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1

JOHDANTO

1.1

Työn tausta

Projektien merkitys on viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävään rooliin niin
julkisyhteisöissä kuin liike-elämän puolella. Projekti soveltuu organisoinnin
muotona joustavuutensa ansiosta erinomaisesti nykyajan nopeatempoiseen ja
alati muuttuvaan toimintaympäristöön. Kuitenkin useiden tutkimusten mukaan
etenkin tietojärjestelmäprojekteissa epäonnistumisaste on huolestuttavan suuri ja
useiden lähteiden mukaan jopa suurinta osaa tietojärjestelmäprojekteista pidetään
epäonnistuneina. Osittain tämä johtuu väärästä suhtautumisesta projektien
onnistumisen arviointiin, sillä esimerkiksi projektien asiakastyytyväisyysmittausten
rooli organisaatioissa on usein näennäinen ja vaikka asiakkaan tyytyväisyydestä
oltaisiinkin kiinnostuneita, on lähtökohta mittaamiseen täysin väärä.

Nykyisellään projektien onnistumista arvioidaan edelleen vuosikymmeniä vanhan
rautaisen

kolmion

aikataulussa

ja

perusteella,

jossa

kustannusarviossa

onnistumista

pysymisen

arvioidaan

sovitussa

ennalta

annettujen

sekä

määrityksien toteutumisen perusteella. Tämä alun perin raskaan teollisuuden
sisäiseen seurantaan kehitetty mittaristo on lähtökohdiltaan toimittajalähtöinen ja
tähtää

projektin

vaikuttavuuden

sisäinen

tehokkuuden

kustannuksella.

Väärät

parantamiseen
mittarit

projektin

projektin

ulkoisen

onnistumiselle

kannustavat projektihenkilöstöä väärien tavoitteiden saavuttamiseen ja näin ollen
väärien

asioiden

asiakaslähtöisen

priorisointiin
organisaation

projektien
tulisikin

suorituksessa.

rakentaa

projektien

Nykyaikaisen
onnistumisen

seurantajärjestelmä asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti.

Baswarella on ymmärretty asiakkaiden erilaisille projekteille asettamat tavoitteet
sekä

todettu,

ettei

nykyisellä

kyselytyyppisellä

projektien
5

asiakastyytyväisyydenarviointimenetelmällä

voida

saada

riittävän

kattavaa

kokonaiskuvaa asiakkaan arviosta projektin onnistumisesta. Tästä johtuen tässä
diplomityössä pyritään mallintamaan asiakkaan projektin menestyksellisyyden
rakentumista sekä tätä kautta kehittämään kokonaisvaltaisempaa järjestelmää
projektien onnistumisen selvittämiseen.

1.2

Tämän

Työn tavoitteet ja rajaus

työn

tavoitteena

on

rakentaa

malli

projektien

kokonaisvaltaisen

onnistumisen seurantaan Baswaren tietojärjestelmätoimitusprojekteissa. Työssä
pyritään mallintamaan aiempaan kirjallisuuteen perustuen projektin onnistumisen
seurantaan vaikuttavia tekijöitä. Tämän mallin perusteella työssä on tarkoitus
analysoida Baswaren nykyisen projektien mittausjärjestelmän heikkouksia ja tätä
kautta täydentää nykyistä mittaamisjärjestelmää uusin seurantamenetelmin.

Malli

tullaan

erityispiirteitä,

rakentamaan
minkä

ottaen

vuoksi

malli

huomioon
on

rajattu

tietojärjestelmäprojektien
koskemaan

nimenomaan

tietojärjestelmäprojekteja eikä niinkään yleisesti kaikentyyppisiä projekteja. Lisäksi
tietojärjestelmäprojektien sovellusalueellakin työn konkreettiset konstruktiot on
kehitetty silmällä pitäen Baswaren toiminnan kontekstuaalisia erityispiirteitä, joten
työn

tuloksien

toteutus

tietojärjestelmäprojekteihin.

ei
Sen

sellaisenaan
sijaan

ole

projektin

yleispätevä

onnistumisen

kaikkiin
seurannan

mallintaminen on yleispätevä kaikenlaisia tietojärjestelmäprojekteja silmällä pitäen
sekä pääpiirteiltään myös muiden projektityyppien kannalta.

Vaikka projektien onnistumisen seurantajärjestelmän antaman palautteen avulla
organisaatio pystyy kehittämään toimintaansa, niin työn tavoitteena on kehittää
nimenomaan

onnistumisen

seurantajärjestelmää,

ei

niinkään

selvittää

tietojärjestelmäprojektien epäonnistumisten tai onnistumisten yleisimpiä syitä ja
pohtia projektitoiminnan kehittämistä tältä kannalta.
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1.3

Tutkimuksen toteutus

Edellä esitetyt työn tavoitteet aiotaan saavuttaa ensinnäkin perehtymällä kattavasti
projektien

onnistumista

ja

sen

mittaamista

käsittelevään

akateemiseen

kirjallisuuteen, joiden perusteella itsenäisen ongelmanratkaisu- ja mallintamistyön
avulla pyritään esittämään projektien onnistumisen mittaamiseen keskeisesti
vaikuttavat

tekijät.

Kirjallisuuteen

perehtymisellä

ja

itsenäisellä

ongelmanratkaisutyöllä on erittäin suuri painoarvo työn onnistumisen kannalta,
sillä vaikka projektien onnistumisesta on kirjoitettu varsin runsaasti, on sen
käsitteellisen mallintamiseen kiinnitetty huomiota selkeästi harvemmin, minkä
vuoksi kirjallisuudesta ei vielä tällä hetkellä löydy projektien onnistumisen
mittaamista kokonaisvaltaisesti käsitteleviä kirjoituksia. Tämän vuoksi projektin
onnistumisen seurannan mallintaminen joudutaan tekemään työn varsinaisen
ratkaisun pohjaksi perehtymällä varsin laajasti projektin onnistumista ja sen
mittaamista koskevaan kirjallisuuteen.

Kirjallisuuteen perehtymisen ja itsenäisen ongelmanratkaisutyön lisäksi työn
varsinaiset tavoitteet on tarkoitus tavoittaa keräämällä kehitetyn mallin pohjalta
empiirista aineistoa Baswaren projektien kontekstuaalisista seikoista, joiden
perusteella voidaan esittää varsinaiset ratkaisut työn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Työssä käytetään sekundaarista empiiristä aineistoa Baswaren projektien
asiakastyytyväisyyskyselyistä, jonka perusteella arvioidaan kuinka projektien
onnistumisen seuranta on Baswarella tällä hetkellä toteutettu. Muutoin empiriisen
aineiston keräysmetodina käytetään osallistuvaa havainnointia, sillä työn kirjoittaja
työskentelee itse Basware Finlandin projekteja toteuttavassa organisaatiossa.
Empiirisen aineiston avulla täydennetään mallin kontekstuaalisia seikkoja ja
lopulta tämän pohjalta kehitetään Baswaren projektien onnistumisen seurantaa
mallin osoittamien suuntaviivojen mukaisesti.

1.4

Raportin rakenne

7

Työ rakentuu siten, että ensimmäisessä varsinaisessa aihetta käsittelevässä
luvussa kaksi perehdytään projektitoiminnan ja – liiketoiminnan käsitteisiin, etenkin
tietojärjestelmäprojektien kannalta. Tässä luvussa pyritään rakentamaan taustaa
projektien onnistumisen seurannan vaikutuksista projektiliiketoimintaa harjoittavan
yrityksen

toimintaan.

markkinointiin
merkitykseen

ja

Luvussa

kolme

perehdytään

asiakastyytyväisyyteen,

yritystoiminnassa.

Tällä

tarkemmin

sekä

on

niin

palveluiden

asiakastyytyväisyyden
ikään

tarkoitus

kuvata

asiakastyytyväisyyden syntymistä koetun palvelun laadun perusteella sekä
asiakastyytyväisyyden merkitystä yritystoiminnan menestyksellisyyteen. Luvussa
neljä analysoidaan projektin onnistumisen käsitettä sekä tutkitaan siihen läheisesti
liittyviä käsitteitä, kuten projektin tavoitteita ja onnistumiskriteereitä. Viimeisessä
kirjallisuuteen perustuvassa
onnistumisen

arviointia

luvussa

sekä

viisi

lähestytään

esitellään

erilaisia

tarkemmin

kirjallisuudessa

projektin
esiintyviä

menetelmiä projektin onnistumisen arviointiin.

Työn empiriaosuus alkaa luvusta kuusi, jossa pyritään rakentamaan synteesi
kirjallisuudessa esiintyneistä projektien onnistumisen mittaamiseen vaikuttavista
tekijöistä

ja

tätä

kautta

mallintamaan

projektien

onnistumisen

arviointia.

Viimeisessä luvussa seitsemän perehdytään tarkemmin Baswaren Finlandin
toimintaan sekä organisaation suorittamiin tietojärjestelmien toimitusprojekteihin.
Tässä

luvussa

analysoidaan

ensinnäkin

organisaation

keräämää

projektinpalautekyselyn aineistoa kahden viime vuoden ajalta ja verrataan
analyysin tuloksia luvussa kuusi esitettyyn malliin. Lisäksi luvussa analysoidaan
nykyistä projektien onnistumisen arviointimenetelmää ja ehdotetaan parannuksia
nykyiseen menetelmään sekä esitetään kokonaan uusi menetelmä projektien
kokonaisvaltaisemman onnistumisen seurantaan.

Raportti on rakennettu siten, että kaksi viimeistä empiriaa koskevat luvut voidaan
lukea tutustumatta teoriaosuuteen, vaikkakin varsinkin luvussa kuusi on runsaasti
viittauksia teoriaosuuteen. Koska luvussa kuusi esitetty malli perustuu vahvasti
teoriaosuudessa

esitettyihin

seikkoihin,

saa

mallin

rakentumisesta
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kokonaisvaltaisemman
ainoastaan

mallin

kuvan

tutustumalla

käytännön

hyödyistä

ensin

teoriaosuuteen.

kiinnostunut

lukija

saa

Kuitenkin
riittävän

kokonaiskuvan mallin käytännön hyödyntämiseen myös lukematta teoriaosuutta.

1.5

Yritysesittely: Basware Oyj

Basware Oyj on hankintojen, osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä
talousohjaukseen ratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys. Yritys on perustettu
vuonna 1985 ja se listautui Helsingin pörssiin vuonna 2000. Yrityksen pääkonttori
sijaitsee Espoossa, minkä lisäksi yrityksellä on toimipisteitä muualla Suomessa
sekä kahdeksan tytäryhtiötä Euroopassa sekä yksi Yhdysvalloissa. Baswaren
palveluksessa työskentelee yli 700 työntekijää, minkä lisäksi yhtiön tuotteita myy
yli 30 jälleenmyyjää yli 30 maassa. Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 86 miljoonaa
euroa, josta yli puolet tuli Suomen ulkopuolelta.(Yritys 2009).

Baswaren tuotteilla on 850 000 loppukäyttäjää yli 40 maassa (Yritys 2009).
Yrityksen

tavoitteena

on

vahva

kasvun

ja

kannattavuuden

vuosittainen

parantaminen. Lisäksi yhtiön strategisina päämäärinä on yhtiön tunnettavuuden
kasvattaminen

maailmanlaajuisesti,

maailmanlaajuisten

suurasiakkuuksien

hankinta sekä asiakashallinnan kehittäminen kypsillä markkinoilla. Yritys pyrkii
kehittämään

tarjoamaansa

hankinnasta

–

maksuun

–palveluiden

automatisointiasteen kasvattamisella sekä tuotekehitystoiminnan kehittämisellä
vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeisiin. (Vuosikertomus 2008, s.5-6).

Vuonna 2008 yrityksen liikevaihto kasvoi noin 17 ja liikevoitto 15 prosenttia, mitä
voidaan

pitää

piinaamassa

haastavassa

riippumattoman
sähköisten

erinomaisena

suorituksena

kansainvälisen

markkinatilanteessa.

markkinatutkimusyhtiö

laskuautomaatioratkaisujen

Forrester

Lisäksi

finanssikriisin
yhtiö

arvioitiin

Researchin

tutkimuksessa

markkinajohtajaksi

maailmassa.
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Tutkimuksessa erityistä kiitosta saivat yhtiön strategia, palvelutarjoama sekä
alueellinen kattavuus. (Vuosikertomus 2008, s.5-6).

Baswaren

tuoteperhe

koostuu

kuudesta

eri

sovellusalueesta,

jotka

ovat

hankintojen hallinta, laskuautomaatio, maksuautomaatio, suunnittelu ja raportointi,
yhteyspalvelut
prosessien

sekä
integrointi

johdon

konsultointi.

yhdistää

Yrityksen

hankintojen

hankinnasta-maksuun

hallinta,

laskuautomaatio,

maksuautomaatio sekä yhteyspalveluiden tuoteperheiden sovellukset. Lisäksi
suunnittelu- ja raportointi –tuoteperheellä

voidaan lisätä talousprosessien

läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta sekä automatisoida tilinpäätösrutiineja. Johdon
konsultointi palvelut käsittävät hankejohtajuuspalveluita, konsultointipalveluita
käyttöönottoprojekteissa

sekä

sovellusten

parhaiden

käytäntöjen

konsultointipalveluita hankinnasta-maksuun- prosesseissa. (Ratkaisut 2009).
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2

PROJEKTILIIKETOIMINTA

Nykyajan tiivistahtisessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä projektista on
tullut keskeinen organisoinnin muoto (Pinto & Rouhiainen 2001, s.33). Projektien
avulla toteutetaan etenkin erilaisia epäjatkuvia toimintoja, kuten selvitys- ja
kehityshankkeita,

mutta

toisaalta

projekteista

on

tullut

myös

joidenkin

organisaatioiden koko toiminnan ydin. Tällaisia organisaatioita joissa toiminta
perustuu lähes ainoastaan projektien toteuttamiseen, kutsutaan projektiyrityksiksi
(Artto et al. 1998, s.23).

Esimerkkejä tämäntyyppisistä yrityksistä ovat muun

muassa rakennus-, ohjelmisto- sekä konsultointiyritykset.

”Projektiliiketoiminnalla

viitataan

kokonaisvaltaisesti

sellaisen

yrityksen

–

projektiyrityksen – toimintaan, joka toteuttaa ja toimittaa projekteja asiakkailleen”
(Artto et al. 1998, s.23). Projektinhallinta on projektin hallitsemista ja johtamista
projektin sidosryhmien tarpeet ja odotukset täyttämiseen johtavalla tavalla, kun
taas projektitoiminta on käsitteenä laajempi ja käsittää projektinhallinnan lisäksi
projektiyrityksen koko projektiliiketoiminnan hallinnan (Artto et al. 1998, s.23).
Projektiyritys on sellainen yritys, joka toteuttaa liiketoimintaansa projektien kautta.
Tällöin puhutaan projektiliiketoiminnasta, johon kuuluu projektiyrityksen kannalta
keskeiset liiketoiminnan prosessit, kuten projektien myynti ja markkinointi,
rahoitus, jälkihoito, käyttö- ja kunnossapito- sekä muut jälkimarkkinapalvelut. (Artto
et al. 1998, s.23).

2.1

Projektiyrityksen liiketoiminnan rakenne

Projektiyrityksen liiketoiminnan perusprosessit voidaan kuvan 1 mukaisesti jakaa
kolmeen osaan, jotka ovat: 1. myynti ja markkinointi, joiden avulla pyritään
hankkimaan asiakkaita luomalla uusia asiakaskontakteja ja tekemällä tarjouksia. 2.
toteutus, jossa valmistelun avulla hankitut projektit toteutetaan ja varsinainen tuote
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toimitetaan asiakkaalle sekä 3. jälkimarkkinapalvelut, jossa asiakassuhdetta
ylläpidetään ja pyritään kehittämään referenssejä sekä lisämyyntiä. (Artto et al.
1998, s.34-35).

Sopimus

Luovutus

Toteutus

Myynti ja

Myynti ja

markkinointi

markkinointi

Kuva 1. Projektiyrityksen perusliiketoimintaprosessit. (Artto et al. 1998, s.34-35).

Liiketoiminnassa jossa samalla asiakkaalle toimitetaan useita projekteja, voidaan
edellä mainittu projektiliiketoiminnan kolmiosainen rakenne nähdä yhtenä
episodina asiakassuhteen kokonaiskuvassa (kuva 2). Episodi on pitkäaikaisen
asiakassuhteen ajallisesti rajallinen kokonaisuus (Kotsalo-Mustonen 1996, s.3435). Jatkuvan asiakassuhteen episodi alkaa uuden projektin markkinointi- ja
myyntivaiheella ja päättyy jälkihoitoon. Tämä malli tuo selkeästi esille asiakkaan
jälkihoidon keskeisen roolin asiakassuhteessa, sillä uuden projektin myynti on
suora jatkumo edellisin projektin jälkihoidosta, ja edeltävän episodin jälkihoidon
avulla

yritys

luo

jälkihoitovaiheen

pohjaa

uudelle

toimenpiteiden

episodille

keskeisinä

ja

lisämyynnille.

tavoitteina

on

Asiakkaan

pitää

yhteyttä

asiakkaaseen, kuunnella asiakasta, ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, tukea
asiakkaan toimintaa, kerätä palautetta ja käyttökokemuksia sekä toimia myynnin ja
markkinoinnin edistämisessä (Artto et al. 1998, s.42).
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Episodi

Asiakassuhde
Kuva 2. Asiakassuhde ja suhteen episodi.

Artto et al. 1998, s.42 pitävät jälkimarkkinapalveluita erityisen keskeisinä
toimintoina

projektiyrityksen

toiminnan

kannalta,

sillä

liiketoiminnassa

onnistuminen edellyttää hyviä asiakasreferenssejä, joiden hankkimisen edellytys
on asiakkaiden tyytyväisyys. Myös lisämyynnin hankkiminen on merkittävä tekijä
varsinkin saturoituneilla markkinoilla, sillä jos uusia asiakkaita on entistä vaikeampi
löytää, korostuu nykyisiltä asiakkailta saatavan lisämyynnin merkitys. Lisämyynnin
edellytyksenä on luonnollisesti tyytyväinen asiakas, sillä asiakas on harvoin
halukas ostamaan lisää yritykseltä joka on laiminlyönyt tätä aiemmissa
projekteissaan.

Asiakkaan jälkihoitovaiheessa keskeistä on yhteydenpito asiakkaaseen sekä
asiakkaan liiketoiminnan tukeminen. Myös palautteen ja käyttökokemusten
järjestelmällinen kerääminen ja hyväksikäyttö ovat tärkeitä myyjäorganisaation
oppimisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Projektien jälkihoidon
kehityskysymyksiä ovat Artto et al. (1998, s.92) mukaan muun muassa
systemaattisen

tiedon

kerääminen

asiakkaan

toiminnasta

sekä

jälkihoitopalveluiden vakiinnuttaminen osaksi yrityksen toimintaa. (Artto et al.
1998, s.42,92) .

2.2

Projektiyritystyypit
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Kaikki projektit eivät luonnollisestikaan ole identtisiä vaan ne vaihtelevat muun
muassa sovellusalueeltaan, kooltaan ja asiakassegmentiltään. Projekti voi olla
esimerkiksi suunnitteluprojekti, laitteen toimitusprojekti tai kokonaisen järjestelmän
toimitusprojekti.

Projektien

erilaisuuden

vuoksi

myös

projektiyrityksiä

on

erityyppisiä. Artto et al. (1998, s.34) luokittelee projektiyrityksiä toimitettavan
kokonaisuuden laajuuden sekä ratkaisun sovellusalueen perusteella kuvan 3
mukaisesti.

Järjestelmä

Järjestelmätoimittajat

Moduuli

Projektiyritys
Suuret komponenttitoimittajat

Komponentti

Erikoissovellukset

Eriytyvät

Standardituotteet

asiakassegmentit

Kuva 3. Projektiyritysten luokittelu toimitettavan järjestelmän laajuuden ja
asiakassegmentin perusteella. (Artto et al. 1998, s.35).

Projektiyrityksen toimittama kokonaisuus voi tässä mallissa olla joko yksittäinen
komponentti, yksittäisistä komponenteista koostuva moduuli, tai kokonainen
järjestelmä. Projektitoimituksen sovellusalue voi puolestaan olla joko hyvin kapea
erikoissovellusalue, tietty/tietyt asiakassegmentti tai laajoille asiakasryhmille
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tarkoitettu standardituote. Esimerkkejä kyseisen matriisin projektiyritystyypeistä
ovat mm.
•

Kapean erikoissovellusalueen järjestelmätoimittaja

•

Tietyn asiakassegmentin tarpeeseen räätälöitävien järjestelmien
toimittaja

•

Standardiosista/

-tuotteista

asiakkaan

tarpeiden

mukaan

räätälöitävien järjestelmien toimittaja. (Artto et al. 1998, s.33-34).

Projektiyrityksiä voidaan luokitella myös niiden osaamisen ytimen perusteella.
Artto et al. (1998, s.34-35) tunnistavat projektiyrityksistä muun muassa
seuraavanlaisia projektiyritystyyppejä:

•

Valmistajalla

osaaminen

perustuu

laitekonseptiin

perustuvaan

osaamisen ja kykyyn yhdistellä omien ja alihankittujen resurssien
avulla toimiva kokonaisuus.
•

Integraattorilla osaaminen perustuu niin ikään kykyyn yhdistellä
komponenteista toimiva kokonaisuus. Integraattorilla ei kuitenkaan
ole omaa valmistusta, mutta sen sijaan se saattaa ottaa osaa
suunnittelutyön lisäksi kokonaisvaltaisesti projektinhallintaan.

•

Suunnittelijalla

toiminta

teknologiseen

suunnitteluosaamiseen,

projekteissa

alihankkijan

perustuu

roolissa

laitteiden

eikä

mutta
ota

ja
yritys

prosessien
pitäytyy

kannettavakseen

taloudellista riskiä projekteissa.
•

Projektihallintapalveluiden myyjällä osaamispohja perustuu projektin
hallinnan osaamiseen. Yrityksellä ei ole teknologista osaamista,
mutta se osaa hallita ja organisoida suuria projekteja. (Artto et al.
1998, s.34-35).
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2.3

Ohjelmistoprojektit

Project Management Institute määrittelee projektin seuraavasti ”Projekti on
väliaikainen yritys jonka tavoitteena on tuottaa uniikki tuote, palvelu tai tulos”
(PMBOK 2004, s.5). Projektin erityispiirteitä verrattuna jatkuviin prosesseihin ovat
nimenomaan

organisaation

ainutlaatuisuus
projekteilla

(PMBOK

on

väliaikaisuus

2004,

kuitenkin

s.5).

Eri

yleensä

sekä

valmistetun

teollisuudenaloilla

omat

ratkaisun

suoritettavilla

haasteensa.

Esimerkiksi

ohjelmistoprojekteja leimaavat korkea teknologinen epävarmuus, kun taas
rakennusprojekteissa haasteena on yleensä suunnittelu- ja rahoitusongelmat (Ofer
& Globerson 2006, s.1).
Ohjelmistoprojektien erityispiirteitä ovat Hughesin & Cotterellin (2006, s.4) mukaan
neljä:

näkymättömyys,

monimutkaisuus,

sopeutuvuus

ja

joustavuus.

Näkymättömyys ilmenee siten, ettei ohjelmistoa ja sen valmiusastetta voi suoraan
nähdä samalla tavoin kuin fyysisiä konstruktioita, kuten esimerkiksi siltoja ja
voimalaitoksia. Monimutkaisuudella taas tarkoitetaan ohjelmistojen suhteellista
monimutkaisuutta hintaansa nähden. Lisäksi ohjelmistot ovat erittäin sopeutuvia
ihmisten vaatimuksiin, sillä niihin eivät päde samalla tavoin esimerkiksi fysiikan lait
kuten fyysisiin rakennelmiin. Ohjelmistot ovat myös erittäin joustavia ja perustavien
muutoksien tekeminen on mahdollista jopa valmiiseen tuotteeseen.

Merkittävin

eroavaisuus

rakennusprojektien

välillä

ohjelmistoon

edellä

ja

muiden

mainittuihinkin

projektityyppien,
seikkoihin

kuten

vaikuttava

ohjelmistojen abstraktius. Uutta ohjelmistoa rakennettaessa käyttäjän on aluksi
hyvin vaikea määritellä järjestelmää aukottomasti, minkä vuoksi määrittelyihin
joudutaan useimmiten tekemään muutoksia projektin implementointivaiheen
aikana.

Tästä johtuen ohjelmistoprojekteja ohjaavana tekijänä on useimmiten

selkeän pohjapiirroksen sijaan toiminnallinen tavoite, jonka valmiin ohjelmiston
tulisi täyttää. (Kolltveit et al. 2007, s.3).
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Erityispiirteittensä vuoksi ohjelmistoprojektit ovat erityisen alttiita muutoksille
projektien
Joustavuus

aikana,
ja

mikä

aiheuttaa

sopeutuvuus

ovat

haasteita
kuitenkin

ohjelmistoprojektienhallinnalle.
välttämättömiä

ominaisuuksia

ohjelmistoille, sillä kuten edellä mainittiin, usein ohjelmistoprojektien alkuvaiheessa
projektin tarkoitus on hämärän peitossa ja se tarkentuu vasta projektin kuluessa
(Waterridge 1999). Tietojärjestelmien toimitusprojekteissa ongelma on myös
ohjelmistojen integroitumisaste, sillä ohjelmat harvoin toimivat yksinään, vaan
niissä on rajapintoja muihin järjestelmiin, jolloin muutokset toisissa järjestelmissä
aiheuttavat muutoksia myös muissa järjestelmissä (Kolltveit et al. 2007, s.3).
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3

PALVELUIDEN MARKKINOINTI

TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTEISSA

Yleisen trendin mukaisesti palveluiden merkitys on jatkuvasti kasvamassa myös
projektiliiketoimintaa harjoittavien yritysten joukossa. Palveluiden merkitys on suuri
etenkin

monimutkaisissa

järjestelmätoimituksissa

sekä

kokonaisvaltaisissa

ratkaisutoimituksissa, joissa varsinainen tuote on ainoastaan osa koko asiakkaalle
tarjottavaa ratkaisua. Teolliset yritykset ovatkin lisänneet huomattavasti palvelujen
osuutta toiminnassaan ja itse asiassa omia tuotteita kehittävät yritykset ovat
erityisen hyvässä asemassa palvelujen lisäämiseen tarjoamaansa, sillä niillä on
usein valmiina laaja asiakaspohja sekä runsaasti alalta hankittua uskottavuutta.
Lisäksi kyseisillä yrityksillä on uniikkia osaamista valmistamistaan tuotteista, mikä
erottaa ne muista alan asiantuntijapalveluita tarjoavista yrityksistä. (Artto et al.
2008, s.1-4).

Artto et al. (2008) näkee palveluita tarjoavien yritysten kypsyydessä kolme tasoa:

1.

Tuoteperusteinen yritys, jonka toiminta perustuu alan huippua oleviin
tuotteisiin ja niiden kehittämiseen.

2.

Asiakaskeskeinen yritys, jolla keskeistä on asiakashallinta ja
kokonaisvaltaisesti parhaimman ratkaisun tuottaminen asiakkaalle.

3.

Business-painotteinen yritys, jonka tavoitteena ei ole niinkään
tuotteiden

tai

palveluiden

tuottaminen,

vaan

uusien

liiketoimintamallien kehittäminen asiakkaalle ja arvon tuottaminen
yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelujen osuuden kasvaessa ja siirryttäessä tuotepainotteisesta yrityksestä kohti
asiakas- ja business- suuntautunutta muuttuvat yrityksen ydinprosessien lisäksi
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tärkeimmät onnistumisen indikaattorit. Tuotekehityspainotteisessa toiminnassa
onnistumista mitataan uusien tuotteiden määrällä ja markkinaosuudella, kun taas
asiakaskeskeisissä yrityksissä kriittisiä mittareita ovat asiakastyytyväisyys ja pysyvyys. Nämä indikaattorit ovat tärkeitä palveluorientoituneen yrityksen
toiminnassa, sillä palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden on tutkimuksissa
havaittu olevan etenkin kypsillä markkinoilla selkeä kilpailuedun lähde (Strandvik
1994, s.3). Asiakasorientoituneissa yrityksissä toiminnan kehittämisen kannalta
keskeistä on oppiminen asiakassuhteissa, jonka avulla yritys voi vahvistaa
palvelutarjoamaansa. (Artto et al. 2008, s.4-5).

3.1

Yritysten

Asiaskastyytyväisyysjohtaminen

markkinointiajattelussa

teollisuustuotannon
ajattelusta

on

huomiointiin

on

alkamisen.

kilpailun
sekä

tapahtunut

suuria

Alkuperäisestä

tiukennuttua

keskitytty

markkinointiajattelun

muutoksia

sitten

tuotantosuuntautuneesta
yhä

enemmän

asiakkaan

kokonaisvaltaisuuteen

yrityksen

johtamisessa. Rope & Pöllänen (1996, s.19) pitävät nykyisen kokonaisvaltaisen
markkinointiajattelun

käytännön

asiakastyytyväisyysjohtamista.
yrityksen

toiminnan

johtamisen

suuntauksena

Asiakastyytyväisyysjohtamisella
sisäistä

ja

ulkoista

tarkoitetaan
kehittämistä

asiakastyytyväisyyskokemuksista saadun palautteen avulla. Sen tarkoitus ei ole
korvata aiempia johtamisen oppisuuntia, kuten esimerkiksi laatujohtamista tai
tulosjohtamista, vaan pikemminkin pyrkiä lähestymään niitä eri suunnalta sekä
täydentämään
asiakaslähtöinen

niitä.

