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IT- projektien hallinta on nykyään entistä haastavampaa aina muuttuvan ympäristön 

vuoksi. Siksi yritykset haluavatkin panostaa projektien hallinnan kehittämiseen 

yhdenmukaistamalla ohjeistusta. Lisäksi IT -projektipäälliköiden huono saatavuus on 

tuonut yrityksille lisähaasteita, jolloin ohjeistus on entistä tärkeämpi. Tässä työssä 

toteutetaan projektijohtamisen käsikirja. Tämä käsikirja antaa projektipäällikölle 

selkeän projektinhallintaohjeistuksen infrastruktuurin toimitusprojektoinnissa. 

Toteutettava käsikirja sisältää kuvaukset infrastruktuuriprojektin osa-alueista ja 

tarkistuspisteistä. Lisäksi ohjeistuksessa selvennetään projektipäällikön työhön liittyvien 

prosessien mukaisia työvaiheita. Tämän diplomityön aikana on Logica Finlandille 

toteutettu sovellettu projektiohjekirja ICT -infrastruktuuriprojekteihin. 
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The management of IT projects is more challenging nowadays due to constantly 

changing environment. That is why companies are willing to invest in the development 

of project management by standardizing instructions. Furthermore the lack of IT project 

managers has brought extra challenges to the companies, which makes the instructions 

even more important. In this thesis it is created a handbook for project management. 

This handbook provides a project manager clear instructions on managing an 

infrastructure delivery projecting. The handbook contains descriptions of the fields and 

checkpoints of an infrastructure project. In addition stages of processes that relate to the 

work of a project manager are clarified. This applied handbook will be used for Logica 

Finland ITC infra projects.  
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ALKUSANAT 
 
Haluan kiittää työn tarkastajia neuvoista sekä opastuksesta työn kirjoitusvaiheessa. 

Lisäksi haluan osoittaa suuret kiitokset työpaikalleni Logica Finland Oy:lle, joka on 

antanut mahdollisuuden tutustua IT-toimitusprojekteihin työni kautta. Lisäksi haluan 

kiittää lukuisia henkilöitä Logica Finlandilla, jotka ovat auttaneet omalta osaltaan tämän 

työn syntymisessä.  

 

Erityiset kiitokset työn valmistumisesta ansaitsee myös äitini, joka jaksoi kannustaa 

minua opintojeni ajan, sekä perheeni, joka on minulle kuitenkin se tärkein elämässä. 
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1 JOHDANTO 

 
Projekteja on toteutettu maailmassa jo useita vuosituhansia, esimerkiksi pyramidit ja 

linnoitukset ovat niistä tänään todisteina. Teollisuudessa projektinhallintaa on käytetty 

jo pitkään ohjaamaan ja hallitsemaan suurinta osaa töistä ja siellä on pitkät perinteet 

projektien ohjeistuksista.  Tietojärjestelmähankkeissa projektinhallinnalla on lyhyt 

historia, sillä tietotekniikan käyttö laajentui vasta 1970-luvulla. Tänä päivänä 

projektimuotoisen työskentelytavan käyttö on lisääntynyt yrityksissä ja suuntaus näyttää 

yhä jatkuvan. Projektimuotoinen työskentely vaatii erityisesti ryhmätyöskentelytaitoja. 

Siksi projektinhallinnalla on ollut tarve määritellä omat ohjaus- ja 

valvontasäännöksensä. Hyvällä projektinhallinnalla voidaan lisäksi parantaa yritysten 

tuottavuutta, joka on tärkeää tämän päivän kovassa kilpailussa.  

 

IT-projektien hallinta on nykyään haastavaa osaksi koska projektipäälliköiden 

vaihtuvuus yrityksissä on suurta ja osaksi koska yritysten fuusiot ja nopea muutostila 

tuovat omat haasteensa yhdenmukaiseen projektinhallintaan. Hyvä projektinhallinnan 

taito tulee kokemuksen mukana, jota myös epäonnistumiset kasvattavat. Hyvään 

projektihallintoon on mahdollista päästä käyttämällä projektimalleja, joiden avulla 

voidaan varmistaa, että yrityksen projektit toteutetaan johdonmukaisesti. Yksin 

projektimalli ei kuitenkaan tee onnistunutta projektia vaan siihen tarvitaan lisäksi 

johtamistaitoinen projektipäällikkö.  

 

IT-projekteissa projektipäälliköt luovat strategioita käyttäen apunaan yrityksen heille 

antamia toimintaohjeita pystyäkseen toteuttamaan projektit sovituin perustein. IT-

projektit vaativat kuitenkin usein monimutkaisten ympäristöjen ja muuttuvien asiakas- 

ja toimitusvaatimusten hallintaa projektipäälliköiltään. Siksi on erityisen tärkeää, että 

yrityksen tarjoamat projektimallit tukevat projektipäälliköitä heidän työssään.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on tehdä Logica Finlandin Infrastruktuurin 

toimitusprojektoinnin hallinnan sovellettu projektiohjekirja ICT -projekteihin. ICT-

lyhenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaa tietojen käsittelyssä. Varsinainen 



 

                                                                                                                                                
2 

  

projektiohjekirja on salainen ja se laitetaan työn liitteeksi. Logicalla on panostettu 

projektijohtamiseen ja sen kehittämiseen useita vuosia. Logica Finlandilla on 

projektinhallinnan ohjeistuksena Ruori, ja Logica konsernilla taas Cortex. Ne sisältävät 

projektinhallinnan prosessit ja menetelmät, jotka ovat soveltamisohjeita lähinnä 

ohjelmistojen kehittämiseen. Tutkimuksen odotetaan tuottavan Logica Finlandin 

Infrastruktuurin projektinhallinnan vaiheistuksen, luomalla yhdenmukaisen tavan 

käsitellä projektia ja sen vaiheita. Tämä työ on syntynyt osin Logican 

projektihenkilöstön sekä tuotantohenkilöstön kanssa käydyistä keskusteluista, joissa on 

käyty läpi infrastruktuuri-projektien erityisvaatimuksista. Näillä vaateilla odotetaan 

olevan merkittävä osuus ohjausjärjestelmän lopulliseen ulkoasuun. Aluksi kappaleessa 2 

tarkastellaan IT-toimitusprojektoinnin hallinnan vaatimuksia, jonka jälkeen kappaleessa 

3 käsitellään projektin hallinnan periaatteita. Tarkemmin projektijohtamisen osa-

alueisiin paneudutaan kappaleessa 4 johtamisprosessit. Kappaleessa 5 esitellään Logica 

