähennetään voimia, jotka 

ylläpitävät käyttäytymistä sen nykyisessä muodossa, sekä tunnustetaan muutos- ja 

parannustarve  

• muutos - uusien käyttäytymisasenteiden kehittäminen ja muutoksen toteuttaminen  

• jäädyttäminen - muutoksen vakauttaminen uudelle tasolle ja vahvistaminen 

tukimekanismeilla, esimerkiksi käytännöillä, normeilla ja rakenteilla. (Mullins 2016, 

s.553) 

 

Scheinin (2010) mukaan muutoksen ensimmäisessä vaiheessa - sulattaminen -  luodaan 

motivaatio muutokselle. Vaihe käsittää kolme hyvin erilaista prosessia, jotka tietyssä määrin 

on käytävä läpi, jotta järjestelmä voi kehittää muutosmotivaation. Ensimmäisessä prosessissa 

tuodaan tarpeeksi epävarmaa tietoa aiheuttamaan vakavaa epämukavuutta ja epätasapainoa. 

Toisessa prosessissa epävarmoja tietoja yhdistetään tärkeisiin tavoitteisiin ja ihanteisiin, mikä 

aiheuttaa ahdistusta ja/tai syyllisyyttä. Kolmannessa prosessissa annetaan tarpeeksi 

psykologista turvaa siinä mielessä, että voi nähdä mahdollisuuden ratkaista ongelma ja oppia 

jotain uutta menettämättä identiteettiä tai koskemattomuutta. (Schein 2010, s.301) 

 

Muutoksen toisessa vaiheessa Schein (2010) puhuu muutoksen sijasta kognitiivisesta 

uudelleenjärjestelystä. Siinä on tarkoitus oppia uudet käsitteet sekä saada uusia merkityksiä 
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vanhoille käsitteille. Uuden käsitteen oppiminen voi tapahtua oppimalla roolimallista ja 

psykologisesti samaistumalla tähän henkilöön. Toisaalta voi keksiä omia ratkaisuja, kunnes 

jokin toimii. Johtajalla muutosjohtajan roolissa on mahdollisuus valita näistä mekanismeista 

toinen ja kannustaa organisaatiota siihen suuntaan. (Schein 2010, s.308-310) Muutoksen 

kolmannessa vaiheessa - jäädyttäminen -  uuden oppiminen vakautuu vasta, kun todelliset 

tulokset vahvistavat sitä (Schein 2010, s.311).   

 

Neal et al. (2012) puhuu projektinhallinnan hengellisyydestä, joka määritellään ensisijaisesti 

merkitykseksi, tarkoitukseksi ja haluksi vaikuttaa. Organisaatiossa tulee pyrkiä luomaan 

ympäristö, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Neal et al. (2012)  esittelee kokonaisen 

organisaatiomuutostyökalujärjestelmän, joka sisältää malliin perustuvan arvojen arvioinnin. 

Arvojen arviointi voi olla erittäin hyödyllinen työkalu projektiryhmille, jotka ovat 

kiinnostuneita ymmärtämään nykyistä ryhmätietoisuuttaan ja etsivät tapoja kehittyä paljon 

korkeammalle kapasiteetin ja suorituskyvyn tasolle. Malli käyttää Abraham Maslow'n 

tarvehierarkiaa perustana neljälle ensimmäiselle tasolle ja laajenee sitten Hindu chakra 

järjestelmän korkeammille tasoille. Tarkoituksesta on tulossa yhä tärkeämpi osa ihmisten 

elämää, kun he nousevat Maslow-hierarkiassa. Projektiryhmän jäsenten auttaminen 

ymmärtämään projektin tarkoitus tai syy on merkittävä tekijä projektiryhmän tehokkuuden 

kannalta. Kuvassa 7. on esitetty seitsemän yritystietoisuuden tasoa. (Neal et al. 2012, s.20-21)  

 

 

Kuva 7. Seitsemän yritystietoisuuden tasoa (mukaillen Neal et al. 2012, s.21) 
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Onnistuneessa organisaatiomuutoksessa avaintekijöinä ovat ihmiset. Jos muutoksen on 

tarkoitus toimia, silloin on muutettava ihmisten käsityksiä, asenteita ja käyttäytymistä. 

Tehokkaan muutosjohtamisen tulee perustua selkeään ymmärrykseen ihmisen käyttäytymisestä 

työssä. Useimmat ihmiset eivät ole irtautuneet työstään, vaan he kokevat monenlaisia 

emotionaalisia osallisuutta organisaatioon. He tuntevat olonsa uhatuiksi ja hämmentyneeksi 

muutoksen haasteen vuoksi ja saattavat kokea epävarmuutta sekä pelon aiheuttamaa 

turhautuneisuutta. Siksi on ymmärrettävää, että ihmiset omaksuvat usein puolustavan ja 

kielteisen asenteen ja osoittavat muutosvastarintaa. On tärkeää muistaa, että muutos on 

monimutkainen ja voimakas psykologinen kokemus ja että yksilöt reagoivat muutokseen 

sisäisesti. (Mullins 2016, s.560) 

 

Muutoksen vastustus on yksi voimakkaimmista ihmisen käyttäytymisen tekijöistä, ja sen 

tehokkaan käsittelyn avain on ymmärtää sekä sen fyysiset että emotionaaliset osatekijä. 

Organisaatiossa usein tehdään kaksi kohtalokasta virhettä muutosvastarinnan suhteen. 

Ensimmäinen virhe on aliarvioida nykyisten mallien vahvuus, koska työntekijät pitävät niitä 

mukavina ja tuttuina. Toinen virhe on aliarvioida, mitä vaaditaan mallien muuttamiseen ja pitää 

sitä automaattisena. Jos työntekijät tulkitsevat muutoksen uhaksi, heillä saattaa ilmetä taistele 

tai pakene reaktioita. Tällöin johtajien olisi hyvä muistaa, että ennen kaikkea ihmiset ovat 

valmiita selviytymään. Jokaisella on omat kokemukset, muistot ja motiivit, oletusajattelumme 

on vakiintunutta ja itseään jatkuvaa. Lisäksi muutos voidaan kokea turhauttavan hitaaksi, koska 

uudelleenohjaus vaatii kovaa aivotyötä, vaikkakin muutos olisi loogista ja edun mukaista. 

(Mullins 2016, s.562-563) 

 

John P. Kotter on kehittänyt muutosjohtamisen 8-vaiheisen prosessimallin. Malli perustuu yli 

neljän vuosikymmenen ajan havaintoihin lukemattomista johtajista ja organisaatioista heidän 

yrittäessä muuttaa tai toteuttaa strategioita. Kotter tunnisti ja poimi menestystekijät ja yhdisti 

ne menetelmäksi. (Kotter 2022) 

 

1. Luo kiireen tuntu: auta muita näkemään muutoksen tarve. Tutki markkinat ja 

kilpailutilanne. Tunnista mahdolliset kriisit ja suuret mahdollisuudet. Poista ilmeiset 

esimerkit yritysten ylilyönnistä 



37 

 

   

 

2. Rakenna ohjaava tiimi: muutoksen läpivienti tarvitsee tiimistä vaikutusvaltaiset 

henkilöt ohjaamaan, koordinoimaan ja viestimään muutosta tiimille. 

3. Kehitä strategia ja visio: tarjoa visio, joka antaa muutokselle suunnan ja motivoi 

ihmisiä. Selvitä, kuinka tulevaisuus eroaa menneisyydestä ja kuinka voit tehdä 

tulevaisuudesta todellisuutta aloitteilla, jotka liittyvät suoraan visioon.  

4. Viesti muutosvisio: viesti kaikkia mahdollisia kanavia myöten. Viesti selkeästi ja 

ymmärrettävästi Huomioi, että tiimin vaikutusvaltaiset henkilöt  vahvistavat 

johdonmukaisesti ja usein visiota. Laajamittainen muutos voi tapahtua vain, jos suuri 

joukko ihmisiä kerääntyy yhteen yhteisen mahdollisuuden ympärille. 

5. Ota toiminta käyttöön poistamalla esteet: esteiden, kuten tehottomien prosessien ja 

hierarkioiden poistaminen. Rohkaise riskinottoon ja ei-perinteisiin ideoihin ja 

toimintoihin. 

6. Luo nopeita voittoja: tunnista nopeat voitot, kerää niitä ja tiedota – varhain ja usein – 

edistymisen seuraamiseksi ja vapaaehtoisten energian kasvattamiseksi. 

7. Vakiinnuta voitot ja tuota lisää muutosta: paina kovemmin ensimmäisten onnistumisten 

jälkeen. Lisääntyvä uskottavuutesi voi parantaa järjestelmiä, rakenteita ja käytäntöjä. 

Palkkaa, tue ja kehitä henkilöitä, jotka voivat toteuttaa muutoksen. Elvytä prosessia 

uusilla projekteilla, teemoilla ja muutosagenteilla. 

8. Vakiinnuta uudet toimintatavat: artikuloi yhteydet uusien toimintatapojen ja 

organisaation menestyksen välillä ja varmista, että ne jatkuvat, kunnes niistä tulee 

tarpeeksi vahvoja korvaamaan vanhan tavan. (Kotter 1997, s.5) 

 

Bridges et al. (2000) korostaa, että siirtymän ymmärtäminen on tärkeää, jotta organisaation 

muutos onnistuu. Bridgesin mukaan muutos on ulkoinen tapahtuma tai tilanne, esimerkiksi uusi 

liiketoimintastrategia, jonka seurauksena organisaatio keskittyy muutoksen tuottamaan 

tulokseen.  Siirtyminen puolestaan on sisäinen psykologinen prosessi, jonka ihmiset käyvät läpi 

hyväksyessään muutoksen. Empaattiset johtajat ymmärtävät, että muutos voi aiheuttaa toisille 

kriisin. Siirtymätilanteessa tulisikin huomioida lopullisuus, joka ihmisille tulee vanhan tilanteen 

jäädessä taakse. Muutos onnistuu vain, jos johtajat ja organisaatiot käsittelevät siirtymää, jonka 

ihmiset kokevat muutoksen aikana. Ihmisten tukeminen siirtymävaiheessa eteenpäin 

työntämisen sijaan on välttämätöntä, jotta muutos toimisi suunnitellusti. (Bridges et al. 2000) 
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William Bridges kehitti  siirtymämallin (Bridges Transition Model), joka koostuu kolmesta 

vaiheesta: menneisyydestä irti päästäminen, neutraali alue ja uusi alku. Siirtyminen käynnistyy, 

kun ihmiset tunnistavat, mitä he menettävät ja oppivat hallitsemaan menetystä. Lisäksi he 

päättävät, mikä jää taakse ja mitä he säilyttävät esimerkiksi eri suhteet, tiimin jäsenet, prosessit 

ja sijainti. Neutraalilla alueella vanha on poissa, mutta uusi ei ole täysin toiminnassa. Ihmisillä 

tapahtuu kriittisiä psykologisia uudelleenjärjestelyjä. Ihmiset luovat uusia prosesseja ja oppivat, 

mikä heidän uusi rooli on. He voivat myös tuntea hämmennystä ja ahdistusta. Uusi alku on 

ymmärryksen, arvojen ja asenteiden aikaa. Ihmisten energia vapautuu uuteen suuntaan. Hyvin 

hoidetut siirtymät antavat ihmisille mahdollisuuden luoda uusia rooleja ymmärtäen 

tarkoituksensa, roolinsa ja kuinka antaa oman panoksen sekä osallistua tehokkaimmin. Tämän 

seurauksena he tuntevat itsensä uudelleen suuntautuneiksi ja uudistuneiksi. Onnistunut 

siirtymähallinta sisältää seuraavat vaiheet: 

 

• kommunikoi organisaation kanssa siitä, miksi muutosta tarvitaan. 

• kerää tiedot niiltä, joihin muutos vaikuttaa, jotta voidaan ymmärtää muutoksen vaikutus 

heihin.  

• tarkasta organisaatioin siirtymävalmius. 

• kouluta johtajia, kuinka muutos vaikuttaa organisaation yksilöihin, jotta he voivat 

hallita siirtymää tehokkaasti. 

• yksilöiden edistymisen seuranta heidän käydessä läpi kolme siirtymävaihetta. 

• autetaan yksilöitä ymmärtämään, kuinka he voivat vaikuttaa myönteisesti muutokseen 

ja roolinsa tärkeydestä organisaatiossa. (Bridges et al. 2000) 

 

4.6 Fortumin muutoksenhallinnan malli 

 

Fortumilla on tarjolla muutoksenhallintamalli, joka tekee muutoksenhallinnasta konkreettista 

ja jäsenneltyä Fortum-ympäristössä. Mallista on pyritty tekemään helppo ja käytännöllinen. 

Malli on hyödynnetty maailman tunnetuista, testatuista ja vakiintuneista OCM (Organizational 

Change Management) -kehyksistä ja työkaluista. Fortumin organisaatiomuutosjohtamismalliin 

ovat vaikuttaneet Proscin ADKAR-malli, McKinseyn vaikutusmalli ja Five Frames of 

Performance & Health, Kotterin The 8-Step Process for Leading Change sekä Fortumin 

avoimen johtamisen periaatteet ja Fortum ketterä pelikirja. Mallin vaiheet ovat: 1. muutostarve 
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ja tekemisen määritelmä, 2. muutosjohtamisen suunnitelma, 3. muutosjohtamisen toimenpiteet 

ja 4. vahvistus valmiin määritelmän saavuttamiseksi. (Fortum 2022a) Kuvassa 8. Fortumin 

muutoksenhallintamalli kuvattuna. 

 

 

Kuva 8. Fortumin muutoksenhallinnan malli (Fortum 2022a) 
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5 TOIMEKSIANTAJA JA KEHITYSTEHTÄVÄN TOTEUTTAMINEN 

 

5.1 Toimeksiantaja 

 

Kehitystyö tehdään Fortum Power and Heat Oy:lle, Generation-divisioonan NESC 

organisaatiolle, Engineering and Projects yksikön ydinvoimaprojektit (NP) osaston 

projektitoimistolle (PMO). NP osasto vastaa tällä hetkellä pääosin Loviisan voimalaitoksen 

ydinvoimaprojekteista, mutta yhteistyötä tehdään koko ydinvoimatoimintojen 

projektiosaamisen saralla.  

 

Fortum on Suomessa vuonna 1998 perustettu, eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa 

yli 40 maassa. Työntekijöitä Fortumilla on noin  20 000. Fortum on yhdessä tytäryhtiö Uniperin 

kanssa Euroopan kolmanneksi suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja. Fortumin kasvu kohdistuu 

puhtaaseen sähköön, vähähiiliseen energiaan ja tulevaisuuden vetytalouden rakentamiseen. 

Fortum edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja se tarjoaa asiakkaille ja yhteiskunnalle 

kestäviä ratkaisuja ja puhdasta energiaa. (Fortum 2022b)  

 

Fortumilla on yhteensä 2 819 megawatin sähköntuotantokapasiteetti. 2/3 sähköntuotannosta on 

vesi- ja ydinvoimaa. Fortumin kokonaan omistama Loviisan voimalaitos tuotti vuonna 2021 

yhteensä 8,2 terawattituntia sähköä, joka on noin 10% Suomen sähköntuotannosta. 

Voimalaitoksen käyttökerroin oli 92,9%, joka sijoittuu kansainvälisessä mittakaavassa 

painevesireaktorien parhaimmistoon. Tämän on mahdollistanut voimalaitoksen jatkuva 

kehittäminen ja modernisoinnit. Viimeisen viiden vuoden aikana Fortum on investoinut 

Loviisan voimalaitokseen noin 325 miljoonaa euroa. (Fortum 2022c) 

 

Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista ja heistä noin 530 Loviisan 

voimalaitoksella. Lisäksi voimalaitosalueella työskentelee lähes 100 muiden yritysten 

vakinaista työntekijää. Loviisan voimalaitoksessa on kaksi VVER-tyyppistä 

painevesireaktoria, molemmat kapasiteetiltaan 507 MW. Loviisa 1 otettiin käyttöön vuonna 

1970 ja Loviisa 2 vuonna 1980. (Fortum 2022c)  Kuvassa 9. on esitetty Loviisan voimalaitos. 

 



41 

 

   

 

 

Kuva 9. Ilmakuva Loviisan voimalaitoksesta (Energinyheter 2022) 

 

5.2 Projektien organisoituminen Loviisan voimalaitoksella 

 

Organisaatiot, joissa suurin osa tuotteista tai palveluista tuotetaan projekteilla, tulisi olla hyvin 

johdettu projektitoimisto (PMO). Organisaation projektimainen toiminta tarvitsee yrityksen 

sisällä koordinointia ja malleja tiedonkulun ja hallinnoinnin helpottamiseksi. Projektitoimisto 

mahdollistaa linkin eri osa-alueisiin esimerkiksi projektitiimeihin, projektitoimiston 

henkilöstöön ja ylempään johtoon. Lisäksi projekteissa saadut uudet ideat, haasteet ja opit tulisi 

siirtää projektitoimistolle, joka edelleen jakaa tiedon projekteille ja tarpeellisille tahoille 

organisaatiossa. Tällä vältetään riskejä ja virheiden toistoa sekä saadaan hyviä käytäntöjä, 

menettelyitä ja tehokkuutta hyödynnetyksi yksilö-, projekti- ja organisaatiotasolla. 

