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1 JOHDANTO 

 

Tämä työ on tehty Fortumin Loviisan voimalaitokselle. Loviisan voimalaitoksella 

on aina samanaikaisesti käynnissä paljon projekteja. Eri projektit vaativat monesti 

samoja resursseja yhtä aikaa omaan käyttöönsä. Ongelmaksi on muodostunut pro-

jektien suuren määrän takia projektien resurssien hallinta. Koska useat projektit 

tarvitsevat samaan aikaan samoja resursseja, olisi todella tärkeää tietää kuinka 

monta samanaikaisesti käynnissä olevaa projektia pystytään toteuttamaan käytet-

tävissä olevilla resursseilla. 

 

Oman haasteensa projektien resurssien hallintaan tuo samaan aikaan käynnissä 

olevat linjatyöt, jotka käyttävät samoja resursseja. Linjatöillä tarkoitetaan ihmisten 

normaaleja päivittäisiä työtehtäviä. Linjatyöt aiheuttavat ongelmia, koska suurin 

osa kokee ne tärkeämmiksi kuin projektien työt. Yksi projektien resurssien hallin-

nan haasteista on tietynlaisen osaamisen tarve joissakin töissä. Onkin olemassa 

sellaisia töitä, joita pystyy toteuttamaan vain tietyt henkilöt, joilla on oikeanlaista 

osaamista. 

 

Osa resurssien hallinnan haasteista liittyy siihen seikkaan, että Loviisan voimalai-

tos on ydinvoimala. Osa projekteista on näin ollen viranomaisvaatimuksia, jotka 

menevät muun toiminnan edelle. Tämä tuo haasteita projektien resurssien hallin-

taan, koska viranomaisvaatimusten lisäksi on muitakin ”pakollisia” projekteja, 

joilla varmistetaan laitoksen toimintaa. 

 

Projektien resurssisuunnittelua tehdessä pitäisi pystyä myös priorisoimaan hank-

keet, jotta ainakin tärkeimmät projektit saisivat tarvitsemansa resurssit. Projektien 

resurssien hallintaa vaikeuttaa myös se, että välillä uusia projekteja tulee lyhyellä 

varoitusajalla, koska tulevien projektien ennakointi ei ole aina onnistunutta. Pro-

jektien toteuttamisajankohdat saattavat muuttua, jolloin myös resurssien tarvitse-

misajankohdat muuttuvat. Samoin projektien resurssitarpeet muuttuvat välillä 

projektien jo ollessa käynnissä. Esimerkiksi resurssien tarvitsemisajankohta saat-
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taa muuttua kesken projektin. Lisäksi resurssitarve voi kasvaa tai pienentyä pro-

jektin ollessa jo käynnissä. 

 

Jos resurssien hallinta ei toimi kunnolla, aiheutuu siitä väistämättä ongelmia. Re-

sursseja saatetaan ylikuormittaa, kun ei ole oikeaa tietoa resurssikiinnityksistä 

eikä yhtä paikkaa mistä pystyisi seuraamaan resurssien käytettävyyttä. Resurssien 

hallinta on myös tärkeässä osassa projektien onnistumisen kannalta, koska jos 

resurssien hallintaa ei ole, saattaa projekti joutua ongelmiin aikataulun pettäessä 

tai kustannusten kasvaessa. Lisäksi jo pelkästään epätasainen kuormitus saattaa 

aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, jotka olisivat vältettävissä kunnollisen resurs-

sien hallinnan avulla. 

 Tausta ja rajaus 1.1

 

Projektien sitomat resurssit ja niiden parempi hallinta on huomattu kehitystä vaa-

tivaksi alueeksi. Nykyisin ei ole saatavilla kootusti tietoa siitä, että ovatko projek-

tin tarvitsemat resurssit käytettävissä projektin tarvitsemana ajankohtana.  

 

Projektit kyllä kirjaavat resurssitarpeensa projektisuunnitelman resurssisuunnitel-

maan, mutta tätä tietoa ei päivitetä resurssitarpeen muuttuessa. Tieto ei myöskään 

siirry projektisuunnitelmien resurssisuunnitelmista kootusti yhteen järjestelmään. 

Näin ollen ei pystytä vertailemaan kovinkaan helposti tarvitsevatko eri projektit 

kenties samanaikaisesti samoja resursseja. Vaikka projektisuunnitelman resurssi-

suunnitelma pitää tarkastuttaa resurssien omistajilla, niin tilanteen muuttuessa ei 

resurssien saatavuudesta tehdä uutta varmistusta. 

 

Työn taustalla on myös se, että YVL-ohjeen (ydinvoimalaitosohje) 1.4 korvaavas-

sa YVL A.3:ssa on tarkempia määrittelyjä ydinvoimalan resurssien hallinnalle. 

Tällä hetkellä resurssien hallinta ei ole sillä tasolla, millä sen edellytetään olevan 

ohjeen mukaan. YVL 1.4:ssa oli jo määrityksiä resurssien hallinnasta, mutta YVL 

A.3:ssa niitä on hieman tarkennettu. 
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Kyseinen uusi versio edellyttää, että johtamisjärjestelmässä on menettelyt, joilla 

organisaatioissa olevaa tietoa ja osaamista hallitaan resurssina. Johtamisjärjestel-

mässä on myös oltava menettelyt, joilla sekä sovitetaan yhteen projektien ja linja-

organisaation henkilöresurssit että hallitaan niitä. (STUK 2013) On tärkeää, että 

nykyistä resurssien hallintaa parannetaan, jotta täytetään ohjeen edellyttämät asiat.  

 

Työ on rajattu käsittelemään vain projektien resurssienhallintaa. Tämä rajaus on 

tehty siksi, että projektien resurssien hallinnassa on suuria puutteita. Tällä hetkellä 

vaikuttaisi, että osa resursseista on ylikuormitettuja. Olisi hyvä, että ylikuormitus 

pystyttäisiin todentamaan, jotta siihen voitaisiin puuttua, jos se on pitkäaikaisesta 

ja jatkuvaa. Projektien onnistumisen ja toimivuuden kannalta olisi hyvä, että re-

surssikiinnityksiä pystyttäisiin seuraamaan. 

 

Työ on rajattu käsittelemään kolmea projektitoimintaan liittyvistä resursseista. 

Työssä käsiteltävät resurssit ovat: 

 Projektipäälliköt 

 Prosessi-, automaatio-, sähkö-, ilmastointi-, rakennus- ja konetekninen 

suunnittelu, mukaan lukien ulkopuoliset suunnittelijat 

 Hankintaresurssit. 

 

Tämä rajaus on tehty, koska edellä mainitut resurssit on tunnistettu kriittisimmik-

si. Tällä rajauksella on tarkoitus varmistaa, että löydettäisiin perusteellinen ratkai-

su edes kriittisimpien resurssien hallintaan. Myös muita resursseja on tunnistettu 

projektien onnistumisen kannalta tärkeiksi, mutta työn kannalta on järkevämpää 

keskittyä vain muutamaan resurssilajiin. Työn tuloksena saatu ehdotus resurssien 

hallinnan parantamisesta olisi hyvä olla sellainen, että se voidaan helposti laajen-

taa koskemaan myös muita resursseja.  

 Tavoitteet 1.2

 

Tämän työn tavoitteena on löytää NCC:n toimintaympäristöön sopivat resurssien 

hallinnan ratkaisumallit työkaluineen. Tuloksena halutaan saada näkemys siitä, 

että mitä tulisi tehdä, jotta projektien resurssien hallinta olisi toimivampaa. Samal-
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la halutaan tuoda resursseihin liittyvät tiedot helposti saataville, jotta niitä pysty-

tään hyödyntämään. Työn avulla on tarkoitus viedä projektien resurssien hallintaa 

eteenpäin. Kunnollinen resurssien hallinta helpottaisi projektien toimintaa ja aut-

taisi varmistamaan, että projektien tarvitsemat resurssit ovat saatavilla. Resurssien 

hallinnan avulla saataisiin myös kuva siitä, että mitkä resurssit ovat mahdollisesti 

ylikuormitettuja. Lisäksi kunnollinen resurssien hallinta auttaisi myös estämään 

ylimääräisiä kustannuksia, joita monesti aiheutuu resurssien hallinnan ollessa 

puutteellista. 

 

Edellä mainitut tavoitteet auttavat menemään eteenpäin projektisalkunhallinnan 

kypsyystasoissa. Tämä on tavoiteltava asia, koska kypsyystaso kertoo siitä, että 

kuinka onnistunutta ja järjestelmällistä projektitoiminta on. Projektitoiminnan 

kehittäminen on tärkeää, jotta jatkossa saataisiin projektit onnistumaan entistä 

paremmin. 

 

Työn avulla halutaan ratkaista kolmen kriittisimmän resurssilajin resurssien hal-

linta. Ratkaisun olisi hyvä olla jatkoa ajatellen helposti laajennettavissa, koska 

pitkällä tähtäimellä muidenkin resurssilajien hallintaa on parannettava. Lopullinen 

tavoite projektien resurssien hallinnassa on kaikkien projektien resurssien koko-

naisvaltainen hallinta. 

 Rakenne 1.3

 

Työ jakaantuu teoria- ja empiriaosaan. Teoriaa on työssä lähinnä luvussa kolme ja 

neljä, joissa esitellään resurssienhallintaa projekteissa. Teoria antaa kuvan siitä, 

että mitä resurssien hallinnalla tarkoitetaan sekä miksi onnistunut resurssien hal-

linta on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. 

 

Työssä on johdannon jälkeen ensimmäiseksi yritysesittely Fortumista. Yritysesit-

telyssä on ensiksi yleisesittely, joka pitää sisällään Fortumin strategian, mission ja 

arvojen esittelyn sekä taloudellisten tunnuslukujen esittelyn. Yritysesittelyssä esi-

tellään myös lyhyesti Loviisan voimalaitoksen toimintaa. Yritysesittelyn jälkeen 

esitellään projektien resurssien hallintaa kirjallisuuden pohjalta. Tässä osassa tuo-
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daan esille erikoispiirteet, joita projektien resurssienhallinnassa tarvitaan ja esitel-

lään mahdollisia ratkaisuja resurssienhallintaan.  

 

Seuraavaksi on vuorossa benchmarkingin tuloksien läpikäynti. Benchmarkingin 

tuloksissa kerrotaan millaisia resurssien hallinnan ratkaisuja muilla on. Bencmar-

kingin tulokset on koottu haastatteluiden perusteella ja niitä hyödynnetään mah-

dollisesti ratkaisun kehittämisessä. Bencmarkingia varten on yritetty löytää sa-

mantyylisen organisaatiorakenteen omaavia yrityksiä, koska organisaatioraken-

teella voi olla vaikutusta resurssien hallinnan ratkaisun toimivuuteen. Benchmar-

kingin jälkeen käydään läpi nykytilanne Loviisan voimalaitoksella. Nykytilanne 

on kartoitettu haastattelujen avulla. Luvussa kuusi käydään läpi nykytilanne pro-

jektipäälliköiden, suunnittelun ja hankinnan kohdalla.  

 

Seitsemännessä luvussa esitellään ratkaisuvaihtoehtoja. Vaihtoehdoista käydään 

läpi niiden yleistiedot, edut sekä haasteet. Lisäksi vaihtoehtoja vertaillaan keske-

nään. Tämän jälkeen vuorossa on resurssien hallinnan parantamisen vaatimat toi-

mintatapamuutokset. Lisäksi pohditaan muutosten mahdollistamista. Yhdeksäs 

luku kertoo työn johtopäätökset ja antaa ehdotuksen käyttöön otettavasta ratkai-

susta tai jatkotoimenpiteistä siinä tapauksessa, että sopivaa ratkaisua ei ole yrityk-

sen mielestä löydetty. Johtopäätöksien jälkeen on vielä yhteenveto, jossa kerro-

taan lyhyesti työn keskeisin sisältö. 

 Menetelmät 1.4

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa aiheen ja rajausten selvittämisen jälkeen lähdettiin 

etsimään teoriaa aihealueesta työn pohjaksi. Teorian tietoja hyödynnetään myös 

empiriaosassa, kun mietitään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja sekä resurssien 

hallinnan parantamisen vaatimia muutoksia. Työn teoriaosassa käytetyt lähteet 

ovat sekä teorialähteitä että empirialähteitä. Työn pääpaino on kuitenkin empirias-

sa. Teoriaosassa osa lähteistä on tutkimustuloksia. Empiriaosuudessa on käytetty 

haastatteluja tiedonlähteinä. Benchmarkingin pohjana on tehdyt haastattelut, joi-

den avulla on kartoitettu muiden käyttämiä ratkaisuja. Muiden käyttämiä ratkaisu-
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ja on pyritty hyödyntämään mietittäessä sopivia ratkaisuja NCC:n toimintaympä-

ristöön.  

 

Nykytilan kartoitus NCC:ssä on tehty haastatteluiden avulla. Nykytilasta oli myös 

valmiina tietoa, koska diplomityöntekijä on tehnyt kesätöissä ollessaan projekti-

päälliköiden resurssikiinnityksiin liittyvää tutkimusta sekä kehittänyt projektipääl-

likkötietokantaa. Lisäksi nykytilasta ja työn vaatimuksista oli pidetty suunnittelu-

palaveri. Haastatteluiden kohteet olivat niitä henkilöitä, jotka joutuvat eniten ole-

maan tekemisessä resurssien hallinnan ongelmien kanssa. Lisäksi selvitettiin oli-

siko Lomax-järjestelmää mahdollista käyttää ratkaisuvaihtoehtona. 

 

Haastattelut on toteutettu puolistrukturoituna haastatteluina. Puolistrukturoiduissa 

haastatteluissa kysymykset ovat kaikille samat. Niissä ei kuitenkaan ole sidottu 

vastauksia vastausvaihtoehtoihin eli vastaukset annetaan omin sanoin. (Hirsjärvi 

& Hurme s.47) Haastattelut tehtiin kahden keskeisinä keskusteluina, koska tämä 

koettiin parhaaksi tavaksi saada tietoa siitä miten yksittäiset henkilöt ovat tilan-

teen kokeneet. Haastatteluihin oli valmistauduttu pohtimalla mitä asioita haastat-

teluissa halutaan selvittää. Haastatteluissa tärkeänä pidettiin haastateltujen ajatuk-

sia siitä miten resurssien hallintaa voisi kehittää, koska haastatellut ihmiset ovat 

niitä, jotka joutuvat painimaan resurssien aiheuttamien ongelmien kanssa. Tämän 

takia ajateltiin, että heillä on varmasti hyviä ajatuksia siitä, että mitä resurssien 

hallintaa parannettaessa on hyvä ottaa huomioon. 

 

Ratkaisuvaihtoehtoja kartoitettaessa on hyödynnetty tietoja olemassa olevista re-

surssien hallintaohjelmista ja on tutkittu olisiko niissä sopiva ratkaisu NCC:n toi-

mintaympäristöön. Ratkaisuvaihtoehtojen sopivuutta tarkastellaan vaihtoehtojen 

ominaispiirteiden, etujen sekä ongelmakohtien kautta. Ratkaisuvaihtoehtoja myös 

vertaillaan keskenään parhaimman vaihtoehdon löytämiseksi. Työn johtopäätök-

sissä otetaan vertailun perusteella kantaa siihen, että mikä olisi paras ratkaisuvaih-

toehto, vaikka työn pääpaino onkin vain löytää mahdollisia ratkaisuja resurssien 

hallinnan ratkaisemiseksi, eikä vain esittää yhtä oikeaa ratkaisua.  
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2 YRITYSESITTELY 

 Yleisesittely 2.1

 

Fortum on perustettu vuonna 1998. Tarkoituksena oli luoda uusi energiakonserni, 

jossa yhdistettiin valtionyhtiö Imatran Voima Oy ja pörssinoteerattu Neste Oyj. 

Öljyliiketoiminta eriytettiin Fortumista vuonna 2005. (Fortum 2013c.) 

 

Fortumin toiminnan tarkoituksena on tuottaa energiaa, joka palvelee nykyisten ja 

tulevien sukupolvien elämää. Fortum tarjoaa kestäviä ratkaisuja, joiden avulla 

pystytään vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä sekä varmista-

maan energian saatavuutta. Fortumin liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotan-

to, myynti ja jakelu sekä lisäksi energia-alan asiantuntijapalvelut. (Fortum 2013a) 

 

Fortum toimii pääasiallisesti Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa sekä Itämeren 

alueella. Tämän lisäksi Euroopan yhdentyvät energiamarkkinat sekä nopeasti kas-

vavat Aasian energiamarkkinat tuovat tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia. 

(Fortum 2013a) 

2.1.1 Strategia 

 

Fortumin strategiana on pyrkiä jatkuvasti kehittämään jo olemassa olevaa liike-

toimintaa. Tämän lisäksi strategian avulla tähdätään vesi- ja ydinvoiman sekä 

sähkön ja lämmön yhteistuotannon markkinaehtoiseen kasvuun. Liiketoiminnan 

kehitysmahdollisuuksia etsitään sekä nykyisillä kotimarkkinoilla että myös vapau-

tuvilla ja nopeasti kasvavilla Euroopan ja Aasian energiamarkkinoilla. Kehitys-

mahdollisuuksia etsittäessä teknologiaosaamisen lisäksi yhtiön vahva sähkömark-

kinaosaaminen sekä pitkä kokemus toimimisesta kilpailluilla energiamarkkinoilla 

ovat keskeisessä roolissa. (Fortum 2013b) 

 

Kuvassa 1 on esitelty Fortumin missio, strategia ja arvot. Näitä avataan tarkem-

min seuraavissa kappaleissa.  
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Kuva 1. Fortumin missio, strategia ja arvot. (Fortum 2013b) 

2.1.2 Strategian ydinalueet  

 

Kuvassa 1 näkyy Fortumin strategian kolme ydinaluetta: ydinliiketoiminnanvah-

vistaminen Pohjoismaissa, vakaan tuloskasvun luominen Venäjällä sekä tulevan 

kasvun perustan rakentaminen.  

 

Ydinliiketoiminnan vahvistaminen Pohjoismaissa 

Fortumin tuloksesta pääosa syntyy sähkön- ja lämmöntuotannolla Pohjoismaissa. 

Lyhyellä aikavälillä Fortumin tavoite on nykyisen investointiohjelman onnistunut 

toteuttaminen. Samalla Fortum pyrkii saavuttamaan lisäarvoa sähkön vähittäis-

myynnillä ja sähkönsiirrolla. Pitkän aikavälin tavoitteena Fortumilla on varmistaa 

kilpailuasema pohjoismaisilla markkinoilla. (Fortum 2012a) 

  

Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä 

Venäjä kuluttaa neljänneksi eniten sähköä maailmassa ja maan sähköntuotanto-

markkinat ovat kasvussa. Fortumin liiketoiminnassa Venäjällä tulee pitkällä aika-

välillä olemaan suhteellisesti nykyistä suurempi rooli. Fortumin tavoite on tällä 

hetkellä luoda positiivista taloudellista lisäarvoa Venäjällä. OAO Fortumin mer-

kittävä investointiohjelma lisää yhtiön sähköntuotantokapasiteettia Venäjällä 

85 %:lla. Uuden kapasiteetin käyttöönoton myötä liiketoiminnan tehokkuus para-

nee. Lisäksi liiketoiminnan kannattavuuden oletetaan paranevan. (Fortum 2012a) 



   

9 

 

 

Rakennamme perustan tulevalle kasvulle 

Kehittyvien maiden nopean väestönkasvun takia sähkönkysynnän kasvu on siir-

tymässä pääasiassa Aasiaan. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen ja paikallisten 

ympäristöongelmien takia pitäisi olla kestäviä, CO2-päästöttömiä ja energiate-

hokkaita ratkaisuja. Sähkömarkkinoiden vapautumisen edetessä yksityisen pää-

oman tarve Aasian nopeasti kasvavissa ja kehittyvissä talouksissa lisääntyy. For-

tumille tulee tämän myötä uusia kasvumahdollisuuksia Aasiassa. (Fortum 2012a) 

2.1.3 Missio  

 

Kuvasta 1 näkee, että Fortumin missio on: Fortumin toiminnan tarkoitus on tuot-

taa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortum 

tarjoaa kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuottaa merkittävää lisäarvoa 

osakkeenomistajilleen. Fortumin missio kuvaa yhtiön sitoutumista kestävään kehi-

tykseen tarkoittaen tasapainoista taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun 

huomioonottamista yhtiön toiminnoissa (Fortum 2013f). 

2.1.4 Arvot  

 

Fortumin arvot määrittävät, miten yhtiö toimii asiakkaittensa, yhteistyökump-

paneittensa sekä työtovereittensa suhteen. Arvojen avulla on tarkoitus saavuttaa 

työlle asetut tavoitteet, kehittyä, kantaa vastuuta ja toimia kestävän kehityksen 

puolesta. (Fortum 2012b) Fortumin arvot ovat kaiken yhtiön toiminnan peruste 

(Fortum 2013f). Kuvassa 2 on esitelty Fortumin arvot tarkemmin. Fortumin arvot 

ovat vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys.  

 

Kuva 2. Fortumin arvot. (Fortum 2012b) 
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2.1.5 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 

 

Kuvassa 3 on esitelty Fortumin keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja sekä taloudel-

lisia tavoitteita. Luvut ovat vuoden 2012 lukuja.  

 

Kuva 3. Fortumin tunnusluvut ja taloudelliset tavoitteet. (Fortum 2013a) 

Kuvassa 4 on lisää Fortumin tunnuslukuja. Kuvasta ilmenee vuoden 2012 lukujen 

lisäksi luvut vuosien 2013 ja 2012 ensimmäisille vuosineljänneksille sekä ajanjak-

solle II/12-I/13 (viimeiset 12 kk). 

 

Kuva 4. Fortumin tunnuslukuja 1. (Fortum 2013e) 
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Kuvasta 4 nähdään, että Fortumin liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat 

nykyään pienemmät kuin aikaisemmin. Samoin tulos ennen veroja sekä tu-

los/osake on pienentynyt. Sen sijaan liiketoiminnan kassavirta on kasvanut. 

 

Kuvassa 5 on lisää Fortumin taloudellisia tunnuslukuja. Luvut ovat vuodelle 2012 

ja ajanjaksolle II/12-I/13 (12 kk). 

 

Kuva 5. Fortumin tunnuslukuja 2. (Fortum 2013e) 

Kuvasta viisi nähdään, että sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentti että oman pää-

oman tuottoprosentti on pienentynyt. Nettovelka/käyttökate on pysynyt samana, 

mutta vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate on pienentynyt hieman. 

 

Näiden kolmen kuvan luvut kertovat kaiken oleellisimman tiedon Fortumin talou-

dellisesta menestyksestä.  

2.1.6 Liiketoiminta 

 

Fortumin muodostavat neljä divisioonaa kuvan 6 mukaisesti.  

 

Kuva 6. Konsernin liiketoimintarakenne vuonna 2012. (Fortum 2013d) 
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Power-divisioonan vastuualueeseen kuuluu sähkön tuotanto ja kaupankäynti poh-

joismaisilla tukkusähkömarkkinoilla sekä asiantuntijapalveluiden tarjonta sähkön- 

ja lämmöntuottajille maailmanlaajuisesti. (Fortum 2013d) 

Heat-divisioona vastaa sähkön ja lämmön yhteistuotannosta sekä kaukolämmön 

jakelusta. Vuoden 2012 aikana Fortum jatkoi investoimista uuteen CHP-

tuotantoon sekä uusien kaukolämpö- ja kaukokylmätuotteiden kehittämistä. (For-

tum 2013d) 

Russia-divisioona vastaa sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. 

Sähkön myynti tapahtuu tukkumarkkinoilla ja lämmön taas paikallisilla markki-

noilla. (Fortum 2013d) 

Electricity Solutions and Distribution-divisioonan vastuulla on Fortumin sähkön 

vähittäismyynti ja sähkönsiirto. Divisioona koostuu kahdesta liiketoiminta-

alueesta: Distribution sekä Electricity Sales. (Fortum 2013d) 

 Loviisan voimalaitos 2.2

 

Fortum omistaa Loviisan voimalaitoksen, johon kuuluu kaksi laitosyksikköä. 

Voimalaitoksen tuottamaa sähköä käytetään perusvoimana ympäri vuoden kes-

keytyksittä. Voimalaitoksen kaksi yksikköä tuottavat sähköä valtakunnan verk-

koon vuosittain noin 8 terawattituntia. Tämä luku vastaa noin 10 prosenttia 

maamme sähkön tuotannosta. (Fortum 2013g) 

 

Loviisan voimalaitos kuuluu sekä käytettävyydeltään että turvallisuudeltaan maa-

ilman parhaiden ydinvoimalaitosten joukkoon. Loviisan voimalaitoksen koko 

käyttöhistorian ajan turvallisuutta ja toimintavarmuutta mittaavat tunnusluvut ovat 

olleet hyviä. Vuosittaiset käyttökertoimet ovat olleet lähes 90 prosenttia ja jopa 

ylikin. Vakavien käyttöhäiriöiden määrä onkin jäänyt vähäiseksi. (Fortum 2013g)  



   

13 

 

3 PROJEKTIEN RESURSSIEN HALLINTA 

 

Projekteissa resurssien hallinta on yksi tärkeimmistä, mutta toisaalta yksi vai-

keimmista tehtävistä (Munier 2013, s.187). Projektin toimintojen suunnittelun ja 

resurssisuunnittelun välillä onkin tärkeä yhteys. Projektitoiminta kuitenkin haastaa 

perinteisen resurssien hallinnan toimintatavan. (Söderlund & Bredin 2006, s.250) 

 

Resurssien hallintaa voidaan pitää yhtenä projektiorientoituneen yrityksen ydin-

prosesseista. Resurssien hallinnalla voidaan vaikuttaa siihen, miten yritys hyödyn-

tää resurssejaan ja siihen, miten työntekijät kokevat työsuhteensa. (Huemann et al 

2007, s.315) 

 

Projektiorientoineen organisaation projektiportfolio sisältää jatkuvasti monia eri-

tyyppisiä projekteja. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on koko ajan käyn-

nissä enemmän tai vähemmän projekteja. Tällaisessa tilanteessa on hyvin mahdol-

lista, että sama ihminen työskentelee eri projekteissa samaan aikaan ja mahdolli-

sesti eri rooleissa eri projekteissa. (Huemann et al. 2007, s.317) Juuri tällaisten 

tilanteiden takia kunnollinen resurssien hallinta on tärkeä osa projektityötä. Tämä 

johtuu siitä, että onnistunut resurssien hallinta on ainut tapa varmistaa, että samoja 

resursseja vaativat samanaikaisesti käynnissä olevat projektit pystytään toteutta-

maan.  

 

Toisaalta henkilö voi työskennellä samaan aikaan projektissa, mutta hoitaa myös 

omaa linjatyötään. Tämä tilanne tuo mukanaan haasteita kuten esimerkiksi resur-

soinnin määrityksen, allokoinnin ja roolien konfliktin henkilökohtaisella tasolla. 

(Huemann et al. 2007, s.317) Projektien resurssien hallintaa tehdessä on huomioi-

tava aina resurssin tekemän linjatyön viemä aika, jotta varmistetaan, että myös 

linjatöiden tekemiseen on riittävästi aikaa. 

 

Yksi projektityön perinteisistä haasteista on resurssien hallinta projektin aikana. 

Monesti projekteissa tulee ongelmia resurssien saatavuuteen tai käyttöön liittyen. 

Jossain tapauksessa syy tähän ongelmaan on projektibudjetti, joka rajaa resurssien 
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käyttöä euromäärien perusteella. (Kettunen 2009, s.162) Projektibudjetin ollessa 

tiukka voidaan joutua tilanteeseen, että projektiin tarvittavien lisäresurssien palk-

kaamiseen ei ole varaa, jolloin päädytään helposti kuormittamaan liikaa projektis-

sa jo mukana olevia.  

 

Yleistä on myös, että projekteissa taistellaan liian vähäisten henkilöresurssien 

aiheuttamien ongelmien kanssa. Projekteilla saattaa olla ongelmia löytää henkilöi-

tä, joilla on oikea osaamistausta. Toisinaan ongelma kärjistyykin juuri osaami-

seen. Tekijöitä kyllä olisi, mutta heidän osaamisensa ei sovellu kyseisiin tehtäviin. 

(Kettunen 2009, s.162) Resurssien vähyyttä on tarkasteltu tarkemmin luvussa 4.5. 