Finland Oy ja projektien hallinnan toteutuksesta, Logica Suomen projektin hallinnan 

kehitys osassa. Johtopäätöksistä ja suosituksista kerrotaan kappaleessa 6.  
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2 IT-TOIMITUSPROJEKTOINNIN HALLINTA   

 
Projektinhallintaa voidaan käyttää niin häiden suunnittelussa, kuin suurten 

pilvenpiirtäjien rakentamisessa [1 s.1]. Projektinhallintaan on tehty useita ohjeita eri 

ohjeistusorganisaatioiden toimesta. IPMA (International Project Management 

Association) on ei voittoa tavoitteleva projektinhallinnan organisaatio, joka perustettiin 

vuonna 1965. Siihen kuuluu myös Suomen Projektinhallintayhdistys. IPMA edustaa 45 

maan projektinhallinnan yhdistyksiä [2] [3]. Yritysten projektin ohjeistukseen on 

kiinnitetty huomiota jo vuodesta 1911, kun Frederick Taylor julkaisi kirjansa Principles 

of Scienfific Management, jossa hän esittelee työvoiman tuottavuuden huomattavaa 

parantamista varten suunniteltuja työmenetelmiä [4 s.5]. Tietoteknisellä alalla 

esimerkiksi ohjelmistoja kehitetään yleisesti projektityöskentelynä. Projektilla 

tarkoitetaan työsuoritusta, joka on ainutkertainen, ajallisesti rajattu, hoidetaan 

määrätyillä resursseilla ja joka pyrkii asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen [5 s.157]. 

 

Kaupallisten projektimallien tyypillisiä ongelmia ja puutteita ovat niiden liian yksilöidyt 

ohjeet vain tietyn organisaation tarpeisiin. Siksi mallit eivät jousta projektien eri 

vaikeusasteiden tarpeiden mukaan. Tämä on huomattavissa erityisesti 

sovelluskehitysprojektien ja infrastruktuurin toimitusprojektien projektinhallinnoissa, 

jotka ovat luonteeltaan erilaisia. Sovelluskehitystä voidaan tehdä myös yrityksen 

kehitystarpeisiin, kun IT-toimitusprojektit ovat asiakaslähtöisiä. 

Sovelluskehitysprojektissa tarvitaan metodologioita, jotka määritellään joukoksi 

toistettavia prosesseja [4 s.139]. IT-toimitusprojektoinnissa tulee huomioida prosessien 

lisäksi myös asiakkuuden hoitaminen ja projektin vaiheistus myynnistä toimituksen 

kautta jatkuvaan palvelun siirtoon. 

 

Projektien johtamiseen käytetään prosesseja, jotka tarkoittavat sarjaa työn eri vaiheita 

joita käyttämällä pyritään määrittämään riittävän lyhyt reitti pisteiden A ja B välillä [6 s. 

xxvi]. Prosesseja kuvataan tämän päivän yrityksissä useilla eri projektimalleilla ja 

käsikirjoilla, jotka ovat syntyneet yleensä organisaation itse tekeminä. Projektimallien 

kuvauksen tukena on yleensä käytetty kaupallisia projektimallistandardeja, joista 
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yleisesti tunnettuja ovat esimerkiksi PMBOK (A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge) ja Prince2 (Projects IN Controlled Environments).  
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3 PROJEKTIN HALLINNAN PERIAATTEET  

 
Jokainen projekti tarvitsee johtajan, jolla on taito soveltaa säännöstöjä ja prosesseja 

erityyppisissä projekteissa.  Projektin johtajan rooli onkin merkittävä tiimistä 

huolimatta, sillä se on oleellinen tekijä menestyvissä projekteissa. Projektinjohtajan 

neuvottelutaito näkyy hänen resurssien varauksessa ja projektin priorisoinnissa. Johdon 

ja projektipäällikön hyvän kommunikaation lisäksi hyvän projektipäällikön yksi 

tärkeimmistä kyvyistä on luoda tiimille yhteinen tavoite, ja sitoutuminen kyseiseen 

projektiin. Projektitiimin ikä eli aika, jonka tiimi on ollut kasassa, pidetään myös eräänä 

menestykseen vaikuttavana tekijänä. Jos tiimi on ollut kasassa vain hyvin vähän aikaa, 

siltä puuttuu tehokkaat tiedon jakamisen ja yhteistyön mallit. Taas jos tiimi on hyvin 

pitkään työskennellyt yhdessä, se kääntyy helposti sisäänpäin ja jättää hyödyntämättä 

ulkoisen tiedon. Uuden projektitiimin tehokkuutta päästäänkin lisäämään koko 

yrityksen yhteisessä ymmärryksessä olevilla käytännöillä ja menettelytavoilla [7 s. 60]. 

IT-projektipäällikön tulee hallita erityisesti seuraavat yleiset tehtävät [4 s.14]: 

 

• Laatii projektin taloudellisen perustelun ja vaatimukset sekä seuraa niitä 

suorittamalla säännöllistä katselmuksia ja tarkastuksia varmistaakseen, että 

asiakas saa haluamansa ja tarpeittensa mukaisen järjestelmän. 

 

• Käynnistää ja suunnittelee projektin määrittämällä sen muodon, suunnan ja 

perusmenetelmät siten, että niissä otetaan huomioon odotusarvon mittaaminen ja 

muutosten valvonta.  

 

• Luo kumppanuussuhteet loppukäyttäjien kanssa sekä tekee yhteistyötä projektin 

tukijoiden ja muun johdon kanssa. Projektin edistyminen osoitetaan päämäärien 

toteuttamisella, tavoitteisiin pääsemisellä, ongelmien ratkaisemisella ja riskien 

lieventämisellä.  
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• Hallitsee tekniikkaa, ihmisiä ja muutosta päämäärien toteuttamiseksi, 

tavoitteisiin pääsemiseksi sekä projektin päättämiseksi aikataulun ja budjetin 

rajoissa. 

 

• Johtaa projektin henkilöstöä luomaan sellaisen työympäristön, joka mahdollistaa 

uuden toimittamisen kustannustehokkaammalla tavalla.  

 

• Kykenee hallitseman epävarmuutta, nopeaa muutosta, epäselvyyttä, yllätyksiä ja 

epävakaata ympäristöä.  

 

• Hallitsee asiakassuhdetta käyttämällä riittävän suorasanaista mutta kattavaa ja 

virallista raportointitapaa, joka kunnioittaa arvostettua ja tuottavaa suhdetta.  

 

• Johtaa projektia omalla esimerkillään ja motivoi kaikkia osallisia, kunnes 

projektin tavoite on saavutettu. 

