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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia yleisiä projektinhallinnan menetelmiä ja keinoja.
Projektinhallinnan ensisijainen ja tärkein tavoite on onnistunut projekti. Projektinhallinnan avulla
pyritään helpottamaan isojen projektien suunnittelua, organisointia ja jokapäiväistä hallintaa.
Onnistuneen ja laadukkaan projektinhallinnan avulla projekti voidaan päättää suunnitellun
sisältöisenä aikataulun sekä budjetin mukaisesti laatua unohtamatta.
Työn alussa selvitetään projektityön määritelmä ja sen erikoispiirteet, sekä luodaan yleiskatsaus
projektityöskentelyyn. Työn painopiste on projektinhallinannan osalta projektien suunnittelussa ja
organisoinnissa, koska huolellinen projektin suunnittelu on jokaisen onnistuneen projektin
lähtökohta. Työssä esitellään myös erilaisia projektinhallinnan työkaluja ja johtamiskäytäntöjä.
Opinnäytetyön case osuudessa tutkitaan projektinhallintaa sahalaitostoimituksessa.
Sahalaitostoimitusprojekti on tyypillinen toimitusprojekti, jossa käsiteltävä yritys toimittaa
sahalaitosratkaisuja asiakkaille. Case osuudessa perehdytään case-yrityksen projektinhallintaan ja
verrataan sitä teoriaosuudessa suositeltuihin projektinhallintamenetelmiin, sekä lopuksi tehdään
parannusehdotuksia teoriaosuuteen perustuen.
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1 Johdanto
1.1 Tausta ja tutkimusongelma
Projektimuotoisen työskentelytavan käyttö on voimakkaasti lisääntynyt yrityksissä, ja tämä
suuntaus näyttää jatkuvan tulevaisuudessa. Ympäröivän maailman monimutkaistuessa ja
teknistyessä entisestään, on samalla myös yritysten projekteista tullut entistä vaikeammin
hallittavissa olevia kokonaisuuksia. Projektien koot ovat kasvaneet ja aikataulut ovat usein
kiristyneet, sekä projekteja on myös käynnissä yhä enemmän samanaikaisesti (Ruuska 2005, s. 12).
Projektit ovat usein myös toimitusprojekteja, joilla on tietty asiakas (Pelin 1990, s. 12).
Projektityöskentelylle on ollut tyypillisesti tapana, että aikataulut eivät aina pidä, työmääräarviot
ylittyvät ja laatukaan ei aina ole sitä mitä lähdettiin hakemaan (Ruuska 2005, s. 13). Tästä syystä
projekteja pyritään hallitsemaan projektihallinnan keinoin. Hyvät projektinhallintamenetelmät
auttavat toiminnan johtamisessa ja varmistavat projektin onnistumisen pitäen asiakkaat tyytyväisenä
(Pelin 1990, s. 12). Young (1995, s. 5) kiteyttää projektinhallinnan muutoksen hallintana, se auttaa
ennaltaehkäisevästi kohtamaan organisaation muuttuvat tarpeet.

1.2 Tavoitteet ja rajaukset
Työn tavoitteena on tutkia projektityön luonnetta ja yleisiä projektinhallintakeinoja, sekä antaa työn
lukijalle kokonaisnäkemys projektimuotoisesta työstä ja projektien hallinnasta. Työ käsittää
projektin määrittelyn, suunnittelun, organisoinnin, seurannan ja hallinnan. Työssä esitellään myös
erilaisia projektinhallinnan työkaluja.
Opinnäytetyön painopiste projektinhallinnan osalta on projektien suunnittelu ja organisointi. Työssä
pyritään ottamaan myös pk-yritysten projektien kokoluokan kannalta oleellisia asioita esiin.
Työstä on tietoisesti rajattu projektien kustannusten- ja riskienhallinta pois.

1.3 Menetelmät
Teoriaosuudessa käytetty tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus.
”Laadullisissa tutkimuksissa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Niissä pyritään mm. kuvaamaan
jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs
tulkinta jollekin ilmiölle” (Karasti 2004, s. 2). Aineistotiedon hankinnassa on käytetty perinteisiä
lähteitä: kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita, sekä WWW-artikkeleita.
1

Opinnäytetyön loppuosassa käytetään tutkimustyyppinä tapaustutkimusta eli case-tutkimusta.
Tapaustutkimus on tutkimuksellinen näkökulma, jota luonnehtii pyrkimys tuottaa intensiivistä ja
yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Tapausta tutkitaan kontekstisidonnaisesti
huomioiden paikalliset, ajalliset ja sosiaaliset konteksit (Karasti 2004, s. 10). Case-tutkimuksen
lähteinä ovat olleet omat havainnot ja haastattelut case yrityksen johdon ja henkilöstön osalta.
Opinnäytetyön rakenne jakaantuu kahteen pääosaan: teoriatutkimukseen ja case-tutkimukseen.
Teoriatutkimuksen rakenne noudattaa suhteellisen tarkasti projektin yleistä kulkua. Teoriatutkimus
käsittää yhteensä seitsemän päälukua.

Case-osuudessa käydään läpi yrityksen nykyiset

projektinhallintamenetelmät ja lopuksi tehdään parannusehdotuksia niihin teoriaosuuteen perustuen.
Case-osuus koostuu vain yhdestä pääluvusta.

2

2 Projektityö
2.1 Projektin määrittely ja terminologiaa
Projektille on löydettävissä monta toisistaan hieman poikkeavaa määritelmää. Kai Ruuskan (2005,
s. 18) mukaan sana ”projekti” on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Hän
suosittaa käyttämään suomenkielisenä vastineena sanaa ”hanke”. Ruuskan (2005, s. 18) mukaan
projekti lyhyesti määriteltynä on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu
yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää.
Sami Kettusen (2009, s. 15) mukaan projektityön tarkoituksena on saavuttaa jokin ennalta
määritelty tavoite. Kettunen (2009, s. 16) tiivistää projektin olemuksen sen ainutlaatuisuuteen:
”Projekti on kehityshanke, joka sisältää omat erityspiirteensä ja poikkeaa siten toisista vastaavista
kehityshankkeista”. Salomaa (2010) lisää, että projektilla on alku ja loppu sekä selkeä tavoite,
miksi sitä toteutetaan. Kaikissa määritelmissä yhdistyy kuitenkin projektin ainutlaatuisuus,
rajallinen kesto, ja kertaluontoisuus.
Projektien toiminnoilla on usein joku tietty järjestys, jossa projektin eri toiminnot on suoritettava.
Toisin sanoen projekti on tehtäväverkko, jossa edellisten toimintojen tuotteet ovat seuraavien
toimintojen lähtökohtia. Mutta projektin kaikki toiminnot voivat myös olla riippumattomia
toisistaan. (Wysocki et al. 1995, s. 39)
Young (1998, s. 10) jakaa projektit kahteen tyyppiin, koviin ja pehmeisiin projekteihin. Kovilla
projekteilla on selkeämmin määritellyt tavoitteet, ja ne ovat tarkemmin rajattuja mm. aikatauluiltaan
ja budjeteiltaan.

Kovien projektien suunnittelu perustuu kokemukseen, kun taas pehmeistä

projekteista on vähemmän kokemustietoa, ja tästä syystä pehmeissä projekteissa on enemmän
epävarmuustekijöitä ja riskejä (Young 1998, s. 11 - 12). Voidaan kaiketi kiistatta sanoa, että
projektimuotoinen työ on kasvattanut suosiotaan viimevuosina ja on tullut jäädäkseen (PapkeShields et al. 2010, s. 550).

2.2 Toimitusprojektit
Projektit voidaan jakaa myös omiin tyyppeihinsä riippuen projektien erikoispiirteistä. Kettunen
(2009, s. 17) listaa yleisimmät projektityypit:


yritysten sisäiset kehitysprojektit



toimitusprojektit
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tutkimusprojektit



toteutumisprojektit



rakennusprojektit



tuotekehitysprojektit.

”Toimitusprojekti on yrityksen tietylle asiakkaalle räätälöimä projekti, eli toimeksianto, joka alkaa
sopimuksesta ja päättyy valmiin työn luovutukseen asiakkaalle. Tärkeää on että luvatut aikataulut
pitävät ja projektit ovat kannattavia” (Jokelainen 2010). Pelinin (1990, s. 18) mukaan
toimitusprojekti alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen asiakkaalle. Toimitusprojektit
sisältävät paljon erilaisia tehtäviä, jotka ovat usein rinnakkaisia, sekä monet toiminnoista tehdään
yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimittajien kanssa (Kettunen 2009, s. 21).

2.3 Projektinhallinta
Projektinhallinta tarkoittaa yksinkertaisimmillaan projektin suunnittelua ja valvontaa. Suunnittelu
jakautuu mm. työn vaatimusten määrittelyyn, työmäärän määrittelyyn ja projektin vaatimien
resurssien määrittelyyn. Projektin valvonta sisältää projektin seurannan edistymisen valvonnan,
suunnitelmien vertailua toteutumiin, vaikutusten arviointia ja muutosten tekemistä. Onnistunut
projektinhallinta voidaan siten määritellä projektin tavoitteiden saavuttamisen: aikataulussa,
budjetissa, halutulla laatutasolla, samalla hyödyntäen resurssit tehokkaasti. (Kerzner 1992, s. 2 - 3)
1980-luvun lopulla suurissa organisaatioissa huomattiin, että projektinhallinta voisi parantaa
yritysten tehokkuutta. Vähentääkseen projekteissa tapahtuvia virheitä, organisaatiot vaativat
henkilökunnaltaan systemaattista projektinhallinnan opettelua. Nykyään monet suuret yritykset ja
eri valtioiden laitokset pyrkivät kehittämään projektihallinnan osaamistaan (Frame 1995, s. johdanto
7 - 8). Useiden organisaatioiden tulevaisuus riippuukin menestyksekkäistä projekteista (Forsberg et
al. 2003, s. 3).
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3 Projektin vaiheistus
Projekti voidaan jakaa vaiheisiinsa monella eri tavalla. Yleisin jako tehdään neljään eri vaiheeseen:
projektin määrittely, suunnittelu, toteutus ja lopetus (Frame, 1995, s. 7). Projektin vaiheet seuraavat
toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä. Projekti etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, palaten
kuitenkin edelliseen vaiheeseen jos tulokset tai kehitystyö sitä vaativat (Kettunen 2005, s. 43).
Projektin yleisen kulun kaavion voidaan esittää seuraavasti:

Kuva 1. Projektin yleinen kulku (Kettunen 2005, s. 43).
Vaiheet seuraavat toisiaan ja niistä on tarvittaessa mahdollista palata edellisiin vaiheisiin. Projekti
lähtee liikkeelle tarpeen tunnistamisesta tai ideasta. Määrittelyvaiheessa kyseisen tarpeen tai idean
toteutettavuus arvioidaan (Kettunen 2009, s. 43). Ruuska (2005, s. 33) suosittelee tekemään
esiselvityksen tai esitutkimuksen (feasibility study) projektin kohdealueesta.
Esitutkimus sisältää Youngin (1995, s. 43 - 44) mukaan seuraavat asiat:


Yrityksen ja projektin taustatiedot.