Projektitoimisto voi tarjota myös hallinnollista tukea, projektinhallinnan konsultointia ja 

mentorointia sekä järjestää projektinhallintakoulutuksia. Projektitoimiston on hallittava 

jatkuvaa muutosta ja parannettava prosesseja pysyäkseen tehokkaana sekä mahdollistaakseen 

projektinhallinnan jatkuvan parantamisen. Projektitoimiston tehtävät ja malli vaihtelevat 

riippuen yrityksestä ja mitä halutaan saavuttaa. (Pemsel & Wiewiora 2013) 

 

Nuclear Engineering Services and Co-owned Assets (NESC) -liiketoiminta-alue vastaa 

teknisen tuen järjestämisestä Loviisan voimalaitokselle, Fortumin palvelujen ja ratkaisujen 

myynnistä ulkoisille asiakkaille sekä Fortumin osaomisteisen ydinvoiman omistajavalvonnasta. 

NESCin Engineering and Projects -yksikön vastuulla on tarjota asiantuntijaresursseja kaikille 
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Generationin ydinvoimatoiminnoille. (Mäkinen 2022, s.8) Generation-divisioonan, NESC-

organisaation ja Engineering and Projects yksikön organisaatiokaaviot on esitetty kuvissa 10, 

11 ja 12. 

 

 

Kuva 10. Generation-divisioonan organisaatiokaavio (Fortum 2022d) 

 

 

 

Kuva 11. NESC-liiketoiminta-alueen organisaatiokaavio (Fortum 2022d) 
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Kuva 12. Engineering and Projects yksikön organisaatiokaavio (Fortum 2022d) 

 

NESC-liiketoiminta-alue on käynnistynyt helmikuussa 2022. Organisoituminen on vielä 

kesken Engineering & Projects yksikön osalta. Organisaatiomuutos koskettaa siten vahvasti 

ydinvoimatoimintojen projektitoimistoa.  

   

Loviisan voimalaitoksen projekteista vastaa ydinvoimaprojektien projektitoimisto, joka 

sijaitsee Engineering & Projects liiketoiminta-alueen Nuclear Projects osastolla. 

Projektitoimiston pääasiallisena tehtävänä on toteuttaa Fortumin ydinvoimaprojektien 

läpivienti ja kehitys. Projektijohtamisen tasolla projektitoimiston tehtävänä on tukea ja opastaa 

kaikkia projekteissa työskenteleviä projekteihin liittyvän ohjeiston ja menetelmien käytössä. 

Lisäksi projektitoimiston tehtävänä on projekteista saadun tiedon ja palautteen kokoaminen, 

hyödyntäminen ja kommunikointi. (Pikkarainen 2020, s.15) Projektitoimiston keskeiset 

osaamisalueet on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Projektitoimiston pääkompetenssit (Fortum 2022e)  

 

Projektitoimistossa on projektien toteutukseen projektipäälliköitä sekä projektien tukeen 

työmaatoiminnoista vastaavia henkilöitä, projektien aikatauluttajia sekä assistentteja. Lisäksi 

projektipäälliköitä on muissakin organisaatioissa oman toimintansa ohella tai ulkoisissa 

yrityksissä. Projektipäällikön työ ei siten ole sidoksissa projektitoimistoon kuulumisessa. 

Projektitoimisto tukee kaikkia ydinvoimaprojektien parissa työskenteleviä projektipäälliköitä 

ja tarjoaa projektinhallinnan koulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

 

5.3 Loviisan voimalaitoksen projektit 

 

Perus sähköntuotantoon ja kunnossapitoon liittyvien töiden lisäksi Loviisan voimalaitoksella 

tehdään paljon investointeja ja ne toteutetaan useimmiten projekteina. Investointitarpeita on 

voimalaitoksen rakennuksissa, infrassa sekä prosessiin liittyvissä koneissa, laitteissa ja 

putkistoissa ikääntymisen seurauksena. Investoinneilla halutaan parantaa turvallisuutta ja 

käyttövarmuutta. Myös tehon korotukseen liittyviä tarpeita on kartoitettu ja niitä halutaan 

toteuttaa. (Pikkarainen 2020, s.5) 
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Loviisan voimalaitoksen projektien lukumäärä on ollut laskeva jo useamman vuoden. Monet 

projektit ovat jääneet odottamaan käyttölupahakemuspäätöstä. Tällä hetkellä Loviisan 

voimalaitoksella toteutusvaiheessa (P2) olevia projekteja on lähes 40. Valmisteluvaiheen (P0-

P1) projekteja on kymmenen, lopetusvaiheen (P3-P4) projekteja on reilu kymmenen. Vuoden 

2020 jälkeen on lopetettu lähes 10 projektia. (Fortum 2022f)  

 

Fortum on toimittanut maaliskuussa 2022 valtioneuvostolle Loviisan voimalaitoksen 

käyttölupahakemuksen. Fortum hakee ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille käyttölupaa 

vuoden 2050 loppuun saakka sekä lupaa käyttää Loviisan nykyisellä laitosalueella sijaitsevaa 

matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka. Päätös 

hakemisesta tulee käynnistämään useita kymmeniä projekteja. (Fortum 2022g) 

 

Loviisan voimalaitoksen investointitarpeet lisääntyivät 2000-luvulta lähtien muun muassa 

ikääntyvän laitoksen myötä. Projektien määrä ja toteutustyyli käynnistivät projektiprosessin 

kehittämistarpeen ja kehitystyö käynnistyi vuonna 2009 yhteistyössä Suomen Projekti-

Instituutti Oy:n kanssa. Kehitystyön tuloksena voimalaitoksella otettiin käyttöön ABC-

projektimalli, josta kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa.  

 

5.4 ABC-projektimalli 

 

Projektiprosessin kehitystyön tuloksena Loviisan voimalaitokselle laadittiin projektiprosessin 

malli LABC, joka otettiin käyttöön vuonna 2010. Mallissa projektit luokitellaan ABC-luokkiin. 

Projektiluokittelun päätavoitteena on löytää tarkoituksenmukainen projektinjohtamisen 

panostus jokaiselle projektille. Projektiluokittelu perustuu jokaiselle investoinnille ennen 

aloituspäätöstä (P0) tehtävään analyysiin. Luokittelussa huomioidaan monimutkaisuutta, 

aikataulua ja riippuvuuksia, projektin osallistujien määrää, sidosryhmiä, ulkoisia tekijöitä ja 

ympäristöä, riskejä, kustannuksia ja taloudellisia hyötyjä sekä strategista merkitystä.  A-luokan 

projektit ovat hyvin monimutkaisia ja merkitykseltään suuria, kun taas C-luokan projektit ovat 

melko yksinkertaisia ja suoraviivaisia. Investoinnit, jotka eivät täytä projektin kriteereitä, 

kuuluvat D-luokkaan ja johdetaan linjatyönä. (Pikkarainen 2020, s.5-6) 
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Projekteilla on aina omistaja, joka käynnistää projektin erilaisista tarpeista johtuen. Omistajalla 

on myös suurin hyötytavoite projektissa ja hän vastaa projektin onnistumisesta. Usein omistaja 

on järjestelmävastaava. Projektin alkuvaiheessa omistaja voi itsenäisesti asiantuntijoiden 

kanssa viedä projektia eteenpäin, mutta usein omistaja haluaa projektipäällikön projektin 

johdollisiin tehtäviin jo varhaisessa vaiheessa. Projekti tarvitsee ohjausryhmän, joka tukee 

omistajaa ja projektipäällikköä projektin onnistumisessa sekä tekee tarvittaessa projektia 

koskevia päätöksiä omalla toimivaltuudellaan. Projekti tarvitsee myös projektiryhmän, joka 

koostuu varsinaiseen projektityön liittyvistä ihmisistä. Projektiryhmän jäsenet ovat 

projektipäällikön ohjauksessa ja käytettävissä projektiin liittyvissä tehtävissä. Projektissa voi 

toimia myös erikoisasiantuntijoita, mikäli projektiryhmän jäsenillä ei ole riittävää osaamista ja 

kokemusta. (Pikkarainen 2020, s.5) 

 

Projektinjohtamisen vaiheet ja päätöksentekopisteet (P0-P4) ohjaavat projektin johtamista, 

tukevat projektin toteutusta ja ohjaavat valmistelemaan ja tekemään oikeita asioita oikeaan 

aikaan, jotta halutut lopputulokset saavutettaisiin. LABC mallissa on kolme tasoa: 

salkunhallinnan taso, projektinjohtamisen taso ja projektityön toteutuksen taso. 

Salkunhallinnan tasolla tarkastellaan, että tehdään oikeita asioita. Tälle tasolle kuuluvat 

strateginen suunnittelu, päätöksentekoprosessi ja priorisointimenettely sekä projektien 

seuranta. Salkunhallinnan tasolla tehdään projektin suunnittelu- ja toteutuspäätökset. 

Projektinjohtamisen tasolla puolestaan varmistetaan, että asiat tehdään oikein ja ajallaan sekä 

ohjataan yksittäisen projektin toteutusta ja toteutetaan projektinjohtamisen prosessia. 

Projektinjohtamisen tasolla tehdään myös projektin aloituspäätös P0, lopputulosten 

hyväksymispäätös P3 ja projektin lopetuspäätös P4. Kaikki päätökset viedään kuitenkin 

salkunhallinnan tasolle tiedoksi. Projektityön toteutuksen tasolla tehdään konkreettinen 

toteutustyö laadukkaasti ja saadaan aikaan projektin lopputulos. (Pikkarainen 2020, s.11) 

Projektimallin perusrakenne tasoineen on esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14. LABC Projektimallin perusrakenne (Pikkarainen 2020, s.9) 

 

Loviisan voimalaitoksen organisaatio, Fortum Oyj:n eri yhtiöt ja yksiköt sekä muut 

sidosryhmät ovat velvollisia noudattamaan Loviisassa toteutettavien projektien osalta LABC-

mallia ja menettelyitä (Pikkarainen 2020, s.4). 

 

5.5 Projektiprosessi Loviisan voimalaitoksella 

 

Projektit etenevät prosessimallissa porttipäätösten (P0-P4) kautta. Jokaisessa portissa projektin 

tilanne arvioidaan ja päätetään, saako projekti luvan edetä seuraavaan vaiheeseen. 

Porttipäätökset tehdään joko omistajan toimesta projektijohtamisen tasolla tai salkunhallinta 

omalla tasollaan. Loviisan voimalaitoksen projektien P1 ja P2 vaiheiden porttipäätökset tekee 

investointi- ja projektisalkun johtoryhmä (SJR), divisioonan johto, Fortumin johtoryhmä 

(FEM) tai Fortumin hallitus investoinnin tai projektin kokonaiskustannuksen suuruudesta 

riippuen. Projektilla tulee olla ohjeissa määritelty valmius, jotta sen voi viedä käsiteltäväksi 

porttipäätöstä varten. Lisäksi projektiluokituksesta riippuen päätöstä varten tulee olla sovitut 

dokumentaatiot tehtynä. Esimerkiksi P2 päätös tarvitsee kattavan projektisuunnitelman, 
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riskienhallinta-, viestintä-, resurssi- ja mahdolliset laatusuunnitelmat sekä esitysmateriaalin, 

joka sisältää taloudelliset kannattavuusanalyysit. (Pikkarainen 2020, s.15) 

 

Projektiprosessiin liittyy myös muita Loviisan voimalaitoksen prosesseja. Design Authority 

(DA) toiminnon tarkoituksena on tehdä teknisten muutosten luokittelu ja ohjata yksittäiset 

muutokset tai muutostyöt oikean laajuiseen käsittelyrutiiniin keskinäisten riippuvuuksien ja 

vaikutusten arvioimiseksi kokonaisuuden näkökulmasta. DA-henkilö käsittelee projekti-idean 

LOMAX-järjestelmään tehdyn havaintoraportin tai muutosehdotuksen sekä arvioi luokittelun 

suorittamisen edellytykset ja määrittää projektin teknisten muutosten työluokan (Virtanen 

2021, s.6).  

 

Plant Health Commitee (PHC) on laitoksen muutoksia sekä laitteiden suorituskykyä seuraava 

ja ohjaava toiminto. PHC käsittelee DA:n luokittelemia muutosehdotuksia ja priorisoi 

muutostyöt ja investoinnit ennen kuin projektin omistaja vie ne P0 päätökseen investointi- ja 

projektisalkun johtoryhmän (SJR) käsittelyyn. PHC käsittelee ja priorisoi projektin vielä 

uudelleen ennen P1 päätöstä sekä mahdollisessa uudelleen hyväksymisvaiheessa. PHC:n 

käsittelyä uudelleenhyväksynnässä tarvitaan, mikäli projektin suunnittelussa tai toteutuksessa 

ilmaantuu mahdollisia uhkia alkuperäiseen aikatauluun tai laajuuteen. (Leino 2021, s.3-4, 6) 

 

Kaikki projektin tekniset suunnitelmat tulee viedä muutostöiden suunnittelukokoukseen 

(MTSK) käsiteltäviksi. MTSK on Loviisan voimalaitokseen kohdistuvaan 

muutossuunnitteluun liittyvä tekninen kokous, joka on teknisen suunnittelun katselmointi- ja 

laadunvarmistuselin. (Kelavirta 2021, s.2). Projektiin vaikuttaa liittyvien prosessien lisäksi 

viranomaiset kuten (STUK ja Tukes, eri sidosryhmät, lait ja asetukset, standardit ja laitoksen 

ohjeet sekä kansainvälinen atomienergiajärjestön IAEA ja ydinvoimaloiden turvallisuuteen 

keskittyvä ydinalan käyttäjien maailmanjärjestö WANO.  

 

5.6 Projektien johtaminen Loviisan voimalaitoksella 

 

Loviisan voimalaitoksen menettelyohjeessa, Projektien johtaminen, projektin elinkaari 

kuvataan projektinjohtamisen vaiheina. Tarkoituksena on osoittaa päätehtävät kaikille 
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päätöksentekopisteiden (P) väleille. Käytännössä projektin elinkaaren vaiheet toteutuvat 

osittain ajallisesti limittäin. Projektinjohtamisen vaiheet on esitetty kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15. Projektijohtamisen vaiheet (Pikkarainen 2020, s.10) 

 

Loviisan voimalaitoksella projekteja johtaa päätoimiset projektipäälliköt sekä oman työn ohella 

(oto) toimivat projektipäälliköt. Päätoimiset projektipäälliköt kuuluvat projektitoimiston 

projektien toteutus -ryhmään ja heitä on kaikkiaan 8. Oto-projektipäälliköitä on Loviisan 

voimalaitoksella sekä Fortumin pääkonttorissa Keilalahdessa Espoossa yhteensä 36. Lisäksi 

projektipäälliköitä ulkoisista yrityksistä on 3. Päätoimisesti projektipäälliköinä toimivat 

henkilöt ovat toimineet projektipäällikön tehtävässä ydinvoimaprojekteissa keskimäärin 7 

vuotta, osa noin vuoden ja osa yli 15 vuotta. Osalla heistä on projektinjohtamiskokemusta myös 

muualta kuin ydinvoimaprojekteista. (Fortum 2022f) 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, tulee useita kymmeniä projekteja käynnistymään 

käyttölupahakemuksen myötä. Osaavien projektipäälliköiden tarve tulee sen myötä kasvamaan. 

Lisäksi projektien johtaminen prosessimallin mukaisesti on hyvin tärkeää, jotta suurta 

projektimassaa kyetään hallitsemaan. Investointi- ja projektisalkun johtoryhmällä (SJR) tulee 

olla selkeä kuva, miten P2-P4 vaiheessa olevat projektit etenevät, milloin uusia projekteja 

ollaan tuomassa toteutuspäätökseen ja mitä projektitarpeita laitoksella on seuraavien 10 vuoden 

aikana. Seurantaa ja päätösten suunnittelua varten projektit laativat edistymisraportit SJR:lle  

joka kuukausi (A- ja B-luokka) tai kvartaaleittain (C-luokka).  
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Tärkeimpänä tavoitteena projektitoimistossa sekä yksittäisissä projekteissa on onnistuminen 

projektisuunnitelman mukaisesti turvallisuudesta tinkimättä. Projektien johtaminen Loviisan 

voimalaitoksella on haasteellista toimintaympäristön, projekteihin liittyvien muiden prosessien, 

sidosryhmien, lakien ja ohjeiden sekä kansainvälisten kiristyneiden vaatimusten vuoksi.  

(Pikkarainen 2020, s.15) 

 

Yksittäiseltä projektipäälliköiltä vaaditaan paljon ja työ on monialaista. Projektien 

onnistumiseen vaikuttavat monenlaiset tietojen, taitojen ja ominaisuuksien yhdistelmät. Usein 

onnistuneen projektin taustalla ovat projektijohtamisen prosessien ja työkalujen hyvä hallinta 

sekä monipuoliset johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Loviisan voimalaitoksen  

projektipäälliköille on kehitetty osaamisenhallinnan malli. Osaamisvaatimuksia on koottu 

projekti- ja ydinvoima-alan standardeista ja muista kirjallisista lähteistä sekä Fortumin 

ydinvoimatoimintojen johdon haastatteluista. Vaatimukset jäsenneltiin projektipäällikön 

osaamismalliksi, joka koostuu viidestä osaamisalueesta ja jakautuu edelleen 29 

osaamiselementtiin, joka jakaantuu edelleen 202 yksittäiseen osaamiseen (tiedot/taidot) tai 

ominaisuuteen. (Haapala 2019, s.40) Osaamismalli on pohjana projektipäälliköiden 

kompetenssikartoituksessa, jotta tunnistetaan kriittiset osaamiset ja tunnistetaan osaamisen 

kehittämistarpeet yksilö- ja osastotasolla. Malli toimii apuna henkilöstösuunnittelussa, 

työkaluna sopivien projektiosaajien etsinnässä sekä apuna osaamisen kehittämistoimenpiteiden 

suunnittelussa. Osaamismalli on esitetty kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Projektipäällikön osaamismalli (Haapala 2019, s.40) 
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Projektipäällikkö on projektissa keskeisessä roolissa. Projektissa on kuitenkin paljon rooleja, 

jotka jakaantuvat pysyvään organisaatioon ja projektiorganisaatioon. Pysyvässä organisaatiossa 

ovat investointi- ja projektisalkunhallinnan johtoryhmä, linjaorganisaation esimiehet, 

asiantuntijat ja muu tukiryhmä. Projektiorganisaatiossa puolestaan ovat omistaja, ohjausryhmä, 

projektipäällikkö ja mahdolliset osaprojektipäälliköt, projektiryhmä sekä toimittajan 

projektiryhmä. Projektitoimiston rooli on toimia näiden organisaatioiden rajapinnassa. 