 

3.1 Projektisuunnittelu 
 

Projektisuunnittelu edellyttää syvällistä projektien ja toimialan tuntemusta. Hyvä 

projektisuunnitelma on realistinen ja ajantasainen, ja sitä tarkennetaan jatkuvasti. Työt 

on jaettu helposti hallittaviin osiin, jonka lisäksi aikatauluun ja budjettiin on jätetty 

varaa yllättävien tilanteiden varalle. Menestyksellisissä projekteissa käyttäjät ja IT-

organisaatiot ymmärtävät mitkä ovat projektin hyödyt ja tavoitteet. Tämän lisäksi 

hyödyistä ja tavoitteista ollaan yhtä mieltä [4 s.27 - 29]. Projektisuunnittelun aikana 

kustakin vaiheesta syntyy vaihetuotteita [4 s.28 - 29]: 

 

• Projektin organisaatio kaavio 

• Projektin välietapit 

• Vahvistettu toimeksianto joka on esimerkiksi asettamiskirje 

• Ratkaisukeskeiset vaihetuotteet 
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• Projektin standardit 

• Projektitason raportit -riskiraportti, -laaturaportti, -loppuraportti 

• Projektin suunnitteluasiakirjat 

- työsuunnitelma 

- resurssisuunnitelma 

- projektin aikataulu 

- riskienlieventämis-suunnitelma 

- viestintä suunnitelma 

- koulutus suunnitelma 

- laatusuunnitelma 

- projektin hallintasuunnitelma 

- toteutus suunnitelma 

- hyväksyntä kriteerit jokaiselle työpaketille 

 

• Ongelma- ja muutosdokumentti 

- muutospyynnöt ja -määritykset 

- ongelmien arviointilomakkeet 

- projektistandardit ja menettelytavat 

- projektikirjeenvaihto  

 

3.3 Projektinhallinnan standardit 
 
Hyvän projektin avaintekijöitä ovat ihmiset, tiimityö ja hyvät standardit, tässä 

järjestyksessä. Nämä projektistandardit ovat yhteistyössä laadittuja asiakirjoja, joita 

käytetään antamaan suuntaviivoja onnistuneen projektin toteuttamisessa. [4 s.29] 

Projektin hallinnan alalla kehittämis- ja edistämistehtävissä toimii niin kansallisia kuin 

kansainvälisiäkin etujärjestöjä ja organisaatioita. Projektin hallinnan 

standardoimisorganisaatiot auttavat jäseniään ja edistävät projektinhallinnan ammattia 

ja siinä tarvittavia taitoja [8 s.683]. Useiden projektinhallinta-ammattilaisten käyttämiä 

standardeja ovat [8 s. 683]: 
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• englannissa toimiva APM (Association for Project Management) 

• kansainvälinen IPMA (International Project Management Associationin) 

• PMI (Project Management Institute), jonka projektinhallinta opas on PMBOK  

• japanilainen PMAJ (Project Management Association of Japan)  

 

Tässä työssä käsitellään PIM:n PMBOK:n ja APM:n Prince2 

projektinhallintastandardien mukaisia ohjeita Logican infrastruktuurin 

toimitusprojektoinnin ympäristöön sovellettuna. PMBOK perustuu amerikkalaisiin 

standardeihin ANSI (American National Standards Institute)/PMI ja IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) [8 s. 683]. 
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4 PROJEKTIN JOHTAMISPROSESSIT  

 
Projektin hallinnassa on tunnistettava projektin johtamisprosessit, jotka sisältävät tietoa, 

ammattitaitoa, työvälineitä ja teknologioita, joita käytetään projektin aikana, tehtävän 

vaatimustason mukaan. [9 s.37-38] 

 
Projektin vaiheista on oltava tarkkaan suunniteltu kehys, johon voidaan sijoittaa 

prosesseja, toimintaperiaatteita ja toiminnan suuntaviivoja. Tätä kehystä kutsutaan 

elinkaareksi. Elinkaari määrittää tietojärjestelmien rakentamiselle toistettavan prosessin, 

jossa yhdistyvät suuntaviivat, meteorologiat, ja standardit. Se tuo arvoa organisaatiolle 

vastaamalla tiettyihin liiketoiminnan asettamiin tarpeisiin toiminta ympäristössä. 

Elinkaariprosessin käyttöönotto auttaa projektipäällikköä vähentämään riskejä ja 

toiminnallisia päällekkäisyyksiä, sekä lisäämään tehokkuutta. Elinkaaren päätavoitteita 

ovat yrityksen kustannusten laskeminen, tuotantosyklin keston ja tuotteiden 

toimitusajan lyhentäminen, sekä laadun parantaminen. Elinkaari kuvaa 

yksityiskohtaisesti niitä aktiviteetteja ja menettelytapoja, joita projektitiimi noudattaa 

uusien ja olemassa olevien tietojärjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja 

käyttöönotossa [4 s. 57-58]. Elinkaari tarjoaa selvästi määritellyn ja toistettavan 

prosessin, joka kuvataan prosessikaaviolla. Tässä prosessikaaviossa esitetään projektin 

eri vaiheet ja jokaisen vaiheen välietapit. Vaiheet voivat seurata toisiaan, tai tapahtua 

samanaikaisesti [4 s. 59]. 

PMBOK:n mukaan projektin johtamisprosessit ryhmitellään viiteen prosessiryhmään, 

joista jokainen käsittää sisään tulevan lähtötiedon, käsittelyn ja tuloksen. 

Prosessiryhmiin liittyviä johtamistoimenpiteitä tehdään koko projektin ajan [9 s.68]. 

Projektin suunnittelu esimerkiksi jatkuu koko ajan eikä vain joidenkin tiettyjen 

päätöksentekopisteiden välillä. Prince2:n mukaan projektijohtamisen prosessin 

suorittamisesta vastaa projektin johtoryhmä.  Projektin johtoryhmä johtaa projektia 

ennalta määriteltyjen kontrollipisteiden ja raporttien avulla.  Prince2:ssa jokainen 

prosessin vaihe on kuvattu toimintoineen ja tavoitteineen yhdessä tuotto-odotusten 

kanssa [10 s.100]. 
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Kuva 1. Prosessiryhmät PMBOK:n mukaan 

 

PMBOK:n projektin prosessiryhmiä kuva 1 ovat; 1. Asettaminen (Initiating), 2. 