 

Projektipäälliköt voivat resurssien hallinnan prosessien avulla käyttää ihmisiä 

tehokkaammin projekteissa. Yksi resurssien hallinnan prosessien päätavoitteista 

on määrittää jokaisen rooli projektissa ja jakaa vastuualueet projektin tehtävistä. 

(Cervone 2007, s.32) Roolien ja vastuualueiden jakamisella pyritään siihen, että 

projektin tehtävät saataisiin jaettua niin, että kenelläkään ei olisi ylikuormitusta. 

  

Prosessien tehokas käyttö saa aikaan sen, että projektilla on käytössään henkilöitä, 

jotka ovat päteviä, sitoutuneita ja omaavat kokemusta tarpeellisista alueista. Näin 

projektille muodostuu projektiryhmä, joka toimii hyvin tiiminä. (Cervone 2007, 

s.32) Projektin onnistumisen kannalta toimiva projektiryhmä on tärkeä asia.  

 

Henkilöresurssien hallinta on strategisesti merkittävä tekijä kaikissa organisaati-

oissa. Projektiorientoitunut organisaatio ei ole poikkeus. Projektiorientoituneen 

organisaation erikoispiirteet luovat kuitenkin haasteita resurssien hallinnalle. Tä-

mä asia ei kuitenkaan ole kovin laajasti käsitelty asiaan liittyvässä kirjallisuudes-

sa. (Huemann et al 2007, s.315) Koska projekteja on käynnissä vaihteleva määrä, 

on työkuorman arvioiminen todella haastavaa. Projekteja voi tulla myös yllättäen, 

jolloin tilanne on hankala resurssien hallinnan kannalta.  

 

Projektit ja erilaiset ohjelmat ovat väliaikaisia organisaatioita. Tämän takia orga-

nisaation rakenne muuttuu joka kerta, kun uusi projekti alkaa. Tämä saattaa aihe-
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uttaa paineita. Yksiselitteisesti tämä tilanne vaikuttaa työorganisaatioon ja luo 

tarpeita uusille prosesseille. Näitä prosesseja ovat: 

 Työntekijöiden valitseminen projekteihin 

 Työntekijöiden vapauttaminen projekteista 

 Projektitehtävien liittäminen uraan. (Huemann et al 2007, s.316) 

 

Resurssien hallinta pitää sisällään henkilöiden keräämisen (määritellään vastuut, 

tehdään mahdollisesti organisaatiokaavio sekä määritellään työkuormat) ja tehtä-

vien jakamisen henkilöille. Monet edellä mainituista voidaan tehdä Gantt-

kaavioon tai muihin vastaaviin raportteihin, joita on saatavina projektien johtami-

sen ohjelmissa. (Pons 2008, s.88) Ongelmana on se, että projektien määrän ollessa 

todella suuri, niin työkalulta vaaditaan paljon. Työkalun on oltava riittävän selkeä 

ja helppokäyttöinen, jotta sillä pystytään hallitsemaan useiden projektien resursse-

ja. 

 Resurssisuunnittelu 3.1

 

Projektin aikataulun laadinta ja resurssisuunnittelu ovat keskenään vuorovaiku-

tuksessa. Ne muodostavat yhdessä yhtenäisen suunnitteluprosessin. Projektista 

riippuen voidaan joko aikataulu päättää ensin, minkä jälkeen etsitään sopivat re-

surssit tai vaihtoehtoisesti määrittää aikataulu saatavissa olevien resurssien pohjal-

ta. (Pelin 2011, s.143) Se kumpi edellä mainituista tavoista on parempi, riippuu 

projektin ominaisuuksista. Aikataulu kannattaa laatia ensiksi, jos projektin on 

pakko päättyä tiettyyn päivään mennessä. Jos projektiin tarvitaan juuri jokin tietty 

resurssi, on resurssisuunnitelma parempi laatia ensin. 

 

Monesti syy projektin aikataulujen pettämiseen on se, että resurssisuunnittelua ei 

ole tehty riittävän huolellisesti. Tästä johtuen voi olla, että tarvittava resurssi ei 

olekaan käytettävissä. Resurssipuute ilmenee ylitöinä, jatkuvana kiireenä ja myö-

hästelynä. (Pelin 2011, s.143) Jo aikataulun pitämisen kannalta on resurssien hal-

linnalla tärkeä merkitys projektin onnistumisessa. Resurssien hallinnan avulla 

voidaan varmistaa, että projektin aikataulu ei petä ainakaan resurssien puutteen tai 

osaamattomuuden takia.  
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Toimintaverkkoa voidaan käyttää apuna resurssisuunnittelussa. Toimintaverkko 

kuvaa graafisesti projektin tehtävät, tapahtumat ja tapahtumien väliset riippuvuu-

det (Pelin 2008, s.128). Näiden avulla saadaan selville projektin kriittinen polku. 

Kuvassa 7 on esimerkki toimintaverkosta. Kuvan toimintaverkossa on merkitty 

punaisilla laatikoilla toimintaverkon kriittinen polku. Kriittisen polun tehtävien 

keston avulla toimintaverkosta lasketaan projektin vähimmäiskesto. 

 

Kuva 7. Esimerkki toimintaverkosta. (Projektinhallinta 2013) 

Vaikka toimintaverkko olisi todella huolella laadittu, siitä ei ole hyötyä, jos ei ole 

resursseja suorittamaan toimintaverkossa määriteltyjä tehtäviä. Liian usein projek-

tisuunnittelu jää vain aikataulusuunnittelun tasolle, jolloin ei varmisteta resurssien 

saatavuutta sekä sitä, että he pystyvät tekemään töitä heille suunniteltujen työmää-

rien mukaisesti. (Pelin 1984, s.69) Tämänkin takia voidaan todeta, että resurssi-

suunnittelu on projektin onnistumisen kannalta todella tärkeää. 

 

Resurssisuunnittelun merkitys kasvaa entisestään siinä tapauksessa kun suunnitte-

lun kohteena ovat avainresurssit. Avainresursseilla tarkoitetaan ammattihenkilöitä, 

joita on vaikea korvata. (Pelin 1984, s.69) Resurssisuunnittelussa on tärkeää pyr-

kiä varmistamaan avainresurssien käytettävissä olo. On tärkeää, että avainresurssit 

tekevät ensisijaisesti sellaisia työtehtäviä, jotka vaativat avainresurssien erikois-

osaamista. 

 

Resurssisuunnittelu vaikuttaa aikataulun lisäksi projektin kustannuksiin. Projek-

teille aiheutuu lisäkustannuksia epätasaisesta kuormituksesta, ylitöistä ja hukka-

ajasta. (Pelin 2011, s.144) Kaikki edellä mainitut kustannukset johtuvat monesti 



   

17 

 

resurssisuunnittelun epäonnistumisesta. Kun kustannukset lisääntyvät ja aikataulu 

venyy, koko projektin onnistuminen kärsii. Tämänkin asian takia resurssisuunnit-

telu on keskeisessä asemassa projektin onnistumisen kannalta. 

3.1.1 Resurssisuunnitelma 

 

Resurssisuunnitelma on osa projektin johtamissuunnitelmaa. Siinä kerrotaan 

kuinka projektin resurssit määritellään, valitaan, vapautetaan sekä miten niitä joh-

detaan ja kontrolloidaan. Resurssisuunnitelman pitäisi sisältää seuraavat osat: 

 Roolit ja vastuut 

 Projektin organisaatiokaaviot 

 Henkilöstöhallintasuunnitelma. (PMBOK 2008, s.222–223) 

 

Hyvä resurssisuunnitelma pitää sisällään niin yksityiskohtaista tietoa kuin vain on 

mahdollista. Hyvä resurssisuunnitelma määrittelee kuhunkin tehtävään tarvittavan 

resurssilajin. Hyvässä resurssisuunnitelmassa jokaisella tehtävällä on tasan yksi 

omistaja. (Project insight 2013) 

  

Kun tehtäviin valitaan tekijöitä, on tärkeää tietää tehtävän kesto sekä tarvittavan 

resurssin käyttömahdollisuudet. On myös oleellista keskustella tekijän kanssa 

tehtävän kestosta. Tätä kautta pystytään analysoimaan projektin aikataulua siinä 

tapauksessa, että resurssilla ei ole rajoituksia käytettävyyden suhteen. Kestolla 

tarkoitetaan odotettua tehtävän toteuttamisen viemää aikaa, kun otetaan huomioon 

resurssien taitotaso ja käytettävyys. Keston pitäisi perustua todellisuuteen. Tämän 

takia otetaankin huomioon ihmisten tehollinen työaika arvioitaessa kestoa. (Pro-

ject insight 2013) 

 

Resurssisuunnitelmia on kahdenlaisia. Ensimmäinen niistä on hypoteettinen re-

surssisuunnitelma, joka perustuu vain resurssilajeihin ilman resurssin käytettä-

vyyden huomioimista. Toinen on todellinen resurssisuunnitelma, joka perustuu 

juuri resurssien käytettävyyteen. Hypoteettisen aikataulun avulla voidaan tehdä 

hypoteettinen resurssisuunnitelma, joka perustuu ainoastaan tarvittaviin resurssei-
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hin. (Project insight 2013) Hypoteettinen resurssisuunnitelma on ensimmäinen 

versio resurssisuunnitelmasta, mutta ei missään tapauksessa lopullinen versio. 

 

Kun laaditaan projektin alustavaa aikataulua ja resurssisuunnitelmaa, pitäisi kes-

kittyä pelkästään tekemään ne tarvittavien resurssien pohjalta. Myöhemmin, kun 

aikataulu ja resurssisuunnitelma ovat saaneet alustavan muotonsa, lähdetään miet-

timään resurssien käytettävyyttä ja sijoittamista tehtäviin. (Project insight 2013) 

Todellinen resurssisuunnitelma on tärkeää laatia huolellisesti, jotta varmistetaan 

resurssien käytettävyys ja oikeanlainen sijoittaminen tehtäviin. Näin tehtäessä on 

projektilla paremmat mahdollisuudet onnistua resurssien hallinnan näkökulmasta. 

 

Resurssien sijoittamisella on myös psykologisia puolia. Suurin osa ihmisistä halu-

aa saada selkeän kuvan työstä, joka täytyy tehdä. Resurssien pitäisi keskittyä yh-

teen tehtävään, jotta saataisiin aikaan parasta laatua oleva lopputulos. Tutkimukset 

ovat osoittaneet, että ihmisten, jotka hoitavat yhtä aikaa useampaa kuin kolmea 

työtehtävää, tehokkuus laskee huomattavasti. (Project insight 2013) Eri työtehtä-

vien määrän lisäksi on pidettävä huoli siitä, että työkuorma ei kasva yhdelläkään 

henkilöllä liian suureksi. Jos työkuorma on vaarassa kasvaa liian suureksi jollakin 

henkilöllä, niin osa henkilön työtehtävistä on siirrettävä toiselle henkilölle tai teh-

tävien aikataulua on muokattava. 

3.1.2 RBS 

 

RBS (Resource Breakdown Structure) on hierarkkinen rakenne, jossa on määritel-

ty tunnistetut resurssit resurssilajin mukaan. Resurssilajit pitävät sisällään tietoa 

taitotasosta, kehitystasosta ja muista projektille hyödyllisistä asioista. RBS on 

hyödyllinen siinä tapauksessa, kun organisoidaan ja raportoidaan projektin aika-

taulutietoja, jotka pitävät sisällään tiedot resurssien hyödynnettävyydestä. 

(PMBOK 2008, s.145) 

 

RBS voi auttaa myös auttaa selvittämään projektin kustannuksia, koska se on si-

doksissa organisaation kirjanpitojärjestelmään. (Heldman 2011, s.305) Tämä aut-

taa projektia, koska resurssien hallintaan liittyy olennaisesti myös kustannukset, 
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koska yleensä projekti pystyy käyttämään vain tietyn osan budjetistaan resurssien 

kustannuksiin. Lisäksi resurssien hallinnan epäonnistuminen johtaa monesti aika-

taulun pettämiseen, mikä johtaa kustannuksien kasvuun. 

3.1.3 Resurssisuunnittelun tavoitteet 

 

Resurssisuunnittelulla on muutamia tärkeitä tavoitteita. Näitä tavoitteitta ovat: 

 Aikataulun mukaisten resurssien saatavuuden varmistaminen ja siten aika-

taulun toteutuminen. 

 Avainresurssien käytön optimointi, jotta kuormitus saadaan tasaiseksi ja 

jatkuvaksi. 

 Resurssikustannusten minimointi. 

 Yritystason resurssien kokonaisvaltainen hallinta.  

o Henkilöstökapasiteetti pyritään sovittamaan vastaamaan projektien 

vaatimaa määrää.  

o Projektien käytettävissä olevien resurssien analysointi ja projektien 

aikataulujen mitoitus. 

o  Projektit priorisoidaan niin, että käytettävissä olevat resurssit riit-

tävät tärkeimpien projektien tekemiseen. (Pelin 2011, s.145) 

 

Nämä tavoitteet ovat niitä asioita, jotka ovat tärkeimpiä laadittaessa resurssisuun-

nitelmaa. Esimerkiksi aikataulun mukaisten resurssien saatavuuden varmistami-

nen ja aikataulun toteutuminen on pitkällä aikavälillä ajateltuna tärkeää projektin 

onnistumisen kannalta. Resurssisuunnitelma lähtee alusta alkaen väärään suun-

taan, jos resurssien saatavuutta ei varmisteta. 

 

Avainresurssien käytön optimointi on tärkeää, koska näin varmistetaan, että 

kuormitus pysyy tasaisena. Tasainen kuormitus on projektin etenemisen kannalta 

paras ratkaisu. Jos henkilöllä on pitkään ylikuormitusta, niin työn teho ja laatu 

kärsivät väistämättä. Resurssikustannusten minimointi on tärkeää, jotta projekti-

kustannukset pysyvät järkevinä. Kustannusten minimointiin pyritään järkevillä 

resurssiratkaisuilla. Esimerkiksi ylitöiden teettäminen ei ole kustannusten mini-

moinnin kannalta järkevää. 
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Yritystason resurssien kokonaisvaltainen hallinta on tärkeää, koska näin varmiste-

taan, että yritys pystyy toteuttamaan suunnitellut projektit. Jos resursseja ei riitä 

kaikkiin projekteihin, niin pyritään kokonaisvaltaisen hallinnan avulla priorisoi-

maan projektit niin, että ainakin tärkeimpiin projekteihin riittää tarvittavat resurs-

sit. 

3.1.4 Valmistelevat toimenpiteet 

 

Systemaattista resurssisuunnittelua tehdessä tarkistetaan ensiksi seuraavat asiat: 

 Mitkä ovat avainresursseja? 

 Mikä on kunkin resurssilajin vahvuus? 

 Ketkä ovat avainhenkilöt? 

 Miten projektin ulkopuolinen kuormitus otetaan mukaan? (Pelin 1984, 

s.70) 

 

Avainresurssien määrittely on tärkeä asia, koska resurssisuunnittelun vaatima 

työmäärä kasvaa, jos resursseja on paljon. Tämän takia on harkittava mitkä ryh-

mät ovat keskeisempiä. (Pelin 1984, s.70) Määrittelyn avulla päästään tekemään 

resurssisuunnitelmaa käyttäen tiedossa olevia resursseja ja laatimalla aikataulu 

projektin avainresurssien saatavuuden mukaan. Avainresursseihin liittyy olennai-

sesti niiden saatavuuden varmistaminen jo resurssisuunnitelmaa tehdessä. Ilman 

saatavuuden varmistamisesta voidaan päätyä tilanteiseen, että resurssit eivät ole 

käytettävissä silloin kun niitä tarvittaisiin. Avainresurssien saatavuuden varmis-

taminen on myös merkittävä tekijä projektin onnistumisen kannalta. 

 

Resurssilajin vahvuus on myös tärkeä määrittää. Resurssilajit ryhmitetään ensin 

lajeittain. Tämän jälkeen selvitetään mikä on kunkin resurssilajin vahvuus. Sa-

moin on myös mietittävä, onko olemassa joitain kapasiteetin lisäys- tai vähen-

nysmahdollisuuksia. (Pelin 1984, s.70) Resurssilajin vahvuudella tarkoitetaan sitä, 

että kuinka monta samaa resurssia yrityksellä on. Resurssilajin vahvuuden perus-

teella tiedetään onko kysymyksessä helposti käytettäväksi saatava resurssi vai 

resurssi, jota on vain rajoitetusti. Varsinkin jos kyseessä on avainresurssi, jonka 
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resurssilajin vahvuus on pieni, kannattaa resurssi kiinnittää projektiin nopeasti, 

jotta varmistetaan resurssin saatavuus. 

 

Avainhenkilöiden määritys on myös tehtävä. On mietittävä keiden tai minkä ryh-

mien suhteen resurssisuunnitelma on tehtävä henkilöittäin eli toisin sanoen keille 

on laadittava henkilökohtaiset työsuunnitelmat. (Pelin 1984, s.70) Tämä asia on 

tärkeä, koska henkilökohtaisten työsuunnitelmien avulla varmistetaan, että henki-

lö on projektin käytettävissä juuri silloin kuin projekti tarvitsee. 

 

Projektin ulkopuolinen kuormitus tulee ottaa myös huomioon. Varsin usein osalla 

resursseista on työtehtäviä myös projektin ulkopuolelta. Kuormitussuunnitelmaan 

olisikin saatava näkymään kaikki kyseisen resurssilajin tai henkilön työt. Jos näitä 

ei pystytä tarkasti määrittämään, on mahdollista varata tietty prosenttiosuus henki-

lön tehollisesta työajasta projektille. (Pelin 1984, s.70) Kun ulkopuolinen kuormi-

tus otetaan huomioon, pystytään varmistamaan, että kenellekään ei tule ylikuormi-

tusta. 

3.1.5 Projektien väliset riippuvuudet 

 

On muutamia asioita, jotka tulee huomioida, kun valitaan projekteja ja tarkastel-

laan projektiportfoliota. Yksi näistä asioista on projektien väliset riippuvuudet 

toisistaan. Koska projektit eivät ole ”saaria”, niillä on keskinäisiä riippuvuussuh-

teita projektiportfolion sisällä ja sen lisäksi ulkoisessa kontekstissa. (Rungi 2010, 

s.94,96) Projektien väliset riippuvuudet voivat vaikuttaa siihen, että milloin pro-

jekti kannattaa toteuttaa tai milloin se voidaan toteuttaa. Tämä vaikuttaa resurssi-

suunnitelman tekoon.  

 

Resurssien väliset riippuvuudet liittyvät resurssien saatavuuteen ja resurssien ja-

kamiseen. Resurssien riippuvuuksien tarkastelu on tehtävä, koska resursseja on 

yleensä saatavilla vain rajoitetusti. (Rungi 2010, s.94,96) Ilman tarkastelua voi-

daan päätyä siihen tilanteeseen, että haluttu resurssi ei ole tarvittavana ajankohta-

na vapaana. Tarkastelun kautta pystytään miettimään miten resurssit jaetaan pro-

jektien välillä niin, että paras hyöty saavutetaan. 
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Resurssien välillä esiintyy riippuvuuksia, kun useat projektit tarvitsevat samoja 

resursseja yhtä aikaa. Päätöksentekijät kiinnittävät eniten huomiota resurssien 

välisiin riippuvuuksiin, koska resurssien väliset riippuvuudet on havaittu haasta-

viksi. (Jerbrant 2013, s.370) Resurssien välisillä riippuvuuksilla on suuri merkitys 

resurssisuunnittelussa. Resurssisuunnitelmaa tehtäessä on tiedostettava, mitkä 

muut projektit ja linjatyöt tarvitsevat samaa resurssia ja milloin ne tarvitsevat sitä. 

Jos esimerkiksi kaksi projektia tarvitsee samaa resurssia samaan aikaan, niin pro-

jektien välinen tärkeysjärjestys määrää sen kumpi projekti resurssin saa. Toisaalta 

tarkastelemalla resurssien välisiä riippuvuuksia, voidaan pienin aikataulumuutok-

sin päästä tilanteeseen, jossa resurssi on kaikkien tarvitsevien käytettävissä. 

3.1.6 Riippuvuuksien ymmärtäminen 

 

Tekijöiden, tehtävien ja resurssien välisiä riippuvuuksia voidaan parhaiten ym-

märtää luokittelemalla ne prosessien strategisiin ja operatiivisiin tasoihin. Kaksi 

uudempaa projektijohtamisen työkalua keskittyy tähän asiaan. (Sandhu & Helo 

2006, s.608) Riippuvuuksien ymmärtäminen on tärkeä osa riippuvuuksien tarkas-

telua. 

 

Ensimmäinen työkaluista on tietokoneistettu verkostoanalyysityökalu, joka tunne-

taan nimellä ASDN (Agile supply-demand networks). Tätä työkalua voidaan käyt-

tää projektien strategisten verkostojen suunnitteluun. Toinen eli DSM (Design 

stucture matrix) analysoi projektien prosesseja taktisessa ja operatiivisessa mieles-

sä. DSM on yksi-ulotteinen matriisi, joka kuvaa riippuvuudet eri tehtävien, teki-

jöiden ja ympäristöparametrien mukaan. (Sandhu & Helo 2006, s.608) 

 

Jotta projektitoimintaa voidaan kehittää, on välttämätöntä ymmärtää seuraavien 

asioiden vaikutukset projektitoimintaan: 

 Tekijät, niiden väliset siteet ja keskinäiset vuorovaikutukset 

 Mukana olevat tehtävät, yhteydet tehtävien välillä ja tehtävien keskinäiset 

vuorovaikutukset 
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 Tarvittavat resurssit, resurssien väliset suhteet sekä niiden väliset vuoro-

vaikutukset. (Sandhu & Helo 2006, s.611) 

 

Projektista ei voi saada oikeaa kuvaa, jos edellä mainittuja kolmea asiaa ei ole 

eritelty analyysiä varten. Tehtävät kartoitetaan yleensä projektisuunnitelmissa. 

Kartoitus voidaan tehdä parhaiten kun hyödynnetään kehittyneitä menetelmiä ku-

ten DSM:ää. Tekijät ja niiden väliset siteet pitää muuttaa avainmuuttujamuotoon, 

jotta saadaan aikaiseksi verkostomalleja, jotka antavat kokonaiskuvan päätöksen-

tekoparametreja varten. (Sandhu & Helo 2006, s.611) 

 

Resurssinäkökulma puolestaan liittyy kapasiteetin hallitsemiseen ja organisaation 

muodostamiseen. Organisatorista DSM:ää voidaan käyttää työkaluna, jonka avul-

la määritetään tehtävät, jotka tehdään samassa vaiheessa sekä mitä resursseja tar-

vitaan kuhunkin vaiheeseen. ASDN ja DSM voivat olla hyödyllisiä työkaluja, kun 

muodostetaan projektitoiminnan rakenteellisia ja organisatorisia toimintoja. 

(Sandhu & Helo 2006, s.611) 

3.1.7 Kriittinen ketjumenetelmä 

 

Kriittistä ketjua hyödynnetään aikataulutoimintaverkon analysoinnissa. Kriittisen 

ketjun avulla voidaan muokata projektin aikataulua vastaamaan rajoitettuja resurs-

seja. Aikataulutoimintaverkko laaditaan aluksi toimintojen arvioitujen kestojen 

pohjalta huomioiden toimintojen vaatimat riippuvuudet sekä niiden määritetyt 

rajoitteet. (PMBOK 2008, s.155) Aikataulutoimintaverkko ei kuitenkaan sellaise-

naan vielä huomioi resurssien asettamia rajoitteita. Aikataulutoimintaverkkoa pi-

tää vielä muokata, jotta saadaan aikaan aikataulu, joka huomioi myös resurssit. 

 

Seuraavaksi suunnitellaan kriittinen polku. Kun kriittinen polku on saatu muodos-

tettua, muokataan sitä lisäämällä siihen resurssien käytettävyys. Näin saadaan 

aikataulu, joka on muodostettu resurssien asettamien rajoitteiden mukaisesti. Tu-

loksena saatu aikataulu muuttaa usein kriittistä polkua. (PMBOK 2008, s.155) 

Tämä aikataulu on totuudenmukaisempi projektiaikataulu, koska se huomioi re-

surssien käytettävyyden aiheuttamat muutokset aikatauluun. 
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Resurssirajoitteinen kriittinen polku tunnetaan kriittisenä ketjuna. Kriittisessä ket-

jumenetelmässä lisätään kestopuskureita kriittiseen polkuun. Kriittisen ketjun kes-

topuskurit ovat ei-työtä olevia aikataulutoimintoja, joiden avulla hallitaan epä-

varmuuksia. Yksi näistä puskureista tunnetaan nimellä projektipuskuri. Tämä 

puskuri sijoitetaan kriittisen ketjun loppuun turvaamaan suunnitellun päättymis-

päivän onnistumista. (PMBOK 2008, s.155) Puskureiden avulla on tarkoitus var-

mistaa, että suunniteltu projektiaikataulu onnistuu. 

 

Apupuskurit, jotka tunnetaan ruokintapuskureina, sijoitetaan kohtiin, joissa on 

ketjusta riippuvaisia tehtäviä. Näitä tehtäviä ei ole merkitty kriittiseen ketjuun, 

mutta ne vaikuttavat siihen. Näiden puskurien avulla varmistetaan, että kriittinen 

ketju ei eroa syöttöketjusta. (PMBOK 2008, s.155) Nämä puskurit ovat tärkeässä 

roolissa aikataulussa, koska niiden avulla varmistetaan, että kriittiseen ketjuun 

vaikuttavat tehtävät tehdään aikataulussa. Näin varmistetaan, että koko projekti 

pysyy aikataulussa. 

 

Puskurin koko määrittyy sen mukaan mikä on puskurin aikaansaaneen tehtäväket-

jun epävarmuus. Puskuritoimintojen määrittelyn jälkeen aikataulutetaan suunnitel-

lut toiminnot viimeisiin mahdollisiin aloittamis- ja lopettamispäivämääriin. Näin 

ollen sen sijaan, että johdettaisiin kaikkia toimintaverkon haaroja, kriittisen ketjun 

menetelmä keskittyy johtamaan jäljellä olevia puskurikestoja verraten niitä jäljellä 

oleviin tehtäväketjujen kestoihin. (PMBOK 2008, s.155) Tällä tavalla varmiste-

taan projektin pysyminen aikataulussa. Aikataulussa pysyminen on resurssien 

hallinnan kannalta tärkeää, koska resurssit saattavat olla vain rajoitetun ajan käy-

tettävissä. 

 Resurssisuunnittelun vaiheet 3.2

 

Kun ajatellaan yksittäistä projektia, niin resurssisuunnittelussa on kaksi vaihetta: 

1. Resurssilaskenta 

2. Resurssitasaus (Pelin 2011, s.147) 
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Resurssilaskennan avulla selvitetään alkuperäisen aikataulun mukainen kuormi-

tus. Resurssilaskennassa tehtävät tehdään aikaisimmassa mahdollisessa vaiheessa 

(eli loogisten riippuvuuksien mukaan). Tämä tapa on harvoin optimaalinen resurs-

sien kuormituksen kannalta. (Pelin 2011, s.147) Jos käytetään vain resurssilasken-

taa resurssisuunnittelussa saattaa käydä niin, että resurssit ovat jollain hetkellä 

ylikuormitettuja ja toisessa ajankohdassa töitä ei ole juuri ollenkaan. 

 

Resurssitasauksessa hyödynnetään ensiksi toimintaverkon pelivaroja. Tämän jäl-

keen selvitetään muut mahdollisuudet, kuten esimerkiksi työjärjestyksen muutta-

minen tai resurssimäärien muuttaminen. (Pelin 2011, s.147) Resurssitasauksessa 

pyritään tasaisempaan työkuormaan kuin resurssilaskennassa. Resurssitasaus on 

siinä mielessä parempi resurssien hallinnan keino, koska ylikuormitusta ei pitäisi 

syntyä kovin helposti. Resurssitasauksen jälkeenkin voi vielä ilmetä ylikuormitus-

ta, mutta se on lähinnä lyhytkestoista. 

3.2.1 Resurssilaskenta 

 

Toimintaverkkoaikataulu antaa hyvän pohjan tehdä sekä projektin resurssilaskenta 

että resurssitasaus. Toimintaverkossa kuvataan: 

 Tehtävät 

 Kunkin tehtävän kesto 

 Tehtävän vaatimat resurssit 

 Tehtävien väliset riippuvuudet. (Pelin 2011, s.148) 

 

Toimintaverkko, joka laaditaan edellä mainittujen asioiden pohjalta, ilmaisee pro-

jektin kriittisen polun sekä projektin tehtävien pelivarat. (Pelin 2011, s.148) Toi-

mintaverkon pohjalta pystytään projektin aikataulua säätämään resurssien käytet-

tävyyden mukaisesti.  