(Pikkarainen 2020, s.11) Projektiorganisaation roolit ja rajapinnat linjaorganisaatioon on 

esitetty kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17. Projektiorganisaation roolit ja rajapinnat linjaorganisaatioon (Pikkarainen 2020, s.11) 

 

5.7 Kehitystehtävän tavoite ja toteutus 

 

Investointiprosessin sujuvuutta ja investointien onnistumista kuvaavia mittareita (KPI, Key 

Performance Indicator) seurataan voimalaitos-, divisioona- ja konsernitasolla. Mittareilla 

seurataan esimerkiksi päätöksentekoprosessin suunnitelmallisuutta, päättyneiden projektien 

onnistumista sekä investointiprosessissa edellytettyjen tarkistuspisteiden toteutumista. 

Tavoitteet asetetaan vuodeksi kerrallaan. Investointi- ja projektisalkun johtoryhmä katselmoi 

mittareita säännöllisesti ja päättää tarvittavista ohjaustoimenpiteistä, jos mittareiden kuvaama 

kehitys ei vastaa asetettuja tavoitteita. (Blomfelt 2020, s.6)   
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Loviisan voimalaitoksen investointi indeksi yli 500 k€:n projekteissa vuonna 2021 oli 70%:n 

tasolla, kun tarkastellaan aikataulua ja kustannuksia. Vuosina 2019 - 2021 vaihtelua on ollut 40 

- 70%:n välillä. Tavoiteasetanta vuodelle 2022 oli asetettu maltillisesti 50%:iin, mutta tällä 

hetkellä ennuste näyttää parempaa projektien onnistumista. Onnistuminen aikataulullisesti 

tarkoittaa, että projektin P3 ja P4 päätökset on tehty maksimissaan +10%:n poikkeamalla 

alkuperäiseen P2 päätöksessä hyväksyttyyn aikatauluun nähden, eikä P3 päivämäärä heikennä 

projektin kannattavuutta. Taloudellinen onnistuminen vaatii, että projektin 

kokonaiskustannukset ovat maksimissaan +10%:n poikkeamalla hyväksyttyyn 

investointibudjettiin nähden. Onnistumisen arviointi aikataulussa ja budjetissa tehdään 

molemmille kriteereille erikseen ja se määritetään sen jälkeen, kun projekti on toimittanut 

loppuraportin ja tehnyt P4 päätöksen. (Pajunen 2018, s.1)  

 

Projektien hyvä onnistumisen taso, hyvä projektien johtaminen ja projektikulttuuri edesauttavat 

tavoitteiden toteutumisessa. Vesa Ilaman (2019) mukaan projektikulttuuri pitää luoda, eli se on 

tapa toimia yrityksessä projektien edistämiseksi kaikilla tasoilla. Projektikulttuurilla on kolme 

tukijalkaa ja jokainen niistä pitää saada kuntoon: 

 

• projektijohtamisen osaamisen kehittäminen 

• projektinjohtamisen prosessit ja työkalut, jotka luovat kehityksen mutta mahdollistavat 

osaamisen käyttämisen ja vastuun kantamisen 

• rakenteet ja toimintatavat, jotka mahdollistavat onnistumisen 

 

Perusasioiden ollessa kunnossa, pääsee projektikulttuuri kehittymään, joka johtaa suoraan 

liiketoimintahyötyjen kasvamiseen (Ilama 2019). Loviisan voimalaitoksella projektikulttuuri 

on kehittynyt paljon, mutta vielä on paljon tekemistä jäljellä. Projektien tuki- ja 

katselmointiprosessin uskotaan kehittävän Loviisan voimalaitoksen projektikulttuuria 

parempaan suuntaan.  

 

Projektien onnistuminen on monen tekijän summa ja yksittäisellä projektilla, etenkin projektin 

omistajalla ja projektipäälliköllä, on asetettuna paineita ja vaatimuksia useista suunnista. 

Projektin onnistumistavoitteeseen pääsemiseksi projektitoimistossa päätettiin kehittää 
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projektien tuki- ja katselmointiprosessi, jonka avulla saadaan tukea ja tukihenkilö  projekteille 

Van der Waldt (2019) suosituksen mukaisesti. Prosessin on ajateltu tukevan myös 

projektihenkilöiden henkilökohtaista oppimista ja kehitystä sekä auttavan oppien jakamisessa. 

Kehitettävä prosessi tulee laajentamaan projektitoimiston tarjoamia palveluita ja sitä voi myös 

hyödyntää soveltuvin osin muualla Fortumin projektioiminnoissa.  

 

Diplomityön käytännön osuudessa toteutettavan kehitystehtävän tavoitteena on luoda tuki- ja 

katselmointiprosessin malli Loviisan voimalaitokselle. Kehityshanke toteutetaan lineaarisena 

projektina, joka muodostuu seuraavista vaiheista:  

 

• projektien tukitarpeiden tunnistaminen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota 

diplomityön kohdeympäristön (ydinvoimalan) erityispiirteisiin, Loviisan 

voimalaitoksen projekteihin liittyviin muihin prosesseihin sekä laitoksen ohjeisiin. 

• nykytilaselvitys, jossa hyödynnetään aineistotriangulaatiota. Selvitys käsittää kaksi 

osaa, jotka ovat projektitoimiston toteuttama nykytilaselvitys workshoppien avulla 

sekä asiakaskyselyt nykytilan selvittämiseksi.  

• tuki- ja katselmointiprosessimallin kehittäminen, jossa on hyödynnetty 

kehittämiskokeiluja, benchmark-toimintoa ja  kirjallisiin lähteisiin perustuvaa 

arviointia.   

• työn tulosten arviointi, jossa kiinnitetään huomiota muutoksen onnistumiseen 

organisaatiossa asiakaspalautteiden ja tukihenkilöiden haastattelujen pohjalta, sekä 

jatkokehityskohteiden tunnistamiseen.  
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6 PROJEKTIEN TUKI- JA KATSELMOINTIPROSESSIN KEHIT-

TÄMINEN 

 

Projektien tuki- ja katselmointiprosessia lähdettiin kehittämään Nuclear Projects-osaston 

projektitoimiston (PMO) toimesta. Kehittämässä oli PMO:n johtoryhmän viisi jäsentä. 

Kehittäminen päätettiin toteuttaa palvelumuotoilun idealla hyödyntämällä kehittämiskokeiluja. 

Palvelumuotoilun avulla kehittämisessä hyödynnetään haastatteluita, asiakaskyselyitä sekä 

kokeiluista kerättyä tietoa (Kim et al. 2016, s.204). Palvelun suunnittelu toteutettiin 

käyttäjälähtöisesti, tarkoituksena oli saada asiakkaat ja sidosryhmät mukaan kehittämiseen. 

Lisäksi tuki- ja katselmointiprosessin tulokset haluttiin nopeasti käyttöön. Prosessikehityksellä 

haluttiin tuottaa asiakkaalle lisäarvoa elementtien kautta (Tuulaniemi 2011, s.33-36), joka tässä 

yhteydessä tarkoittaa projektien johtamisen tukemista, projektin riskien pienentämistä sekä 

onnistuneen projektin saavuttamista.  Projektien tuki- ja katselmointiprosessin kehitys 

toteutettiin kuvan 18 mukaan. 

 

 

Kuva 18. Projektien tuki- ja katselmointiprosessin kehityskaari 

 

Tuulaniemen (2011) mukaan palvelumuotoiluprosessi voidaan jakaa osioihin. Seuraavassa 

kappaleessa esitetty nykytilan selvitys kuuluu tutkimusosioon, jossa pyritään ymmärtämään 

asiakas haastatteluin ja asiakastutkimuksin. 
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6.1 Nykytila selvitys 

 

Kehitystyön onnistumisen ja koko toiminnan tuloksellisuuden mittaamiselle lähtö- ja 

vertailukohdan selvittäminen on tärkeää (Ranta 2005, s.43, 141). Kim et al. (2016) mukaan 

palvelumuotoilun avulla kehitettäessä lähestytään asiakkaita uusien palvelutavoitteiden 

suunnittelulla sekä kartoittamalla asiakastarve. Palvelutavoitteilla ja asiakastarpeen 

analysoinnin avulla luodaan varsinaiset palveluideat ja -konseptit. Tuki- ja 

katselmointiprosessin kehitys käynnistettiin projektitoimiston omalla workshopilla nykytilan ja 

palvelutavoitteen selvittämiseksi.  

 

6.1.1 Projektitoimiston workshop nykytilan selvittämiseksi 

 

PMO:n johtoryhmän workshop pidettiin 15.3.2019, jossa ensin käytiin tuki- ja 

katselmointiprosessin ideaa pääpiirteittäin läpi. Sen jälkeen pohdittiin PMO:n omia, SJR:n sekä 

asiakkaan tarpeita ja odotuksia tuki- ja katselmointiprosessiin liittyen. Jokainen  johtoryhmän 

jäsen pohti aiheita itsekseen ja kirjasi ajatuksensa lapulle, jotka koottiin taululle. Kuvassa 19. 

valokuvatut PMO:n johtoryhmän pohdinnat. 

 

 

Kuva 19. PMO:n workshopin tuloksia ideoinnista 
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Ajatuksia analysoitiin ja kirjattiin ryhmiteltyinä. SJR:n tarpeiksi osoittautui ajantasaisen 

tilanteen saaminen käynnissä olevista projekteista. Etenkin halutaan tietoa projektin 

mahdollisista riskeistä ja haasteista sekä parantaa tiedon laatua. Valmistelussa olevien 

projektien osalta arvioitiin, että SJR haluaa varmuutta ja parempaa sisältöä 

ennakkovaroituksiin, enemmän tietoa päätöksentekoa varten sekä resurssien proaktiivista 

suunnittelua.  

 

Projektitoimiston tarpeiksi koettiin projektitoiminnan positiivisen imagon kasvattaminen sekä 

projektikulttuurin kehittyminen etenkin yksilön, ryhmän ja organisaation oppiminen. 

Viestinnän avoimuus ja tiedonvaihto nähtiin myös tarpeelliseksi. Lisäksi haluttiin varmistaa 

projektien onnistumista tuen avulla, laadukasta projektijohtamista ja -työtä sekä tehokkuutta. 

Tarpeelliseksi nähtiin myös E&P:n resurssisuunnittelu sekä parempi tilannetietoisuus SJR-

kokouksista ja projektien kuukausiraporteista. Myös riskienhallinta ja -toimenpiteet nousivat 

esiin. 

 

Projektien tarpeiksi arvioitiin apu ja tuki, etenkin tietoisuutta keneltä apua saa. Lisäksi ajateltiin, 

että projektit tarvitsevat parempaa ymmärrystä projekteihin liittyvistä prosesseista, 

menettelyistä ja dokumenttitarpeista, keskeisitä sidosryhmistä, rooleista ja vastuista, tekemisen 

varmuutta sekä itsetuntemusta ja itsensä johtamista. Arvioitiin myös, että projektit haluavat 

mahdollisuuden onnistua, jonka tueksi voisi olla onnistuneen projektin roadmap, muiden 

projektien opit ja yleisesti positiivinen ilmapiiri. Myös arvioitiin, että projektit haluaisivat 

enemmän palautetta ja arvostusta sekä tiedon, että joku on kiinnostunut. 

 

PMO:n oman nykytilan arvioinnin tueksi nähtiin tarpeelliseksi kartoittaa varsinainen 

asiakastarve ja laajempi nykytilaselvitys Kim et al. (2016) ohjeistuksen pohjalta. Asiakaskysely 

päätettiin tehdä projektien omistajille ja projektipäälliköille. Nykytilaselvitys asiakkaan 

näkökulmasta on seuraavassa kappaleessa. 

 

6.1.2 Asiakaskysely nykytilan selvittämiseksi  

 

Asiakasnäkökulman nykytilan selvittämiseksi laadittiin Webropol-kysely projektien omistajille 

ja projektipäälliköille. Kysely lähetettiin 71:lle projektin omistajalle ja projektipäällikölle 
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26.3.2019. Vastauksia tuli vain 6 kpl. Kyselyssä pyydettiin kouluarvosana (4-10) PMO:n 

tukipalveluiden nykytasosta: projektipäällikköpalveluiden keskiarvo oli 7,2, projektityön 

opastuksen ja tuen keskiarvo oli 7,6. Asiakaskyselyn kysymykset on liitteessä 2. 

 

Kyselyn vastaajat kokivat PMO:n tukipalveluiden hyviksi asioiksi avun saannin 

projektipäällikön vaihtuessa. Yleisesti projektipäälliköt koettiin asiantunteviksi ja heidän 

palveluitaan on tarpeen mukaan myös saanut käyttöön. Lisäksi koettiin, että PMO:lta saa 

vastaukset kysymyksiin, kunhan niitä vain osaa esittää.  

 

Heikoksi puolestaan vastaajat kokivat projektipäälliköiden vaihtuvuuden. Myös käytössä 

olevaa resurssienhallintatyökalua pidettiin toimimattomana. Lisäksi puutteena koettiin  

projektin elinkaarta kuvaavan mallin puuttumista ja siihen liittyvää ohjeistusta. Mallissa ja 

ohjeistuksessa tulisi ilmetä myös projektiprosessiin kuuluvat muut prosessit (DA, PHC, SJR). 

Jotkut vastaajista kokivat, ettei tukipalveluita tällä hetkellä ollut tarjolla tai niitä ei osattu 

käyttää. Myös PMO:n muissakin henkilöresursseissa koettiin vaihtuvuutta, palvelut epävakaina 

ja epävarmoina. Lisäksi asiakkaat kokivat oman osaamisen ja ajan rajallisuuden tietyissä 

projektin tehtävissä. Sidosryhmien sitouttamisessa projektiin koettiin myös haasteita. 

  

Vastausten mukaan eniten tarvittiin assistenttipalveluita sekä yhdyshenkilötarpeita, kun 

kyseltiin tukipalvelutarpeita koko projektin elinkaaren ajalle. Tarvetta oli myös työkalulle, jolla 

voisi paremmin yhtäaikaisesti seurata projektin tilannetta esimerkiksi havaintoraporttien, 

työmääräinten ja suunnitteludokumenttien osalta. Myös Loviisan projektiprosessi ja siihen 

liittyvät muut prosessit, ohjeet ja päätöksenteot koettiin hiukan vaikeina. Yhtenäistä 

koordinointia ja koulutusta kaivattiin. 

 

Projektin valmisteluvaiheessa tukipalvelutarpeiksi nousi projektipäällikön löytäminen, 

projektin kokonaisuuden yksinkertainen ohjeistus sekä projektiryhmän valmennuskoulutus. 

Vastauksissa projektin suunnitteluvaiheen tukitarpeina esitettiin erilaisten it-ohjelmien ja -

järjestelmien asiantuntemusresurssia. Projektin suunnitteluvaiheessa sekä toteutusvaiheessa 

nähtiin tarpeelliseksi saada käyttöön muiden projektien oppeja sekä parhaita käytäntöjä. Myös 

ehdotettiin resurssipoolia esimerkiksi assistenttipalveluun ja eräänlaiseen 

varamiespalvelujärjestelmään. Vastauksissa esiintyi ehdotus PMO:n roolista projektien 
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priorisoinnissa sekä koordinoimassa eri projektien hankintatarpeita mahdollisiin 

yhteistilauksiin. Projektin lopetusvaiheessa projektipäälliköt ja omistajat kokivat hallinnollisten 

asioiden tukitarpeen tärkeäksi esimerkiksi projektin luovutusmenettelyissä laitoksen 

linjaorganisaatiolle sekä lopputöiden vastuuttamisessa. 

 

Asiakastarvetta selvitettiin vastauksista koostetulla asiakaskokemusanalyysilla, jossa tuotiin 

esiin asiakkaan arvostamat asiat sekä mitkä asiat ovat asiakkaalle haasteellisia. Analyysin 

pohjalta nostettiin kolme tärkeintä asiakaskokemuksen kehittämiskohdetta eri 

projektivaiheissa. Kehittämiskohteet projektivaiheittain on esitetty kuvassa 20. 