Vaihtoehtoisten ratkaisuvaihtoehtojen luettelointi ja arviointi.



Arvioinnin projektin taloudellisista vaikutuksista yrityksen toimintaan.



Projektin rahoituksen arvioinnin.



Arvion projektin vaikutuksesta yrityksen nykyisiin toimintoihin.



Oletukset joita esitutkimuksessa on käytetty.

Mikäli idea tai tarve katsotaan järkeväksi toteuttaa, siirrytään varsinaiseen projektin
suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan edellisen vaiheiden tuloksia ja tehdään
tavoitteista konkreettinen suunnitelma, jota kutsutaan projektisuunnitelmaksi (Kettunen 2009, s. 43
- 44). Suunnittelu vastaa kysymyksiin: mitä pitää tehdä, kuka tekee, kuinka paljon tehdään, miten
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tehdään, ja milloin tehdään? (Lewis 1997, s. 8). Suunnittelun tuloksena projektista on tehty tarkka
projektisuunnitelma, sisältäen mahdollisesti aikataulun, budjetin, riskianalyysin, resurssianalyysin,
projektiorganisaation, työsuunnitelman sekä viestintä- ja dokumentointisuunnitelman (Kettunen
2009, s. 44).
Mikäli suunnitteluvaiheessa huomataan, että määrittelyn tulokset eivät anna tarpeeksi tietoa,
palataan

takaisin

määrittelyyn

tarkentamaan

yksityiskohtia

(Kettunen

2009,

s.

43).

Projektisuunnitelmat ovat harvoin muuttumattomia dokumentteja, vaan dynaamisesti muuttuvia
projektin edetessä ja kohdatessa ongelmia (Frame, 1995, s. 7).
Toteutusvaihe aloitetaan kun suunnitelmat ovat valmiit ja projektin aloittamisesta tehdään
virallisesti päätös (Kettunen 2009, s. 44).

Projektin toteutusvaiheessa projektin resurssit

mobilisoidaan ja projektiryhmä keskittyy projektissa määriteltyjen kohteiden rakentamiseen tai
laitteiden valmistukseen vaadittavien teknisten ominaisuuksien mukaan (Costin 2008, s. 19).
Viimeinen vaihe projektissa on sen päättäminen. ”Projektin hallitun päättämisen edellytys on. että
lopputuotteen hyväksymiskriteerit on sovittu yksityiskohtaisesti jo projektin alussa” (Ruuska 2005,
s. 37). Päättämisvaihe sisältää projektin loppuraportoinnin, projektiorganisaation purkamisen sekä
jatkoideoiden esille tuomisen (Kettunen 2009, s. 45). Tärkeintä on oppia siitä mitä juuri tehtiin,
mikä projektissa onnistui, mitä pitäisi parantaa (Lewis 1997, s. 8)?
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4 Projektin organisoiminen
4.1 Projekti ja perusorganisaation välinen suhde
Projektiorganisaatio voidaan Ruuskan (2005, s. 64) mukaan ymmärtää käsitteellisesti kahdella eri
tavalla:


organisaatio, joka toimii yksinomaan projektityöskentelyn periaatteiden mukaan (puhdas
projektiorganisaatio)



tai perusorganisaatiota täydentävä järjestelmää, jolla tuetaan pysyvien rakenteiden toimintaa.

Puhtaassa projektiorganisaatiossa kaikki toiminta tapahtuu erikseen kootuissa projektiryhmissä
ilman pysyviä organisaatioyksiköitä. Tällainen organisaatiorakenne soveltuu Ruuskan (2005, s. 64)
mukaan parhaiten erillisesti toteutettaviin asiakasprojekteihin, jotka eivät toistu samoina. Pelin
(1990, s. 51) suosittelee puhtaan projektiorganisaation käyttöä usean vuoden mittaisissa
projekteissa.
Perusorganisaatiota täydentävässä projektiorganisaatiojärjestelmässä projektiryhmät vastaavat
uuden menetelmän, palvelun, tuotteen tai järjestelmän kehitystyöstä, jonka jälkeen lopputulos
siirtyy

perusorganisaation

projektiorganisaation

ja

käyttöön

ja

linjaorganisaation

vastuulle.
välimuotoja

(Ruuska
on

2005,

useita.

s.
Pelin

64).

Puhtaan

esittää

viisi

perusvaihtoehtoa sen mukaan, tehdäänkö linjassa vai projektissa. (Pelin 1990, s. 53).

Kuva 2. Projektiorganisaatioiden suhde linjaorganisaatioihin (Pelin 1995, s. 52).
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Costin (2008, s. 69) antaa ohjeet projektin organisoinnille:


Määrittele toiminnallinen suunnitelma johdon ja asiantuntijoiden organisoinnille.



Huomioi yrityksen sisäiset ja alihankkijoiden toiminnot organisaation toiminnalliseen
suunnitelmaan.



Muuta toiminnallinen suunnitelma viralliseksi organisaatiosuunnitelmaksi tunnistamalla
johdon ja asiantuntijoiden johtamissuhteet.



Määrittele virallisen organisaatiosuunnitelman henkilöiden roolit ja vastuut



Määritelle tarkemmin uuden henkilökunnan tehtäviin perehdyttäjät.

Pienet ja keskisuuret yritykset haluavat yleensä projektipäällikön suhteellisen ylös johtoketjua.
Isojen ja monimutkaisten projektien kohdalla projektipäälliköt raportoivat ylemmälle johdolle,
pienissä tai sisäisissä projekteissa keskijohdolle. Toisaalta organisaation ulkoisiin asiakkaisiin
voidaan tehdä vaikutus nimeämällä projektipäällikkö (vaikka osa-aikaisesti) vastaamaan asiakkaan
projektista henkilökohtaisesti. (Kerzner, 1992, s. 147)

4.2 Projektin perusorganisaatio
Kettusen (2009, s. 146) mukaan käytetyin organisoitumismuoto projektityössä on hierarkkisen
organisaatiomallin mukainen järjestäytyminen. Projektin perusorganisaatio jakautuu projektin
asettajaan, projektin valvontaryhmään ja projektiryhmään, sekä mahdollisiin projektin ulkopuolisiin
tukihenkilöihin. Projektiryhmän johtaja on projektipäällikkö, jonka alaisuudessa toimivat
projektisihteeri ja projektin eri työryhmät (Pelin 1990, s. 46). Työryhmien sijaan voidaan käyttää
myös osaprojekteja (Kettunen 2009, s. 147).
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Kuva 3. Projektiorganisaatio (Pelin 1995, s.56).
Hierarkkisen projektiorganisaation vahvuutena on se, että se pysyy muuttumattomana projektista
toiseen, joka lisää tehokkuutta ihmisten oppimisen kautta. Lisäksi projektin raportointi ja seuranta
on tehokasta. Hierarkkisen projektiorganisaation heikkoutena voidaan pitää sen joustamattomuutta
ja jäykkää toimintamallia, ihmiset eivät kanna vastuuta kuin omasta pienestä alueestaan. Myös
ihmisten työllistäminen projektien välisenä aikana on vaikeaa. (Kettunen 2009, s. 149)

4.3 Projektin asettaja ja valvontaryhmä
Projektin asettaja tekee päätöksen projektin käynnistämisestä toimien samalla projektin rahoittajana.
Hänellä on toimivalta keskeyttää ja lopettaa projekti. Asettaja nimeää myös projektin
valvontaryhmän ja vastaa siitä, että projektilla on käytettävissään tarvittavat resurssit. Projektin
asettaja ratkoo myös mahdolliset linjaorganisaation ja projektiorganisaation väliset kiistatilanteet.
Toimitusprojekteissa projektin rahoittaja on projektin tilaaja (Pelin 1990, s. 46 - 47). Tyypillisesti
projektin asettaja on yrityksen korkeamman johdon jäsen, joka ottaa projektin vastuulleen koko
organisaation puolesta (Young 1998, s. 53).
Projektin valvontaryhmä, jota kutsutaan myös johtoryhmäksi, edustaa projektin asettajaa.
Toimitusprojekteissa valvontaryhmä voi koostua tilaajan valvontaryhmästä ja toimittajan
valvontaryhmästä. Valvontaryhmän jäsenet kootaan projektiin vaikuttavien organisaatioyksiköiden
9

jäsenistä. Projektin valvontaryhmä on organisatorisesti projektin suhteen korkein päättävä elin,
jonka toimintaa ohjaavat kaikkia projekteja koskevat yleisohjeet, ja projektin asettajan erityiset
määräykset. (Pelin 1990, s. 47)
Valvontaryhmän tärkein tehtävä on projektipäällikön asettaminen (Young 1998, s. 53). Se määrittää
myös projektin ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet, sekä hyväksyy projektipäällikön
laatiman projektisuunnitelman ja projektibudjetin (Young 1998, s. 53). Valvontaryhmä antaa
projektille sen tarvitsemat henkilöstö- ja muut resurssit (Pelin 1990, s. 47).
Projektin seuranta, projektin lopputuloksen hyväksyminen ja päätös projektin lopettamisesta on
myös projektin valvontaryhmän vastuulla. (Pelin 1990, s. 47). Valvontaryhmä ei kuitenkaan
osallistu projektin päivittäiseen hallintaprosessiin, joka on projektipäällikön vastuulla (Young 1998,
s. 54).