Suunnittelu (Planning), 3. Toimeenpano (Executing), 4. Valvonta ja ohjaus (Monitoring 

and Control) sekä 5. Päättäminen (Closing) [9 s.68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kuva 2. PMBOK prosessit [9 s.68] 

 

Kuvasta 2 on nähtävissä, kuinka projektin aikana prosessit ajoittuvat suhteessa projektin 

kulkuun [9 s.68]. Se kertoo myös käytettävän ajan määrän kyseisessä prosessin 

vaiheessa. 
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Prince2 ohjeiston suunnittelijat ovat päätyneet seitsemään varsinaiseen prosessien 

vaiheeseen, joita käytetään projektisuunnitelmassa. Poikkeuksena on projektin 

käynnistäminen, jolloin projektisuunnitelmaa ei ole vielä tehty. Nämä Prince2 mukaiset 

prosessivaiheet ovat; 

 

1. Projektin käynnistäminen (Starting up a Project) 

2. Projektin tunnistus (Initiating a project) 

3. Projektin suuntaaminen (Directing a Project) 

4. Projektin vaiheiden hallinta (Controlling a stage) 

5. Projektin toimituksen johtaminen (Managing Product Delivery) 

6. Projektin tilojen johtaminen (Managing Stage Boundaries) 

7. Projektin lopettaminen (Closing a Project) [10 s.99 -101] 

 

 

Ensimmäisenä prosessivaiheena on projektin käynnistäminen, jossa projekti 

huomioidaan. Tämä on eräänlainen projektin asettamisen vaihe. joka antaa kriteerit 

aloitukseen ja lopettamiseen. Prince2:n prosessissa projektin tunnistus on projektisalkun 

omistajan hallinnoima vaihe. Siinä varmistetaan että projektitiimillä on kaikki oleellinen 

tieto käytettävissään, ja nimetään projektitiimiin jäsenet. Tämän jälkeen luodaan 

projektin johtamisen suunnitelma sekä projektin vaiheistus. Projektin 

käynnistysprosessilla varmistetaan, että projektilla on onnistumisen edellytykset. 

Projektin valtuutus, määrittelee ylätasolla perustelut projektin aloittamiselle, projektin 

liikkumavaran sekä projektin tavoitteet. Tavoitteena on, että projektin aloitusvaihe 

suoritetaan nopeasti ja tehokkaasti [10 s.98 - 99]. Projektin seurantaprosessi kuuluu, 

niin aloitukseen, kuin seurantaan itseensä ja eri vaiheiden varmistamiseen. Se on 

toistuva prosessi läpi koko projektin [10 s.101].  

 

Kun projekti käynnistykselle on annettu lupa Prince2:n mukaan seuraa projektin 

toimituksen suuntaamisen -prosessi, jossa varmistetaan, että projektin johtoryhmä tekee 

päätöksen jokaisen projektin vaiheen kohdalla projektin jatkamisesta tai sen 

lopettamisesta. Vaiheiden hallinta -prosessissa projektipäällikkö varmistaa, että 

projektin vaiheet etenevät ennalta suunnitellun mukaisesti. Laadun varmistaminen 
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varmistaa, että projektin tuotokset on tehty ja toimitettu eteenpäin [10 s.100]. Kun 

saavutetaan projektin lopetus, se tehdään hallitusti projektipäällikön toimesta. Hänen 

vastuullaan on projektin lopetustehtävät projektin lopussa tai sen edetessä 

keskeyttämällä se. Lopetuksesta projektipäällikkö hankkii projektin johtoryhmän 

vahvistuksen [10 s.101]. 

 

 

 
                                          Kuva 3. Prosessien vuorovaikutukset Prince2 mukaan [10 s. 95] 

 

 

Kuvassa 3 nähdään Prince2:n määrittelemien projektin eri vaiheiden vuorovaikutukset 

projektin elinkaaren aikana. Prince2:ssa projektin suuntaaminen on koko projektin 

aikainen prosessi. Kuvasta nähdään, että projektisuunnitelma toteutetaan kun projekti on 

tunnistettu ja sitä täydennetään koko projektin elinkaaren ajan projektin 

päättämisprosessiin saakka. 

 

 

Prosessien vaiheita seurataan ja niiden tehokkuutta arvioidaan erilaisten 

laatujärjestelmien avulla [11 s.196]. CMMI:n malli (Capability Maturity Model 

Integration) on kyvykkyys- ja kypsyysmalli, joka ohjaa tehokkaiden prosessien 

luomisessa. CMMI -malli mittaa prosessien kypsyyttä sekä organisaation kykyä toimia 
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prosessien mukaan asteikolla 1-5. Prosessijohtamisen kypsyystasot CMMI:n mukaan 

kuva 4 kuvastavat sitä millä tasolla yritys on omassa prosessihallinnassaan. Sitä 

mitataan kyvykkyydellä viedä projekti läpi. Näiden mittareiden tasot ovat CMMI:n 

mukaan perus-, toistettava-, määritelty- hallittu ja optimoitu prosessi [12 s.36 - 38]. 

 

 

 
 
 
Kuva 4. CMMI:n prosessijohtamisen tasot [12 s.36 - 38] 
 
 
 
Taso 1. Perusprosessi 
Ensimmäinen Prosessi 

 
Taso 2. Toistettava prosessi 
Projektit kyetään viemään läpi suunnitelmien mukaisesti 

 
Taso 3. Määritelty prosessi 
Prosessi määritelty, sitä noudatetaan ja pyritään tehostamaan 

 
Taso 4. Hallittu prosessi 
Prosessia mitataan, mittaustuloksia hyödynnetään prosessin 
parantamisessa ja kehittämisessä 

 
Taso 5. Optimoitu prosessi 
Tietoa kerätään automaattisesti ja sitä käytetään prosessin optimoimiseksi  
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4.1. Prosessien hallinta-alueet  
 

Projektinhallinta tarkoittaa, että projektipäällikkö on yhdessä projektiryhmän kanssa 

aina vastuussa siitä, mitä menetelmiä käytetään ja mikä on niiden käytettävyysaste [9 

s.49]. Projektinhallinta on prosessi, joka sisältää suunnitelman projektisuunnitelmaan 

tulevista toiminnoista, jolla määritetään prosessit ja toimenpiteet [13 s.7]. Projektin 

vaiheet yhdessä muodostavat projektin elinkaaren. Projektin alussa todennäköisyys 

onnistuneelle projektille on pienin ja riski ja epävarmuus ovat suurimpia. Erilaisia 

projektinhallinnan osa-alueita löytyy useita. Kim Heldmanin mukaan niitä ovat; 

prosessien sisäiset hinnat, resurssien hallinta, riskit ja projektin aikataulun [13 s.92]. 

PMBOK Guide ryhmän mukaan projektinhallinnan osaamisalueet, kuva 5 on jaettu 

pienempiin ryhmiin.  