Keskeistä

toimintatapa

sekä

asiakastyytyväisyysjohtamisessa
kokonaisvaltainen

ja

on

systemaattinen

toimintajärjestelmä asiakaspalautteen selvittämisessä, sekä tämän palautteen
toimiminen keskeisimpänä impulssina yrityksen johtamisessa ja kehittämisessä.
(Rope & Pöllänen 1996, s.13-53).
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3.2

Asiakastyytyväisyys

Tyytyväisyyden määrittäminen täsmällisesti ja tyhjentävästi on sekä hankalaa että
ristiriitaista (Cheng et al. 2006, s.2). Vavra (1997, s.4) esittää useita eri ehdotuksia
asiakastyytyväisyyden määritelmälle. Keskeistä näissä määritelmissä on kuitenkin
vertailu tuotteesta saatujen kokemuksien ja siihen kohdistettujen odotusten ja
panostusten

välillä. Lisäksi asiakastyytyväisyyden määritelmissä korostuu

inhimillinen havainnointi ja yksilöllisyys (Cheng et al. 2006, s.3)(Ahmed et al. 1995,
s.1) (Vavra 1997, s.4). Asiakastyytyväisyyden määrittelyä voidaan lähestyä
kahdesta eri näkökulmasta; Toinen painottaa ostetusta tuotteesta saatujen
kokemuksien sekä siihen kohdistuneiden odotusten ja omien panostusten
vertailun

jälkeistä

kognitiivista

ja

emotionaalista

tilaa,

kun

taas

toinen

tyytyväisyyteen johtavia arviointi- ja psykologisia prosesseja (Vavra 1997, s.4).

Asiakastyytyväisyys
liiketoiminnassa,

on

koska

keskeinen
sillä

uskotaan

mittari
olevan

asiakassuuntautuneessa
suora

vaikutus

yrityksen

kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyyden vaikutuslogiikka yrityksen toimintaan on
kuvattu alla kuvassa 4 Schlesingerin ja Heskittin kehittämässä ”Hyvän palvelun
kierre”-

mallissa.

Kyseisessä

mallissa

korkea

asiakastyytyväisyys

johtaa

suurempaan asiakaspysyvyyteen ja sitä kautta suurempiin voittoihin. Hyvä
onnistuminen

taas

johtaa

suurempaan

työntekijöiden

tyytyväisyyteen

ja

pysyvyyteen. Kokenut ja tyytyväinen henkilöstö pystyy palvelemaan asiakkaita
paremmin ja näin kierre jatkuu edelleen. (Schlesinger & Heskitt 1991, s.3).
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Kuva 4. Hyvän palvelun kierre. (Schlesinger & Heskitt 1991, s.3).
s.

Vaikka asiakastyytyväisyys on kriittinen seikka yritykselle ja sen menestykselle, on
asiakastyytyväisyyden

liiallisessa

tavoittelussa

omat

riskinsä.

Ensinnäkin

asiakastyytyväisyyden vaikutusta etenkin suurilla markkinaosuuksilla yrityksen
voittoihin on
n myös kritisoitu, sillä suurempi markkinaosuus johtaa yleensä
heterogeeniseen asiakasjoukkoon. Heterogeenisen asiakaskunnan tyytyväisyyden
kasvattaminen taas lisää kustannuksia, jolloin yksittäinen asiakas saattaa muuttua
tyytyväisemmäksi, mutta samalla myös
myös kannattamattomaksi. Toisaalta toimittajan
tulisi pyrkiä asiakkaan tyytyväisyydessä määrittämään optimaalinen panostus
yksittäisen asiakkaan tyytyväisyyden saavuttamisessa. Tällainen optimointi on
mahdollista,

sillä

tutkimuksissa

on

havaittu,

että

asiak
asiakkaan

laadunarviointifunktiossa on indifferenssikohtia, joiden ympärillä asiakkaan käsitys
tyytyväisyydestä ei muutu palvelun laadun muuttuessa. (Strandvik 1994, s.4,19s.4,19
33)

3.3

Asiakastyytyväisyysjohtaminen edellytykset
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Asiakastyytyväisyysjohtamisen

edellytykset

yrityksessä

ovat

systemaattinen

asiakastyytyväisyyden mittaaminen, asiakastietokanta, johon asiakastuntemusta
kerätään sekä johtamisjärjestelmä, jonka avulla yritystä johdetaan ja kehitetään
asiakaspalautteen

perusteella.

Asiakastyytyväisyyspalautteen

vaikutukset

yritykseen voidaan jakaa kahteen osaan:

1.

Toiminnan sisäiseen kehittämiseen esimerkiksi asiakaspalautteen
perusteella tapahtuvaan laatujohtamisen tai sisäisen markkinoinnin
avulla.

2.

Ulkoiseen

asiakassuhteen

kehittämiseen,

jossa

palautteen

perusteella pyritään kehittämään itse asiakassuhdetta.(Rope &
Pöllänen 1996, s.50-53).

Laatujohtaminen asiakastyytyväisyysjohtamisessa painottaa laadun merkitystä
asiakkaan kokemana laatuna, eikä niinkään tuotteen sisäisenä laatuna (Rope &
Pöllänen 199, s.54). Tämän laatuajattelun perustana on systemaattinen
asiakaspalaute, jonka perusteella laatujohtamisen keinoin pyritään parantamaan
asiakkaan kokemaa laatua (Rope & Pöllänen 199, s.54). Laatuajattelu tässä
merkityksessä myötäilee pitkälti Parasuraman et al. (1985) kehittämää palvelujen
laadun mallia, jossa keskeinen laadun määritelmä on asiakkaan kokemukset.

3.4

Servqual

SERVQAL on Parasuraman et al. (1985) esittämä palvelujen markkinointia
uranuurtanut malli palvelujen laadunhallintaan. Malli on alun perin kehitetty
kuluttajamarkkinoiden

pohjalta,

mutta

käsitteellisesti

sen

voidaan

nähdä

soveltuvan myös teollisuusmarkkinoinnin puolella. Mallin keskeisin sisältö on
palvelujen laadun viisi kuilua, joiden vuoksi palvelun laatu ei välttämättä vastaa
asiakkaan odotuksia. (Parasuraman et al. 1985).
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Ensimmäinen kuiluista vallitsee johdon ymmärryksen asiakkaiden odotuksista
sekä asiakkaiden todellisten odotusten välillä, minkä vuoksi johto ei osaa tulkita
oikein asiakkaan odotuksia. Toinen kuilu syntyy, kun yritysjohto ei osaa siirtää
käsitystään asiakkaan odotuksista oikeanlaisiksi spesifikaatioiksi. Kolmas kuilu
johtuu palvelun tuottamisen vaihtelevuudesta, mistä johtuen tuotettu palvelu ei
välttämättä vastaa palvelun spesifikaatioita. Neljäs kuilu vallitsee varsinaisen
palvelun sekä ulkopuolisen viestinnän välillä, sillä asiakkaalle suunnattu
markkinointiviestintä saattaa antaa tahallisesti tai tahattomasti vääränlaisen kuvan
palvelun

laadusta.

Viimeinen

viides

kuilu

syntyy

asiakkaan

vertaillessa

odotuksiaan palvelusta vastaanottamaansa palveluun. Parasuraman et al. (1985)
esittävät, että tämä kuilu on neljän ensimmäisen kuilun funktio ja siten riippuvainen
ainoastaan neljästä ensimmäisestä kuilusta. Lopullinen käsitys palvelun laadusta
syntyy tässä prosessissa, jossa asiakas vertailee odotuksiaan palvelusta
vastaanottamaansa

palveluun.

Odotukset

palvelun

laadusta

syntyvät

kuulopuheiden, henkilökohtaisten tarpeiden sekä aikaisempien kokemusten
perusteella. Palvelun laatu koostuu Parasuraman et al. (1985) tekemien
ryhmähaastatteluiden perusteella kymmenestä attribuutista, jotka ovat:
1.

Saatavuus

2.

Luotettavuus

3.

Vaste-aika

4.

Osaaminen

5.

Asiakkaan huomiointi

6.

Viestintä

7.

Uskottavuus

8.

Turvallisuus

9.

Asiakkaan ymmärtäminen

10.

Fyysiset artifaktit. (Parasuraman et al. 1985).
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Mallin mukaisesti yritys voi parantaa asiakkaan tyytyväisyyttä palvelun laatuun
joka laskemalla asiakkaan odotuksia, tai parantamalla koettua laatua. Boulding et
al. 2003) mukaan käytännössä asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Sen
sijaan he jakavat asiakkaan odotukset kahteen ryhmään; Odotuksiin, joita asiakas
uskoo

yrityksen

odotuksiin,

jotka

aikovan
asiakas

toteuttavan
edellyttää

tulevaisuuden
yrityksen

kohtaamisessa,

täyttävän

sekä

tulevaisuuden

kohtaamisissa. Näiden odotusten jaotteleminen on merkityksellistä, sillä Boulding
et al. (2003) havaitsivat että aikomusodotuksien lisäävän asiakkaan havaitsemaa
laatua, kun taas edellytysodotukset vähensivät havaittua laatua.(Boulding et al.
2003).
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4

PROJEKTIN ONNISTUMINEN

Onnistuminen on ”Suosiollinen tulos; Sen saavutus mihin tähdättiin; Suosiollisen
maineen tai aseman saavuttaminen.” (Oxford University Press 1989).

Perinteisinä projektin onnistumisen määritelmänä on pidetty projektin suoritusta
ajallaan, arvioidun budjetin sisällä ja ennalta annettujen määritysten mukaisesti.
Kyseinen määritelmä on kuitenkin havaittu nykyisin liian suppeaksi, minkä vuoksi
projektin onnistumisen määritelmää on pyritty kehittämään alan akateemisessa
kirjallisuudessa. Runsaasta mielenkiinnosta ja tutkimuksesta huolimatta projektin
onnistumisen

määritelmälle

ei

tunnu

löytyvän

yksiselitteistä

määritelmä

projektijohtamista käsittelevässä kirjallisuudessa (Shenhar et al. 2001). KotsaloMustonen

(1996,

s.41)

huomauttaa

lisäksi,

että

vaikka

onnistumisen

määrittäminen ja mittaaminen on kerännyt runsasta huomiota kirjallisuudessa,
ovat

onnistumisen

konseptuaaliseen

mallintamiseen

tähtäävät

kirjoitukset

huomattavasti harvemmassa

Yleisesti suhteellisen hyväksyttävänä onnistumisen määritelmänä voidaan joka
tapauksessa pitää projektin tavoitteiden saavuttamista (Drummond 1991, s.159),
(Chan et al. 2002, s.2). Tämä määritelmä vastaa suoraan sanakirjan määritelmä,
jonka mukaan onnistuminen on ”…sen saavutus mihin tähdättiin…”(Oxford
University Press 1989). Varsinkin tietovaltaisilla aloilla, joilla projektin tuotokset
eivät ole helposti fyysisesti mitattavissa, käytännössä ainut asiakasprojektin
menestyksellisyyden määritelmä on projektin suoritus niin, että asiakas on
tyytyväinen ja hänen tavoitteensa tulee täytetyiksi (Anbari et. 2005, s.6).
Määritelmä on sinänsä tyhjentävä, että se tuntuu sisällyttävän projektin
onnistumisen syvimmän olemuksen, mutta jää samalla valitettavan yleispäteväksi,
ettei

siitä

ole

suoranaista

hyötyä

projektin

onnistumisen

selvittämisessä

käytännössä.
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Saravirta on työssään koonnut erilaisia projektin onnistumisen määritelmiä
kirjallisuudesta ja päätynyt määritelmään, jossa projektin onnistuminen on:
”Johdon asettamien, tietyllä ajallisella hetkellä määrällisten mittareiden avulla
mitattavien

projektin tavoitteiden

saavuttaminen tietyllä

onnistumisalueella”

(Saravirta 2001, s.13-14). Huolimatta määritelmän rajoituksista (mm. ajallisesti
rajoitettu, ainoastaan määrälliset kriteerit hyväksyvä, kapea näkökanta) – tai juuri
niistä johtuen – kyseinen määritelmä on erittäin käyttökelpoinen onnistumisen
mittaamisen näkökulmasta, sillä se tuo esiin selkeästi miten onnistuminen
saavutetaan

(tavoitteiden

saavuttaminen),

miten

onnistuminen

mitataan

(määrälliset mittarit), milloin onnistumista voidaan mitata (ajallisesti ennalta
määritetty), millä osa-alueella onnistuminen mitataan (onnistumisalue) ja kuka
onnistumisen kriteerit on asettanut (johto). Kyseinen määritelmä on selkeän
rajauksensa

käyttökelpoinen,

tosin

se

vaatii

projektin

aloitusvaiheessa

huomattavan tarkkaa sopimista tavoitteiden ja mittareiden määrityksessä.

4.1

Projektin onnistumisen arviointiin vaikuttavat seikat

Kuten jo mainittu, projektien onnistumisen mittaaminen ei ole yksiselitteinen tai ulotteinen seikka, sillä projektin voidaan nähdä epäonnistuneen, vaikka teknisesti
kaikki

toimisi

oikein

ja

projektin

on

pysynyt

aikataulussaan

ja

kustannusarviossaan. Tai toisaalta onnistuneen, vaikka projektin aikataulu ja
kustannusarvio ylitetäänkin. Tästä johtuen tarvitaan moniulotteisempia malleja ja
mittareita projektin onnistumisen arviointiin. (Thomas & Fernandez 2008, s.2).

4.1.1

Onnistumisalue ja arvioinnin näkökanta

Projektin onnistuminen voi olla osittaista siten, että jollain osa-alueilla projekti
onnistuu ja joillain puolestaan epäonnistuu. Tämä johtuu siitä, että projektien
onnistumista voidaan arvioida eri osa-alueilla. Onnistumisalue on alue, jossa
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onnistumista arvioidaan. Onnistumisalueita voidaan tarkastella joko yrityksen tai
henkilökohtaisesta näkökulmasta. Yrityksen onnistumisalueista osa on yhteisiä
kaikille yrityksille, kuten esimerkiksi myynti ja asiakastyytyväisyys. Yleisimpiä
onnistumisalueita ovat ne, joita yritys käyttää rutiininomaisesti suorituksiensa
mittaamiseen, ja joiden perusteella yrityksen kokonaisonnistumista arvioidaan.
Henkilökohtaisella tasolla onnistumisalueet seuraavat henkilön käsitystä jäsentää
asioita. Ne on osittain omaksuttu sosiaalisista normeista ja kulttuurista, mutta
niihin vaikuttavat lisäksi henkilön omat kognitiiviset prosessit. Henkilön tavoitteet
ovat yhdistelmä yhtiön tavoitteita palvelevia tavoitteita sekä oman kognitiivisen
työn perusteella kehitellyillä onnistumisalueilla olevia omia tavoitteita. Kuvassa 5
on kuvattu esimerkkiä esimiehen onnistumisalueista ja niiden hierarkiasta.
(Kotsalo-Mustonen 1996, s.43-50).
Yhteiskunta
Toimiala
Yritys
Toiminto
Työntekijä

Kuva 5. Esimerkki esimiehen onnistumisalueiden hierarkiasta. (Kotsalo-Mustonen
1996, s.45)

Onnistumisalueiden lisäksi onnistumista voidaan arvioida eri näkökulmista, ja
samalla onnistumisalueellakin arvioituna näkemys menestyksestä voi olla hyvinkin
erilainen, jos sitä arvioidaan eri näkökannasta, sillä henkilön näkökanta katsoa
asioita vaikuttaa suoraan henkilön tavoitteisiin onnistumisalueen sisällä. Henkilön
näkökanta muodostuu henkilöiden omaksumien roolien myötä ja samalla
henkilölläkin voi eri tilanteissa olla eri näkökantoja, mikäli hän on omaksunut useita
rooleja,

joita

käyttää

eri

tilanteissa

(Kotsalo-Mustonen

1996,

s.46-49).

Onnistumisen mittaaminen ei eri näkökantojen vuoksi voi käytännössä koskaan
olla objektiivista, sillä onnistumisen arviointi riippuu käytettävästä näkökannasta
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joka puolestaan on väistämättä subjektiivinen. Sen sijaan objektiivisuuden
korvikkeena voidaan käyttää ennalta sovittua näkökantaa.(Kotsalo-Mustonen
1996, s.43-46).

Onnistumisalue ja näkökanta ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, siten että
onnistumisalue määrittää onnistumisen arvioinnin rajat ja näkökanta tavoitteet ja
kriteerit menestykselle toimialueen sisällä. Toisaalta näkökannalla on myös
vaikutusta henkilön onnistumisalueiden valintaan ja priorisointiin. Esimerkiksi
tietojärjestelmissä käyttäjä voi nähdä järjestelmän käytön onnistumisalueella, kun
taas kehittäjä kehitystyön alueella. (Kotsalo-Mustonen 1996, s.43-50).

Arvioinnin ajankohta

4.1.2

Eri näkökulmien lisäksi onnistuminen on myös riippuvainen mittaamisajankohdasta
(Chan et al. 2002, s.2). Pitkäaikainen asiakassuhde koostuu useiden episodien
ketjusta jossa yksittäinen episodi, esimerkiksi projekti, on ajallisesti rajallinen
tapahtuma, jolla on omat tavoitteensa. Aika vaikuttaa onnistumisen mittaamisessa
paitsi

onnistumiskriteereihin

mittauksen

myös

referenssipisteeseen,

onnistumisalueeseen,

minkä

vuoksi

tavoitteisiin

onnistumisen

sekä

mittaaminen

pitkäaikaisessa suhteessa on kuin liikkuvaan maalin ampumista. Episodeilla on
omat tavoitteensa, jolloin onnistumisen erillinen mittaaminen luontevaa ja
useimmiten pitkissä suhteissa onnistumista mitataankin episodeissa, eikä niinkään
koko suhteessa (Kotsalo-Mustonen 1996, s.33-34, 55).

Onnistumisen arvioinnin ajankohdalla on suuri merkitys myös yksittäisessä
projektissa. Kuvassa 6 osoitetaan kuinka Shenhar & Levyn (2001) kehittämässä
mallissa projektin hyötyjen eri ulottuvuuksia voidaan mitata eri aikajänteillä. Tässä
mallissa projektin onnistuminen on jaettu neljään ulottuvuuteen, jotka ovat
projektin tehokkuus, hyöty asiakkaalle, suora liiketoiminnallinen hyöty sekä
tulevaisuuden mahdollisuudet. Sisäiset projektin tavoitteet sisältävät perinteisiä
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projektinhallinnan tavoitteita, kuten budjettiin, aikatauluun ja resurssien hallintaan
liittyviä tavoitteita. Asiakashyötyihin kuuluvat muun muassa toimitetun tuotteen
vastaavuus spesifikaatioihin sekä projektin vaikutus asiakkaan toimintaan. Suorat
liiketoimintahyödyt kuvaavat projektin suoraa liiketoimintavaikutusta toimittajalle ja
tulevaisuuteen valmistautumisessa projektin vaikutuksia toimittajan tulevaisuuden
toimintaan.

Shenharin

&

Levyn

(2001)

mallissa

projektin

onnistumisulottuvuuksien aikajänne suhteessa projektin päätökseen muuttuu ja
esimerkiksi projektin tehokkuuden onnistumisulottuvuus sijoittuu ajallisesti hyvin
lähelle projektin päätöstä, kun taas asiakashyötyjen ajankohta on jonkin ajan
kuluttua projektin päätöksestä, ja tulevaisuuden hyötyjen puolestaan saattaa olla
vasta monien vuosia projektin päätöksestä. (Shenhar & Levy 2001).

Onnistumisen
ulottuvuus

Tulevaisuuteen
valmistautuminen

Liiketoiminnan
menestys
Vaikutus
asiakkaalle
Projektin
tehokkuus

Aika
Hyvin
lyhyt

Lyhyt

Pitkä

Hyvin
pitkä

KUVA 6. Projektin onnistumisulottuvuuksien aikajänteet. (Shenhar et al. 2001,
s.18-19)
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Kaiken kaikkiaan mittausajankohdan vaikutus projektin onnistumiseen voidaan
kuvata siten, että sisäisten ja ulkoisten ulottuvuuksien suhde muuttuu ajan
kuluessa projektin päätöksestä. Heti projektin jälkeen painotetaan projektin
sisäistä onnistumista, kuten kustannuksia ja aikataulua, kun taas ulkoista
onnistumista kuten vaikutuksia asiakkaan toimintaan ei tässä vaiheessa vielä
voida luotettavasti mitata. Mitä enemmän aikaa on kulunut, sitä enemmän
projektin

vaikutukset

näkyvät

asiakkaalla,

jolloin

ulkoisen

onnistumisen

suhteellinen merkitys kasvaa. (Pinto & Rouhiaisen 2001, s.70).

4.1.3

Projektityypin vaikutus onnistumiseen

Shenhar et al. (2001) esittävät myös että projektin onnistumiskriteerien
ulottuvuuksien painotus on riippuvainen projektityypistä. He luokittelivat projektit
kuvan 7 mukaisesti low-tech, medium-tech, high-tech ja super high-tech projekteihin niihin liittyvän teknologian uutuuden perusteella (Shenhar et al. 2001,
s.6-7). Tätä luokittelua tukee myös Ojiako et al. (2008, s.5) löydös, jonka mukaan
projektissa käytetyn teknologian uutuudella on vaikutusta asiakkaan arvioon
projektin menestyksellisyydestä.

Kyseisessä mallissa yleisessä käytössä olevaa low-tech -teknologiaa hyödyntävät
projektit tarjoavat asiakkaalle usein standardituotteen ja projektin onnistumisen
ulottuvuuksista

keskeisintä

on

projektinhallinnan

onnistuminen,

eli

kustannusrajoitteissa ja aikataulussa pysyminen, sekä spesifikaatioiden mukaisen
tuotteen toteutus. Tällaisissa projekteissa kustannusten tai aikataulun ylittämistä
pidetään asiakkaan näkökulmasta lähes hyväksymättömänä. Monimutkaisempaa
medium-tech -teknologiaa hyödyntävien projektien tapauksessa asiakkaalle
toimitettava kokonaisuus on monimutkaisempi, jolloin onnistumisulottuvuus
painottuu enemmän asiakkaan hyötyihin projektin tehokkuuden sijaan. Täysin
uutta

teknologiaa

hyödyntävissä

tai

tuottavissa

projekteissa

budjetti

ja

kustannukset ylitetään lähes poikkeuksetta, mutta asiakas useimmiten pitää
projektin onnistuneena huolimatta merkittävistä aikataulu- ja budjettiylityksistä,
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mikä kielii suuremmasta painoarvosta asiakashyödyissä. Myös Mullerin & Turnerin
(2007) tutkimus vahvistaa käsitystä, että monimutkaisemmissa projekteissa
asiakkaan ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys on keskeisemmässä roolissa kuin
yksinkertaisemmissa projekteissa, jossa projektin sisäiset onnistumiskriteerit ovat
keskeisempiä. (Shenhar et al. 2001).

4

Suhteellinen merkitys

Tulevaisuuteen
valmistautuminen
3
Liiketoiminnan
menestys
2
Vaikutus
asiakkaalle
1
Projektin
tehokkuus

Low

Medium

High

Super

Tech

Tech

Tech

High
Tech

Teknologinen epävarmuus
Kuva 7. Onnistusulottuvuuksien suhteellinen merkitys
järjestelmätoimitusprojekteissa. (Shenhar et al. 2001, s.20).

Kyseinen malli tukee myös Shenhar, Poli ja Lechler (2000) esittämää dikotomista
projektien luokittelua, jonka mukaan on olemassa kahdenlaisia projekteja:

•

Operationaalisesti johdettuja projekteja, joissa keskitytään projektin
suorittamisessa ajallaan ja budjetissa.
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•

Strategisesti johdettuja projekteja, joissa projektin johtoa koskevat
päätökset

tehdään

ajatellen

yrityksen

pidemmän

aikavälin

onnistumisen maksimointia.(Shenhar et al. 2001).

4.2

Projektin ja projektinhallinnan onnistuminen

Projektin

onnistuminen

on

jaettu

nykyään

usein

aihetta

käsittelevässä

akateemisessa kirjallisuudessa kahteen erilliseen kokonaisuuteen (Thomas &
Fernandez 2008, s.2; Baccarini 1999, s.1; Nogeste & Walker 2005, s.1).
Ensimmäinen näistä käsittelee perinteistä projektinhallinnan onnistumista, joka
käsittää perinteisen aikataulu – budjetti – laatu -mittariston. Varsinaisen projektin
onnistuminen taas on laajempi käsite, jossa arvioidaan projektin tuloksien
kauaskantoisempia

vaikutuksia

organisaation

toimintaan.

Esimerkiksi

tietojärjestelmäprojekteissa onnistuminen voidaan nähdä implementointiprojektin
sekä varsinaisen järjestelmän käyttövaiheen onnistumisen yhdistelmänä. (Thomas
& Fernandez 2008, s.2).

Thomas

&

Fernandez

tietojärjestelmäprojektien

(2008,
arviointiin.

s.2)

esittävät

Ensimmäisessä

kaksi

eri

näkökulmaa

projektin

onnistumista

arvioidaan edellä esitettyä projektin ja projektinhallinnan kahtiajakoa mukaillen –
tosin hieman hienojakoisemmalla tasolla. Tässä mallissa projektin onnistuminen
koostuu neljästä vaiheesta järjestelmän kehittämisessä ja toiminnassa, jotka ovat:

1.

Kehitysprosessin onnistuminen

2.

Käyttöprosessin onnistuminen

3.

Tuotteen laatu, sekä

4.

Järjestelmän vaikutus organisaatiolle.
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Jos mallia tarkastelee projektinhallinnan ja projektin onnistumisen erottelun
näkökulmasta, niin kehitys- ja käyttöprosessin onnistumisen voidaan nähdä
kuuluvan projektinhallintaan ja tuotteen laadun ja sen vaikutuksien organisaatiolle
taas projektin pidemmän aikavälin onnistumiseen. (Thomas & Fernandez 2008,
s.2).

Toisaalta tietojärjestelmäprojektin onnistuminen voidaan mallintaa kolmitasoisena
hierarkkisena mallina, joka koostuu teknisestä onnistumisesta, käyttöprosessin
onnistumisesta sekä liiketoiminnallisesta onnistumisesta. Tässä mallissa alimpana
on varsinaisen järjestelmän tekninen onnistuminen. Seuraavalla tasolla on
käyttöprosessin

onnistuminen,

joka

pohjautuu

järjestelmän

teknisestä

toimivuudesta ja siten teknisestä onnistumisesta. Lopulta käyttöprosessin
onnistumisesta

seuraa

liiketoiminnallisten

ylimpänä

hyötyjen

hierarkiassa

saavuttaminen

toiminnan

olevan

järjestelmän

tehostumisen

myötä.

(Thomas & Fernandez 2008, s.2).

Schultzin ja Slevinin (Pinto & Rouhiainen 2001, s.16) mukaan onnistuakseen
tietojärjestelmän tulee ylittää edellä mainittua hierarkiaa mukailevat kolme aitaa,
jotka

ovat

tekninen

sopivuus,

organisationaalinen

sopivuus

sekä

organisationaalinen tehokkuus. Näistä tekninen sopivuus tarkoittaa teknisen
ratkaisun toimivuutta ja sopivuutta yritykselle. Organisationaalinen sopivuus
puolestaan tarkoittaa toteutetun järjestelmän sopivuutta organisaation toimintaan.
Lopullinen organisationaalinen tehokkuus saavutetaan, kun järjestelmän käytöllä
on positiivinen vaikutus organisaation toimintaan taloudellisesti esimerkiksi
toiminnan tehostumisen tai lisääntyneen myynnin kautta.(Pinto & Rouhiainen
2001, s.16).

4.2.1

Projektin onnistumisen hierarkia
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Projektin ja projektinhallinnan erotteleminen paljastaa projektille asetettujen
tavoitteiden hierarkian, joka rakentuu siten, että ylemmän tason maaleista
johdetaan alemman tason tavoitteita aina yksittäisiin tuotoksiin. Tällöin alemman
tason tavoitteet osoittavat miten ylemmän tason tavoite saavutetaan ja ylemmän
tason tavoitteet taas minkä vuoksi tietty tuotos on merkityksellinen projektin
kannalta. Baccarini (1999) jakaa projektin tavoitteet kolmeen tasoon: projektin
kokonaismaaliin, projektin tarkoitukseen sekä projektin tuotoksiin. Projektin maali
on strateginen suunta, johon projektin tulisi pidemmällä aikavälillä johtaa.
Jokaisella projektilla tulisi olla strateginen tavoite, joka on koherenssissa yrityksen
strategian kanssa. Projektin tarkoitus taas on lyhyemmän aikavälin vaikutus, jonka
tulisi johtaa projektin maalin saavuttamiseen. Näiden tavoitteiden tulisi kertoa miksi
projekti

käynnistetään.

Projektin

tuotokset

puolestaan

ovat

välittömiä

ja

konkreettisia projektin tavoitteita, jotka osoittavat mitä projektin tulisi saada aikaan.
(Baccarini 1999).

Projektinhallinnan ja projektin onnistumisen erotteleminen on keskeinen seikka
myös projektien arvioinnin kannalta. Projektin tavoitteiden asettamisesta ja niiden
koherenssista yrityksen strategian kanssa vastaa ylempi johto ja nämä tavoitteet
tulevat annettuina projektiryhmälle. Projektiryhmä puolestaan pyrkii suorittamaan
projektin annettujen suuntaviivojen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti. Koska
projektiryhmän vastuulla on projektin suorittaminen tehokkaasti annetuilla
resursseilla, tulisi tämän myöskin olla heidän arviointinsa perusta, eikä niinkään
projektin pidemmän tähtäimen tavoitteiden onnistumisen. (Baccarini 1999).

4.3

Asiakastavoitteet tietojärjestelmäprojekteissa

Tavoite on päämäärä johon pyritään tietyllä osa-alueella (Kotsalo-Mustonen 1996,
s.49). Samalla tavoin kuin projektin onnistumisen hierarkian, projektin tavoitteiden
hierarkian tulisi rakentua siten, että jokaisen projektin alatavoitteen tulisi olla
johdettu ylemmistä tavoitteista, niin että ylempien tavoitteiden toteutuminen
edellyttää alempien tavoitteiden täyttymistä ja toisaalta yksikään alemmista
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tavoitteista ei ole yhdentekevä ylempien tavoitteiden toteutumisen kannalta. Jotta
edellä mainittu kausaaliketju alempien tavoitetasojen toteutumisessa johtaisi
todella ylempien tasojen tavoitteiden toteutumiseen, täytyy alatavoitteiden
todellakin olla johdettu ylempien tasojen tavoitteista. Tämä asettaa huomattavia
haasteita projektien tavoitteiden asetannalle. Wysocki et al. (1995, s.90-111)
toteaakin että projektin aloitus ja tavoitteenasetanta on kriittisen vaihe projektin
onnistumisen kannalta, ja yksi yleisimmistä virheistä projektia suunniteltaessa on
haalia projektin piiriin alatavoitteita, jotka sinänsä ovat tärkeitä ja hyviä, mutta eivät
suoranaisesti palvele ylemmän tason tavoitteiden saavuttamista. (Wysocki et al.
1995, s.97-98).