4.4 Projektiryhmä
Projektiin täytyy löytää oikeat ihmiset viemään projekti käynnistyksestä päätökseen asetettujen
tavoitteiden mukaisesti (Kettunen 2009, s.129). Framen (1995, s. 83) mukaan ryhmä on kokoelma
ihmisiä, jotka tekevät työtä saavuttaakseen yhteisen päämäärän. ”Projektiryhmällä tarkoitetaan
kuhunkin projektiin tai aliprojektiin nimettyjä asiantuntijoita, jotka vastaavat projektin käytännön
toteutustyöstä oman erityisalueensa osalta” (Kettunen 2009, s. 134). Projektiryhmän jäseniltä
vaaditaan oman vastuualueen ammattitaidon hallinnan lisäksi yhteistyökyvykkyyttä (Pelin 1990, s.
49).
Wysocki et al. (1995, s. 182 - 183) mukaan projektiryhmä voidaan jakaa kahteen osaan:
ydinryhmään ja urakkaryhmään. Ydinryhmän jäsenet ovat sitoutuneet projektin alusta loppuun
saakka. Urakkaryhmän jäsenillä on tietty projektissa tarvittava taito ja he tekevät projektityötä vain
lyhyitä aikoja kerrallaan. Kun tehtävä on täytetty projektissa, he jättävät projektiryhmän.
Urakkaryhmän jäsenet vaativatkin usein enemmän valvontaa kuin ydinryhmän jäsenet (Wysocki et
al. 1995, s.184 - 185).
Projektipäällikkö

jakaa

projektiryhmälle

projektiin

kuuluvien

toimintojen

vastuita

projektiryhmäläisille (Wysocki et al. 1995, s. 185). Projektiryhmässä annettavia vastuualueita ovat
esimerkiksi: tekninen asiantuntija, toteuttaja, dokumentointivastaava, jne. (Kettunen 2009, s. 131 132).

Jokaiselle projektiorganisaatiossa työskentelevälle henkilölle täytyy antaa projektiin

kuuluvien vastuiden vaikuttamiseen mahdollistavat toimivallat (Lewis 1997, s. 13). Jotta projektityö
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olisi sujuvaa, projektipäällikön täytyy varmistaa että jokaisen projektiryhmäläisen vastuualueet,
toimivallat selkeästi määriteltyjä (Young 1998, s. 59).
Projektihenkilöstö työskentelee projektissa määräajan, jonka jälkeen he siirtyvät takaisin
linjaorganisaatioon tai uusiin tehtäviin. (Pelin 1990, s. 43) Usein parhaat tekijät ovat kaikkein
kiireisimpiä, joten näitä henkilöitä on vaikea saada resursoitua projektiryhmään (Kettunen 2009, s.
130). Projektin henkilömäärä vaihtelee usein projektin edetessä, esimerkiksi kuvan 4 mukaisesti,
jossa henkilöstömäärä on suurimmillaan toteutusvaiheessa (Pelin 1990, s. 43):

Kuva 4. Projektin henkilömäärä projektin eri vaiheissa (Pelin 1990, s. 43).
Forsberg et al. (2003, s.60 - 61) tehokkaalla ryhmällä on seuraavat ominaispiirteet:


Yhteiset tavoitteet: jokainen ryhmän jäsen haluaa osallistua toimiin.



Tunnustetut keskinäiset riippuvuudet ja kunnioitus: kunkin ryhmän jäsenen tarpeellisuus ja
pätevyys tunnustetaan.



Yhteiset menettelyohjeet: ratkaisevat ristiriidan aiheet.



Jaetut palkkiot: jaettu tunnustus kaikkien ryhmän jäsenten kesken (ei pelkkä raha!).



Ryhmähenki ja energia: ryhmä sijoitetaan omien tavoitteiden edelle.

4.5 Projektipäällikkö
Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektin johtamisesta (Pelin 1990, s. 48). Hänen vastuulla
on projektin valmistuminen ajoissa ja budjetissa pysyen, niin että lopputulos vastaa projektille
asetettuja tavoitteita (Kettunen 2009, s. 29). Projektipäällikkö hoitaa projektin hallinnan kannalta
välttämättömät päivittäiset asiat ja raportoi niistä säännöllisesti projektin valvontaryhmälle (Young
11

1998, s. 55). Projektipäällikkö takaa myös projektiryhmälleen työrauhan ja suojelee ryhmää
perusorganisaation byrokratialta (Ruuska 2005, s. 123).
Projektipäällikön ensimmäinen tehtävä projektin organisoinnin ohella on projektisuunnitelman
laatiminen. Projektipäällikkö käynnistää projektiryhmän työskentelyn ja ohjaa tätä koko projektin
ajan, johtaen tehtävien antoa ja toimeenpanoa (Pelin 1990, s. 48). Projektipäällikkö ei tee vaan
teettää, eli delegoi toteutusvastuuta edelleen projektiryhmälle ja eri tehtävien vastuuhenkilöille
Projektipäällikön työ on projektin ohjausprosessien hallintaa, eli jatkuvaa suunnittelua,
toimeenpanoa ja valvontaa (Ruuska 2005, s. 123). Projektipäällikön on myös otettava huomioon
projektin aiheuttama rasitus linjaorganisaatioon ja hoidettava projektia siten, että linjaorganisaation
tehokkuus säilyy maksimaalisena (Wysocki et. al 1995, s. 23).
Projektipäällikkö työskentelee läheisesti asiakkaan kanssa, jotta projektille määritellyt tavoitteet
saavutettaisiin. Projektipäällikkö pitää yhteyttä asiakkaaseen tarjoten asiakkaalle tarvittavat
dokumentit ja kuuntelee asiakkaan muutosehdotukset (Wysocki et. al 1995, s. 22 - 23).
Projektipäällikön vastuulla on myös projektin huolellinen dokumentointi ja arkistointi, sekä
loppuraportin laatiminen projektin päättyessä (Pelin 1990, s. 48).
Projektipäällikkö valitaan usein painottaen projektinhallinnan kykyä ja kokemusta ennemmin kuin
henkilön organisatorista asemaa (Young 1998, s. 55 - 56). ”Projektipäällikön tulee hallita sekä
tekninen että inhimillinen osaaminen” (Pelin, 1990, s. 59).

Ruuskan (2005, s. 123) mukaan

delegointikyky on projektipäällikölle välttämätön taito. Projektipäällikön on myös uskallettava
luottaa asiantuntijoihinsa (Ruuska 2005, s.123). Kokonaisuudessaan projektipäälliköltä vaaditaan
vahvaa otetta toimintaan sekä uskallusta ja rohkeutta viedä projekti asetettuihin tavoitteisiin
(Kettunen 2009, s. 29).
Kettusen (2009, s. 29 - 31) mukaan tavoitteisiin pääsevällä projektipäälliköllä ovat seuraavat
ominaisuudet:


Päämäärätietoisuus.



Täsmällisyys ja tarkkuus.



Vahva itsetunto.



Kyky johtaa ihmisiä.



Hyvä neuvottelutaito ja esiintymiskyky.



Uskallusta puuttua asioihin.
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Kykyä hoitaa useita asioita samanaikaisesti.



Uskallusta sanoa ei.



Rohkeutta kohdata epäonniostumisia.

Virtasen (2000, s. 52) mukaan projektipäälliköt rekrytoidaan usein suorien yhteydenottojen
perusteella, eikä perinteisellä työpaikkailmoittelulla, johtuen osaavien projektipäälliköiden
niukkuudesta markkinoilla. Projektipäälliköitä voidaan myös kehittää yrityksen organisaation
sisällä luomalla hierarkiajärjestelmä, johon kaikki halukkaat projektinhallintataitojen kehittämistä
haluavat henkilöt järjestetään. Hierarkiassa kohti projektipäällikkyyttä noustaan ylöspäin
vähäisempien projektivastuiden suorittamisen avulla (Wysocki et al. 1995, s. 182).

4.6 Matriisimallinen projektiorganisaatio
”Matriisiorganisaatio tai matriisiohjaus on ratkaisu, jossa on pyritty yhdistämään perinteisen
organisaatiorakenteen edut ja projektitoiminnan vaatima joustavuus” (Ruuska 2005, s.68).
Matriisiorganisaatiossa projektien resurssit on muodostettu linjaorganisaation palveluryhmiksi.
Jokainen projekti varaa linjaesimieheltä resurssit projektille. Projektien vetäjät muodostavat oman
ammattiryhmänsä (Pelin 1990, s. 55). Matriisiorganisaatiossa henkilöt kuuluvat samanaikaisesti
kahteen ryhmään: toimintokohtaisesti jaoteltuun asiantuntijayksikköön ja tietyistä projekteista
vastaavaan yksikköön (Ruuska 2005, s.69).
Kettusen (2009, s. 150) mukaan matriisiorganisaatio mahdollistaa henkilöstön joustavamman
käytön projektityössä linjaorganisaation sisältä. Matriisiorganisaatio on projektin hallinnan kannalta
vaativampi, koska projektien käyttäessä yhteisiä resursseja, syntyy väistämättä keskinäisiä
riippuvuuksia. Ruuskan (2005, s.69) mukaan matriisiorganisaatiossa valta- ja vastuusuhteet eivät
ole

yhtä

yksiselitteisiä

kuin

linjaorganisaatiossa.

Kettusen

(2009,

s.

149)

mielestä

matriisiorganisaatiomallia kannattaa käyttää silloin, kun yrityksessä on useita projekteja
samanaikaisesti käynnissä. Matriisimalli on tällöin kustannustehokkaampaa (Young 1995, s. 62).
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Kuva 5. Matriisiorganisaatio projektissa (Kettunen 2009, s.150).
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5 Projektien suunnittelu ja projektisuunnitelma
5.1 Projektisuunniittelun suhde kokonaissuunnitteluun
Suunnittelua yleisesti voidaan kuvata tehtävänä, jossa valitaan yrityksen päämäärät ja määritellään
käytännöt, toimintatavat ja ohjelmat joiden avulla päämäärät saavutetaan (Kezner 1992, s. 584).
Ruuska (2005. s. 158) näkee projektisuunnittelun osana perusorganisaation toiminnan
kokonaissuunnittelua. Suunnittelu jakautuu: strategiseen suunnitteluun, taktiseen suunnitteluun,
projektiohjelmaan, projektisuunnitelmiin ja työsuunnitelmiin (Ruuska 2005. s. 158).
Strategisella suunnittelulla pyritään toteuttamaan yrityksen visiota ja erottautumaan kilpailluilla
markkinoilla muista yrityksistä (Schraeder 2002, s. 11). Young (1997, s. 19) kiteyttää strategian
menetelmänä, jonka mukaan projekteja on totuttu tekemään. Keznerin (1992, s. 591) mukaan
projekteissa työskentelevien on huomioitava strategiset muuttujat, jotka saattavat vaikuttaa
projektisuunnitelman onnistumiseen tai epäonnistumiseen.
Taktisessa suunnittelussa tähtäin on parin kolmen vuoden päässä, ja siinä on kyse voimavarojen
sitomisen suunnittelusta (Ruuska 2005, s. 158). Taktinen suunnittelu vastaa siitä miten strategisen
suunnittelun suunnitelmat implementoidaan käytännössä (Young 1997, s. 18). Projektiohjelman
laatiminen

on

osa

taktista

suunnittelua.