 

Projekteissa on mukana useita eri resurssilajeja, mikä aiheuttaa haasteita etsittäes-

sä resurssien kokonaisoptimia. Eri projektiohjelmien avulla pystytään nopeasti 

selvittämään mitä eri aikataulu- ja resurssivaihtoehtoja projekteille on olemassa. 

(Pelin 2011, s.148) Eri vaihtoehtojen kartoittaminen on tärkeä osa resurssisuunnit-
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telua, koska näin päästään todennäköisemmin vaihtoehtoon, joka on toimivin re-

surssien kannalta. 

 

Projektiohjelmilla pystytään myös laskemaan projektin aikana tulleiden muutos-

ten vaikutukset resurssitarpeeseen. Resurssikuormituksen laskennan mahdollista-

miseksi pitää ensin laskea tehtävien työkuorma niiden keston lisäksi. Työmäärän 

ja keston välillä on yhtälö:  

 kesto= työmäärä/resurssimäärä. (Pelin 2011, s.148) 

 

Resurssilaskentaa tehtäessä on huomioitava projektin työkuorman lisäksi kaikki 

muu työkuormitus, kuten esimerkiksi: 

 Muut projektit 

 Pysyvät linjatehtävät 

 Esimiestehtävät 

 Ennustettavissa olevat kiiretyöt. (Pelin 2011, s.149) 

 

Muut työkuormat voidaan ajoittaa resursseille samalla tavalla kuin projektin teh-

tävät tai vaihtoehtoisesti ottaa huomioon keskimääräisenä prosenttina resurssin 

kapasiteetista. (Pelin 2011, s.149) Muiden työkuormien huomioiminen on tärkeää, 

koska ne saattavat vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka paljon aikaa resurssilla on 

käytettävissä projektin töihin. 

 

Resurssilaskenta suoritetaan erikseen kaikille käytettäville resurssilajeille. Resurs-

silajin työkuormitus lasketaan aikataulusta, minkä jälkeen se kuvataan joko graa-

fisesti tai numeerisesti ajan funktiona. (Pelin 2011, s.149) Työkuormituksen esit-

täminen kuvaajassa antaa nopeasti tiedon siitä miten kuormitus jakautuu. Kuvaa-

jasta nähdäänkin helposti mahdolliset kuormitushuiput. 

3.2.2 Resurssitasaus 

 

Projektiaikataulun ensimmäisen version laadinnan perustana on se, että kaikki 

tehtävät aloitetaan heti kun edeltävät tehtävät ovat valmiit. Tällöin projektilla on 

yksi tehtäväketju eli kriittinen polku, joka määrää milloin projekti voi aikaisintaan 
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päättyä. Muilla tehtävillä taas on pelivaraa. (Pelin 2011, s.150) Nämä tehtävien 

pelivarat ovat tärkeässä osassa kun lähdetään toteuttamaan resurssitasausta. 

 

Resurssitasauksessa käytetään toimintaverkon pelivaroja hyödyksi. Resurssi-

kuormituksen tasaamiseen on useita mahdollisuuksia: 

 Tehtävien ajoituksen siirtäminen pelivarojen sisällä siten, että saadaan eri 

resurssilajeille tasainen ja jatkuva kuormitus. 

 Tutkitaan, voidaanko tehtävien riippuvuuksia muokata niin, että kuormitus 

tasoittuisi. 

 Tarkistetaan, voidaanko ja kannattaako siirtää lisäresursseja kriittiselle po-

lulle ja näin lyhentää projektin kestoa. 

 Kuormitukseen voidaan joskus vaikuttaa muuttamalla tehtävän kestoa. 

(Pelin 2011, s.150) 

 

Resurssitasausta käytetään aikatauluverkoston analyysityökaluna siinä vaiheessa, 

kun aikataulu on arvioitu kriittisen polun menetelmän mukaisesti. Resurssitasaus-

ta käytetään siinä tapauksessa, että jaetut tai kriittiset resurssit ovat käytettävissä 

vain tiettyinä aikoina, rajoitetuissa määrin tai varmistamaan, että resurssien käyttö 

pysyy tietyllä tasolla. Resurssitasaus saattaa johtaa kriittisen polun muutokseen. 

(PMBOK 2008, s.156) Resurssitasaus on tärkeää tehdä varsinkin silloin kun jol-

lain resurssilla on selvä ylikuorma jossain vaiheessa projektia tai jos työt jakautu-

vat epätasaisesti. Jos resurssi on käytettävissä vain tietyllä ajanhetkellä, on projek-

tin aikataulua muokattava. Tämän jälkeen on hyvä resurssitasauksen keinoin var-

mistaa, että kuormitukset pysyvät tasaisina. 

 

Resurssitasauksella voi olla merkittävä vaikutus alustaviin arvioihin tarvittavien 

resurssien määrästä ja lajista. Siinä tapauksessa, että resurssitasausanalyysi muut-

taa projektin resurssivaatimuksia, pitää projektin resurssivaatimukset päivittää. 

(PMBOK 2008, s.159) Resurssitasausta tehdessä voidaan huomata, että ylikuor-

mitusta ei saada poistettua vain muokkaamalla aikataulua, vaan resursseja on pak-

ko lisätä ylikuorman välttämiseksi. 
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Resurssitasauksen tekeminen aloitetaan suurimmista kuormitushuipuista sekä tär-

keimmistä resurssilajeista. Tasausta tehdessä on huomioitava, että yhden työn 

ajoituksen muuttaminen vaikuttaa kaikkiin siihen liittyviin töihin. Tehtävien siir-

tyminen voi aiheuttaa epätasaisuutta resurssien kuormituksessa. (Pelin 2011, 

s.150) Tehtävien siirtoa tehtäessä on pidettävä huoli siitä, että lopputuloksena olisi 

tehtäväketju, jossa kuormitukset jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti. 

 

Yleensä yhden avainresurssin kuormituksen tasaus auttaa tasoittamaan myös mui-

den resurssien kuormitusta. Projekteissa, joissa eri resurssienlajien työn etenemi-

nen limittyy toisten resurssilajien työn etenemiseen, on kartoitettava työryhmien 

vahvuudet niin, ettei mikään osapuoli joudu odottamaan. (Pelin 2011, s.150) Re-

surssitasaus on haastavaa, koska on huolehdittava, että kuormitus olisi mahdolli-

simman tasaista, mutta samalla on huolehdittava, että töiden alkua ei jouduttaisi 

odottamaan. Eri vaihtoehtoja kokeilemalla löydetään kuitenkin todennäköisesti 

aikatauluratkaisu, jolla projekti saadaan tehtyä sekä ilman turhia odottamisia että 

resurssien ylikuormitusta. 

 

Kaikkien resurssilajien tasaisuutta saavutetaan harvoin samanaikaisesti. Tämän 

takia resurssilajit asetetaan tärkeysjärjestykseen sen mukaan, mitkä niistä on tär-

keintä saada tasatuiksi. Tärkeysjärjestykseen asettamisen kriteereinä voidaan käyt-

tää resurssien hankintamahdollisuuksia, hankintakustannuksia ja epäjatkuvuudesta 

aiheutuvia kustannuksia. (Pelin 2011, s.150) Kun resursseja laitetaan tärkeysjär-

jestykseen, on hyvä muistaa mitkä resurssit ovat projektin avainresursseja. Nämä 

resurssit kun ovat projektin onnistumisen kannalta todella merkittäviä. Projektin 

kannalta on tärkeää, että resurssilajien tasaisuus saavutetaan näiden resurssien 

kohdalla. 

 

Jos tasaus ei onnistu halutulla tavalla, on viimeisenä vaihtoehtona projektin lop-

pumisajankohdan siirtäminen. Tähän tilanteeseen ajaudutaan usein, jos resurssi-

suunnittelua ei ole tehty ollenkaan. (Pelin 2011, s.150) Tämä ei kuitenkaan ole 

toivottu lopputulos yleensä, koska projektin aikataulun venyminen aiheuttaa väis-

tämättä lisäkustannuksia. Projektin aikataulun venymisestä voi olla myös muita 
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haittoja kustannusten kasvun lisäksi. Esimerkiksi projektin aikataulun venyminen 

voi aiheuttaa toisen projektin aloituksen viivästymisen. 

 

Projektinhallintaohjelmista löytyvät resurssilaskenta ja automaattinen resurssi-

tasaus ovat hyödyllisiä piirteitä projektien resurssiohjauksen tueksi. Kuormituksen 

laskenta ja tilanteen ylläpito jää usein tekemättä, koska se vaatii manuaalisesti 

tehtynä suurta työmäärää. Jos projektin toimintaverkko on laadittu ohjelmalla, 

niin resurssilaskenta helpottuu ja tilanteen muuttuessa tiedot on helppo päivittää. 

(Pelin 2011, s.153) Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että kuormituksen 

muuttuessa se myös päivitetään resurssien hallintaohjelmaan, koska muuten pro-

jekti voi huomata olevansa ongelmatilanteessa liian myöhään. Ongelmatilanne voi 

olla esimerkiksi se, että tarvittava resurssi ei olekaan käytettävissä uuden kuormi-

tuksen vaatimaa aikaa.  

3.2.3 Resurssien yliallokointi ja resurssitasaus 

 

Resurssitasaus on välttämätöntä siinä tapauksessa, että resurssit on yliallokoitu. 

Tällaisia tapauksia ovat: 

 Resurssit on valittu kahteen tai useampaan samanaikaiseen toimintoon. 

 Jaetut tai kriittiset resurssit ovat käytettävissä ainoastaan tiettyinä aikoina 

tai vain rajoitetuissa määrin. (PMBOK 2008, s.156) 

 

Resurssien yliallokointi on ongelmana vaikeampi ratkaista kuin resurssien aliallo-

kointi. Resurssitasaus pyrkii tasoittamaan resurssien kiinnityksiä toimintoihin. 

Toiminnot halutaan tehdä niin, että resurssia ei ylikuormiteta aikataulussa pysy-

misen takia. Yleensä resurssit allokoidaan ensimmäisenä kriittisen polun tehtäviin. 

(Heldman 2011, s.178) Yliallokoimistapauksessa voidaan hyödyntää toimintaver-

kon pelivaroja, kun mietitään miten resurssitasaus voidaan toteuttaa. 

 

Monesti yliallokoitujen resurssien resurssitasaus pidentää projektin kestoa. Re-

surssien kiinnittämisen jälkeen aikataulua täytyy muokata, jos projekti pitää saada 

tiettyyn päivään mennessä valmiiksi. Näin varmistetaan tehtävien aikataulussa 

pysyminen. (Heldman 2011, s.178) Jos projektilla on tiukka aikataulu, on hyvä 
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miettiä olisiko mahdollista lisätä resursseja projektiin, jotta aikataulussa pystyttäi-

siin. 

 

Aikataulun muokkaus saattaa vaatia, että avainresursseja siirretään ei-kriittisistä 

tehtävistä kriittisen polun tehtäviin tai, että muokataan projektin tehtäviä. Toinen 

vaihtoehto on se, että niitä resursseja, joilla on vapaata aikaa, uudelleen allokoi-

daan kriittisen polun tehtäviin, jotta tehtävät pysyisivät aikataulussa. (Heldman 

2011, s.178) Resurssien, joilla on vapaata aikaa, uudelleen allokoimista rajoittaa 

kuitenkin se, että joitakin projektin tehtäviä pystyy toteuttamaan vain tietyt henki-

löt. Tämän takia pitääkin yliallokoimistapauksessa varmistaa, että ne ihmiset, joita 

tarvitaan tietyn työn tekemiseen tekevät ensisijaisesti juuri tätä työtä. Näiden ih-

misten muita töitä voidaan uudelleen allokoida muille. 

 

Projektipäällikkö voi toteuttaa resurssitasauksen usealla eri tavalla. Näitä tapoja 

ovat: 

 Tehtävän aloittamisen viivästyttäminen, jotta avainresurssi on käytettävis-

sä 

 Tehtävien mukauttaminen sillä tavoin, että niitä voidaan antaa aliallo-

koiduille resursseille 

 Ylitöiden vaatiminen työntekijöiltä 

 Tehtävän jako useampaan osaan, jolloin tehtävän kriittisen osan voi hoitaa 

kokenut henkilö ja ei-kriittisen osan henkilö, joilla on vähemmän koke-

musta. (Heldman 2011, s.178) 

3.2.4 Resurssitasaus muissa tapauksissa 

 

Resurssitasausta käytetään yliallokointitapauksen lisäksi siinä tapauksessa, että 

resurssit ovat aikarajoitteisia (varsinkin silloin, kun resurssit ovat osa kriittisen 

polun toimintoja). Resurssitasausta käytetään myös, kun pitää noudattaa tiettyjä 

aikataulun päiviä, eikä ole varmuutta siitä, että ovatko resurssit käytettävissä. 

(Heldman 2011, s.178) Jos resurssit ovat aikarajoitteisia eli käytössä vain tietyllä 

ajan hetkellä, niin niihin liittyvät toiminnot on pakko toteuttaa tietyllä ajan hetkel-

lä. Tämä vaikuttaa siihen, että mitä kaikkia toimintoja voi samanaikaisesti toteut-
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taa ilman, että resursseja ylikuormitetaan. Jos on pakko noudattaa tiettyjä aikatau-

lun päiviä, niin resurssitasauksen avulla varmistetaan, että tarvittavat resurssit 

saadaan tekemään nämä toiminnot. Tämä voi tarkoittaa sitä, että resurssit on siir-

rettävä pois joistakin muista toiminnoista. 

 

Resurssitasaukseen liittyy resurssien sitominen tiettyihin tehtäviin. Verrattaessa 

aikatauluun liitettyjä toimintoja ja resurssien määrää toisiinsa, huomataan mones-

ti, että resursseja on liian vähän toteuttamaan aikataulussa olevat toiminnot. 

(Heldman 2011, s.178) Tätä ongelmaa voidaan ratkoa resurssitasauksella. Jos re-

sursseja on liian vähän toteuttamaan aikataulussa olevat toiminnot, voidaan joko 

lisätä resurssien määrää, jotta toiminnot voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti 

tai hyödyntää toimintaverkon pelivaroja ja siirtää toimintoja niin, että alkuperäi-

nen resurssimäärä pystyy toteuttamaan ne. 

3.2.5 Resurssien allokointi käänteisessä järjestyksessä 

 

Resurssien allokointia käänteisessä järjestyksessä käytetään siinä tapauksessa, että 

avainresursseja tarvitaan tietyssä vaiheessa projektia. Lisäksi avainresurssit ovat 

ainoita, jotka voivat suorittaa tehtävän. Tämä allokointitapa vaatii sitä, että resurs-

sit aikataulutetaan käänteisessä järjestyksessä (eli aloittaen projektin päättymis-

päivästä kun yleensä aloitetaan projektin alusta). Näin varmistetaan, että avainre-

surssi saadaan kiinnitettyä oikeaan ajankohtaan. (Heldman 2011, s.178) 

 

Tämä allokointitapa on hyvä tapa varmistaa avainresurssien kiinnitys oikeaan 

ajankohtaan. Lisäksi projektin ajoittaminen onnistuu niin, että avainresurssit ovat 

varmasti saatavilla. Aikataulutus käänteissä järjestyksessä voi kuitenkin olla vai-

keampaa kuin aikataulutus projektin alusta aloittaen.  

3.2.6 Resurssiaikataulut 

 

Arvioitaessa resurssien käyttöä hyödynnetään tietoa resurssien käytettävyydestä 

suunniteltuna toiminta-aikana. Resurssiaikataulut määrittelevät milloin ja kuinka 

kauan tunnistetut resurssit ovat käytettävissä projektin aikana. Tiedot voivat olla 
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joko toiminto- tai projektitasolla. (PMBOK 2008, s.143) Resurssiaikataulut ovat 

hyödyllisiä kun tehdään projektin resurssisuunnitelmaa. Niiden avulla on helppo 

hahmottaa milloin tarvittava resurssi on käytettävissä ja tämän pohjalta pystytään 

miettimään projektin aikataulua.  

 

Resurssiaikataulut tehdään osana resurssien toiminnan arvioimisprosessia. Re-

surssiaikataulu voi pitää sisällään tiedot resurssien lajista, käytettävyydestä sekä 

osaamisesta. (PMBOK 2008, s.148) Resurssiaikataulujen tiedot toimivat käytän-

nössä syöttötietoina resurssien toiminnan arvioimisprosessissa (Heldman 2011, 

s.349). Resurssiaikatauluista saadaan paljon hyödyllistä tietoa, kun mietitään mit-

kä resurssit pystyvät toteuttamaan projektin vaatimat toiminnot. 

 

Resurssiaikataulujen avulla saadaan tietoa siitä, mitkä resurssit toimivat projektis-

sa ja milloin ne toimivat. Tämä auttaa määrittämään resurssien kustannuksia pro-

jektin aikana. (PMBOK 2008, s.176, Heldman 2011, s.211) Resurssien aiheutta-

mien kustannusten seuranta on tärkeä osa projektin seurantaa. Tällöin pystytään 

huomaamaan jos resurssien aiheuttamat kustannukset nousevat suunnitelluista ja 

tarvittaessa toimimaan niin, että kustannukset eivät nouse liikaa.  

3.2.7 Resurssihistogrammi 

 

Henkilöstönhallinnan johtamissuunnitelma kuvaa tarpeelliset aikaraamit projekti-

ryhmän jäsenille, joko jokaiselle yksinään tai yhdistetysti. Lisäksi se kuvaa myös 

milloin hankintaprosessit, kuten esimerkiksi rekrytointi tulisi aloittaa. Resurssihis-

togrammi on yksi työkalu resurssien kaavioimiseen. (PMBOK 2008, s.224) 

 

Resurssihistogrammi eli pylväsdiagrammi osoittaa kuinka paljon projekti vaatii 

henkilöltä, osastolta tai koko projektiryhmältä aikaa. Vaadittu aika kuvataan joko 

viikko- tai kuukausitasolla. (PMBOK 2008, s.224) Resurssihistogrammissa re-

surssit voidaan kuvata henkilökohtaisesti, tiimikohtaisesti tai toimintokohtaisesti 

(Heldman 2011, s.308). Resurssihistogrammin avulla saadaan nopeasti kuva re-

surssikiinnityksistä ja se on tämän takia hyödyllinen työkalu projektien resurssi-

hallinnassa. 
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Kuvaajassa voi olla mukana vaakatasossa oleva viiva, joka kuvaa tietyn resurssin 

käytettävyyttä. Jos pylväs ulottuu korkeammalle kuin tämä viiva, niin on tarpeen 

tehdä resurssitasaus. Resurssitasaus voidaan tehdä esimerkiksi lisäämällä resursse-

ja tai muokkaamalla projektin aikataulua. (PMBOK 2008, s.224) Tämä viiva no-

peuttaa ylikuormituksen huomaamista ja siihen reagoimista. Olisi hyvä, että jos 

resurssihistogrammi laaditaan, niin resurssien kohdalle merkittäisiin tällä viivalla 

käytettävyys auttamaan kuvaajan tulkitsemisessa. 

3.2.8 Henkilötason kuormitussuunnittelu 

 

Kun kyseessä on asiantuntijuutta vaativa projekti, ei pelkkä kokonaisvahvuuden 

laskenta riitä. Eri henkilöillä on aikaisemmista projekteistaan erilaiset kokemus-

taustat. Lisäksi osa henkilöistä on voinut erikoistua oman ammattialueensa sisällä. 

Asiantuntijaprojekteissa resurssilaskenta ja – tasaus onkin vietävä henkilökohtai-

sen työsuunnitelmien tasolle. (Pelin 2011, s.154) Avainresursseille on aina hyvä 

tehdä henkilötasolla oleva kuormitussuunnitelma, koska ne ovat resursseja, joita 

ei voida helposti korvata. 

 

Tarkastelemalla resursseja yksilötasolla pystytään tarkentamaan ajankäyttöön vai-

kuttavia, projektin ulkopuolisia seikkoja. Jokaiselle henkilölle pystytään erikseen 

arvioimaan, paljonko tämä voi käyttää aikaa projektin tekemiseen. Käytettävissä 

olevaa aikaa pienentää esimerkiksi: 

 Aikaisemmista projekteista tuleva kuormitus 

 Hallinnolliset tehtävät 

 Erilaiset työryhmät 

 Myynnin tuki, uudet tarjoukset 

 Opastustehtävät, perehdyttäminen. (Pelin 2011, s.154) 

 

Jotta henkilötasoinen kuormitussuunnitelma on totuudenmukainen, pitäisi saada 

tiedot edellä mainituista henkilön mahdollisten muiden tehtävien vaatimasta ajas-

ta. Nämä voidaan määritellä joko jokainen muu tehtävä erikseen tai prosenttiosuu-

tena henkilön työajasta. Käytettävyyden määrittelyä vaikeuttaa se, että henkilön 



   

34 

 

muu kuormitus saattaa vaihdella todella paljon eri ajankohtina. Henkilön käytettä-

vyyden seuranta vaatii jatkuvaa tarkastelua ja tiedon päivittämistä kuormituksen 

muuttuessa. 

 

Toimintaverkon pelivaroja voidaan käyttää myös henkilötason kuormituksen ta-

sauksessa. Joissakin tapauksissa tasausta voidaan yksinkertaistaa ottamalla jo toi-

mintaverkkoa tehdessä huomioon resurssiriippuvuudet. Pelivarojen käyttö ei kui-

tenkaan aina riitä, vaan joskus kuormitus on tasattava muilla keinoin. Näitä keino-

ja ovat: 

 Tehtävien siirto henkilöiden välillä 

 Lisäresurssien hankinta 

 Ylityöt 

 Tehtävien riippuvuuksien muuttaminen teknisillä ratkaisuilla. (Pelin 2011, 

s.155) 

 

Edellä mainitut keinot ovat sinällään hyviä keinoja kuormituksen tasaamiseen, 

mutta esimerkiksi ylityöt eivät voi olla kovin pitkäaikainen ja laaja ratkaisu, koska 

ihmiset eivät pysty kovin pitkään tekemään pitempää työpäivää. Tehtävien siirto 

henkilöiden välillä ei ole aina mahdollista, koska jotkut tehtävät voivat olla sellai-

sia, että vain tietty ihminen pystyy ne hoitamaan. 

 

Lisäresurssien hankintaa on syytä pohtia tarkkaan, koska ihmisten sisään ajaminen 

projektiin kestää aina jonkin aikaa. Lisäresurssien hankinta voi jopa huonontaa 

tilannetta. Tietenkin jos lisäresurssit ovat jo valmiiksi perillä tehtäviin liittyvistä 

asioista, niin etuja voidaan saavuttaa. 

 

Projektin aikataulun toimenpiteiden alkaessa muotoutua jaetaan ne projektiin osal-

listuvien henkilöiden kesken. Kaikille projektiin osallistuville tulisi laatia oma 

aikataulu. Projektipäällikön tulisi myös arvioida jokaisen henkilön kanssa tämän 

aikataulun realistisuutta. (Karlsson & Marttala 2001, s.90–91) Kun projektipääl-

likkö varmistaa resurssin kanssa, että aikataulu on realistinen, niin projektin aika-
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taulu on varmemmin toteutettavissa. Resurssit tietävät yleensä itse parhaiten kuin-

ka paljon tiettyyn työhön menee aikaa. 

 

Projektipäällikön vastuulla on varmistaa, että jokainen projektin jäsen ymmärtää, 

miten paljon hänen työtehtävänsä vaativat aikaa sekä kuinka haastavia tehtävät 

ovat. Suurissa projekteissa tätä suunnittelua pitäisi tehdä jatkuvasti pari kuukautta 

eteenpäin. (Karlsson & Marttala 2001, s.90–91) Aikataulun ja työmäärän päivit-

täminen aina tilanteen muuttuessa on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. On 

myös tärkeää, että resurssit tietävät projektiin lähtiessään kuinka paljon aikaa re-

surssin tekemät työt vievät ja kuinka vaativia ne ovat. Tällä tavoin voidaan var-

mistaa, että resurssi sitoutuu kunnolla projektiin eikä ole niin suurta pelkoa resurs-

sin vetäytymisestä projektista pois. 

 

Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää luoda ilmapiiri, jossa projektin jäsen 

pystyy sanomaan, jos ei usko projektin aikataulun pitävän. Tällaisessa tilanteessa 

projektipäällikön tulisi lisätä voimavaroja, pidentää aikataulua tai jakaa tehtävät 

uudelleen projektin jäsenten kesken. (Karlsson & Marttala 2001, s.91) Olisi hyvä 

kannustaa projektitiimin jäseniä kertomaan heti omista epäilyksistään aikataulun 

pitämisen tai työkuorman suhteen. Näin projekti pystyy ennakoimaan haastaviksi 

muuttuvia tilanteita ja projektin toteutus ei kärsi.  

 

Henkilökohtaisesta aikataulusta selviää henkilön kaikki muut sitoumukset, joilla 

on vaikutusta resurssien suunnitteluun. (Forsberg et al. 2003, s.174) Henkilökoh-

taisesta aikataulusta saa helposti kuvan siitä, että kuinka paljon kullakin henkilöllä 

on aikaa projektille. Muiden sitoumusten määrä vaikuttaa oleellisesti siihen, että 

voidaanko henkilöä käyttää projektissa.  
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4 MONIPROJEKTIHALLINTA 

 

Organisaatio, jossa useat projektit käyttävät samoja yhteisiä resursseja ja asiantun-

tijaryhmiä, toimii moniprojektiympäristössä. Tämän kaltainen tilanne on varsin 

yleinen. (Pelin 2011, s.156) Yhteisten resurssien käyttö vaatii toimivaa resurssien 

hallintaa, jotta saadaan sekä paras hyöty resursseista että jaettua resurssit oikein 

projektien kesken. 

 

Moniprojektiympäristössä projektipäälliköt joutuvat hyödyntämään rajoitettuja 

resursseja, jotka pitää jakaa useiden projektien kesken. Projektien kestojen ja re-

surssien allokoinnin samanaikainen johtaminen on monimutkainen prosessi. Mo-

nesti tässä prosessissa törmätään siihen, että osainottajilla on keskenään konflik-

tissa olevia kiinnostuksen kohteita. Nämä kiinnostuksen kohteet tulisi painoarvoit-

taa ja arvioida. (Caniëls & Bakens 2012, s.164)  

 

Resurssisuunnittelua tehtäessä on tärkeää muistaa, että myös projektien tärkeys-

järjestyksellä on väliä. Moniprojektiympäristössä tärkeintä on, että kaikista vält-

tämättömillä projekteilla on niiden tarvitsemat resurssit. Tämä tarkoittaa sitä, että 

projektien priorisoinnin tulisi olla järjestelmällistä, jotta resurssien hallinnalla pys-

tytään saavuttamaan suurin mahdollinen hyöty. 

 

Moniprojektiympäristö on kuitenkin johtamisen kannalta vaativa. Projektipäälli-

köt eivät pysty enää hallitsemaan kokonaisuutta, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista 

projektien ja resurssien johtamisjärjestelmää. Aikataulumuutokset yhdessä projek-

tissa vaikuttavat muihin projekteihin yhteisten resurssien kautta. (Pelin 2011, 

s.156) Moniprojektiympäristössä olisi tärkeää olla järjestelmä, josta pystytään 

seuraamaan resurssitilannetta ja, jonka avulla nähdään muutoksien vaikutukset 

nopeasti. 

 

Moniprojektiympäristössä on tarpeellista muodostaa yhtenäinen suunnittelu- ja 

ohjauskäytäntö. Seuraavat asiat tulisi tehdä, jotta yhtenäinen suunnittelu- ja ohja-

uskäytäntö toteutuisi: 
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 Yhtenäiset aikataulujen laadinta- ja ylläpitomenetelmät 

 Resurssipoolin luominen ja ylläpito 

 Resurssikuormituksen laskenta kaikista projekteista 

 Johdon kokoukset ja päätöksentekojärjestelmä. (Pelin 2011, s.157) 

 

Yhteiset resurssipoolit, joihin on koottu rajoitetut resurssit, mahdollistavat sen, 

että organisaatio voi käyttää rajoitettuja resursseja tehokkaasti. Resurssipoolit vä-

hentävät hukka-aikaa sekä mahdollistavat erikoisosaamisen jakamisen. (Caniëls & 

Bakens 2012, s.164) Resurssipoolit ovat resurssien hallinnan kannalta todella 

hyödyllisiä varsinkin silloin kun kyseessä olevassa organisaatiossa on paljon eri-

laisia resursseja.  