Hughes & Cotterell (2006, s.12-14) asettavat hyvin asetetulle tavoitteelle kuusi
ominaisuutta. Tavoitteen tulisi olla:
1.

Motivoiva

2.

Yksiselitteinen ja selkeä

3.

Mitattava

4.

Saavutettavissa

5.

Koherenssissa projektin lopullisen tavoitteen kanssa

6.

Ajallisesti rajallinen. (Hughes & Cotterell 2006, s.12-14).

Wysocki et al. (1995, s.98) ovat hyvin samoilla jäljillä hyvin asetetun tavoitteen
ominaisuuksista. Heidän mukaansa hyvin asetetun tavoitteen tulisi ilmaista:

1.

Toivottava tulos

2.

Aika, jossa tavoite tulee saavuttaa

3.

Mittari, jolla tavoitteen saavuttamista mitataan.
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4.

Toiminta, jolla tavoite saavutetaan. (Wysocki et al. 1995, s.98).

Molemmat määritelmät tuovat esille, että hyvin asetetun tavoitteen tulee olla
riittävän spesifinen, jotta sen saavuttamista voidaan helposti mitata. Vaikka
tavoitteen vaikutukset voivat olla joko konkreettisia tai aineettomia, tulisi tavoitteen
olla määrällinen, jotta sitä voidaan yksiselitteisesti mitata (Nogeste & Walker 2005,
s.3). Tavoitteessa tulee käydä ilmi varsinainen päämäärän lisäksi aika jolloin
tavoite tulee saavuttaa sekä mittari, jolla tavoitteen saavuttamista voidaan lopulta
arvioida. Vaikka tavoitteelle asetetut ominaisuudet vaikeuttavat niiden asettamista,
tulisi tavoitteiden asettamiseen panostaa riittävästi, sillä selkeät tavoitteet ovat
erittäin kriittinen osa projektin onnistumista (Wateridge 1995, s.3).

4.4

Onnistumiskriteerit tietojärjestelmäprojekteissa

Projektin onnistumisen määritelmään mukaan onnistumista arvioidaan yleisesti
projektin tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Projektin onnistumisen mittarina
toimivat kuitenkin onnistumiskriteerit. Kriteeri on peruste tai standardi, jonka
perusteella jotain voidaan mitata ja suhteellistaa. Projektin onnistumisen kriteerit
ovat näin ollen joukko kriteereitä, joiden perusteella voidaan arvioida projektin
onnistumisen astetta (Lim & Mohammed 1999, s.1).

Onnistumiskriteerit eivät kuitenkaan itsessään ole riittäviä projektin onnistumisen
määrittämiseen, sillä onnistumista ei ole olemassa absoluuttisesti. Jotta voidaan
määrittää kriteerin perusteella onko projektissa onnistuttu, täytyy kriteerin lisäksi
olla jokin referenssipiste, johon saavutettua tulosta verrataan. Henkilökohtaisissa
tavoitteissa referenssipisteeseen vaikuttaa henkilön arvot, tavoitteet, kokemukset
sekä odotukset, kun taas yritystason tavoitteissa referenssipiste on usein
omaksuttu kyseisen alan standardeista. (Kotsalo-Mustonen 1996, s.43, 52-57).
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Projektin onnistumiskriteerien kehitys

4.4.1

Jokaisen nykyaikaisen projekteja toteuttavan yrityksen toiminnan lähtökohtana ja
fokuksena tulisi olla asiakas. Kuitenkin projektien onnistumista arvioidaan edelleen
harmittavan yleisesti samoilla kriteereillä kuin vuosikymmeniä sitten. Tällöin
projekteja toteutettiin organisaatioiden sisäisesti raskaassa teollisuudessa ja
projektien seurannassa keskeisintä oli tehokkuuden ylläpitäminen kuluja ja
aikataulua tarkkailemalla.

Näihin perinteisiin projektin onnistumiskriteereihin eli

niin sanottuun ”rautaiseen kolmioon” kuuluvat seuraavat kriteerit:

•

Aika.

Saatiinko

projekti päätettyä

ennalta

sovitun

aikataulun

mukaisesti.
•

Kustannukset. Pysyivätkö projektin kustannukset projektille asetetun
budjetin sisällä.

•

Laatu. Vastasiko projektin tuotos ennalta asetettuja spesifikaatioita.
(Pinto & Rouhiainen 2001, s.8-15).

Sen lisäksi, että kyseinen rautaisen kolmion käyttö projektin onnistumiskriteerinä
jättää täysin huomioimatta asiakkaan tavoitteet, sillä on myös syvällisempiä
vaikutuksia organisaation toimintaa. Väärien mittareiden käyttö projektihenkilöstön
palkitsemiskriteereinä

saattaa

helposti

johtaa

asiakastyytyväisyyden

huononemiseen. Näin on esimerkiksi silloin, kun asiakkaan muutospyynnöt
nähdään mahdollisena omien palkitsemiskriteerien saavuttamisen esteenä, ja
nämä muutokset pyritään ohittamaan omien etujen saavuttamiseksi. Jos asiakas
aistii tämän, on seurauksena usein epäluulo toimittajaa kohtaan, sillä asiakkaalle
tällainen toiminta näyttää siltä, että toimittaja pyrkii kaiken keinoin karsimaan
kustannuksista – jopa laadun kustannuksella. Edellinen esimerkki osoittaa, kuinka
väärät onnistumiskriteerit saattavat pahimmillaan johtaa projektien toteutuksessa
väärien asioiden priorisointiin ja projektien onnistumisen huonontumiseen. Kaiken
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kaikkiaan perinteisen rautaisen kolmion käyttö projektin menestyksellisyyden
mittarina on osoitus lyhyen tähtäimen ajattelusta asiakassuhteista, jossa asiakas
pyritään

lypsämään

mahdollisimman

nopeasti,

kun

nykyaikaisen

asiakassuuntauneen yrityksen tulisi sen sijaan tähdätä pitkäaikaisen edun
maksimoiviin asiakassuhteisiin asiakastyytyväisyyden parantamisen kautta. (Pinto
& Rouhiainen 2001, s.133-134, 194).

Perinteinen rautainen kolmio on perustaltaan tuotantolähtöinen tapa seurata
projektien

onnistumista

(Wateridge

1999),

ja

modernin

yrityksen

markkinalähtöinen toimintatapa edellyttää projektien onnistumisen arvioinnille
kattavampaa joukkoa onnistumiskriteereitä. Projektien yleistyessä organisaatioissa
1980- ja 1990- luvuilla perinteisen rautaisen kolmio rinnalle tulikin mukaan neljäs
mittari – asiakastyytyväisyys (Pinto & Rouhiainen 2001, s.67). Nykyään on
kuitenkin nähty tarve edelleenkin laajempiin ja kokonaisvaltaisempiin mittareihin
aivan kuten yrityksen johtamisessakin, jossa Balanced Scorecardin tyyppisillä
kokonaisvaltaisilla mittareilla on pyritty mittaamaan yrityksen pidemmän aikavälin
onnistumisen

edellytyksiä

linkittämällä

strategiset

tavoitteet

yrityksen

onnistumiseen ja sen seuraamiseen (Shenhar et al. 2001, s.3).

Kyseinen suuntaus johtuu projektien strategisen merkityksen ja projektin koko
elinkaaren arvon korostumisesta, joiden vuoksi projekteja ei pidetä yrityksissä
enää niinkään erillisinä lyhyen aikavälin toimenpiteinä, vaan osana pitkän aikavälin
toimintasuunnitelmaa (Andersen et al. 2006, s. 2). Tämä on johtanut strategisten
pitkän aikavälin onnistumisen mittareiden sisällyttämiseen projektien onnistumisen
mittaristoon. Tämän kokonaisvaltaisemman näkemyksen projektin menestyksestä
myötä projektin onnistumiskriteereissä tulisi ottaa huomioon saavutettavan asian
(mitä) lisäksi miten kriteeri saavutetaan, sekä ennen kaikkea miksi kriteeri tärkeä
(strateginen suunta) (Nogeste & Walker 2003, s.2-3). (Shenshar et al. 2001).
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Vaikka perinteinen rautainen kolmio alkaa vähitellen jäädä historiaan projektien
vaikutusten mittaamisessa ja sen tilalle on tulossa kokonaisvaltaisempia
kriteereitä, eivät perinteiset kriteerit ole kuitenkaan täysin kadonneet, vaan
kirjallisuudessa

on pyritty erottelemaan projektin onnistumisen

kahtiajaon

mukaisesti projektin ja projektinhallinnan onnistumisen mittaaminen. Perinteinen
rautakolmio pätee edelleen perinteiseen projektinhallinnan mittaamiseen, kun taas
varsinaiseen projektin onnistumisen mittaamiseen on tullut uusia mittareita ja
kriteereitä. (Andersen et al. 2006, s. 1-4).
Baccarini (1999, s.4-5) täydentää projektinhallinnan arviointia perinteisten aika,
kustannus, laatu –kriteerien lisäksi projektinhallinnan yleisen tehokkuuden ja
laadun

arvioinnilla,

jossa

huomioidaan

muun

muassa

koordinoinnin

ja

kommunikoinnin tehokkuutta sekä vaatimuksien ennakointia ja muutoksiin
reagointia. Tämän lisäksi myös projektinhallinnan onnistumisessa tulisi arvioida
sidosryhmien ja erityisesti näistä tärkeimmän – asiakkaan – tyytyväisyyttä
projektiin. Kyseinen kriteeristö on kokonaisvaltainen verrattuna perinteiseen
rautaiseen kolmioon, joka koostuu lähinnä ensimmäisen kohdan asioista. Tosin
mainittakoon,

että

muut

kriteerit

voidaan

nähdä

ainakin

osittain

projektinhallintaprosessin tehokkuudesta ja laadusta riippuvina muuttujina, koska
tehokas ja laadukas projektinhallinta eittämättä johtanee todennäköisemmin
saavutettuihin aika, budjetti ja laatu kriteerien saavuttamiseen sekä suurempaan
tyytyväisyyteen. (Baccarini 1999, s.4-5).

Projektin

tai

sen

lopputuloksena

asiakkaalle

syntyneen

tuotteen

menestyksellisyyttä voidaan arvioida muun muassa kuvan 8 mukaisesti jakamalla
tuotteen

onnistumisen

kriteerit

hierarkisesti

kolmelle

tasolle:

teknisen

onnistumiskriteerit, organisaation käyttöön soveltuvuuteen liittyvät kriteerit sekä
organisaation tehokkuuteen liittyvät kriteerit. Mallissa on kuvattu projektinhallinnan
ja projektin tuotteen onnistumiskriteereitä sekä niiden suhdetta projektin
kokonaisonnistumisen arvioinnissa.

39

Tuotekonsepti

Toimitusprosessi

Organisationaalinen
tehokkuus

Riskit

TUOTE

Organisationaalinen
soveltuvuus

Aikataulu

Tekninen
soveltuvuus

Kustannukset

Kuva 8. Tuotteen ja toimitusprosessin vaikutus projektin kokonaisonnistumiseen.
(Pinto & Rouhiainen 2001, s.20).

Projektin onnistumiskriteereihin vaikuttaa lisäksi mittaamisen ajankohta. Monissa
julkaisuissa on nostettu esille, että projektin onnistuminen on huomattavan
riippuvainen mittaamisen ajankohdasta, minkä vuoksi myös kriteeristön tulisi
muuttua mittausajankohdan mukana (Atkinson 1999; Schenhar et al. 1997;
Westerweld 2002; Baccarini 1999). Atkinson (1997) on jaotellut kriteerinsä
toimituksen aikaisiin ja toimituksen jälkeisiin kriteereihin, kun taas esimerkiksi
Chan et al. (2002) on ottanut huomioon jopa projektia edeltävät mittarit, kuten
kustannukset joita voidaan arvioida jo ennen projektin aloitusta.

Itse asiassa projektin onnistumiskriteerien arviointi on melko yleistä jo ennen
projektia varsinkin kustannusten osalta, sillä asiakas saattaa antaa projektin
kustannuksista huonon arvosanan projektipalautteessa, vaikka projekti olisikin
alittanut kustannusarvion (Tuomi 2009). Tällöin projektipalautteen arvosana
saattaa

viitata

väärin

projektinhallinnan

epäonnistumiseen

kustannusten
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ylittymisen vuoksi, vaikka kyseessä onkin asiakkaan tyytymättömyys ylipäätänsä
projektin aiheuttamien kustannusten tasoon.

Pinto & Rouhiaisen (2001, s.70) mukaan sisäisten ja ulkoisten kriteerien suhde
muuttuu kuluessa projektin päätöksestä. Heti projektin jälkeen voidaan mitata
projektille sisäisen tehokkuuden kriteerejä, kuten kustannuksia ja aikataulua, mutta
ulkoisien kriteereitä kuten vaikutuksia asiakkaan toimintaan ei tässä vaiheessa
vielä voida luotettavasti mitata. Mitä enemmän aikaa on kulunut, sitä enemmän
projektin vaikutukset näkyvät asiakkaalla, jolloin myös ulkoisia kriteereitä voidaan
käyttää onnistumisen mittaamisessa (Pinto & Rouhiainen 2001, s.70).

4.4.2

Yleisesti käytettyjä projektien onnistumiskriteerejä

Useimmat organisaatiot käyttävät samoja kriteerejä tietojärjestelmäprojektiensa
arviointiin. Seuraavaksi käydään läpi kolmen tutkimuksen löytämiä yleisimpiä
onnistumiskriteerejä tietojärjestelmäprojekteissa. Thomas & Fernandez (2008)
tutkivat 36 yrityksen käyttämiä tietojärjestelmäprojektien onnistumiskriteerejä. He
lajittelivat yleisimmät onnistumiskriteerit projektinhallinnan, teknisen onnistumisen
sekä liiketoiminnallisen onnistumisen kriteereihin. Kriteerit on kuvatta alla
taulukossa 1.
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Kriteeri

Kategoria
Projektinhallinta

Aikataulu

X

Kustannukset

X

Sponsorien tyytyväisyys

X

Ohjausryhmän tyytyväisyys

X

Projektiryhmän tyytyväisyys

X

Asiakkaan tyytyväisyys

X

Tekninen

Järjestelmän implementointi

X

Vastaavuus vaatimuksiin

X

Järjestelmän laatu

X

Järjestelmän käyttö

X

Liiketoiminnallinen

Liiketoiminnan jatkuvuus

X

Liiketoiminnallisten tavoitteiden
saavuttaminen
Hyötyjen saavuttaminen

X
X

Taulukko 1. Yleisimmät menestyskriteerit. (Thomas & Fernandez 2008, s.5).

Atkinsonin (1999) puolestaan tutki projektien onnistumiskriteerejä käsittelevää
kirjallisuutta keräten eniten esiintyneitä onnistumiskriteerejä ja jaotteli ne neljään
kategoriaan; perinteiseen rautaiseen kolmioon, tietojärjestelmään koskeviin
kriteereihin, organisaation hyötyjä mittaaviin kriteereihin sekä sidosryhmien hyötyjä
mittaaviin kriteereihin. Atkinsonin esittämät kriteerit on esitelty taulukossa 2.
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Rautainen
kolmio

Tietojärjestelmä

Hyödyt organisaatiolle

Hyödyt sidosryhmille

Kustannukset

Ylläpidettävyys

Lisääntynyt tehokkuus

Tyytyväiset käyttäjät

Laatu

Luotettavuus

Lisääntynyt vaikuttavuus

Ympäristölliset vaikutukset

Aikataulu

Tarkoituksenmukaisuus

Lisääntyneet tuotot

Henkilökohtainen
kehittyminen

Strategiset tavoitteet
Tiedon laatu

Työssä oppiminen
Organisaatio oppiminen

Käyttö

Yhteistyökumppanien tuotot
Taloudellinen vaikutus
ympäristölle

Taulukko 2. Projektin menestyskriteerit neliöjuurimenetelmässä. (Atkinson 1999,
s.3).

Myös Wateridge (1998) keräsi artikkelissaan erilaisten artikkeleiden näkemyksiä
projektin

menetyskriteereiksi.

Nämä

ovat

luonteeltaan

kuitenkin

yleisluonteisempia, kuten esimerkiksi:

•

Projekti toteutti siltä odotetun toiminnallisuuden.

•

Projekti oli taloudellisesti kannattava toimittajalle.

•

Projekti suoriutui ajallaan, pysyi kustannuksissaan sekä lopputulos
vastasi teknisiä spesifikaatioita.

•

Projekti saavutti sille asetetun liiketoiminnallisen tavoitteen.

•

Projekti oli tyydyttävä kaikkien sidosryhmien kannalta.

•

Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet.
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Kaikissa

kolmessa

tutkimuksessa

löydetyt

onnistumiskriteerit

ovat

hyvin

samankaltaisia ja näyttäisi, että perinteinen rautainen kolmio pätee edelleen hyvin
varsinaisen

projektin arviointiin,

mutta

järjestelmätoimituksen onnistumisen

arvioinnissa tulee huomioida lisäksi itse järjestelmää ja organisaation hyötyjä
koskevat kriteerit. Myös tyytyväisyys mainittiin kaikissa kolmessa tutkimuksessa
kriteerinä, vaikkakaan sen tarkemmin ei syvennytty kuinka tyytyväisyyttä voidaan
mitata. Seuraavaksi tutustumme tarkemmin nimenomaan asiakastyytyväisyyteen
ja sen käyttämiseen tietojärjestelmäprojektin onnistumiskriteerinä.

4.4.3

Asiakastyytyväisyys onnistumiskriteerinä

Asiakastyytyväisyys oli historiallisessa katsannossa ensimmäinen perinteistä
rautaista kolmiota täydentänyt kriteeri projektien onnistumisen määrittämisessä
(Pinto & Rouhiainen 2001, s.67). Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa yleisimmin
käytettyjä kriteereitä ovat asiakkaan vastaanottamien tuotteiden ja palvelujen
laatu. Cheng et al. (2004) tutkivat asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä
jaettuna kolmeen osa-alueeseen: palvelun laatuun, ihmisiin sekä kommunikointiin.
Tutkimuksen mukaan tärkeimpiä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja ovat
kokonaistarjoaman

laatu,

ongelmanratkaisukyky,

tarjoaman

toimittajan

tekninen

vasteaika,

täsmällisyys,

tarjoaman

toimittajan

hinta/laatu-suhde,

henkilöiden kyvykkyys ja sitoutuminen, sekä jatkuva ja laadukas kommunikointi.
Tutkimus osoitti myös, että toimittajat palvelivat asiakkaita tietyillä osa-alueilla
turhankin hyvin suhteutettuna niiden tärkeyteen. Tyytyväisyys syntyy kuitenkin
ainoastaan, mikäli toimittajan suoritus on riittävällä tasolla asiakkaan tärkeänä
pitämien osa-alueiden kohdalla, sen sijaan ylisuorittaminen vähemmän tärkeillä
osa-alueilla ei johda suurempaan asiakastyytyväisyyteen, vaan päinvastoin
kuluttaa turhaan toimittajan resursseja. (Cheng et al. 2004).

Myös

Ahmed

&

asiakastyytyväisyyteen
kriteereinään

olivat

Kangari
sekä

(1995)
kriteerien

perinteiset

tutkivat

eri

keskinäistä

projektinhallinnan

kriteerien

merkitystä

korrelaatiota.
mittarit,

kuten

Heidän
laatu,
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kustannukset,

toimitusaika

täydennettynä

asiakasorientoituneisuudella,

kommunikointikyvyillä sekä valituksiin reagoinnilla. Tutkimuksen mukaan kukin
kriteeri oli merkityksellinen, mutta korrelaatioita kriteerien välillä ei löydetty. Sen
sijaan

he

löysivät

jonkin

verran

vaihtelua

kriteerien

painotuksissa

eri

asiakasryhmien välillä, mikä paljastaa että toimittajan tulisi pyrkiä selvittämään
kunkin asiakkaan painottamat osa-alueet ennen projektin käynnistystä. (Ahmed &
Kangari 1995)

Asiakastyytyväisyyden käyttämistä projektin onnistumisen kriteerinä vaikeuttaa
kuitenkin käsitteen subjektiivisuus. Ensinnäkin yksittäisen episodin, kuten projektin
tyytyväisyyden mittaamisen ongelmana on, että tyytyväisyyteen vaikuttaa kyseisen
episodin lisäksi asiakassuhteen menneisyys ja jopa tulevaisuuden odotukset
(Cheng

et

al.

2006,

s.4)

(Ahmed

&

Kangari

1995,

s.1).

Lisäksi

asiakastyytyväisyyden ongelmana on arviointifunktion epälineaarisuus ja kompensatorisuus, minkä vuoksi yksittäinen negatiivinen tapahtuma voi pilata
muutoin positiivisen kokemuksen (Ahmed & Kangari 1995, s.1). Toimittajat ovatkin
usein

melko

epäluuloisia

asiakastyytyväisyyden

luotettavuuden

ja

objektiivisuuteen, ja itse asiassa harvoin olettavat edes saavansa objektiivista
palautetta asiakkailtaan(Ahmed & Kangari 1995, s.2).

4.4.4

Henkilön roolin vaikutus projektin onnistumiskriteereihin

Inhimillisten tekijöiden vaikutusta tietojärjestelmien onnistumiseen on tutkittu
verrattain runsaasti, ja niillä on havaittu olevan erittäin merkittävä vaikutus
projektien onnistumiseen. Nimenomaan tietojärjestelmäprojekteissa inhimillinen
arviointi korostuu, koska useimmat arvioitavista seikoista on subjektiivisia
(Wateridge

1997,

menestyksellisyyden
kognitiivisen

s.2).

Inhimillisten

arviointiin

ajattelun

syntyy

tekijöiden

vaikutus

käytännössä

eroavaisuuksien,

sekä

tietojärjestelmän

kahden polun

asenteellisten

kautta:

seikkojen

vaikutuksesta. Kognitiivisen ajattelun erot riippuvat pitkälti tietojärjestelmän
monimutkaisuudesta ja käytettävyydestä, kun taas asenteellisiin seikkoihin
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vaikuttaa huomattavasti enemmän tilanteelliset asiat, kuten ennakkoasenteet sekä
projektin aikainen ja jälkeinen osallistuminen tietojärjestelmän kehittämiseen.
(Zmud 1979).

Henkilön roolilla projektissa on suuri merkitys hänen painotukseen projektin
onnistumiskriteereissä. Wateridge tutki (1997) käyttäjien ja projektipäälliköiden
onnistumiskriteerien

painotuseroja

tietojärjestelmäprojekteissa.

Tärkeimpinä

kriteereinä käyttäjät pitivät vastaavuutta spesifikaatioihin sekä yleisesti käyttäjien
tyytyväisyyttä

järjestelmään.

Näiden

jälkeen

esille

tulivat

järjestelmän

tarkoituksenmukaisuus sekä aikataulu- ja budjettitavoitteiden saavuttaminen, kun
taas projektipäälliköt painottavat enemmän projektinhallintaan liittyviä seikkoja.
Myös projektipäälliköt pitivät järjestelmän vastaavuutta spesifikaatioihin tärkeänä.
Projektipäälliköt kuitenkin painottivat tämän jälkeen ensisijassa aikataulu- ja
budjettitavoitteissa

pysymistä

sekä

projektin

kokonaisliiketoiminnallista

onnistumista, ja vasta viimeisenä tuli järjestelmän tarkoituksenmukaisuus. Tämä
paljastaa vinouman projektipäälliköiden asenteessa järjestelmään, tärkeää on
järjestelmän

vastaavuus

alkuperäisiin

spesifikaatioihin,

ei

niinkään

onko

järjestelmä oikeasti käyttäjien kannalta tarkoituksenmukainen.

Wateridge (1997) havaitsi vertaillessaan onnistumiskriteerien eroja onnistuneissa
ja

epäonnistuneissa

projekteissa,

että

epäonnistuneissa

projekteissa

projektipäälliköt olivat painottaneet enemmän aikataulu- ja budjettitavoitteissa
pysymistä,

kun

taas

onnistuneissa

oli

painotettu

enemmän

vaatimusten

vastaavuutta ja kokonaisliiketoiminnallista hyötyä. Tämä viittaa siihen että
aikataulu- ja budjettikriteerien liiallinen painotus johtaa herkemmin projektin
epäonnistumiseen, kun taas ja vaatimusten ja kokonaisliiketoiminnallisten
kriteerien painottaminen taas edesauttaa projektin onnistumista.(Wateridge 1997).

Thomas & Frenandez (2008) puolestaan selvittivät tutkimuksessaan yritysten
käyttämiä onnistumiskriteerejä tietojärjestelmäprojekteissa ja perinteisen rautaisen
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kolmion lisäksi he löysivät monia mittareita, joilla yritykset arvioivat projektien
onnistumista.

He jakoivat kyselynsä tulokset projektihenkilöiden taustan

mukaisesti. Projektijohtajien käyttämät kriteerit sisälsivät perinteisten aikataulu- ja
kustannusseikkojen lisäksi muun muassa projektin eri sidosryhmien, kuten
käyttäjien, projektiryhmän, ohjausryhmän sekä sponsorin tyytyväisyyden projektiin.
Tekniset ihmiset sen sijaan pitivät onnistumiskriteereinään ennen kaikkea
implementoinnin
vaatimuksiin,

onnistumista

sekä

sen

sekä

toimivuutta

järjestelmän

laatua

ja

käytännössä.

Projektin

vastaavuutta
operatiivisesta

toiminnasta ulkopuoliset johtajat taas arvioivat projektin onnistumista arvioitujen
hyötyjen ja liiketoimintatavoitteiden toteutumisen mukaan. Yksi tämän ryhmän
kriteereistä oli myös normaalin toiminnan jatkuvuus, eli projektin aiheuttamien
häiriöiden vaikutus päivittäiseen toimintaa.(Thomas & Fernandez 2008).

Inhimillisten eroavaisuuksien vuoksi projektin onnistumisen määrittämisessä on
merkityksellistä kuka asiakkaan puolella onnistumista arvioi. Olsson et al. (2008)
esittää, että projektin omistaja on oikea henkilö arvioimaan onnistumista, koska
projektilla tulisi aina olla liiketoiminnallinen tavoite ja projektin omistaja on tällöin
tulosvastuullisena oikea henkilö arvioimaan projektin onnistumista. Toisaalta
projektin tavoitteiden hierarkiassa korkeimmalla ovat strategiset tavoitteet ja Ojiako
et al. (2008, s.6) tutkimuksen mukaan ainoastaan ylemmässä johdossa
työskentelevät

henkilöt

pitivät

niitä

keskeisinä

projektin

onnistumisen

määrittämisessä. Ollakseen kykenevä arvioimaan tällaisia seikkoja onkin erittäin
tärkeää että projektin johtaja ymmärtää myös kontekstin jossa projekti suoritetaan.
(Ojiako et al. 2008 , s.6).

4.4.5

Projektin onnistumiskriteerien määrittäminen

Projektien

onnistumisen

määrittely

ja

mittaaminen

on

vaillinaisen

onnistumiskriteeristön vuoksi hyvin haasteellista ja yleinen ongelma projektien
onnistumisen

arvioinnissa

on

nimenomaan

puute

selkeästä

onnistumiskriteeristöstä, joka saavutettaessa voidaan todeta projektin olevan
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onnistuneen (Thomas & Fernandez 2008,

s.3). Projektien hallintaan ja

onnistumisen mittaamiseen on pyritty soveltamaan myös taloudellisia mittareita,
kuten sijoitetun pääoman tuottoa tai investoinnin nettoarvo-menetelmää (Rico
2006)(Yu

et

al.

2005),

mutta

taloudellisten

mittareiden

hyödyntäminen

käytännössä on kuitenkin osoittautunut hyvin hankalaksi (Thomas & Fernandez
2008, s.3).

Itse asiassa jo pelkästään perinteisen rautaisen kolmion käytössä ilmenee
ongelmia. Näistä mittareista kustannusten ja aikataulun saavuttaminen on melko
yksiselitteisesti mitattavissa, kun taas laatukäsite on ongelmallinen (Yu et al. 2004,
s.3). Ensinnäkään laatu ei itsessään määrittele mitään, vaan laatu on aina
sidoksissa

johonkin

subjektiin,

Tietojärjestelmäprojekteissa

kyse

jonka

laadusta

olla

esimerkiksi

voi

on

kyse.

tuotteen

tai

projektinhallinnan laadusta, ja toisaalta se mitä itse laadulla tarkoitetaan voi olla
monikäsitteistä, sillä laadulla voidaan eri yhteyksissä tarkoittaa eri asioita. Laadulla
voidaan tarkoittaa esimerkiksi valmistuneen tuotteen vastaavuutta spesifikaatioihin
(Globerson 1997) taikka ylipäätänsä sopivuutta käyttötarkoitukseensa (Wateridge
1998).

Tutkijoiden

keskuudessa

onnistumiskriteereistä

ei

näytä

(Wateridge

olevan

1997),

ja

yksimielisyyttä

projektin

universaalien

projektin

onnistumiskriteerien vaikeuden määrittämisen vuoksi keskeisin seikka projektin
onnistumisen kriteerien määrittämisessä onkin, että ne määritellään aina ennen
projektia tai sen alkuvaiheissa, jotta projektiryhmällä on selkeä kuva projektiin
lähtiessään, miten projektin onnistuminen voidaan todentaa (Baccarini 1999, s.1).
Keskeistä tässä prosessissa on tunnistaa projektin eri sidosryhmät ja niiden
vaikutusvalta

projektiin,

ja

muodostaa

tämän

perusteella

projektin

onnistumiskriteeristö, jolloin resurssit voidaan kohdentaa oikeiden tavoitteiden
saavuttamiseen (Wateridge 1997).
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4.5

Menestystekijät tietojärjestelmäprojekteissa

Vaikka projektien menestystekijöitä on kirjallisuudessa käsitelty runsaasti, ovat
listat usein hyvin samankaltaisia sisältäen samat keskeiset menestystekijät.
Tällaiset listat käsittävät useimmiten noin kymmenisen menestystekijää. Tosin
Poon & Wagner (2000, s.10) havaitsivat tutkimuksessaan menestystekijöiden
hallinnan onnistumisen olevan korreloitunutta viitaten siihen, että olisi olemassa
pienempi

joukko

meta-menestystekijöitä,

jotka

vaikuttaisivat

muiden

menestystekijöiden hallinnan onnistumiseen.