Hankkeet

asetetaan

valituilla

kriteereillä

tärkeysjärjestykseen ja tehdään päätökset mitä projekteja suunnittelujaksolla käynnistetään (Ruuska
2005, s. 158).
Varsinainen projektointi eli yksittäisten projektien asettaminen ja käynnistäminen kuuluvat
operatiiviseen suunnitteluun, joka on lyhyen tähtäimen suunnittelua sidotuin voimavaroin.
Projektien sisäisessä suunnittelussa suunnittelujänne on tästäkin lyhyempää, eli 1 - 2 kuukautta.
Suunnitelmat ovatkin tällä tasolla jo hyvin konkreettisia verrattuna ylemmän tason suunnitteluun.
(Ruuska 2005, s. 158)

15

Kuva 6. Projektisuunnittelun suhde toiminnan kokonaissuunnitteluun (Ruuska 2005, s. 158).

5.2 Projektisuunnitelman tarkoitus
Suunnittelu on prosessi, jolla määritellään etukäteen ne toimet, jotka projektin loppuunsaattamiseksi
pitää tehdä (Forsberg et al. 2003, s. 162).

Projektisuunnitelmia laaditaan koska projektin

suunnittelu ja toteutuksen jatkuva ohjaus varmistavat projektille asetettujen tavoitteiden
toteutumisen (Pelin 1990, s. 67). Ruuskan (2005, s. 162) mukaan projektisuunnitelman tehtävänä on
palvella projektityöprosessin läpivientiä ja projektien etenemisen seurantaa. Lewis (1997, s. 17)
kiteyttää projektin suunnittelun tärkeyden projektinhallinnan kannalta: ”ilman kunnollista
projektisuunnitelmaa ei ole mitään mihin verrata projektin etenemistä, joten projektinhallinta on
mahdotonta!”.
Wysocki et al. (1995, s. 90) mukaan projektin suunnittelun laatu voi pitkälle määritellä sen, miten
projekti tulee menestymään. ”Suurimmat virheet tehdään yleensä ennen varsinaisen projektityön
aloittamista. Mitä selkeämmät tavoitteet ovat ja mitä paremmin suunnittelu on toteutettu, sitä
todennäköisemmin projekti tulee onnistumaan” (Kettunen 2009, s. 93). Kun projektin
suunnitteluvaihe on tehty huolella, projektipäällikön on helpompi hallita projektia sen muissa
vaiheissa (Zwikael & Globerson 2006, s. 698). Zwikaelin & Globersonin (2006, s. 688) tutkimusten
mukaan laadukkainta projektisuunnittelu on yleensä rakennus- ja tekniikanaloilla, jonka ansiosta
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kyseisillä aloilla projektien kesto ja aikatauluylitykset ovat puolta pienempiä muihin aloihin
verrattuna.

5.3 Projektisuunnitelman suunnitteluprosessi
Eri lähteet antavat esimerkkejä siitä, missä vaiheessa projektisuunnitelma olisi tehtävä, ja kuka sen
laatii. Kettunen (2009, s. 91) suosittaa tekemään projektisuunnitelman projektin määrittelyvaiheen
jälkeen. Ruuskan (2005, s. 160) mukaan projektisuunnitelman alustava versio voidaan laatia jo
projektin asettamisvaiheessa. Tämä on yleinen käytäntö haettaessa rahoitusta tutkimusprojekteihin
(Kettunen 2009, s. 91).
Projektisuunnitelman laatimisesta vastaa projektipäällikkö, ja suunnitelma astuu voimaan, kun
johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy sen (Ruuska, 2005, s. 160). Projektin suunnittelijalla tulee olla
tiedossaan projektille asetetut vaatimukset ja rajoitteet, mikäli näin ei ole, palataan takaisin
määrittelyvaiheeseen (Kettunen 2009, s. 92). Epämääräiset ohjeet projektin käynnistäjiltä voivat
aiheuttaa epämääräiset projektin tavoitteet (Webster 1999, s. 241). Websterin (1999, s. 241) mukaan
projektipäällikön täytyy tietää seuraavat asiat: mihin projektia tarvitaan ja miten se sopii
organisaation tavoitteisiin, sekä mitä täytyy tehdä ongelman ratkaisemiseksi ja miten projekti
ratkaisee sen.
Kettunen (2009, s. 94) esittää, että projektisuunnitelmalle valitaan joku tietty lähtökohta, jonka
ympärille se suunnitellaan. Tämä perustuu siihen, että lähes jokaisessa projektissa on joku
korostetusti projektiin vaikuttava tekijä: aikataulu, budjetti, toimintatapa, tekijät tai tavoite.
Suunnittelussa kiinnitetään projekti korostetusti projektiin vaikuttavan tekijän mukaan, esimerkiksi
aikatauluun tai budjettiin (Kettunen 2009, s. 94 - 95).
Kettusen (2009, s. 93) mukaan rajaa hyvän suunnittelun ja ylisuunnittelun välille on vaikea vetää.
Ruuska (2005, s. 159) tähdentää että suunnittelussa on tärkeä suunnitella vain sen verran kuin
tehtävän suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Liian yksityiskohtaisten suunnitelmien tekeminen
voi olla hukkaan heitettyä aikaa, koska projektityöprosessi elää kokoajan ja suunnitelmienkin täytyy
mukautua ja pysyä realiajassa (Ruuska (2005, s. 159). Zwikaelin & Globersonin (2006, s. 698)
tutkimusten mukaan organisaation tukitoiminnoilla on merkittävä vaikutus projektipäällikköjen
työn laatuun. Organisaatio joka ei tue tarpeeksi projektejaan kärsii projektisuunnittelun laadussa.
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5.4 Projektisuunnitelman sisältö
Projektisuunnitelman lähtökohtia on olemassa useita erilaisia. Pelinin (1990, s. 69) mukaan
projektisuunnitelman tulee vastata kysymyksiin: kuka, mitä, milloin, miten ja minkä verran?
Projektisuunnitelma ei ole sama asia kuin koko projektin suunnittelu, projektisuunnitelmassa ei
määritellä tarkasti projektin teknisiä ratkaisuja (Pelin 1990, s. 69). Projektisuunnitelmaa ei saisi
paisuttaa tarpeettomasti, jotta olennaisimmat asiat erottuvat selkeästi vähäisemmän tiedon seasta
(Kettunen 2009, s. 162).
Projektisuunnitelmat ovat yleensä kolmiulotteisia: ne keskittyvät aikatauluihin, budjetteihin ja
resursseihin (ihmiset sekä materiaali) (Frame 1995, s. 163). Projektisuunnitelma koostuu yleensä
tekstiosasta ja liitteistä (Kettunen 2009, s. 162). Pelinin (1990, s. 71) mukaan projektisuunnitelma
sisältää seuraavat asiat:


projektin määrittely



toteutussuunnitelma



organisaatio



budjetti



informaatio ja päätöksenteko



valvonta ja raportointi.

Esimerkkinä (liite 1) projektisuunnitelman rakenteesta Pelinin kriteerien mukaan. Erityisesti
aikataulukaaviot, työsuunnitelmat ja budjetti on parasta liittää projektisuunnitelmaan liitteinä
(Kettunen 2009, s. 98).
Projektin määrittelyosiossa kerrotaan projektin johdanto ja taustatekijät, mitkä ovat johtaneet
projektin perustamiseen. Myös projektin kuvaus ja tavoitteet määritellään: aikatavoitteet,
kustannustavoitteet, tulostavoitteet, tuotanto- ja kapasiteettitavoitteet ja tekniset tavoitteet sisältäen
laatunäkökohdat (Pelin 1990, s. 71). Tavoitteet voidaan jakaa mahdollisuuksien mukaan
välitavoitteisiin, joka helpottaa projektin seurantaa (Kettunen 2009, s. 100). Tämän lisäksi projektin
rajaukset ja liittymät määritellään. Rajaukset kuvaavat projektin työnjakoa: mitkä tehtävät kuuluvat
kullekin osallistujalle. Rajaukset tarkentavat myös projektin sisältöä ja tavoitteita (Kettunen 2009, s.
111).
Projektisuunnitelman toteutussuunnitelma sisältää tehtäväluettelot, työmääräarviot, aikataulut ja
resurssisuunnitelmat (Pelin 1990, s. 71). Projektisuunnitelman toteutumissuunnitelma sisältää myös
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riskianalyysin, jossa arvioidaan projektin riskit, niiden vakavuus sekä varotoimenpiteet, joilla
riskien realisoituminen pyritään estämään (Kettunen 2009, s. 122). Kettusen (2009, s. 121 - 122)
mukaan on myös tehtävä muutostenhallinta suunnitelma, joka antaa projektille joustavuutta
sopeutua toimintaympäristön muutoksiin.
Kettusen (2009, s. 113 - 114) mukaan projektin aikataulua laadittaessa on otettava huomioon
seuraavat asiat:


Projekteille on määriteltävä selkeät aloitus- ja lopetuspäivät.



Projektille on asetettava välitavoitteita ja niiden valmistumiselle aikataulu.



Työntekijöiden muun työn kuormitus ja loma-ajat on huomioitava.



Eri työtehtävien väliset riippuvuudet on huomioitava.



Aikatauluun on myös varattava ylitysvara.

Projektiorganisaatio-osuudessa kuvataan projektin organisaatio, johon liittyy myös monia
sidostyhmiä (organisaatioita, viranomaisia, jne.) (Pelin 1990, s. 71). Tässä määritellään projektin
vastuunjako ja projektin johtamissuhteet (Kettunen 2009, s. 103). Projektiorganisaation malli tulee
valita aiemmin esitettyjen periaatteiden ja mallien pohjalta.
Projektin budjetti sisältää projektin kokonaisbudjetin, maksuaikataulun ja kustannusseurannan
suunnittelun. (Pelin 1990, s. 70).