 

 

Kuva 20. PMO:n tunnistamat asiakaskokemuksen kehittämiskohteet projektivaiheittain 

(Fortum 2020) 

 

Palvelutavoitteen ja asiakastarpeen selvittämisen jälkeen lähdettiin suunnittelemaan 

kehittämiskokeiluja. Ongelmien ratkaisuja ideoitiin eri projektivaiheisiin, jotka erotettiin 

erivärisiin lappuihin sekä ideat numeroitiin. Kaikkiaan ideoita tuli 49 kappaletta. Tämän jälkeen 

ideat priorisoitiin arvioimalla ensin asiakasarvopotentiaali, kuva 21.   
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Kuva 21. Asiakasarvopotentiaalin määrittäminen eri projektivaiheissa 

 

Tämän jälkeen arvioitiin, kuinka haasteellista ja nopeaa idean testaaminen on asettamalla 

väri- ja numerokoodatut laput taulukkoon. Tällä tavalla saatiin ideoiden priorisointi tehdyksi, 

esitetty kuvassa 22.  

 

 

Kuva 22. Ideoiden alustava priorisointi 
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Kehittämiskokeiluihin priorisoitui pääsääntöisesti keltaisella kehystetyt ratkaisut. Myös 

keltaisen kehyksen raja-alueilla olevia ratkaisuja tarkasteltiin. Tällä tavalla saatiin nopeita 

ratkaisuja eri projektivaiheiden kehittämiskokeiluihin (Tuulaniemi 2011, s.119). 

Kehittämiskokeilut on esitetty seuraavassa kappaleessa. 

 

6.2 Kehittämiskokeilut 

 

Kehittämiskokeilut sopivat tilanteisiin, jossa uusia ratkaisuja haetaan tietoisesti ja avoimesti 

(Opetushallitus 2022), mutta lopputulos ei vielä ole tiedossa (Salmela & Co 2015). PMO:ssa 

päätettiin toteuttaa tuki- ja katselmointiprosessin kehitys kehittämiskokeiluilla, koska koettiin 

asiakkaan mukaan ottaminen hyödylliseksi sitouttamisen näkökulmasta (Morelli et al. 2021). 

Asiakas on pääasiassa Loviisan voimalaitoksen linjaorganisaatio, joka on toiminut lähes saman 

muotoisena jo yli neljäkymmentä vuotta. Organisaation henkilöt ovat lineaarisesti aktiivisia 

tehtäväorientoituneita ja suunnitelmallisia (Lewis 2006), kuten ydinvoimalaitosympäristöön on 

sopivaa. 

 

Loviisan voimalaitoksen organisaatio on hierarkkinen ja melko jäykkä (Rissanen et al. 1996), 

ja sen kulttuuri on muovautunut vuosien saatossa saavuttaen jo keski-iän. Tämän ikäiseen 

kulttuurin muuttamiseen Schein (2010) tarjoaa erilaisia menetelmiä, esimerkiksi jonkin 

alakulttuurin järjestelmällinen edistäminen. Tässä tapauksessa alakulttuurina voi pitää 

projektitoimintaa. Usein on koettu, että projektit tulevat sotkemaan laitoksen perustehtävää ja 

ajoittain on ollut havaittavissa pientä kitkaa linjan ja projektien välillä. Mullins (2016) 

kehottaakin tehokkaaseen muutosjohtamiseen, koska usein ihmiset kokevat epävarmuutta 

muutoksen myötä, jota jokainen projekti tuo tullessaan.  

 

Tässä työssä kehitettävä tuki- ja katselmointiprosessi on jälleen uusi muutos, jonka 

läpiviemiseen soveltuu Kotterin (1997) muutosjohtamisen 8-vaiheinen malli. Malli tukee myös 

kehittämiskokeiluja. 
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6.2.1 Kehittämiskokeilujen 1. kierros 

 

Kehittämiskokeilujen ensimmäinen kierros tehtiin alkusyksystä 2019. Kohteiksi valittiin kolme 

eri vaiheissa olevaa projektia. Kaikissa kokeiluissa oli eri tukihenkilö sekä hänellä apunaan 

työpari, joka kirjasi keskustelut sekä osallistui keskusteluun. Kokeiluissa hyödynnettiin työn 

kohdassa 6.1.2 asiakastarpeesta nousseita nopeita ratkaisuja eri projektivaiheisiin.  

 

Kokeilut käynnistettiin siten, että  tukihenkilö oli yhteydessä valitun projektin omistajaan tai 

projektipäällikköön kokeiluajankohdan sopimiseksi. Käytännössä kokeilut olivat kokouksia ja 

läsnä oli projektin omistaja, projektipäällikkö, tukihenkilö ja avustaja. Kokouksessa tukihenkilö 

esitteli kehittämiskokeilun tarkoituksen ja projektihenkilöt esittelivät projektin yleisellä tasolla 

sekä suunnitelmat projektin etenemisestä. Keskusteluissa käytiin läpi erilaisia projektioppeja 

Loviisan voimalaitoksen muista projekteista, projekteihin liittyvät laitoksen muut prosessit, 

projektihallinnan haasteita, tukiresurssien tarvetta sekä tukihenkilön rooli kyseisessä 

projektissa.   

 

Kehittämiskokeilujen ensimmäisellä kierroksella kaikista kokeiluista pyydettiin palauteet 

suullisesti heti kokouskeskustelun jälkeen. Saatujen palautteiden perusteella projektien 

tukitoiminto koettiin hyvin tarpeelliseksi. Projektioppien käsittely koettiin myös valaisevaksi 

asiaksi ja oppien avulla arvioitiin pystyvän entistä paremmin hahmottamaan oman projektin 

riskejä ja hyviä käytäntöjä. Keskusteluissa projektihenkilöt toivat myös esiin erilaisia haasteita 

projektin seuraamisessa sekä antoivat ehdotuksia projektityökalujen kehittämiseen. 

 

6.2.2 Kehittämiskokeilujen 2. kierros 

 

Kehittämiskokeilujen toinen kierros käynnistyi keväällä 2020. Toisella kokeilukierroksella 

hyödynnettiin laadittuja tarkistuslistoja, joita on esitetty työn kohdassa 6.3. Kehittämiskokeilut 

toteutettiin kolmeen eri vaiheessa olevaan projektiin ja ne suoritettiin vastaavalla tavalla kuin 

ensimmäisellä kokeilukierroksella. Kehittämiskokeilujen jälkeen pyydettiin osallistujilta 

suullisesti palautetta tarkistuslistoista. Tarkistuslistat koettiin hyödyllisiksi ja niiden 

käyttäminen jäsensi kokouksia. Lisäksi listan täyttämisellä saatiin kokouksesta valmis muistio. 
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6.3 Tarkistuslistojen laadinta 

 

Tämän diplomityön luvussa kaksi on tuotu esiin projektien vaihtelevuutta ja monimutkaisuutta, 

projektinhallinnan laajaa tehtävänkirjoa, sidosryhmien hallintaa sekä ydinvoimaprojektien 

erityispiirteitä. Lisäksi kohdassa viisi on esitelty Loviisan ydinvoimalaitosta 

projektiympäristönä, Loviisan voimalaitoksella toteutettavaa ABC-projektimallia ja 

projektiprosessia sekä projektipäällikön osaamisvaatimuksia. Näillä on pyritty kuvaamaan 

projektinhallinnan laajuutta ja haastavuutta Loviisan voimalaitoksella.  

 

Projektin tukihenkilö on roolissaan myös haastavassa tilanteessa, koska hänen on hallittava 

lähes samoja asioita, kuin projektipäällikkö. Van der Waldt (2019) suositteli tarkistuslistojen 

laadintaa kaikkien vaatimusten kattamiseksi, joita projektin eri vaiheiden onnistuminen vaatii. 

Projekti ja tukihenkilö kohtaavat myös riskejä monessa projektin elinkaaren vaiheessa. Riskien 

tunnistamiseen ja hallintaan voi Patzak et al. (2012) mukaan käyttää tarkistuslistoja. Siten 

päätettiin, että tukihenkilön tueksi laaditaan tarkistuslistat, johon kootaan projektihallintaan ja 

projekteihin vaikuttavien Loviisan voimalaitoksen muiden prosessien keskeisiä tehtäviä 

projektin eri vaiheisiin liittyen. Tarkistuslistat laadittiin ohjeiden ja prosessikaavioiden pohjalta 

ja ne käytiin prosessivastaavien kanssa läpi. Tarkistuslistat otettiin nopeasti käyttöön ja niitä 

edelleen muokataan sekä kehitetään, jos havaitaan puutteita tai käyttäjiltä saadaan palautetta 

kokemusten myötä. Tarkistuslistat on liitteenä 1.  

 

Projektien erilaisuudesta johtuen on tärkeää löytää tukea tarvitsevat projektit ajoissa tuki- ja 

katselmointiprosessiin mukaan. Lisäksi sopivan tukihenkilön määrittäminen projektille on 

tärkeää, jotta tukihenkilön osaaminen ja kokemus hyödyttävät projektia mahdollisimman hyvin. 

Seuraavassa kappaleessa on esitetty, kuinka projektit ja tukihenkilöt valitaan. 

 

6.4 Tuki- ja katselmointiprosessiin valittavat projektit ja tukihenkilön valinta 

 

Tuki- ja katselmointiprosessiin tulevat projektit tulee valita harkiten, koska nykyisessä 

projektitoimistossa tukihenkilöitä on viisi, joka on melko vähän projektien määrään nähden. 

Tuettavien projektien määrä vaihtelee 4-12 projektiin eri tukihenkilöillä. Kaikkiaan käynnissä 

olevia projekteja Loviisan voimalaitoksella on 54 kpl, joista toteutusvaiheessa on 35 kpl. 
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Tuettavia projekteja on 41 kpl. Projektit ovat keskenään hyvin erilaisia monesta syystä, joten 

tukitarvekin vaihtelee projektien välillä. Myös projektin omistaja ja projektipäällikön kokemus 

vaikuttavat paljon projektin tuen tarpeeseen.  

 

6.4.1 Projektien valinta tuki- katselmointiprosessiin 

 

Projektit valitaan tuki- ja katselmointiprosessiin NP -osaston kuukausittaisessa 

projektiseurantakokouksessa. Kokouksessa käsitellään PHC- ja SJR-kokouksien pöytäkirjat ja 

niiden pohjalta pyritään tunnistamaan uusia, tukea tarvitsevia projekteja. Projektien 

valintakriteereinä voidaan käyttää: 

 

• projektin kompleksisuus 

• projektin strateginen merkitys  

• osallistuvien organisaatioyksiköiden ja/tai sidosryhmien määrä 

• projektin omistajan ja/tai projektipäällikön vähäinen kokemus projektityöstä 

• projektin riskitaso 

• ulkoiset tekijät (viranomainen) ja voimalaitosympäristön haasteellisuus. 

 

Taulukossa 1. on esitetty ehdotus kriteereistä, joilla projektin tukitarve voidaan tunnistaa. 

Lisäksi taulukkoon voi laittaa lisätietoja, joiden perusteella arvioidaan, kenellä tukihenkilöllä 

olisi paras kokonaisosaaminen kyseiseen projektiin. 
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Taulukko 1. Projektin tukitarpeen arviointi

 

 

6.4.2 Tukihenkilön valinta 

 

Projektille nimetään PMO:sta tukihenkilö. Tukihenkilöt toimivat tässä roolissa oman työn 

ohella. Tukihenkilö varmistaa, että projektityötä suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti 

ohjeiden ja prosessien mukaan. Tukihenkilö tukee ja auttaa projektia tarpeen mukaan sekä 

fasilitoi ajatteluprosesseja esimerkiksi rakentavasti haastamalla. Projektin vaativuudesta ja 

projektipäällikön sekä omistajan kokemuksesta riippuen tukihenkilön tehtävät ja tehtävien 

määrä vaihtelevat paljon.  

 

Projektien tukihenkilöt valitaan projektiseurantakokousten yhteydessä. Tukihenkilöt kirjataan 

projektiseurantataulukkoon. Tuki- ja katselmointiprosessin käynnistymisestä, vuodesta 2020, 

lähtien tukihenkilö on valittu melko lyhyellä pohdinnalla. Käytössä ei ole ollut taulukkoa, 

kaavaketta tai muuta kriteeristöä, vaan valinta on tapahtunut enemmänkin keskustelun ja 

intuition perusteella. Tukihenkilön valinnassa pyritään huomioimaan projektin luokitus, 

kompleksisuus ja pääasiallinen tekniikan ala verrattuna tukihenkilön projektikokemukseen, 

koulutustaustaan ja osaamiseen sekä Loviisan voimalaitoksen tuntemiseen. Projekteissa 

saatetaan puuttua turvaluokiteltuihin järjestelmiin, jotka vaativat hyvää viranomaiskäsittelyn 
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(STUK) tuntemusta. Tukihenkilön kokemus viranomaisen kanssa toimimisesta pyritään myös 

huomioimaan. Tukihenkilön valinnassa huomioidaan myös tukihenkilön tuettavien projektien 

määrä sekä tukihenkilön henkilökohtainen kiinnostus kyseiseen projektiin. Toisinaan projekti 

on esittänyt toiveen tukihenkilöstä, jota mahdollisuuksien mukaan kuunnellaan. 

Tukihenkilöiden kokemusvuodet, projektimäärät projektiluokittain ja tukihenkilön 

osaamistausta on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Tukihenkilöiden kokemus ja osaaminen projekteihin nähden 

 

 

Kaikilla tukihenkilöillä on pitkä kokemustausta projektitoiminnasta ja suurimmalla osalla myös 

ydinvoimaprojekteista. Eroavaisuudet tulevat lähinnä tukihenkilöiden osaamistaustasta. 

Tukihenkilöiden tuettavien projektien määrä vaihtelee, joka johtuu lähinnä henkilöiden 

työnkuvasta ja kokonaistyömäärästä. Tukihenkilön valinnassa on huomioitu, että saman 

projektipäällikön eri projektit olisi yhdellä tukihenkilöllä. Tästä on ollut hyötyä käytännön 

tasolla esimerkiksi aikataulun suhteen, kun yhdessä kokouksessa on voitu käydä läpi useamman 

projektin edistymisen seuranta. Toisaalta tukihenkilölle on hyötyä, kun hän saa kokemusta 

erilaisista projektipäälliköistä ja heidän hyvistä käytännöistään ja projektiopeista, koska  

tukihenkilöt voivat jakaa näitä tietoja muille projekteille. Huomiona voisi mainita, että 

henkilöillä, joilla on tuettavana vähemmän projekteja, on tuettavissa projekteissa pääosin oto- 

tai konsultti projektipäällikkö. Käytännön tasolla on huomattu, että päätoimiset 
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projektipäälliköt saavat enemmän vertaistukea omasta tiimistään ja tarvitsevat siten vähemmän 

tukea kuin oto-projektipäälliköt.   

 

Projektitukihenkilön valinta on ollut sujuvaa tähän asti ja vaikuttaa, että nykyiseen käytäntöön 

ei suuresti tarvitse puuttua. PMO:ssa tulisi miettiä tukihenkilömäärän kasvattamista Loviisan 

voimalaitoksen käyttölupahakemuksen vuoksi, koska projektien määrä tulee lähivuosina 

oleellisesti kasvamaan. Myös tulisi tehdä arvio, onko tämän hetkisillä tukihenkilöillä riittävästi 

ja riittävän laaja-alaisesti osaamista tehtävään. Tulisi myös tarkastella vaihtoehtoja, 

koulutetaanko nykyisiä tukihenkilöitä vai hankitaanko tarvittavien osaamisten omaavia uusia 

tukihenkilöitä. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan kahta bencmarkattua yritystä. 

 

6.5 Benchmark  

 

Benchmark -toiminta eli paremmista oppiminen on hyödyllinen keino oman toiminnan 

kehittämiseen. Valmiita ja kopioituja ratkaisuja tulee kuitenkin pystyä soveltamaan omiin 

olosuhteisiin, toimintaan ja työkulttuureihin. (Åhlberg 1997, s.81-82.) Benchmarkin tavoitteena 

on olla järjestelmällinen ja jatkuva prosessi, jossa mitataan ja analysoidaan tuotteiden, 

palveluiden ja prosessien suorituskykyä. Niitä verrataan parhaisiin käytäntöihin. (Tuominen 

1999, s.226.) 

 

Benchmark-vierailuun tulee kummankin osapuolen valmistautua, jotta edellytykset 

onnistumiselle ovat olemassa. Jotta vierailija voi oppia kumppanin prosessista, tulee sen tuntea 

oma prosessi, osata kuvata se sekä ymmärtää mittaaminen. (Tuominen 1999, s.235.)  

 

Tuominen (1999) on laatinut kymmenen kohdan Benchmark-kehittämismallin, jota voi 

soveltaa liikeidean, prosessien, tuotteiden ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Mallissa 

tulee ensin tunnistaa kehityskohde ja mitata sen suorituskyky. Tämän jälkeen pyritään 

tunnistamaan parhaat tai paremmat yritykset kehitettävässä asiassa. Oman ja benchmark-

yrityksen suorituskykyerot tulee tunnistaa. Suorituskykyerojen taustalta tulisi pyrkiä löytämään 

tekijät, joita kehittämällä parannukset on saavutettu. Seuraavaksi tavoitteena on oman 

menestykseen johtavan prosessin suorituskyvyn mittaus sekä toimintatapojen ja menetelmien 

kuvaus. Tämän jälkeen tutkitaan benchmark-prosessin suorituskyky sekä sen toimintatapojen 



67 

 

   

 

ja menetelmien kuvaus. Kun tutkimukset on tehty, asetetaan tavoitteet lyhyemmälle ja 

pidemmälle aikavälille sekä käynnistetään muutosten suunnittelu, toteuttamisaikataulun 

laadinta ja niiden toteuttaminen. Löydettyjä menetelmiä ja toimintatapoja sovelletaan omaan 

prosessiin. Jatkuvalla mittauksella varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan sekä 

bencmark-taso ylitetään ja kehityskohde saadaan vakiinnutettua. (Tuominen 1999, s.243.) 