Lähes jokaisessa listassa kriittisten menestystekijöiden joukossa on ylimmän
johdon tuki sekä sitoutunut projektin sponsori. Tosin ylimmän johdon tukea
vaadittaessa on toki otettava huomioon projektien koko, sillä useimmiten
tietojärjestelmäprojektit ovat verrattain pieniä, jolloin yhteydenpidoksi johdon
suuntaan riittää yhteenvetoraportit toisin kuin suuremmissa hankkeissa, joissa ylin
johto on tiukemmin mukana (Weitz 1989, s.4). Jokaisella projektilla tulisi lisäksi
olla selkeä tarkoitus ja tavoitteet. Projektin menestykselle kriittiseksi on havaittu
näiden tavoitteiden eksplisiittinen ilmaisu, sekä niiden linkitys liiketoiminnallisiin
tavoitteisiin. Myös projektinhallinnalliset seikat ovat luonnollisesti suuressa osassa
projektin onnistumista ja näistä seikoista projektin menestymiselle on havaittu
kriittisiksi muun muassa projektin aikataulutus ja resursointi sekä projektin
seuranta ja muutoksenhallinta. Etenkin tietojärjestelmäprojekteissa keskeisessä
roolissa ovat myös tekniset seikat. Teknisistä seikoista tietojärjestelmäprojekteissa
keskeistä onnistumisen kannalta on laitteisto- sekä ohjelmistoarkkitehtuurin
sopivuus yrityksen toimintatapoihin ja käyttöön sekä vanhat järjestelmät.
Useimmiten

täydellisten

spesifikaatioiden

laatiminen

ennen

projektia

on

asiakkaalle mahdotonta, minkä vuoksi niitä joudutaan usein muuttamaan projektin
aikana.

Tämä

edellyttää

kiinteää

kommunikointia

asiakkaan

kanssa.

Kommunikoinnissa on kaksi ulottuvuutta: ensinnäkin projektin seurannan kannalta
kommunikoinnin tulisi olla täsmällistä ja reagoinnin nopeaa, lisäksi keskeisessä
roolissa on asiakkaan konsultointi, eli kuunteleminen sekä neuvominen. Asiakkaan
49

konsultoinnin merkitystä perustuu juuri asiakkaan kuuntelemisella projektin aikana,
jolloin asiakas pääsee paremmin osallistumaan projektiin ja tarvittavat muutokset
saadaan

viestittyä

toimittajalle

(Globerson

1997).

Loppujen

lopuksi

tietojärjestelmäprojekteissa loppukäyttäjän kokemukset määrittävät onko projekti
onnistunut vai ei, minkä vuoksi myös loppuasiakkaan hyväksynnän hankkiminen
sekä

muutosvastarinnan

murtaminen

ovat

erittäin

krittiisiä

tietojärjestelmäprojekteissa. (Schultz et al. 1987; Fui-Hoon et al. 2001; Belassi &
TUkel 1996; Poon & Wagner 2000; Slevin & Pinto 1987).

Sinänsä menestystekijöiden listaaminen ja käsittely ei ole tämän työn keskeisintä
sisältöä, mutta aihe tuo selkeästi ilmi projektin onnistumisen tematiikkaa. Edelle
mainituista

kriittisistä

menestystekijöistä

voidaan

erottaa

selkeästi

viisi

kokonaisuutta:

1.

Strategiset seikat, kuten projektin tavoitteet sekä ylimmän johdon
tuki.

2.

Projektinhallinnalliset seikat, kuten aikataulutus sekä resursointi

3.

Asiakkaan

huomiointi,

kuten

konsultointi

sekä

täsmällinen

kommunikointi.
4.

Tekniset seikat, kuten ohjelmisto- ja laitteistoarkkitehtuurin sopivuus
sekä vanhat järjestelmät

5.

Organisaation johtamiseen liittyvät seikat, kuten loppuasiakkaan
vakuuttaminen ja muutosvastarinnan hallinta.

Kyseiset aihealueet esittävät kriittisiä osa-alueita projektien suorittamisessa, minkä
vuoksi ne tulisi huomioida projektin onnistumisen arvioinnissa, varsinkin jos
arvioinnin tarkoituksena on organisaation toiminnan kehittäminen.
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Projektien menestystekijät eivät ole välttämättä universaaleja ja samoja jokaisessa
projektissa, sillä projektit vaihtelevat huomattavasti muun muassa kooltaan,
omalaatuisuudeltaan ja monimutkaisuudeltaan. Westerfeld (2002) tuo esiin
huomioon, että menestystekijät ja niiden tärkeys riippuu projektityypistä ja projektin
onnistumisen arvioinnista. Kehittämässään mallissa hän linkittää projektin
menestystekijät

ja

niiden

onnistumiskriteereihin.

hallinnan

projektityyppeihin

Yksinkertaisemmissa

ja

projektin

projektityypeissä

keskeisiä

menestystekijöitä ovat operatiivinen projektinhallinta sekä resursointi jolloin
onnistumiskriteerit painottuvat perinteisiin aika, laatu, kustannus –mittareihin.
Monimutkaisemmissa,

strategiaorientoituneemmissa

tietojärjestelmäprojekteissa,

onnistumisen

kannalta

projektityypeissä,
keskeistä

on

kuten

projektin

tavoitteiden määrittäminen ja niiden saavuttamisen pohtiminen, sekä kattavasti
kaikkien sidosryhmien tarpeiden huomiointi. Tällöin myös projektin kriteeristö on
laajempi ja käsittää perinteisten mittareiden lisäksi projektihenkilöstön, asiakkaan,
kolmansien

osapuolien

sekä

muiden

sidosryhmien

tyytyväisyyden

mittaamisen.(Westerfeld 2002).

4.6

Projektien onnistumisen selvittäminen edelläkävijäyrityksissä

Yritykset jotka mittaavat ja määrittelevät projektin onnistumisen johdonmukaisesti
ja säännöllisesti myös onnistuvat todennäköisesti paremmin projekteissaan.
Thomasin & Fernandezin (2008, s.4-5) mukaan yritykset, joilla projektien
onnistumiskriteerien määrittäminen ja mittaaminen on säännöllistä ja formaalia, on
myös

suurempi

luottamus

että

tietojärjestelmäprojektit

saavuttavat

liiketoiminnalliset tavoitteensa. Tällaiset yrityksen ovat edelläkävijöitä kolmella osaalueella:

1.

Onnistumiskriteerien määrittämisessä

2.

Niiden johdonmukaisessa mittaamisessa

3.

Tuloksien hyväksikäytössä. (Thomas & Fernandez 2008).
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Onnistumiskriteerien määrittämisessä tällaiset yritykset käyttivät formaaleja
kriteereitä, jotka sisälsivät useita erillisiä mittareita sekä projektinhallinnan että
liiketoiminnallisen onnistumisen mittaamiseen. Kriteerejä oli yleensä noin viisi ja
mitta-asteikkona käytettiin esimerkiksi Balanced scorecardia tai sliders-asteikkoa.
Projektin hyötyjen mittaamista varten yritykset määrittivät lisäksi keskeisiä
prosessien suorituskykymittareita (KPI), joiden avulla saavutettuja hyötyjä voitiin
mitata käytännössä. (Thomas & Fernandez 2008, s.5-7).

Yrityksissä joissa luottamus tietojärjestelmäprojektien liiketoiminnallisten hyötyjen
saavuttamisesta on suuri, myös onnistumisen mittaaminen oli säännöllinen ja
johdonmukainen toiminto. Yleensä projektien onnistumisen arvioinnissa käytetty
jälkitarkastus tehtiin noin 6- 12 kuukautta projektin päättymisen jälkeen, jotta
liiketoiminnalliset

hyödyt

olivat

ehtineet

realisoitua.

Monilla

yrityksillä

jälkitarkastuksen suoritti erillinen ryhmä kuin joka oli mukana suorittamassa
projektia, sillä projektiryhmällä on oma intressinsä projektin menestymiseen, mikä
saattaa vaikuttaa arvioinnin objektiivisuuteen. Projektihenkilöt saattavat muutenkin
olla jo poistuneet yrityksestä tai olla muissa projekteissa, jolloin heillä ei ole
mahdollisuutta suorittaa arviointia. (Thomas & Fernandez 2008, s.5-7).

Kolmanneksi

tällaiset

yritykset

myöskin

käyttivät

projektien

onnistumisen

mittaamisesta saamiaan tuloksia järjestelmällisesti. Mittaustuloksia seurattiin
järjestelmällisesti ja niiden raportointi oli pakollista, mikä lisäsi jälkitarkastuksen
suoritusten täsmällisyyttä. Toisaalta saatuja tuloksia todella käytettiin toiminnan
kehittämisessä

ja

projektien

suorituspalkkiot

sidottiin

pelkän

ohjaamisessa.

Myös

projektinhallinnan

projektihenkilöstön

onnistumisen

sijaan

liiketoiminnalliseen onnistumiseen, mikä edelleen ohjasi projektihenkilöstön
toimintaa kokonaisvaltaisesti yrityksen kannalta hyödylliseen suuntaan. (Thomas &
Fernandez 2008, s.5-7).
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5

PROJEKTIN ONNISTUMISEN MITTAAMINEN

Perinteinen

menetelmä

projektin

onnistumisen

mittaamiseen

on

asiakastyytyväisyyskysely projektin jälkeen. Tällaisten kyselyiden käytössä on
kuitenkin havaittu monia hankaluuksia ja niiden hyödyntäminen jää valitettavan
usein kyselyn tulosten tilastolliseen analysointiin, kuten keskiarvojen ja niiden
kehityksen seuraamiseen. Muitakin metodeja projektin menestyksellisyyden
mittaamiseen on esitetty, mutta teoreettisen viitekehyksen puuttuessa niiden
käyttö on jäänyt vähemmälle. Tästä johtuen organisaatiot toteuttavat usein
asiakastyytyväisyyskyselyitä

ymmärtämättä

mitä

hyötyä

niistä

heille

todellisuudessa on.(Kujala & Ahola 2005, s.1).

Kujala

&

Ahola

(2005)

asiakastyytyväisyyskyselyiden

kehittivät

teoreettisen

suorittamisen

viitekehyksen

tarkoituksesta

projektien

organisaatiossa.

Viitekehys muodostuu nelikenttämatriisista, jossa vaaka-akselina on organisaation
selviytymisen mahdollistava prosessi, joka voi olla joko sisäisten toimintojen
kehittäminen ja tehostaminen taikka ulkoisen aseman vahvistaminen markkinoilla.
Toisaalta arviointi voi aiheuttaa organisaation toimintaa todellisia teknisiä
muutoksia,

tai

ainoastaan

toimia

päätösten

symbolisena

tukena.

Tätä

nelikenttämatriisia on kuvattu alla kuvassa 9. (Kujala & Ahola 2005).
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Tekninen
Symbolinen

Rooli ja saavutettu arvo

Institutionalisoida
asiakassuuntautuneisuus
organisaation yhteiseksi
arvoksi. Mahdollistaa
organisaation keskittyminen
arvon tuottamiseen asiakkaalle.

Asiakkaiden vaatimusten ja
odotusten kerääminen
ympäristöstä sekä
selvittäminen miten yritys on
onnistunut täyttämään ne.

Demonstroida johdon
sitoutuminen
asiakassuuntautuneisuuteen.

Yrityksen
asiakassuuntautuneisuuden
osoittaminen ulkoisille tahoille.

Legimitoida asiakaspalautteen
avulla johdon tekemiä
päätöksiä.

Laatustandardien täyttäminen.

Sisäinen integraatio

Ulkoinen sopeutuminen

Organisaation selviytymisen mahdollistava prosessi

Kuva 9. Asiakastyytyväisyysmittausjärjestelmän arvo ja rooli. (Kujala & Hakala
2005, s.2).

Mallissa

oikean

yläkulman

sisäiseen

integraatioon

kohdistuvien

teknisten

toimenpiteiden alueella kyselyn tarkoitus on muokata organisaation toimintoja
asiakkaiden vaatimusten ja odotusten täyttämisten edistämiseksi. Sisäisen
integraation saavuttamisessa symbolisen tuen avulla kyselyn tavoitteena on
puolestaan osoittaa yrityksen johdon sitoutumista asiakkaiden tavoitteiden
toteuttamiseen sekä perustella johdon toimenpiteitä kyselyn perusteella. Mikäli
kyselyä

pyritään

käyttämään

organisaation

aseman

selvittämiseen

toimintaympäristössä ja tätä kautta oman toiminnan kehittämiseen teknisten
muutosten kautta vastaamaan paremmin ympäristön vaatimuksiin, kysely sijoittuu
matriisissa oikeaan yläkulmaan teknis-ulkoiseen -alueeseen. Mikäli kyselyn
tarkoitus taas on vastata jonkin laatustandardin vaatimuksiin tai osoittaa ulkoisesti
organisaation sitoutumista asiakkaiden tarpeiden huomiointiin, sijoittuu kysely
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matriisin oikeaan alakulman symbolis-ulkoiseen –alueeseen.(Kujala & Hakala
2005).

Kujala & Ahola (2005) esittävät, että asiakaskyselyiden käyttötarkoitus pohjautuu
pitkälti organisaation kulttuurista.

Mikäli organisaatiokulttuuri ei ole todellisesti

asiakassuuntautunut, on todennäköistä että kyselyn vaikutukset ovat pikemminkin
symbolisia

kuin

organisaatiokulttuuri

todellisia
tukee

teknisiä
avointa

muutoksia
ja

synnyttäviä.

luotettavaa

Jos

taas

suhtautumista

asiakastyytyväisyyskyselyihin, niin on todennäköistä että kyselyillä on myös
teknisiä vaikutuksia organisaation toimintaan. Tutkimuksen empiirinen osio rajoittui
kahteen case- yritykseen, joten kovin pitkälle meneviä yleistyksiä tutkimuksesta ei
voida tehdä. Kuitenkin molemmissa case-yrityksissä kyselyiden rooli oli lähinnä
symbolinen,

mikä

johtui

ennen

kaikkea

kyselyiden

sopimattomuudesta

organisaatiokulttuuriin. Kujala & Hakala (2005) ehdottavatkin kyselyiden sijaan
uusien menetelmien käyttöönottoa kyselyiden sijaan teknisten vaikutusten
aikaansaamiseksi. Toinen tutkimuksen case-yrityksestä olikin muuttamasssa
toimintatapaansa tyytyväisyyden mittaamisessa (Kujala & Hakala 2005).

Yksi vaihtoehto projektin onnistumisen vaihtoehtoiseen määrittämiseen on
projektin jälkeinen auditointi (Wysocki et al. 1995, s.98). Tällaisessa auditoinnissa
on tarkoitus selvittää projektin tavoitteiden saavuttamisen lisäksi projektin
onnistumista perinteisten projektimittareiden valossa, sekä selvittää onko asiakas
tyytyväinen projektiin. Myös projektin taloudellisten hyötyjen mittaaminen ja
projektipalautteen kerääminen organisaation oppimista varten on oleellinen osa
tällaista auditointia. Vaikka tämän tyyppinen auditointi on eittämättä hyödyllinen ja
lähes välttämätön osa projektin jälkihoitoa – varsinkin jos halutaan selvittää onko
projektin todelliset tavoitteet saavutettu – on menettelyn hyödyntäminen
käytännössä valitettavan harvinaista. Keskeinen syy tähän on johtotason
lyhytnäköisyys ja toisaalta projektihenkilöstön väärät kannustimet, minkä vuoksi
asiakkaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ei joko kiinnosta tai
siihen ei haluta panostaa. (Wysocki et al. 1995, s.244-245).
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Projektin jälkeisistä auditointimenetelmistä voidaan kirjallisuudesta erottaa kaksi
suuntaa: toinen painottaa menettelyn käyttöä organisationaalisen oppimisen
kehittämisessä, kun taas toinen tietojärjestelmien laadun ja hyödyn arviointia.
Seuraavaksi käsitellään kahta menetelmää, joista toinen painottaa projektin
jälkeistä auditointia nimenomaan organisationaalisen oppimisen näkökulmasta
(Post-Project Review) ja toinen tietojärjestelmän pidemmän tähtäimen hyötyjen
arvioinnin näkökulmasta (Post-implementation Review).

5.1

Projektin jälkeinen katselmus

Projektin jälkeinen katselmus (Post-Project Review) on projektin jälkeinen
arviointimenetelmä, jossa käydään läpi projektin kulkua, sen tavoitteiden
saavuttamista, sekä onnistuneita ja epäonnistuneita asioita. Huemann ja Anbari
määrittelevät (2007) projektin jälkeisen katselmuksen seuraavasti ”Systemaattinen
tutkimus projektinhallinnan, teknisten prosessien sekä suorituskykymittareiden
saavuttamisen

tasosta,

joka

auttaa

tunnistamaan

onnistumisien

ja

epäonnistumisien syitä sekä tulevaisuuden kehityskohteita.”

Koners & Goffin (2005) nostavat esille kirjallisuudesta kolme keskeistä tavoitetta
tällaisen katselmuksen suorittamiselle. Näitä ovat projektin virheistä oppiminen,
oppien levittäminen organisaatiossa sekä organisaation toiminnan kehittäminen.
Organisaation toiminnan kehittämisen merkitys on keskeinen, sillä oppiminen
projektin jälkeisistä katselmuksista nähdään yhtenä lupaavimpana keinona lisätä
kilpailuetua tuotekehitysorganisaatioissa (Dingsoyr 2005, s.4). Projektin jälkeinen
katselmus on lisäksi oiva tilaisuus uusien projektien lisämyynnille (Von Zedtwitz
2002, s.3), projektien tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseen (Koners & Goffin
2005,

s.3)

sekä

asiakkaiden

odotusten

kartoittamiseen,

laatustandardien

asettamiseen, projektin näkymättömien asiakkaiden idenfiointiin sekä projektien
laajuuden ja riskien hallinnan kehittämiseen (Anbari et. 2008, s.8).
56

Asiakkaiden odotusten ja tavoitteiden kartoittaminen on ennen kaikkea kriittistä
tietovaltaisissa palveluyrityksissä, joiden asiakkaat odottavat omiin tarpeisiinsa
räätälöityjä ratkaisuja (Anbari et. 2008, s.8). Busby (1999, s.1) lisää perusteeksi
projektin jälkeisin katselmuksen käytölle ennen kaikkea ihmisen kyvyttömyyden
oppia automaattisesti menneestä, minkä vuoksi strukturoitu oppimissessio auttaa
tiedon jäsentämisessä. Lisäksi tieto on usein jakautunut usealle henkilölle, jolloin
yhteisessä sessiossa voidaan kerätä yhteen eri ihmisille projektista karttunut tietoa
(Busby 1999, s.1).

5.1.1

Esteet projektin jälkeisen katselmuksen käytölle

Vaikka projektin jälkeinen katselmus on havaittu erittäin hyväksi menetelmäksi
projektien kehittämisessä, Von Zedwitzin (2002) tutkimuksen mukaan menetelmää
käytettiin vain noin viidenneksessä tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden
projekteissa,

ja

silloinkin

kun

menetelmää

käytettiin,

sen

käyttö

oli

epäsäännönmukaista ja ad hoc-tyyppistä systemaattisten ja hallittujen prosessien
puuttuessa. (Von Zedtwitz 2002).

Esteet menetelmän käytölle Von Zedwitz (2002) on jakanut neljään osa-alueeseen
joita ovat: psykologiset esteet, tiimityöskentelyyn liittyvät esteet, epistemologiset
esteet sekä johtamiseen liittyvät esteet. Psykologisia esteitä ovat yksilön kyky
muistaa asioita sekä muistin valikoivuus, joiden vuoksi yksilöt eivät välttämättä
muista varsinkaan epämiellyttäviä asioita oikein jälkikäteen. Tiimityöskentelystä
johtuviin esteisiin kuuluu yksilöiden pidättäytyminen syyttämästä toisia projektiin
kuuluvia henkilöitä sekä kommunikaatio-ongelmat. Varsinkin pidättäytyminen
syyttämästä muita projektiin kuuluvia henkilöitä on merkittävä este negatiivisten
asioiden avoimelle esiintulolle, sillä ihmiset helposti jättävät sanomatta negatiivisia
asioita henkilöistä, joiden kanssa tietävät olevansa tekemisissä tulevaisuudessa.
Kommunikaatiovaikeudet taas korostuvat eritoten projekteissa, jossa on ihmisiä eri
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funktionaalisista

yksiköistä,

kuten

esimerkiksi

markkinoinninista

ja

tuotekehityksestä, jolloin henkilöiden ammattitermistö on hyvin erilaista ja saattaa
synnyttää esteitä kommunikaation sujuvuudelle. Ihmisen kyvyttömyys abstrahoida
ja yleistää asioita on merkittävin epistemologisiin esteisiin kuuluvista asioista.
Projektien oppien yleistäminen ja yleisluonteisimpien selitysten löytäminen on
kuitenkin välttämätöntä, jotta oppeja voidaan siirtää projektista toiseen. Toinen
epistemologinen

ongelma

projektin

jälkeisen

katselmuksen

käytölle

on

prosesseihin liittyvän tiedon hiljainen ja vaikeasti kommunikoitava luonne.
Johtamiseen liittyvät esteet johtuvat lähinnä liiketoimintayksiköiden tavoitteista,
joissa painotetaan ennen kaikkea suorituksia, minkä vuoksi vanhojen projektien
tarkasteluun ei katsota olevan uhrattavissa aikaa ja muita resursseja. Toinen tekijä
on projektihenkilöstön omat henkilökohtaiset tavoitteet, jotka niin ikään on usein
sidottu suoritusperustaisesti. Tällöin riskinä

on

että projektin

jälkeisessä

katselmuksessa pyritään minimoimaan ajankäyttö ja suorittaminen on pikemminkin
näennäistä, jolloin menetelmän etuja ei saada luonnollisestikaan hyödynnettyä
kuin pintapuolisesti. Ylemmän johdon tuella ja kiinnostuksella onkin keskeinen
merkitys projektin jälkeiseen katselmukseen käytettyihin panostuksiin (Koners &
Goffin 2005, s.6) ja heidän tulisi näkyvästi tuoda esiin projektin jälkeisen
katselmuksen roolia nimenomaan diagnostiivisena työkaluna, eikä niinkään
punitiivisena menetelmänä. (Anbari et. 2008 , s.10; Von Zedtwitz 2002).

5.1.2

Projektin jälkeisen katselmuksen toteutus ja käytännön järjestelyt

Ensimmäinen askel projektin jälkeisen katselmuksen järjestämisessä on päättää
tuleeko sellainen ylipäätänsä suorittaa projektille. Kaikille projekteille ei välttämättä
ole tarpeellista järjestää katselmusta, joten yrityksellä tulisi käytössään jokin
kriteeri – yleensä projektin koko - minkä perusteella päätetään pidetäänkö
katselmusta projektin päätyttyä (Soward 2005). Projektipäällikön tulisi selkeästi
ilmaista projektin yhteydessä, mikäli tällainen katselmus tullaan pitämään
(Dingsoyr 2004). Kirjallisuudessa on runsaasti ohjeita projektin jälkeisen
katselmuksen suorittamiselle. Ohjeet katselmuksen suorittamiselle liittyvät usein
tilaisuuden valmisteluihin, suorittamisen ajankohtaan, kutsuttaviin henkilöihin,
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suorituspaikkaan, keskustelun sisältöön, moderaattorin rooliin, dokumentointiin
sekä tuloksien jakamiseen.

Ajankohta
Osa yrityksistä suorittaa katselmuksen melko pian projektin jälkeen, jotta projektin
asiat ovat vielä tuoreessa muistissa, kun taas toiset yritykset odottavat
mieluummin palautetta markkinoilta ja saattavat pitää arvioinnin vasta parin
vuoden kuluttua projektin päätöksestä (Von Zedtwitz 2002). Konersin & Goblerin
(2005) mukaan sopiva ajankohta katselmukselle on noin puoli vuotta projektin
päätöksen jälkeen, vaikkakin huomauttavat että ohjearvoja ei aina voida
täsmällisesti noudattaa muun muassa henkilöiden saatavuuden vuoksi.

Osallistujat
Tilaisuuteen tulisi kutsua projektin ydinhenkilöstö sekä mahdollisesti jopa
johtotason henkilöstöä (Koners & Gobler 2005). Dingsoyr (2004) ei anna
tilaisuuteen

osallistuvista

henkilöistä

tarkkaa

ohjetta,

mutta

suosittelee

mahdollisimman monen projektin sidosryhmän osallisen kutsumista. Sen sijaan
johdon läsnäoloa hän ei näe tarpeelliseksi, sillä johdon läsnäolo saattaa estää
epämiellyttävien asioiden esiintulon (Dingsoyr 2004). Vaikka projektin jälkeinen
katselmus tehdään yleensä toimittajan sisäisesti, tulisi asiakkaan mukaan
ottamista harkita vakavasti, sillä Roper (2003, s.5) toteaa, että yritykset jotka
ottavat asiakkaan mukaan tällaiseen katselmukseen saavat tietoonsa projektin
onnistumisen lisäksi kuinka he voivat tulevaisuudessa parantaa asemiaan
asiakkaan silmissä.

Valmistautuminen
Von Zedtwitz (2002) suosittelee tilaisuuteen osallistuville tehtäväksi esitöitä, joissa
vastataan projektiin liittyviin kysymyksiin ja pyydetään tuomaan esiin projektin
merkittävimpiä tapahtumia. Myös Dingsoyr (2004) suosittelee kotitehtävien
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antamista, koska niiden suorittaminen pidentää oppimisprosessia ja helpottaa
henkilöiden osallistumista keskusteluun. Esitöissä henkilöitä voidaan pyytää
esimerkiksi pohtimaan asioita liittyen projektin tavoitteisiin, koulutukseen tai
projektiin tehokkuuteen (Dingsoyr 2004).

Moderaattorin rooli
Tilaisuuden moderaattorina toimii yleensä projektin johtaja, mutta ulkopuolinen
moderaattori saattaa stimuloida enemmän avointa ja tehokasta keskustelua
(Koners & Gobler 2005). Myös Williamsin (2007, s.91) tutkimuksessa projektin
jälkeistä katselmusta hyödyntävät projektihenkilöt suosittelivat ulkopuolisen
moderaattorin tai tiimin käyttöä yhtenä keskeisistä menestystekijöistä. Koska
tilaisuuden onnistuminen riippuu huomattavasti tilaisuuden järjestäjän kyvyistä, on
projektin ulkopuolisen moderaattorin käyttö suositeltavaa asioiden objektiivisen
tarkastelun mahdollistamiseksi (Von Zetwitz 2002, s.5). Myös Dingsoyr (2004)
suosittelee moderaattoriksi projektin ulkopuolista henkilöä projektipäällikön sijaan,
jotta keskustelu olisi mahdollisimman avointa ja jotta myös projektipäällikön
kannalta arkaluontoiset asiat nousisivat avoimesti esille.

Tilat ja kesto
Koners & Goblerin (2005) mukaan paikan tulisi olla vähintäänkin erillinen
neuvotteluhuone, mutta he ehdottavat että täysin ulkopuolinen tila voisi stimuloida
avointa keskustelua ja välttää keskeytyksiä. Tilaisuuden kestosta he eivät anna
selkeää ohjenuoraa, mutta tutkimuksessa tarkkaillut katselmukset kestivät yhdestä
tunnista päivään. Von Zedwitz (2002) suosittelee noin puolen päivän sessiota.

Läpikäytävät asiat
Collisonin & Parcellin (2001) mukaan tilaisuuden alussa tulisi käydä läpi projektin
alkuperäiset tavoitteet ja todentaa näiden toteutumisen aste. Tämän jälkeen tulisi
60

käydä läpi projektisuunnitelma tai projektin prosessimalli projektin tehtävien,
tuotosten sekä päätöksentekopisteiden tunnistamiseksi. Lisäksi tilaisuudessa tulisi
käydä läpi mitkä asiat menivät hyvin ja mitkä huonosti ja pyrkiä tunnistamaan
projektin

menestystekijät

ja

esteet.

Onnistumisen

ja

epäonnistumisten

tunnistamisessa keskeistä oppimisen kannalta on tapahtumien juurisyiden
selvittäminen, eli pyrkiä selvittämään tapahtumien pohjimmaiset syyt. Tilaisuuden
lopussa moderaattorin tulisi varmistaa, että kaikki osanottajat tuntevat tulevansa
kuulluksi tilaisuudessa kysymällä kaikilta, miten projekti heidän mielestään meni ja
mitä asioita parantamalla projekti olisi onnistunut täydellisesti. (Dingsoyr 2004).
Koners & Gobler (2005) tyytyvät sen sijaan toteamaan, että keskustelun
keskipisteenä tulisi olla projektin ongelmien lisäksi onnistuneet asiat.

Keskustelun rakenne
Keskustelun rakenteeksi Dingsoyr (2004) suosittelee strukturoitua keskustelua
avoimen sijaan, jotta kaikkiin keskeisiin aiheisiin ehdittäisiin paneutua, ja jotta
keskustelun aihepiirit eivät määräytyisi liiaksi keskustelua dominoivien henkilöiden
kiinnostuksen mukaan. Keskustelun kulku voi edetä kronologisesti projektin
vaiheiden mukaisesti, mutta Busby (1999, s.3) havaitsi että menetelmää
kokeneesti käyttäneet yritykset olivat luopuneet tästä ajan säästämiseksi ja sen
sijaan aluksi osallistujat saivat kertoa mielipiteensä projektin onnistuneista ja
epäonnistuneista seikoista, joita käytiin sitten läpi aihepiireittäin.

Tuloksien raportointi
Tilaisuudesta

tulisi

tulevaisuutta

varten

tallentaa

muistiin

osallistuneiden

henkilöiden ja projektin peruspiirteiden lisäksi opitut seikat sekä niiden perustelut
projektin tapahtumien perusteella. (Koners & Gobler 2005, s.7-8) mukaan
tilaisuudesta tulisi laatia vähintään muistio, minkä lisäksi johdon tulisi pyrkiä
levittämään projektista opittuja asioita mahdollisimman paljon tarinoiden ja
metaforien avulla. Käytännössä tilaisuuksista ei aina tehdä kirjallisia selvityksiä,
vaan tietoa jaetaan sanallisesti. Tässä onkin nähtävissä ero suurien ja pienien
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organisaatioiden

välillä.