Kettusen (2009, s. 117) mukaan projektibudjetoinnin

nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että jokaiseen projektiin varataan vähintään 5 – 10 % ylitysvara.
Projektisuunnitelmassa laadittu budjetti kannattaa myös tehdä karkealla tasolla, koska vasta
projektin aikana voidaan tarkasti nähdä, miten kustannukset jakautuvat eri työtehtäville (Kettunen
2009, s. 118).
Kustannusseurannan painopiste tulee kohdistaa projektin lopputuloksen saavuttamisen kannalta
merkittäviin kustannuseriin ja kustannusten minimointi ei koskaan saa olla projektin ensisijainen
tavoite. Toimitusprojekteissa hinta määritellään hankintasopimuksessa, joten kustannusseurannan
tehtävänä on käytännössä varmistaa että, toimitus pysyy taloudellisesti kannattavana. (Ruuska 2005,
s. 187)
Projektisuunnitelmaan on sisällytetty projektin viestintä- ja dokumentointisuunnitelma. (Kettunen
2009, s. 123). Viestintäsuunnitelma ottaa kantaa miten projektin etenemisestä raportoidaan
ohjausryhmälle tai projektin omistajalle. Dokumentointisuunnitelma määrittelee projektin
dokumentoinnin periaatteet (Kettunen 2009, s. 122). Ruuskan (2005, s.189) mukaan ”viestinnän
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käyttöä on suunniteltava, johdettava ja valvottava samalla tavalla kuin projektin muidenkin
resurssien”.
Viimeisenä projektisuunnitelmaan kirjataan valvonta ja raportointisuunnitelmat (Pelin 1990, s. 70).
”Raportointijärjestelmä on projektin ohjausprosessin apuneuvo ja keskeinen puheviestinnän
elementti” (Ruuska 2005, s. 196). Projektin raportointia ja tiedonvälitystä suunniteltaessa pyritään
vastaavaan seuraaviin kysymyksiin: kenelle raportoidaan, mitä raportoidaan, milloin raportoidaan,
miten raportoi ja kuka raportoi (Ruuska 2005, s. 197)?
Kun projektisuunnitelma on laadittu, Lewis (1997, s. 20) ehdottaa, että se pitäisi hyväksyttää ja
allekirjoittaa projektin sidosryhmien osalta. Lewisin (1997, s. 21) mukaan allekirjoitus sitouttaa
henkilöt projektiin. Vaikka projektisuunnitelma on valmis ja allekirjoitettu, voidaan sitä muuttaa
vielä projektin edetessä, jos tähän nähdään tarvetta. Projektisuunnitelmaa päivitetäänkin projektin
edetessä, joko tekemällä uusi muutosdokumentti, tai muokkaamalla alkuperäistä dokumenttia.
(Kettunen 2009, s. 127). Lewis (1997, s.21) kuitenkin tähdentää, että muutoksiin kannattaa ryhtyä
vain, jos projektissa tulee suuri muutos alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna.
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6 Projektinhallinnan työkalut
6.1 Projektin ositus WBS‐menetelmällä
”Suurten projektien johtamisen keskeiseksi työkaluksi on kehitetty projektinositus”, jonka
englanninkielisenä nimenä käytetään ”Work Breakdown Structure” (WBS) (Pelin, 1990, s. 79).
Perus idea WBS:n takana on yksinkertainen: monimutkainen tehtävä jaetaan useisiin pienempiin
osiin (Lewis 1997, s. 37 - 38).
Projektin

ositus

voidaan

aloittaa

ylhäältä

alaspäin,

paloittelemalla

projekti

pääosiinsa

(osaprojekteihin), jonka jälkeen nämä paloitellaan loogisiin osioihinsa. Prosessia jatketaan kunnes
projekti on jaettu osiin, joita ei voida enää jakaa pienempiin. (Lewis 1997, s. 39). Schwalben (2009,
s. 120 - 121) mukaan projektin ositukseen voidaan käyttää ylhäältä alaspäin menetelmän lisäksi:
alhaalta

ylös

menetelmää,

analogiamenetelmää,

mielikarttamenetelmää

tai

käyttämällä

suuntaviivamenetelmää.
Pelin (1990, s. 81) antaa neljä eri menetelmää projektin osituksen perustaksi: rakenteellisen
osituksen, työlajimukaisen osituksen, vaiheittaisen osituksen ja järjestelmiin osittamisen.
Vaiheittaisessa osituksessa projekti jaetaan peräkkäisiin vaiheisiin, joka jakaa projektin ajallisesti
(Pelin 1990, s. 81). Rakenteellisessa osituksessa projekti pilkotaan fyysisiin osiinsa, joka muistuttaa
osaluettelon laatimista (Pelin 1990, s. 81). Wysocki et al. (1995, s. 116) mukaan rakenteellista
ositusta käytetään yleensä kun projektissa rakennetaan jotain. Työlajien mukaisessa osittamisessa
projekti ositetaan työlajien mukaisesti, esimerkiksi projektihallinto, asennustyöt, laitesuunnittelu,
jne. (Pelin 1990, s. 82).
Projektin pienintä elementtiä, jota ei voida osittaa, kutsutaan työpaketiksi (work package)
(Schwalbe 2009, s. 118). Pelinin (1990, s. 92) mukaan työpaketin sisältö on määriteltävä, ja sille on
annettava WBS-koodi, jolla työpaketit voidaan erottaa toisistaan esim. tietokoneohjelmissa.
Schwalben (2009, s. 119) mukaan työpaketti määrittää sen, millä tasolla projektipäällikkö pystyy
valvomaan ja hallitsemaan projektia.
Wysocki et al. (1995, s. 119, 123) mukaan työpaketin ositus on oikea jos täyttää seuraavat
vaatimukset:


Työpaketin asema / valmistumisaste ovat mitattavissa.



Työpaketissa on selvästi määritellyt aloitus- ja lopetustapahtumat.



Työpaketti on toteutettavissa.
21



Työpaketin suorittamiseen käytetty aika ja kustannus ovat arvioitavissa.



Työpaketin suorittamiseen käytetty aika on hyväksyttävissä rajoissa.



Työpaketin työmääräykset ovat itsenäisiä.

Schwalben (2009, s. 116) mukaan valmis projektinositus on projektinhallinnan kannalta tärkein
dokumentti, koska se tarjoaa perusteet projektin aikataulujen, kustannusten, resurssien ja muutosten
suunnitteluun ja hallintaan. Esimerkkinä (liite 2) projektinositus kirjankustannusprojektista, joka on
suoriteettu työlajinmukaisesti.

6.2 Projektin jäsentäminen tehtäviksi
Projektin

tavoitteiden

määrittelyn

ja

osituksen

jälkeen,

voidaan

aloittaa

yksittäisten

projektiaikataulujen laadinta. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan projektin sisältyvät tehtävät,
projektin alusta aina projektin loppuun saakka. Projektin edetessä aikataulut tarkennetaan
määrävälein. Tätä kutsutaan vyöryvän aallon periaatteeksi. (Pelin 1990, s. 99)

Kuva 7. Vyöryvän aallon periaate (Pelin 1990, s. 99).
Projektin eri tehtävät kirjataan tehtäväluetteloon.

Ne numeroidaan juoksevasti ja kustakin

tehtävästä kirjoitetaan lyhyt ja selkä kuvaus. Jokaisella tehtävällä on oltava selvästi mitattava alku ja
loppu (Pelin, 1990, s. 100). Ruuskan (2005, s. 171) mukaan työkokonaisuudet on yksikäsitteisesti
rajattava, eli tiedettävä mitä tehtäviä kohde sisältää, ja mitä se ei sisällä. Jokaisen projektin
tehtävien ominaisuudet voidaan kirjata erilliselle lomakkeelle, josta ilmenee tehtävän aikatauluun
vaikuttavat tekijät, kuten mm. edeltävät tehtävät, riippuvuudet, resurssien tarpeet, rajoitteet, ja
tehtävään liittyvät oletukset (Schwalbe, 2009, s. 127).
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Schwalben (2009, s. 127) mukaan tehtävien tarkka määrittely varmistaa että projektin työntekijöillä
on täydellinen ymmärrys siitä, mitä projektin jokaisen tehtävän valmiiksi saamiseen vaaditaan.
Schwalbe antaakin esimerkkinä (liite 3) projektin tehtäväluettelon, jossa em. määrittelyt on tehty
tarkasti.

6.3 Tehtävien kestot, järjestelyt ja kriittiset polut
Projektin tehtävien määrittelyn jälkeen, voidaan projektin tehtävien suoritusjärjestys jäsentää,
arvioida tehtävien kestot, ja tarkastella tehtävistä muodostuneita kriittisiä polkuja (Schwalbe 2009,
s. 130). Koska projektin työ on jaettu osituksella pienempiin kokonaisuuksiin, voidaan osien
vaatima työmäärä arvoida suhteellisen tarkasti. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi niin sanottua
PERT-mentelmää (program evaluation and review tecnique) (Ruuska 2005, s. 67):

Kuva 8. PERT menetelmä työmäärän laskemiseen (Ruuska 2005, s.171).
Schwalben (2009, s. 137) mukaan PERT-menetelmän parhaita puolia on se, että se ottaa huomioon
työmäärien arviointiin liittyvien epävarmuuksien riskit ja näin ollen tekee työmäärien arvioinneista
realistisempia. Ruuska (2005, s. 171) kiteyttää menetelmän toimivuuden lähtöarvojen
luotettavuuten: ”jos lähtötiedot on tempaistu hatusta, on lopputuloskin peräisin samasta paikasta”.
Kettunen (2009, s. 71) suositteleekin että työmääräarviot tulee pyytää useammalta eri ihmiseltä, tai
käyttää useampia eri menetelmiä niiden arviointiin, sekä vielä lopuksi arvioida onko saadut arvot
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realistisia. Lewis (1997, s. 45) korostaa vielä arvion tekijän kokemuksen merkitystä sen
onnistumisessa: kokemattomat henkilöt tekevät usein huonoja arvioita.
Koska projektin työmäärien arviointi ei kerro, kuinka paljon kalenteriaikaa projektin läpivienti
vaatii, tarvitaan tarkempaa analysointia aikataulun sisäisistä riippuvuuksista (Kettunen 2009, s.73).
Yleisimmät projektin riippuvuudet Kettusen (2009, s. 75) mukaan ovat:


Looginen

riippuvuus,

eli

työvaiheen

suorittaminen

riippuu

toisen

työvaiheen

suorittamisesta.