 

Tuomisen (1999) mallin pohjalta lähdettiin suunnittelemaan benchmarkkausta sekä 

kartoittamaan yrityksiä, jossa olisi käytössä projektien tuki- ja katselmointiprosessi. Avuksi 

pyydettiin Suomen Projekti-instituutti Oy:tä, jolla on laaja tietämys Suomen yrityksistä. 

Kartoituksen tuloksena löytyi kaksi yritystä, jotka päätettiin ottaa benchmark-kohteiksi.  

 

6.5.1 Yritys A 

 

Yritys A:n projektitoimiston (PMO) benchmark -vierailu oli 14.2.2020 heidän toimipisteellä 

Helsingissä. Tilaisuutta varten Yritys A:lle lähetettiin etukäteen kysymyksiä, joita tilaisuudessa 

haluttiin käsitellä.  

 

Benchmarkattu PMO tuottaa projektinjohtamispalveluita yritysasiakkaille. Suomessa heillä on 

yritysasiakkaita noin 100 000 kpl. Yritys A:n PMO:n toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa 

asiakkaan keskittyminen omaan liiketoimintaan. Käytössä Yritys A:lla on myyntiprojekteihin 

sovellettu ABC-projektimalli, jota muokataan asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 

Yritys A:lla on käytössä ISO 9001:2015 johtamisjärjestelmä ja sitä tukemaan Projektien 

Johtamispalvelut Laatukäsikirja, joka on projektituotannon ohjausmalli.  

 

Yritys A:n vuosittainen investointitaso on 12% tuloksesta. Investoinnit toteutetaan 

asiakasprojekteina ja kaikki asiakasratkaisut tehdään PMO:ssa. Investointiprojektien myynti ja 

- johtamispalvelut ovat samassa organisaatiossa. Projektien johtamiseen Yritys A:lla on 45 

projektipäällikköä, joista 35 on sertifioituja (IPMA C, Prince 2 ja ITIL4).  Projektipäälliköiden 

osaamistasoja on kolme: perusprojektipäällikkö, projektipäällikkö ja senior-projektipäällikkö. 

Perusprojektipäälliköksi pääsee käymällä läpi perusvalmennuksen. Projektipäälliköksi pääsee, 

kun on riittävä määrä projektikokemusta. Senior-projektipäälliköt ovat sertifioituneita, lisäksi 

vähintään viiden vuoden projektipäällikkökokemus vähintään kahdesta A-luokan projektista ja 
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viidestä B-luokan projektista. Vuonna 2019 Yritys A:lla oli 327 päätettyä projektia ja projektien 

läpimenoaika (P1-P4) oli  23,7 viikkoa. 

 

Yritys A:n Projektien Johtamispalvelu mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan 

liiketoimintaan. Projektit vaikuttavat ihmisten tekemiseen, joten  projekti- ja muutosjohtaminen 

on erittäin tärkeää. Projektien Johtamispalveluilla on pyritty hallittuihin muutoksiin hyödyntäen 

parhaat käytännöt ja hyväksi havaitut toimintamallit, jolloin varmistetaan asiakkaan 

liiketoimintahyötyjen toteutuminen. Olennaista on ymmärtää asiakkaan ympäristö; yleensä 

käytetäänkin samoja henkilöitä saman asiakkaan kanssa eli puhutaan asiakkuustiimeistä. 

Asiakkaalla on usein havaittu muutosvastarintaa, joten Yritys A tekee 

asiakastoimitusprojekteissaan BCM:n (business change management) mukaisesti 

viestintäsuunnitelman, muutoksenhallintasuunnitelman, sidosryhmä- ja toimintasuunnitelman, 

viestintämatriisin sekä muutoksen jalkauttamisen johtamissuunnitelman. 

 

Yritys A:n projekti käynnistyy myyntiyksikön toimesta. Siirto myyntiorganisaatiolta projektiin 

tapahtuu sisäisen kick off:n avulla. Kick off:lle on luotu oma tarkistuslistansa, jonka avulla 

hiljainen ja olennainen tieto pyritään siirtämään mahdollisimman kattavasti projektille. 

Esimerkiksi myyjä luovuttaa projektipäällikölle asiakkaan perustiedot, laajuuden, täsmätiedot 

sekä projektin vastuut, valta ja yhteistyötiedot. Projektihallinnalla ja myynnillä on yhteinen 

työkalu, jolla hoidetaan projektisalkunhallinta: projektien lukumäärä, käynnissä olevat 

projektit, eri projektien yleistilanteet, projektit palvelualueittain sekä ennakkomyynnit. 

Työkaluun kirjataan myös työtunnit ja projektien raportointi. Työkalun avulla projektipäälliköt 

voivat myös nostaa esille ongelmia, jolloin tukitarpeet tulevat projektisalkun tasolle näkyville. 

Projektin myyjä toimii yleensä projektin omistajana. A- ja B-luokan projekteissa omistajana 

toimii myyntijohtaja. Kokeneemmat projektipäälliköt toimivat hankejohtajan 

(ohjelmajohtajan) roolissa. 

 

Yritys A:lle on tärkeää jatkuva parantaminen, johon kuuluu projektien läpikävelyt,  kokeileva 

kehittäminen sekä opi onnistumisista. Yritys A:n tiimeissä käydään päättyneiden projektien 

läpikäynti kahden viikon välein. Päättyvien isojen projektien ohjausryhmä laatii loppuraportin, 

pienemmissä projekteissa tehdään vain tarvittavat kirjaukset järjestelmään vastuullisen 

projektipäällikön toimesta. Jos asiakaspalautteen arvosana jää alle 3:n (max. = 5), selvitetään, 
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mistä poikkeama johtuu. Loppuraportit käydään läpi projektipäälliköiden kesken ja vastuussa 

ollut projektipäällikkö esittelee oman projektinsa raportin. Yritys A käyttää mittareita 

projektien ja projektityön onnistumisen mittaamiseen. Mittareina on käytössä: 

 

• läpimenoaika, P1 - P4 välillä 

• asiakastyytyväisyys asteikolla 1 - 5, tavoite: min. 4 

• asiakastyön aste, tavoite: min. 70 % 

• liikevaihto, tavoite: asiantuntijapalvelut kannattavaksi 

• henkilöstön hyvinvointi VVI (voimavaraindeksi) 

• sekä muita mittareita ja "onnistumisen kriteereitä" 

 

NPS-asiakastyytyväisyyskyselyssä ("suosittelisitko?") Yritys A:n PMO on saanut arvosanan 

51/100, mikä on heidän mukaan hyvä tulos. Tyytyväisten asiakkaiden tulos on ollut 4,2, joka 

myös sekin viestiin hyvin hoidetuista projekteista. Yritys A pyrkii kertomaan tilaajalle 

avoimesti projektin tilanteen. Projektiin liittyvä tieto tulee olla näkyvää ja avointa, joka Yritys 

A:lle tarkoittaa hyvää laadunhallintaa. Lisäksi hyvin hoidetun reklamaation Yritys A näkee 

parhaana asiakaspalveluna. 

 

Tuki- ja katselmointiprosessin kehitykseen benchmark-vierailu Yritys A:lla tuotti hiukan 

lisäarvoa. Seuraavia hyviä käytäntöjä voidaan harkita sovellettavan myös NP:n 

projektitoimistossa: 

 

• ongelmien selkeämpi ja aikaisempi "liputtaminen" projektiraportoinnissa. Tähän olisi 

hyvä saada saman tyylinen työkalu, joka Yritys A:lla oli käytössä 

• projektien oppien ja loppuraporttien jakelu kaikille projektipäälliköille 

• projektien tarkempi katselmointi muutaman kerran vuodessa  

• projektipäälliköiden tason tarkempi määrittely  

• sisäisen kick off:n soveltaminen esimerkiksi P1-päätöksen yhteydessä (omistajalta 

projektipäällikölle) tai projektipäällikkövaihdoksen yhteydessä 

• mittareiden asettaminen tuki- ja katselmointiprosessiin 
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6.5.2 Yritys B 

 

Toinen benchmark-vierailu Yritys B:n toteutettiin Skype-kokouksina 18.5. ja 22.9.2020. Yritys 

B:llä on tavoitteena parantaa asiakasprojektien laatua saatujen asiakaspalautteiden pohjalta. 

Etenkin suurimmat ongelmat havaittiin olevan projektien valmisteluvaiheessa. Ongelmana 

olivat myös eri taustaiset ja tasoiset projektipäälliköt, jolloin laatu vaihteli projektien kesken 

paljon. Kaikkiaan projektipäälliköitä oli 80. Kustannussuunnittelu oli myös puutteellista eikä 

ennusteita ollut. 

   

Yritys B:llä on käytössä ABC-projektimalli, mutta se on ollut käytössä vasta vuoden. Mallin 

käyttöönotto oli vielä menossa. Projektipäälliköille on nyt esitetty minimiasiat, jotka heidän on 

projektissaan tehtävä projektimallin mukaisesti. Projektipäälliköillä on projektihallinnan eri 

tehtävien tueksi otettu  käyttöön ServiceNow-ohjelma. Ohjelmalla pystytään hallinnoimaan 

kaikkia projekteja yhtäaikaisesti. Projekteja on käynnissä 130-140 kpl ja ne ovat pääosin C-

luokan projekteja. Yritys B:n ABC-projektimallissa salkunhallinnan johtoryhmä johtaa eri 

salkunhallinnan ryhmiä. Salkunhallinnan ryhmät saavat projektin ajantasaisen tiedon 

ServiceNow- ohjelmasta. Riippuvuuksia järjestellään eri salkkujen välillä ja niitä hallitaan 

myös ohjelman avulla.  

 

Projektit priorisoidaan asiakkuus-salkkujen mukaan ja tarkempaan seurantaan valitaan 10 

tärkeintä projektia. Projektien omistajina toimii tuotanto- tai asiakaspalvelupäällikkö. 

Projektipäälliköiden esimiehiä on 3 ja he tekevät projektipäälliköiden osaamistason 

määrityksen. Se on osana laadunvarmistusta. Muita laadunvarmistuksen tehtäviä ovat PMO:n 

tarkastukset, jotka koskevat muun muassa päätöksiä, aikatauluja, tilanneraportteja, osituksia ja 

sidosryhmiä. Laadun parantamista on tehty myös yhteistyön kehittämisessä esimerkiksi 

verkostoitumistapaamisiin osallistuu nykyisin sekä projektipäälliköt että omistajat. 

Tapaamisissa jaetaan myös osaamista ja projektioppeja.  

 

Yritys B:n projekteihin liittyvät prosessit on kuvattu toimintakäsikirjassa. Tällä on tarkoitus 

parantaa asiakasprojektien laatua. Prosessien  katselmointi on käynnistymässä, etenkin 

sidosryhmien rajapintaprosessit ovat tärkeitä. Niin sanotut normaaliprosessit on mallinnettu ja 

niiden lisäksi on yksityiskohtaisia ohjeita. Prosessikuvausten lisäksi tulee varmistaa, että 
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projektipäälliköt noudattavat prosesseja. Yritys B:n PMO katselmoi projektit ennen 

porttipäätöksiä. Porttipäätöksiin on tulossa tarkistuslistoja, jotka on nyt käyty PMO:ssa läpi 

sekä pyydetty sidosryhmiltä kommentteja. Tarkistuslistoja käyttävät muun muassa 

salkkuvastaavat ja PMO. Projekteja palautetaan takaisin valmisteluun, jos ne eivät täytä 

laatukriteerejä. Laadun kehityksellä asiakasprojektien tyytyväisyys on saatu nousemaan ja 

tavoitteita on asetettu jo seuraavalle vuodelle. Yritys B toteaa, että heidän johto on nyt 

sitoutunut hyvin. Esimerkiksi projektin omistajat esittävät osasalkkuryhmälle projektinsa, jolla 

pyritään sitoutumisen kasvuun. Myös muut organisaatiot on saatu sitoutumaan.  

 

Yritys B:n haasteena on, kuinka käyttäjätuki saisi paremmin tietoa projektin ongelmista. Nyt 

käytössä on viikoittaiset projektipäälliköille suunnatut täsmä valmennukset projektien laadun 

parantamiseksi. Lisäksi projektin tulisi käyttää ServiceNow- järjestelmää vielä paremmin. 

Yritys B:ssä kuka tahansa voi järjestelmässä ottaa yhteyttä tiketillä. Näistä yhteydenotoista on 

tullut hyviä keskusteluaiheita ja kehitysideoita. Yritys B:ssä todettiin, että järjestelmässä 

tapahtuvat muutokset saadaan viestittyä nyt ennakoivasti. Muutokset ovat tuoneet sen, että 

projektipäälliköt eivät enää saa valmistelematonta projektia vedettäväkseen.  

 

Yritys B:n PMO:ssa on nyt otettu 1 ja 2 prioriteetin projekteja tuettavaksi, yhteensä noin 30-40 

kpl. Tällä pyritään saamaan laatuajattelu vielä paremmin projekteille. Kaikkien on täytettävä 

tarkistuslistat ServiceNow-järjestelmässä. Esimerkiksi riskienhallinnassa tulee tehdä tarkastelu, 

kuinka joku riski voi nousta organisaatioriskiksi. Riskeihin on vielä tulossa luokittelu ja kaikki 

kriittiset riskit tulevat jatkossa salkkutason käsittelyyn. 

 

Yritys B:ssä kootaan nykyisin projektien oppeja sekä analysoidaan niitä. Opeista tarkastellaan 

muun muassa trendit ja toistuvuus. Oppeihin on kehitetty rakenteellinen malli: luokittelu, 

priorisointi, korjausaikataulu, vastuuhenkilö, vastaanotto ja seuranta. Samoja virheitä ei haluta 

toistaa. Lisäksi pyritään jakamaan hyviä käytäntöjä. Myös osaajaverkosto on käytössä. 

Esimerkiksi on olemassa oppimispolku asiantuntijasta projektipäälliköksi, johon valitaan 6-8 

henkilöä ja heidät koulutetaan esimiesten toimesta. 

 

Yritys B:llä oli joitakin hyviä käytäntöjä, joita on hyvä ottaa omaan kehitykseen. Esimerkiksi 

oppien kerääminen, jalostaminen ja jakaminen. Tämän voi hyödyntää tuki- ja 
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katselmointiprosessin kehittämisessä, mutta se tulisi ottaa huomioida koko Fortumin 

ydinvoimaprojektitoiminnassa. Yritys B:llä oli tunnistettu projektin alkuvaiheen haasteet ja 

niiden tukeminen. Myös NP:n PMO:ssa on tunnistettu sama haaste ja sille tulee antaa projektien 

tuki- ja katselmointiprosessikehityksessä painoarvoa. Yritys B:llä käytössä oleva 

osaajaverkosto vaikutti  myös mielenkiintoiselta, jota voisi NP:n PMO:ssa keskustella lisää. 

Ylipäätään laatuajattelu ja asiakkaan huomioiminen tulee nostaa myös NP:n PMOssa esiin. 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tuki- ja katselmointiprosessin käyttöönottoa. 

 

6.6 Tuki- ja katselmointiprosessin käyttöönotto 

 

Tuki- ja katselmointiprosessi otettiin käyttöön välittömästi kehittämiskokeilujen päätyttyä. 

Prosessin kehittämisessä ja käyttöönotossa pyrittiin tukihenkilöiden osalta huomioimaan 

Bridges et al. (2000) siirtymämallia, jonka mukaisesti käyttöönottovaiheessa käytiin 

tukihenkilöiden kanssa läpi tuki- ja katselmointiprosessiin liittyvät vastuut, ensimmäinen 

yhteydenotto projektiin sekä tukihenkilön tehtävät eri projektivaiheissa. Lisäksi pohdittiin, 

kuinka tukihenkilötoiminnan saa osaksi omaa päivittäistä tai viikoittaista toimintaa, miten jakaa 

omat resurssit tukitoiminnan ja muiden tehtävien välillä sekä mitä tukea tukihenkilötoimintaan 

tarvitaan. Pohdinta tehtiin John Whitmoren GROW-mallin (Performance Consultants, 2021) 

pohjalta (goal/tavoitteet ja mittarit, reality/nykytilanne, options/vaihtoehdot ja way forward/ 

mitä tehdään seuraavaksi). Pohdinnan tuloksena todettiin, että tukitoiminnan tulee olla 

säännöllistä. Omien ja tukitehtävien osalta mietittiin priorisointia ja säätämistä projekti- ja 

tilannekohtaisesti. Lisäksi fokusta tulee laittaa käynnistymässä oleviin projekteihin, joka oli 

tunnistettu tarve myös benchmark kohteessa B. 

 

Ennen prosessin käyttöönottoa tukihenkilöt arvioivat nykytilaa ja tavoitetilaa asteikolla 1-10, 

jossa tulos 1 tarkoittaa ettei projekteja pystytä tukemaan yhtään ja 10, että projekteja pystytään 

tukemaan täydellisesti. Nykytila sai keskiarvoksi 5,4 ja tavoitetila 8,3. Tukihenkilöiden kesken 

arvioitiin, että pääseminen yhden numeron verran parempaan tulokseen vaatii lisää 

tukihenkilöitä, oman toiminnan tarkastelua, mallin käyttöönottoa sekä viestintää eri kanavia 

pitkin. Tavoitetilaan pääseminen puolestaan arvioitiin vaativan edellisten lisäksi oppien 

jakamista projektien kesken ja projektipäällikköverkoston perustamista. Prosessin 
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käyttöönoton onnistumista tarkastellaan seuraavaksi sekä palvelun tuottajan että asiakkaan 

näkökulmista. 