 

 
Kuva 5. Osaamisalueet PMBOK:n mukaan 

 

Näitä osaamisalueita on yhdeksän: projektin kokonaishallinta, projektin laajuuden ja, 

riskien hallinta, projektin aikahallinta, projektin kustannushallinta, 

henkilöstöresurssinen hallinta, projektin viestinnän hallinta sekä laadunhallinta ja 

projektin hankintojen hallinta [9 s. 71]. 



 

                                                                                                                                                
15 

  

4.1.1 Projektin kokonaishallinta  
 
Projektin kokonaishallinta alueet sisältävät tapahtumasarjoja ja toimintoja, joita 

tarvitaan projektin tunnistamisessa, rajauksessa, eri osa-alueiden yhdistämisessä, 

erilaisten prosessien kokoamisessa ja projektin prosessiryhmien hallinnassa [9 s. 74]. 

Kokonaisuuden hallinta on projektisuunnitelman tekemistä, projektisuunnitelman 

toteutusta sekä muutosten hallintaa. PMBOK:n mukaan projektin kokonaishallinta 

perustuu seitsemään eri osa-alueeseen, jotka ovat: 1. Projektisuunnitelman tekeminen, 2. 

Alustava projektisuunnitelma työvaiheista, 3. Projektin hallinnan suunnittelu, 4. 

Projektin toteutuksen johtaminen ja hallinta, 5. Projektin työskentelyn valvonta ja 

seuranta, 6. Yhtenäistetään muutoksen hallinta ja 7. Projektin päättäminen [9 s.78 -79]. 

Seuraavassa tarkemmin kunkin seitsemän vaiheen sisällöstä: 

 

 

1. Projektisuunnitelma – tehdään projektisuunnitelma, joka kuvastaa 

projektia ja sen tilaa [9 s 78]. Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin 

määrittelyt, organisaatio, aikataulu ja budjetti sekä toteutus- ja 

ohjaussuunnitelmat [14 s.76]. 

 

2. Alustava projektisuunnitelma – tehdään alustava projektisuunnitelma, 

joka on korkean tason kuvaus projektin vaiheista [9 s.78]. 

 

3. Projektin hallinnan suunnittelu – dokumentoidaan ja rajataan 

tarpeelliset tapahtumat, valmistellaan, yhdistetään ja järjestetään kaikki 

toissijaiset tapahtumat projektin hallinnassa [9 s.78]. 

 

4. Johdetaan ja hallitaan projektin toteutusta – työn toteutus määritellään 

projektin hallinta suunnitelmassa, jossa on projektivaatimus yhdessä 

projektin laajuuden kanssa [9 s.78]. 
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5. Valvotaan ja seurataan projektin työskentelyä – valvotaan ja seurataan 

käytettäviä prosesseja alussa, suunnittelussa, toteutuksessa sekä 

lopetettaessa projektia [9 s.78]. 

 

6. Yhtenäistetään muutoksen hallinta – katselmoidaan kaikki muutos 

pyynnöt, hyväksytään muutokset ja seurataan muutoksia sekä ohjeistetaan 

tapahtumasarjat [9 s.79].  

 

7. Projektin päättäminen – lopussa kaikki toiminnot koko projektista 

päätetään [9 s.79]. Projektin päättämisvaiheessa projektista laaditaan 

loppuraportti ja tarkistetaan, että tarvittavat tehtävät, kuten dokumentointi, 

arkistointi ja tulosten luovutukset on suoritettu. Tämän jälkeen projektin 

tulokset hyväksytään ja projektiorganisaatio puretaan [ 14 s. 324 – 325]. 

 

4.1.2. Projektin laajuuden hallinta  
 

Projektin laajuuden hallinta sisältää menetelmät, joita tarvitaan kyseiseen projektiin, ne 

sisältävät kaikki työvaiheet, ja yksittäiset työt, joita vaaditaan projektin 

menestyksekkääseen hoitamiseen. Projektin laajuuden hallinta on yksi tärkeimmistä 

alueista yhdessä määrittelyn ja valvonnan kanssa [9 s.103]. PMBOK Guide 2004 

määrittelee projektin laajuuden hallinnan seuraaviin osa-alueisiin. 

 

1. Laajuuden suunnittelu – luodaan projektin laajuuden hallinnan 

suunnitelma, jossa dokumentoidaan kuinka projektin laajuus määritellään, 

tarkastetaan, valvotaan ja kuinka työvaiheiden erittely voidaan luoda ja 

määritellä [9 s.103]. 

 

2. Laajuuden määritteleminen – kehitetään yksityiskohtainen projektin 

laajuuden kuvaus [9 s.103]. 
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3. Muodostetaan WBS (Work Breakdown Structure) -kaavio, jossa 

pääotsikot jaetaan edelleen pienempiin osakokonaisuuksiin [9 s.103]. 

WBS -kaaviossa projekti voidaan jakaa eri vaiheiden, tehtävien ja 

välitavoitteiden hierarkkiseksi luetteloksi, joka muodostaa projektin 

aikataulun ytimen [15 s.159 -160]. 

 

4. Laajuuden tarkistaminen – vahvistetaan hyväksytty projektin 

toimintasuunnitelma [9 s.103]. 

 

5. Laajuuden hallinta – muutoksen hallinta projektin laajuudessa [9 

s.103]. 

 

R. Pelinin mukaan projektin lähtökohdat ovat projektin käynnistävässä 

toimeksiannossa. Ne välittävät projektiorganisaatiolle projektin tarpeet ja tavoitteet, ja 

niillä kuvataan projektin perustamiseen johtaneet taustatekijät ja syyt [14 s.324 -325]. 

 

 

4.1.3. Projektin riskien hallinta  
 
 
Projektin riskien hallinta sisältää tärkeitä menetelmiä yhdessä riskien hallinta 

suunnitelman, tunnistamisen, tutkimuksen, toteutuminen ja valvonnan kanssa.  Riskien 

hallinnan suunnittelussa on ratkaisevaa se kuinka suunnitellaan ja toteutetaan riskin 

hallinnan toiminnat projektissa.  Riskien tunnistamisessa määritellään mitkä riskit 

ajatellaan koskettavan projektia. Nämä kirjataan sekä niiden oleelliset tunnusmerkit.  