Ajallinen riippuvuus, eli jokin työvaihe kestää etukäteen määritellyn tai määrittelemättömän
ajan, eikä seuraavaa vaihetta voida aloittaa ennen tämän työvaiheen päättymistä.



Resurssiriippuvuus, eli jonkin työvaiheen tekeminen riippuu siitä, milloin työvaiheeseen
tarvittavat resurssit ovat vapaana.

Verkkoanalyysi

on

yleisnimike,

jota

käytetään

kuvaamaan

projektin

tehtäviä,

niiden

suoritusjärjestystä, ja niiden välisiä riippuvuuksia (Ruuska 2005, s. 174). ”Toimintaverkko on
graafinen kuvausmenetelmä, jolla esitetään tehtävät, tapahtumat ja tehtävien väliset riippuvuudet”
(Pelin 1990, s. 115). Verkkoanalyysi voi perustua esimerkiksi joko nuoliverkkomenetelmään
(activity-on-arrow), tai lohkoverkkomenetelmään (arrow diagram method) (Schwalbe 2009, s.131 132).
Tietotekniikan

kehittymisen

myötä

nuoliverkkomenetelmän

käyttö

lohkoverkkomenetelmä on korvannut sen (Wysocki et al. 1995, s. 152).

on

vähentynyt

ja

Tehtävät kuvataan

lohkoverkkomenetelmässä suorakaitein ja tehtävien väliset riippuvuudet nuolilla (Pelin, 1990, s.
117 - 118). Muut merkinnät tehdään kuvan 9 mukaan.
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Kuva 9. Lohkoverkko ja kriittinen polku (Ruuska 2005, s. 175).
Kriittinen

polku

on

lohkoverkkokaavion

pisin

tehtäväketju,

joka

määrittää

projektin

kokonaiskeston. Yhdenkin kriittisen polun tehtävän myöhästyminen aiheuttaa koko projektin
myöhästymisen (Wysocki et al. 1995, s. 159 - 160). Kokonaispelivaraksi kutsutaan sitä aikaväliä,
jonka tehtävä voi viivästyä ilman koko projektin valmistumisen siirtymistä (Pelin, 1990, s. 123).
Vapaa pelivara on taas se aikaväli, jonka sisällä tehtävän aloittamista voidaan siirtää vapaasti
muiden tehtävien aloittamisen siirtymättä (Ruuska 2005, s. 175).
Valmis lohkoverkkokaavio on yksi tärkeä projektinhallinnan työkalu (Lewis 1997, s. 67). Se auttaa
projektin suunnittelun ja implementoinnin lisäksi Gantt-taulukon (liite 4) suunnittelussa (Wyscocki
et al. 1995, s.166). Gantt-taulukoissa tehtävät ovat esitetty lohkoina, joiden koko on suhteessa
tehtävien kestoihin (Huang et al. 2009, s. 1). Gantt-taulukko ei ainostaan havainnollista projektin
aikataulua ja kriittistä polkua, mutta myös kuvaa tehtävien väliset arvojärjestykset mielekkäällä
tavalla (Hebert 2011, s. 22).
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Wysocki et al. (1997, s. 215) mukaan Gantt-taulukot ovat kaikkein käyttökelpoisimpia, eniten
käytettyjä ja helposti ymmärretyimpiä projektinkuvausmenetelmiä. Niitä voidaan luoda
lohkoverkkokaavioiden pohjalta esimerkiksi ”Microsoft Project” (MSP) -ohjelmistolla. (Schwalbe
2009, s. 145). Hebertin (2011, s. 21) mukaan MSP-ohjelmisto onkin luultavasti kaikkein yleisesti
käytetty projektinhallintaohjelmisto pienissä ja keskisuurissa projekteissa. MSP:llä voidaan tehdä
projektin lohkokaaviot nuoliverkkomenetelmällä projektin tehtävälistaan perustuen, näyttää
projektin aikataulu kalenterimuodossa, sekä muodostaa Gantt-taulukot kuten edellä jo mainittiin
(Hebert, 2011, s. 24). Kuvassa 10 näkymä MSP-ohjelmistosta:

Kuva 10. Microsoft Project (Critical Tools 2010).
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7 Projektin läpiviennin seuranta ja hallinta
7.1 Projektin käynnistys ja toimeenpano
Projekti käynnistetään suunnitteluvaiheen päätteeksi tehtävällä käynnistyspäätöksellä, jonka tekee
yleensä projektin omistaja tai ohjausryhmä. Projektin käynnistyksen yhteydessä voidaan pitää ns.
kick-off palaveri, jossa projektiryhmän jäsenet tapaavat toisensa, projektin tavoitteet kerrataan ja
jaetaan tehtävät ryhmän kesken (Kettunen 2009, s. 156). Ruuskan (2005, s. 111) mukaan hyvin
järjestetty aloitustilaisuus onkin yksi onnistuneen projektin tunnusmerkeistä.
Projektin toimeenpano on projektin varsinaisesi näkyvin vaihe. Projektijohtamisen- ja hallinnan
kansanvälisessä kirjallisuudessa puhutaan projektin valvonnasta ja kontrolloinnista (Project
monitoring and controlling), jolla voidaan varmistua projektin tavoitteiden saavuttamisesta
(Virtanen 2000, s. 75).

7.2 Projektiviestintä ja raportointi
Projektin edetessä seurataan säännöllisten raporttien avulla jokaisen tehtävän tehtyjä työmääriä,
kustannuksia ja aikatauluja. Poikkeamisen havaitsemiseen käytetään alkuperäisiä suunnitelmia, joita
verrataan toteutuneisiin tuloksiin. Mikäli selkeää eroa suunnitelman ja toteutuneiden tapahtumien
välillä havaitaan, tehdään korjaavia toimenpiteitä (Wysocki et al. 1997, s. 208 - 209).
Projektinhallintaa tulee käyttää projektinkannalta olennaisiin asioihin. Korjaavat toimenpiteet tulee
myös suorittaa tarpeeksi ajoissa, jotta ne olisi tehokkaita (Lewisin 1997, s. 76).
Projektin aikaansaannosraportit tuottavat informaatiota siitä, miten resursseja on käytetty projektin
tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikaansaannosraportit voidaan jakaa kahteen osaan:


Projektin tilaa (status reports) koskevat raportit kuvaavat projektin tilaa tiettynä ajanhetkenä.



Edistymisraportit (progress reports) kuvailevat mitä projektiryhmä on saanut aikaiseksi
tietyllä aikavälillä.

(Schwalbe, 2009, s. 277)
Tämän lisäksi projektiennusteet ovat tärkeä projektiraportoinnin muoto. Niiden avulla ennustetaan
projektin tilaa ja sen kehitystä tulevaisuudessa perustuen menneeseen tietoon ja uusiin
kehityssuuntiin (Schwalbe 2009, s. 278). Projektiraportointi antaa tärkeää tietoa projektin
etenemisestä projektin ohjausryhmän jäsenille. Lisäksi se jakaa vastuuta projektipäälliköltä
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ohjausryhmälle.

Raportit lisäävät myös kommunikaatiota projektipäällikön ja ohjausryhmän

jäsenten välillä (Kettunen 2009, s. 170 - 171).
Projektinasiakirjahallinnan

helpottamiseksi

Silfverberg

(2007,

s.

103)

ehdottaa

projektikansiojärjestelmän käyttöä. Jokaiselle projektille luodaan oma projektikansio, joka on
jatkuvasti päivitetty ja luokiteltu asiakirjojen hallintajärjestelmä. Kansiosta tulisi löytää kaikki
projektiin liittyvät tiedot, kuten suunnitelmat, raportit, pöytäkirjat (Silfverberg 2007, s. 103).

7.3 Projektin valvontakokoukset
Projektin

valvonnasta

ja

raportoinnista

saatua

informaatiota

käsitellään

projektin

valvontakokouksissa. Valvontakokousten tehtävänä on etsiä ratkaisuja esille tulleisiin ongelmiin ja
poikkeuksiin. (Pelin 1990, s. 221). Wysocki et al. (1995, s. 228) mukaan valvontakokoukset
kannattaa pitää joka toinen viikko. Kokousten onnistumisen kannalta etukäteisvalmistelu on erittäin
tärkeää (Pelin 1990, s. 224). Projektin valvontakokouksiin osallistuvat yleensä kaikki
projektiryhmän jäsenet, sekä lisäksi kaikki muut organisaation ja sidosryhmien henkilöt, joita
kokouksen aiheet koskevat. (Wysocki et al. 1995, s. 229 - 230).
Kaikki kokousten aikana sovitut asiat tulee dokumentoida ja lähettää hyväksyttäväksi eri osapuolille
(Kettunen 2009, s. 169). Valvontakokouksen pöytäkirja on luonteeltaan päätöspöytäkirja. (Pelin
1990, s. 227). Silfverbergin (2007. s. 102) mukaan byrokratian minimoinnin kannalta
valvontakokousten pöytäkirjat ja päätökset tulevat olla lyhyitä ja selkeitä. Projektikokousten pituus
kannattaa pitää kompaktina, esimerkiksi maksimissaan tunnin mittaisena (Wysocki et al. 1995, s.
228 - 229).

7.4 Projektiryhmän johtaminen
Kuten jo aiemmin todettiin, projektipäällikkö on projektin operatiivinen johtaja, jolle kuuluu
projektin päivittäisjohtaminen ja projektiryhmän johtaminen (Ruuska 2005, s. 123).

Pelinin

mukaan (1990, s. 242) ihmisten ja asioiden erityyliselle johtamiselle on omat terminsä:



management = asioiden johtaminen, miten projektia suunnitellaan ja ohjataan tehokkaasti.
leadership = ihmisten johtaminen, miten ihmiset saadaan tehokkaasti toteuttamaan asetetut
tavoitteet.