Pienissä

organisaatioissa

leviämiseen

ihmisten

kanssakäynnin

organisaatiot

nojaavat

enemmän

välityksellä,

asioiden

voidaan
kun

kodifiointiin

luottaa

tiedon

taas

suuremmat

sekä

formaaleihin

menetelmiin. (Dingsoyr 2004).

Pienet organisaatiot ovat suurempia tehokkaampia jakamaan projektista saatuja
oppejaan (Williamsin 2007, s.79). Tämä saattaa hyvinkin johtua erilaisesta
lähestymistavasta oppien jakamiseen, sillä vaikka tiedon kodifiointi ja jonkinlaisen
tietokannan käyttö oppien kirjaamiseen ja jakamiseen on yleensä ensimmäinen
ratkaisu suuremmissa organisaatioissa, tulisi huomioida että tietoa ei tulisi irrottaa
käytännön prosesseista. Etienne Wengerin (1998) määritelmän mukaisesti tieto ja
osaaminen ovat kiinnoksissa käytännön prosesseihin, joissa niitä hyödynnetään ja
oppien jakaminen tapahtuu luonnollisimmin näiden käytäntöjen välityksellä.
Oppien jakaminen organisaatioissa onkin Williamsin (2007, s.73) tutkimuksen
mukaan

suurin

ongelma

projektin

jälkeisissä

katselmuksissa.

Pelkkien

tietokantojen jaettavan tiedon sijaan organisaatioiden tulisikin pyrkiä luomaan
Wengerin (1998) esittämiä erilaisia yhteisöjä yhdistäviä rajakäytäntöjä (boundary
practice), joiden kautta projektien oppeja jaetaan organisaatiossa.

5.2

Tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeinen arviointi

Investoinnit tietojärjestelmiin ovat jatkuvasti kasvaneet ja nykyisin jopa puolet
yritysten investoinneista kohdistuu tietojärjestelmiin ja telekommunikaatioon (Chou
et al. 2005, s,2). Tietojärjestelmäinvestointien suuresta painoarvosta johtuen paine
niiden arviointiin kuten minkä tahansa muunkin investoinnin arviointiin on
kasvanut.

Kuitenkin

tietojärjestelmien

arviointimenetelmät

ovat

edelleenkin

verrattain harvinaista ja formaalien menetelmien puuttuessa silloinkin arviointia
suoritetaan, on se usein ad hoc –tyyppistä. (Avgerou 1995).
Krumar (1990) tutki tietojärjestelmien asennuksen jälkeisten arviointien (PostImplementation Review) käytäntöjä ja vahvisti aiempien tutkimusten havainnot,
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että projektin jälkeisiä tarkasteluja tehdään useimmissa organisaatioissa, mutta
useimmiten vain osalle projekteja. Tällaisten arviointien tavoitteena on ennen
kaikkea kehitetyn järjestelmän toiminnan arviointi. Lisäksi voidaan paikallistaa
järjestelmän kehityskohteita tai havaita tarpeita lisäkoulutukselle. Yleensä
arvioinnin ajankohta on tutkimuksen mukaan heti projektin jälkeen, jolloin niiden
rooli pikemminkin projektin formaali päättäminen ja järjestelmän verifiointi
spesifikaatioita vasten, kuin järjestelmän todellisen palautteen kerääminen
järjestelmän kehittämiseksi ja tulevien investointipäätösten tueksi. Samanlaisen
havainnoin tekivät AlYaseen et al. (2005) omassa tutkimuksessaan, mikä osoittaa,
että vaikka tutkimusten välillä oli lähes 15 vuotta ei muutosta parempaan ole
juurikaan nähtävissä. Krumarin (1990) merkittävin tietojärjestelmien arvioinnin
suorittamista estävistä ongelmista on henkilöstön saatavuus, sillä arvioinnin
suorittaa yleensä järjestelmän kehitysryhmä ja arvioinnin ollessa ajankohtainen he
ovat yleensä jo kiinnitettyinä uusissa kehitysprojekteissa. (Krumar 1990).

Jotta käyttöönoton jälkeisen arvioinnin pitkän tähtäimen hyödyt saataisiin
valjastettua, Krumarilla on muutamia ehdotuksia arvioinnin suorittamiseen.
Ensinnäkin itse arvioinnissa tulisi ottaa pitkän tähtäimen näkökanta arviointiin
keskittymällä järjestelmän tehokkuuteen ja liiketoiminnallisiin vaikutuksiin nykyisen
spesifisen ja teknisen näkökannan sijaan. Jotta pidemmän aikavälin hyötyjä
voidaan arvioida, tulee järjestelmän olla ehtinyt rauhoittua käyttöönottovaiheen
jälkeen. Tämän vuoksi hän suosittelee arviointia tehtäväksi vasta 3-12 kuukautta
järjestelmän käyttöönotosta. Tällöin voidaan kerätä luotettavaa palautetta
järjestelmän

toiminnasta

investointipäätöksien

arvioimiseksi

ja

toisaalta

paikallistaa helpommin tarpeellisia kehityskohteita ja puutteita. Varsinaisessa
jälkitarkastustilaisuudessa

hän

suosittelee

järjestelmän

kehitysporukan

ulkopuolisen arvioijan käyttöä. Ulkopuolisen arvioijan käyttäminen mahdollistaa
laajemman näkökulman käytön arvioinnissa ja toisaalta varmistaa objektiivisen
palautteen keräämisen. Lisäksi vältetään kehityshenkilöiden saatavuudesta
aiheutuvat ongelmat. Hän ei kuitenkaan ehdottomasti kiellä projektihenkilöstön
läsnäoloa, koska muutokset järjestelmään edellyttävät joka tapauksessa heidän
arviointia ja työpanosta. (Krumar 1990).
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Koska tietojärjestelmien hyödyt ovat usein laaja-alaisia sekä aineettomia, on
tietojärjestelmien arviointi hankalaa. Avgerou (1995) esittääkin, että arvioinnin tulisi
olla luonteeltaan keskusteleva, jossa järjestelmän hyötyjä käydään läpi useiden
sidosryhmien kanssa,

eikä niinkään tekninen, kuten yleensä on tapana. Hän

korostaa arvioinnin suorittajan roolia arvioinnin organisoijana, eikä niinkään
arvioijana. Kuitenkin koska tällaisten menetelmien käyttö on vaativaa, ei yritysten
omien järjestelmäasiantuntijoiden osaaminen riitä arvioinnin suorittamiseen, vaan
olisi suositeltavaa käyttää ulkopuolisia ammattilaisia arvioinnin suorittamisessa.
Lisäksi ulkopuolisen arvioijan käytöllä voidaan varmistaa arvioinnin objektiivisuutta
vähentämällä kaikissa organisaatioissa väistämättä esiintyvän politikoinnin roolia
arvioinnissa.(Avgerou 1995).

Tietojärjestelmien arvioinnin suorittamisessa Avgerou (2005) tuo esiin kolme
tekijää, joiden perusteella mittaamisjärjestelmää voidaan lähteä suunnittelemaan.
Nämä ovat arvioinnin sisältö, konsteksti sekä arviointiprosessi. Arvioinnin sisällöllä
tarkoitetaan

arvioinnissa

käytettäviä

kriteerejä,

joiden

perusteella

tietojärjestelmäinvestoinnin onnistumista arvioidaan. Tällaisten kriteerit sisältävät
sekä määrällisiä ja laadullisia mittareita, joiden avulla voidaan selvittää niin
aineelliset kuin aineettomatkin hyödyt. Al-Yaseen et al. (2005) mukaan yleisimmät
kriteerit tietojärjestelmien arvioinnissa liittyivät tietojärjestelmien informaation
laatuun, kuten tiedon oikeellisuuteen ja järjestelmien laatuun. Kontekstilla
tarkoitetaan yritystä yleensä, kuten esimerkiksi sen historiaa, johtamisprosesseja,
arvoja taikka liiketoiminnallisia tavoitteita. Prosessi käsittää puolestaan arvioinnin
suorittamisen menetelmät, eri toiminnot sekä siihen osallistuvat toimijat. Näiden
kolmen osa-alueen perusteella voidaan kehittää yrityksen oloihin optimaalinen
tietojärjestelmien arviointijärjestelmä.(Avgerou 1995).

5.3

Asiakastyytyväisyyden mittaamisjärjestelmän kehittäminen
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Asiakastyytyväisyyden mittaamisjärjestelmän kehittämisessä tulisi aina lähteä
liikkeelle asiakastyytyväisyyden mittaamisen käyttökohteiden selvittämisestä.
Yleisesti käyttökohteita ei ole perusteellisesti mietitty ennen järjestelmän
kehittämistä, mistä johtuen mittaamistuloksia pystytään hyödyntämään vain
osittain. Seuraava vaihe järjestelmän kehittämisessä on mittaustavan suunnittelu,
joka käsittää muun muassa mittaustiheyden, kohdehenkilöiden valintaperusteiden,
ja mittauskohteiden valinnan. Kun mittaustavan suunnittelu on pääpiirteissään
saatu valmiiksi, tulee rakentaa sopivat mittarit. Mittareiden rakentamisessa
keskeisiä seikkoja ovat kysymysten muotoilu ja testaus sekä mittarikokonaisuuden
rakentaminen. Kun mittaamisjärjestelmä on saatu valmiiksi, on seuraava vaihe
varsinaisen mittaamisen toteutus. Asiakastyytyväisyyden mittaamisjärjestelmän
kehittämisen ei kuitenkaan tulisi päättyä tähän, vaan seuraava keskeinen vaihe on
mittaustulosten

hyödyntämisen

johtamisjärjestelmiin,

jotta

kytkeminen

mittaustulokset

yrityksen
todella

markkinointi-

aiheuttavat

ja

muutoksia

organisaatiossa. Mikäli tämä vaihe ylenkatsotaan, jää mittaamisen tarkoitus
vaillinaiseksi.(Rope & Pöllänen 1996, s.56-60).

Asiakastyytyväisyyden mittaamisjärjestelmän valintaan vaikuttavista tekijöistä
keskeisin on mittaamisen käyttöalueen valinta. Käyttöalue määrittelee mihin
tarkoitukseen tietoa tarvitaan ja siten määrää kerättävän tiedon luonteen.
Yleisimmät käyttötarkoitukset ovat:

1.

Yrityksen toiminnan laadun ongelmakohtien selvittäminen

2.

Toiminnan tason ylläpitäminen

3.

Kannuste-/ johtamisjärjestelmän perustana toimiminen

4.

Palautetiedon saaminen asiakkailta systemaattisesti/ asiakkaiden
arvostusten selvittäminen

5.

Kanta-asiakkaisiin

tai

muihin

asiakasryhmiin

suuntautuvan

markkinoinnin toteuttaminen. (Rope & Pöllänen 1996, s.61).
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Käyttöalueella

on

todella

merkittävä

vaikutus

mittaamisjärjestelmän

suunnittelussa. Esimerkiksi jos asiakastyytyväisyystietoa käytetään henkilöstön
kannustejärjestelmän perustana, tulisi tyytyväisyystieto pystyä tarkentamaan
henkilötasolla,

sekä

toisaalta

kerätä

tilastollista

tietoa

tuloksien

vertailukelvollistamiseksi. Jos taas tavoitteena on oman toiminnan kehittäminen, ei
mittaamisen tarvitse olla yhtä lailla systemaattista tai tilastollista, koska
tarkoituksena on kerätä laadullista palautetta yleisesti toiminnan kehittämiseen.
Sen sijaan jos mittaamista käytetään markkinointijärjestelmän impulssina, täytyy
mittaamisen olla jatkuvaa ja systemaattista, jotta muutoksiin voidaan reagoida
ajoissa ja oikein. Mikäli menetelmää käytetään useisiin eri käyttötarkoituksiin, on
mittaamisjärjestelmä aina tietynlainen kompromissi, sillä kaikin puolin täydellinen
järjestelmä

olisi

käytännössä

liian

laaja

käytännön

mittaamisessa

ja

analysoinnissa. (Rope & Pöllänen 1996, s.61-63)

Itse mittaamisen suunnittelussa keskeisimpiä kysymyksiä ovat: kuinka usein
mitataan,

mitä

asioita

mittaustekniikoita
hyödyntää

mitataan,

käytetään.

keneltä

Mittauksen

esitutkimusta

palautta

tarkemmassa

mittareiden

kysytään

sekä

mitä

suunnittelussa

tulisi

tarkemmassa

valinnassa.

Esitutkimusmenetelmiä ovat muun muassa suorakysymystutkimukset, asiantuntija
workshopit sekä ryhmähaastattelut. Rope & Pöllänen (1996, s.65) suosittelevat
kahden jälkimmäisen menetelmän käyttöä, sillä niiden tuottama tieto on
luonteeltaan idearikkaampaa sekä kattavampaa verrattuna ennalta suunniteltuihin
kyselyihin ja sopivat siten paremmin tämän tyyppisen selvitystehtävään. (Rope &
Pöllänen 1996, s.62-77).

5.4

Frödell

Asiakkaiden toiveet arviointijärjestelmälle

et

al.

(2008)

selvittivät

tutkimuksessaan

asiakkaiden

toivomia

ominaisuuksia rakennusprojektien laadunmittaamisjärjestelmältä. Tutkimuksen
mukaan

asiakkaiden

toivoman

järjestelmän

tulisi

olla

ennen

kaikkea

helppokäyttöinen. Muita asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia olivat tulosten
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uskottavuus, nopea palaute, toimintaorientoituneisuus, tehokkuus ja taloudellisuus
sekä harvat mittarit. Kaiken kaikkiaan järjestelmän tulisi asiakkaiden mielestä siis
olla helposti käytettävä sisältäen vain muutamaan mittarin, jolloin sen käyttö ei ole
liian raskasta ja mittaaminen liian kallista ja jolloin palautteen saaminen ei kestä
liian kauan. Kyseinen tutkimus paljastaakin, että asiakkaat ovat erityisesti
kiinnostuneita

palautteen

keräämisestä,

mikäli

se

johtaa

konkreettisiin

toimenpiteisiin asiakkaalle toimitetun järjestelmän parantamiseksi, eikä toimi
niinkään pelkästään toimittajan sisäisten tavoitteiden palvelemiseksi.(Frödell et al.
2008).
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6

PROJEKTIN ONNISTUMISEN MALLINTAMINEN

OHJELMISTOTOIMITUSPROJEKTEISSA

Edellisten lukujen kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty kattavasti projektien
onnistumisen

arviointiin

liittyvää

akateemista

kirjallisuutta.

Kirjallisuuden

perusteella voidaan todeta projektin onnistumisen olevan hyvin moniulotteinen ja
subjektiivinen käsite, jonka yksiselitteinen määritteleminen on käytännössä
osoittautunut

mahdottomaksi.

Työn

tavoitteena

on

löytää

menetelmä

tietojärjestelmäprojektien onnistumisen arviointiin asiakasnäkökulmasta, minkä
saavuttamisen kannalta projektin onnistumisen käsitteen selkeä hahmottaminen
on erittäin keskeistä. Koska tällaista mallia ei ole esitetty vielä kirjallisuudessa,
pyritään tässä luvussa luomaan viitekehys projektin onnistumiseen vaikuttavista
seikoista aiempaan perustuen aiempiin tutkimustuloksiin. Kyseistä mallia voidaan
käytännön toiminnassa hyödyntää kontekstuaalisilla seikoilla täydennettynä.

Kirjallisuudesta voidaan löytää useita projektin onnistumiseen keskeisesti liittyvää
tekijää, joista projektin onnistuminen rakentuu. Näiden tekijöiden keskinäisiä
riippuvuuksia on mallinnettu kuvassa 10. Kuvassa osoitetaan kuinka projektin
onnistumisen arviointi on pohjimmiltaan riippuvainen projektin tyypistä sekä
arvioijan näkökannasta. Nämä tekijät nimittäin määrittävät pitkälti, minkälaisia
tavoitteita ja tavoitteiden osa-alueita projektilla on. Nämä tavoitteet puolestaan
toimivat projektin suorituksen syötteenä sekä toisaalta kriteereinä projektin
onnistumiselle, ja lopulta projektin onnistumisen arvioinnissa verrataan näitä
kriteerejä projektin tuloksiin. Lisäksi arvioinnin menetelmään vaikuttavat toimittajan
ja asiakkaan tavoitteet onnistumisen mittaamiselle. Itse asiassa malli voitaisiin
rakentaa

hienojakoisemminkin,

mutta

tällöin

menetettäisiin

mallin

yksinkertaisuudessa ja informaatioarvossa. Helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus
sekä relevanttius ovat keskeisiä konstruktiivisen tutkimuksen ratkaisun käytännön
hyödyn mittareita (Kasanen et al. 1993, s.9), ja koska työn tavoitteena on kehittää
nimenomaan käytännöllinen malli projektien menestyksellisyyden määrittämiseen,
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on mallissa pyritty kuvaamaan ainoastaan kriittisimmät osa-tekijät ja näiden
riippuvuussuhteet. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi mallin osa-alueita
yksityiskohtaisemmalla

tasolla.
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ASIAKKAAN TOIVEET
ONNISTUMISEN ARVIOINNILLE
PROJEKTITYYPPI
•

Koko

•

Monimutkaisuus

•

Teknologia

PROJEKTIN SUORITUS
•

•

Nopea palaute

•

Toimintaorientoituneisuus

•

Helppokäyttöisyys

Kriittiset
menestystekijät

PROJEKTIN ONNISTUMISEN
MÄÄRITTÄMINEN

PROJEKTIN TAVOITTEET
ONNISTUMISALUE

NÄKÖKANTA

Tavoite
•

Mittari

Rooli

•

Aikajänne

•

Mittari

•

Aiemmat
kokemukset

•

Toivottu tulos

•

Mittausajankohta

•

Toiminta

•

Referenssipiste

Asenteet

•

Kognitiiviset
ominaisuudet

Konteksti

•

Sisältö

•

Prosessi

ONNISTUMISKRITEERIT

•

•

•

PROJEKTISEURANNAN
MERKITYS
TOIMITTAJALLE
•

Järjestelmän jatkokehitys

•

Lisämyynti

•

Toiminnan kehittäminen

•

Symbolinen

Kuva 10. Projektin onnistumisen määrittämisen käsitteellinen mallintaminen.
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6.1

Projektityypin ja arvioijan näkökannan vaikutus projektin

onnistumisalueisiin

Onnistumisalue on käsitteellinen alue, jonka sisällä tavoitteita asetetaan. (KotsaloMustonen 1996). Westerfeld (2002) puolestaan käyttää artikkelissaan projektin
tulosalue -termiä pitkälti samassa merkityksessä. Westerfeldin (2002) mukaan eri
projekteilla, jotka vaihtelevat muun muassa kooltaan ja monimutkaisuudeltaan, on
erilaisia tulosalueita. Pienemmissä ja yksinkertaisemmissa projekteissa tulosalueet
painottuvat

projektinhallintaprosessille

suuremmissa

ja

monimutkaisemmissa

annettuihin
projekteissa

tavoitteisiin,
tulosalueet

kun

taas

painottuvat

pidemmän tähtäimen tavoitteisiin. Kyseinen riippuvuus saa tukea myös Shenhar et
al. (2001) jaottelusta, jossa projektit voidaan tavoitealueeltaan jakaa kahteen
ryhmään; Operationaalisesti johdettuihin projekteihin, joissa pääpaino on lyhyen
tähtäimen tavoitteissa, sekä strategisesti johdettuihin projekteihin, joissa pääpaino
on pidemmän aikavälin tavoitteissa.

Onnistumisalueen valintaan vaikuttaa lisäksi tavoitteen asettajan näkökanta, sillä
henkilön tausta, asenteet ja omat tavoitteet vaikuttavat mihin viitekehykseen
henkilö

näkee

projektin

sijoittuvan

(Kotsalo-Mustonen

1996,

s.43-50).

Tutkimuksissa onkin osoitettu, että tietojärjestelmäprojekteissa sidosryhmien
asettamat kriteerit projektin menestykselle on vahvasti riippuvaisia henkilön
roolista projektissa ja organisaatiossa (Thomas & Fernandez 2008; Wateridge
1997). Esimerkiksi teknisillä ihmisillä on tapana arvioida projektin onnistumista
enimmäkseen järjestelmän teknisen laadun ja implementoinnin onnistumista
kannalta (Thomas & Frenandez 2008), kun taas käyttäjät painottavat käyttäjien
yleistä tyytyväisyyttä ohjelmistoon sekä sen vastaavuutta spesifikaatioihin
(Wateridge 1997). Näin ollen projektin onnistumisalueiden valinnan ja priorisoinnin
voidaan nähdä olevan riippuvainen ennen kaikkea projektin tyypistä sekä arvioijan
näkökannasta.
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6.2

Projektin tavoitteet ja onnistumisalueet

Kotsalo-Mustosen (1996, s.43-50) mukaan tavoitteet asetetaan aina jonkin
onnistumisalueen sisällä. Samalla tavoin kuin itse toimialueen valintaan,
tavoitteiden asettajan näkökanta vaikuttaa keskeisesti myös itse tavoitteisiin
(Kotsalo-Mustonen 1996, s.43-50). Koska pienimmissäkin projekteissa on useita
sidosryhmiä joilla on kullakin näkökantansa, on projekteilla usein runsaasti erilaisia
tavoitteita ja onnistumisalueita.

Vaikka projektissa on edellä mainituista syistä lukuisia yksittäisiä tavoitteita, tulisi
jokaisen projektin perustua liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, joiden vuoksi projekti on
järkevä käynnistää (Hughes & Cotterell 2006, s.2-3). Thomasin & Fernandezin
(2008, s.2) mukaan projektin onnistumista voidaan liiketoiminnallisen onnistumisen
lisäksi

tarkastella

toiminnallisen

onnistumisen

ja

teknisen

onnistumisen

näkökannasta. Kyseiset osa-alueet kuvaavat selkeästi projektin tavoitteiden
erilaisia onnistumisalueita. Tavoitteiden rakentumisen projektissa tulisi Wysocki et
al. (1995, s.97-98) mukaan olla hierarkista, siten että ylemmän tason tavoitteista
johdetaan alemman tason tavoitteet ja toisaalta alemman tason tavoitteiden
toteutuminen palvelee ylemmän tason tavoitteiden toteutumista. Ottaen huomioon
Thomasin & Fernandezin (2008, s.2) esittämät projektin tavoitekategoriat jotka
ovat järjestelmän tekninen, toiminnallinen ja liiketoiminnallinen onnistuminen,
voidaan projektin tavoitehierarkiaa kuvata edellä mainittujen seikkojen perusteella
kuvan

11

mukaisesti.
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liiketoiminnalliset

liiketoiminnalliset

tavoitteet

hyödyt
•

toiminnalliset

toiminnalliset

tavoitteet

hyödyt

tehokkuus

•

tekniset

tekninen

tavoitteet

järjestelmä

organisationaalinen

organisationaalinen
sopivuus

•

tekninen sopivuus

Projekti

Määrittely

Projekti

Shakedown

Ylläpito ja kehitys

Järjestelmän vaiheet
Kuva 11. Projektin tavoitteiden hierarkia.
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Mallissa projektin perustana ovat aina liiketoiminnalliset tavoitteet, joiden
perusteella projektia lähdetään ylipäätänsä käynnistämään. Nämä tavoitteet
määrittelevät,

mitä

liiketoiminnallisesti.

hyötyä
Näiden

projektin

suorittamisesta

liiketoiminnallisten

on

organisaatiolle

tavoitteiden

saavuttaminen

edellyttää kuitenkin, että organisaation toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotta
esimerkiksi kustannussäästöjä tai lisämyyntiä voidaan saavuttaa. Tarvittavien
muutosten perusteella projektille asetetaan toiminnallisia tavoitteita, joiden avulla
liiketoiminnallisia tavoitteet voidaan katsoa voitavan saavuttaa. Toiminnalliset
muutokset puolestaan asettavat tietojärjestelmälle tiettyjä vaatimuksia, jotka
tietojärjestelmän tulee täyttää, jotta toiminnalliset tavoitteet voidaan toteuttaa
käytännön prosesseissa. Näin saavutaan tavoitteenasetannan hierarkiassa
ylimmältä liiketoiminnallisten tavoitteiden tasolta alimmalle tasolle, eli teknisiin
tavoitteisiin. Tällä tasolla määritellään muun muassa miten tavalla järjestelmän
tulisi toimia ja minkälaisia vaatimuksia sen teknisellä arkkitehtuurille asetetaan.
Nämä tekniset tavoitteet ovat lopulta itse toimitusprojektin syöte, jonka perusteella
tietojärjestelmää lähdetään toteuttamaan projektissa. Hyvin asetetun tavoitteen
tulisi itse tavoitteen lisäksi sisältää myös toimintatavat, jolla tavoite voidaan
saavuttaa (Wysocki et al. 1995, s.98).

Kuten mallissa projektin tavoitteista lähtevät katkoviivat osoittavat, näitä projektille
asetetut liiketoiminnalliset, toiminnalliset ja tekniset tavoitteet toimivat projektin
onnistumisen kriteereinä projektin onnistumisen arvioinnissa, jossa verrataan
projektille asetettuja tavoitteita saavutettuihin hyötyihin. Kuva esittää lisäksi
tavoitteiden saavuttamisen vaikutuslogiikan projektin jälkeen. Varsinaisen projektin
tuotoksena syntyy tietyllä tavalla toimiva tietojärjestelmä ja mikäli tietojärjestelmän
tekniset tavoitteet ovat täyttyneet, tulisi sillä olla positiiviset vaikutukset sen
tukemalle liiketoimintaprosessille. Tietojärjestelmän prosessille tuottamat hyödyt,
kuten esimerkiksi tehostuneet prosessit puolestaan johtavat lopulta organisaation
kulujen pienenemiseen, mikä näkyy puolestaan organisaation liiketoiminnallisissa
mittareissa. Ollakseen kokonaisuutena onnistunut tietojärjestelmäprojektin tulee
siis ylittää Schultzin ja Slevinin (Pinto & Rouhiainen 2001, s.16) esittämät kolme
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estettä: järjestelmän tekninen sopivuus, organisationaalinen sopivuus sekä
organisationaalinen tehokkuus.

Oheinen kuvio muistuttaa erehdyttävästi ohjelmistotuotannosta tuttua testauksen
V-mallia, jossa ylemmän tason suunnittelun määritykset toimivat syötteinä
alemman tason suunnittelulle, ja toisaalta saman tason määritykset toimivat
lopulta kyseisen tason testauksen syötteenä. Tällaisen tavoitteiden hierarkian
toimiminen edellyttää ehdottomasti, että tavoitteet on rakennettu oikein siten että
alemman tason tavoitteen toteutuminen todella johtaa ylemmän tason tavoitteen
toteutumiseen. Tämä ei ole helppo tehtävä, minkä vuoksi muun muassa Wysocki
et al. (1995, s.90-111) mukaan nimenomaan tavoitteenasetanta on kriittisin vaihe
projektin onnistumisen kannalta.

6.3

Projektitavoitteiden mittausajankohta

Erityyppisten tavoitteiden toteutumisajankohdilla on suuri vaihtelu, minkä vuoksi
projektin tavoitteen tulisi ilmaista aika, jolloin tavoite tulee saavuttaa (Wysocki et
al. 1995, s.98). Tavoitteen saavuttamista ei luonnollisestikaan ole mielekästä
mitata ennen kuin sen katsotaan voivan ylipäätänsä olla saavutettu, mistä johtuen
tavoitteen mittausajankohta on suoraan riippuvainen itse tavoitteesta. Projektin
tavoitteita

kuvaavassa

mallissa

alareunassa

kulkeva

aikajana

osoittaa

tavoitteenasetannan ja niiden toteutumisen kronologisen järjestyksen, mutta
samalla myös osuvasti erityyppisten tavoitteiden toteutumisen suhteen ajallisesti,
korkeamman tason tavoitteiden toteutuminen kohdistuu ajallisesti huomattavasti
kauemmas aikahorisontilla kuin itse projektivaiheen tavoitteiden.

Pinto & Rouhiaisen (2001, s.70) mukaan projektin ulkoisen onnistumisen
mittaamisen suhteellinen osuus verrattuna sisäisiin tavoitteisiin kasvaa ajan
kuluessa projektista päätöksestä. Kuvasta näkyykin että projektin sisäiset
tavoitteet, kuten kustannus- ja aikataulutavoitteet voidaan mitata heti projektin
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päättymisen jälkeen. Projektin liiketoiminnallisten asiakastavoitteiden mittaaminen
on kuitenkin mahdollista vasta jonkin ajan kuluttua projektin päätöksestä. Yleensä
tietojärjestelmäprojekteissa

järjestelmiin

tehdään

muutoksia

vielä

projektin

päätöksen jälkeenkin (Kuruppuarachi et al. 2002, s.9), minkä vuoksi edes
järjestelmän teknistä laatua ei ole järkevää mitata heti projektin päätöksessä.
Tämä näkyy myös kuvan alareunan tietojärjestelmän elinkaaren vaiheita
kuvaavalla janalla, jossa heti projektin jälkeen alkaa niin sanottu shakedown –
vaihe, jossa järjestelmän konfiguraatio hakee vielä lopullista muotoaan (Nah et al.
2001, s.3). Kuvan malli on tehty hyvin abstraktilla tasolla, eikä siinä ole tarkoitus
osoittaa eksaktisti, milloin tarkalleen mitäkin tavoitetta voisi mitata. Kuitenkin
esimerkiksi

Krumarin

(1990)

mukaan

tietojärjestelmien

liiketoiminnallisia

vaikutuksia tulisi mitata aikaisintaan 3-12 kk käyttöönoton jälkeen, jotta
järjestelmän konfiguraatio on ehtinyt vakiintua ja käyttäjät tottua järjestelmän
käyttöön.

6.4

Projektin onnistumiskriteeri ja kriteerin referenssipiste

6.4.1

Kriteeri ja henkilön näkökanta

Projektin onnistumiskriteeri on peruste, jonka mukaan projektin onnistumista
voidaan arvioida. Kotsalo-Mustosen (1996, s. 48) mukaan erilaisissa rooleissa
olevien henkilöiden näkökannat eroavat toisistaan, minkä vuoksi he myös arvioivat
onnistumista eri kriteerien perusteella. Koska henkilön näkökanta on kiinnoksissa
henkilön

rooliin

Kotsalo-Mustosen

(1996,

s.