Riskit on hyvä myös lajitella, jotta jälkikäteen voidaan tutkia tai toimintaa arvioida 

yhdistämällä mahdolliset tapahtumat ja vaikutukset. Projektin riskejä voidaan arvioida 

numeroin, riskin arvioidun toteuman mukaan. Riskien toteutumiseen on hyvä myös 

varautua. Riskille voidaan kehittää vaihtoehtoinen toimintatapa, joka parantaa 

mahdollisuuksia selvitä riskistä mutta alentaa projektin tavoitteita. Tunnistamalla riskit 

valvotaan jäljelle jääviä riskejä, jotka tunnistetaan uusiksi riskeiksi. Toteutuneet riskit 

kirjataan riskisuunnitelmaan ja arvioidaan niiden vaikutukset projektiin [9 s.237]. 
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4.1.4 Projektin aikahallinta 
 

Projektin ajan hallinta sisältyy menetelmiin, jotka vaativat ajoitusta. Niitä ovat toimintojen 

rajaus tunnistamalla erityiset aikataululliset toiminnot, jotka tulee toteuttaa projektin aikana, 

sekä perättäisten toimintojen tunnistus ja riippuvuuksien dokumentointi aikatauluun. Ajan 

hallintaa tarvitaan myös toiminnan -resurssien sekä -keston aikataulutuksessa. Erityistä 

aikataulutusta vaativat työvaiheet ja niiden kesto voidaan ilmoittaa myös kelloajoin. 

Ympäristön aikatauluttamisessa tunnistetaan toimintojen sarjat, kestot, käytettävissä olevat 

voimavarat sekä tunnistetaan aikataululliset rajoitteet. Aikataulun toteutumista valvotaan 

projektin alussa määritellyillä tavoilla ja aikaväleillä [9 s.123]. 

 

4.1.5 Projektin kustannushallinta  
 
Projektin kustannusten hallinta sisältää menetelmät, jotka sisältyvät suunnitelmaan, 

laskentaan, budjettiin ja kustannusten seurantaan. Näillä kustannusten hallinnan 

tekijöillä, projekti voidaan toteuttaa sovitussa budjetissa. Kustannusten arviointia 

voidaan kehittää arvioimalla projektissa tarvittavia varoja. Kun taas kustannusten 

budjetoinnissa keskitytään yhteenlaskettuun hinta-arvioon, jossa projektin toiminnot on 

yksilöity tai työmäärä on arvioitu kiinteällä hinnalla. Kustannusten hallintaan vaikuttaa 

myös kustannusten muutostekijät ja valvonnan vaihteleminen [9 s.157]. 

 
 
 

4.1.6 Projektin henkilöresurssien hallinnointi 
 
Projektin henkilöresurssien hallinnointi sisältää ne menetelmät, joilla organisoidaan ja 

hallitaan projektin henkilöstöä. Projektin henkilöstö on käsite, joka muodostuu henkilöistä 

jotka ovat tuottavassa osassa projektissa. Henkilöstön resursointi suunnitelmassa 

tunnistetaan ja dokumentoidaan projektin tehtävät. Vastuut tehtävistä ja niiden yhteyksistä 

resursseihin kirjataan henkilöstön hallinta suunnitelmaan. Kuten myös ulkopuoliset 

henkilöstövarat, joita joudutaan joskus hankkimaan projekteihin. Kehittämällä 

projektihenkilöstön tietotaitoa parannetaan kilpailukykyä ja edistetään projektien laatua. 

Ohjaamalla projekti henkilöstön urakehitystä kysynnän suuntaan lisätään projektitöitä [9 

s.199]. 
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4.1.7 Projektin viestinnän hallinta  
 

Projektin viestinnän hallinta on tietoalue, joka käyttää menetelmiä varmistamaan 

parhaan mahdollisen tavan projektin tiedonkulkuun. Se ottaa kantaa viestinnän 

aikajaksoon, sopivaan tapaan, varmistukseen, tapaan tuottaa, koota, jakaa, säilyttää ja 

tietojen hakemiseen. Projektin viestinnän hallinta prosessi on linkki ihmisten väliseen 

tiedon välittämiseen joka on välttämätöntä. Projektin hallinnassa voidaan käyttää liikaa 

aikaa viestinnässä projektin henkilöstön-, osakkaiden-, asiakkaiden- ja rahoittajien 

välillä. Viestinnän suunnittelussa yksilöidään tieto ja yhteydenpito tarpeet projektiin 

osallistuville. Tiedot projektin tilasta saadaan siihen osallistuvilta henkilöiltä. 

Suorituksista raportoidaan keräämällä ja jakamalla työsuorite tietoja. Näitä ovat raportit, 

prosessi mittarit, ja ennusteet. Hallinnoimalla osallistujien tiedonvälitystä luodaan 

edellytykset onnistuneeseen projektiin [9 s.221]. 

 

4.1.8 Projektin laadunhallinta  
 
Projektin laadunhallinnan prosessit sisältävät kaikki ne menetelmät, jotka esittävät 

organisaation laadun valvontaa, kohteita ja vastuuta, jotta projekti voi täyttää ne tarpeet 

joihin yhdessä on sitouduttu. Se kuvastaa laadun hallintatapaa valvoa menettelyjä ja 

prosesseja suunnittelemalla hyvyysaste suunnitelma, varmistamalla laadun ja 

järjestämällä laadun seuranta yhdessä yhdenjatkoisen prosessin kehityksen kanssa. 

Laadunsuunnittelussa tunnistetaan laatustandardit, jotka ovat tähän projektiin sopivat ja 

määritellään kuinka ne ovat toteutettavissa. Varmistaessa laatua haetaan 

järjestelmällisesti ja systemaattisesti laatuun tarvittavia toimintoja, jotka takaavat 

projektin asettamat vaatimukset. Laatua hallinnoidaan etsimällä ja ohjaamalla erityisiä 

projekti varoja, jotka on määriteltävissä yhdessä laatu standardien ja tunnistustien 

kanssa [9 s.179]. 
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4.1.9 Projektin hankintojen hallinta 
 
 
Hankintojen hallinta sisältää menetelmät, joilla hankitaan tai ostetaan tuotteita, 

palveluita tai henkilöresursseja joita tarvitaan oman tuotannon ulkopuolelta. 

Toteutettavaa hankintaa suunniteltaessa määritellään milloin ja miten se toteutetaan. 

Sopimus suunnitellaan paperille, siinä määritellään tuotteet, palvelut sekä tulos 

vaatimukset. Kun myyjä on tunnistettu, pyydetään heiltä hinta-arviota ja tarjous 

ehdotusta. Myyjän valinnassa tutkitaan ehdokkaat valitsemalla niistä paras, jonka 

kanssa sopimus voidaan allekirjoittaa. Kun sopimus allekirjoitetaan ostajan ja myyjän 

välille, siitä laaditaan dokumentti, joka sisältää määritellyn kuvauksen mitä myydään 

sekä toimitus-sopimuksen vaiheet. Päätetään sopimus, kun kaikki avoinna olevat 

tehtävät on suoritettu siitä projektin osasta joka on sopimuksessa sovittu [9 s.269]. 