 

6.7 Palautteet tukihenkilöiltä ja projekteilta 

 

Tuulaniemen (2011) mukaan palvelumuotoiluprosessin viimeinen osio on arviointi, joka on 

jatkuvaa kehittämisen vaihetta ja siinä mitataan palvelun toteutumista, arvioidaan 

kehitysprosessin onnistumista sekä tehdään mahdollisia säätöjä palveluun palautteiden ja 

kokemusten pohjalta. Arviointivaiheessa kehitetty tuki- ja katselmointiprosessi oli ollut 

toiminnassa noin 1,5 vuotta. Palvelun toteutumisen mittaus haluttiin toteuttaa haastattelemalla 

tukihenkilöt. Kehitysprosessin onnistuminen puolestaan arvioitiin tekemällä kysely tuettavien 

projektien projektipäälliköille ja omistajille.  

 

6.7.1 Tukihenkilöiden haastattelut 

 

Projektitoimiston neljä tukihenkilöä haastateltiin puolistrukturoituina haastatteluina. 

Puolistrukturoidussa haastatteluissa kysymykset ovat haastateltaville samat, mutta 

vastausvaihtoehtoja ei ole vaan he voivat vastata omin sanoin (Hirsjärvi et al. 2001, s.47). 

Haastatteluihin viittaamisen helpottamiseksi tukihenkilöt on nimetty seuraavasti: 

 

• Tukihenkilö A 

• Tukihenkilö B 

• Tukihenkilö C 

• Tukihenkilö D 

 

Haastattelujen avulla kartoitettiin, kuinka tukihenkilöt ovat mielestään onnistuneet 

tukihenkilöinä sekä miten ja millaista tukea he ovat projekteilleen antaneet. Lisäksi 

tiedusteltiin, mitä kehittymistarpeita tukihenkilöt näkivät itsessään sekä tuki- ja 

katselmointiprosessissa. Haastatteluiden tulokset analysoitiin sisällönanalyysilla, jolla pyritään 

saamaan tutkittavasta asiasta tiivistetty ja yleistävä kuvaus (Tuomi et al., 2018). 

Haastattelukysymykset ovat liitteessä 2.  
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Haastattelujen pohjalta selvisi, että osa tukihenkilöistä koki onnistuneensa tukihenkilönä 

kohtuullisen hyvin. Lisäksi heidän projekteissa prosessi oli otettu hyvin vastaan ja koettu se 

tervetulleeksi. (Tukihenkilö A 2022; Tukihenkilö B 2022; Tukihenkilö D 2022) Toisaalta 

koettiin, että vastaanotto projekteissa riippui hyvin paljon ihmisistä. Tällöin tukihenkilö ei 

halunnut tungetella, jos tuki ja neuvonta koettiin negatiivisena. Lisäksi koettiin, ettei kaikki 

projektit olleet oivaltaneet tuki- ja katselmointiprosessin tarkoitusta. (Tukihenkilö C 2022) 

Myös koettiin, ettei projektien esittämiin kysymyksiin osannut aina vastata suoraan, mutta 

etsimällä tietoa projektille, oppi samalla itsekin. (Tukihenkilö B 2022) 

 

Yhteydenpito tukihenkilön ja projektin välillä vaihteli. Tukihenkilö A (2022) oli yhteydessä 

projektiin muutaman kerran vuodessa, mutta vähintäänkin siinä vaiheessa, kun projektit 

lähestyivät seuraavaa porttipäätösvaihetta. Osa puolestaan oli kuukausittain projekteihin 

yhteydessä, lähinnä projektien edistymisraporttien tarkasteluvaiheessa (Tukihenkilö B 2022; 

Tukihenkilö D 2022). Tukihenkilö C (2022) oli harvakseltaan projekteihin yhteydessä, mikäli 

tukiprojektit olivat helppoja. Lisäksi hän oli kokenut, että jotkut haasteellisemmat projektit 

eivät mielellään tuoneet projektin tilannetta ilmi.  

 

Projekteihin tehtiin katselmointeja sekä ohjattiin, etenkin investointiaineistojen tekemisen 

yhteydessä. (Tukihenkilö A 2022; Tukihenkilö B 2022) Edistymisraporttien sisällöstä oli myös 

keskusteltu projektien kanssa sekä annettu neuvontaa. (Tukihenkilö C 2022; Tukihenkilö D 

2022) Tukihenkilö D (2022) oli pitänyt kaikkien projektiensa kanssa kick off tilaisuuden sekä 

antanut erityistukea kriittisemmässä tilassa olevalle projektille. Lisäksi hän totesi, että 

projekteja tulee tukea enemmän ennen uudelleenhyväksyntää. (Tukihenkilö D 2022) 

 

Tarkistuslistoja oli hyödynnetty tukihenkilöiden osalta vaihtelevasti, vaikkakin kaikki 

tukihenkilöt pitivät niitä hyödyllisinä. Tukihenkilö A (2022) ei ollut itse hyödyntänyt 

tarkistuslistoja, mutta kuitenkin kertonut projektille, mistä listat löytyvät. Osa oli hyödyntänyt 

tarkistuslistoja, mutta ei ihan joka kokouksessa. (Tukihenkilö B 2022; Tukihenkilö D 2022) 

Tukihenkilö C (2022) ei ollut hyödyntänyt tarkistuslistoja, mutta aikoi jatkossa hyödyntää. 

Tarkistuslistojen visualisoinnissa koettiin kehittämistarpeita, hyvänä asiana puolestaan nähtiin 

linkitys laadittuun projektimanuaaliin. (Tukihenkilö A 2022) Tarkistuslistoissa oli havaittu 

joitakin päivitystarpeita. Lisäksi oli pohdintaa, pitäisikö tarkistuslistoja yksinkertaistaa. Nyt 
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yhdessä kokouksessa ei ehdi käydä kaikkia listan kohtia läpi, vaikka ne on ryhmitelty 

projektivaiheisiin. (Tukihenkilö B 2022) Myös kriittisesti mietittiin, tarkasteleeko tarkistuslistat 

projektia liian ylätasolta. (Tukihenkilö D 2022) 

 

Ajankäyttö projektien tukemiseen koettiin sekä riittäväksi että riittämättömäksi. Tukihenkilö A 

(2022) koki, että hän voisi luovuttaa osan projekteista jollekin toiselle, koska ei nyt ehdi 

riittävästi tukea projekteja ja joutuu priorisoimaan projektien välillä paljon. Tukihenkilö B 

(2022) haluaisi tukea projekteja enemmän, kuin mihin nyt aika oli riittänyt. Tukihenkilö C 

(2022) puolestaan koki, että aikaa olisi ollut, mutta olisi itse voinut olla aktiivisempi. 

Tukihenkilö D:n (2022) mielestä tällä hetkellä aikaa oli riittävästi, koska tuettavat projektit 

eivät olleet haasteellisia. Mikäli olisi haastava projekti, ei aikaa siinä tapauksessa olisi 

riittävästi. 

 

Tukihenkilöiltä kysyttiin vielä prosessin- sekä itsensä kehitystarpeita. Arvioitiin, että tuki- ja 

katselmointiprosessi on viety nyt melko pehmeästi organisaatioon. Voitaisiin siirtyä 

vaativampaan suuntaan, jolla toiminnan tasoa saataisiin nostettua. Etenkin katselmointeja 

voitaisiin aloittaa tekemään ja ottaa enemmän projektin kontrollia tai kontrollipisteet käyttöön, 

sekä vaatia tarkempaa raportointia. Lisäksi tulisi paremmin huomioida riippuvuussuhteet 

investointienhallinnan kanssa. (Tukihenkilö A 2022) Koettiin myös, että tukihenkilön 

nimeämisvaihetta ja prosessin alkuvaihetta tulisi kehittää. (Tukihenkilö B 2022) Pohdintaa oli 

lisäksi, tarvitaanko C-luokan projekteihin tukihenkilöitä, jolloin panostuksen voisi laittaa 

vaativampiin B- ja A-luokan projekteihin. Toisaalta huomioitiin, että joissakin C-luokan 

projekteissa saattaa olla tunnistettavissa paljon riskejä. Ajatuksia oli myös laajempaan 

projektien lopetuskatselmointiin sekä loppuraporttien laatimisen tukemiseen ja oppien 

keräämiseen. (Tukihenkilö C 2022) Myös ehdotettiin, että projekteja voisi enemmän haastaa ja 

että projektit pitäisivät paremmin sovituista asioista kiinni. Tällä hetkellä ei seuraamuksia 

lipsumisista tule. Prosessista myös puuttuu osio, jolla aidosti pääsisi korjaamaan projektin 

asioita. Lisäksi arvioitiin, että projektit harvemmin pyytävät apua, koska projektipäälliköt eivät 

roolinsa vuoksi tunnusta osaamattomuutta. (Tukihenkilö D 2022) 

 

Tukihenkilöiden omaa oppimisen tarvetta myös tiedusteltiin. Tukihenkilö A (2022) koki, ettei 

tällä hetkellä tarvitse lisäoppia, koska käytännössä lukee paljon Loviisan voimalaitoksen 
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ohjeita. Tukihenkilö B (2022) arvioi, että tarvitsisi itse kehittyä etenkin  projektiprosessiin 

liittyvien muiden prosessien  kuten DA:n, PHC:n, SJR:n suhteen. Lisäksi hänen mielestään 

tukihenkilöiden ja projektipäälliköiden tulisi opiskella lisää projektiosituksesta.  

 

Yleisesti voidaan todeta, että tuki- ja katselmointiprosessi on vaihtelevasti otettu käyttöön 

projektitoimiston tukihenkilöiden osalta.  Joillakin henkilöillä aika muiden töiden vuoksi on 

ollut rajallinen, eivätkä he ole omasta mielestään ehtineet antaa tukiprojekteilleen riittävästi 

aikaa. Osa tukihenkilöistä lisäksi koki, että tarvitsisi enemmän koulutusta tehtävään. Kuitenkin 

suurin osa tukihenkilöistä oli myönteinen omalle onnistumiselleen tukihenkilönä. Tuki- ja 

katselmointiprosessi koettiin yksimielisesti hyväksi ja tärkeäksi asiaksi. Tukihenkilöiltä 

kysyttiin myös tämän hetkinen arvio projektien tukemisesta. Arvosanaksi tuli 6,4, kun se ennen 

prosessin käynnistymistä oli 5,4. Asetettuun tavoitetilaan 8,3 on kuitenkin vielä matkaa. 

Seuraavassa kappaleessa on arvioitu prosessin onnistumista asiakasnäkökulmasta katsottuna. 

 

6.7.2 Omistajien ja projektipäälliköiden palaute 

 

Loviisan voimalaitoksen projektien omistajille ja projektipäälliköille lähetettiin Webropol-

kysely, jossa kysyttiin palautetta tuki- ja katselmointiprosessin onnistumisesta. Kysymyksillä 

haluttiin selvittää tuen tarpeellisuutta, sisältöä ja oikea-aikaisuutta, tukihenkilön osaamista ja 

ajankäyttöä sekä tarkistuslistojen hyödyllisyyttä. Projektipäälliköiltä ja omistajilta pyydettiin 

ehdotuksia, kuinka he kehittäisivät prosessia edelleen sekä yleisarvosana prosessista. 

Yleisarvosanaa voidaan hyödyntää prosessimittareissa, joita on työn kohdassa 6.8. 

Asiakaspalautteen kysymykset on liitteessä 2.  

 

Kysely lähetettiin kaikkiaan 45 projektipäällikölle ja 43 omistajalle. Määräaikaan mennessä 

saatiin 10 vastausta. Joillakin vastaajista oli useampi projekti johdettavana, joten vastaukset 

käsittivät kaikkiaan 16 projektia. Vastaukset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.  

 

Suurin osa, 69 %, vastaajien projekteista kuului B- tai C-luokkaan. Yli puolet näistä projekteista 

oli P2 vaiheessa, muut jakaantuivat melko tasaisesti muihin projektivaiheisiin. Projekteista 60 

%:lle oli määritelty tukihenkilö. Puolet projekteista, joissa ei ollut nimetty tukihenkilöä kokivat, 
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ettei tukihenkilöä tarvitse. Yksi projekti halusi päättää itse tukihenkilön, muut projektit 

halusivat PMO:n nimeävän sen.  

 

Projekteista 66 % koki, että olivat saaneet riittävästi tai jonkin verran tukea, ohjausta ja 

neuvontaa tukihenkilöltä. Kaikki projektit vastasivat, että saatu tuki oli ollut tarpeellista ja lähes 

kaikkien mielestä oikea-aikaista. Projekteista 67 % vastasi, että kerran kuussa on sopiva määrä 

tukihenkilön tuelle. Pääasiassa myös koettiin, että tuki on vaikuttanut projektiin edistävästi. 

Yksi projekti ei kokenut tuen tuoneen edistystä ja kahdessa projektissa oli epäselvää, kuka 

niissä on tukihenkilö.  

 

Kysymyksissä pyydettiin kertomaan, millaista tukea projekti tarvitsisi. Vastauksissa tuli esiin, 

että tukea halutaan erilaisten dokumenttien laatimiseen sekä yleiseen projektin katselmointiin. 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tukihenkilöillä oli riittävä osaaminen. Projekteilta myös 

tiedusteltiin, olivatko he käyttäneet apuna tarkistuslistoja. Puolet vastaajista oli käyttänyt ja 

kokivat ne hyödyllisiksi sekä nopeuttivat asioiden etsinnässä. Lisäksi he kokivat sen hyvänä 

pohjana, jotta muistaa huomioida ja tehdä tarpeelliset asiat kulloisessakin projektivaiheessa. 

Vastaajat eivät nähneet tarkistuslistoissa juurikaan kehitettävää, lähinnä vain pieniä 

päivitystarpeita. Kehitystarpeina projektit näkivät säännöllisempää ja tiheämpää projektien 

katselmointia. Myös ehdotettiin kehityskeskusteluja, joissa projektipäällikön huolia ja 

ongelmia osattaisiin ymmärtää sekä aidosti ja ohjaavasti kuunnella. 

 

Saatujen vastausten pohjalta voi todeta, että projektien tuki- ja katselmointiprosessi on 

tarpeellinen. Asiakaspalautteen mukaan tuki- ja katselmointiprosessi sai yleisarvosanaksi 3,7 

asteikolla 1-5. Tulosta voidaan pitää kohtalaisen hyvänä. Jatkossa tulee kuitenkin panostaa 

enemmän tukihenkilötoimintaan ja saada projektitapaamiset kuukausittaisiksi. Tukihenkilöltä 

odotetaan etenkin neuvontaan dokumenttien laadinnan osalta. Lisäksi odotusta oli tuen lisäksi 

syvempään ja tarkempaan katselmointiin.  

 

6.8 Mittareiden asettaminen 

 

Palvelua arvioivat mittarit on Tuulaniemen (2011) mukaan tärkeää yhdistää 

palvelujärjestelmään suunnitteluprosessin aikaisessa vaiheessa, jotta iteratiivinen suunnittelu 
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sekä jatkuva kehittäminen olisivat tehokkaita. Mittaamisen ja seuraamisen kannalta tulisi 

tunnistaa palvelun tärkeimmät vaiheet sekä muut keskeiset suorituskyvyn mittarit. 

Mittaamisessa tulee huomioida, että mittaaminen tapahtuu liiketoiminnan tavoitteiden lisäksi 

asiakaskokemuksen osalla. Mittareilla ja työkaluilla pystytään yhtäaikaiseen ja jatkuvaan 

seuraamiseen, joka mahdollistaa muutoksien vaikuttavuuden seuraamisen. (Tuulaniemi 2011, 

s.132) Silloin kun mittareita ei ole olemassa, kannattaa mittaaminen kohdistaa korkeammalle 

ja kehittää niitä vähitellen tarkemmiksi. Jotta kehittymistä voi seurata, tulee luoda sekä 

määrälliset että laadulliset mittarit. (Ranta 2005, s.141-142) 

 

Tuki- ja katselmointiprosessin tärkeimmät vaiheet: 

• projektien tukitarpeen tunnistaminen ja tukihenkilön valinta 

• prosessin tehokas käynnistyminen / yhteydenotto projektiin ja kick off tilaisuuden 

pito 

• riittävä yhteydenpito projektiin P0-P2 välisellä ajalla (min. 1 x kk) 

• projektiraportoinnin kattava seuranta ja tarvittaessa projektin haastaminen 

• projektin seuranta P3 ja P4 välillä, jotta projektin luovutus linjaorganisaatiolle sekä 

loppuraportti tulee tehdyksi suunnitellussa aikataulussa 

 

Muut keskeiset suorituskyvyn mittarit: 

• projektin uudelleenhyväksymisten väheneminen 

• projektien onnistumisen parantuminen (%) 

• asiakastyytyväisyyden mittaaminen 

• projektin laadun parantuminen 

• oppien hyödyntämisen aste 

 

Kuvassa 23. on ehdotettu mittarit projektien tuki- ja katselmointiprosessille. 
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Kuva 23. Loviisan projektien tuki- ja katselmointiprosessin mittarit 
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7 PROJEKTIEN TUKI- JA KATSELMOINTIPROSESSIN MALLI 

 

Tuki- ja katselmointiprosessi käynnistyy NP PMO:n projektiseurantakokouksessa. Kokoukset 

on kerran kuukaudessa ja siihen osallistuu kaikki projektien tukihenkilöt. Seurantakokouksen 

tarkoitus on seurata Loviisan voimalaitoksen projekteihin liittyvien prosessien ja niiden 

kokousten päätöksiä, käydä läpi projektien edistymisraportit ja projektien ennustettu tila, 

tunnistaa ja valita uusia projekteja tuki- ja katselmointiprosessin piiriin sekä valita uudelle 

projektille tukihenkilö. Myös tukihenkilöiden tai heidän tuettavien projektien ongelmista ja 

muista asioista keskustellaan kokouksessa. Seurantakokouksen yksi tarkoitus on olla projektien 

tukihenkilöiden vertaistukiryhmä.   