48),

voidaan

projektin

onnistumiskriteerien katsoa olevan riippuvaisia henkilön roolista projektissa. Tätä
oletusta tukevat Wateridgen (1997) ja Thomasin & Frenandezin (2008) empiiriset
havainnot, joiden mukaan projektissa eri rooleissa olevat henkilöt arvioivat
projektien menestyksellisyyttä eri kriteerein.
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Kotsalo-Mustonen (1996, s.50) toteaa myös, että eri näkökannoista syntyy erilaisia
tavoitteita. Toisin sanoen hänen mukaansa henkilön rooli tai näkökanta vaikuttaa
sekä tavoitteisiin sekä onnistumiskriteereihin. Wysocki et al. (1995, s.98) mukaan
puolestaan projektin tavoitteen tulisi ilmaista mittari, jolla tavoitetta mitataan, sekä
aika jolloin tavoite saavutetaan. Tällöin jos projektin onnistumisen määritelmä on
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja toisaalta kriteeri on peruste, jolla
onnistumista voidaan arvioida, voidaan projektin onnistumiskriteerien katsoa
sisältyvän itse tavoitteisiin. Tavoite määrittelee, mitä projektin tulisi saada aikaan ja
millä reunaehdoilla ja kriteeri on puolestaan kyseisen tavoitteen saavuttamisen
määrittävä ehto, jonka perusteella tavoitteen saavuttamista voidaan arvioida.
Toisin sanoen, jos projektin onnistumisen ehtona on projektin tavoitteiden
saavuttaminen, niin tällöin projektille asetettujen tavoitteiden joukko on samalla
myös projektin onnistumiskriteerien joukko, eikä tavoitteita ja kriteerejä ole
mielekästä erotella toisistaan. Tällöin tavoitteelle asetettu mittari määrittelee, miten
kriteeriä mitataan, aikajänne puolestaan ajankohdan milloin mittaus tulisi suorittaa
sekä toivottu tulos referenssipisteen, johon mittaustulosta verrataan.

6.4.2

Projektien eri tavoitekategorioiden kriteerit

Alla on kuvattu taulukossa 3 projektin tavoitteiden hierarkian mukaisten
onnistumisulottuvuuksien saavuttamiseen sopivia kriteerejä. Kriteeristö ei missään
nimessä ole kaiken kattava kriteeristö tietojärjestelmäprojektien onnistumisen
määrittämiseen, vaan osoittaa empiriisten tutkimusten perusteella löydettyjä
yleisesti käytettyjä kriteerejä eri onnistumisalueilla. Kriteeristön runko on laadittu
Thomasin & Fernandezin (2008, s.5) tutkimuksessa havaittujen yleisimpien
tietojärjestelmäprojektien onnistumiskriteerien perusteella. Lisäksi kriteeristöä on
laajennettu

muun

muassa

Atkinsonin

(1999)

kirjallisuudesta

keräämien

onnistumiskriteerien perusteella, sekä Parasuraman et al. (1985) tutkimien
palvelujen laadun attribuuttien perusteella.
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Projekti
•

Rautainen kolmio

•

Aikataulu

•

Kustannukset

•

Laatu (SERVQUAL)
o

Saatavuus

o

Viestintä

o

Luotettavuus

o

Uskottavuus

o

Vaste-aika

o

Turvallisuus

o

Osaaminen

o

Asiakkaan ymmärtäminen

o

Asiakkaan huomiointi

o

Fyysiset artifaktit

•

Tyytyväisyys

Tekninen järjestelmä
•

Vastaavuus vaatimuksiin

•

Järjestelmän laatu
o

Ylläpidettävyys

o

Tiedon laatu

o

Luotettavuus

o

Käytettävyys

o

Tarkoituksenmukaisuus

o

Organisaation oppiminen

Liiketoimintaprosessit
•

Liiketoiminnan jatkuvuus

•

Järjestelmän hyötyjen saavuttaminen
o

Lisääntynyt tehokkuus

o

Lisääntynyt vaikuttavuus

Liiketoiminnalliset mittarit
•

Liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttaminen

•

Taloudelliset tavoitteet

•

Strategiset tavoitteet

Taulukko 3. Eri tavoitekategorioiden onnistumiskriteerejä.
78

Projektin kriteereinä ovat ennen kaikkea perinteiset projektinhallinnan mittarit,
aikataulu, kustannukset sekä laatu. Toimitusprojekti on itsessään lähes pelkästään
palvelua, jos itse tuotoksena syntyvä tietojärjestelmä jätetään tässä yhteydessä
arvioinnin ulkopuolella, minkä vuoksi SERVQUAL sopii erinomaisesti projektin
laadun arviointiin. Neljänneksi projektin onnistumisen kriteerinä on tyytyväisyys,
joka tässä yhteydessä tarkoittaa projektiin osallistuneiden eri sidosryhmien
tyytyväisyyttä projektiin.

Teknisen järjestelmän kriteereitä ovat vastaavuus alkuperäisiin vaatimuksiin sekä
teknisen järjestelmän laatu. Tietojärjestelmän laatua mitattaessa keskeisiä
attribuutteja ovat muun muassa järjestelmän ylläpidettävyys, luotettavuus,
tarkoituksenmukaisuus, tiedon laatu sekä käytettävyys. Esimerkiksi Thomasin &
Fernandezin (2008, s.5) mainitsema implementoinnin onnistuminen on tässä
yhteydessä jätetty pois, koska varsinaisen implementointivaiheen voidaan katsoa
sisältyvän

projektin

arviointiin,

jossa

arvioidaan

nimenomaan

palvelun

onnistumista.

Järjestelmän

onnistumista

liiketoimintaprosessien

tukena

eli

varsinaisessa

käytössä voidaan arvioida muun muassa liiketoiminnan jatkuvuuden sekä
järjestelmän hyötyjen perusteella. Järjestelmän hyötyjä voivat olla esimerkiksi
prosessien tehostumisesta ja vaikuttavuuden lisääntymisestä johtuva tuottavuuden
lisääntyminen sekä organisaation oppiminen esimerkkinä aineettomista projektin
hyödyistä.

Tietojärjestelmäprojektin tavoitteiden hierarkiassa korkeimmalla tasolla ovat
projektin liiketoiminnalliset hyödyt joita ovat lähinnä järjestelmän taloudelliset sekä
strategiset hyödyt. Järjestelmän taloudellisia hyötyjen arviointia voidaan lähestyä
kahdesta näkökulmasta, toisessa arvioidaan itse järjestelmän taloudellista arvoa
esimerkiksi

investoinnin

takaisinmaksuajalla

taikka

kokonaisarvoa

nettoarvomenetelmällä. Toisaalta järjestelmän hyötyjä voidaan arvioida koko
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yrityksen tasolle esimerkiksi tietojärjestelmän ansioista syntyneiden kustannusten
vähenemisen tai voittojen kasvun myötä syntyneen tulosparannuksen perusteella.
Tietojärjestelmän

strategisia

hyötyjä

voivat

olla

esimerkiksi

liiketoiminnan

läpinäkyvyyden kasvun ansioista helpottunut yritystoiminnan suunnittelu taikka
tietojärjestelmää hyödyntävien uusien markkinointikanavien kehittäminen.

6.4.3

Kriteerin referenssipiste

Määrällisillä kriteereillä saadaan mittauksen perusteella mittaustulos projektin
kriteerin

saavuttamisen

asteesta. Suhteuttamalla mittaustulos

vertailu- eli

referenssipisteeseen voidaan todeta onko tavoite saavutettu. Kotsalo-Mustosen
(1996, s.53) mukaan referenssipisteen asettamiseen vaikuttavat henkilön arvot,
asenteet sekä aiemmat kokemukset, minkä vuoksi erilaisista lähtökohdista
saavutettu tulos voidaan nähdä onnistumisena tai pettymyksenä. Koska projektin
tavoitteen tulisi ilmaista toivottu tulos Wysocky et al. (1995, s.98), toisin sanoen
referenssipiste johon mittaustulosta verrataan, voidaan kriteerin referenssipisteen
ajatella syntyvän projektin toivotun tuloksen perusteella. Koska referenssipiste
syntyy henkilön tai yrityksen näkemyksestä onnistuneesta tuloksesta, on se
tavoitteiden tavoin hyvin riippuvainen onnistumisen arvioijan näkökannasta.
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6.5

Projektin tyypin merkitys projektin suorituksen kriittisiin

menestystekijöihin

Projektin menestystekijät ovat projektin tulokseen oleellisesti vaikuttavia asioita,
joiden

huomioinnilla

on

havaittu

olevan

positiivinen

vaikutus

projektin

onnistumiseen. Westerfeldin (2002) mukaan projektin tyypillä suora vaikutus
projektin kriittisiin menestystekijöihin. Kriittisiä menestystekijöitä käsittelevästä
kirjallisuudesta voitiin erottaa viisi kategoriaa, jotka ovat strategiset seikat, tekniset
seikat, projektinhallinnalliset seikat, asiakkaan huomiointi sekä organisaation
johtamiseen liittyvät seikat. Erilaisissa projekteissa korostuvat eri menestystekijät.
Westerfeldin

(2002)

mukaan

yksinkertaisemmissa

projekteissa

korostuvat

enimmäkseen projektin hallintaan liittyvät operationaaliset tekijät, kun taas
monimutkaisemmissa ja kriittisemmissä projekteissa keskeisemmässä roolissa
ovat korkeamman tason strategiset menestystekijät.

6.6

Projektiseurannan merkitys organisaatiolle

Projektien jälkeiset asiakastyytyväisyyskyselyt ovat yleisin tapa kerätä asiakkaalta
palautetta projektin onnistumisesta. Tällaisten kyselyiden tuloksien hyödyntäminen
on organisaatioissa kuitenkin jäänyt lähinnä pinnalliseksi, ja jos mittauspalautetta
ylipäätänsä käytetään, on sen tarkoitus yleensä lähinnä symbolinen sen sijaan,
että siitä seuraisi todellisia muutoksia organisaation toiminnassa. (Kujala & Ahola
2005). Asiakastyytyväisyyskyselyt tarjoavat organisaatiolle kustannustehokkaan
tavan suorittaa asiakkaan projektityytyväisyyden selvittämiseen, mikäli tavoitteena
on nimenomaan palautteen hyödyntäminen symbolisena arvona (Kujala & Ahola
2005). Projektin onnistumisen selvittäminen voi tarjota toimittajaorganisaatiolle
kuitenkin

huomattavasti

laajempiakin

mahdollisuuksia

kuin

mittaustulosten

hyödyntämisen päätöksiä tai strategiaa legimitoivina symboleina.
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Projektin onnistumisen selvittäminen mahdollistaa ensinnäkin asiakkaan projektille
asettamien tavoitteiden toteutumisen kokonaisvaltaisen seuraamisen (Koners &
Goffin 2005, s.3). Järjestelmän käyttöönoton jälkeen tehty arviointi mahdollistaa
myös

liiketoiminnallisten

tavoitteiden

mittaamisen

(Krumar

1990).

Lisäksi

syvällisen palautteen ja asiakaskontaktin avulla on mahdollista suorittaa projektin
jälkeenkin korjaavia toimenpiteitä ja parannuksia järjestelmään näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi (Roper 2005, s.5). Kolmanneksi asiakkaalle on projektin jälkeen
ja järjestelmän käytön myötä voinut selkiytyä ja paljastua uusia tarpeita
järjestelmän jatkokehitykselle tai jopa kokonaan uusien järjestelmien hankinnalle
myynnille (Von Zedtwitz 2002, s.3). Tällöin projektin onnistumisen mittaaminen
tarjoaa oikein toteutettuna oivallisen väylän uusien järjestelmien ja projektien
lisämyynnille.

Tällaisiin

suorien

teknisten

vaikutuksien

aikaansaamiseksi

asiakastyytyväisyyskysely on kuitenkin riittämätön väline ja edellä mainittujen
hyötyjen valjastamiseksi organisaation tulisi omaksua uusia toimintatapoja
asiakkaan projektityytyväisyyden määrittämisessä (Kujala & Ahola 2005).

Useimmilla organisaatioilla on – ainakin toivottavasti - jonkinlainen tavoite
projektinseurannalla, olkoon se sitten edes symbolinen. Mikäli tarkoituksena on
osoittaa

symbolisesti

yrityksen

asiakastyytyväisyyskysely
suorittamiseen.

Mikäli

konkreettisemmin
kehittämisessä,

asiakaslähtöisyyteen,

kustannustehokas
kuitenkin

oman
tulisi

sitoutumisesta

toiminnan
omaksua

tavoitteena
tai

tapa
on

asiakkaalle

perusteellisempia

on

projektiseurannan

hyödyntää
toimitetun

palautetta
järjestelmän

menetelmiä

projektin

onnistumisen seurantaan. Näin ollen projektiseurannan merkityksellä yritykselle on
suuri vaikutus projektin onnistumisen seurannan menetelmän valintaan.

6.7

Asiakkaan tavoitteet projektin onnistumisen mittaamiselle

Arvioitaessa projektin onnistumista asiakasnäkökulmasta, on hyvin luonnollista
ottaa

huomioon

myös

asiakkaan

tavoitteet

projektin

onnistumisen

seurantamenetelmälle. Aihetta käsittelevää akateemista kirjallisuutta on melko
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rajoitetusti, mutta esimerkiksi Frödell et al. (2008) tutkimuksen mukaan asiakkaat
toivovat

menetelmällä

toimintaorientoituneisuutta,

ennen
tehokkuutta

kaikkea
sekä

nopeaa

helppokäyttöisyyttä,
palautetta.

Oheisesti

kriteereistä näkyy selkeästi, että asiakkaat toivoivat menetelmän hyödyttävän
myös heitä itseään projektin tuloksen kehittämisen kautta, sen sijaan että
onnistumisen

arvioinnilla

kerättäisiin

palautetta

projektien

onnistumisesta

ainoastaan toimittajan omia tarkoituksia varten.

6.8

Mallin hyödyntäminen käytännössä

Edellä esitetty malli tarjoaa projekteja toteuttaville organisaatioille viitekehyksen,
jonka perusteelta voidaan lähteä pohtimaan, miten projektin onnistumista tulisi
mitata kussakin tilanteessa. Mallin tarkoituksena ei ole suoraan osoittaa kunkin
organisaation

tulisi

toteuttaa

projektien

onnistumisen

mittaaminen,

vaan

pikemminkin osoittaa mittaamisen kannalta kriittiset tekijät sekä niiden väliset
kytkökset. Muille aihetta käsitteleville tutkimuksille on tyypillistä todeta, että
projektin onnistumisen mittaaminen on moniuloitteinen seikka ja riippuvainen
monesta tekijästä, mistä johtuen mielipiteet projektin onnistumisesta vaihtelevat eri
toimijoiden kesken. Tässä työssä esitetyssä mallissa on ensi kertaa osoitettu,
miten projektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät ovat kytköksissä toisiinsa ja
minkälaisten vaikutuslogiikoiden kautta ne vaikuttavat projektin onnistumiseen.

Useissa tutkimuksissa on lisäksi pyritty löytämään projekteille universaalisti oikeita
onnistumiskriteereitä. Mallissa on osoitettu, että tämä on mahdoton tehtävä, koska
projektin onnistumiskriteerit ovat suoraa seurausta projektin tavoitteista, jotka
puolestaan vaihtelevat projektityypin sekä arvioijan näkökannan mukaan. Sen
sijaan mallissa on osoitettu tietojärjestelmäprojektien tavoitteiden hierarkian
rakentuminen, sekä näiden yleisesti käytössä olevia kriteerejä kunkin tavoitetason
onnistumisen mittaamiseen. Kukin tavoitehierarkian taso esittää mahdollista
onnistumisaluetta tietojärjestelmäprojektissa, mutta ei suinkaan rajoita mahdollisia
onnistumisalueita pelkästään niihin.
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Malli osoittaa, että projektin onnistumisen arviointi on ennen kaikkea riippuvainen
projektin tavoitteista ja projektiseurannan merkityksestä yritykselle. Koska projektin
tavoitteet

ovat

näkökannasta,

puolestaan
tulisi

riippuvaisia

organisaation

projektin

lähteä

liikkeelle

tyypistä

ja

arvioinnin

projektien

arvioinnin

kehittämisessä analysoimalla omia projektejaan ja toisaalta tavoitteitaan projektien
onnistumisen seurannalle. Projektien analysoinnissa tulisi keskittyä erilaisten
projektityyppien

ja

niissä

toimivien

asiakasedustajien

näkökantojen

tunnistamiseen. Projektien tyypittelyn jälkeen organisaation tulisi analysoida,
minkälaisia tavoitteita asiakkailla yleensä on kullekin projektityypille ja pyrkiä näin
jaottelemaan projektityyppejä tavoitteiden perusteella. Kun asiakkaiden tavoitteet
projekteille ovat selvillä, tulisi pohtia millaisella menetelmällä ja milloin voitaisiin
niiden saavuttamista parhaiten mitata. Tavoitteiden määrittämisen perusteella
yritys pystyy määrittämään, minkälaisia mittareita onnistumisen arvioinnissa tulisi
käyttää. Menetelmän valinnassa on keskeistä myös projektin onnistumisen
seurannan merkitys organisaatiolle itselleen sekä palautteen käyttökohteet, sillä
menetelmä määrittelee hyvin pitkälti minkä tyyppistä palautetta organisaatio saa
suorittamistaan projekteista.

Vaikka itse mallissa on eroteltu toimittajan ja asiakkaan roolit, ei se suinkaan
tarkoita, että malli pätisi ainoastaan toimitusprojekteihin, joissa osa-puolina ovat
sekä toimittaja että asiakas. Malli pätee yhtä lailla sisäisiin toimitusprojekteihin,
joissa ei ole lainkaan ulkopuolisia toimittajia. Tällöin kyseiset roolit kuuluvat
samalle

organisaatiolle,

vaikkakin

tällöinkin

todennäköisesti

eri

organisaatioyksiköille.
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7

KOKONAISVALTAINEN PROJEKTIEN
PROJEKTIEN ONNISTUMISEN
ONNISTUMISE

SEURANTA: CASE BASWARE
BASWA

7.1

Yrityksen toimittamat tietojärjestelmät ja projektit

Basware Finland EPP consulting toimittaa asiakkailleen tietojärjestelmiä
tietojärje
yrityksen
talousprosessien tueksi ja virtaviivaistamiseksi. Organisaation
Organisaation toimittaman
toimit
EPPtuoteperheen tuotteet ja niiden väliset yhteydet on kuvattu alla kuvassa 12.
Toimitettavista
oimitettavista järjestelmistä
järjestelmistä keskeisimmät ovat hankintojenhallintasovellus
hankintojen
PM
(Purchase
Purchase Management) sekä laskuautomaatiosovellus IA (Invoice Automation).
Näiden

lisäksi

tarjotaan

erilaisia

lisäarvomoduuleita

toimittajayhteistyön

kehittämiseksi,, kuten Supplier Portal toimittajien integroimiseksi sekä Business
Transactions
actions verkkolaskujen
verkkolaskuj lähettämiseen ja vastaanottoon.

Kuva 12.. Basware EPP-tuoteperheen
EPP
erheen tuotteet. (EPP 2009, s.10).
s.10
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Baswaren toimittamat asiakkailleen toimittamat järjestelmät ovat niin sanottuja
parametroitavia tietojärjestelmiä, joissa tuotteita ei ohjelmatasolla koodata
asiakaskohtaisesti, vaan lähdekoodi on yhtenäinen. Sen sijaan ohjelman
toiminnallisuuksia

voidaan

säädellä

parametroimalla

järjestelmää

asiakaskohtaisesti. Tällöin voidaan asiakaskohtaisesti ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä tiettyjä toiminnallisuuksia. Arkkitehtuurin hyötyinä on ennen kaikkea
saavutettu joustavuus ilman, että järjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannukset
karkaavat käsistä. Näin pystytään toimittamaan asiakkaille nopeasti ja edullisesti
asiakkaiden ympäristöön soveltuvia ratkaisuja. Järjestelmien arkkitehtuurista
johtuen järjestelmien toiminnallisuus on suurimmilta osin samanlainen asiakkaiden
välillä, minkä vuoksi myös tietojärjestelmiä hyödyntävät prosessitkin ovat hyvin
yhteneviä asiakkaiden välillä.

7.1.1

EPP-tuoteperheen toimintaympäristö ja yhteydet muihin järjestelmiin

Kuvassa 13 on kuvattu EPP -tuoteperheen tuotteiden toimintaympäristö
asiakkaalla. Kuva osoittaa Baswaren järjestelmien roolin suhteessa muihin
yrityksiin sekä yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Baswaren järjestelmät ovat hyvin
vahvasti linkittyneinä sekä yrityksen omiin talous- tai ERP -jäjestelmiin että muiden
kumppaniyritysten

järjestelmiin.

Yrityksen

omista

ERP-

ja

taloushallinnan

järjestelmistä tuodaan Baswaren järjestelmiin yrityksen perustietoja, kuten
toimittajarekisteri, laskentaulottuvuuksia, varastosaldoja ja muita tarpeellisia
tietoja. Baswaren järjestelmät puolestaan toimivat linkkinä yrityksen ja toimittajien
välillä esimerkiksi tilauksien lähettämisen ja ostolaskujen vastaanottamisen
merkeissä. Kun tilaus- tai lasku on kulkenut prosessin läpi, palautetaan sen tiedot
takaisin vastajärjestelmään. Tällaisia palautettavia tietoja ovat ostolaskujen
käsittelyssä muun muassa laskun tiliöintirivit, loppusumma, toimittaja ja toimittajan
pankkitili. Tilauspuolella taas voidaan palauttaa esimerkiksi tilauksen vastaanoton
myötä vastaanotettu määrä varastosaldon päivitystä varten. Tilaus- ja ostolaskujen
hallinta keskustelevat myös keskenään siten, että tilaustiedot päivitetään
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ostolaskujärjestelmään, jossa
joss niitä voidaan täsmätä Matching -sovelluksen avulla
suoraan saapuneeseen ostolaskuun. Jos tilaukselle on täydennetty tiliöintitiedot jo
tilausta tehdessä, voidaan tällainen lasku ohjata menemään kirjanpitoon ja
maksuun ilman normaalia ostolaskujen käsittelyrutiinia.
käsitte

Kuva 13. Basware EPP -tuoteperheen
tuoteperheen toimintaympäristö. (EPP 2009, s.7)

7.1.2

Organisaation projektitoiminnan määrittäminen

Arvioitaessa Basware Finlandin liiketoimintaa Artto
o et al. (1998, s.35) esittämän
projektiyritysten
ektiyritysten

luokittelun

standardiosista/-

tuotteista

perusteella,
asiakkaan

voidaan

tarpeisiin

Basware

luokitella

räätälöitävien

moduulien

toimittajaksi. Täysiverinen järjestelmätoimittaja yritys ei vielä ole,
ole sillä vaikka
järjestelmät itsessään ovat toimivia kokonaisuuksia, ovat ne kuvan 13 mukaisesti
laajemmassa katsannossa järjestelmät hyvin vahvasti kiinnittyneet osaksi yritysten
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ERP -järjestelmiä, ja siten ikään kuin niiden erillisiä moduuleja, vaikkakin eri
toimittajalta kuin varsinainen ERP -järjestelmä.
Osaamisen ytimen (Artto et al. 1998, s.34-35) perusteella Basware on edelleen
ennen kaikkea valmistaja, vaikkakin viime vuosina yritys on alkanut tarjota
palveluita myös prosessien suunnitteluun sekä hankkeiden johtamiseen. Myös
palveluyritysten kypsyystasolla Basware on edelleen tuoteperusteinen yritys, jolla
toiminta perustuu alan huippua olevien tuotteiden kehittämiseen. Kuitenkin
teknologian

kehitysvauhdin

hiipuessa

tuotteiden

parannukset

ovat

yhä

enenevässä määrin pieniä parannuksia toiminnallisuudessa ja käytettävyydessä ja
yritys

onkin

selkeästi

pyrkinyt

laajentamaan

tuoteportfoliotaan

yhä

palveluorientoituneempaan suuntaan tarjoamalla asiakkailleen kokonaisvaltaisia
ratkaisuja talousprosessien hallintaan. Tässä katsannossa Basware on nähtävissä
eräänlaisessa siirtymävaiheessa kohti asiakaskeskeistä yritystä, mikä edellyttää
yritykseltä muun muassa suurempia panostuksia asiakkuuksien hallintaan myös
perinteisen

myyntitoiminnan

ulkopuolella.

Tällä

hetkellähän

asiakkuuksienhallinasta vastaavat henkilöt toimivat enimmäkseen myyjinä, eivätkä
niinkään asiakkuuden hallinnasta kokonaisvaltaisesti vastaavina yhteyshenkilöinä.

7.1.3

Projektien nykytila

Suomessa Baswaren EPP -tuotteilla on tällä hetkellä todella suuri markkinaosuus
sovellusalueellaan, minkä vuoksi suuri osa Baswaren myynnistä Suomessa
koostuu lisämyynnistä nykyiseen asiakaskuntaan. Vanhoille asiakkaille suunnatun
lisämyynnin suuren merkityksen vuoksi asiakastyytyväisyyden parantaminen on
ensiarvoisen

tärkeää

liiketoiminnan

onnistumisen

kannalta.

Nykyisen

asiakaskunnan palvelemisen kehittäminen onkin Baswarella koko organisaation
agendalla aina koko yrityksen strategiasta lähtien (Vuosikertomus 2008, s.9).
Myös Suomen liiketoiminnassa tätä on painotettu erityisesti niin maajohtajan, kuin
konsultoinnin johtajan tahoilta, sillä kyllääntyneillä markkinoilla yritys voi menestyä
vain pitämällä yllä vahvoja suhteita nykyiseen asiakaskuntaan.(Virkkunen 2009;
Kukkola 2009). Asiakastyytyväisyys- ja pysyvyys ovat asiakaskeskeisen yrityksen
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keskeisiä toiminnan indikaattoreita, joten näiden mittareiden merkityksen painotus
kuvastaa yrityksen siirtymää tuotekeskeisestä yrityksestä kohti asiakaskeskeistä
yritystä.

Toimitusprojektien eri tyypit

7.1.4

Erilaisina projektityyppeinä Baswarella selkeimpänä nousevat esiin uudet
asennukset verrattuna vanhoille asiakkaille tehtyihin versiopäivityksiin. Lisäksi
näiden välimaastossa ovat projektit, joissa päivitetään olemassa olevia järjestelmiä
ja samalla otetaan käyttöön uusia järjestelmiä. Projektin koossa voidaan
puolestaan erottaa kaksi tekijää; Toinen on asiakasympäristön maantieteellinen
laajuus ja alayhtiöiden määrä, jossa voidaan erottaa perinteiset kansalliset
ympäristöt monikansallisista useita maayhtiöitä käsittävistä ympäristöistä. Toinen
on

projektien

koko

henkilötyöpäivissä,

joka

voi

vaihdella

muutaman

henkilötyöpäivän projekteista aina satojen henkilötyöpäivien hankkeisiin, jotka
sisältävät useita erillisiä projekteja. (Paananen 2009).

Lisäksi projekteissa erottavana tekijänä on myös toimitettavien järjestelmien
määrä, joka vaihdella aina pelkästä ostolasku- tai tilausjärjestelmästä käsittämään
koko Basware EPP -tuoteperheen. Myös täysin oma projektityyppinsä ovat SaaS projektit, joissa ohjelmaa ei asenneta asiakkaan omille palvelimille, vaan ohjelmia
tarjotaan asiakkaalle palveluna Baswaren SaaS -yksikön toimesta. Projektien
rahallinen on luonnollisin projektin merkittävyyden mittarit Baswarelle. Rahallinen
arvo ei kuitenkaan ole ainut kriteeri, sillä joissakin tapauksissa pienempikin
asiakas voi olla merkittävä uuden tuotteen pilotoinnin tai referenssiarvon vuoksi.

Uusien järjestelmien hankinnassa asiakkaalla tavoitteena ovat luonnollisesti
taloudelliset

säästöt,

jotka

syntyvät

toiminnan

tehostumisesta

prosessien

virtaviivaistamisen ja automaatioasteen kasvattamisen kautta. Päivitysprojekteissa
sen sijaan tavoitteet eivät välttämättä ole näin korkeatasoisia, vaan usein miten
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syinä ovat muutokset muissa järjestelmissä tai muutos asiakkaan toimintatavassa,
kuten organisaatiomuutoksien johdosta esimerkiksi kuntaliitoskunnissa. Ajoittain
asiakkaan päivitysprojekti on ikään kuin pakon sanelema esimerkiksi järjestelmän
teknisen tuen loppumisen myötä tai asiakkaan oman teknisen laiteympäristön
vanhentuessa, jolloin ei välttämättä ole enää järkevää asentaa vanhoja
järjestelmiä uudelle tekniselle alustalle. (Paananen 2009).

7.2

Nykyisen projektin onnistumisen mittaamismenetelmän

analysointi

Tällä

hetkellä

projektityytyväisyystietoa

projektityytyväisyyskyselyillä

projektin

kerätään
päätyttyä.

asiakkailta
Baswaren

projektityytyväisyyskysely koostuu kuudesta osa-alueesta, jotka ovat: taustatiedot,
toimitettu ratkaisu, myyntivaihe, toimitusprojekti, projektinhallinta ja vapaa palaute.
Kysely löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. Kysely suoritetaan yhdestä kuuteen
asiakkaan projektiin kuuluneelle henkilölle sähköpostitse tai puhelimella sen
jälkeen, kun Baswaren projektipäällikkö on projektin päätyttyä täyttänyt projektin
esitiedot. Tyypillisesti tämä on muutama viikko projektin päätöksestä.

Menetelmää ei käytetä kaikkiin projekteihin, vaikkakaan selkeää rajaa projektien
valinnassa ei ole käytössä. Arvioilta voidaan kuitenkin sanoa, että palautetta
kerätään kymmentä henkilötyöpäivää suuremmista projekteista, tosin tämäkin on
hyvin tilannesidonnaista. Esimerkiksi jos asiakkaalle ei ole pidempään aikaan tehty
projekteja,

saatetaan

palautetta

pyytää

pienemmistäkin

projekteista.