Asioiden johtamisessa korostuvat projektinhallinnan perusteiden osaaminen ja työkalujen
käyttäminen. Kun taas ihmisten johtamisessa korostuu inhimillisen käyttäytymisen psykologia ja
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ihmissuhdetaidot (Pelin, 1990, s. 242 - 243). Eri johtamistyylejä on analysoitu niin sanotuilla
johtamisruudukoilla (managerial grid), jossa johtamistyylit on jaoteltu kaksiulotteisesti siten, että
muuttujina on tehtävän- ja ihmislähtöisyys:

Kuva 11. Johtamisruudukko (Ruuska 2005, s. 119 - 120).
Liittyjä helpottaa ja tukee alaisten tehtävien suoritusta ja jakaa vastuun päätöstenteosta heidän
kanssaan. Sitoutuja ohjaa ja valvoo tehtävien suoritusta, mutta myös selittää päätökset, pyytää
ehdotuksia ja tukee suoritusta. Vetäytyjä delegoi vastuun päätöksenteosta ja ongelmienratkaisusta
alaisilleen. Hallitsija antaa tarkat ohjeet alaisilleen ja valvoo tarkasti niiden suorittamista (Wysocki
et al. 1995, s. 76).
Ruuskan (2005, s. 120) mukaan ei ole yhtä parasta johtamistyyliä, vaan kuhunkin tilanteeseen
pitäisi valita siihen parhaiten sopiva tyyli. Johtamistyyli voi myös vaihtua projektin vaiheiden
mukaan sopivaksi (Ruuska 2005, s. 120 - 121). Andersen et al. (2006, s. 127) tutkimuksen mukaan
projektin onnistumisen kannalta projektipäällikön tärkeimmät johtamisominaisuudet liittyvät
hyvään

kommunikaatiokykyyn,

sidosryhmiin

vaikuttamiseen

ja

projektisuunnitelmien

hyväksyttämiseen sidosryhmillä.
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7.5 Ongelmiin reagointi
Projektin hyvällä suunnittelulla eri vaiheissa pyritään hallitsemaan projektissa ilmeneviä
epävarmuuksia. Jokaisessa projektissa tapahtuu kuitenkin odottamattomia asioita. Näitä hallitaan
projektinhallinnalla

eri

työkaluja

ja

menetelmiä

käyttäen:

tuloksen

arvo

menetelmä,

informaatiojärjestelmä, asiantuntijoiden arvioiden avulla, sekä kaavamaisella ja vapaamuotoisella
projektinhallinta menetelmillä. (Hällgren 2009, s. 55)
Geraldin tutkimusten mukaan (2010, s. 556) odottamattomien ongelmien kohdatessa käytettävien
vastatoimien onnistuminen perustuu kolmeen asiaan: herkästi reagoiviin ja toimiviin rakenteisiin,
hyvään ihmistenväliseen luottamukseen, sekä henkilökunnan pätevyyteen. Henkilöstön on jo ennen
projektia hyväksyttävä ja ymmärrettävä että projekti kohtaa odottamattomia ongelmia sen edetessä,
mitä ei huolellisella suunnittelulla pystytä välttämään. (Gerald 2010, s. 556)
Barberin (2005, s. 1037) mukaan tärkeä mutta harvinainen ominaisuus hyvässä projektin
johtamisessa on tulevien ongelmien havaitsemis- ja ratkaisemiskyky. Berberin (2005, s. 1037)
mukaan projektin johtajien täytyy toimia ennaltaehkäisevästi estääkseen mahdolliset ongelmat
ennen kuin ne syntyvät. Tämä tapahtuu motivoimalla projektiryhmää implementoimaan erilaisia
muutoksia ja uusia työkäytäntöjä, jotka estävät ongelmia ilmaantumasta (Barber 2005, s. 1037).
Projektinhallinnan onnistumisella on merkittävä vaikutus yrityksen suorituskykyyn. Useat yritykset
ovat raportoineet, että projektinhallinnan avulla prosessi ja kiertoaikoja on saatu nopeutettua,
viallisen työn ja hukan määrää laskettua, suunnitelmien ja teknisten muutosten määrää on saatu
vähennettyä, keskimääräiset voitot ovat nousseet, ja pääoman tuottoastetta on saatu nostettua. (Eve
2007, s. 86)
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8 Projektin päättäminen
8.1 Projektin päättyminen
”Projekti päättyy, kun kaikki projektisuunnitelmassa määritellyt tehtävät on suoritettu ja tilaaja on
hyväksynyt projektin lopputulokset” (Ruuska 2005, s. 237). Projektin virallinen päättäminen kuuluu
projektin ohjausryhmälle. Projektin tulosten perusteella ohjausryhmä voi vaatia projektiin
täydennyksiä tai hyväksyä tulokset ja päättää projektin. (Kettunen 2009, s. 181).

Jossain

tapauksissa projektin tulokset on hyväksytettävä asiakkaalla, jolloin käytetään tarkastuslistaa ja
verrataan että projekti täyttää asiakkaan asettamat tavoitteet projektille (Wysocki et al. 1995, s.
242). Useiden projektien loputtua asiakkaalle voi jäädä ajatuksia ja tarpeita uusista töistä, jotka
kirjataan ylös tulevien projektien perustaksi (Kettunen 2009, s. 182).
Kokemusten mukaan opit edellisten projektien virheistä ovat korvaamattomia seuraavien projektien
saavuttamisessa aikataulussa ja budjetissa laatua unohtamatta (Goodman & Ignacio 1999, s. 1).
Schwalben (2009, s. 299) suositteleekin pitämään projektin loppupalaverin kun projekti lähenee
loppuakaan. Loppupalaverin tarkoituksena on jakaa projektissa opittua tietoa tietoa projektiin
sidoksissa olevien ihmisten kesken (Schwalbe 2009, s. 299).

8.2 Projektin dokumentointi
Projektin tulokset on dokumentoitava kahdelle eri taholle: asiakkaalle ja yritykselle itselleen
(Kettunen 2009, s. 183). Asiakasdokumentointi voi sisältää mm. seuraavat asiakirjat: käyttöohje,
rakenneraportti, tutkimusraportti, asennusohje, jne.

Sisäinen dokumentaatio voi sisältää mm.

seuraavat asiakirjat: projektidokumentaatio kokonaisuudessaan, työmääräarvioiden toteutumisen
seurantaraportti, projektiraportti kokemuksista ja opeista, jne. (Kettunen 2009, s. 183).
Wysocki et al. (1995, s. 243) mukaan sisäisen dokumentoinnin tavoitteena on:


Toimia referenssinä tulevaisuuden projekteissa.



Toimia arviointityökaluna tulevien projektien kustannuksille, toimille ja tehtäville.



Toimia uusien projektipäälliköiden koulutusmateriaalina



Lähtötietona projektiryhmän jatkokoulutusta varten



Lähtötietona organisaatiojohtajien ja projektiryhmän jäsenten suorituskyvyn analysoinnissa

Projektipäällikkö laatii vielä ennen uusiin tehtäviin siirtymistä projektista loppuraportin, joka on
projektipäällikön oma näkemys siitä, miten yhteisestä urakasta on selvitty. (Ruuska 2005, s. 237).
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”Loppuraportissa verrataan projektille alun perin asetettuja tavoitteita toteutumiin ja lopputulokseen
sekä arvioidaan projektin toimintaa kokonaisuutena sekä ohjaus että toteutusprosessin
näkökulmasta” (Ruuska 2005, s. 244). Kettusen (2009, s. 184) mukaan täsmällinen dokumentaatio
vähentää asiakkaan ja projektin omistajan kysymysten, turhien vikailmoitusten ja muiden
yhteydenottojen määrää.
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9 Case sahalaitosprojekti
9.1 Case yrityksen esittely
Case osuuden eli kappaleen 9 sisältö perustuu toimitusjohtaja Kempin ja suunnittelija Narisen
haastatteluihin sekä kandityöntekijän omiin havaintoihin ja kokemuksiin. Kandityöntekijä
työskenteli 2008 - 2010 yrityksen projektipäällikkönä 2-vuoden ajan, jolta ajalta hänen havainnot ja
kokemukset ovat peräisin. Suunnittelija Narinen on työskennellyt yrityksessä 1997 lähtien.
Insinööritoimisto Mecwood Oy on perustettu 1987, mutta varsinainen liiketoiminta aloitettiin
vuonna 1994. Mecwood Oy:n liiketoiminta käsittää sahalaitosten, sahakoneiden ja linjojen
suunnittelua ja sahalinjojen myymistä asiakkaille, sekä tarvittaessa mitoittaen heidän olemassa
oleviin tiloihin tai laitteisiin sopiviksi. Uusien sahalinjojen ja koneiden myynti asiakkaille avaimet
käteen periaatteella on Mecwoodin peruselementti: Mecwood suunnittelee asiakkaan tontille
kokonaisen sahalaitoksen, myy sahalaitokseen tarvittavat koneet ja laitteet, ja jos Mecwoodilla ei
ole kaikkia tarvittavia koneita, niin se ostaa ne muualta.

9.2 Sahalaitosprojektin suunnittelu case‐yrityksessä
Sahalaitosprojektit ovat tyypillisesti toimitusprojekteja. Projektit alkavat jo tarjousvaiheessa, jolloin
asiakas pyytää tarjouksen sahalaitoksesta omien määritystensä mukaisesti. Tällöin projektia aletaan
määritellä välittömästi. Määrittelyvaiheessa alihankkijoilta pyydetään tarjoukset laitteista, joita ei
itse aiota valmistaa. Projektille on annettava tarjoushinta kun projekti on määritelty riittävän
tarkasti, niin asiakkaan kuin yrityksenkin puolelta. Tarjoushinta perustuu olemassa olevaan
kustannustietoon ja asiantuntijoiden arvioihin.
Projektin aikataulu ja budjetti määräytyy siis tehdyn tarjouksen perusteella. Aikatauluylitykset
voivat johtaa täten myös budjetin ylityksiin myöhästymisen johdosta maksettavien sakkojen
muodossa. Sakkojen määrä määräytyy yleensä prosenttiosuutena koko projektin arvosta.
Sahalaitosprojektit ositetaan case-yrityksessä yleensä sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti.
Sahalaitoksen eri laitteet muodostavat rakenteellisen osan perustan. Jokainen sahalaitoksen laite on
oma osaprojektinsa. Toiminnallisesti ositettuja elementtejä ovat mm. alihankintatyöt, esimerkiksi.
sahalaitoksen sähköistys. Nämä ovat usein laajoja kokonaisuuksia, jotka saattavat koskettaa useita
eri rakenteellisesti ositettuja. Eri laitteiden osaprojektien työmäärät arvioidaan historiatietojen ja
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asiantuntija-arvioiden pohjalta. Vastaavista laitteista voidaan pyytää myös tarjouksia alihankkijoilta,
jolloin voidaan verrata niissä olevia tuntimääriä omiin arvoihin.
Koska case yritys on kooltaan pk-yritys ja projektit ovat suurikokoisia, on projektitoiminta
organisoitu

hierarkkisesti.