 

Resurssipooliin voidaan kerätä henkilöiden osaamiseen ja kokemukseen liittyvää 

tietoa, kuten: 

 Työhistoria, aikaisemmat projektit 

 Ammattialueet 

 Kurssit, koulutus. (Pelin 2011, s.158) 

 

Moniprojektiympäristössä projektipäällikön on tiedostettava projektien väliset 

riippuvuudet ja suhteet, jotta voi ohjata jokaista projektiaan (Caniëls & Bakens 

2012, s.164). Ammatillinen erikoistuminen pystytään hyödyntämään tehokkaasti, 

kun henkilöt sidotaan kiinni projektiin vain siksi ajaksi, kun heitä oikeasti tarvi-

taan (Pelin 2011, s.156). Moniprojektiympäristössä olisi tärkeää välttää asiantunti-

joiden sitomista sellaisiin tehtäviin, jotka eivät välttämättä vaadi juuri tämän asi-

antuntijan työpanosta. Näin asiantuntijoilla jää aikaa tehdä niitä asioita, joita muut 

eivät pysty hoitamaan. 

 

Kuvassa 8 havainnollistetaan moniprojektiympäristön toimintaa. Kuvassa esite-

tään se, miten moniprojektiympäristössä projektien tiedot yhdistetään yhteen tie-

tokantaan. Kuvasta myös selviää, että tietokantaan tulee tietoja kuormituksesta 

henkilöittäin, projektien aikatauluista sekä johdon projektien yhteenvedoista. 
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Kuva 8. Projektien konsolidointi ja resurssipooli. (Pelin 2011, s.157) 

Projektiohjelmalla on mahdollista laskea kaikkien projektien yhteiskuormitus. 

Todellinen moniprojektiratkaisu edellyttää kuitenkin ohjelmalta sitä, että se pys-

tyy yhdistämään eri tiedostoina tallennetut projektit. Henkilöistä laaditaan tätä 

varten resurssipooli, jossa on tarvittavat henkilötiedot. Tämän jälkeen tietoja ei 

tarvitse enää antaa projekteissa, vaan projekti voi hakea ne suoraan resurssipoolis-

ta. (Pelin 2011, s.157)  

 

Projektiohjelma helpottaa huomattavasti moniprojektiympäristön resurssihallintaa 

siinä tapauksessa, että se tosiaan pystyy kokomaan eri tiedostoina tallennetut pro-

jektien tiedot yhteen paikkaan. Tällainen ohjelma mahdollistaa resurssitietojen 

paremman hyödyntämisen ja auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan resurssitilan-

teesta. 

 

Resurssikuormitus lasketaan kaikkien projektien kuormituksen perusteella. Tämän 

lisäksi on huomioitava projektien ulkopuolinen kuormitus. Projektien ulkopuoli-

sen kuormituksen voi ottaa usealla tavalla huomioon. Linjatöille voidaan varata 
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tietty prosenttiosuus henkilöiden ajasta tai vaihtoehtoisesti voidaan perustaa pysy-

vä ”projekti”, jolle merkitään resurssivaraukset linjatöiden tekoon. (Pelin 2011, 

s.158) Projektien ulkopuolisen työn huomioiminen resurssikuormituksessa on 

haastavaa, koska ulkopuolisen työn määrä voi vaihdella. On tärkeää, että kuormi-

tustiedot pidetään aina ajan tasalla. Näin toimittaessa resurssikuormitusten seu-

raamisesta saadaan paras hyöty. 

 

Tietotekniikan käyttö on tärkeää, jotta pysytään jatkuvasti ajan tasalla henkilöstön 

kuormituksesta. Suurimmat virheriskit eivät liitykään ohjelman toimintaan, vaan 

tietojen antamiseen. Ohjelman käyttöön on määriteltävä selkeät säännöt: 

 Kuka vastaa ohjelman päivittämisestä ja milloin? 

 Kuka saa lukea tietoja? 

 Kuka vastaa yhdistetystä moniprojektista? 

 Miten toteutumat raportoidaan? 

 Miten toimitaan ongelmatilanteissa? (epätasainen kuormitus, projektien 

väliset ristiriidat jne.) (Pelin, 2011 s.158) 

 

Edellä mainitut asiat ovat sellaisia, joita pitää miettiä ohjelmaa käyttöönotettaessa. 

On hyvä laatia tällaisen uuden ohjelman käyttöönoton yhteydessä lista toimintata-

pamuutoksista. Näin pystytään varmistamaan, että ohjelmaa käytetään parhaalla 

mahdollisella tavalla heti alusta asti. 

 Resurssipaineet toiminnallisessa organisaatiossa 4.1

 

Kun toiminnallisissa organisaatioissa on käynnissä monia projekteja samanaikai-

sesti, niin kilpailu resursseista ja projektien priorisoinnista muuttuu voimakkaaksi. 

Voi olla mahdollista, että useamman eri osaston projektitarpeet kilpailevat sa-

moista resursseista. (Heldman 2011, s.17) Organisaatiossa pitääkin olla periaatteet 

resurssien jakamisesta projektien kesken.  

 

Ongelmaksi toiminnallisissa organisaatioissa muodostuu se, että osastot pitävät 

monesti omaa projektiaan tärkeimpänä ja tekevät kaikkensa, jotta oma projekti 



   

40 

 

menee muista ohi. Vaatiikin taitoa ja diplomaattikykyä, jotta projektit pysyvät 

aikataulussa ja toimivat kitkattomasti. (Heldman 2011, s.17) Organisaatiolla tulisi 

olla yhteiset periaatteet, joilla projektit priorisoidaan. Olisi tärkeää, että päätök-

sentekijät päätöksiä tehdessään keskittyvät kokonaiskuvaan siitä, mikä on yrityk-

sen parhaaksi. Pitemmän päälle ainoastaan oman projektin jyrääminen eteenpäin 

voi johtaa ongelmatilanteisiin. 

 

Toiminnallisissa organisaatioissa projektipäälliköillä on vain vähän päätäntäval-

taa, mutta oikeilla taidoilla he pystyvät suoriutumaan monista projekteista onnis-

tuneesti (Heldman 2011, s.17). Projektipäällikkö tarvitsee tukea muulta organisaa-

tiolta, jotta projektit saadaan vietyä onnistuneesti loppuun. Taulukossa 1 on esitel-

ty toiminnallisen organisaation hyviä ja huonoja puolia. 

 

Taulukko 1. Toiminnalliset organisaatiot. (Heldman 2011, s.17) 

Hyvät puolet Huonot puolet 

Kestävä organisaatiorakenne Projektipäälliköillä on vähän tai ei ol-

lenkaan päätäntävaltaa 

On selkeät urapolut erotettujen toimin-

tojen johdosta. Tämä johtaa erityis-

osaamisen kukoistukseen. 

Useat projektit kilpailevat rajoitetuista 

resursseista ja tärkeydestä. 

Työntekijöillä on yksi esimies ja ko-

mentoketju on selkeä. 

Projektiryhmän jäsenet ovat vastuussa 

toimintopäällikölle. 

 

Toiminnallisen organisaation kestävä organisaatiorakenne on sinänsä hyvä asia. 

Projektien resurssisuunnitelmaa tehtäessä on kuitenkin muistettava, että henkilöil-

lä on projektien lisäksi muita työtehtäviä, joihin projektipäälliköt eivät voi vaikut-

taa. 

 

Erityisosaamisen kukoistaminen on todella hyvä asia. Toisaalta tämä johtaa mo-

nesti siihen, että tietyn asian osaamista on vain jollain tietyllä henkilöllä. Tällai-

selle henkilölle olisi monesti enemmän töitä, kun mitä henkilö pystyy tekemään. 

Pitääkin olla selkeät periaatteet siitä, että miten erikoisosaamista omaavien resurs-
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sien työpanosta hyödynnetään, jotta saadaan paras mahdollinen hyöty irti erikois-

osaamisesta. 

 

Kun työtekijöillä on yksi esimies, niin on helpompaa selvittää työntekijän käytet-

tävyyttä. Tavoiteltavaa olisi, että esimies tietäisi ovatko hänen alaisensa käytettä-

vissä projektitöihin. Tällöin projektipäällikkö voi ensin tiedustella tarvitsemansa 

resurssien esimieheltä onko hänen alaisensa käytettävissä projektin töihin ennen 

kuin sopii alaisen kanssa asiasta. 

 Resurssien allokointi moniprojektiympäristössä 4.2

 

Moniprojektihallintaan keskittyvässä kirjallisuudessa pääongelma on resurssien 

allokoiminen samaan aikaan käynnissä olevien projektien kesken. Moniprojekti-

hallintaa kuvaillaan usein vahvasti poliittisena jatkuvana kilpailuna, jota käydään 

eri päälliköiden välillä. Kilpailu koskee muun muassa projektien resursseja ja 

priorisointia. (Engwall & Jerbrant 2003, s.404) Kilpailu ei pitemmän päälle ole 

hyvä asia, koska se vaikeuttaa moniprojektihallintaa. Kilpailun välttämiseksi olisi 

tärkeää, että resurssien jakamisesta ja projektien priorisoinnista olisi olemassa 

selkeät periaatteet, joiden mukaan toimitaan. 

 

Suurin osa kirjallisuudesta käsittelee moniprojektiympäristön resurssiallokoinnin 

ongelmia projektiportfolion, suunnittelun ja aikataulutuksen suhteen. Vain muu-

tamassa tutkimuksessa on perehdytty moniprojektihallinnan dynamiikkaan ja sii-

hen kuinka johto yrittää sovittaa yhteen projektiportfoliota. (Engwall & Jerbrant 

2003, s.404) Ongelmien havaitsemisen lisäksi olisi tärkeää pyrkiä löytämään rat-

kaisut ongelmiin. Tällä tavoin päästään kohti toimivampaa moniprojektiympäris-

töä. 

 Moniprojektihallinnan resurssiallokointisyndrooma 4.3

 

Engwallin ja Jerbrantin tekemässä tutkimuksessa tutkittiin moniprojektitoimintaa 

kahdessa yrityksessä. Tutkimuksessa huomattiin, että näiden yritysten monipro-

jektihallintaa yhdisti resurssiallokointisyndrooma. Kummassakin organisaatiossa 
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pääasiallinen ongelma liittyi resursseihin. Portfoliojohtaminen koettiin ylikuormi-

tetuksi projektien priorisointiin, henkilöstön jakamiseen projektien kesken ja re-

surssien etsintään liittyvien ongelmien takia. (Engwall & Jerbrant 2003, s.406) 

Projektien priorisointi, resurssien etsiminen ja jakaminen vaativat paljon työtä. 

Näitä asioita voidaan kuitenkaan helpottaa selvillä yhteisillä toimintatavoilla sekä 

keskitetyllä hallinnalla. 

 

Case-tutkimuksessa huomattiin, että usein resurssien uudelleen jakaminen vaikutti 

kielteisesti portfolion muihin projekteihin. Tämä johti siihen, että johto päätyi 

ratkaisemaan ongelmia lyhytnäköisesti ja ongelmiin reagoivalla käytöksellä. Joka 

tapauksessa portfoliojohtamisen pääkeino käynnissä olevien projektien ongelmien 

ratkaisuun oli resurssien uudelleen allokointi. (Engwall & Jerbrant 2003, s.407)  

 

Olisi ensiarvoisen tärkeää, että ongelmia pyrittäisiin ennakoimaan, jotta ei tarvit-

sisi tehdä hätiköityä ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi. Hätiköidyt ratkaisut 

ongelmiin johtavat monesti ongelman siirtymiseen toisaalle ja ollaan todella no-

peasti tilanteessa, jossa on taas samanlaiset ongelmat ratkaistavana. 

 

Vaikuttaa siltä, että tunnistettu syndrooma liittyy juuri moniprojektihallintaan, 

eikä ole riippuvainen projektityypistä, koosta, teollisuuskontekstista tai yksittäi-

sestä projektin osainottajasta. Tämä vahvistaa jo olemassa olevan kirjallisuuden 

käsityksen siitä, että samanaikaisesti käynnissä olevien projektien suunnittelussa, 

aikataulutuksessa ja resurssien allokoinnissa on vaikeuksia. Lisäksi empiiristen 

tutkimusten osoittama resurssien vähyys sopii hyvin yhteen moniprojektihallinan 

kirjallisuuden tuloksien kanssa. Tämä onkin eniten käsitelty asia aiheeseen liitty-

vässä kirjallisuudessa. (Engwall & Jerbrant 2003, s.407) 

 

Tarkoituksenmukaisessa moniprojektiaikataulutuksessa resurssien olisi tarkoitus 

siirtyä projektista toiseen ikään kuin kyseessä olisi tehokas koneisto. Kumpinkin 

tutkittu yritys yrittää käyttää keskitettyä resurssisuunnittelujärjestelmää, jonka 

avulla henkilöt sijoitetaan eri projekteihin aikataulujen ja virallisten projektiprio-

risointien mukaisesti. Projektien jäädessä aikataulusta jälkeen resurssien käyttöä, 
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joka on aikataulutettu tietyllä ajanhetkellä, ei kuitenkaan ole mahdollista hyödyn-

tää. (Engwall & Jerbrant 2003, s.407) 

 

Olisi tärkeää, että jos keskitettyä resurssisuunnittelujärjestelmää käytetään, sitä 

myös päivitetään aina resurssitilanteen muuttuessa. Näin varmistetaan se, että 

keskitetystä järjestelmästä on oikeasti hyötyä, koska on todella epätodennäköistä, 

että resurssitilanne ei muuttuisi projektien käynnissä ollessa.  

 

Toinen syy syndroomaan on resurssien ylikuormittaminen eli toisin sanoen pro-

jekteja on liikaa suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Kirjallisuuden perus-

teella tämä on erittäin tyypillistä moniprojektihallinnassa. Yhtenä syynä tähän 

tilanteeseen voi olla se, että olemassa olevaa resurssitasoa kohdellaan itsenäisenä 

muuttujana, jolloin ongelmaksi muodostuu resurssikysyntä tietyssä tilanteessa. 

(Engwall & Jerbrant 2003, s.407–408) 

 

Keskitetyn resurssisuunnittelun avulla ylikuormittaminen pitäisi olla vältettävissä, 

koska silloin nähdään, jos ylikuormitusta aiheutuu ja asiaan pystytään reagoimaan 

saman tien. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa ylikuormituksen purkaminen 

ei ole mahdollista ja onkin tärkeää miettiä voidaanko lyhytkestoinen ja pieni yli-

kuormitus hyväksyä poikkeustilanteissa.  

 

Vaarana ylikuormituksen hyväksymisessä on kuitenkin se, että siitä tulee jatkuva 

toiminnanmuoto ja se, että sitä toteutetaan koko ajan entistä enemmän ongelman 

ratkaisuna. Ylikuormitus on sellainen asia, johon suhtautuminen täytyy linjata 

selvästi, kun otetaan käyttöön resurssien hallintajärjestelmää. Ylikuormitus on 

joka tapauksessa asia, joka tulisi jättää viimeiseksi keinoksi saada tarvittavat re-

surssit projektin toteuttamiseen. 

 Valmisohjelmistot projektiportfolion hallintaan 4.4

 

Lisääntynyt projektityön tekeminen on saanut monet organisaatiot kaipaamaan 

tehokasta tapaa hallita moniprojektitoimintaa. Tämä on lisännyt kiinnostusta pro-

jektiportfolion prosesseihin sekä saanut aikaan entistä enemmän järjestelmiä, jot-
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ka automatisoivat ja helpottavat näitä prosesseja. (De Reyck et al 2005 s.524) On-

kin hyvä pohtia voitaisiinko resurssien hallinnan parantamiseen hyödyntää jotakin 

projektiportfolion hallintaan tarkoitettua valmisohjelmaa. Kappaleissa 4.4.1–4.4.5 

käydään läpi muutaman suurimman kehittäjän valmisohjelmia. Nämä ohjelmat 

valittiin, koska ne ovat suurimpien valmistajien ohjelmia. Niistä myös löytyi eni-

ten tietoja esittelyihin. Näiden valmisohjelmien yleistietojen perusteella mietitään 

otetaanko joku tai jotkut näistä ohjelmista mukaan kappaleeseen 7, jossa käydään 

läpi sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. 

 

Vaikka valmisohjelmisto sinänsä kuulostaa hyvältä ratkaisulta resurssien hallin-

taan, on hyvä muistaa, että harvaa ohjelmaa pystytään ottamaan käyttöön sellaise-

naan. Yleensä vaikka valittaisiin valmisohjelmisto, joudutaan ohjelmistoa räätä-

löimään juuri yrityksen tarpeisiin soveltuvaksi. Tämä aiheuttaa lisää kustannuksia 

ja myös aikaa menee enemmän ennen kuin ohjelma saadaan käyttöön.  

4.4.1 Planview Enterprise 

 

Planview Enterprise on yksi valmisohjelmisto portfolion hallintaan. Sen avulla on 

myös mahdollista hallita projektiportfolion sisällä olevia resursseja. Ohjelmisto 

mahdollistaa sisäisten ja ulkoisten resurssien käytön optimoinnin priorisoituihin 

projekteihin. Sen avulla voidaan mukauttaa henkilöstöhallintaa, koska se näyttää 

kaikki henkilöt ja projektit yhdessä dynaamisessa kuvassa. (Planview 2013) 

 

Järjestelmä selventää työ- ja hallintotoimintoja, joten sen avulla voidaan määrittää 

oikea vapaana oleva kapasiteetti uusien tarpeiden tullessa esille. Järjestelmän 

avulla voidaan ennustaa ja kiinnittää työt roolien/taitojen tai yksilöiden mukaises-

ti. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa taitovaraston luomisen, jonka avulla voidaan 

varmistaa oikeiden ihmisten kiinnittäminen oikeisiin tehtäviin. (Planview 2013) 

 

Kuvassa 9 on esitetty resurssien hallintaa Planview Enterprisessä. Kuvasta selvi-

ää, että minkälaisia tietoja tämän työkalun avulla voidaan syöttää. Resursseja voi-

daan kiinnittää työkalun avulla ja työkalu antaa myös tietoa mahdollista ylikuor-

masta kuten kuvasta näkee. 
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Kuva 9. Resurssien hallinta Planview Enterprisessä. (Planview 2013) 

Planview Enterprise kuulostaa melko hyvältä vaihtoehdolta ominaisuuksiensa 

perusteella. Sen avulla pystyttäisiin paneutumaan moniprojektihallinnan resurssi-

en hallintaan todella tehokkaasti. Varsinkin grafiikoiden havainnollisuus on tärkeä 

asia kun etsitään sopivaa ohjelmaa resurssien hallintaan. Grafiikoista kun selviää 

nopeasti tarvittavat tiedot. Niistä saadaan yleensä myös hyvä kokonaiskuva tilan-

teesta. 

4.4.2 Oracle Primavera P6 EPPM 

 

Primavera P6 EPPM mahdollistaa myös resurssien hallinnan. Ohjelmalla pysty-

tään luomaan graafisia analyysejä resurssien käytöstä. Tämä auttaa projektitiimejä 

hallitsemaan resursseja dynaamisessa ympäristössä. Tämä mahdollistaa sen, että 

päälliköt voivat seurata resurssien käytön määrää kyseisellä ajanhetkellä ja sitä, 

mikä on resurssien käytön määrä tulevaisuudessa. Keskitetyn järjestelmän ansios-

ta resurssien aiheuttamat konfliktit tulevat näkyvimmiksi. Tämä auttaa eliminoi-

maan odottamattomia viivästyksiä ja ennustamattomia resurssirajoituksia. Parem-

pi resurssikysynnän ja -kapasiteetin ymmärrys taas parantaa resurssien käyttöas-

tetta. (Oracle 2013a) 

 

Kuvassa 10 esitetään miltä näyttää Primaveran resurssikeskeinen näkymä. Resurs-

sikeskeisen näkymän avulla on mahdollista varmistaa, että oikeat resurssit tekevät 

oikeita asioita oikeaan aikaan.  
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Kuva 10. Resurssikeskeinen näkymä Primavera P6:ssa. (Oracle 2013b) 

Primavera kuulostaa ominaisuuksiltaan sopivalta ratkaisulta. Graafiset analyysit 

ovat tärkeä asia, koska niiden avulla saadaan resurssien käytöstä nopeasta kattava 

kuva. Järjestelmän avulla olisi varmasti mahdollista vastata resurssien hallinnan 

parantamisen tarpeisiin.  

4.4.3 HP PPM 

 

HP PPM-sovellus pitää sisällään resurssien hallintamoduulin. Moduulin avulla 

pystytään luomaan kokonaisvaltainen ja reaaliaikainen kuva resurssitarjonnasta. 

Tämä kuva sisältää tiedot resurssien rooleista, taidoista ja taitotasoista käsittäen 

koko organisaation. Näin tarkat tiedot resurssien tarjonnasta ja kysynnästä helpot-

tavat päätösten tekemistä sen suhteen, että mitä henkilöstön pitäisi tehdä työajal-

laan. Jotta kysyntä saataisiin täytettyä, on mahdollista kiinnittää resurssit perustu-

en nimeen, rooliin tai ryhmään ja näin seurata eri työtehtävien resurssikiinnityk-

siä. (HP 2012)  

 

Moduulin resurssien allokoinnin hallinta sivu mahdollistaa sen, että päälliköt pys-

tyvät tarkastelemaan ja hallitsemaan resurssipyyntöjä keskitetysti yhdessä paikas-

sa. Tämä auttaa päälliköitä jakamaan resurssit useille projekteille samalla kertaa. 

(HP 2012)  
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Moduulin avulla pystytään analysoimaan resurssien käyttöastetta, saatavuutta ja 

kapasiteettia reaaliaikaisesti. Päälliköt voivat jakaa resurssit tehokkaammin, kun 

heillä on reaaliaikainen käsitys siitä paljon resursseilla on töitä todellisuudessa 

verrattuna siihen kuinka moneen tehtävään eri resurssit ovat kiinnitetty. (HP 

2012) 

 

Kuva 11 esittää sen miten ohjelmassa voidaan hallita resurssien allokointia. Tämä 

allokointi käsittää samanaikaisesti kaikki projektit, mikä on todella hyödyllinen 

ominaisuus. 

 

Kuva 11. Resurssien allokoinnin hallinta käsittäen kaikki projektit. (HP 

2012) 

Myös tämän ohjelman ominaisuudet ovat lupaavat, kun mietitään resurssien hal-

linnan parantamisen tarpeita. Tässä ohjelmassa on erityisen hyvää se, että päälli-

köt pystyvät tarkastelemaan ja hallitsemaan resurssipyyntöjä keskitetysti yhdessä 

paikassa. Ohjelmassa hyvää on se, että sen avulla voidaan analysoida resurssien 

käyttöastetta, saatavuutta sekä kapasiteettia reaaliaikaisesti. Nämä edellä mainitut 

asiat ovat tärkeitä kokonaisvaltaisen resurssien hallinnan kannalta. 

4.4.4 CA Clarity PPM 

 

CA Clarity PPM-sovellus mahdollistaa myös resurssien hallinnan. Sovelluksen 

resurssien etsintä-työkalu helpottaa henkilöstönhallintaprosesseja mahdollistaen 
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resurssien nopean etsimisen ja valitsemisen. Sen avulla saadaan yksityiskohtaista 

tietoa jokaisesta henkilöstä. Näillä tiedoilla tarkoitetaan tietoja henkilön taidoista, 

nykyisistä kiinnityksistä sekä kalenterista. Sovellus tuottaa grafiikoita, joiden 

avulla on mahdollista löytää ali- ja ylikuormitetut henkilöt. Tämä helpottaa sopi-

vien käytettävissä olevien henkilöiden löytämistä. (CA Clarity 2013a)  

 

Kapasiteetin suunnittelu-ominaisuus antaa käsityksen siitä, että mikä on töiden 

aiheuttamien resurssitarpeiden suhde resurssien käytettävyyteen. Strategiset suun-

nittelijat voivat suorittaa mitä jos -analyysejä projekteille muuttaen projektien 

muuttujia vastaamaan eri projektiskenaarioita. Esimerkiksi vähemmän tärkeät 

projektit, joita ei ole vielä hyväksytty, voidaan poistaa tai projektin päivämääriä 

sekä resurssikiinnityksiä voidaan muuttaa, jotta nähdään miten resurssien tarve-

vaatimukset muuttuvat. (CA Clarity 2013a) 

 

Tässäkin ohjelmassa on monia hyviä ominaisuuksia. Grafiikat, joiden avulla on 

mahdollista löytää yli- ja alikuormitetut ihmiset ovat todella hyödyllisiä, kun pyri-

tään tasoittamaan resurssikuormituksia. Myös mitä jos -analyysit ovat hyödyllisiä, 

koska niiden avulla pystytään tarkastelemaan eri skenaarioita, jotka mahdollisesti 

toteutetaan. Lisäksi resurssien etsintätyökalu on hyvä siinä vaiheessa, kun selvite-

tään mitä resurssimahdollisuuksia projektilla on. 

 

Kuvassa 12 on esitetty resurssikuormitus henkilöittäin ohjelmassa. Tämä näkymä 

auttaa löytämään yli- ja alikuormitetut henkilöt helposti, jolloin päästään teke-

mään resurssitasausta. 

 

Kuva 12. Resurssikuormitus henkilöittäin. (CA Clarity 2013b) 



   

49 

 

Kuvasta 13 nähdään resurssikuormitus osastoittain. Näin saadaan kokonaisvaltai-

sempaa kuvaa kuormitustilanteesta, kun voidaan katsella jonkun tietyn ryhmän 

kokonaistilannetta. 

 

Kuva 13. Resurssikuormitus osastoittain. (CA Clarity 2013b) 

4.4.5 Microsoft Project 

 

Myös Microsoft Project-ohjelman avulla on mahdollista hallita projektiportfolion 

resursseja. Microsoft Project Online yhdessä Project Pro for Office 365 muodos-

tavat mukautuvissa olevan online-ratkaisun projektiportfolion hallintaan sekä jo-

kapäiväiseen työhön. (MS Project 2013a)  

 

Project Online mahdollistaa resurssien tehokkaan hallinnoinnin, koska sen avulla 

pystytään seuraamaan henkilöiden tekemisiä myös päivittäisten työtehtävien sekä 

ad hoc-projektien osalta silloin kun ne on listattu SharePoint Online-

tehtäväluetteloon. SharePoint Onlinen tehtäväluetteloiden synkronointi Project 

Onlinen kanssa mahdollistaa ryhmän tekemien toimenpiteiden raportoinnin. (MS 

Project 2013a) 

 

Ohjelmassa resurssien käytön mittaaminen on tarkkaa. Tämän lisäksi strategiaan 

kohdistuvien resurssivarausten hallintaa on mahdollista parantaa. Projektitason 

resurssivarausten visuaalinen hallinta mahdollistaa sen, että Project Pro for Office 

365:n avulla pystytään tuottamaan nopeasti sopiva resurssiyhdistelmävaihtoehto. 

(MS Project 2013a) 
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Myös MS Projectilla on perushyvät ominaisuudet resurssien hallintaan. Hyvää 

ohjelmassa on se, että sillä pysytään seuraamaan henkiöiden tekemisiä myös päi-

vittäisten työtehtävien osalta. MS Project yhdistelee useampaa eri ohjelmaa muo-

dostaen hyvän kokonaisuuden, jolla voi hallita resursseja.  

 

Kuvassa 14 on esitetty tietyn resurssikapasiteetin kiinnitykset töihin resursseittain. 

Kuva on hyvin havainnollistava esimerkki siitä, miten resurssikiinnityksiä pysty-

tään tarkastelemaan MS Projectin avulla. 

 

Kuva 14. Kiinnitykset töihin resursseittain. (MS Project 2013b) 

Kuvassa 15 on esitetty yhden resurssin jäljellä oleva käytettävyys. Tämä näkymä 

on hyödyllinen siinä mielessä, että on helppo nopeasti tarkastaa kuinka paljon 

tietyllä resurssilla on käytettävyyttä jäljellä tiettynä ajan hetkenä. 