Projektityytyväisyyden mittaamisessa Baswaren projektipäälliköllä on merkittävä
rooli, sillä projektipäälliköllä on varsinkin pienemmissä projekteissa päätäntävaltaa
pyydetäänkö projektista palautetta, minkä lisäksi projektipäällikkö nimeää
haastateltavat henkilöt asiakkaan puolelta. (Paananen 29.9.2009).
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7.2.1

Kyselyn palautteiden vertaaminen projektin onnistumisen seuranta-

malliin

Projektien onnistumisen seurannan –malli osoittaa, että projektin tavoitteet ja siten
projektin onnistumisen arviointi ovat riippuvaisia henkilön roolista projektissa sekä
projektin tyypistä. Seuraavaksi analysoidaan Baswaren projektityytyväisyyskyselyn
tuloksia aikaväliltä 1.1.2007-31.8.2009 näiden oletusten valossa ja pyritään
selvittämään,

miten

hyvin

malli

saa

tukea

aiemmasta

projektityytyväisyyspalautteesta ja siten soveltuu Baswaren projektitoiminnan
kuvaamiseen. Jotta voidaan selvittää eri onnistumisen osa-alueiden painotuksia
henkilön arviosta projektin kokonaisonnistumisesta, on aineisto jaettu henkilöittäin
teknisiin henkilöihin, pääkäyttäjiin, projektipäälliköihin sekä projektin omistajiin,
sekä projektityypeittäin päivitysprojekteihin ja uusiin asennuksiin. Tästä aineistosta
laskettiin eri kysymysten Pearsonin korrelaatiokerroin verrattuna projektipalautteen
kaikkien

kohtien

aritmeettiseen

keskiarvoon.

Keskiarvoa

käytettiin

kokonaisprojektin arvosanan estimaattorina, koska sellaista kohtaa nykyisessä
projektipalautteessa ole lainkaan.

Kyseisen mittari kertoo kunkin kysymyksen

yhteisvaihtelun toimitusprojektin kokonaisvaihtelun kanssa ja täten kysymyksen
merkityksen projektin onnistumisen arvioinnissa.

Erot vastaajien roolien välillä

Projektityytyväisyyskyselyiden analysointia aineisto jaettiin vastaajan roolin
mukaan neljään osaan, projektin omistajiin tai muihin osallisiin, projektipäälliköihin,
pääkäyttäjiin ja teknisiin henkilöihin. Aineistosta laskettujen korrelaatiokertoimien
perusteella piirretty kuvaaja löytyy kuvasta 14.

Projektin menestyksen mittaamisen mallissa esitettiin, että menestyksen arvioijan
näkökanta

vaikuttaa

tämän

tavoitteisiin

projektissa.

Koska

tavoitteiden

saavuttaminen korreloi vahvasti projektin kokonaisonnistumisen kanssa, voidaan
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olettaa, että roolien välillä on eroja eri menestyksen osa-alueiden menestyksen
painotuksissa kokonaismenestyksen kannalta.

Osittain tälle väitteelle saatiin tukea Baswaren projektityytyväisyyskyselyn
aineistosta, sillä esimerkiksi teknisten ihmisten arvioinnissa ratkaisun tekninen
laatu (3.3.3) korreloi muihin ryhmiin verrattuna vahvimmin projektin onnistumisen
kanssa. Sen sijaan teknisillä ihmisillä toimitusprojektia koskevat seikat korreloivat
heikommin projektin kokonaismenestyksen kanssa, toisin kuin projektipäälliköillä,
joilla toimitusprojektia koskevat seikat koskivat eri osa-alueista projektin
kokonaismenestyksen kanssa.

Projektin omistajilla ja investointipäätöksentekijöillä eri tekijöiden korrelaatio
projektin kokonaismenestyksen kanssa vaikuttaa olevan muita ryhmiä heikompaa
ja omistajien käyrä onkin useimmissa kohdissa joukon alimpana. Kuitenkin
lomakkeen

viimeisimpien

kysymysten,

kuten

asetettujen

tavoitteiden

saavuttamisren (6.3.3) sekä alkuperäisen työmääräarvion (6.3.5) korrelaatio oli
joukon vahvinta viitaten omistajien taloudellisen sekä kokonaistavoitteiden
painotusta projektien onnistumisen arvioinnissa.

Merkittävä

poikkeama

eri

roolien

painotuksissa

verrattuna

aiempiin

tutkimustuloksiin on, että pääkäyttäjillä sovelluksen käytettävyys (3.3.2) korreloi
projektin menestyksen kanssa heikoiten kaikista rooleista. Tämä on verrattain
yllättävää, sillä aiemmissa tutkimuksissa on nimenomaan havaittu, että käyttäjät
pitävät käytettävyyttä keskeisenä tietojärjestelmän onnistumisen kriteerinä. Tosin
järjestelmän laatua mittaava osio on tullut kyselyyn vasta 2009 vuoden alusta,
mistä johtuen vastaajienkin määrä oli tässä katsannossa pienempi vähentäen
siten aineiston yleistettävyyttä ja tilastollista luotettavuutta.
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Kuva 14. Projektipalautteen korrelaatio palautteen keskiarvon kanssa vastaajien rooleittain.
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Erot projektityyppien välillä

Baswaren projekteista voidaan erottaa kaksi perustyyppiä: päivitysprojektit ja
uusien

järjestelmien

toimitusprojektit.

Kuvassa

15

on

esitetty

projektityytyväisyyskyselyaineisto jaettuna projektityypin perusteella. Ylempi käyrä
kuvaa päivitysprojektien ja alempi käyrä uusien asiakkaiden projektipalautteen eri
tekijöiden palautteen aritmeettiseen keskiarvoon. Projektityyppien välisestä
vertailusta on jätetty kokonaan pois myyntivaihe -osia, koska sitä ei kysytä
päivitysprojektien osalta, minkä vuoksi myös vertailu on mahdotonta.

Projektien menestyksen malli esittää, että projektityypillä on vaikutusta asiakkaan
tavoitteisiin projektissa ja siten myös projektin onnistumisen seurantaan. Tämä
antaisi olettaa, että erilaisilla projektityypeillä eri osatekijöiden vaikutukset projektin
kokonaismenestyksen arviointiin vaihtelisivat. Oheinen kuvio vahvistaa tämän
väitteen, sillä Baswaren projekteissa projektityyppien välillä on selkeästi eroja eri
osa-alueiden korrelaatiossa projektin kokonaismenestyksen kanssa.

Ensinnäkin uusien projektien osalta varsinaisella ratkaisulla näyttäisi olevan
enemmän merkitystä projektin kokonaisarvosanassa, mikä on luonnollista sillä
järjestelmää ensi kertaa käyttäville uuden järjestelmän hyödyt ovat huomattavasti
merkittävämmät kuin omaa järjestelmäänsä päivittäville asiakkaille. Sen sijaan
päivitysprojekteissa korostuu varsinaisen projektivaiheen onnistuminen, mikä kielii
nimenomaan tavoitteiden painottumisesta lähinnä tavoitehierarkian alemmille
tasoille, kuten projektinhallinnan onnistumiseen. Merkittävimmät erot päivitys- ja
uusien

asiakkaiden

onnistumisella,

välillä

sekä

tuotantoonlähtövaiheen

on

kahdessa

kohdassa:

tuotantoonlähtövaiheen

käyttäjäkoulutuksen

onnistumisella.

onnistuminen on perusteltavissa,

sillä

Näistä

että uusilla

asiakkailla tuotantoonlähtö on usein huomattavasti helpompi kun järjestelmä
käyttö voidaan aloittaa tyhjältä pöydältä ja tuotantojärjestelmää voidaan valmistella
kuukausia. Sen sijaan pävitysprojekteissa tuotantoonsiirto eli vanhan datan tuonti
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ja konvertointi vanhasta järjestelmästä joudutaan tekemään päivässä tai
kahdessa, jolloin virheiden määräkin kasvaa. Sen sijaan koulutuksien merkitys
päivitysasiakkailla on yllättävän suuri ottaen huomioon, että versiopäivityksessä
suurin osa toiminnallisuudesta ja käyttöliittymästä pysyy ennallaan. Tämä vuoksi
päivityksissä asiakas harvemmin tilaakaan koulutuksia Baswarelta, mikä ainakin
tämän analyysin perusteella saattaa olla suuri virhe.
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Kuva 15. Projektipalautteen korrelaatio palautteen keskiarvon kanssa projektityypeittäin.
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7.2.2

Kyselyn analysoinnin tulokset

Kyselyn analysoinnin tuloksista voidaan todeta, että tulokset tukevat osittain
aiemmin esitettyä mallia projektin onnistumisen mittaamisen vaikuttavista
seikoista, vaikkakaan eivät kaikilta osin. Eri osatekijöiden korrelaatiota projektin
kokonaismenestykseen verrattuna arvioitaessa vastaajan rooliin perusteella,
voidaan todeta, että menestyksen arvioijan roolilla on vaikutusta arvioijan
tavoitteisiin ja siten projektin onnistumisen arviointiin. Lisäksi havaittiin, että
päivitys- ja uusien asiakkaiden välillä oli eroja eri osa-alueiden merkityksissä
projektin kokonaisonnistumisen kannalta.

Tosin on huomattava, että jo työn lähtökohtana on projektityytyväisyyden
mittaamisen kehittäminen juuri siitä syystä, että nykyinen menetelmä painottaa
liiaksi projektihallinnan onnistumisen seurantaa, minkä vuoksi tehty analyysi ei
anna

välttämättä

riittävän

kattavaa

kuvaa

koko

episodin

onnistumisen

eroavaisuuksista eri näkökantojen ja projektityyppien välillä. Vaikka kysymyksissä
huomioidaan projektinhallinnan onnistumisen lisäksi muitakin osa-alueita, on
otettava huomioon kyselyn mittaamisajankohta, joka hyvin pian projektin
päätöksen jälkeen, jolloin asiakkaan voi olla vaikea arvioida esimerkiksi
liiketaloudellisia hyötyjä tai järjestelmän sopivuutta organisaatioon. Tämä lyhyen
tähtäimen onnistumisalueiden painotus vähentää kyselyn valideettia arvioitaessa
eri osa-alueiden merkitystä projektin kokonaisonnistumiseen.

7.2.3

Kyselyn kehittäminen

Seuraavaksi käydään läpi projektipalautekyselyä verrattuna aiemmin esitettyihn
projektin onnistumisen kriteereihin. Koska projektikysely suoritetaan muutaman
viikon

sisällä

projektin

päätöksestä,

voidaan

siinä

keskittyä

ainoastaan

projektivaiheen ja sitä edeltäneiden toimintojen onnistumisen arviointiin. Aiemmin
esitettyjä kriteerejä projektivaiheen arviointiin ovat aikataulussa ja kustannuksissa
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pysyminen,

projektin

laatu

sekä

asiakkaan

tyytyväisyys.

Laatu

voidaan

SERVQUAL –mallin mukaisesti jakaa kymmeneen osatekijään. Tällä hetkellä
projektipalautteessa kysytään näistä kriteereistä alkuperäisen aikataulun ja
kustannusarvion pitävyyttä sekä palvelun laadun osalta osittain projektiryhmän
osaamista sekä viestintää.

Palvelun

laadun

osalta

selvittämättä

jää

kokonaan

palvelun

saatavuus,

luotettavuus, vaste-aika, asiakkaan huomiointi, uskottavuus, turvallisuus sekä
osittain mitataan viestintää ja fyysisiä artifakteja. Riittävällä tasolla mitataan
projektiryhmän osaamista sekä asiakkaan ymmärtämistä.

Asiakastyytyväisyyteen mittaamiseen yleisiä kriteerejä ovat muun muassa
kokonaistarjoaman

laatu,

ongelmanratkaisukyky,

tarjoaman

toimittajan

tekninen

vasteaika,

täsmällisyys,

tarjoaman

toimittajan

hinta/laatu-suhde,

henkilöiden kyvykkyys ja sitoutuminen, sekä jatkuva ja laadukas kommunikointi.
Kuitenkin näistä ainoat, jotka eivät sisälly palvelun laadun kriteereihin ovat
tarjoaman tekninen täsmällisyys, toimittajan ongelmanratkaisukyky, tarjoaman
hinta/ laatu –suhde sekä henkilöiden sitoutuminen. Nykyisellään näistä kysytään
ainoastaan

tarjoaman

hinta/

laatu-

suhdetta

sekä

tarjoaman

teknistä

täsmällisyyttä.

Näin ollen projektikyselyn kehittämisessä tulisi seuraavat kriteerit, joita ei tällä
hetkellä kysytä lainkaan projektipalautteessa:

•

Palvelun saatavuus. Saatiinko palvelua silloin, kun haluttiin vai
jouduttiinko aikataulua siirtämään toimittajan kiireiden vuoksi?

•

Palvelun luotettavuus. Kuinka varmasti voitiin luottaa toimittajan
suorittavan lupaamansa asiat ajallaan ja sovitulla tavalla?
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•

Palvelun vaste-aika. Kuinka nopeasti asiakkaan yhteydenottoihin
reagoitiin?

•

Asiakkaan

huomiointi.

Kuinka

hyvin

toimittaja

otti

huomioon

asiakkaan tarpeet päätöksenteossaan ja toimissaan
•

Toimittajan uskottavuus. Kuinka uskottavan ja ammattitaitoisen
kuvan toimittaja antoi projektissa?

•

Turvallisuus. Kuinka hyvin asiakas pystyi luottamaan, että projekti
sujuu

hyvin

eikä

siitä

koidu

haittaa asiakkaan

päivittäiselle

toiminnalle?
•

Toimittajan ongelmanratkaisukyky. Kuinka hyvin toimittaja pystyi
ratkaisemaan projektissa ilmenneitä ongelmatilanteita

•

Toimittajan sitoutuminen. Kuinka sitoutunut toimittaja oli projektiin?

Lisäksi seuraavien tekijöiden mittaamisen perspektiiviä tulisi laajentaa:

•

Viestintää. Kuinka nopeasti ja kattavasti toimittaja vastasi asiakkaan
kyselyihin

projektissa

sekä

kommunikoi

projektissa

tehtävistä

toimenpiteistä ja projektin statuksesta?
•

Fyysiset artifaktit. Kuinka asianmukaisia ja huolellisesti laadittuja
olivat toimittajan projektissa käyttämät dokumentit?

Tällä hetkellä puuttuvat kriteerit projektivaiheen arvioinnissa ovat hyvinkin
merkittäviä, sillä projektiorganisaation suuren kuormituksen vuoksi palvelun
saatavuus sekä toimittajan sitoutuminen saattavat hyvinkin heikentää asiakkaan
havaitseman

palvelun

laatua.

Toisaalta

esimerkiksi

projektiryhmän

ongelmaratkaisukyky on yksi olennaisimmista tekijöistä projektien onnistumisessa,
koska tietojärjestelmäprojekteissa törmätään jatkuvasti yllättäviin ongelmiin, joihin
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toimittajan tulee pystyä esittämään toimivia ratkaisuja nopealla aikataululla.
Nykyistä projektipalautetta kehitettäessä tulisikin ehdottomasti huomioida tässä
esitetyt palvelun laadun attribuutit.

Nykyisen menetelmän ongelmat

7.2.4

Merkittävin nykyisen projektipalautteen keräämismenetelmän ongelma on, ettei
Baswarella välttämättä tiedetä, miten hyvin projekti todella onnistui asiakkaan
mielestä. Keskeinen kysymys tässä on saavutettiinko asiakkaan järjestelmälle
asettamat tavoitteet?(Kukkola 2008). Projektin tavoitteiden hierarkian mallissa
osoitettiin, että projekteilla on eritasoisia tavoitteita joiden toteutumisaika pitenee,
kun edetään ylöspäin hierarkiassa. Baswarella on ongelmana onkin, että nykyinen
menetelmä on lähtökohdiltaan (aikataulu, datan keräämismenetelmä) tarkoitettu
lähinnä projektinhallinnan onnistumisen arviointiin. Baswarella tarvittaisiinkin
menetelmä

varsinaisen

projektin,

ei

niinkään

pelkän

projektinhallinnan,

onnistumisen mittaamiseen.

Nykyinen

mittaamismenetelmä

on

lisäksi

liian

riippuvainen

yksilöiden

päätöksenteosta, sillä projektipäälliköt voivat itse vaikuttaa tehdäänkö kyselyä
projektista sekä lisäksi vaikuttaa kyselyn vastaajiin. Tässä on selkeä eturistiriita
Baswaren ja projektihenkilöiden kanssa, sillä projektihenkilöstön tulospalkkaus on
sidottu osaltaan projektityytyväisyyden tuloksiin, mikä saattaa vaikuttaa siten, että
kyselyn suorittamisesta päätettäessä saatetaan suosia hyvin menneitä projekteja,
kun taas Baswaren etu organisaationa olisi saada mahdollisimman kattavaa
asiakaspalautetta – etenkin huonosti menneistä projekteista – oman toimintansa
kehittämiseen.

Vaikka palautetta saataisiinkin projekteista, ei nykyinen menetelmä ole kovin tarjoa
kovin

hyödyllistä

esimerkiksi

palautetta

onnistuneita

organisaation

projekteita

toiminnan

hyödynnetä

kehittämiseen

laisinkaan

eikä

toiminnan
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kehittämisessä parhaita käytäntöjä keräämällä ja huonosti menneitäkin vain
osittain. Huonosti menneistä projekteista projektipäällikkö joutuu antamaan
kirjallisen selvityksen projektin kulusta ja syistä huonoon palautteeseen, mutta
näitä selvityksiä ei käydä läpi muiden projektipäälliköiden kesken, vaan selvitys jää
lähinnä yksipuoliseksi byrokraattiseksi suoritteeksi. (Paananen 2009)

Lisäksi nykyisellä kyselyn palaute ei myöskään johda riittävästi kyseisen
asiakkaan järjestelmän kehittämiseen, koska kyselyssä palautetta kerätään
kvantitatiivisesti

sekä

tarkastellaan

lähinnä

keskiarvojen

sekä

yleisen

kehityskäyrän valossa. Tiiviimmän kanssakäynnin avulla asiakkaan ongelmia
voitaisiin käydä läpi ja näin ollen kehittää asiakkaalle toimitettua järjestelmää
asiakkaan palautteen perusteella.

Toisaalta kysely on menetelmänä helppo ja kustannustehokas laajassa käytössä.
Lisäksi

kyselyn

avulla

asiakastyytyväisyyden

saadaan

kehitystä

kvantitatiivisia

on

helppo

mittareita,

seurata.

joiden

Koska

avulla

henkilöiden

palkitsemisperustan tulee olla lähtökohdiltaan yhdenmukainen ja objektiivinen, on
sen lähes välttämättä perustuttava määrälliseen palautteeseen, sillä laadullisen
palautteen tulkinta on aina jossain määrin subjektiivista ja altis tulkintaeroilla.
Lisäksi tulee huomioida projektiryhmän arvioinnin perusta, sillä kuten Baccarini
(1999) toteaa, projektiryhmän

tavoitteena on

toteuttaa projektin

tulokset

mahdollisimman tehokkaasti annetuilla syötteillä, minkä tulisi myös olla heidän
palkitsemisensa

perusta,

eikä

niinkään

korkeamman

tason

tavoitteiden

saavuttaminen, joiden asettamiseen heillä ei ole ollut minkäänlaista roolia. Lisäksi
monissa

Baswaren

toteuttamissa

päivitysprojekteissa

asiakkaan

motiivina

päivitykselle on pikemminkin tuotetuen jatkuminen tai teknisen laiteympäristön
vanhentuminen kuin liiketoiminnalliset tavoitteet, jolloin kysely on aivan riittävä
menetelmä tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen.
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Näistä syistä nykyisestä kyselystä ei missään nimessä tulisi luopua, vaan sen
väistämättömien heikkouksien korvaamiseksi tulisi kyselyn rinnalle kehittää toinen
toimintamalli täydentämään projektin onnistumisen seurantaa pidemmän aikavälin
tavoitteiden osalle.

7.3

Projektin jälkeinen konsultointi projektien onnistumisen

kokonaisvaltaiseen arviointiin

Projektiseurantakysely
kvantitatiivisen

on

kustannustehokas

menetelmä

jatkuvan

palautteen saamiseksi projektien onnistumisesta

ja

asiakkaan

näkökulmasta. Kuitenkin monimutkaisemmissa ja rahallisesti mittavammissa
projekteissa asiakkaiden investointipäätökset perustuvat pidemmän tähtäimen
tavoitteisiin. Tällaisten tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen kyselyllä muutama
viikko projektin jälkeen on mahdotonta, sillä tavoitteet eivät ole tässä ajassa ole
vielä edes ehtineet realisoitua. Lisäksi rikkaamman palautteen saaminen
asiakassuhteen kehittämiseksi edellyttää läheisempää vuorovaikutussuhdetta
toimittaja-

ja

asiakasosapuolien

välillä,

sillä

monimutkaisten

järjestelmien

ongelmien kommunikointi kyselylomakkeella on todella hankalaa.

Edellisessä

luvussa

esitetyn

kyselyn

suurimmat

ongelmat,

joihin

uuden

menetelmän tulisi vastata ovat:

•

Kyselyn palautteen perusteella ei välttämättä tiedetä oliko asiakas
lopulta kokonaisuudessa tyytyväinen projektiin

•

Mittaaminen liiaksi riippuvainen projektipäälliköiden päätöksistä

•

Menetelmän ei tuota oikeanlaista palautetta toiminnan kehittämiseen

•

Menetelmä ei tuota palautetta kyseiselle asiakkaalle toimitetun
järjestelmän kehittämistä varten
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Tästä johtuen projektityytyväisyyskyselyä tulisi monimutkaisempien projektien
osalta täydentää syvällisemmällä menetelmällä, jossa pureuduttaisiin projektin
onnistumiseen kokonaisvaltaisesti sekä pyrittäisiin löytämään myös onnistumisiin
ja epäonnistumisiin. Tällaisella projektin jälkeisellä konsultoinnilla voitaisiin
selvittää asiakkaan todellista tyytyväisyyttä projektiin kokonaisuutena, ei niinkään
pelkän projektinhallinnan kannalta. Koska projektin onnistumisen mittaamisen
kehittämisessä keskeisiä huomioon otettavia seikkoja ovat konteksti, jossa mittaus
suoritetaan, sisältö eli mitä mittauksessa tutkitaan sekä prosessi, jolla mittaus
suoritetaan, ovat keskeisiä kysymyksiä tämän menetelmän kehittämisen kannalta:
Minkälaisille projekteilla tällaista menetelmää tulisi hyödyntää? Milloin se
suoritetaan? Kuka arvioinnin suorittaa? Miten arviointi suoritetaan? Mitä seikkoja
menetelmässä tulisi arvioida? Miten arvioinnin tuloksia voidaan parhaiten
hyödyntää?

Lisäksi

menetelmän

kehittämisessä

mittaamisjärjestelmälle.
helppokäyttöisyyttä,

Asiakkaat

nopeaa

tulisi

huomioida

arvostavat

palautetta sekä

asiakkaiden

onnistumisen

toiveet

mittaamisessa

toimintaorientoituneisuutta,

eli

järjestelmän tulisi mahdollisimman asiakkaille yksinkertainen ja nopea käyttää,
minkä

lisäksi

sen

tulisi

johtaa

mahdollisimman

tehokkaasti

korjaaviin

toimenpiteisiin sekä tuottaa palautetta mittauksesta mahdollisimman nopeasti.

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin tällaisen menetelmän osa-alueita perustuen
kirjallisuuskatsauksessa

esitettyihin

menetelmiin.

Baswaren

tavoitteena

on

selvittää asiakkaan projektin jälkeistä tyytyväisyyttä projektiin selvittämällä onko
asiakas saavuttanut projektille asettamansa tavoitteet. Toisaalta pelkässä
asiakastyytyväisyyden selvittämisessä ei toimittajalle ole luonnollisestikaan hyötyä
ellei tietoa käytetä organisaation kehittämiseen. Täten Baswaren tarpeisiin sopivan
menetelmän tulisi yhdistää projektin jälkeinen katselmus- sekä tietojärjestelmän
käyttöönoton
näkökulmasta

jälkeinen

arviointi

arvioidaan

-menetelmien

projektin

onnistumista

parhaita

puolia,

suhteessa

asiakkaan

tavoitteisiin

ja

Baswaren puolelta kerätään tästä oppeja oman toiminnan kehittämiseen.
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Tarkoituksena ei ole esittää täysin yksityiskohtaiselle tasolle meneviä ehdotuksia
Baswaren

käyttöön,

vaan

pikemminkin

esittää

osa-alueet

joita

tällaisen

menetelmän suunnittelussa tulisi huomioida, sekä samalla esitellä aiemmissa
tutkimuksissa havaittuja parhaita käytäntöjä tällaisten menetelmien käytössä.

7.3.1

Projektin valinta

Projektien valinnassa oleellisinta on valita sellaisia projekteja, joille tällaisen
menetelmän käytöstä on selkeää hyötyä, eli käytännössä sellaisia joissa
investointipäätöksen

taustalla

on

syvällisempiä

tavoitteita.

Baswaren

projektipalautteen analysoinnin perusteella uusien asiakkaiden tavoitteet projektille
painottuivat päivitysprojekteja enemmän varsinaisen projektin ulkopuolella, joten
yksi potentiaalinen kriteeri on järjestelmän uutuus asiakkaalle. Projektien
valinnassa tulisi kuitenkin käyttää useampaa kriteeriä erilaisten projektien
huomioimiseksi.

Yksi keskeinen seikka projektin valinnassa on rahalliset kysymykset, sillä tällaisen
asiantuntijatyötä

vaativasta

menetelmästä

syntyy

eittämättä

suuremmat

kustannukset kuin sähköpostikyselyn toteuttamisesta. Tästä johtuen projektin
rahallisen arvon tulee olla myös Baswarelle merkittävä, jottei menetelmän
suorittamisen kustannuksien suhde projektin arvoon kasva liian suureksi.
Projektien merkittävyyden arvioinnissa ei kuitenkaan tule tukeutua ainoastaan
projektin rahalliseen arvoon, sillä kuten aiemmin mainittiin, asiakkaalla saattaa olla
muun muassa pilotti- tai referenssiarvoa.

Aluksi

projektien

valinnassa

on

luonnollista

lähteä

liikkeelle

suurempien

asiakkaiden kanssa toteutettavista suuremmista hankkeista, sillä nämä täyttävät
edellä mainitut kriteerit projektin koolle sekä referenssiarvolle, minkä lisäksi
suurempien asiakkaiden keskuudessa projektien liiketoiminnallisten vaikutusten
arviointi on yleisempää kuin pienemmillä. Lisäksi suurempien asiakkaiden kanssa
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on jo aiemmin oltu yhteydessä projektien jälkeen kokonaispalvelun kehittämisen
merkeissä. Mikäli menetelmä osoittautuu käyttökelpoiseksi, voidaan mukaan
projektien valintakriteerejä löyhentää ja näin ollen kasvattaa mukaan otettavien
projektien määrää. Tämä vaatii kuitenkin muun muassa organisaatiomuutoksia
sekä henkilöstön rekrytointia, joten aluksi on parempi lähteä liikkeelle pienemmällä
määrällä projekteja ja kehittää toimintatapaa lopulliseen muotoonsa.

7.3.2

Arvioinnin ajankohta ja siihen osallistuvat henkilöt

Arvioinnin ajankohdan valinnassa keskeisintä on valita ajankohta siten, että
projektille asetetut tavoitteet ovat ylipäätänsä voineet toteutua. Kuitenkaan liian
pitkään ei projektin jälkeen voida odottaa, sillä rajoitteena on ihmisten kyky
muistaa asioita, sekä toisaalta projektiin osallistuneiden ihmisten saatavuus.
Tämän vuoksi seurantaa ei voi tehdä vasta vuosien kuluttua projektin päätöksestä,
vaikka tällöin hyödyt olisivat helpoiten nähtävissä ja vertailtavissa, sillä
pahimmassa tapauksessa projektissa mukana olleet henkilöt eivät enää edes
työskentele organisaatiossa.

Projektien tavoitteiden hierarkia- mallissa tekninen järjestelmä on valmiina vasta
jonkin verran projektin jälkeen, kun niin sanottu shakedown –vaihe on ohi. Kun
järjestelmän konfiguraatio on vakiintunut, menee luonnollisesti jonkin aikaa ennen
kuin organisaatio on sopeutunut uusiin prosesseihin ja käyttäjät oppineet
käyttämään järjestelmää tehokkaasti, jonka jälkeen tietojärjestelmän varsinaiset
toiminnalliset hyödyt alkavat vasta näkyä. Baswarelle projektien onnistumisen
seurannassa on keskeistä saada tietoon, onko järjestelmä saavuttanut sille
asetetut tavoitteet. Koska korkeatasoisimpien tavoitteiden eli liiketoiminnallisten
hyötyjen euromääräinen arviointi saattaa olla mahdollista vasta seuraavan
tilinpäätöksen jälkeen, ei niiden odottaminen ole välttämättä järkevää, koska tällöin
arvioinnin suorittamisen ajankohta saattaa ajoittua todella pitkälle projektin
päätöksestä ja arvioinnin suorittaminen voi olla vaikeaa edellä mainituista syistä.
Lisäksi tarkkojen, euromääräisten liiketoiminnallisten hyötyjen läpikäyminen ei
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välttämättä ole edes välttämätöntä, sillä Baswaren tuotteiden keskeisimpiä hyötyjä
ovat kustannussäästöt tehostuneiden prosessien kautta, jolloin toiminnallisten
hyötyjen perusteella voidaan melko luotettavasti arvioida myös liiketoiminnallisia
hyötyjä.

Tästä johtuen projektin onnistumisen mittaamishorisonttia ei ole ehkäpä järkevää
ulottaa liiketoiminnallisten hyötyjen selvittämiseen, vaan ainoastaan toiminnallisten
tavoitteiden

mittaamiseen,

jolloin

toiminnalliset

hyödyt

voivat

toimia

liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamisen estimaattoreina. Tämän perusteella
sopiva ajankohta mittaamisen suorittamiselle on noin 6 kuukautta projektin
päätöksestä, josta on arvioitu noin kaksi kuukautta shakedown- vaiheeseen ja
jolloin järjestelmälle jää neljä kuukautta aikaa vaikuttaa toiminnan tehostumiseen
ennen mittaamista.

Kuten projektin onnistumisen mittaamisen mallissa osoitettiin, sekä Baswaren
projektipalautetta analysoimalla vahvistettiin, henkilön rooli vaikuttaa keskeisesti
henkilön näkemykseen projektin menestyksellisyydestä. Tästä johtuen mikäli
halutaan

saada

kokonaisvaltaista

palautetta

projektin

onnistumisesta,

ei

onnistumista voida arvioida vain yhdestä näkökannasta, vaan arviointiin tulisi ottaa
mukaan henkilöitä useasta eri sidosryhmästä, jotka kukin voivat arvioida
onnistumista oman onnistumisalueen kannalta. Vaikka kattavan palautteen
saamiseksi on hyvä kutsua tilaisuuteen mukaan henkilöitä mahdollisimman
monesta roolista, ei ole kuitenkaan suositeltavaa kutsua tilaisuuteen yli kuutta
asiakaspuolen henkilöä, jotta kaikki pääsevät sanomaan mielipiteensä ja jotta
keskustelussa voidaan edetä sujuvasti.