Jokaisesta

projektista

vastaa

projektin

projektipäällikkö

ja

ohjausryhmänä toimii yrityksen johto. Projektiryhmä koostuu pääasiassa suunnitteluinsinööreistä,
joiden pääasiallisena vastuuna on laitoksen ja laitteiden suunnittelu. Laitteiden valmistuksesta
vastaa yrityksen tuotantohenkilökunta suunnitteluinsinöörien ja projektipäällikön johdolla.
Yrityksen suunnittelu noudattaa vyöryvän aallon periaatetta. Projektin lähdettäessä on vain
suunnitelmat mitä laitteita valmistetaan, mutta tarkempi valmistusjärjestys ja aikataulu tarkentuu
projektin edetessä. Projektille asetetaan myös tiettyjä välitavoitteita ostajan puolelta, johon projektin
maksut sidotaan. Esimerkiksi ostaja maksaa projektin osissa: 25% kaupantekohetkellä, 25% kun
laitteista on 50% valmiina, 25% kun laitteet ovat kokonaan valmiit ja viimeiset 25% kun koeajo on
suoritettu. Näin ollen projektin kassavirta on myös riippuvainen projektin etenemisestä.

9.3 Sahalaitosprojektin toteutus ja hallinta case yrityksessä
Projektipäällikkö vastaa sahalaitosprojektien päivittäisjohtamisesta. Hänen vastuullaan on mm.
projektin kustannusseuranta, projektiin liittyvät ostot, valmistuksen aikataulutus, jne. Yritys pitää
säännöllisin väliajoin projektipalavereja, joista projektipäällikkö pitää pöytäkirjaa ja toimittaa
pöytäkirjat muulle projektiryhmälle. Pöytäkirjaan kirjataan mahdolliset ongelmat ja niistä vastuussa
olevat henkilöt. Seuraavissa palavereissa ongelmat käydään läpi ja seurataan ovatko ongelmat
ratkaistu.

Projektipalaverien

asioista

informoidaan

valmistushenkilökuntaa

suullisesti

(projektipäällikön vastuulla).
Kaikki

projektimateriaali

tallennetaan

projektikansioihin

ja

pyritään

dokumentoimaan

mahdollisimman tarkasti. Tämä on erittäin tärkeää, koska projektien aikana joudutaan lähes aina
palaamaan vanhoihin projekteihin ja ottamaan niistä mallia. Tämä helpottaa laitteiden suunnittelua,
koska valmiiden mallien muuntaminen uuteen projektin sopivaksi on huomattavasti nopeampaa
kuin kokonaan ”tyhjältä pöydältä” lähteminen.
Asennusvaiheessa projektin päivittäinen paikallisjohto voidaan antaa asennusryhmän johtajalle.
Tällöin asennusryhmän johtaja vastaa asennuspaikalla projektin johtamisesta, ja projektipäällikkö
muiden projektiasioiden johtamisesta yrityksen normaalilla toimipaikalla. Projekti päätetään kun
sahalaitoksen testiajot on suoritettu hyväksyttävästi.
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10 Johtopäätökset
Onnistuneella projektinhallinnalla voidaan vaikuttaa suuresti projektien onnistumiseen. Mielestäni
projektinhallinnassa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota projektin huolelliseen suunnitteluun,
koska projektin kustannukset määräytyvät pitkälti projektin alkuvaiheessa. Tämä korostuu etenkin
sahalaitosprojekteissa, jotka ovat tyypillisesti toimitusprojekteja. Näin ollen projektin budjettia ei
voida enää jälkikäteen nostaa projektin tuottaman voiton laskematta.
Hierarkkinen projektiorganisaatio soveltuu hyvin pienelle yritykselle sahalaitosprojekteihin niiden
pitkän keston vuoksi. Matriisiorganisaatio malli toimii paremmin isommissa yrityksissä, joissa
projekteja on käynnissä useita kerrallaan. Projektin onnistumisen kannalta projektipäälliköllä on
merkittävin rooli. Etenkin pk-yrityksessä, jossa projektipäällikkö itse on merkittävä työresurssi,
koska valtaosaa tehtävistä ei voida delegoida projektiryhmälle.
Koska sahalaitosprojektit ovat yleensä melko suuria, kannattaa ne jakaa WBS-menetelmällä.
Rakenteellinen projektinositus sopii sahalaitosprojekteihin, koska projekteissa rakennetaan yleensä
kokonaisuutta, joka koostuu erilaisista laitteista. Mielestäni ositus kannattaa tehdä ylhäältä alas.
Työmäärien arviointiin sopii esimerkiksi. PERT-mentelmä jos tehtävät ovat yritykselle uusia,
muuten suosittelisin käyttämään edellisten projektien tietoja, koska valmistettavat laitteet ovat usein
pitkälti samanlaisia.
Mielestäni case-yrityksen projektinhallinta noudattaa perusperiaatteiltaan kirjallisuudessa kuvattuja
suositeltuja menetelmiä. Suunnitteluvaiheeseen kannattaisi kuitenkin panostaa nykyistä enemmän
resursseja. Suunnitteluvaiheessa kannattaisi käyttää koko yrityksen henkilökuntaa paremmin
hyödyksi, ei pelkästään yrityksen johtoa.
Raportoinnin osalta myös yrityksen tuotantohenkilökunnalle kannattaisi raportoida kirjallisesti.
Näin ollen varmistutaan että projektipalavereissa käsitellyt asiat kulkeutuvat varmasti myös ns.
suorittavalle tasolle. Myös projektin loppuraportointiin olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota,
koska se helpottaa tulevien projektien suunnittelua.
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11 Yhteenveto
Alati monimutkaistuvien ja laajenevien projektien hallintaan on kehitetty erilaisia menetelmiä ja
apuvälineitä. Suurin osa projektinhallinnan keinoista liittyy kuitenkin hyvään ja huolelliseen
projektin suunnitteluun. Tässä tapauksessa vanha sanonta: ”hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty”,
pitää varsin hyvin paikkansa.
Projektin alkuvaiheessa tehdään jo hyvin monia ja merkittäviä päätöksiä projektin etenemisen ja
onnistumisen kannalta. Tärkein projektisuunnittelun dokumentti on projektisuunnitelma, jonka
laatimisesta vastaa projektin projektipäällikkö. Projektisuunnitelma on projektin läpiviennin
perussuunnitelma, joka palvelee projektin läpivientiä ja sen etenemisen seurantaa
Projektin organisointi hoidetaan yleensä joko hierarkkisella organisaatiomallilla, tai matriisimallilla.
Projektipäällikkö on projektin tärkein yksittäinen resurssi, hänen onnistumistaan riippuu paljolti
myös projektin onnistuminen. Projektipäällikön johtamismenetelmät pitäisivät olla ongelmia
ennaltaehkäiseviä, eikä niinkään pelkästään ongelmiin reagoivia.
Projektit ositetaan halutulla menetelmällä pienempiin osaprojekteihinsa. Osaprojektien työnkestot
voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä. Näiden tietojen perusteella voidaan suunnitella projektin
etenemiskaavio verkkoanalyysin avulla. Verkkoanalyysin avulla saadaan selville projektin kriittinen
polku, joka määrittää projektin kokonaiskeston.
Projektin toteutusvaiheessa pyritään toteuttamaan olemassa olevia suunnitelmia. Projektipäällikkö
vastaa projektin päivittäisjohtamisesta ja reagoimisesta ongelmiin ja muutoksiin, joita tulee
väistämättä projektin edetessä. Projektin aikana pidetään projektiryhmän kesken kokouksia, joissa
käsitellään projektin edetessä ilmenneitä asioita ja ongelmia. Projektipalaverien päätöksistä pyritään
tiedottamaan mahdollisimman monipuolisesti yrityksen projektiorganisaatiolle. Myös kaikki
projektityössä syntyvä materiaali dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti.
Projekti päättyy kun sille asetetut tavoitteet on saavutettu, tai ohjausryhmä näkee parhaaksi
keskeyttää projektin. Projektin loputtua laaditaan vielä projektin loppuraportti, joka kertoo miten ja
millä keinoin projektista on selvitty. Projektin loputtua voidaan pitää vielä palaveri, jossa pyritään
jakamaan projektissa opittuja tietoja projektiin sidoksissa olevien ihmisten kesken.
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Liite 1. Projektisuunnitelma
1. Määrittelyt
a. Johdanto ja tausta
b. Tehtävän kuvaus ja tavoite
c. Rajaus ja liittymät
2. Toteutussuunnitelma
a. Tehtäväluettelo ja kuvaukset
b. Aikataulut
i. Tavoiteaikataulu
ii. Suunnitteluaikataulu
iii. Rakentamisaikataulu
iv. Päätöksentekoaikataulu
c. Resurssit
d. Ongelmankartoitus
3. Organisaatio
a. Työmuodot
b. Tilaajan projektiorganisaatio
c. Konsultin projektiorganisaatio
d. Sidosryhmät
4. Budjetti
a. Kustannusarvio
b. Maksuaikataulu
c. Kustannusseuranta
5. Informaatio ja päätöksenteko
a. Kokouskäytäntö
b. Tiedoittaminen
i. Sisäinen
ii. Ulkoinen
6. Valvonta ja raportointi
a. Projektin sisäinen
b. Suunnittelija / Tilaaja
c. Jakelut
(Pellin 1990, s. 70).
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Liite 2. Projektin ositus (WBS) kirjan kustantamisesta

(Anderson 2006, http://www.projects.uts.edu.au/stepbystep/planning1.html)
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Liite 3. Projektin tehtävälluettelo

(Project Insight 2010, < http://www.projectinsight.net/project-management-basics/projectmanagement-resource-plan.aspx>).
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Liite 4. Gantt‐taulukko

(Hebert, 2011, s.24).
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