 

Tuki- ja katselmointiprosessissa tuetaan valittujen projektien omistajia ja projektipäälliköitä 

koko projektielinkaaren ajan. Prosessin painopiste on projektin alkuvaiheessa, laadukas 

suunnittelu tukee projektin parempaa onnistumista. Muissa projektivaiheissa seurataan ja 

tuetaan projektia tarpeen mukaan. Projektin aikana kerätään oppeja ja palautteita, ja jaetaan 

niitä muulle organisaatiolle. Tuki- ja katselmointiprosessiin liittyy eri rooleja ja vastuita. 

Kuvassa 24. on esitetty karkeasti PMO:n, tukihenkilön ja projektipäällikön sekä omistajan 

vastuut. 

 

 

Kuva 24. Tuki- ja katselmointiprosessiin liittyvät roolit ja vastuut (Fortum 2020) 

 



81 

 

   

 

7.1 Tuki- ja katselmointiprosessikaaviot sekä tukihenkilön tehtävät projektivaiheittain 

 

Prosessissa tukihenkilö ottaa yhteyttä projektiin mahdolisimman pian, kun projekti on osoitettu 

hänelle. Pyrkimyksenä on, että tukihenkilö osallistuisi projektissa käytävään keskusteluun 

mahdollisimman varhain sekä tutustuu hänelle osoitetun projektin dokumentaatioon. Hyvä 

käytäntö on kutsua koolle aloituspalaveri, jossa käydään läpi projektin tavoitteita, tehtäviä, 

tukitarpeita ja organisointia. Aloituspalaverissa esitellään myös tuki- ja katselmointiprosessin 

tarkoitusta sekä keskustellaan, mitkä ovat projektin odotukset ja toiveet yhteistyölle jatkossa. 

Keskusteluissa kannattaa hyödyntää kullekin projektivaiheelle laadittua erillistä tarkistuslistaa. 

 

Tukihenkilö osallistuu projektin ideavaiheeseen vain harvoin, koska tieto projektista tulee 

tyypillisesti vasta myöhemmin. Tarvittaessa tukihenkilö auttaa omistajaa projektin 

valmistelussa kohti investointi- ja projektiprosesseja. Tukihenkilö katselmoi 

projektiehdotuksen ennen P0-päätöstä ja varmistaa, että olennaiset asiat on kirjattu siihen 

selkeästi. Kuvassa 25. on esitetty tuki- ja katselmointiprosessikaavio ideavaiheessa. 

 

 

Kuva 25. Tuki- ja katselmointiprosessikaavio Idea-P0 vaiheessa (Fortum 2020) 
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Projektin valmisteluvaiheessa tukihenkilön tehtävänä on auttaa projektin valmistelu tehokkaasti 

käyntiin. Aloituspalaverissa keskusteltavia aiheita ovat esimerkiksi 

 

• projektin hyötytavoitteet 

• projektin eri toteutusvaihtoehdot 

• projektin kokonaisuus ja tehtävät 

• projektin kompleksisuus (ABC-luokittelu) 

• projektin organisointi 

• projektin resursointi 

• investointipäätöksien hakeminen: aineistot, aikataulut 

• hankintamenettelyiden käynnistys 

 

Tukihenkilö voi tarvittaessa auttaa sopivan projektipäällikön etsinnässä. Tukihenkilö auttaa 

projektin tukipalveluiden määrittelyssä, esimerkiksi työmaatoiminnot, aikataulusuunnittelu ja 

assistenttipalvelut. Projektin valmisteluvaiheen aikana tukihenkilö pitää säännöllisesti yhteyttä 

projektiin ja raportoi edistymisestä projektiseurantakokouksessa. Tukihenkilö katselmoi 

projektikuvauksen ennen P1-päätöstä ja varmistaa, että olennaiset asiat on kirjattu siihen 

selkeästi. Kuvassa 26. on tuki- ja katselmointiprosessikaavio P0-P1 vaiheessa.  

 

 

Kuva 26. Tuki- ja katselmointiprosessikaavio P0-P1 vaiheessa (Fortum 2020) 
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Projektin suunnitteluvaiheessa tukihenkilön tehtävänä on auttaa projektin suunnittelu 

tehokkaasti käyntiin. Aloituspalaverissa keskusteltavia aiheita ovat esimerkiksi 

 

• projektin tavoitteet 

• keskeisten sidosryhmien ja niiden vaatimusten huomioiminen 

• aiempien projektien oppien huomioiminen 

• projektin kokonaisuus ja tehtävät 

• projektin kompleksisuus ja suunnittelussa huomioitavat kompleksisuuselementit 

• projektin riskienhallinta 

• projektin laadunhallinta, tarvitaanko erillinen laatusuunnitelma 

• projektin organisointi: projektiryhmä, ohjausryhmä 

• projektin resursointi 

• investointipäätöksien hakeminen: aineistot, aikataulut 

• hankintamenettelyt: vastuut, vaatimusten määrittely, kilpailutus, hankinta-asiakirjat, 

sopimukset 

 

Tukihenkilö osallistuu säännöllisesti projektin suunnitelmien katselmointeihin ja pyrkii 

arvioimaan erityisesti niiden realistisuutta ja mahdollisia riskejä. Tukihenkilö auttaa projektin 

tukipalveluiden määrittelyssä sekä selvittää projektin koulutustarpeet ja järjestää tarvittaessa 

räätälöityä projektityön koulutusta esimerkiksi projektin kick off -tilaisuuteen. Tukihenkilö 

pitää säännöllisesti yhteyttä projektiin suunnitteluvaiheen aikana ja raportoi edistymisestä 

projektiseurantakokouksessa. Tukihenkilö katselmoi projektikuvauksen tai -suunnitelman 

ennen P2-päätöstä ja varmistaa. Kuvassa 27. on tuki- ja katselmointiprosessikaavio P1-P2 

vaiheessa. 
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Kuva 27. Tuki- ja katselmointiprosessikaavio P1-P2 vaiheessa (Fortum 2020)  

 

Projektin toteutusvaiheessa tukihenkilön tehtävänä on seurata projektia aktiivisesti ja tukea 

tarvittaessa. Myös toteutusvaiheen alussa voi pitää aloituspalaverin, jossa sovitaan tukitarpeet 

sekä seuranta- ja yhteydenpitokäytännöt. Tukihenkilö lukee projektin edistymisraportit ja 

tarvittaessa käy tarkentavia keskusteluita projektin kanssa. Tukihenkilö voi esimerkiksi nostaa 

esiin havaitsemiaan riskejä, poikkeamia tai muutostarpeita. Projektin tavoitteita uhkaaviin 

tekijöihin on tärkeää reagoida ajoissa sekä käydä keskustelu projektin kanssa rakentavassa 

hengessä. Tukihenkilö myös varmistaa edistymisraportoinnin laatua ja tarvittaessa pyytää 

projektia tarkentamaan tai korjaamaan raporttiaan. Tukihenkilö voi myös osallistua projektin 

katselmointeihin ja luovutustilaisuuksiin. Tukihenkilö raportoi projektin edistymisestä 

projektiseurantakokouksessa. Erityisesti on hyvä nostaa esiin asioita, joista muissa projekteissa 

voitaisiin ottaa oppia. Kuvassa 28. on esitetty tuki- ja katselmointiprosessikaavio P2-P3 

vaiheessa. 
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Kuva 28. Tuki- ja katselmointiprosessikaavio P2-P3 vaiheessa (Fortum 2020) 

 

Projektin lopetusvaiheessa tukihenkilön tehtävänä on auttaa projektin lopetustoimien 

tehokkaassa läpiviennissä. Tukihenkilö voi käydä projektin kanssa läpi projektin lopputulosten 

hyväksyntämenettelyt, keskeneräisten töiden loppuunsaattamisen, jälkitöiden hoitamisesta 

sopimisen, projektin palautteiden ja oppien kokoamisen sekä erillisen jälkiarvioinnin tarpeen 

määrittämisen. Tukihenkilö katselmoi projektin loppuraportin ennen P4-päätöstä ja varmistaa, 

että olennaiset asiat on kirjattu selkeästi. Kuvassa 29. on esitetty tuki- ja 

katselmointiprosessikaavio P3-P4 vaiheessa. 

 

 

Kuva 29. Tuki- ja katselmointiprosessikaavio P3-P4 vaiheessa (Fortum 2020) 

 



86 

 

   

 

Tukihenkilö ei yleensä osallistu projektin jälkiarviointivaiheeseen, koska projekti on päättynyt 

P4-päätöksessä. Erikseen sovittaessa tukihenkilö voi kuitenkin tukea jälkiarvioinnin 

tekemisessä. 

 

Tuki- ja katselmointiprosessista on tehty yksinkertainen malli, jolla kuvataan koko prosessi. 

Malli on esitetty kuvassa 30. 

 

 

Kuva 30. Projektien tuki- ja katselmointiprosessin malli Loviisan voimalaitoksella 
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8 TYÖN TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

8.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää Loviisan ydinvoimalaitoksen projekteja varten tuki- 

ja katselmointiprosessi. Prosessin on tarkoitus varmistaa projektien onnistuminen 

tavoitteissaan. Lisäksi se laajentaa projektitoimiston tarjoamia palveluita. Projektien tuen 

tarvetta selvitettiin projektitoimiston omilla workshopeilla sekä asiakaskyselyillä, jotka 

kohdistettiin Loviisan voimalaitoksen projekteille. Nykytilaselvityksellä saatiin esiin kolme 

tärkeintä kehityskohdetta jokaisesta projektivaiheesta ja niihin ideoitiin ratkaisuja. Osa 

ratkaisuista hyödynnettiin laadituissa tarkistuslistoissa ja toisia ratkaisuja vietiin eteenpäin 

projektitoimiston muiden kehitystöiden yhteydessä. Prosessia lähdettiin kehittämään 

palvelumuotoiluidealla hyödyntämällä kehittämiskokeiluja, laadittiin tarkistuslistat 

projektivaiheittain tukihenkilöiden ja projektien tueksi. Lisäksi laadittiin ehdotus 

prosessimittareiksi, tehtiin ehdotelma projektien vallinasta prosessiin sekä tukihenkilön 

valinnasta projektille. Työn avulla vastattiin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat Loviisan projektien tärkeimmät tarpeet ja kehittämiskohteet tuki- ja 

katselmointiprosessiin liittyen sekä asiakas että palvelutuotannon näkökulmasta 

katsottuna? 

 

Loviisan voimalaitoksen projektien tueksi ei ollut aiemmin tuki- ja katselmointiprosessia 

olemassa. Projektitoimisto (PMO) kuitenkin tuki ja neuvoi projekteja, mikäli niiltä tuli 

kysymyksiä. PMO oli myös yhteydessä projektiin, jos huomattiin projektin tuottamissa 

dokumenteissa, etenkin porttipäätösvaiheen dokumenteissa, puutteita tai korjaamistarpeita. 

Toteutusvaiheessa olevat projektit laativat kuukausittain edistymisraportin, mutta niitä ei 

PMO:ssa laajemmin käyty läpi. Se oli lähinnä muutaman henkilön varassa.  

 

Prosessikehityksen alussa tehtiin nykytilaselvitys. PMO:n johtoryhmä arvioi kehittämiskohteita 

SJR:n, PMO:n ja projektin näkökulmasta. PMO:n omassa selvityksessä koettiin tärkeäksi 

kehittää projektikulttuuria ja saada projektitoiminnalle laajemmin hyväksyntää sekä positiivista 

imagoa. Haluttiin myös varmistusta projektien onnistumiselle. SJR:n ja PMO:n näkökulmista 
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projekteilta pitäisi saada laadukkaampia ja ajantasaisempaa tietoa. Myös projektien haasteista 

ja riskitilanteesta haluttiin saada enemmän tietoa päätöksentekoa varten. Lisäksi arvioitiin, että 

SJR tarvitsee paremman ja varmemman näkyvyyden valmistelussa olevista projekteista, 

etenkin milloin ne olisivat tulossa porttipäätöksiin. Projektien näkökulmasta PMO arvioi 

tarpeelliseksi saada projekteille lisää ymmärrystä projektiin liittyvistä prosesseista, oppia 

menettelyistä, neuvontaa dokumenttien laadintaan sekä tukea sidosryhmähallintaan.   

 

Asiakasnäkökulma selvitettiin projektipäälliköille ja omistajille tehdyssä kyselyssä. Vastausten 

määrä oli melko suppea. Kuitenkin vastaukset toivat kehitystarpeet selkeästi esiin ja niissä oli 

tunnistettu samoja teemoja PMO:n oman selvityksen kanssa. Vastauksia voitiin pitää 

edustavina kaikkien projektien näkökulmasta. Vastaukset toivat esiin, kuinka tärkeässä roolissa 

projektipäällikkö on. Omistajat haluavat kokeneen projektipäällikön, joka hallitsee 

kokonaisuuden. Ongelmaksi koettiin projektipäällikkö- ja muun projektiresurssin vaihtuvuus, 

joka aiheuttaa vähintäänkin aikataulupaineita projektille. Kyselyssä kehittämiskohteiksi nousi 

projektien  osaamattomuus ja ajan puute projektin joissakin tehtävissä, etenkin 

porttipäätösdokumenttien laadinnassa, sidosryhmähallinnassa ja projektiprosessiin liittyvien 

muiden prosessien ja ohjeiden hallinnassa. Myös projektin luovutusmenettelyt koettiin 

vaikeaksi hallita. 

 

Nykytilanteen kartoittamisen lisäksi tehtiin benchmarkkaus kahteen yritykseen, joista 

molemmista tuli hyviä ideoita kehitykseen. Hyödyllisinä oppeina olivat projektin 

edistymisraporttien kehitys ongelmien nopeampaan esiin tuontiin ja niihin puuttumiseen. 

Projektioppien kerääminen ja jakelu projektien käyttöön oli molemmissa yrityksissä hyvällä 

tasolla. Hyvää esimerkkiä olivat myös panostaminen projektin alkuvaiheeseen, projektien 

tarkemmat katselmoinnit muutaman kerran vuodessa, osaajaverkoston kehittäminen sekä 

mittareiden laadinta prosessiin.  

 

2. Miten projektien tuki- ja katselmointiprosessi saadaan kehitetyksi nopealla 

aikataululla asiakkaat ja sidosryhmät huomioiden? 

 

Kehitystyössä käytettiin palvelumuotoilua, jossa hyödynnetään asiakaskyselyitä ja 

haastatteluita. Niiden avulla pyritään ymmärtää paremmin asiakas ja heidän tarve. 
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Palvelumuotoilussa hyödynnetään iteratiivista menetelmää, jossa ratkaisusta kehitetään 

nopeasti ensimmäinen versio ja sitä kehitetään edelleen ja toistetaan, kunnes tavoite on 

saavutettu. (Tuulaniemi, 2011)  

 

Nykytilaselvityksestä saatiin kehittämiskohteita melko laajasti. Kehittämiskohteista laadittiin 

PMO:n toimesta kolme tärkeintä asiakaskokemuksen kehittämiskohdetta projektivaiheittain. 

Kehittämiskohteiden ratkaisuja ideoitiin eri projektivaiheisiin ja saatiin lopuksi koottua 

priorisoidut ratkaisut, joita vietiin kehittämisen seuraavaan vaiheeseen. Nykytilaselvitys ja sen 

pohjalta tehty analyysi kesti noin kaksi kuukautta. 

 

Kehittämiskokeilut on yksi palvelumuotoilun menetelmä, jota käytettiin tässä työssä. 

Kehittämiskokeiluja tehtiin kaksi kierrosta eri vaiheissa oleviin projektiin. Kokeilusta vastasi 

PMO:n johtoryhmästä koostuva tukihenkilö-ryhmä. Kokeilujen välissä oli noin puoli vuotta, 

jonka aikana projektit pääsivät hyödyntämään uutta prosessia ja sen palveluita. 

Kehittämiskokeilujen välissä  laadittiin tarkistuslistoja eri projektivaiheisiin kirjallisuudesta 

saatujen tietojen pohjalta. Tarkistuslistat laadittiin yhteistyössä projektiin liittyvien muiden 

prosessien vastaavien henkilöiden kanssa. Tarkistuslistoja hyödynnettiin kehittämiskokeilujen 

toisella kierroksella. Lisäksi prosessiin tehtiin joitakin muutoksia ensimmäisen kierroksen 

palautteiden pohjalta.  

 

Kehittäminen käyttöönottoon asti kesti noin vuoden. Prosessin kehittäminen palvelumuotoilun 

avulla kehittämiskokeilun menetelmällä huomioi asiakkaat hyvin ja oli nopeaa. Haastetta toi 

kehittäminen muun työn ohessa ja pientä viivettä havaittiin myös käyttöönottovaiheessa.   