 

Kuva 15. Resurssin jäljellä oleva käytettävyys. (MS Project 2013b) 
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 Resurssien vähyys 4.5

 

Projekteihin liittyy yleisesti myös resurssien vähyys. Yrityksen toteuttaessa pro-

jektia muodostuu usein ongelmaksi löytää projektiin päteviä henkilöitä, joilla olisi 

aikaa toteuttaa projekti normaalien työtehtävien lisäksi. (Kettunen 2009, s.134) 

Normaalit työtehtävät eivät saisi vaarantua projektitöiden takia, koska niiden hoi-

taminen on yrityksen toiminnan kannalta yleensä välttämätöntä. 

 

On kuitenkin olemassa ratkaisuja, joiden avulla voidaan varmistaa, etteivät nor-

maalit työtehtävät vaarannu. Näitä ratkaisuja ovat esimerkiksi: 

 Tehtävät siirretään toisille, jotka ottavat ne vastuulleen. Tämä voidaan to-

teuttaa joko jakamalla työt muille työntekijöille, ottamalla toinen työnteki-

jä suorittamaan näitä tehtäviä tai palkkaamalla uusi ihminen kyseiseen teh-

tävään. 

 Työn tulostavoitteita voidaan hetkellisesti laskea, eli toisin sanoen ihmisen 

ei odoteta suorittavan normaaleja työtehtäviään projektin aikana yhtä te-

hokkaasti ja paljon kuin normaalisti. 

 Henkilön varsinaiset työtehtävät voidaan jättää odottamaan projektin päät-

tymistä. (Kettunen 2009, s.134) 

 

Töiden siirtäminen toiselle voi olla hyvä ratkaisu, mutta ainoastaan silloin kun 

työt eivät vaadi uudelta henkilöltä liikoja. Pitää olla myös varma, että lisätyöt ei-

vät haittaa henkilön omia normaaleja töitä. Kokonaan uuden henkilön palkkaami-

nen on harvoin mahdollista vain yhden projektin ajaksi. Tämä toiminta ei monesti 

ole kovin kannattavaa, koska uutta henkilöä ei luultavasti pystytä hyödyntämään 

alussa riittävän tehokkaasti. Uuden henkilön palkkaamista voi kuitenkin harkita 

siinä vaiheessa kun projekti kestää pitemmän aikaa eli jopa vuosia. Uuden henki-

lön rekrytointi pitäisi aloittaa ajoissa, jotta rekrytoinnista olisi todellista hyötyä 

projektille. 

 

Tulostavoitteita ollaan harvoin valmiita laskemaan projektin ajaksi, mutta varmas-

ti joissakin töissä tämä on mahdollista. Tällöin on kyse luultavasti suhteellisen 
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lyhyestä projektista, jonka jälkeen pystytään vielä tiukentamaan työtahtia niin, 

että tulostavoitteet toteutuvat pitkällä tähtäimellä.  

 

Henkilön varsinaisten työtehtävien odottamaan jättäminen on harvoin mahdollista. 

Tähän pätee sama kuin tulostavoitteiden vähentämiseen eli voi olla mahdollista, 

että lyhytkestoisen projektityön ajaksi voidaan omat työtehtävät jättää odotta-

maan. Tämä vaatii kyllä myös sen, että omissa työtehtävissä ei ole tiukkoja aika-

tauluja. 

 

Organisaatioissa, joissa projektityö on pysyvä toiminnan muoto, joudutaan jatku-

vasti miettimään resurssien jaon ongelmia. Projekteja on harvoin vain sopivasti 

meneillään. Monesti myös resurssien jakaminen epäonnistuu. Melkein aina pro-

jektityötä tekevissä organisaatioissa on liian paljon tehtävää suhteessa tekijöihin 

tai liian monta ihmistä vailla kunnon projektia. (Kettunen 2009, s.134) Monipro-

jektiympäristössä resurssien vähyys on yksi suurimmista ongelmista. Resurssien 

vähyys on luultavasti yleisempi ja suurempi ongelma kuin se, että monia ihmisiä 

olisi vailla kunnon projektia. 

 

Resurssien paremman hallinnan avulla voidaan resurssien jaon ongelmia ratkaista. 

Kun resurssikiinnityksistä on tarvittavat tiedot kootusti yhdessä paikassa, huoma-

taan paremmin milloin jollain henkilöllä on liikaa kuormitusta ja milloin joku 

voisi tehdä enemmän. Tämän kautta pystytään helpottamaan resurssien jakoa. 

 

Välillä eteen tulee tilanne, jossa projektille ei ole riittävästi tekijöitä. Pahimmassa 

tapauksessa tekijöiden liian vähäinen määrä huomataan vasta kesken projektin. 

Tällaisessa tapauksessa projektipäällikön tulee miettiä suunnitelma, jonka avulla 

projekti saadaan onnistumaan. (Kettunen 2009, s.134) Kuvassa 16 on esitelty re-

surssiongelman ratkaisuvaihtoehdot. 

 

Kaikissa kuvan ratkaisuvaihtoehdoissa on omat ongelmansa ja riskinsä. Huomat-

tavaa onkin, että monesti ratkaisuna ongelmiin toimii yhdistelmä esitetyistä toi-



   

53 

 

mintamalleista. Vain harvoin jotakin näistä toimintamalleista pystytään hyödyn-

tämään ratkaisun mallina yksinään. (Kettunen 2009, s.135) 

 

Kuva 16. Resurssiongelman ratkaisuvaihtoehdot. (Kettunen s.135) 

Olisi hyvä, että liian vähäinen tekijöiden määrä havaittaisiin jo ennen projektin 

alkua, jolloin ratkaisut olisi helpompi toteuttaa. Tässä asiassa korostuu se, että 

resurssikiinnityksistä olisi hyvä olla riittävän kattavat tiedot keskitetysti yhdessä 

paikassa. 

4.5.1 Projektin työntekijöiden määrän lisääminen 

 

Ensimmäinen ratkaisu ongelmaan on projektin työntekijöiden määrän lisääminen. 

Ennen projektin alkamista tämä onnistuu vielä melko hyvin, koska kaikkien ih-

misten yhtäaikainen perehdyttäminen on mahdollista. (Kettunen 2009, s.135) Jotta 

henkilöiden lisääminen ennen projektin alkua olisi mahdollista, niin pitää olla 

todenmukaiset tiedot projektin vaatimista työkuormista. Tähän liittyy olennaisesti 

projektin vaatimien resurssikiinnitysten seuranta.  

 

Jos henkilöstömäärän huomataan olevan liian pieni kun projekti on jo käynnisty-

nyt, on sen lisääminen haastavampaa. Uusien ihmisten mukaantulo kesken projek-

tin voi aiheuttaa seuraavia ongelmia: 

Projektissa liian 
vähän resursseja 

aikatauluun nähden 

Henkilöstöön 
kohdistuvat 

toimenpiteet 

Lisätään projektin 
henkilöstöä 

Tehdään tiimin 
kanssa 

urakkasopimus 

Projektiin 
kohdistuvat 

toimenpiteet 

Venytetään 
projektin aikataulua 

Vähennetään 
projektin tavoitteita 

Lykätään projektia 
tai luovutaan siitä 

kokonaan 
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 Perehdyttäminen vie aikaa joko asiakkaalta tai olemassa olevalta projekti-

ryhmältä. Uudet työntekijät eivät pysty heti tuottavaan itsenäiseen työhön 

ja tämä johtaa projektin suoritustason hetkelliseen laskuun. 

 Kustannukset nousevat kun uusia henkilöitä tulee mukaan. Budjetointi 

epäonnistuu tässä tapauksessa, koska budjetissa on varauduttu vain tiet-

tyyn henkilömäärään. Monesti projektin henkilömäärän lisääminen ei ole 

edes mahdollista, koska budjettiin ei ole varattu rahaa siihen. 

 Asiakas saattaa kokea häiritsevänä uusien työntekijöiden liittymisen pro-

jektiin. Ylipäätään kaikki henkilöstömuutokset koetaan häiritsevinä kesken 

projektin. 

 Uudet tekijät joutuvat karsimaan muita työtehtäviä. Esimerkiksi jos tekijät 

irrotetaan muista projekteista, saattaa niiden eteneminen kärsiä. Jos tekijät 

tulevat linjaorganisaatiosta, pitää miettiä miten normaalit työtehtävät saa-

daan hoidettua. (Kettunen 2009, s.135–136) 

 

Uusien työntekijöiden lisäämistä kesken projektin kannattaa harkita tarkoin. Jos 

projekti on pakko saada aikataulussa valmiiksi, kannattaa harkita henkilömäärän 

lisäämistä. Pitää kuitenkin olla varma, että saavutettu hyöty on suurempi kuin ai-

heutuneet haitat. 

 

Kun kyseessä on lyhyt projekti, niin ei ole järkevää lisätä työntekijöiden määrää 

kesken projektin. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen vie helposti todella pal-

jon aikaa, jolloin projektin kokonaisteho ei kasva riittävän nopeasti. (Kettunen 

2009, s.136) Lyhyt projekti on esimerkki projektista, jossa saavutettu hyöty ei 

yleensä ole aiheutuneita haittoja suurempi. Lyhyen projektin kohdalla on parempi 

miettiä muita henkilövajetta paikkaavia ratkaisuja. 

 

Isoissa projekteissa työntekijöiden määrän lisääminen onnistuu helpommin kes-

ken projektin kuin pienissä projekteissa. Henkilöiden lisäys isoissa projekteissa 

mahdollistaa tehtäväkiertojen tekemisen sekä projektiryhmässä toimivien ihmisten 

väliaikaisen tai pysyvän siirtämisen projektin ulkopuolisiin tehtäviin. (Kettunen 

2009, s.136) 
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Uusien tekijöiden mukaanotto tulee aloittaa hyvissä ajoin, jotta heidät ehditään 

perehdyttää kunnolla. Uusien ihmisten mukaanotto on projektin loppuvaiheessa 

turhaa, koska se vain hidastaa projektin loppuunsaattamista. (Kettunen 2009, 

s.136) Uusien henkilöiden mukaan ottamisessa kannattaa aina miettiä mitä pereh-

dyttämiseen menevä aika merkitsee projektin loppuunsaattamisen kannalta. Jos 

perehdyttäminen ei hidasta ollenkaan tai merkittävästi projektin loppuunsaatta-

mista niin silloin uusien henkilöiden lisäys voi tarpeen vaatiessa olla järkevää. 

 

Projektin ollessa jo käynnissä on mietittävä tarkkaan mahdolliset seuraukset, en-

nen kuin projektiryhmään otetaan uusia henkilöitä. Olisi hyvä pyrkiä ottamaan 

projektiin sellaisia henkilöitä, joiden perehdyttäminen pystytään hoitamaan nope-

asti, jolloin uudet henkilöt saadaan nopeammin mukaan projektin tehokkaaseen 

toimintaan. 

4.5.2 Resurssien määrän lisääminen kaappaamalla 

 

Kun projektijohtamista harjoitetaan aikatauluperusteisesti, voidaan päätyä tilan-

teeseen, jossa projektin suunniteltuja projektin merkkipaaluja ei saavuteta tavoit-

teiden mukaisesti. Resurssien kaappaaminen voi auttaa varmistamaan, että liian 

hitaasti etenevät, mutta kriittiset projektit saadaan päättymään aikataulussa. Tämä 

toiminta aiheuttaa kuitenkin usein ongelmia niille projekteille, joilta kaapataan 

resursseja. (Yaghootkar & Gil 2012, s.127)  

 

Resurssien kaappaamista toisesta projektista ei pitäisikään tehdä kevyin perustein 

vaan harkitusti. Pitäisi myös miettiä mitä resurssien kaappaaminen merkitsee sille 

projektille, jolta resurssit viedään. Vaikka kysymyksessä ei olisi kriittisesti tärkeä 

projekti, niin yleensä kaikki aloitetut projektit halutaan viedä menestyksellisesti 

loppuun. Tilanne pitäisi olla sellainen, että resurssien lisäys kaappaamalla tuottaa 

suuremman hyödyn kuin haitan.  

 

Jos kriittinen projekti on alkanut myöhässä, niin päätöksentekijät voivat pitää re-

surssien kaappaamista todella houkuttelevana. Syynä resurssien kaappaamiseen 
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muista meneillä olevista projektista on usein se, että ei ole vapaana tietynlaisia 

resursseja, eikä organisaatio palkkaa uusia tekijöitä. Voi olla myös, että oikean-

laista uutta henkilöstöä on hankala löytää. (Yaghootkar & Gil 2012, s.128)  

 

Edellä mainitut asiat ovat sinänsä hyviä perusteluja kaappaukselle. Olisi hyvä, että 

ennen kaappaamista mietitään voisiko muilla keinoilla saada tarvittavat resurssit 

kriittisen projektin käyttöön. Esimerkiksi pienillä aikataulumuutoksilla voitaisiin 

kaksi projektia sovittaa yhteen niin, että samoja resursseja pystytään käyttämään. 

 

Lyhyellä aikavälillä resurssien kaappaus muista meneillään olevista projekteista 

voi olla tehokas tapa varmistaa, että tärkeämmiksi noteeratut projektit valmistuvat 

ajallaan. Projektitiimin koon kasvattaminen projektin nopeuttamiseksi voi kuiten-

kin laskea projektin tuottavuutta. (Yaghootkar & Gil 2012, s.128) Pitää olla var-

ma, että projekti oikeasti hyötyy resurssien kaappaamisesta eli kaappaamista ei 

voi tehdä hätiköidysti.  

4.5.3 Tiimin kanssa tehty urakkasopimus 

 

Projektiryhmän kanssa voidaan tehdä urakkasopimus siinä tapauksessa, että pro-

jektin työmäärä näyttää liian suurelta aikatauluun suhteutettuna. Tämä toimintata-

pa toimii kuitenkin vain lyhyissä projekteissa tai vaihtoehtoisesti lyhyen ajan toi-

menpiteenä. Liian pitkään jatkunut urakkasopimus johtaa projektiryhmän työte-

hon romahtamiseen. (Kettunen 2009, s.137)  

 

Urakkasopimusta pitää miettiä tarkkaan, jotta voidaan olla varmoja, että sillä saa-

vutetaan halutut hyödyt. Toisaalta urakkasopimuksen tulee olla myös realistinen, 

koska liian suuren työmäärän sisältävä urakkasopimus johtaa helposti siihen, että 

henkilöt palavat loppuun. Tämä taas ei ole urakkasopimuksen tarkoitus. 

 

Urakkasopimus mahdollistaa sen, että projekti pysyy aikataulussa, vaikka projekti 

kärsii henkilöiden liian vähäisestä määrästä. Urakkasopimuksiin liittyy kuitenkin 

omat ongelmansa: 
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 Pitkät urakkasopimukset väsyttävät projektiryhmän. Tämä voi johtaa pro-

jektin työn tehon merkittävään huonontumiseen. 

 Projektin budjetissa on harvoin varauduttu urakointisopimuksen aiheutta-

miin kustannuksiin. 

 Työn laatu voi huonontua sen seurauksena, että ihmiset tekevät pitkiä päi-

viä ja viikonlopputöitä. (Kettunen 2009,s.137) 

 

Jotta ongelmilta vältytään, niin on hyvä sopimusta laatiessa miettiä sen vaikutuk-

sia. Työn tehon ja laadun huonontuminen eivät ole kovin toivottuja vaikutuksia, 

joten jos urakkasopimus vaikuttaa sellaiselta, että se on mahdoton toteuttaa ilman 

näitä haittoja, kannattaa se jättää kokonaan tekemättä. 

 

Urakointisopimuksen aiheuttamat lisäkustannukset kannattaa huomioida ja miettiä 

onko kustannusten kasvu hyväksyttävää. Projektin venyminen voi myös aiheuttaa 

kustannusten ylittymistä, joten kustannukset saattaisivat ylittyä joka tapauksessa. 

4.5.4 Projektin aikataulun venyttäminen 

 

Kaikissa projekteissa päättymispäivä ei ole ehdoton. Tällaisissa tapauksissa kan-

nattaa miettiä projektin aikataulun venyttämistä, jos resurssien vähyys on ongel-

mana. Näin projektiryhmä voi jatkaa työn tekemistä normaalilla työpanoksella, 

eikä projektiryhmään tarvita uusia henkilöitä. (Kettunen 2009, s.137–138) 

 

Tässä tapauksessa pitää miettiä mitä vaikutuksia päättymispäivän siirtämisestä on. 

Projektin vaatimien töiden ajankohdat muuttuvat ainakin joltain osin päättymis-

päivän siirtämisen seurauksena. Pitää pohtia sitä mitkä työt ovat toimintaverkon 

kannalta mahdollista siirtää ja mahdollisesti joudutaan muokkaamaan kriittistä 

polkua. Aikataulun muuttumisella voi olla joitakin hyviä puolia, mutta varmasti 

pidentämisen seurauksena tulee esiin myös huonoja puolia. 

 

Aikataulun pidentämiseen liittyy huonoja puolia kuten: 

 Projekti sitoo projektitiimin pidemmäksi aikaa kiinni. Tämä voi vaikeuttaa 

jatkoprojektien tai toisten hankkeiden resursointia. 
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 Projektin kustannukset nousevat, eivätkä ole enää budjetin mukaiset. 

 Projektin tuloksia voidaan pitää aikataulun osalta epäonnistuneina. Projek-

tin aikataulun pitäminen on tärkeä projektin onnistumisen mittari. (Kettu-

nen 2009, s.138) 

 

Aikataulun pidentäminen voi osoittautua vaikeaksi siinä tapauksessa, että resurssit 

ovat jo sitoutuneet muualle. Tällöin tarvittavat resurssit eivät olisikaan käytettä-

vissä projektin muuttuneen aikataulun mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa pitää 

miettiä, että onko aikatauluaan pidentänyt projekti muita työtehtäviä tärkeämpi ja 

jos on niin miten aiheutunut resurssivaje korvataan muissa projekteissa.  

 

Kustannusten nousu aiheuttaa sen, että projekti ei ole niiden osalta onnistunut. 

Kun otetaan huomioon, että myös aikataulun pidentäminen on merkki projektin 

epäonnistumisesta, niin projektia ei voida pitää kovin onnistuneena. Toisaalta on-

nistunut lopputulos on yleensä projekteissa tärkeintä. Jos aikataulua ei olisi piden-

netty, lopputulos olisi luultavasti ainakin osin epäonnistunut.  

 

Siinä tapauksessa, että aikataulu ei vaaranna muita projekteja, aikataulun piden-

täminen on monesti helpoin keino projektin onnistuneen lopputuloksen varmista-

miseksi. Jossain tapauksissa projektissa on varattu jo suunnitteluvaiheessa projek-

tiaikatauluun pieni ylitysvara. Tällöin projektipäällikön on helpompi joustaa aika-

tauluasioissa projektin aikana. (Kettunen 2009, s.138) Jos tietyt ehdot täyttyvät, 

niin aikataulun pidentämistä kannattaa harkita resurssivajeen paikkaamiseksi. 

Tärkeintä on, että tällä toimintatavalla saavutetut edut ovat suuremmat kuin toi-

mintatavan aiheuttamat haitat. 

4.5.5 Projektin tavoitteiden vähentäminen 

 

Jos henkilöstöä ei pystytä lisäämään, eikä aikataulua pystytä venyttämään, niin 

vaihtoehtona on suunniteltujen tulostavoitteiden vähentäminen. Jotkut tavoitteet 

voidaan jättää kokonaan pois ja osa voidaan siirtää mahdollisiin jatkoprojekteihin. 

Tässä ratkaisutavassa projektin budjetti ja aikataulu eivät muutu. Monesti nämä 
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ovat projektin onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä, joten tätä vaihtoehtoa ei 

kannata pitää mahdottomana. (Kettunen 2009, s.138–139) 

 

Jos tavoitteita jätetään kokonaan pois, niin on hyvä varmistaa, ettei tämä ratkaisu 

aiheuta tulevaisuudessa ongelmia. Kokonaan pois jätettävien tavoitteiden pitää 

olla niin sanotusti ”kiva tehdä” – asioita, jolloin niiden poisjättämisestä ei aiheudu 

projektille suuria menetyksiä. 

 

Tavoitteiden karsintakaan ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Ong6elmia ovat: 

 Projektin tilaaja ei välttämättä ole tyytyväinen projektin lopputuloksiin, jos 

tavoitteita on karsittu. Tavoitteiden karsiminen on vaikeaa, jos projekti on 

jo käynnissä. 

 Projektin lopputulos voi olla vaatimaton.  

 Projektin budjetti ei ylity, mutta kustannuksia siirtyy jatkoprojekteille, 

joissa täytyy tehdä enemmän kun on alkuperäisesti oletettu. (Kettunen 

2009, s.139) 

 

Ongelmien välttämiseksi kannattaa tavoitteiden karsiminen tehdä harkiten ja yh-

dessä projektin tilaajan kanssa. Näin varmistetaan, että projektin tilaajalle sopii 

tavoitteiden karsiminen ja karsitut tavoitteet ovat sellaisia, että niillä ei ole liian 

suurta merkitystä projektin tuloksiin. Pitää myös varmistaa, että kustannusten siir-

to jatkoprojekteille on mahdollista ja tavoitteet ovat helposti liitettävissä jatkopro-

jekteihin. 

 

Monesti projekteissa on tehtäviä, jotka eivät ole projektin loppuunsaattamisen 

kannalta välttämättömiä. Näistä luopumisen avulla on mahdollista pysyä aikatau-

lussa. Tavoitteiden siirto jatkoprojektiin mahdollistaa kokonaistavoitteen saavut-

tamisen. (Kettunen 2009, s.139) Toisaalta tavoitteiden siirto jatkoprojektiin voi 

olla vain ongelman siirtämistä, joten pitää olla varma, että siirretyt tavoitteet voi-

daan todella toteuttaa jatkoprojektissa. Jos tästä voidaan olla varmoja, niin silloin 

tavoitteiden siirto on hyvä vaihtoehto resurssivajeen ratkaisemiseksi. 
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4.5.6 Lykätään projektia tai luovutaan siitä 

 

Joskus ennen projektin alkamista huomataan, että projektiin tarvittavia ihmisiä on 

vaikea saada kasaan. Tässä tapauksessa kannattaa miettiä voiko projektia siirtää 

myöhäisempään ajankohtaan, jotta tekijöitä olisi. Toiminnan kannalta tärkeitä 

projekteja ei pystytä lykkäämään, mutta joillekin projekteille tämä toimintamalli 

voi toimia ratkaisuna. (Kettunen 2009, s.139) 

 

Projektin tekeminen ei ole välttämättä taloudellisesti järkevää, jos organisaatiolla 

ei ole omia resursseja. Projektin kustannukset nousevat, jos projektin resurssit 

ostetaan ulkopuolisena työnä ja näin projektin tulosennuste voi huonontua. Näissä 

tapauksissa on viisainta luopua projektista kokonaan. (Kettunen 2009, s.139–140) 

 

Kun mietitään projektin lykkäämistä tai siitä luopumista, niin on tärkeää miettiä 

mitä seuraa jos projektia ei tehdä tai se tehdään myöhemmin kun on aiottu. Tär-

keille projekteille ei voida tehdä näin, mutta ”kiva tehdä” –projekteille tämä on 

hyvä vaihtoehto resurssivajeen ratkaisemiseksi.  

 

Lisäksi joskus käy niin, että huomataan jonkun tärkeän projektin jäävän ilman 

tarvitsemiaan resursseja. Tällöin olisi hyvä käydä läpi muut samoja resursseja 

tarvitsevat projektit. Tällä tavoin saatetaan löytää joku projekti, jota voidaan lykä-

tä tai josta voidaan luopua ja saadaan resurssit tärkeämmän projektin käyttöön.  
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5 BENCHMARKINGIN TULOKSET 

 Benchmarkingin avulla selvitettävät asiat 5.1
 

Benchmarkingissa suoritettiin kyselyitä muilta yrityksiltä siitä, että onko niissä 

onnistuttu ratkaisemaan projektien resurssien hallintaan liittyvät ongelmat ja haas-

teet. Muilta yrityksiltä selvitettiin sitä, että onko heillä käytössä jonkinlainen val-

mis resurssien hallintaohjelma vai kenties itse tehty järjestelmä.  

 

Tietoja haluttiin myös ohjelman käytöstä eli kyseltiin missä vaiheessa projekteja 

resurssien hallintaa tehdään. Lisäksi selvitettiin, että kenen vastuulla on tietojen 

päivittäminen ja ylläpito. Myös ohjelman päivitystahdista haluttiin tietoja. Lisäksi 

muilta yrityksiltä kysyttiin miten he seuraavat resurssien kiinnityksiä. Seurannasta 

haluttiin selvittää, että kenen vastuulla se on.  

 

Benchmarking tehtiin, koska haluttiin nähdä voisiko muilla käytössä oleva ratkai-

su olla sopiva NCC:n toimintaympäristöön. Selvitetyt tiedot ovat sellaisia, että 

niiden pohjalta voidaan miettiä oman resurssien hallinnan järjestämistä ja resurs-

sien hallintaan liittyviä toimintatapoja. 

 

Benchmarkkauksen aikana kävi ilmi, että muillakin yrityksillä on vielä ratkaise-

matta miten projektien resursseja hallitaan. Haastatelluista yrityksistä yhdeltä saa-

tiin tietoja resurssien hallinnan toteuttamisesta. 

 Fazer 5.2

 

Fazerilla on käytössään projektimalli, joka on muokattu sen tarpeisiin sopivaksi 

Projekti-instituutin ABC-mallista. Fazerilla arvioidaan jo heti projektin alkuvai-

heessa projektin kesto ja projektin resurssitarpeet. Lisäksi aluksi selvitetään re-

surssien esimiesten kanssa, että ovatko tarvittavat resurssit käytettävissä. Asia 

varmistetaan myös resurssilta itseltään. (Voutilainen P. 2013) 

 

Fazer käyttää resurssien hallinnassa Fame-portfoliota, joka on rakennettu Thin-

king Portfolioon. Resurssien tarve arvioidaan työpäivinä. Ne arvioidaan kahdelle 
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eri ajanjaksolle eli välille P1-P2 (suunnittelupäätöksestä toteutuspäätökseen) sekä 

välille P2-P3 (toteutuspäätöksestä lopetuspäätökseen). Työkalu jakaa arvioidut 

resurssikuormitukset tasaisesti eri kuukausille. Työkalun avulla saadaan myös 

kokonaiskuva resurssikuormituksista prosentteina työajasta. Jos P1, P2 tai P3 päi-

vämäärät muuttuvat, ne päivitetään työkaluun. Resurssikuormitukset päivittyvät 

päivämäärien muuttumisen jälkeen automaattisesti vastamaan uusia päivämääriä. 

(Voutilainen P. 2013) 

 

Resurssikuormitukset käydään läpi kuukausittain edistymisraporttien yhteydessä. 

Salkunhallinnasta vastaava seuraa edistymisraporttien kautta sitä, että resurssi-

kuormitukset ovat ajan tasalla. Lisäksi jos kuormitus on yli 80 %:a työajasta, ryh-

dytään toimenpiteisiin, joilla voidaan tasoittaa resurssien kuormitusta. Toimenpi-

teenä voi esimerkiksi olla ajoituksen muutos. (Voutilainen P. 2013) 

 

Työkalu on helposti muokattavissa ja muokkaus voidaan tehdä itse. Lisäksi työka-

lun sisällä pystytään rajaamaan oikeuksia niin, että ihmiset näkevät vain ne tiedot, 

joita he tarvitsevat. Samassa työkalussa pystytään myös seuraamaan muita projek-

tien tietoja. Fazerilla samasta työkalusta löytyy esimerkiksi projektien edistymis-

raportit, budjetit sekä kokouksien muistiot. (Voutilainen P. 2013) 

 

Tiedot siitä miten Fazerilla toteutetaan resurssien hallintaa, ovat hyödyllisiä, kos-

ka myös NCC:ssä on käytössä Projekti-instituutin ABC-malli. Fazerin toimintata-

poja voidaankin hyödyntää, kun mietitään mitkä ovat hyviä toimintatapoja resurs-

sien hallintaan liittyen. Esimerkiksi resurssitietojen päivitysten sitominen edisty-

misraportointiin on varmasti hyvä toimintatapa. Lisäksi on hyvä, että seurannasta 

vastaa yksi ihminen, koska näin seuranta tulee varmasti tehtyä. Myös reagointi jo 

silloin kun kuormitus ylittää 80 %:a on hyvä tapa toimia. Tämä johtuu siitä, että 

kukaan ei pysty käyttämään täyttä työaikaa työhön, vaan tehotonta työaikaa on 

varmasti kaikilla. Sekin, että työkalun avulla pystytään hallitsemaan projekteja 

kokonaisvaltaisesti, on hyvä asia. Tällaiseen kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen 

olisi myös hyvä pyrkiä NCC:ssä.  
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6 NYKYTILANNE LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA 

 

Työn kannalta oli tärkeää selvittää nykytilanne Loviisan voimalaitoksella. Nykyti-

lannetta tarkastellaan kaikkien kolmen kriittisiksi resursseiksi todettujen resurssi-

en kannalta. Tarkoituksena on antaa kuvaa siitä, että onko jonkinlaista resurssien 

hallintaa jo olemassa ja onko ongelmia liittyen resursseihin (esimerkiksi onko 

resursseja liian vähän). 