7.3.3

Arvioinnin suorittaja

Arvioinnin suorittajan ammattitaidolla on ensisijainen merkitys mittaamisesta
saatavan palautteen hyödyllisyyden kannalta. Ensimmäinen kriteeri arvioijalla on
106

sovellusalueen sekä sovelluksien tunteminen, jotta arvioija pystyy ymmärtämään
asiakkaan

palautteen

ja

olemaan

vuorovaikutuksessa

asiakkaan

kanssa

järjestelmää koskien. Lisäksi projektin jälkeen asiakkaalla voi olla lisätarpeita,
joihin arvioijan tulee pystyä tarjoamaan ratkaisuja, minkä vuoksi järjestelmien hyvä
tuntemus on ensiarvoista arvioijalle. Asiakkaan ongelmat voivat olla hyvinkin
spesifisiä ja pystyäkseen tarjoamaan näihin ratkaisuja, vaaditaan arvioinnin
suorittajalta syvällistä tuntemusta asiakkaalle toimitetuista järjestelmistä.

Kuitenkaan tarkoituksena ei ole ainoastaan asiakkaan järjestelmää koskevien
ongelmien teknisten ratkaisujen kehittäminen, vaan järjestelmän korkeamman
tason hyötyjen saavuttamisen arviointi. Tästä johtuen arvioija ei voi olla myöskään
ainoastaan

teknisesti

orientoitunut

henkilö,

vaan

hänen

tulee

pystyä

hahmottamaan myös järjestelmän konteksti sekä tarvittaessa osoittamaan
prosessien

ongelmakohtia,

joiden

vuoksi

järjestelmän

hyödyt

eivät

ole

realisoituneet täysimääräisesti.

Arvioijan tulisi lisäksi olla ehdottomasti projektin ulkopuolinen asiantuntija, sillä
arvioinnin suorittaminen on erityistä ammattitaitoa vaativa tehtävä, jolloin
sivutoimisesti

arviointia

suorittavat

projektipäälliköt

ovat

auttamattomasti

epäkompetentteja sen suorittamiseen. Lisäksi projektihenkilöstöllä on omat
intressinsä projektin onnistumisen arvioinnin tulokseen, minkä vuoksi projektin
osallisten on hyvin vaikea arvioida objektiivisesti itse toteuttamiensa projektien
onnistumista. Lisäksi myös asiakas saattaa olla tällöin pidättyväisempi antamaan
negatiivista palautetta projektin suorituksesta, mikä on kuitenkin Baswaren
kannalta ensiarvoisen tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta.

Kaiken kaikkiaan arvioijan rooli on hyvin vaativa, hänen tulisi tuntea toimitetut
ratkaisut

riittävän

hyvin,

jotta

hän

pystyy

konsultoimaan

järjestelmän

kehittämisessä asiakasta sekä toisaalta ymmärtää että projekti on osa suurempaa
kontekstia ja tarkoitusta ja että projektin tavoitteet ulottuvat projektin päätöstä
107

pidemmälle. Sinänsä oheinen luonnehdinta sopisi Baswaren tapauksessa hyvin
kuvaamaan asiakaspäälliköitä, sillä heillä on riittävän syvällinen ymmärrys
järjestelmien

toiminnasta

ja

mahdollisuuksista

sekä

toisaalta

asiakkaiden

tavoitteista, minkä lisäksi lähes jokaisella asiakkaalla on jo tällä hetkellä nimetty
asiakaspäällikkö.

Kuitenkin

Baswarella

heidän

roolinsa

on

painottunut

enemmänkin myyntiin kuin asiakkuuden hallintaan, ja tämän uuden roolin
omaksuminen

edellyttäisi

selkeää

sopivimmassa

asemassa

toimenkuvan

arvioinnin

muutosta.

suorittamiseen

ovat

Tästä

johtuen

tällä

hetkellä

suurasiakkaiden kokonaispalvelusta vastaavat palvelupäälliköt. Heillä on niin ikään
kokonaisvaltainen ymmärrys itse järjestelmistä sekä yksittäisten projektien yli
ylittyvä perspektiivi asiakkuuteen. Tällä hetkellä palvelupäälliköitä ole riittävästi
jokaisen projektin arviointiin, mutta toisaalta jos menetelmän hyödyntämisessä
lähdetään

suurimmista

asiakkaista

joille

on

jo

valmiiksi

nimetty

omat

palvelupäälliköt, on henkilöitä riittävästi alkuun.

7.3.4

Ennakkovalmistelut

Ennakkovalmisteluista puhuttaessa on otettava huomioon kaksi lähtökohtaa:
ensinnäkin asiakkaan valmistautuminen tilaisuuteen sekä toisaalta arvioinnin
suorittajan valmistelut. Jotta varsinaisessa tapaamisessa ei kuluisi turhaan aikaa
asioiden mieleen palauttamiseen, olisi asiakkaan hyvä tehdä jonkinlaisia
ennakkovalmisteluja

ennen

tapaamista.

Tällainen

voisi

olla

esimerkiksi

kyselylomake asiakkaalle, jossa pyydettäisiin asiakasta ainakin pohtimaan
projektin merkittävimpiä tapahtumia, tavoitteita projektiin lähdettäessä sekä näiden
tavoitteiden toteutumisen astetta. Näin asiakas on mahdollisimman valmis
palaveriin ja on kykenevämpi osallistumaan keskusteluun.

Toisaalta, jos arvioinnin suorittaja on projektin ulkopuolinen henkilö, tulisi hänen
olla perillä asiakkaalle toimitetusta järjestelmästä. Yksi menetelmä tällaiseen voisi
olla projektiryhmän projektin jälkeen laatima kuvaus asiakkaalle toteutetuista
ratkaisuista,

projektin

merkittävimmistä

tapahtumista

sekä

auki

jääneistä
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ongelmista. Kuitenkin tällaisella dokumentilla on hankala kertoa kattavasti projektin
asioista ja projektissa tapahtuneista asioista ja valinnoista, joten lisäksi on erittäin
suositeltavaa, että projektiryhmä pitäisi arvioinnin suorittajan kanssa lyhyen, noin
tunnin kestävän palaverin projektista ja toteutetuista järjestelmistä.

Varsinkin auki jääneiden asioiden, kuten ohjelmavirheiden ja kehitysehdotusten
seuranta olisi erittäin selkeä konkreettinen hyöty tällaisesta asiakastapaamisesta.
Tällä hetkellä asiakkaan aiemmissa projekteissa havaitsemat ohjelmavirheet ja
kehitysehdotukset jäävät liian helposti selvittämättä projektin jälkeen, mistä on
syntynyt ongelmia tehtäessä päivitystä asiakkaalle. Olen itsekin ollut useasti
tilanteissa, joissa asiakas ihmettelee, miten heidän jo monta versioita aiemmin
havaitsemansa ohjelmavirheet ovat edelleen uudessa versiossa ja toisaalta miksei
heidän

kehitysehdotuksiaan

ole

edes

viety

eteenpäin

tuotekehityksen

arvioitavaksi. Asiakkaan esittämät korjauspyynnöt ovat selkeästi niin sanottuja
edellytysodotuksia, joiden toteuttamatta jättäminen uusissa versiossa auttamatta
heikentää seuraavissa projekteissa asiakkaan havaitsemaa palvelun laatua. Sen
sijaan asiakkaan esittämät kehitysehdotukset voidaan nähdä aikomusodotuksina,
joiden toteutumattomuus ei sinänsä heikennä koettua laatua, mutta niiden
toteuttaminen

parantaa

sitä.

Jos

projektiryhmän

tulisi

kirjata

kaikkien

tuotekehityksen panosta vaativien asioiden tiketti projektin seurantalomakkeeseen,
tulisi nämä varmasti käsiteltyä ja parhaassa tapauksessa arvioijan mennessä
asiakkaan luokse, voi hän kertoa näiden asioiden toteutusaikataulusta, mikä voi
puolestaan johtaa uuden päivitysprojektin suunnittelun.

Lisäksi jotta tapaamisessa voitaisiin mahdollisimman hyvin arvioida asiakkaan
tavoitteiden saavuttamista, olisi hyvä saada tietoa asiakkaan tavoitteista ennen
projektia. Näitä voitaisiin kysyä asiakkaalta joko ennakkovalmistelulomakkeessa
tai toisaalta myös Baswaren myyjä voisi laatia tällaisen projektin siirtyessä
myynniltä konsultointiin.
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Arvioinnin sisältö

7.3.5

Koska Baswarella projektin onnistumisen seurannan tarkoituksena on ennen
kaikkea saada tietoon kuinka tyytyväinen asiakas on projektiin kokonaisuutena, on
arvioinnin sisällön kannalta ensiarvoista arvioida asioita, joita asiakas pitää
merkittävinä

projektin

onnistumisen

kannalta.

Projektityytyväisyyskyselyiden

analysoinnin perusteella itse projektivaiheen kannalta kriittisimpiä seikkoja olivat
muun muassa tuotantoonlähtövaiheen onnistuminen sekä teknisen asennuksen
onnistuminen.

Näistä

teknistä

järjestelmää

arvioidaan

kokonaan

omana

kokonaisuutenaan ja tuotantoonlähtövaihetta liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta,
joten näitä projektivaiheen seikkoja ei ole tarpeen arvioida erikseen projektin
yhteydessä. Projektivaiheen arvioinnissa tulisikin keskittyä projektin onnistumisten
ja epäonnistumisten juurisyiden löytämiseen, jotta projekteista voidaan oppia
mahdollisimman

paljon

tulevaisuutta

varten.

Vaikka

projektivaihetta

ei

varmastikaan voi täysin sivuuttaa projektin onnistumisen arvioinnissa, tulisi
arvioinnissa ensisijaisesti kuitenkin pyrkiä laajentamaan mittausperspektiiviä muille
projektin onnistumisen alueille. Näitä onnistumisalueita ovat ennen kaikkea
projektin tekniset, toiminnalliset sekä myös liiketoiminnalliset tavoitteet.

Teknisen järjestelmän onnistumisen arvioinnissa keskeisiä kriteerejä ovat muun
maussa tietojärjestelmän laatu, joka koostuu ylläpidettävyydestä, luotettavuudesta,
tarkoituksenmukaisuudesta, käytettävyydestä sekä tiedon laadusta. Lisäksi
teknisen

järjestelmän

arvioinnissa

keskeisenä

kriteerinä

on

järjestelmän

vastaavuus määrittelyvaiheessa tehtyihin määrittelyihin. Teknisen järjestelmän
arvioinnissa keskeisiä näkökantoja ovat käyttäjät sekä järjestelmän tekniset
ylläpitäjät.

Teknisten

onnistumisessa

järjestelmäasiantuntijoiden

kiinnostanee

lähinnä

järjestelmän

kannalta

järjestelmän

ylläpidettävyys

sekä

luotettavuus, jotka määrittelevät pitkälti kuinka paljon heidän työpanostaan
vaaditaan järjestelmän ylläpidossa. Sen sijaan käyttäjille keskeistä on järjestelmän
vastaavuus tarpeisiin sekä järjestelmän luotettavuus, tarkoituksenmukaisuus,
tiedon laatu sekä käytettävyys.
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Baswaren projekteissa teknisen järjestelmän arvioinnin yksittäisiä kriteerejä
voisivat ylläpidon kannalta olla esimerkiksi järjestelmää koskevien tukipyyntöjen
määrä käyttäjiltä, järjestelmän virhetilanteiden määrä, järjestelmän työasemaasennuksien

aiheuttama

työmäärä

sekä

järjestelmälle

tehtävien

huoltotoimenpiteiden helppous. Käyttäjien kannalta luotettavuutta voidaan mitata
esimerkiksi järjestelmän kaatumisien ja muiden virhetilanteiden määrällä ja
haitallisuudella. Vastaavuus tarpeisiin ja tarkoituksenmukaisuus taas ilmenee
järjestelmän sopivuudella käyttöprosessiin sekä järjestelmän mukautumisella
prosessien muutoksiin.

Potentiaalisia toiminnallisia mittareita esimerkiksi laskujenkäsittelyjärjestelmän
osalta voisivat olla esimerkiksi automaattikäsittelyn kautta kulkevien laskujen
prosentuaalinen osuus, laskujen määrä laskujenkäsittelijää kohti, laskujen
kokonaiskäsittelyaika
läpinäkyvyyden

ja

kassa-alennusten

kasvaminen

sekä

hyödyntäminen,

käsittelykustannukset

prosessien

laskua

kohti.

Liiketoiminnallisten hyötyjen arvioinnissa yleisesti käytettyjä ei-rahallisia kriteerejä
ovat liiketoiminnan jatkuvuus sekä järjestelmän hyötyjen saavuttaminen, kuten
lisääntynyt tehokkuus ja vaikuttavuus sekä organisaatio oppiminen. Varsinkin
liiketoiminnan

jatkuvuus

kiinnosti

Baswaren

projektikyselyn

analysoinnin

perusteella projektin omistajia. Myös prosessien tehostumisen voidaan olettaa
kiinnostavan nimenomaan niistä vastuullisia, eli prosessien omistajia sekä
ylempää johtoa.

Vaikka edellä esitettiin joitakin esimerkinomaisia kriteerejä eri onnistumisen osaalueiden arviointiin, tulisi kriteerit käydä järjestelmäkohtaisesti läpi, sillä Baswaren
toimittamissa tietojärjestelmissä vaihtelevat niin varsinainen tekninen arkkitehtuuri
kuin liiketoiminnallisten hyötyjen luonne, jolloin jokaiselle järjestelmälle tulisi laatia
oma kriteeristönsä. Tehokas menetelmä varsinaisten kriteerien määrittämiseen
olisi esimerkiksi asiantuntija-workshop-menetelmä, jota täydennettäisiin kyselyllä
asiakkaille. Tällöin Baswaren omat asiantuntijan voisivat esittää omat kriteerinsä,
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joista asiakkaat voisivat kyselyssä valita omasta mielestään käyttökelpoisimmat
kriteerit sekä esittää lisäksi omia kriteerejään.

Arvioinnissa sisällössä tulisi painottaa nimenomaan kokonaisvaltaisuutta eli
asiakkaan tyytyväisyyttä koko episodiin, ennen kaikkea asiakkaan tavoitteita
projektille ja näiden toteutumisen astetta. Lisäksi arvioijan tulisi pyrkiä pohtimaan
yhdessä asiakkaan kanssa miksi tavoitteita ei saavutettu sekä kehittämään
ratkaisuja joiden avulla tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Tässä korostuu myös
arvioijan rooli asiakkaan uusien tarpeiden selvittämisessä sekä uusien tuotteiden
myynnissä. Arvioijan rooli onkin puhtaasti neutraalin arvioijan sijaan vahvasti
konsultoiva, jossa on tarkoituksena projektin arvioinnin lisäksi pyrkiä ratkomaan
asiakkaan ongelmia.

7.3.6

Tuloksien hyödyntäminen

Projektin arvioinnin tulosten hyödyntäminen on yksi keskeisimmistä seikoista joka
erottaa projektien onnistumisen mittaamisen edelläkävijät muista yrityksistä. Sen
kriittisyyttä ei voida ylikorostaa, sillä hyvinkin suoritettu projektipalautteen
kerääminen on turhaa, jos organisaatio ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta.
Ensimmäinen edellytys tulosten hyväksikäytölle on arvioinnin tulosten raportointi.
Tulosten kommunikointia ja arkistointia varten helppokäyttöinen menetelmä on
laatia yksinkertaisesti lyhyt, muutaman sivun mittainen raportti arvioinnin kulusta
sekä sen keskeisimmistä tuloksista. Järjestelmällisen raportoinnin lisäksi tuloksien
hyödyntäminen tulisi kytkeä yrityksen markkinointi- ja johtamisjärjestelmiin.

Tuloksien hyödyntämisessä ja oppien jakamisessa voidaan Baswaren oman
toiminnan

kehittämisen

kannalta

erottaa

kaksi

osa-aluetta;

Ensinnäkin

projektivaiheen palautteen ja oppien jakaminen Baswaren projekteja toteuttavan
organisaation kesken sekä toisaalta tuotetta koskevan palautteen jakaminen
tuoteorganisaatioyksikölle. Kuten kirjallisuusosiossa todettiin, pelkkään tietojen
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kodifiointiin ja formaaliin jakamiseen tähtäävät menetelmät eivät ole suositeltavia,
sillä tieto on tiivisti kiinnoksissa käytäntöön. Tästä johtuen projektin jälkeisen
arvioinnin palautteen jakamisessa tulisi hyödyntää niin kutsuttuja rajakäytäntöjä,
jotka yhdistävät eri yhteisöissä toimivia henkilöitä ja siten täydentävät ja
syventävät yhteisöjen välillä liikkuvien artifaktien mukana kulkevaa tiedon virtaa.

Toisessa rajakäytännössä arvioinnin suorittajat voisivat käydä projektivaihetta
koskevan palautteen läpi projekteja toteuttavien henkilöiden kanssa. Tähän sopii
mainiosta Baswarelle jo nyt käytössä oleva Project Management Forum, jossa
projektipäälliköt

kokoontuvat

yhteen

kerran

kuukaudessa

keskustelemaan

projektien ongelmista ja toimintatapojen kehittämisestä. Jotta myös itse tuotetta
koskeva

palaute

saataisiin

eteenpäin

tuotteiden

kehityksestä

vastaavaan

yksikköön, tulisi samantapainen yhteisö perustaa myös arvioinnin suorittajien,
projekteja toteuttavien henkilöiden sekä tuoteorganisaation edustajien kanssa.
Tällaisessa tilaisuudessa projektin jälkeisen arvioinnin suorittajat voisivat esittää
arviointien yhteydessä asiakkaiden esittämää palautetta. Projekteja suorittavasta
organisaatiosta on henkilöitä mukana, jotta tilaisuus mahdollistaisi samalla myös
muuta kautta tuotteeseen kohdistuneen asiakaspalautteen esilletulon. Tällä
hetkellähän tuotetta koskevat kehitysehdotukset viestitään tuoteorganisaatiolle
ensisijaisesti

Action

Request-tikettitietojärjestelmän

välityksellä,

minkä

heikkoutena on, ettei tuoteorganisaatiossa aina ymmärretä asiakkaan tarpeita
oikein tai tehtyjen esitysten arvoa asiakkaille ja Baswarelle.

Tuloksien hyödyntämisessä tulee lisäksi huomioida myös kyseisen asiakkaan
näkökulma onnistumisen arviointiin, eli asiakkaalle toimitetun järjestelmän
kehittäminen. Itse arvioitua järjestelmää koskevien muutoksien tarpeesta tulisi
välittää tieto myös projektia Baswaren puolella johtaneelle projektipäällikölle.
Helpoiten tämä onnistuu toimittamalla arviointia koskeva raportti kyseiselle
projektipäällikölle, jonka lisäksi arvioija sekä projektipäällikkö voivat käydä
epävirallista
menetelmien

keskustelua
käyttö

asiaa

tässä

koskien,

tarkoituksessa

mutta
on

varsinaisten

formaalien

epätarkoituksenmukaista.
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Projektipäällikkö

voi

tämän

perusteella

ryhtyä

tarvittaviin

toimenpiteisiin

järjestelmän kehittämiseksi.

7.4

Toimitusprojektien onnistumisen seurannan

kehittäminen Baswarella

Tässä luvussa on analysoitu tietojärjestelmien toimitusprojektien onnistumisen
seurantaa Baswarella pohjautuen edellisessä luvussa esitettyyn malliin projektin
onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa
analysoitiin nykyistä projektipalautekyselyä vertaamalla kyselyn kysymyksiä
esitettyihin yleisiin projektivaiheen onnistumiskriteereihin. Tämän perusteella
esitettiin useita parannusehdotuksia, joilla projektin onnistumista palveluna
voidaan arvioida kokonaisvaltaisemmin. Tässä vaiheessa keskityttiin nimenomaan
varsinaisen projektivaiheen onnistumisen arviointiin.

Seuraavassa vaiheessa etsittiin ratkaisua asiakkaan lopullisen tyytyväisyyden
selvittämistä koskevaan ongelmaan, sillä nykyisellä projektikyselyllä ei saada
selville onko asiakas loppujen lopuksi saavuttanut järjestelmälle asettamansa
tavoitteet ja siten tyytyväinen toimitusprojektiin kokonaisuudessa. Ratkaisuksi
kehitettiin

tuotekehitysorganisaatioiden

käyttävän

post-projects

review-

ja

tietojärjestelmien hyötyjen arvioinnin post-implementation audit- menetelmiä
yhdistelevä Post-Project Consulting –menetelmä, jota hyödyntäen Basware voi
kerätä toteuttamistaan projekteista kokonaisvaltaisempaa asiakaspalautetta oman
toimintansa kehittämiseen, sekä samalla pyrkiä ratkaisemaan asiakkaalle
toimitettuja tietojärjestelmiä koskevia ongelmia. Menetelmän käyttöön esitettiin
yleisluontoiset ohjeet koskien muun muassa menetelmän projektien valintaa,
suorituksen

ajankohtaa,

suorittajaa,

arvioinnin

sisältöä

sekä

tuloksien

hyödyntämistä. Täysin yksityiskohtaiselle tasolle menetelmän kehittämisessä ei
menty,

koska

menetelmän

tarkemmat

yksityiskohdat

ovat

hyvin

järjestelmäkohtaisia ja vaativat siten oman yksityiskohtaisen toimintamallin eri
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järjestelmille.

Samalla

kuitenkin

annettiin

ohjeistus

kuinka

menetelmän

yksityiskohtien suunnittelussa tulisi toimia lopullisen ratkaisun kehittämisessä.
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Projektin onnistumisen syvin olemus on ennen kaikkea projektille esitettyjen
toivottujen tulosten eli asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Asiakkailla on
projekteille erilaisia tavoitteita riippuen muun muassa projektin tyypistä, koosta,
monimutkaisuudesta, sekä toisaalta onnistumisen arvioijan näkökannasta. Tästä
johtuen toimittajan tulisi pohtia projektin kontekstuaalisia seikkoja valitessaan
menetelmää projektin onnistumisen mittaamiseen. Lisäksi tulee huomioida, että
erilaiset palautteen keräämismenetelmä tuottavat erityyppistä palautetta, minkä
vuoksi toimittajan ja asiakkaan tavoitteilla onnistumisen mittaamiseen on niin ikään
vaikutus menetelmän valintaan.

Tässä

työssä

esitettiin

kattavaan

kirjallisuuskatsaukseen

perustuen

malli

onnistumisen arviointiin vaikuttavista tekijöistä. Tätä mallia käytettiin hyväksi
arvioitaessa Case-yritys Basware Finlandin projektien onnistumisen seurantaa.
Analyysien perusteella todettiin, että nykyinen projektityytyväisyyskysely on
riittämätön menetelmä projektien pidemmän tähtäimen vaikutusten arviointiin,
minkä vuoksi työssä esitettiin uusi Post-Project Consulting –menetelmä projektien
onnistumisen arviointiin.

Kyseinen

menetelmä

asiakaskeskeisenä

tukee

Baswaren

palveluyrityksenä

sekä

tarpeita

vahvistaa

strategian

asemaansa

mukaisesti

tiivistää

yhteistyötä entisestään nykyisten asiakkaiden kanssa. Uuden menetelmän avulla
yritys saa kattavampaa tietoa asiakkaiden tavoitteista projekteille sekä niiden
toteutumisesta. Samalla yritys saa mahdollisuuden kehittää asiakassuhteita
nykyisten järjestelmien osalta ja uusien järjestelmien lisämyynnin avulla. Lisäksi
uuden menetelmän tuottama tieto on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan
käyttää helpommin myös oman toiminnan kehittämisessä.
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Menetelmän tulisi tuottaa Baswarelle arvokasta tietoa asiakkaiden tavoitteista
projekteille. Jatkokehityksenä menetelmää voisi täydentää erilaisilla mittareilla,
joilla asiakas voi seurata tavoitteiden toteutumista. Tämä informaatio on erittäin
arvokasta Baswarelle, mikäli yritys haluaa edetä palveluiden kypsyystasolla
Business-painotteiseksi kumppaniksi asiakkaan kanssa, jossa tavoitteena on
uusien

liiketoimintamallien

kehittäminen

sekä

arvon

tuottaminen

yhdessä

asiakkaan kanssa.
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LIITTEET

Liite 1. Projektipalautekysely

Section 1 - Background Information
Your role:
O
O
O
O
O

Project Manager
Decision-maker in Basware system purchase / Basware system owner
IT department/representative
Basware system Main User
Other

During the Basware product implementation, which phase(s) did you take part in?
O System acquisition phase
O System implementation project

Section 2 - Basware solutions
Product:

Please evaluate the Basware solution in general
No
Excellent answer

Poor
Solution in general

1

2

3

4

5

NA

Evaluate the Basware solution
No
Excellent answer

Poor
Solution fit to the needs of my organization

1

2

3

4

5

NA

Solution usability

1

2

3

4

5

NA

Technical solution quality

1

2

3

4

5

NA

Open feedback
Please use the space below to provide us with any additional information on the solution. Thank you.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Section 3 - Basware Sales Activities
Product:

Please evaluate the Basware sales activities in general
No
Excellent answer

Poor
Overall sales activities

1

2

3

4

5

NA

Evaluate the Basware sales activities
No
Excellent answer

Poor
Basware sales material (product brochures etc.)

1

2

3

4

5

NA

Sufficiency of the information provided at sales meetings

1

2

3

4

5

NA

Accuracy of the information provided at sales meetings

1

2

3

4

5

NA

Expertise of sales personnel

1

2

3

4

5

NA

Service-mindedness of sales personnel

1

2

3

4

5

NA

The match between the delivery and the expectations
created during the sales process

1

2

3

4

5

NA

In your decision-making, how important were the following elements?
Not
at
important
Basware’s image/eminence

1

all
2

No
Very important answer
3

4

5

NA

Basware’s strong position in the market

1

2

3

4

5

NA

Basware’s leading edge solutions

1

2

3

4

5

NA

Price / value

1

2

3

4

5

NA

Customer references

1

2

3

4

5

NA

Professionalism of Basware personnel

1

2

3

4

5

NA

Existing relationship with Basware

1

2

3

4

5

NA

Other

1

2

3

4

5

NA

Other, please explain:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Knowledge level
No
Excellent answer

Poor
What was the knowledge level of Basware/Basware
partner’s salesperson compared to other vendors’

1

2

3

4

5

NA

126

representatives?

Open feedback
Please use the space below to provide us with any additional information on the sales
process. Thank you.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Section 4 - Delivery project
Product:

Please evaluate the product delivery project in your organization
No
Excellent answer

Poor
Overall success of project

1

2

3

4

5

NA

Please evaluate the upgrade project in your organization
No
Excellent answer

Poor
Overall success of project

1

2

3

4

5

NA

Please evaluate the success of the following project elements
No
Excellent answer

Poor
Accuracy of initial solution description

1

2

3

4

5

NA

Basware product technical installations

1

2

3

4

5

NA

Configuring the Basware product

1

2

3

4

5

NA

Implementation of system basic model

1

2

3

4

5

NA

Implementation of interfaces on Basware side to other
systems

1

2

3

4

5

NA

User training on the Basware system

1

2

3

4

5

NA

System go-live phase

1

2

3

4

5

NA

System documentation (e.g. technical description)

1

2

3

4

5

NA

Basware project team expertise in field of application of
Basware products

1

2

3

4

5

NA

Technical expertise of Basware project team

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Keeping of existing
upgraded system

functionality/customization

in

Open feedback
Please use the space below to provide us with any additional information on the product
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implementation phase. Thank you.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Section 5 - Project Management
Product:

Please evaluate the Basware project management skills in general
No
Excellent answer

Poor
Overall project management

1

2

3

4

5

NA

Please evaluate the success of the following project management elements regarding Basware
actions
No
Excellent answer

Poor
Expertise of the Basware Project Manager or Lead
Consultant

1

2

3

4

5

NA

Project Manager’s or Lead Consultant's understanding of
customer expectations

1

2

3

4

5

NA

Achievement of the goals set to the project

1

2

3

4

5

NA

Adherence to schedule

1

2

3

4

5

NA

Adherence to work load estimate

1

2

3

4

5

NA

Management of changes during the project

1

2

3

4

5

NA

Communications of project status and progress

1

2

3

4

5

NA

Project realization compared to the project plan

1

2

3

4

5

NA

Was the Basware Project Manager or Lead Consultant able to suggest process enhancements during
the project?
O Yes
O No

If yes, please give an example or comment the suggestion(s):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Open feedback
Please use the space below to provide us with any additional information on the overall project
management. Thank you.
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Section 6 - Additional questions in Financial software delivery project
Product:

Please evaluate the success of the following project elements:
No
Excellent answer

Poor
The start-up software training held at Basware?

1

2

3

4

5

NA

The project solution analysis day(s)?

1

2

3

4

5

NA

The project plan?

1

2

3

4

5

NA

How could Basware improve the project start-up and planning phase?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
How could Basware improve the technical planning and software installations?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Please evaluate the success of the following project elements:
No
Excellent answer

Poor
The implementation of software basic
(chart of accounts, organization etc)?

components

1

2

3

4

5

NA

The creation of the software content (input sheets,
reports, or graphics)?

1

2

3

4

5

NA

The guidance given by the consultant?

1

2

3

4

5

NA

How could Basware improve the software content configuration phase?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Please evaluate the success of the following project elements:
Poor

No
Excellent answer
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The testing of the software system?

1

2

3

4

5

NA

How could Basware improve the testing and finalization phase?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Please evaluate the success of the following project elements:
No
Excellent answer

Poor
The atmosphere and team work with Basware during the
project?

1

2

3

4

5

NA

How could Basware develop its project practices?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Section 7 - Open feedback
Product:

Open feedback
In your opinion, was there any part of the project that was particularly successful?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
In your opinion, was there any part of the project that was particularly unsuccessful?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Other comments to Basware:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Thank you for your response! Please return the form according to the instructions.
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