 

3. Miten tuki- ja katselmointiprosessi saadaan osaksi nykyisiä toimintoja 

 

Tuki- ja katselmointiprosessin kehittäminen  toteutettiin isoon ja hieman kankeaan 

organisaatioon, jolle on kehittynyt omanlainen kulttuuri. Kun voimalaitos aloitti toimintansa, 

yrityskulttuuri oli nuori ja organisaation yhteiset uskomukset, oletukset ja arvot toimivat 

perusliimana, organisaatio kehittyi yhdessä onnistumisten avulla. Scheinin (2010, s.115) 

mukaan nuori organisaatio ilmaisee kulttuurinsa selvästi, yhtenäistää ja opettaa sitä uusille 

tulokkaille. Kulttuurin kehityskulku sisältää organisaation eri osien sopeutumisen niiden omiin 
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ympäristöihin luoden alakulttuureja, jotka vaikuttavat myös ydinkulttuuriin. (Schein 2010, 

s.116) Jos kulttuuria ei johdeta oikein sekä annetaan oletusten ja arvoja loukkaavan toiminnan 

jatkua, johtaa se yrityskulttuurin epäsuopeaan tilaan (Schein 2010, s.120).  

 

Loviisan voimalaitoksen organisaatiokulttuuria voidaan pitää nyt keski-ikäisenä. Keski-ikäistä 

kulttuuria on vaikeampi muuttaa, koska kulttuuri on syvällä rutiineissa (Schein 2010, s.159). 

Voimalaitoksella projektien toteuttaminen koetaan joskus hankalaksi ja projektit kokevat 

torjutuksi tulemisen tunnetta linjaorganisaation suunnalta. Tuki- ja katselmointiprosessin 

kehittämisen on ajateltu huomioivan tämän, koska projektit saavat tukea projektijohtamiseen, 

projektiprosessin sekä siihen liittyvien muiden prosessien hallintaan, päätöksenteon haasteisiin 

sekä sidosryhmien hallintaan. Voidaan ajatella, että tuki- ja katselmointiprosessin myötä 

projektit ymmärtävät paremmin kokonaisuutta sekä laitoksen toimintoja ja osaavat ottaa ne 

paremmin huomioon. Tavoitteena on, että samalla saadaan organisaatiokulttuuri sekä 

linjaorganisaation ja projektien välinen yhteistyö kehittymään parempaan suuntaan.  

 

Kirjallisuuden pohjalta saatua tietoa palvelumuotoilusta ja organisaation muuttamisesta 

huomioitiin kehityksessä, käyttöönotossa ja jalkautuksessa. Projektien omistajat, 

projektipäälliköt, SJR ja muut liittyvät prosessit huomioitiin kehitysvaiheessa ja oletettiin, että 

osallistamalla ja huomioimalla heidät kehitysvaiheessa, saadaan sitoutumisaste korkealle. 

Myös tukihenkilöt olivat kehityksessä koko ajan mukana. Lisäksi kehittämisen loppuvaiheessa 

heille laadittiin tehtävänkuvat sekä koulutettiin tehtäväänsä.  

 

Useat tutkijat ovat väittäneet, että noin 70% organisaatiomuutoksista epäonnistuu. Väitettä 

eivät kaikki tutkijat tue muun muassa riittävän pätevän ja luotettavan empiirisen näytön 

puuttumisen vuoksi. (Huges 2011) Tuki- ja katselmointiprosessin käyttöönotosta noin 1,5 

vuoden kuluttua tehtiin asiakaskysely prosessin toimivuudesta ja hyödyllisyydestä sekä 

haastateltiin tukihenkilöt. Palautteiden pohjata voi todeta, että käyttöönotossa on ollut haasteita. 

Osa asiakkaista ei ole tietoisia prosessista, osa puolestaan kokee sen myötä saaneen hyvää tukea 

ja projektia edistetyksi paremmin. Asiakkaiden mielestä tukihenkilötoimintaan tulee kuitenkin 

panostaa enemmän sekä saada projektitapaamiset kuukausittaisiksi. Tukea ja neuvontaa 

tarvitaan lisää dokumenttien laadintaan. Lisäksi asiakkaat ehdottivat syvempään ja tarkempaan 

projektin katselmointia.  
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Tukihenkilöiltä pyydettiin arvio muun muassa omasta onnistumisesta, tarkistuslistoista ja ajan 

riittävyydestä. Tukihenkilöiden panos projektien tukemiseen vaihteli tukihenkilöiden välillä. 

Tukihenkilöt kokivat ajankäytöllisiä haasteita, koska tukihenkilötehtävät tulivat oman työn 

ohelle. Asiakkaat arvostivat tukihenkilöiden osaamista, kuitenkin osa tukihenkilöistä koki 

tarvitsevansa lisää oppia aiheeseen.  

 

Tarkistuslistat oltiin koettu hyödyllisiksi ja olivat hyvänä tukena projektin eri vaiheissa. Pientä 

kehitystä tai päivitystarvetta tarkistuslistoissa tunnistettiin. Kaikki projektit eivätkä kaikki 

tukihenkilöt olleet tarkistuslistoja kuitenkaan hyödyntäneet. Viestintää niiden olemassaolosta 

voisi siten tehostaa.  

 

Yleisesti voidaan todeta, että projektien tuki- ja katselmointiprosessi on tarpeellinen ja se 

hyödyttää projektin onnistumisessa. Prosessin vienti organisaatioon koettiin tapahtuneen liian 

pehmeästi, eikä organisaatiossa ollut tapahtunut toivottua muutosta täysimittaisesti. Syynä voi 

olla hankaluudet iäkkäämmän kulttuurin muuttamisessa tai muutosprosessissa on edetty liian 

nopeasti, kuten Rissanen et al. (1996) esittää. Muutoksen eri vaiheissa jokaisen tulee tietää 

tehtävänsä ja ylemmältä johdolta tämä vaatii jatkuvaa keskusteluyhteyttä ja tiedottamista 

muutoksen edistymisestä. Väitteeseen, että 70% organisaatiomuutoksista epäonnistuu, ei 

kannata uskoa tai lannistua, vaan viedä muutos ponnekkaammin organisaation hyödyksi. 

 

4. Miten kehitetty tuki- ja katselmointiprosessi käytännössä toimii, onko vaikutusta 

projektien onnistumiseen havaittavissa ja onko prosessiin tarkoituksenmukaista 

tehdä muutoksia? 

 

Käytännössä tuki ja katselmointiprosessi toimii kehitetyn mallin mukaisesti. Kuten edellä 

todettiin, organisaatio ei ole täysin vielä omaksunut prosessia. Pientä muutosta on 

todennettavissa projektien tukemisen kehityksessä, jossa tukihenkilöt arvioivat sen kasvaneen 

yhdellä yksiköllä 6,4:ään. Arviointiasteikko on välillä 1-10. Omaan tavoitteeseen 8,3 on 

kuitenkin vielä matkaa. Asiakaspalautteen mukaan tuki- ja katselmointiprosessi arvioitiin 3,7 

arvoiseksi tällä hetkellä, arviointiasteikko 1-5. Prosessimittareissa on ehdotettu tavoitteeksi 4, 

joka pienellä kehityspanoksella olisi hyvinkin saavutettavissa.  
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Projektien onnistumisen kasvun havainnointi on hankalaa. Loviisan investointi indeksiä voi 

pitää yhtenä projektien onnistumisen mittaamisen keinona ja se onkin otettu yhdeksi osaksi 

tässä työssä ehdotettuja mittareita. Onnistumistason vaihtelu viime vuosina on ollut 40-70%:n 

välillä. Onnistumistason korottaminen pysyvästi yli 70%:n voisi olla hyvä, realistinen ja 

kannustava tavoite. Tuki- ja katselmointiprosessille laadituissa mittareissa on hyödynnetty 

kirjallisuudesta ja benchmarkkauksesta saatuja tietoja sekä arvioitu niitä kehitetyn prosessin 

näkökulmasta. Mittareita ei ole otettu vielä käyttöön, mutta niillä voi jatkossa seurata 

onnistuneiden projektien %-asteen lisäksi projektien uudelleenhyväksyttämisten kehitystä. 

Tarpeen mukaan tukea ja kehitystä voi suunnata mittareiden pohjalta oikeaan suuntaan. 

Todennäköisesti vaaditaan hiukan aikaa, että prosessivaikutus alkaa projektien onnistumisen 

tuloksissa näkyä.  

 

Tukihenkilöhaastatteluissa nousi esiin, että prosessin alkupäätä olisi hyvä kehittää. Tämän 

diplomityön yhteydessä on tehty ehdotus prosessiin valittavien projektien valintakriteereistä 

sekä arvioitu perusteita tukihenkilön valintaan. Näitä ei vielä olla keskusteltu tukihenkilöiden 

kanssa eikä siten otettu käyttöön. Kehitystarpeena on noussut projektien tarkempi katselmointi. 

Tämä tuli esiin asiakaspalautteista sekä tukihenkilöiden haastatteluista.  

 

8.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Tämä kehittämistyö tuotti Loviisan voimalaitoksen projekteille tuki- ja katselmointiprosessin, 

joka otettiin käyttöön kehittämisen valmistuttua. Tukihenkilöiltä ja asiakkailta saatujen 

palautteiden pohjalta voi todeta, että organisaation muutoksessa ja prosessin käyttöönotossa on 

vielä puutteita. Muutosjohtamisessa korostuu viestinnän rooli, johon jatkossa tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. Fortumilla on käytössä työn kappaleessa 4.6 esitetty muutoksenhallinnan 

malli, jota voisi hyödyntää jatkossa tämän prosessin käytäntöön viemisessä. Muutosta voi 

seurata mittareilla, mutta muutoksen pysyvyyden seuraamiseksi voisi tehdä haastatteluita ja 

kyselyitä (HyvänMitta 2019).  

 

Jatkotoimenpiteenä voisi tukihenkilöiden roolia, vastuuta ja osaamista tutkia tarkemmin. Myös 

projektienseurantakokouksia voisi kehittää ja niiden yhteydessä korostaa enemmän 
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tukihenkilön tehtävää, esimerkiksi tukihenkilön oma raportti toiminnastaan sekä kuvaavampi 

tilanneraportti tukiprojekteista. Tällä hetkellä kokouksissa ollaan keskitytty enemmän uusien, 

mahdollisesti tuen piiriin otettavien projektien löytämiseen. Tukihenkilöiden osaamisella on 

suuri rooli, osaamisen tasoa voisi kartoittaa ja löytää kunkin tukihenkilön vahvuudet ja 

kehityskohteet. Tässä voisi hyödyntää projektipäälliköille laadittua osaamiskartoitusta. 

Tukihenkilöitä pyydettiin tämän diplomityön yhteydessä nimeämään osaamisalueensa, mutta 

ehdotettu osaamiskartoitus osoittaisi laajemmin eri osa-alueiden osaamistason: yleinen- ja 

projektijohtamisen osaamisen, toimintaympäristön tunteminen, ihmisten johtamis- ja 

vuorovaikutusosaaminen sekä tukihenkilön itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot. 

Kartoituksen avulla saataisiin kokonaisnäkemys tukihenkilöiden osaamisesta ja sopivuudesta 

eri projekteille sekä tukihenkilöt voisivat hyödyntää paremmin toistensa osaamisia. 

Tukihenkilöiden määrä toivottavasti kasvaa käyttölupahakemuksen myötä tulevan 

projektimäärän kasvun vuoksi. Osaamiskartoituksen avulla voisi päättää, millaista osaamista 

uudelta tukihenkilöltä vaaditaan, jotta se täydentää ryhmän osaamista sekä vastaa tulevien 

projektien tarpeita.  

 

Toisena jatkotoimenpiteenä ehdotetaan projektin katselmoinnin kehittämistä. Tuulaniemen 

(2011) mukaan kehitysprosessin onnistumista tulee arvioida ja palvelua hienosäätää saatujen 

palautteiden ja kokemusten pohjalta. Asiakaspalautteiden ja tukihenkilöhaastattelujen pohjalta 

toivottiin projektin katselmoinnin säännöllisyyttä ja syventämistä. Katselmointi on osa tuki- ja 

katselmointiprosessia, mutta tähän mennessä tukihenkilöt ovat keskittyneet pääosin avun ja 

tuen antamiseen. Katselmointi tarkentaa tietoa muun muassa eteneekö projekti 

suunnitelmallisesti ja miten projektien asiakirjojen hallinta on hoidettu, sekä kuinka 

projektipäällikkö ja omistaja hallitsevat tehtävänsä. Katselmointi on osa projektin 

laadunvarmennusta. Katselmointi voi olla projektille myös oppien saanti tapahtuma, mikäli 

projektinjohdollisissa osaamisissa tai menettelyissä on puutteita. Projektien katselmoinneista 

saatu tieto tulee käsitellä vähintäänkin projektienseurantakokouksessa, mahdollisesti myös 

SJR:ssä. Katselmointi luontevimmin tapahtuisi ennen porttipäätöksiä, mutta myös, jos 

tukihenkilö huomaa normaalin edistymisraportoinnin yhteydessä viitteitä ongelmista tai 

riskeistä. Varsinaiseen katselmointiin voisi osallistua useampi tukihenkilö, jotka keskittyvät 

katselmoimaan projektia eri näkökulmista. Katselmointi parantaa yhteistyötä, toiminnan 

hallittavuutta sekä oppimista.  
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Liite 2. Haastattelukysymykset 

__________________________________________________________________________ 

 

KYSYMYKSET Nykytilaselvitys projektien omistajille ja projektipäälliköille  

1. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat nykyisille projektipäällikköpalveluille? 

2. Minkä kouluarvosanan (4-10)  annat nykyiselle PMO:n tarjoamalle projektityön opastukselle 

ja tuelle? 

3. Mitkä asiat PMO:n tarjoamista tukipalveluista olet kokenut hyviksi? 

4. Mitkä asiat PMO:n tarjoamista tukipalveluista olet kokenut heikoiksi? 

5. Millaisia tukipalvelutarpeita tarvitset projektiin koko projektin elinkaaren aikana?  

6. Millaisia tukipalvelutarpeita tarvitset projektiin projektin valmisteluvaiheeseen P0-P1? 

7. Millaisia tukipalvelutarpeita tarvitset projektiin projektin suunnitteluvaiheeseen P1-P2? 

8. Millaisia tukipalvelutarpeita tarvitset projektiin projektin toteutusvaiheeseen P2-P3? 

9. Millaisia tukipalvelutarpeita tarvitset projektiin projektin lopetusvaiheeseen P3-P4? 

___________________________________________________________________________ 

KYSYMYKSET Palaute, tukihenkilöt 

 

1. Miten koet onnistuneesi tukihenkilönä? 

 

2. Onko sinulla ollut riittävästi aikaa tukihenkilönä toimimiseen? 

 

3. Kuinka usein olet ollut yhteydessä projektiin? 

 

4. Millaista ohjausta olet antanut projektille? 

 

5. Oletko hyödyntänyt tarkistuslistoja ja ovatko ne olleet hyödyllisiä? 

 

 

(jatkuu) 
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6. Tarvitsisiko tarkistuslistoja kehittää / miten? 

 

7. Miten haluaisit kehittää itseäsi tukihenkilönä ? 

 

8. Miten kehittäisit tuki- ja katselmointiprosessia paremmaksi? 

___________________________________________________________________________ 

 

KYSYMYKSET Palaute, projektipäälliköt / omistajat 

 

1. Mikä on projektisi / projektiesi luokitus (A,B,C)? 

2. Mikä on projektisi / projektiesi viimeisin porttipäätös? 

3. Onko projektillesi / projekteillesi nimetty tukihenkilö?  

4. Olisitko tarvinnut projektiisi / projekteihisi tukihenkilön? 

5. Mihin projektinjohdollisiin asioihin olisit tarvinnut tukihenkilöä? 

6. Kuinka usein arvioisit tarvitsevasi tukihenkilöä (krt/kk)? 

7. Pitäisikö mielestäsi projektin itse päästä vaikuttamaan tukihenkilön valintaan? 

8. Oletko saanut tukea/ohjausta/neuvontaa omalta tukihenkilöltäsi? 

9. Onko saatu tuki ollut tarpeellista? 

10. Onko saatu tuki ollut oikea-aikaista? 

11. Kuinka usein haluaisit/tarvitsisit tukea projektillesi (krt/kk)? 

12. Millaista tukea tarvitsisit? 

13. Onko saatu tuki vaikuttanut projektiisi edistävästi? 

14. Miten yhteistyö tukihenkilön kanssa on sujunut? 

(jatkuu) 
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15. Onko tukihenkilöllä ollut riittävä osaaminen? 

16. Mitä osa-aluetta tukihenkilön tulisi mielestäsi kehittää?  

17. Oletko hyödyntänyt Loviisan Investoinnit ja projektit -SharePoint sivuilta löytyviä 

tarkistuslistoja eri projektivaiheisiin? 

18.  Jos olet käyttänyt apunasi tarkistuslistoja, oliko niistä hyötyä ja millaista hyötyä? 

19. Jos olet hyödyntänyt tarkistuslistoja, onko niitä mielestäsi tarpeen kehittää? 

20. Miten kehittäisit tuki- ja katselmointiprosessia edelleen? 

21. Millä arvosanalla asteikolla 1-5 arvioisit tuki- ja katselmointiprosessia (1 heikko ja 5 

prosessi toimii hyvin)?  

___________________________________________________________________________ 
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