 

4.2 Projektin valvonta 
 
IT projekteissa on jouduttu toistuvasti tekemisiin erilaisten ongelmien kanssa. Tähän 

asti ongelmiin on tartuttu, ja niiden kanssa on tehty töitä, niin kauan että on saatu aikaan 

tyydyttävä lopputulos. Ongelmanratkaisun peruslähtökohtana on kokemuksen ja 

asiantuntemuksen hyödyntäminen [4 s.176]. Projekteja hallitaan kuitenkin päivä 

päivältä enemmän prosesseilla. Siksi on projektien valvontaa lisättävä ja 

tarkistuspisteitä aloitettava lisäämään jälkeenpäin, jotta projektit onnistuisivat paremmin 

[10 s.154].  

 
Prince2:n mukaan mahdollisia valvonta vaiheita on yhdeksän. Käyttämällä valvontaa 

voidaan projektissa paremmin toimittamalla oikeita tuotteita ja saavuttamalla haluttu 

laatutavoite. Lisäksi sopimusten hinnat ja aika pysyvät suunnitellussa ja työt tehdään 

suunnitelman mukaisesti [10 s.155]. Projektin valvonta vaiheet, jotka voidaan lisätä 

projektiin valvonta pisteiksi Prince2:n mukaan [10 s.157 - 177]; 

 
• Luodaan työn kuvaus 

• Arvioidaan kehitys 

• Kiteytetään projektin ydin 
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• Tutkitaan projektin ydin 

• Katselmoidaan vaiheiden arvot 

• Kerrotaan parhaat kokemukset 

• Tehdään korjaus toimenpiteet 

• Lähetetään eteenpäin projektin vaiheiden arvot 

• Vastaanotetaan valmiit työkuvaukset  

 
Valvontaa voidaan toteuttaa myös vaiheiden tarkistuslistojen avulla. Nämä listat 

sisältävät eri vaiheiden hyväksymiskriteerit, joita käyttämällä voidaan varmistaa, että 

kaikki aktiviteetit on suoritettu. Tarkistuslistat helpottavat myös vaiheiden läpikäyntiä ja 

katselmointeja. Jokaisessa tarkistuslistassa määritellään tämän tietyn vaiheen 

hyväksymiskriteerit. Projektipäällikön on hyvä käyttää tarkistuslistoja tiimin kanssa 

projektin edistymisen seuraamiseen niin yksittäisen vaiheen kuin koko projektinkin 

aikana. Tällöin voidaan varmistaa, että myös laatukysymykset tulee käsiteltyä sovitulla 

tavalla, eikä niitä siirretä myöhemmäksi [4 s.64]. 
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 5 LOGICA FINLAND OY  

 
Logica on eurooppalainen, 36 maassa toimiva IT -palveluyritys. Maailmalla 

Logicalaisia on 39 000, Suomessa noin 2 800 kahdellakymmenellä eri paikkakunnalla. 

Logica on Euroopan 8. suurin IT -palveluyritys liikevaihdon perusteella [16 s.4]. 

Logican palvelulupaus lupaa ”vapauttaa potentiaalia” joka tarkoittaa, että Logica auttaa 

asiakasta ja itseään parantamaan oman toimintansa mahdollisuuksia ja hyödyntämään 

parasta osaamistaan [16].  

 

Logican liiketoiminta-alueita ovat telekommunikaatio, pankki ja vakuutus, teollisuuden 

kauppa ja palvelut, terveydenhuolto, valtio, kunnat, joille kaikille tuotetaan 

toimialariippumattomia palveluja ja infrastruktuuripalveluja [16 s.8]. Käsillä oleva 

diplomityö työ tehdään liiketoimintayksikölle Logica Finlandin Infrastruktuuriratkaisut. 

 
IT -projekteja voidaan hallita omilla tai kaupallisilla -projektimalli standardeilla.  Tähän 

työhön projektimalleista on valittu PMBOK ja Prince2, jotka ovat Logican 

projektiohjeistuksen perustuksia. Näistä kaupallisista projektimalleista Logicalla on 

tehty yrityksen tarpeisiin soveltuvat soveltamisohjeet Logica Finlandin Ruori ja Logica 

konsernin Cortex, jotka kuvaavat pääprosessit ja niissä käytettävät menetelmät 

asiakkaan liiketoiminnan kehittämisestä jatkuvaan palveluun.  
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5.1 Logica Suomen projektin hallinnan kehitys 
 

Logican omat tämän hetken projektinohjauksen työkalut Ruori ja Cortex huomioivat 

hyvin ohjelmistoprojektit.  Kuitenkin Logican Infrastruktuuri -projektit tarvitsevat oman 

yksilöidymmän projektiohjaustyökalun, joka ottaa nykyistä enemmän kantaa asiakkaan 

tietotekniseen ympäristöön ja sen vaatimuksiin. Tämä diplomityö on tehty osaksi tätä 

kehitystyötä, jossa yhdistetään Ruorin ja Cortexin prosesseja ja menetelmiä. Tämän 

yhdistystyön tarkoituksena on saada aikaan selkeä, lyhyt ja yhdenmukainen ohjeistus 

infrastruktuuri -projektien johtamiseen, käyttäen osaksi nykyisiä prosesseja.  

 

Logica Finland projektin hallinnan ohjeistuksen toteuttaminen aloitettiin tavoitteiden 

määrittelyllä huhtikuussa 2008. Tämän ideoinnin tuloksena päätettiin käynnistää 

projektin hallinnan kehittäminen toteuttamalla projektiohjeistuksesta ohjekirja, joka on 

tämän työn liitteenä, ohjekirja on salainen. Projektin hallinnan ohjekirjan avulla 

projektihenkilöstölle annetaan yhtenäiset ohjeet infrastruktuuri -projektin johtamisesta.  

 

Kehitystyöstä tehtiin aikataulu ja suunnitelma sen etenemisestä. Työn pohjana käytettiin 

Ruoria, joka perustuu PMBOK:n tapaan käsitellä projektia. Ensin tutustuttiin Ruorin 

projektin hallinnan prosessiohjeistukseen, joka todettiin laajaksi ja kattavaksi. 

Ohjeistusta on kuitenkin laajuutensa vuoksi rajattava, jotta se vastaisi paremmin 

infrastruktuurin tarpeita. Osana suunnitelmaa oli myös käydä henkilökohtaisia 

haastatteluja, Infrastruktuurin projektipäälliköiden kanssa.  

 

Seuraavaksi hahmoteltiin Logican infrastruktuuri-projektien hallinnan kokonaiskuva. 