 

Loviisan voimalaitoksella on vahva linjaorganisaatio. Projektit toteutetaan linja-

töiden kanssa samaan aikaan. Tämän takia resurssien hallinnan pitää ottaa huomi-

oon myös linjatöiden aiheuttama kuormitus, jotta saadaan totuudenmukainen kuva 

henkilöiden kuormituksista. Lisäksi ennen ihmisten kiinnittämistä projekteihin 

tulisi aina varmistaa linjaesimieheltä, että tarvittava resurssi on varmasti käytettä-

vissä. 

 

Nykytilaan liittyen on vuonna 2010 tehty resurssikysely, jossa on kyselty projek-

tien resurssien hallintaan liittyviä kysymyksiä resurssien omistajilta ja projekti-

päälliköiltä. Kyselyn tulokset tulevat ilmi liitteestä 1. Vaikka kysely on toteutettu 

jo kolme vuotta sitten, tilanne on edelleen sama. Tämä johtuu siitä, että resurssien 

hallintaan ei ole tehty merkittäviä muutoksia.  

 

Kyselyn tulokset antavat hyvän kuvan siitä, miten resurssiasioiden kanssa eniten 

tekemisessä olevat ihmiset ajattelevat asiasta. Kyselyn perusteella huomataan, että 

suurin osa on joko kokonaan tai osittain sitä mieltä, että henkilöresurssien varaa-

minen/kiinnittäminen projekteihin ei ole Loviisassa toimivaa. Tuloksista huoma-

taan myös, että sovitut resurssit eivät ole aina sovittuna ajankohtana käytettävissä. 

Suurin osa on sitä mieltä, että nykyisessä resurssisuunnittelussa on laadullisia tai 

tarkkuudellisia puutteita. Kyselyn perusteella olisi käyttöä keskitetylle resurssien 

varausjärjestelmälle. (Söderström 2010) Kyselyn tulokset tukevat vahvasti sitä, 

että resurssien hallintaa tulisi parantaa ja keskitetty resurssien hallintajärjestelmä 

olisi kaivattu työkalu. 
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Kyselyn tuloksissa käytiin läpi myös sitä, että miksi resurssien varaaminen on 

ollut projekteissa erityisen ongelmallista. Monessa vastauksessa tuli ilmi se, että 

aika ei vain riitä projektien hoitamiseen, vaikka asiasta olisi sovittu. Kommenteis-

sa on toivottu keskitettyä resurssien hallintajärjestelmää, jotta kuormitukset näkyi-

sivät kaikille. (Söderström 2010) Nämä kommentit viestivät vahvasti sen puolesta, 

että resurssien hallinnan parantamiselle on suuri tarve ja resurssikuormitukset pi-

täisi saada kaikkien näkyville.  

 

Kyselyssä oli myös tutkittu sitä, että toimisiko keskitetty resurssien hallintajärjes-

telmä Loviisassa. Suurin osa vastaajista oli osittain samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä eli heidän mielestään järjestelmä toimisi. Lisäksi kyseltiin käyttäisivätkö 

vastaajat tällaista järjestelmää jos sellainen olisi. Tulosten perusteella suurin osa 

käyttäisi järjestelmää. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että järjestelmä toisi heidän 

toimintaansa merkittävää parannusta. (Söderström 2010) 

 Projektipäälliköt 6.1

 

Loviisassa toimii projektipäällikköinä sekä päätoimisia projektipäällikköjä että 

oman työnsä ohessa projektipäällikköinä toimivia ihmisiä. Osa projektipäälliköis-

tä on Loviisan omaa henkilökuntaa, osa muuta Fortumin henkilökuntaa ja lisäksi 

joissakin projekteissa on ulkopuolisia projektipäällikköjä. Tämä tilanne luo oman 

haasteensa resurssien hallinnalle. 

 

Projektipäälliköiden resurssikiinnityksien seurantaan on jo aiemmin yritetty löytää 

ratkaisua. Kartoitusta on tehty siitä, että kuinka paljon kukin projektipäällikkö 

käyttää aikaa projekteihin. Kartoituksen avulla on yritetty saada tietoa myös siitä, 

että kuka voisi ottaa lisää projekteja hoitaakseen tiettynä ajankohtana.  

 

Vuonna 2011 projektipäälliköiden resurssikiinnityksistä suoritettiin kysely. Kyse-

lyyn vastattiin melko hyvin, mutta kyselyn huono puoli on se, että tiedot eivät 

päivity resurssikuormitusten muuttuessa. Tämä takia kyselyn lopputuloksena saa-

tiin vain näkemys resurssitilanteesta kyselyn suorittamishetkellä. Vuonna 2012 

lähdettiin rakentamaan tietokantaa resurssikiinnityksistä. Tietokannasta oli tarkoi-



   

65 

 

tus saada jatkuvassa käytössä oleva tietokanta, johon kukin projektipäällikkö päi-

vittäisi itse omat kiinnityksensä eri projekteihin. Tietokanta pyrittiin tekemään 

mahdollisimman yksinkertaiseksi, mutta samalla riittävästi tietoa sisältäväksi. 

Yksinkertaisuutta haluttiin, koska ajateltiin, että yksinkertaisen työkalun täyttämi-

sestä ei aiheutuisi liikaa ylimääräistä työkuormaa ja näin työkalu saataisiin pa-

remmin käyttöön. 

 

Tietokanta otettiin käyttöön vuoden 2012 syksyllä. Se jäi kuitenkin heti käyttöön-

oton jälkeen käytännössä käyttämättömäksi. Tähän osasyynä on luultavasti se, että 

ihmiset unohtavat päivittää tietokantaa ilman muistuttamista. Tietokantaa yrite-

tään ottaa vielä uudelleen käyttöön ennen kuin saadaan kokonaisvaltaisempi rat-

kaisu resurssienhallintaan. Tällöin olisi myös tarkoitus muistuttaa tietyin väliajoin 

tietokannan päivittämisestä.  

 

Yhtenä syynä tietokannan käyttämättömyyteen voi olla se, että projektipäälliköt 

eivät ole kokeneet siitä olevan mitään hyötyä. Onkin yritetty miettiä ketkä hyöty-

vät tietokannasta ja miten. Tämän kautta on yritetty löytää hyviä perusteluja sille 

miksi projektipäälliköiden kannattaisi käyttää tietokantaa. Suurimmat hyödyt tu-

levat kuitenkin muille käyttäjille, koska tietokanta antaa kunnolla toimiessaan 

nopeasti kuvan projektipäälliköiden resurssitilanteesta.  

 

Tietokanta antaa resurssikiinnityksien lisäksi tietoa projektipäälliköiden koke-

muksesta, erikoisosaamisalueista, projekteihin liittyvästä koulutuksesta sekä oto-

projektipäälliköiden (oman työn ohessa) käytettävyysprosentista. Näiden tietojen 

ajateltiin olevan hyvä olla mukana tietokannassa, koska niiden avulla on helpompi 

löytää oikea projektipäällikkö tietynlaista osaamista vaativaan projektiin. 

 

Haastatteluin selvitettiin projektipäälliköiden ajatuksia projektipäällikkötietokan-

nasta ja siitä miksi se on jäänyt käyttämättömäksi. Seuraavanlaisia ajatuksia saa-

tiin haastatteluissa: 

 Yksi syy tietokannan käyttämättömyyteen oli unohtaminen.  
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 Päivittämisestä olisi hyvä tehdä rutiini. Tämä lisäksi olisi hyvä painottaa 

tietokannan merkitystä ja tärkeyttä. 

 Tietokanta oli koettu sinänsä hyväksi ja riittävän helppokäyttöiseksi. 

 Tietokantaa ei ollut käytetty, koska ei ollut koettu tarpeelliseksi johtuen 

siitä, että itse tiedettiin kuinka paljon töitä tulevaisuudessa on. Työt olivat 

ikään kuin jatkumo ja tiedettiin, että ei voida ottaa lisää töitä. (Aro N. 

2013, Haimi A. 2013, Lekander K. 2013) 

 

Syyt tietokannan käyttämättömyyteen ovat pääosin juuri niitä, mitä oli arveltu. 

Tämän takia on hyvä miettiä, että miten jatkossa varmistetaan, että samat syyt 

eivät toistu uuden järjestelmän kohdalla. Luultavasti olisi hyvä, että jatkossa asias-

ta muistutettaisiin. Tämän lisäksi resurssikuormitusten päivityksen voisi mahdolli-

sesti sitoa johonkin muuhun projektin raportoinnin kohtaan. Toimintatapamuutok-

sia käsitellään tarkemmin luvussa 8. 

 

Lisäksi haastatteluissa selvitettiin sitä, että miten projektipäälliköiden mielestä 

resurssien hallintaa voitaisiin kehittää. Lisäksi mukana on kehitysajatuksia resurs-

sikuorman jakamiseen liittyen. Seuraavanlaisia kehitysajatuksia saatiin: 

 Projektipäälliköiden parempi yhteistyö hyödyntäen eri alueiden erikois-

osaamista. Tämä helpottaa resurssikuormaa ja työtä ylipäätään, koska pys-

tytään hyödyntämään paremmin erikoisosaamista. Tämänkaltaista toimin-

taa on jo olemassa ja kokemukset ovat myönteisiä. 

 Toivottiin myös, että jatkossa päätöksentekijät huomioisivat resurssitilan-

teen päätöksiä tehdessään. Lisäksi toivottiin, että projektien priorisointi 

olisi jatkossa parempaa, jotta resurssit saataisiin niiden projektien käyt-

töön, jotka niitä eniten tarvitsevat. Toivottiin myös, että päätöksentekijät 

hahmottaisivat jatkossa kokonaiskuvan päätöksiä tehdessään. 

 Esille tuli pohdintaa siitä, että voisiko jatkossa hankkia automaatiosuunnit-

telua ulkopuolelta. Tällainen toiminta vaatisi uusien ulkopuolisten suunnit-

telijoiden ohjausta Loviisan omien suunnittelijoiden toimesta. Ajatuksena 

olisi kouluttaa tietyt luotettavat suunnittelijat työhön, jolloin heitä voisi 

hyödyntää jatkossakin. 
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 Suunnittelun menetelmien yhdenmukaistamista ja integrointia pidettiin 

tärkeinä kehityskohteina. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että suunnittelun töitä 

ennakoitaisiin. Suunnitteluun liittyen koettiin, että eri suunnittelualojen 

erillään olo pitkin organisaatiota on ongelma. (Aro N. 2013, Haimi A. 

2013, Lekander K. 2013) 

 

Kuormitusten jakaminen on todella hyvä asia siinä mielessä, että näin voidaan 

ehkäistä ylikuormitustilanteita. Lisäksi saadaan hyödynnettyä ihmisten erikois-

osaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on hyvä myös siltä kannalta, että 

projektipäälliköiltä ei mene aikaa siihen, että he opettelevat uutta erikoisosaamista 

kesken projektin teon. 

 

Haastatteluissa selvitettiin myös sitä, että miten projektipäälliköt ovat kokeneet 

nykyisen resurssitilanteen. Seuraavanlaisia kokemuksia saatiin: 

 Suunnittelualoissa on eroja sen suhteen miten suunnittelu hoitaa työnsä. 

Osan perään saa huudella, että suunnittelut tulevat tehdyiksi. Kuitenkin 

esimerkiksi rakennuspuolella suunnittelutyöt ovat tulleet tehdyiksi ilman 

jatkuvaa perään kyselyä.  

 Automaatiosuunnittelu on koettu suurimmaksi ongelmaksi. Tähän koettiin 

syyksi automaatiosuunnittelijoiden vähäinen määrä ja haluttomuus käyttää 

ulkopuolisia automaatiosuunnittelijoita. Ulkopuolisten suunnittelijoiden 

käyttö automaatiosuunnitteluun on vähäistä turvaluokkien takia.  

 Suunnittelun toiminnan tunteminen helpottaa asioiden hoitoa. 

 Linjatöiden koettiin menevän projektin töiden edelle. Resurssien omistaji-

en pitäisi ymmärtää, että joskus projektien työt menevät linjatöiden edelle. 

 Helpompaa on, jos keskustellaan suoraan resurssin kanssa, eikä resurssin 

esimiehen. Ryhmän hierarkialla on suuri merkitys, tiimimäisten ryhmien 

kanssa toiminta on helpompaa. 

 Ei ole ollut ongelmia saada projektiryhmää kasaan. Töiden teossa voi kui-

tenkin tulla ongelmia esimerkiksi linjatöiden takia. 
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 Suunnittelut tuntuvat toisinaan hautautuvan massan alle, koska tekemät-

tömiä suunnittelutöitä on paljon. Töitä ei aina myöskään oteta työn alle, 

vaikka olisi työmääräin. 

 Jos yksi suunnitteluosuus venyy, aiheutuu ongelmia muiden vaiheiden ai-

katauluun.  

 Myös TS:n (Technical Support) suunnittelun kanssa on ollut ongelmia.  

 Suunnitteluvaihe on pahin ongelma. Oman haasteensa suunnitteluun tuo 

ydinvoima-ala. 

 Hankinnan puolella asiat ovat toimineet hyvin. 

 Resurssitilanteeseen tuo oman haasteensa sen, että lähivuosina on palkattu 

paljon uusia ihmisiä ja samalla on vanhoja poistunut. (Aro N. 2013, Haimi 

A. 2013, Lekander K. 2013) 

 

Lisäksi haluttiin saada tietoa siitä, että miten projektipäälliköt kokevat nykyisen 

tavan resurssien hallinnassa.  

 Resurssien hallinta koetaan olemattomaksi.  

 Resurssien omistajillakaan ei ole tietoja alaistensa töistä. 

 Resurssien perään joutuu kyselemään useamman kerran ennen kun saa 

vastauksen resurssien käytettävyydestä. 

 Resurssien suhteen tulee välillä yllätyksiä. 

 Resurssien hallintaan ei ole välineitä. 

 Resurssien hallintaa pyritään tekemään projektikokouksissa. 

 Ulkopuolisten resurssien hallinta on helpompaa. (Aro N. 2013, Haimi A. 

2013, Lekander K. 2013) 

 

Projektipäälliköiden ajatukset nykytilanteesta tukevat ajatusta siitä, että resurssien 

hallinnassa on parannettavaa. Vaikuttaa siltä, että projektipäälliköt haluavat pa-

rannusta asiaan, mikä on tärkeää, koska se helpottaa muutosten aikaansaamista. 

Projektipäälliköiden haastatteluissa tuli myös ilmi asioita, jotka tulee huomioida 

kun mietitään toimintatapamuutoksia resurssien hallinnassa. 
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 Suunnittelu 6.2

 

Loviisan voimalaitos käyttää projekteissa omien suunnitteluresurssien lisäksi ul-

kopuolisia suunnittelijoita sekä TS:n suunnittelijoita. Tämä tuo oman haasteensa 

resurssisuunnitteluun, koska kaikki resurssit eivät ole Loviisan voimalaitoksen 

hallinnassa. Varsinkin ulkopuolisten suunnittelijoiden käyttö voi aiheuttaa ongel-

mia resurssien hallinnassa, koska näiden resurssien muista töistä ei ole minkään-

laista tietoa. Tämän takia ei voidakaan koskaan olla täysin varmoja siitä, että pys-

tyvätkö nämä resurssit hoitamaan työn sovitussa aikataulussa. TS:n suunnittelut 

tilataan erikseen, vaikka se on osa NCC:tä. Tilanne on näin sama kuin ulkopuoli-

silla suunnittelijoilla eli Loviisan voimalaitoksella ei ole täyttä tietoa TS:n töistä.  

 

Nykytilanne suunnittelun kohdalla on se, että töitä on paljon ja töiden määrä on 

osa perusongelmaa. Tekemättömiä töitä on satoja ja tilanne on se, että ei ole edes 

mahdollista saada kaikkia töitä tehtyä. Nykytilanteesta ei ole kunnollista tietoa, 

vaan ainoastaan tuntumatietoa. Tämä tuntumatieto on oikeaan suuntaan viittaavaa. 

Olisi kuitenkin tärkeää, että saataisiin tarkempaa ja ajan tasalla olevia tietoja 

suunnittelun tarpeesta. Suunnittelulla on myös halu pystyä säätelemään kapasi-

teettia. Tämän takia olisikin tarvetta paremmalle resurssien hallinnalle. Suunnitte-

luiden näkökulmasta olisi tärkeää parantaa resurssien hallintaa pian, koska tulevi-

na vuosina on tiedossa paljon suunnittelutöitä. (Kelavirta T. 2013) 

 

Ongelmana on myös se, että uudella ihmisellä menee aikaa oppia Loviisan töiden 

tekotapa ja ennen tätä uusi ihminen ei pysty tekemään tehokkaasti töitä. Näin ol-

len uusia henkilöitä ei voi palkata tekemään kriittisiä suunnittelutöitä. Uudet ihmi-

set ajetaan sisään helpommilla hommilla ensiksi. Tämä toimintatapa vaatii enna-

kointia tulevien töiden suhteen, joten myös tämän takia olisi hyvä, että olisi tar-

kempaa tietoa tulevaisuuden resurssitarpeista. (Kelavirta T. 2013) 

 

Ulkopuolisia suunnittelijoita käytetään paljon. Näistä monet työskentelevät paikan 

päällä Loviisan voimalaitoksella. Ulkopuolisten suunnittelijoiden avulla voidaan-

kin säätää resurssikuormituksia. Projektit pystyvät tilamaan ulkopuoliselta suun-

nittelutoimistolta suunnittelutöitä monia eri kanavia pitkin. Tämä vaikeuttaa työ-
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määrän kokonaisarvion tekemistä ja mahdollisti käy niin, että samalta toimistolta 

on tilattu töitä enemmän kun he pystyvät tekemään. (Kelavirta T. 2013)  

 

Olisi toivottavaa, että jatkossa pystyttäisiin helpommin näkemään kuinka paljon 

ulkopuolisilta suunnittelutoimistoilta on tilattu töitä. Tärkeää olisi tietää minkä 

alan suunnittelua on tilattu ja milloin suunnittelu on kuukausitasolla tarkoitus to-

teuttaa. Näin voidaan välttää yritysten ylikuormittamista ainakin Loviisasta tule-

vien töiden osalta. Tietenkään ei edelleenkään tiedetä, että kuinka paljon yrityksil-

lä on muualta tulevia suunnittelutöitä, joten ylikuormitus voi edelleen toteutua. 

(Kelavirta T. 2013) 

 

Haastattelussa tuotiin ilmi se, että miten suunnittelutyöt lähtevät liikkeelle. Vaikka 

suunnitteluun tarvittavat tunnit on määritelty resurssisuunnitelmassa, niin suunnit-

telu ei lähde käyntiin niiden pohjalta. Suunnittelu alkaa vasta kun suunnittelutöistä 

on saatu työmääräimet. Syitä tähän toimintatapaan ovat kustannukset sekä töiden 

suuri määrä. Myös se, että projektisuunnitelman resurssisuunnitelmien tiedot van-

henevat ja aikataulut eivät pidä, on hyvä peruste tälle toimintatavalle. (Kelavirta 

T. 2013) 

 

Projektien laajat työt käsitellään erilliskäsittelyinä eli työmääräimen saamisen 

jälkeen ne aikataulutetaan ja niille etsitään tekijät. Sen sijaan vuosihuollon työt 

aikataulutetaan takaperin lähtien vuosihuollon päättymispäivästä. Vuosihuoltojen 

töiden hallinta on helpompaa eli käyntijakso on suunnittelun aikataulutuksen puo-

lelta suurempi ongelma. Projektipäällikön aktiivisuus vaikuttaa tähänkin asiaan, 

koska aktiivinen projektipäällikkö on muistuttamassa omista töistään jatkuvasti. 

(Kelavirta T. 2013) Tätäkin aikataulutusasiaa voisi auttaa se, että olisi paremmin 

tiedossa mitä töitä on tulossa ja milloin. 

 

Suunnittelussa painotettiin sitä, että projektipäällikön kiinnostus ja aktiivisuus 

vaikuttavat merkittävästi siihen, että projekti etenee suunnitteluiden puolella. Tä-

mä johtuu osaksi siitä, että suunnittelutöitä on paljon, että kaikkia ei ehditä teke-

mään ja päädytään ajattelutapaan, jonka mukaan työ on sitä tärkeämpi mitä 
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enemmän sen perään kysellään. (Kelavirta T. 2013) Tämä ei tietenkään ole toivot-

tua ja tämänkin takia olisi tärkeää, että resurssien hallintaa parannettaisiin. Näin 

töitäkin pystyttäisiin ehkä priorisoimaan järkevämmällä tavalla, eikä perustuen 

siihen kuka projektipäälliköistä käy eniten kyselemässä suunnitteluiden perään. 

 

Suunnittelun aikataulutuksen kannalta projektipäällikön on hyvä tietää missä jär-

jestyksessä suunnittelut voidaan tehdä. Eri alueiden suunnitteluja voidaan tehdä 

myös rinnakkain. Tätä varten vaaditaan projektipäälliköltä töiden järjestyksen ja 

synkronoinnin opettelua. Projektin kannalta voi olla hyvä, että projektipäällikkö 

opettelee nämä asiat, jotta suunnittelut saadaan toteutumaan samanaikaisesti ja 

näin projektin aikataulu pystytään pitämään lyhyempänä. (Kelavirta T. 2013) 

 

Haastattelussa tuotiin esille sitä, että ainakin suunnittelun näkökulmasta olisi to-

della tärkeää, että ratkaisu saadaan pian. Tämä asia on tärkeää ottaa huomioon 

miettiessä ratkaisuvaihtoehtoja, koska olisi tärkeää, että ratkaisu saataisiin nopeas-

ti käyttöön. Suunnittelun puolelta kuitenkin uskottiin, että mahdollinen uusi rat-

kaisu saataisiin todennäköisesti käyttöön ilman suurempaa muutosvastarintaa. 

Edellytyksenä tälle pidettiin sitä, että ihmisille osoitettaisiin hyödyt uudesta rat-

kaisusta. Jotta käyttöönotto onnistuu, pitää ihmisille perustella miksi uutta järjes-

telmää käytetään. (Kelavirta T. 2013) 

 

Haastattelussa tuotiin esille myös se, että projektit joutuvat riippuen projektiluo-

kasta tekemään aika ajoin edistymisraportin. Pohdintana esitettiin, että eikö re-

surssikuormitusten tarkastusta voisi yhdistää tähän aikatauluun, koska projekti-

päälliköt joutuvat tällöin käymään projektin tilanteen läpi. (Kelavirta T. 2013) 

 

Haastattelussa tuotiin esille Excelin käyttö ratkaisuna. Esille tuotiin sitä, että Ex-

celiin voisi laatia kaavakkeen, jonka projektipäällikkö täyttää ja Exceliin rakentai-

si makron, joka veisi täytetyt tiedot päätaulukkoon. Makro voisi luoda aina uudes-

ta syötetystä projektista oman välilehden/rivejä, jolloin tietojen päivittäminen hel-

pottuisi. Excelin käyttöä mahdollisina ratkaisuna käsitellään kappaleissa 7.1 ja 

7.2. (Kelavirta T. 2013) 
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Myös aikaisemmin tehdyssä kyselyssä tuotiin esille suunnitteluun liittyviä ongel-

mia. Esimerkiksi resurssien varaus oli koettu erityisen suureksi ongelmaksi sen 

takia, että ei ole tietoa siitä mitä kaikkea muuta suunnittelua on käynnissä tai mi-

ten lomat, koulutukset ja muut vastaavat sotkevat aikatauluja. Lisäksi suunnittelun 

mainittiin olevan jatkuvassa ylikuormassa, eikä tavallisille töille jää aikaa. Suun-

nittelu ja sen eri osa-alueet oli todettu vaikeimmaksi työkokonaisuudeksi resurssi-

en hallinnan kannalta. (Söderström 2010) 

 Hankinta 6.3

 

Hankintaresurssit ovat hyvin kriittisiä projektitoiminnan kannalta. Hankinta on 

mukana projekteissa lähes aina, mutta hankinnassa on hyvin vähän henkilöresurs-

seja. Projektipäälliköt ovat kuitenkin kokeneet hankinnan olleen aina riittävästi 

mukana projekteissa. Tämän takia herääkin kysymys, että onko hankintapuolen 

henkilöstö jatkuvassa ylikuormassa, koska he ehtivät vähäisestä henkilömäärästä 

huolimatta hoitaa kaikki tarvittavat työt. Resurssien hallinnan parantamisen myötä 

on tarkoitus saada tietoa tästä mahdollisesta ylikuormasta. 

 

Loviisan omien hankintapuolen henkilöiden lisäksi projektit voivat hyödyntää 

Category managereita, joiden tehtävänä on auttaa projektien hankinnoissa. Tämä 

on vielä melko uusi asia ja Category managerit eivät vielä ole kaikille projektipää-

likköille kovin tuttuja. Tulevaisuudessa olisi toivottavaa, että useammat projekti-

päälliköt hyödyntäisivät tätä palvelua. Category managerien käyttö saattaisi näin 

helpottaa Loviisan oman hankinnan työkuormaa.  

 

 

Projektipäälliköiltä kyseltiinkin ovatko he hyödyntäneet Category managereita, 

joiden olisi tarkoitus auttaa projektien hankintoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi 

kysyttiin onko näistä ollut apua. 

 Category mangereiden käyttö oli koettu hyväksi ratkaisuksi. 

 Category managereista oli ollut suuri apu hankinnoissa ja sopimuksien te-

ossa. (Lekander K. 2013)  
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7 RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 

Resurssien hallinnan parantamiseen on useampi varteenotettava vaihtoehto. Seu-

raavaksi esitellään eri vaihtoehdot sekä käsitellään niiden hyötyjä ja ongelmakoh-

tia. Nämä vaihtoehdot on valittu sillä perusteella, että ne olisi suhteellisen helppo 

ottaa käyttöön Loviisan toimintaympäristössä ja niiden avulla pystyttäisiin saa-

maan ratkaisu resurssien hallinnan ongelmiin. Lopuksi vaihtoehtoja vertaillaan 

keskenään. 

 

Vaihtoehtojen valinnassa on lisäksi käytetty perusteena sitä, että järjestelmän olisi 

hyvä olla osa jo jotain käytössä olevaa ohjelmaa, koska ei koeta ainakaan tällä 

hetkellä järkeväksi valita kokonaan uutta ohjelmaa. Ratkaisun olisi hyvä olla sel-

lainen, että se saataisiin suhteellisen nopeasti käyttöön. Tämä asia rajasi omaltaan 

osaltaan vaihtoehtoja. Lisäksi olisi hyvä, että työkalu olisi mahdollisimman help-

pokäyttöinen. 

 

Vaihtoehdoiksi valittiin kaksi erilaista Excel-vaihtoehtoa sekä Primavera P6. Var-

sinkin Excel-vaihtoehdot olisivat luultavasti saatavissa melko pian käyttöön, joten 

niistä voitaisiin mahdollisesti kehittää väliaikainen ratkaisu. Samalla kun käyte-

tään väliaikaista ratkaisua, voidaan miettiä tarkemmin sopivaa ratkaisua resurssien 

hallintaan. Tarkemman pohdinnan aikana saataisiin jo otettua ensimmäiset aske-

leet kohti parempaa resurssien hallintaa väliaikaisen ratkaisun avulla. 