Projektin johtamisprosessien ryhmittely oli projektin työläin vaihe. Sillä Logicalla on, 

niin Suomen ohjeistus, kuin myös konsernin ohjeistus, joilla on molemmilla omat 

erityispiirteensä. Ensin kokonaiskuvaa hahmoteltiin Ruorin pohjalta, sitten sama työ 

tehtiin Cortexin pohjalta. Lopulta päädyttiin kuitenkin käyttämään omaa mallia, joka 

pohjautuu projektin prosessien osa-alueiden ryhmittämiseen kuuteen osaan koko 

projektin elinkaaren ajalta. Prosessien vuorovaikutuksessa päädyttiin käyttämään 

Prince2 mukaista mallia. Projektiohjekirja toteutettiin tämän työn aikana tunnistetuilla 

johtamisprosesseilla, jotka sisältävät PMBOK:n mukaisia prosessien hallinta-alueita, 
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kuten kokonaishallintaa, laajuudenhallintaa, riskien hallintaa, aikahallintaa, 

kustannushallintaa, henkilöresurssien hallintaa, viestintähallintaa, laadunhallintaa, ja 

hankintojen hallintaa. Jokainen työn prosessialue sisältää yhden tai useamman hankinta-

alueen osaamisalueen [Liite 1. Projektijohtamisen käsikirja s.6]. Nämä projektin eri osa-

alueet voidaan jakaa myynti- ja toimitusprojekteihin, jotka sisältävät prosesseja [Liite 1. 

Projektijohtamisen käsikirja s.7]. Prosessit ovat projektinaikaisia työvaiheita, jotka 

päättyvät tarkastuspisteisiin antaen määrätyn tuloksen. Projektin valvontaan määritellyt 

tarkastuspisteet nimettiin ja sijoitettiin aikaisemmin tehtyyn projektin prosessien osa-

alueiden alkuun ja loppuun. Projektin valvonnan määrittelyssä käytettiin Prince2:n 

määrittelemiä valvonta vaiheita, joilla saavutetaan haluttu laatutavoite. Nimeämisen 

jälkeen päätettiin toiminnot, jotka näissä tarkistuspisteissä toteutuvat [Liite 1. 

Projektijohtamisen käsikirja s.6]. Seuraavaksi kartoitettiin hallinta-alueet, jotka näissä 

projektin prosessiryhmien osa-alueissa tulee hallita [Liite 1. Projektijohtamisen käsikirja 

s.14]. Kun prosessien hallinta-alueet oli määritelty, voitiin nimetä työvaiheet, jotka 

prosessit täyttävät [Liite 1. Projektijohtamisen käsikirja s.6].  

 

Osana tätä kehitysprojektia oli tarkoitus myös käydä henkilökohtaisia haastatteluja 

Infrastruktuurin projektipäälliköiden kanssa. Kesälomien vuoksi haastattelut jäivät 

toteutumatta, mutta Logica järjesti projektikoulutuksen, jonka aikana kerättiin tietoa 

niistä vaateista, joita projektipäälliköt kokivat. Näillä vaateilla oli vaikutusta työn 

hallinta-alueiden kartoituksessa. Lähinnä ne vahvistivat suunniteltuja linjoja.   

 
 
Tutkimuksen tuloksena tehtiin sovellettu projektiohjekirja ICT-

infrastruktuuriprojekteihin, joka on liiketoiminta-alueriippumaton menetelmäohjeistus 

informaatioteknologiaprojektien läpiviemiseen Logicalla. Se kattaa ohjeistukset 

projektin tunnistamisesta työn toteuttamisen kautta asiakkaalle luovutukseen ja lopulta 

sen päättämiseen. Käsikirja on tehty ohjeeksi, jossa projektin eri vaiheet on kuvattu 

pääkohdittain. Lisäksi se sisältää kattavan kokoelman erilaisia liitteitä, joita 

projektipäällikkö tarvitsee projektin elinkaaren aikana. Liitteinä ovat esimerkiksi: 

 

 

 



 

                                                                                                                                                
25 

  

• kokoelma projektissa tuotettavia dokumentteja 
• lista asianomistajista  
• lista tulosyksiköistä 
• internet -linkkejä Logican sivustoille  

 
 

Projektiohjekirjaan on lisätty jokaisen prosessivaiheen loppuun tiivistelmä, jossa 

kerrotaan kunkin vaiheen tarkastuspisteen tulokset antaen näin mahdollisuuden seurata 

projektin kulkua ja tulosta. Yhdenmukaisella projektijohtamisella saavutetaan asiakkaan 

luottamus projektinhallintaan ja projektihenkilöiden tietoisuus tuotettavista 

dokumenteistä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET   

 
Tämä diplomityön aikana Logica Finlandille on toteutettu sovellettu projektiohjekirja 

ICT -infrastruktuuriprojekteihin. Työlle alussa asetetut tavoitteet ovat täyttyneet varsin 

hyvin. Projektin hallinnan ohjekirjasta tuli selkeä ja lyhyt ohjeistus. 

 

Toteutunut työ ei pysynyt suunnitellussa aikataulussa työkiireiden vuoksi, mutta muuten 

suurempia ongelmia ei ollut. Ainoaksi pieneksi ongelmaksi voidaan mainita 

lähdemateriaalin löytyminen, sillä vaikka IT -projektinhallinnasta löytyy tietoa 

esimerkiksi Internetistä, ne olivat kuitenkin suuntautuneet pääasiassa 

ohjelmistoprojekteihin. ICT -infrastruktuuriprojektit poikkeavat ohjelmistoprojekteista 

ja sen vuoksi ne tarvitsevat omat sovellusohjeet.  

 

Työ Logicalla infrastruktuuri -projektien hallinnan ohjeistuksen parissa jatkuu kuitenkin 

vielä tämän työn jälkeenkin ja tulevaisuuden suunnitelmissa on toteuttaa tarkistuslistoja 

kunkin työvaiheen tarkistuspisteiden valvontaan. Tuotannollisten palvelujen laadun 

ylläpito vaatii selkeiden tarkistuslistojen kehittämistä ja niiden edelleen kehittämistä. 

Tämä työ antaa hyvän pohjan tulevalle jatkotyölle. 

 
Nyt tehtyä projektinhallinnan ohjekirjaa on kuitenkin syytä tarkentaa riittävän usein, 

sillä tietotekninen ympäristö tuo projektipäällikön eteen aina haastavampia ympäristöjä 

ja ongelmia. Koska ICT -infrastruktuuriprojektien merkitys on kasvanut merkittävästi 

tietotekniikan ulkoistustoiminnan lisääntyessä. Yhtenä uutena kehityskohteena näen 

mahdollisuuden toteuttaa Logican intranettiin oma yleisten mallien sivusto. Näin 

ohjeistusta olisi helpompi päivittää, ja se olisi aina saatavilla.  
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