 

Käsiteltävien vaihtoehtojen lisäksi selviteltiin Loviisan LOMAXin uuden version 

käyttömahdollisuutta resurssien hallintaan. Uudessa LOMAXissa on mahdollisuus 

kiinnittää resurssi tiettyihin töihin, jolloin henkilö ei ole muiden käytettävissä 

(Hostikka J. 2013). Tämä on askel parempaan suuntaan resurssien hallinnassa, 

mutta ei kuitenkaan ole aivan sitä, mitä haetaan kokonaisvaltaisella resurssien 

hallinnalla. Tämä johtuu siitä, että kiinnitys tiettyyn työhön antaa tietoa resurssi-

kiinnityksistä vasta kun työ on syötetty LOMAXiin. Kiinnitystietoja olisi kuiten-

kin tärkeä pystyä tarkastelemaan jo aikaisemmassa vaiheessa. 
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Liitteessä 1 olevista resurssikyselyn tuloksista käy ilmi minkä tasoista työkalua 

kyselyyn vastanneet toivoisivat. Eniten kannatusta sai projektihallinnan työkalu 

kuten Project tai Primavera. Toiseksi eniten kannatusta sai verkkosovellus kuten 

Sharepoint. Myös yhteinen Excel-lista sai kannatusta. (Söderström 2010) Työssä 

käsiteltävät vaihtoehdot ovat näin ollen kannatusta saaneita. Ainoastaan mitään 

verkkosovellusta ei työssä ole käsitelty vaihtoehtona, koska mitään järkeväksi 

vaihtoehdoksi soveltuvaa verkkosovellusta ei ole löydetty.  

 

Kyselyn kommenteista tuli ilmi se, että työkalun toivotaan olevan sellainen, että 

sitä osaavat kaikki käyttää ja sen pitäisi olla läpinäkyvä. Kommenteissa todettiin, 

että MS Project tai Primavera eivät ole toivottuja vaihtoehtoja. Excelistä todettiin 

sen olevan riittävän yksinkertainen. (Söderström 2010) Näiden kommenttien pe-

rusteella on selvää, että ihmisille olisi tärkeintä työkalun helppokäyttöisyys, mitä 

on pidetty yhtenä vaihtoehtojen tärkeimmistä piirteistä. Vaihtoehdoista ainoastaan 

Primavera ei välttämättä toteuta tätä piirrettä. Suurin syy Primaveran valitsemi-

seen olikin se, että se on jo osittain käytössä sekä se, että sitä on jo aikaisemmin 

suunniteltu otettavaksi käyttöön resurssien hallintaan. 

 

Kyselyssä oli tutkittu millä aikajänteellä ja millä tasolla resurssisuunnittelu olisi 

hyvä toteuttaa Loviisan voimalaitoksella. Yli puolet oli sitä mieltä, että sopiva 

aikajänne resurssisuunnitteluun on yli vuosi. Lisäksi kommenteissa oli tuotu esille 

sitä, että aikajänne riippuu projektista. Yli puolet oli sitä mieltä, että ammattiryh-

mätaso riittäisi resurssisuunnitteluun. Henkilötason resurssisuunnittelua kannatti 

taas 40,54 %:a. Kommenteissa oli tuotu esille sitä, että riittävä taso riippuu siitä, 

mikä resurssi on kyseessä, koska joihinkin töihin on olemassa tasan yksi tekijä. 

(Söderström 2010) Aikajänne ja resurssisuunnittelun taso on tärkeää ottaa huomi-

oon resurssien hallinnan ratkaisussa. 

 

Lisäksi kyselyssä oli tutkittu sitä, millä tarkkuudella resurssitarpeet tulisi ennus-

taa. Vastaukset tukivat eniten viikko- tai päivätason ennustamista. Lisäksi kom-

menteissa mainittiin, että pitäisi pyrkiä käyttämään useita tasoja ja, että tarve tulee 
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tarkentumaan ajankohdan lähestyessä. (Söderström 2010) Tämä on tärkeää huo-

mioida resurssien hallinnan ratkaisussa. 

 Excel-taulukko 1 7.1

 

Yksi vaihtoehto resurssien hallinnan toteuttamiseen on Excel-taulukko. Exceliin 

pystytään rakentamaan tietokanta, joka vastaa resurssin hallinnan tarpeita. Excel-

taulukko on helppo vaihtoehto, jos ei haluta hankkia uutta järjestelmää. Tämä 

työkalu voidaan rakentaa kokonaan itse, joten oikein tehtynä siitä saadaan juuri 

Loviisan tarpeita vastaava. 

7.1.1 Esittely 

 

Resurssien hallinnan toteuttaminen Excel-taulukossa vaatii taulukon tekemisen. 

Ensimmäisessä Excel-vaihtoehdossa ratkaisu toteutettaisiin samalla tyylillä kuin 

projektipäällikkötietokanta on tehty. Tämä helpottaisi järjestelmän tekoa, koska 

jonkinlainen pohja on jo olemassa. Ratkaisua ei kannata rakentaa täysin samalla 

tavalla kuin projektipäällikkötietokanta on rakennettu. Esimerkiksi ei ole tarpeen 

tehdä jokaiselle resurssille omaa sivua. Resursseja on niin paljon, että jos jokaisel-

la olisi oma sivu taulukosta, tulisi todennäköisesti epäkäytännöllinen ja sekava. 

 

Ratkaisussa luotaisiin eri resurssilajeille omat sivut, joihin koottaisiin resurssien 

kiinnitystiedot. Lisäksi voisi olla hyvä, että taulukosta löytyisi muita tärkeitä tieto-

ja resursseista kuten kokemusvuodet, erikoisosaamisalueet, projektityöskentelyyn 

käytettävissä oleva aika, koulutustausta ja muita vastaavia projektien toteuttami-

sen kannalta oleellisia tietoja. 

 

Ratkaisussa olisi grafiikoita resurssien kiinnitystilanteesta, jolloin olisi mahdollis-

ta saada nopeasti kuva siitä miten kuormitettuja eri resurssit ovat. Grafiikoiden 

avulla näkisi kokonaiskuvan siitä, että minkälainen kuormitustilanne on. Grafiikat 

helpottaisivat laajan taulukon lukemista, koska niistä nähtäisiin nopeasti kenellä 

on aikaa tehdä haluttu työ. 
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7.1.2 Edut 

 

Yhtenä etuna voisi ajatella, että resurssit voidaan jakaa eri sivuille resurssilajin 

mukaan, jolloin se helpottaa tietyn resurssin etsimistä taulukosta. Resursseja tulee 

taulukkoon mukaan todella paljon, joten taulukosta tulee selkeämpi, jos eri resurs-

sit on jaettu omille sivuilleen. Uusia resursseja on helppo lisätä, kun voidaan vain 

kopioida aikaisempien resurssien soluja ja niihin syötetään uusien resurssien tie-

dot. Samoin tarpeettomia resursseja on helppo poistaa, kun voidaan hävittää ker-

ralla kaikki resurssiin liittyvät tiedot.  

 

Taulukosta saadaan muokattua juuri tarpeiden mukainen, kun se tehdään alusta 

alkaen tiedostaen se, mitä siihen tarvitaan. Näin pystytään varmistamaan, että tau-

lukossa ei ole ylimääräisiä asioita, jotka tekisivät taulukosta vaikeaselkoisen. Tau-

lukkoa voidaan helposti myös muokata tarpeiden mukaan. 

 

Etuna voidaan ajatella myös se, että Excel-taulukko ei vaadi käyttäjältään uuden 

järjestelmän käytön opettelua. Tämä saattaa sekä helpottaa että nopeuttaa taulukon 

käyttöönottoa. Yksinkertainen käyttöönotto on tärkeää käyttöönoton onnistumisen 

kannalta. Käyttöönottoon ei pitäisi kulua liian kauan, kun kyseessä on tuttuun 

työkaluun laadittu tietokanta. Tämä hyöty saavutetaan vain, jos Excel-taulukosta 

ei laadita liian monimutkaista. Lisäksi olisi luultavasti hyvä testata taulukon toi-

mivuutta ensin pienemmällä käyttäjäryhmällä. 

 

Käyttöönoton nopeus voi olla hyvin ratkaiseva tekijä uuden järjestelmän kannalta. 

Tarve resurssien paremmalle hallinnalle on tällä hetkellä todella suuri ja aikaa ei 

ole hukattavaksi. Tämä taas puoltaa vahvasti Excel-taulukkoa, koska mitään val-

mista ohjelmaa ei luultavasti saataisi käyttöön riittävän nopeasti. Lisäksi monet 

valmisohjelmat tarvitsevat luultavasti räätälöintiä, joka hidastaa entisestään käyt-

töönottoa. 

 

Grafiikoiden käytön mahdollisuus on yksi Excel-taulukon hyvistä puolista. Ne 

selkeyttävät taulukkoa ja niiden avulla on mahdollista selvittää nopeasti tarvittavia 

tietoja. Grafiikoiden hyöty saavutetaan vain, jos ne pidetään mahdollisimman yk-
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sinkertaisina ilman ylimääräisiä tietoja. Grafiikoista olisi entistä enemmän hyötyä, 

jos niistä kävisi ilmi kuinka paljon resurssi voi korkeintaan tehdä tiettynä ajankoh-

tana töitä. Tämä voidaan toteuttaa grafiikkaan vaakatasossa olevana viivana, joka 

on piirretty kuormituksen maksimikohtaan. Ongelmana tässä on se, että ihmisten 

maksimikuormitus voi vaihdella, jolloin grafiikka voi mennä sekavaksi liian mo-

nien viivojen takia. Tätä puolta voisi kuitenkin hyödyntää niiden kohdalla, joilla 

on sama maksimikuormitus. 

7.1.3 Ongelmakohdat 

 

Taulukosta tulisi todella laaja, koska resurssien erikoispiirteiden takia resurssi-

kiinnitykset olisi määriteltävä henkilökohtaisesti eikä pelkälle resurssilajille. Sa-

man resurssilajin eri resursseilla on monesti erilaiset kokemustaustat ja jotkut pro-

jektien työt vaativat juuri tietynlaista osaamista omaavaa ihmistä. Ongelmaksi voi 

muodostua taulukon epäselkeys. Suuri resurssimäärä hankaloittaa järkevän taulu-

kon rakentamista. Taulukon mennessä liian monimutkaiseksi voi käydä niin, että 

ihmiset eivät ehdi opetella sen käyttöä ja lukemista, jolloin taulukosta ei ole mi-

tään hyötyä.  

 

Taulukon rakentaminen alusta alkaen voi olla myös sekä haastavaa että aikavie-

vää. Tämän vaihtoehdon kohdalla ongelmaksi voi muodostua se, että kellään ei 

ole aikaa paneutua taulukon rakentamiseen. Tätä ongelmaa voi hieman helpottaa 

se, että aikaisemmin on jo rakennettu projektipäällikkötietokanta, jota voidaan 

uutta taulukkoa rakentaessa käyttää apuna. 

 

Taulukon rakentamisesta tulee haastavaa, koska taulukon tulisi sisältää melko 

paljon tietoa, mutta olla samalla käytettävyydeltään hyvä. Taulukon rakentaminen 

tulee juuri tämän takia viemään jonkin verran aikaa, vaikka pohjana käytettäisiin 

jo olemassa olevaa projektipäällikkötietokantaa. Jos taulukon rakentaa yksi henki-

lö, voi käydä niin, että tämän henkilön mielestä taulukko on helposti käytettävä, 

mutta muiden mielestä ei. Tämän takia taulukko pitäisi suunnitella useamman 

henkilön voimin ja testata ennen varsinaista käyttöönottoa. 
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Excel-taulukon ongelmana on se, että siihen pitää lisätä uusia vuosia/ajanjaksoja 

manuaalisesti. Tietenkin niitä voi kopioida vanhojen vuosien/ajanjaksojen soluis-

ta, mutta se lisää työmäärää varsinkin, jos taulukko on laaja. Ajanjaksoja voi 

myös tehdä valmiiksi ja piilottaa aluksi turhan pitkälle aikavälille sijoittuvat koh-

teet. 

 

Excel-taulukko vaatii sen, että se on osittain suojattu. Näin varmistetaan se, että 

ihmiset eivät voi muokata kaikkia soluja. Suojauksen avulla taulukkoon ei tule 

sellaisia muutoksia, jotka haittaisivat sen toimintaa. Jos suojaus jostain syystä jää 

auki, niin taulukkoon voi tulla vahingossa sellaisia muutoksia mitä siihen ei halu-

ta. 

 

Lisäksi aikaisempien kokemusten perusteella Exceliin laadittu projektipäällikkö-

tietokanta ei päätynyt jatkuvaan käyttöön, joten voi olla mahdollista, että tälle 

vaihtoehdolle käy samoin. Tämän takia tähän vaihtoehtoon päädyttäessä olisi tär-

keää yrittää välttää projektipäällikkötietokannan käyttämättömyyteen johtaneita 

asioita. Näitä asioita on selvitetty projektipäälliköiltä nykytilan kartoituksen yh-

teydessä, joten niiden asioiden välttäminen on ainakin osin mahdollista. 

 

Excel-vaihtoehdon kannalta olisi tärkeää, että jos se valitaan vaihtoehdoksi, niin 

perehdytään hyvin siihen miksi projektipäällikkötietokanta jäi käyttämättömäksi. 

Sinänsä Excel-vaihtoehdon kohdalla voidaan ajatella projektipäällikkötietokannan 

olleen eräänlainen pilottiprojekti, jonka ongelmat ja kehityskohdat kannattaa 

huomioida uutta tietokantaa tehdessä. Tämä on sinänsä etu Excel-vaihtoehdolle, 

mutta jos tietoa projektipäällikkötietokannan ongelmista ei hyödynnetä tälle Exce-

lille käy luultavasti samoin kuin projektipäällikkötietokannalle kävi eli se jää 

käyttämättömäksi.  

 Excel-taulukko 2 7.2

 

Exceliin voisi toteuttaa ratkaisun myös toisella tavalla. Tässä vaihtoehdossa hyö-

dynnettäisiin laajemmin Excelin erilaisia mahdollisuuksia. Vaihtoehto vaatii kui-

tenkin enemmän Excel-osaamista taulukon luojalta. 
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7.2.1 Esittely 

 

Tässä vaihtoehdossa luotaisiin Excel-kaavake, jonka projektipäällikkö täyttää. 

Makrojen avulla tehdyn painikkeen kautta tiedot kaavakkeelta siirtyisivät sitten 

kootusti samaan paikkaan muiden projektien tietojen kanssa. Lisäksi voisi olla 

hyvä, jos aina uuden projektin tietoja syötettäessä makrojen avulla luotaisiin uu-

delle projektille joko oma sivu tai rivejä. Tämä helpottaisi tietojen päivittämistä, 

koska tiedot voitaisiin päivittää näille omille sivuille, joista ne siirtyisivät päätau-

lukkoon. Päätaulukkoon tiedot olisi merkitty jokaiselle resurssille erikseen. Suun-

nittelun kohdalla ulkopuoliset suunnittelijat voitaisiin merkitä suunnittelutoimis-

ton mukaan sisältäen tiedon siitä minkä alan suunnittelusta on kyse. 

 

Kaavakkeeseen täytettäisiin tiedot tarvittavista resursseista ja resurssien tarvitse-

misajankohdista. Kaavakkeen tiedot ohjautuisivat päätaulukkoon oikean resurssin 

kohdalle muodostaen tietoa siitä miten paljon kullakin resurssilla on tiettynä ajan 

kohtana töitä. Lisäksi tiedot kuormituksista voisivat ohjautua kuvaajaan resurssi-

lajeittain, jolloin saataisiin nopeasti kuva eri resurssilajien kuormitustilanteista. 

 

Lisäksi olisi hyvä, että taulukosta löytyisi tietoa myös resurssien ominaisuuksista. 

Tämä helpottaisi sopivan resurssin löytämistä projektien tehtäviin. Tämä voitai-

siin toteuttaa kokonaan omalle sivulleen. 

7.2.2 Edut 

 

Tähän Excel-vaihtoehtoon liittyvät aikalailla samat edut kuin ensimmäiseen Ex-

cel-vaihtoehtoon. Tärkeimpänä voisi mainita helpon käyttöönoton ja luultavasti 

myös nopean. Koska varsinkin suunnittelun puolelta olisi tärkeä saada jonkinlai-

nen toimiva ratkaisu pian, niin käyttöönoton nopeus ja helppous ovat todella mer-

kittäviä etuja. Etuihin kuuluu tietenkin se, että Excel on tuttu työkalu. Tämä hel-

pottaa omalta osaltaan käyttöönottoa ja käyttöä. Ominaisuudet ovat tuttuja jo en-

nestään eikä käytön opettelunkaan mene kauaa.  
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Kuvaajat ovat tämänkin vaihtoehdon hyviä puolia. Niiden avulla saadaan nopeasti 

käsitys eri resurssien kuormitustilanteesta ja niistä voi katsoa myös miten tilanne 

muuttuu, jos resurssikuormitukset muuttuvat. Niiden avulla pystytään myös mah-

dollisesti etsimään ratkaisuja ylikuormitustilanteessa, jos kuvaajia tarkastellessa 

huomataan, että jokin toinen vastaava resurssi on alikuormitettu. 

 

Verrattuna ensimmäiseen Excel-ratkaisuun voisi tämä ratkaisu olla hyvin toteutet-

tuna parempi. Tästä vaihtoehdosta kun saadaan todennäköisemmin selkeämpi ja 

helppokäyttöisempi. 

 

Excelin etuna on se, että se on valmiiksi jo kaikkien käytettävissä, kun monesti 

muihin ohjelmiin pitää erikseen olla käyttöoikeudet. Tämä on hyvä siinä mielessä, 

että kaikilla olisi tarvittaessa mahdollisuus tarkastella tietokannan tietoja. 

 

Hyvä puoli on myös se, että taulukkoa pystytään muokkaamaan jatkuvasti eli aina 

kun huomataan, että mitä voisi tehdä paremmin. Näin pystytään taulukkoa kehit-

tämään ajan kuluessa entistä paremmaksi ja paremmin käyttäjien tarpeita vastaa-

vaksi. Varsinkin alussa tämä todella hyvä asia, koska mahdollisiin ongelmiin pys-

tytään puuttumaan nopeasti ja korjaamaan mahdolliset virheet. 

 

Etuna tässä vaihtoehdossa on se, että jokaisella projektilla on oma välilehten-

sä/rivinsä. Tämä helpottaa projektikohtaisten tietojen tutkimista ja selvittämistä. 

Lisäksi resurssikohtaiset tiedot olisivat todella hyvät, koska niiden avulla saatai-

siin tietoja eri resurssien ominaispiirteistä, joilla on vaikutusta resurssien valin-

taan. 

7.2.3 Ongelmakohdat 

 

Vaihtoehdon rakentaminen vaatii kokeneen Excel-käyttäjän, joka tuntee hyvin sen 

miten eri Excel-ominaisuuksia pystytään hyödyntämään. Huolimatta suunnitteli-

jan taitotasosta, on olemassa riski, että taulukosta tulee liian monimutkainen, kos-

ka sen pitää sisältää paljon tietoja. 
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Ongelmaksi muodostuu mahdollisesti se, että taulukosta ei saadakaan sellaista kun 

on ajateltu. Tällä tarkoitetaan sitä, että jonkin ominaisuuden toteuttaminen ei on-

nistu niin kuin on ajateltu. Tämä johtaa siihen, että taulukon ominaisuudet eivät 

vastaa sitä mitä on haettu ja voi olla, että taulukosta ei saada niin suurta hyötyä 

kuin olisi haluttu. 

 

Ongelmakohdaksi voi lukea myös sen, että Exceliä pystyy muokkaamaan vain 

yksi henkilö kerrallaan. Tämän takia voi joskus käydä niin, että tietokantaa yrittää 

samaan aikaan muokata useampi henkilö, mikä taas ei onnistu. Tämä on aika 

marginaalinen ongelma, mutta jossain tapauksissa mahdollinen.  

 

Edellä mainittuun liittyy myös se, että taulukko on luultavasti kaikkien saatavilla 

ja mahdollisesti kaikilla on lisäksi mahdollisuus sitä muokata, jolloin voi käydä 

niin, että joku muokkaa taulukkoa vahingossa ”väärin”. Tästä huolimatta taulukon 

olisi hyvä olla kaikkien nähtävillä, koska vaikka ei olisi tarvetta syöttää tauluk-

koon tietoja, voi olla tarve tarkastella taulukon tietoja. Olisikin hyvä miettiä, että 

pystyisikö taulukon muokkausoikeuksia rajoittamaan. Esimerkiksi taulukon voisi 

sijoittaa SharePointiin, jolloin käyttöoikeuksia olisi mahdollista rajoittaa. 

 

Verrattuna ensimmäiseen Excel-vaihtoehtoon huonompaa tässä vaihtoehdossa on 

se, että tähän voi olla vaikeampaa sovittaa mukaan tietoja eri resurssien kokemuk-

sesta, osaamisista sekä muista tämän tyylisistä tiedoista. Näistä tiedoista kun voisi 

olla hyötyä, kun etsitään tietynlaista osaamista. Tämän voisi ratkaista erillisellä 

sivulla, jolla on tiedot resurssien ominaisuuksista. Vaihtoehtoisesti voidaan myös 

harkita erikseen olevaa tietokantaa, joka sisältää tiedot resurssien ominaisuuksista. 

 

Ongelmana on lisäksi se, että miten linjatöiden määrä saadaan huomioitua tässä 

ratkaisussa. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan olisi luoda linjatyöstä oma projektinsa 

syöttökaavakkeen avulla. Tämä voi olla haastavaa, koska voi olla vaikeaa saada 

kerättyä tietoa eri resurssien linjatöiden määristä. Yksi yhteinen linjatyöprojekti 

kaikille olisi kuitenkin parempi ratkaisu kuin se, että jokainen resurssi luo oman 

linjatyöprojektinsa erikseen.  
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 Primavera P6 EPPM 7.3

 

Tätä valmisohjelmistoa esiteltiin jo kappaleessa 4.4.2. Ohjelmisto valittiin mu-

kaan varteenotettavaksi ratkaisuvaihtoehdoksi, koska Primavera on jo käytössä 

joiltain osiltaan investointien hallinnassa. Tämän ohjelman kohdalla edut ja on-

gelmakohdat on määritelty lähinnä niiden tietojen perusteella mitä ohjelmasta on 

koottu kappaleessa 4.4.2. Mahdollisia etuja ja ongelmakohtia on yritetty löytää 

myös käyttäjäkokemusten perusteella. 

7.3.1 Esittely 

 

Primavera P6 EPPM on projektiportfolion hallintaohjelma, jonka avulla voidaan 

hallita myös projektien resursseja. Ohjelman pitäisi mahdollistaa resurssien hallin-

ta toiminnallisessa ympäristössä eli näin ajatellen se vaikuttaa sopivalta työkalulta 

NCC:n toimintaympäristöön. Ohjelman avulla pystytään seuraamaan resurssien 

käytön määrää nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Keskitetyn järjestelmän avulla 

resursseihin liittyvät konfliktit ovat näkyvimpiä. Lisäksi ohjelman avulla pitäisi 

pystyä ymmärtämään paremmin resurssikysyntää ja -kapasiteettiä. Tämä taas pa-

rantaa resurssien käyttöastetta. 

7.3.2 Edut 

 

Tässäkin vaihtoehdossa hyvä puoli on grafiikat. Ohjelman avulla on mahdollista 

tuottaa graafisia analyysejä resurssien käytöstä. Graafiset ominaisuudet ovat tär-

keitä, koska niiden avulla saadaan yleensä nopeammin kuva tilanteesta kuin pelk-

kien lukujen avulla. Varsinkin kun tarve on hallita suurta resurssimäärää selkeät 

grafiikat helpottavat työtä todella paljon. 

 

Kun kyseessä on valmisohjelma, ei tarvitse itse suunnitella ohjelman yksityiskoh-

tia ja rakenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen omien työntekijöiden ei tarvit-

se käyttää niin paljon työaikaa suunnitteluun/toteutukseen kuin Excel-

vaihtoehdoissa. Työaikaa kuluu kuitenkin jonkin verran valmisohjelman räätä-

löinnin suunnitteluun. Suunnittelun tarkoitus on määritellä mitä räätälöinnin avul-

la halutaan saavuttaa. 



   

83 

 

 

Valmisohjelman ulkonäöllisiä asioita kuten selkeyttä pystytään etukäteen tutki-

maan. Näin säästytään mahdollisesti ikäviltä yllätyksiltä ohjelmaa käyttöönotetta-

essa. Verrattaessa Exceliin liittyvään epävarmuuteen siitä saadaanko taulukosta 

riittävän selkeää, niin tällä ohjelmalla ei pitäisi olla sitä ongelmaa. 

 

Etuna ohjelmassa on se, että se on jo osin käytössä, jolloin käyttöönotto voi hel-

pottua. Lisäksi näin on jo käyttäjäkokemusta ohjelmasta, vaikka ei resurssien hal-

lintamoduulista. Lisäksi Primaveran avulla pystyttäisiin tekemään kokonaisval-

taista projektien hallintaa eikä pelkkää resurssien hallintaa. 

7.3.3 Ongelmakohdat 

 

Suurimpana ongelmana voi olla käyttöönotto, jota luultavasti ei pystytä toteutta-

maan kovin nopeasti. Nopea käyttöönotto on yksi merkittävimmistä asioista sopi-

vaa ratkaisua valittaessa, koska esimerkiksi suunnittelupuolella on tarve saada 

ratkaisu pian. Vaikka järjestelmä on osaltaan käytössä jo investointien hallinnassa, 

joudutaan resurssien hallintaominaisuus räätälöimään vielä erikseen NCC:n toi-

mintaympäristöön sopivaksi. Tällainen räätälöinti vie aikaa ja lisää ohjelman kus-

tannuksia. 

 

Investointien hallinnassa on käytössä Primavera OPPM. Alun perin oli suunnitel-

tu, että Primavera OPPM:n käyttöönoton jälkeen, olisi otettu käyttöön Primavera 

P6 projektien aikataulujen, kustannusten ja resurssien hallintaan. Tästä on toistai-

seksi luovuttu talouteen liittyvistä syistä. Primavera OPPM:n käyttöönotto ei ole 

sujunut ongelmitta. Yhtenä syynä käyttöönoton ongelmiin saattaa olla ohjelman 

liika räätälöinti. Primavera on sen verran kehittynyt työkalu, että se ei välttämättä 

sovellu NCC:n toimintaympäristöön. Tämä johtuu siitä, että NCC:ssä salkunhal-

linta ja projektitoiminta ei ole vielä riittävän kypsällä tasolla, jotta voitaisiin hyö-

dyntää kehittyneimpiä työkaluja. Sekä Primavera OPPM että P6 ovat käytössä 

Fortumin Heat Skandinaviassa ja siellä käyttökokemukset ovat hyviä. Heillä työ-

kalujen käyttöön on osoitettu hallinnollisia resursseja, jotka tukevat projektien 

vastuuhenkilöitä työkalujen käytössä. (Karhapää 2013) 
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Edellä mainitut asiat tukevat ajatusta siitä, että Primavera P6 ei välttämättä sovi 

resurssien hallinnan ratkaisuksi. Lisäksi ongelmia voi tulla eteen sekä räätälöin-

nissä että käyttöönotossa. Lisäksi Heat Skandinavian toiminnasta voidaan päätel-

lä, että Primavera toimii hyvin ainoastaan, jos sitä käytetään muutaman vastuu-

henkilön kautta. Tämä ei onnistu NCC:ssä, vaan käyttäjäjoukko olisi todella laaja. 

 Vaihtoehtojen vertailu 7.4

 

Tärkeintä on resurssien hallinnan parantamisen kannalta, että uusi hallintajärjes-

telmä olisi suhteellisen helppo käyttää, mutta toisaalta myös sisältää tarpeeksi 

informaatiota päätöksenteon tueksi. Järjestelmän käyttövarmuus pitäisi olla hyvä, 

että sitä pystytään hyödyntämään aina tarvittaessa. Tärkeää on myös se, että jär-

jestelmä olisi saatavissa pian käyttöön. Yksi vaihtoehto on toteuttaa jonkinlainen 

väliaikainen ratkaisu kun odotetaan, että varsinainen ratkaisu saadaan valmiiksi.  

 

Sopiva ratkaisu tuottaa lisäksi grafiikoita resurssien kuormitustilanteesta. Näiden 

grafiikoiden tulisi olla selkeitä ja informatiivisia. Excelissä olisi se hyvä puoli, 

että siihen pystytään toteuttamaan juuri sellaisia grafiikoita, mitä halutaan ja tarvi-

taan. Myös Primavera tuottaa graafisia analyysejä resurssien käytöstä, joten tässä 

suhteessa se ei jää Exceliä huonommaksi vaihtoehdoksi. Excelin ainut etu Prima-

veraan verrattuna tässä asiassa on se, että sen tuottamat grafiikat pystytään suun-

nittelemaan itse ja niitä on helpompi muokata tarpeen vaatiessa.  

 

Koska Primavera P6:n käyttöönotosta on luovuttu toistaiseksi taloudellisista syis-

tä, ei ole mahdollista ottaa mitään muutakaan uutta valmisohjelmaa käyttöön tällä 

hetkellä. Tämä tilanne puoltaa vahvasti jonkinlaisen Excel-vaihtoehdon toteutta-

mista, koska resurssien hallinta vaatii parantamista piakkoin.  

 

Primaveran suurin ongelma on se, että se ei sovellu laajan käyttäjäjoukon työka-

luksi. Jos Primaveraa käytetään resurssien hallintaan, pitää resurssien hallinta to-

teuttaa muutaman pääkäyttäjän avulla. Tällainen ratkaisu ja toimintatapa ei ole 

tällä hetkellä mahdollinen. Primavera voi tulevaisuudessa olla toimiva ratkaisu, 
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jos tilanne muuttuu. Primavera voisi olla tulevaisuudessa hyvä ratkaisu, koska 

sillä pystyttäisiin hoitamaan investointien ja projektien kokonaisvaltainen hallinta. 

 

Excel-vaihtoehdoissa on valmisohjelmiin verrattuna se etu, että ne voidaan alun 

alkaen laatia juuri omien tarpeiden mukaisesti. Niitä on lisäksi helpompi muokata 

käyttöönoton jälkeen. Tämä suuri etu siinä mielessä, että käyttöönoton jälkeen voi 

ilmetä ongelmakohtia, joita olisi hyvä päästä muokkaamaan mahdollisimman no-

peasti.  

 

Excel-vaihtoehtoja vertaillessa keskenään niin luultavasti vaihtoehto 2 on parem-

pi, koska siitä saadaan luultavasti käyttäjäystävällisempi. Tämä johtuu siitä, että 

vaihtoehto 1 tulee luultavasti olemaan vaikeaselkoisempi ja hankalampi käyttää. 

Lisäksi kun ajatellaan, että vaihtoehto 1 olisi eräänlainen projektipäällikkötieto-

kannan laajennus, niin sille voi käydä samalla tavalla kuin projektipäällikkötieto-

kannalle eli se ei koskaan pääse kunnolla käyttöön. 
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8 TOIMINTATAPOJEN MUUTOKSET 

 

Uusi resurssien hallintamenetelmä vaatii myös toimintatapojen muuttamista. Ny-

kyisin resurssisuunnitteluun ei liity montaa yleistä toimintatapaa. Resurssisuunni-

telma on osa projektisuunnitelmaa ja projektisuunnitelmaa tarkastettaessa resurs-

sien omistajat katsovat resurssisuunnitelman läpi. Tällä tavoin varmistetaan, että 

sen hetkisen tiedon valossa tarvittavilla resursseilla on aikaa osallistua projektiin. 

Uuden resurssien hallintamenetelmän käyttöönoton myötä toimintatapoja on laa-

jennettava. 

 

Toimintatapojen muutoksiin vaikuttaa se, että mikä vaihtoehto valitaan resurssien 

hallinnan toteuttamiseen. Mitään vaihtoehtoista ei kuitenkaan voida toteuttaa il-

man toimintatapojen muokkaamista. Pitkälti toimintatapojen muutokset ovat sa-

manlaisia riippumatta siitä, että mikä järjestelmä valitaan. Tämä johtuu juuri siitä, 

että nykyisin varsinaisia toimintatapoja ei oikeastaan ole. Muutoksien avulla on-

kin pääasiassa tarkoitus ylipäätään parantaa resurssienhallintaa riippumatta siitä 

minkä järjestelmän avulla hallinta tehdään. 

 Yleiset toimintatapamuutokset 8.1

 

Uuden järjestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa on päätettävä kenen vastuulla 

käyttöönotto on. On myös tärkeää miettiä miten käyttöönotto hoidetaan. Voidaan 

esimerkiksi miettiä toteutetaanko käyttöönotto ensin pienemmälle ryhmälle pilot-

tiprojektina vai kaikille kerralla. Aluksi on hyvä miettiä sitä, mitä toimintatapa-

muutoksia tarvitaan, että resurssien hallinta on toimivaa uuden järjestelmän käyt-

töönoton jälkeen. 

8.1.1 Resurssikuormitustietojen ilmoittaminen 

 

Nykyään projektipäällikkö tekee projektisuunnitelman yhteydessä resurssisuunni-

telman, josta selviää karkeasti miten paljon tunteja vaaditaan kultakin projektiin 

tarvittavalta resurssilta. Jatkossakin on tärkeää, että projekti ilmoittaa jo projekti-

suunnitelman yhteydessä sen hetkisen tiedon mukaiset resurssikuormitukset. Ne 

pitää viedä myös resurssien hallintajärjestelmään, eikä vain merkitä projektisuun-
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nitelman resurssisuunnitelmaan. Jatkossa resurssitarpeiden pitää olla aikaan sidot-

tuja, eikä vain ilmoituksia siitä kuinka paljon tiettyä resurssia tarvitaan koko pro-

jektin aikana. 

 

Jotta resurssikuormitustiedot täytettäisiin huolella, voisi tämän niiden ensimmäi-

sen ilmoittamisen sitoa johonkin projektin päätöksentekopisteistä. Yksi mahdolli-

suus voisi olla se, että projektin pitäisi jo suunnittelupäätöstä haettaessa esittää 

alustavat arviot tarvittavista resurssimääristä. Tämän jälkeen toteutuspäätöstä ha-

ettaessa olisi esitettävä tarkemmat tiedot tarvittavista resurssimääristä. Projekti ei 

saisi suunnittelu- tai toteutuspäätöstä, jos sillä ei olisi esittää tietoja tarvittavista 

resurssimääristä. Resurssien hallinta olisi parempaa, kun tiedot resurssikuormituk-

sista saataisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia. Näin nähtäisiin jo 

hyvissä ajoin miten tulevat projektit vaikuttavat resurssien kuormituksiin.  

8.1.2 Resurssikuormitusten seuranta 

 

Tärkeää on miettiä, että kenen vastuulla on huolehtia siitä, että resurssit eivät ole 

ylikuormitettuja. Ylikuormituksen seurannan lisäksi kuormitustietoja on hyvä 

seurata muutenkin, että saadaan kuva siitä miten kuormitus jakautuu. Samalla 

saadaan tietoa siitä, että miten eri tehtävät kuormittavat. Tätä tietoa voidaan hyö-

dyntää suunnitellessa uusien projektien resurssitarpeita.  

 

Uutta resurssien hallintatoimintatapaa käyttöönotettaessa on mietittävä onko jär-

kevintä, että yksi henkilö vastaa kuormitustietojen seurannasta. Vaihtoehtoisesti 

voi kuormitustietojen seuranta olla projektien tai resurssien omistajien vastuulla. 

Luultavasti on parasta, että on yksi määrätty henkilö, joka seuraa kokonaiskuvaa 

kuormituksista. Myös projektipäälliköiden sekä resurssien omistajien olisi hyvä 

seurata ainakin jollain tasolla omien resurssiensa kuormitusta, jotta vältytään ikä-

viltä yllätyksiltä. 

8.1.3 Resurssikuormitusten päivitys 

 

Resurssikuormitustietojen päivitys onnistuu luultavasti parhaiten jos joko yksi 

vastuuhenkilö hoitaa päivittämisen tai projektit päivittävät tiedot. Yksi vastuuhen-
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kilö joutuu tietenkin hankkimaan tiedot projekteilta, mutta tällä tavoin ne päivite-

tään varmasti myös keskitettyyn järjestelmään eikä vain projektien omiin suunni-

telmiin tai seurantoihin. 

 

Jos resurssikuormitustietojen päivitys on projektien vastuulla, niin on tärkeää so-

pia aikataulu päivitysten tekemiseen. Tietenkin päivityksiä voi tehdä muulloinkin, 

mutta aikaisempien kokemuksien perusteella on huomattu, että päivittäminen 

unohtuu helposti ilman muistuttamista. Tärkeää olisi saada resurssikuormitusten 

päivittäminen osaksi projektijohtamisen rutiineja, jotta saadaan ajan tasalla olevaa 

sekä mahdollisimman todenmukaista tietoa resurssikuormituksista. 

 

Yksi mahdollisuus resurssitietojen päivitykseen olisi se, että ne päivitettäisiin sil-

loin kun projekti tekee edistymisraportin. Tällöin resurssitietojen päivitysvastuu 

olisi projektipäälliköllä. Päivitysten sitominen edistymisraportointiin olisi järke-

vää siinä mielessä, että projektipäällikkö joutuu tällöin käymään ylipäätään läpi 

projektiin liittyvät asiat. Näin saataisiin lisäksi aikataulu sille milloin päivitykset 

tulee olla tehtyinä. 

 

On tärkeää sopia siitä, että projektipäällikkö ilmoittaa, jos päivitettävää ei ole. 

Tämä on tärkeää sen takia, että ei turhaan kysellä puuttuvien päivitysten perään. 

Tämä vahvistaa päivitysrutiinin oppimista, koska projektipäällikön tulee ilmoittaa 

aina joko päivitykset tai tieto siitä, että päivitettävää ei ole. Seurannasta huolehti-

van henkilön olisi kuormitustietojen seurannan lisäksi hyvä huolehtia siitä, että 

tietojen päivitykset on tehty ajallaan. Päivitysten puuttuessa vastuunhenkilön olisi 

hyvä kysellä niiden perään, jotta tietokanta pysyisi mahdollisimman hyvin ajan 

tasalla. Vastuuhenkilö voi myös muistuttaa päivittämistarpeesta etukäteen ennen 

sovittua päivittämisajankohtaa. Tällä tavalla toimittaessa pystytään ehkäisemään 

sitä, että päivittäminen jäisi tekemättä, koska asiaa ei ole muistettu. 

8.1.4 Suhtautuminen ylikuormitukseen 

 

Resurssien hallinnan parantamisen yhteydessä kannattaa miettiä voidaanko jos-

sain tapauksessa hetkellisesti sopia, että jokin resurssi tekee hetkellisesti enemmän 
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töitä kuin mitä normaalityön puitteissa olisi mahdollista. Esimerkiksi lyhytaikai-

nen ylikuormitus voidaan hyväksyä, jos se on ainut keino projektin toteuttamisek-

si aikataulussa. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että henkilö on itse halukas teke-

mään pidempää päivää.  

 

Ylikuormitus ei kuitenkaan saa olla jatkuva työn muoto ja ylikuormituksen pitäisi 

olla perusteltua. Osalla henkilöistä on liukuva työaika, joka mahdollistaa hetkelli-

sesti pitempien päivien tekemisen ja myöhemmin voi kertyneillä liukumatunneilla 

tehdä lyhyempää päivää. Liukumatunneilla on kuitenkin kertymäkatto, joten yli-

kuormaa tehtäessä pitää huolehtia siitä, että kaikki tunnit varmasti tulevat henki-

lölle liukumaksi, koska muuten henkilö tekee työtä, josta ei itse saa mitään vasti-

neeksi. Liukuman lisäksi voidaan tietenkin tehdä myös puhdasta ylityötä. 

 

Jotta tiedetään, mikä työmäärä menee normaalin työkuorman yli, on tärkeää mää-

ritellä kuinka paljon yksittäinen henkilö voi tehdä töitä. Määritellessä normaalia 

työkuormaa pitää ottaa huomioon se, että osa työajasta menee väistämättä tehot-

tomaan toimintaan. Normaalilla työkuormalla tarkoitetaan tehollista työaikaa. 

Monet tekevät projekteihin liittyviä töitä linjatöiden ohella, joten linjatyöt vähen-

tävät aikaa, joka on mahdollista käyttää projekteihin.  

 

Resurssikuormituksia pitäisi ylipäätään seurata jatkossa tarkemmin, jotta ehditään 

ajoissa reagoimaan esimerkiksi ylikuormitustapauksiin. Ajoissa reagointi mahdol-

listaa useammat toimenpiteet resurssien ylikuorman poistamiseksi. Ylikuormitus 

on asia mitä olisi hyvä välttää jos vain on mahdollista. 

8.1.5 Resurssikuormituksen hallinta 

 

Lisäksi olisi hyvä jos jatkossa hyödynnettäisiin resurssisuunnittelussa toimenpitei-

tä, joilla kuormitusta voidaan tasata. Resurssisuunnittelussa voitaisiin käyttää 

avuksi resurssilaskentaa sekä resurssitasausta. Näistä kahdesta menetelmästä var-

sinkin resurssitasaus voisi auttaa resurssikuormituksen tasaamisessa. Ei nimittäin 

riitä, että kuormitusta seurataan vaan pitää olla lisäksi toimenpiteet joiden avulla 

tilannetta voidaan hallita ja ohjata.  
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Toimintatapamuutoksia mietittäessä on hyvä miettiä, miten toimitaan tilanteessa, 

jossa henkilömäärä on yksinkertaisesti liian pieni toteuttamaan projektit, jotka on 

suunniteltu tai päätetty toteuttaa. Ensisijainen toimintatapa on hyvä ohjeistaa, jotta 

on yhdenmukaiset käytännöt, joiden mukaan toimitaan. 

 

Resurssien liian vähäisen määrän aiheuttaman ongelman ratkaisua käsiteltiin työn 

teoriaosassa. Varteenotettaviksi tavoiksi siellä mainittiin projektin henkilöstön 

lisääminen, tiimin kanssa tehty urakkasopimus, aikataulun venyttäminen, tavoit-

teiden vähentäminen ja projektin lykkääminen tai siitä luopuminen. Näitä tapoja 

yhdistämällä saadaan luultavasti paras toimintatapa, jolla ongelma voidaan rat-

kaista. Tavoista projektin lykkääminen tai siitä luopuminen voi olla helpoin rat-

kaisu siinä tilanteessa, että resurssiongelman lisäksi ei ole myöskään rahaa toteut-

taa projektia. Tällaisessa tapauksessa pitää pystyä priorisoimaan projektit, jotta 

luovutaan varmasti oikeasta projektista. Projektin henkilöstön lisääminen voi olla 

hyvä vaihtoehto, kunhan se tehdään niin, että muut projektit eivät kärsi siitä.  

 

Resurssien liian vähäiseen määrään pitäisi jatkossa puuttua heti kun ongelma ha-

vaitaan. Resurssien hallinnan parantamisen pitäisi auttaa tässä asiassa, koska sen 

avulla pystytään tutkimaan resurssitilannetta jo hyvissä ajoin etukäteen. 

 

Resurssien paremman hallinnan puolesta on tärkeää, että kun resurssi varataan 

jonkun projektin käyttöön tietyksi ajaksi, niin ollaan mahdollisimman varmoja, 

että tarve toteutuu suunniteltuna ajankohtana. Lisäksi, jos tarveajankohta muuttuu, 

tähän tulee reagoida heti päivittämällä tiedot. Näin varmistetaan resurssien saata-

vuutta niitä tarvitseviin projekteihin ja pyritään välttämään resurssien turhaa va-

raamista töihin, jotka eivät todennäköisesti toteudu. 

 Resurssien omistajiin kohdistuvat muutokset 8.2

 

Nykyään projektien vaatimat resurssit kirjataan projektisuunnitelmaan, jonka re-

surssien omistajat tarkastavat. Tieto ei vaan päivity nykyisellään tilanteen muuttu-

essa. Jatkossa olisi resurssien hallinnan parantamisen myötä hyvä, että huolehdit-
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taisiin siitä, että myös resurssien omistajat seuraavat tilannetta. Resurssien omista-

jien tulisi reagoida, jos tilanne muuttuu sellaiseksi, että heidän resurssinsa ovat 

ylikuormitettuja. Vaikka päävastuu seurannasta ei olisikaan resurssien omistajilla, 

on silti hyvä organisaation toiminnan kannalta, että resurssien omistajat ovat peril-

lä resurssien kuormitustilanteesta. 

 

Resurssien omistajille tarkemmasta resurssien hallinnasta on hyötyä, koska keski-

tetyn resurssien hallinnan kautta he pystyvät olemaan paremmin perillä resurssi-

ensa työkuormasta. Resurssien omistajien on helpompi tarkastaa projektien re-

surssisuunnitelmat, koska he näkevät suoraan resurssien kuormitustiedoista onko 

tarvitun henkilön mahdollista työskennellä projektissa. Keskitetty resurssien hal-

lintajärjestelmä helpottaa resurssien omistajien työtä, kunhan resurssitilanteet ovat 

ajan tasalla. 

 Projektipäälliköihin kohdistuvat muutokset 8.3

 

Nykyään kun projektipäällikkö laatii projektisuunnitelman, hän laatii samalla 

myös resurssisuunnitelman. Tämä on sinällään hyvä tapa, mutta nykyään resurssi-

suunnitelmaa ei päivitetä. Jatkossa resurssien hallinnan parantamiseksi projekti-

päällikön on tarpeen päivittää resurssitietoja niiden muuttuessa.  

 

Tietokannan päivittämiseen liittyen täytyy miettiä sitä, että onko parasta, että pro-

jektipäälliköt päivittävät itse tiedot keskitettyyn resurssitietokantaan vai ilmoitta-

vatko he muuttuneet tiedot henkilölle, joka hoitaa kaikkien puolesta päivitykset. 

Joka tapauksessa projektipäälliköiden pitää jatkossa reagoida työmäärien muut-

tumiseen. Se kuka tietokannan päivittämisen hoitaa riippuu valittavasta järjestel-

mästä. Jos käytettävä järjestelmä on Exceliin toteutettu tietokanta, projektipäällik-

kö voi hoitaa päivittämisen. Jos taas kyseessä on Primavera, on luultavasti parem-

pi, että pääkäyttäjä hoitaa päivittämisen. 

 

Resurssitiedot voivat muuttua hyvin nopeasti resurssisuunnitelman tekemisen 

jälkeen. Tietojen muuttuminen ei vaikuta ainoastaan kyseenomaiseen projektiin, 

vaan saattaa aiheuttaa muutostarpeita myös muille. Tämän takia on tärkeää, että 



   

92 

 

projektipäälliköt muutoksia tehdessään pyrkisivät huomioimaan muutoksen aihe-

uttamat seuraukset muille projekteille. Tämä taas vaatii sitä, että he varmistavat 

keskitetyn resurssitietokannan avulla ovatko resurssit käytettävissä ja ongelmati-

lanteissa yrittävät löytää ratkaisun, joka ei aiheuta ongelmia muille.  

 

Olisi hyvä, että määritellään toimintatapa, jonka mukaan toimitaan jos resurssitar-

peiden muuttuminen aiheuttaa ongelmia. Yksi mahdollinen toimintatapa voisi olla 

se, että projektipäällikkö ottaa ongelmatilanteen havaitessaan yhteyttä resurssitie-

tokannasta vastaavaan henkilöön, joka sitten pyrkii etsimään ongelmaan kaikin 

puolin parhaan ratkaisun. 

 

Projektien pitäisi jatkossa pyrkiä tekemään entistä tarkempia suunnitelmia resurs-

seista. Ennakoinnilla on suuri merkitys, koska sen avulla varmistetaan resurssien 

riittävyys. Vaikka resurssitarve voi muuttua välillä yllättäen, esimerkiksi projektin 

laajuuden muuttuessa, olisi tärkeää, että resurssitarpeet perustuisivat aina sen het-

ken parhaisiin arvioihin ja tarvetiedot päivitettäisiin heti kun muutostarpeita ilme-

nee. Ennakoinnin tueksi voisi käyttää tietoja siitä miten kauan vastaava työtehtävä 

on aikaisemmin vienyt. Tällä tavoin arvioista tulee tarkempia. Tärkeää olisi isom-

pien töiden yhteydessä miettiä asiat, jotka saattavat vaikuttaa työn kestoon ja 

miettiä tältä pohjalta resurssien varaamista työhön. 

 Päätöksentekijöihin kohdistuvat muutokset 8.4

 

Ajantasainen ja todenmukainen tieto on tärkeää päätöksenteon kannalta. Kun tieto 

resurssikiinnityksistä on ajantasaista ja todenmukaista, on päättäjien helpompi 

hahmottaa pystytäänkö projekti toteuttamaan. Resurssitietojen ollessa ajan tasalla 

pystytään vertamaan tarvittavien resurssien määrää saatavilla olevien resurssien 

määrään. Lisäksi olisi hyvä määritellä miten päättäjien tulisi hyödyntää resurssien 

kiinnitystietoja. Päättäjien vastuulla on kuitenkin hyväksyä projektit toteutukseen, 

joten heidän pitäisi resurssien kiinnitystietojen avulla pystyä miettimään onko 

uusia projekteja resurssien puitteissa mahdollista toteuttaa. 
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Päätöksentekoon liittyen on mietittävä mitä tehdään siinä tapauksessa, että ei ole 

riittävästi resursseja toteuttamaan projektia, joka on pakko tehdä, jotta laitosta 

voidaan käyttää. Tämä asia liittyy vahvasti projektien priorisointiin. Vaihtoehtoina 

tällaisessa tilanteessa on periaatteessa resurssien hankkiminen muilta vähemmän 

tärkeiltä projekteilta tai muiden projektien lykkääminen. Mahdollista on tietenkin 

hankkia resurssit ulkopuolelta, mutta tätä toimintatapaa ei kaikkien töiden osalta 

pystytä hyödyntämään. Lisäksi kustannukset voivat estää resurssien hankkimisen 

ulkopuolelta. 

 

Resurssien jakamiseen liittyen olisi tärkeää, että projektille, joka on pakko toteut-

taa, pystyttäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa antamaan jonkinlainen 

arvio projektin vaatimista resursseista. Jatkossa olisi hyvä, että päätöksentekijät 

olisivat entistä paremmin tietoisia siitä, että mitä projekteja on lähiaikoina tulossa.  

Toimimalla edellä mainitulla tavalla varmistetaan se, että päätöksentekijät pysty-

vät tekemään sellaisia päätöksiä, joilla varmistetaan resurssien riittävyys tärkeim-

piin projekteihin. Projektien priorisoinnin tulisi olla järjestelmällistä, jotta pysty-

tään määrittämään mitkä ovat tärkeimpiä projekteja, joiden resurssitarpeet mene-

vät muiden projektien resurssitarpeiden edelle. 

 

Tärkeää olisi myös, että päätöksentekijöillä olisi samanlainen käsitys siitä, mikä 

resurssitilanne on. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kaikki päätöksentekijät eivät 

välttämättä koe resurssitilannetta samalla tavalla, jolloin esimerkiksi liian vähäi-

seen resurssimäärään on vaikeampaa reagoida. Kun on olemassa keskitetty resurs-

sien hallintajärjestelmä, pystytään helposti todentamaan kaikki resursseihin liitty-

vät ongelmat. 

 Muutosten mahdollistaminen 8.5

 

Muutosten mahdollistamiseen liittyy sekä uuden järjestelmän käyttöönotto että 

henkilöstön sitouttaminen muutoksiin. Käyttöönotto liittyy muutosten mahdollis-

tamiseen siinä mielessä, että ilman onnistunutta käyttöönottoa uutta järjestelmää 

ei saada luultavasti kunnolla käyttöön. Tämä taas tarkoittaa sitä, että resurssien 



   

94 

 

hallintaa ei saada parannettua. Henkilöstö on sitoutettava muutoksiin, jotta saa-

daan muutokset parhaalla mahdollisimmalla tavalla toteutettua.  

8.5.1 Käyttöönotto 

 

Uuden työkalun tai sovelluksen ottaminen käyttöön on aina haastava prosessi. 

Uuden työkalun käyttöönotto saattaa epäonnistua käyttöönottoprosessissa kohdat-

tujen ongelmien tai haasteiden takia. Jossain tapauksissa käyttöönottoprosessia ei 

onnistuta viemään loppuun asti.  

 

Seuraavaksi käydään läpi avaintekijöitä käyttöönoton onnistumiseen. Näitä ovat: 

 Johdon täysi sitoutuminen hankkeeseen 

 Kunnollisen projektiryhmän perustaminen 

 Työntekijöiden kouluttaminen käyttämään uutta järjestelmää 

 Riittävät resurssit hankkeen toteutukseen 

 Ulkopuolinen asiantuntijuus 

 Jatkuva palaute johdolta ja työntekijöiltä 

 Käyttöönoton yksinkertaisena pitäminen. (Sohal & Chung 1998 s.144; 

Agbejule 2006, s. 68 -69) 

 

Johdon sitoutuminen hankkeeseen on tärkeää, koska johdon on näytettävä esi-

merkkiä muille työntekijöille. Jos johto ei sitoudu käyttöönottoon ja sitä kautta 

uuteen työkaluun, välittyy työntekijöille helposti kuva, että kyse ei ole tärkeästä 

asiasta.  

 

Kunnollinen projektiryhmä, joka vastaa työkalun käyttöönotosta on tärkeää sen 

takia, että näin saadaan tietyt vastuuhenkilöt, jotka hoitavat käyttöönottoon liitty-

vät asiat. Näitä asioita ovat esimerkiksi henkilöstölle käyttöönotosta tiedottami-

nen, henkilöstön kouluttaminen käyttämään uutta työkalua ja työkalun lanseeraus. 

 

Työntekijöiden kouluttaminen käyttämään uutta järjestelmää on tärkeä osa onnis-

tunutta käyttöönottoa. Riittävä kouluttaminen ja perehdyttäminen uuteen järjes-

telmään helpottaa huomattavasti käyttöä käyttöönoton jälkeen. Kun henkilöstöllä 
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on riittävä koulutus järjestelmään, niin henkilöstöllä ei pitäisi olla esteitä käyttää 

uutta työkalua. Kouluttaminen liittyy vahvasti toimintatapojen muuttamiseen, 

koska toimintatapojen muuttamiseksi ihmisten on ymmärrettävä miksi muutokset 

ovat tarpeen. Lisäksi on hyvä jos ihmiset näkevät uusien toimintatapojen muka-

naan tuoman parannuksen toimintaan. Toimintatapojen muuttamisen kannalta on 

tärkeää, että uuden ohjelmiston käyttöönottovaiheessa siitä sekä tiedotettaisiin 

riittävästi että koulutettaisiin ihmisiä käyttämään sitä. 

 

Käyttöönoton kannalta on tärkeää, että käyttöönottoa toteuttaa riittävä määrä hen-

kilöstöä. Näin varmistetaan se, että käyttöönotto ei aiheuta liikaa työkuormaa yk-

sittäisille henkilöille. Liika työkuorma johtaa helposti siihen, että työtä ei pystytä 

tekemään kunnolla tai ainakaan järkevässä aikataulussa, jolloin käyttöönotto to-

dennäköisesti epäonnistuu. 

 

Ulkopuolinen asiantuntijuus on yksi avaintekijöistä käyttöönoton onnistumisessa. 

Tämä pätee varsinkin siinä tapauksessa, jos uusi järjestelmä on ulkopuolisen ke-

hittäjän valmisohjelma. Tässä tapauksessa on tärkeää, että käyttöönotossa on mu-

kana valmisohjelmiston kehittäjän edustaja. Jos kyseessä on sisäisesti kehitetty 

ratkaisu, ei ole luultavasti tarvetta ulkopuoliselle asiantuntijalle. Tällöin tärkeäm-

pää on se, että käyttöönotossa ovat mukana ne henkilöt, jotka ovat ratkaisua olleet 

tekemässä. 

 

Jatkuva palaute johdolta ja työntekijöiltä on tärkeää, koska sen avulla saadaan 

tietoa siitä mikä on mennyt hyvin ja toimii sekä siitä mikä vaatii vielä parannusta. 

Palautetta olisi tärkeää kerätä jo käyttöönoton aikana, mutta varsinkin sen jälkeen, 

jotta saadaan tietoa siitä miten uuden järjestelmän käyttö on lähtenyt sujumaan. 

Käyttöönoton aikana saadusta palautteesta on hyötyä varsinkin silloin, jos käyt-

töönottoprojektia ei toteuteta koko henkilöstölle kerralla. Tämän palautteen avulla 

voidaan parantaa käyttöönottoprojektia, kun käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi 

sille osalle henkilöstöä, jotka eivät olleet mukana ensimmäisessä käyttöönottovai-

heessa. 
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Ihmisiä tulisi rohkaista antamaan palautetta, jotta saataisiin mahdollisimman laa-

jasti palautetta uudesta järjestelmästä. Näin saataisiin tietoja esimerkiksi siitä, että 

kokevatko eri ihmiset uuden järjestelmän ongelmakohdat samalla tavalla. Lisäksi 

näin saataisiin varmistettua, että jatkokehittämiseen on riittävästi tietoa siitä miten 

järjestelmästä saataisiin entistä parempi. 

 

Käyttöönotosta on tehtävä mahdollisimman helposti toteutettava. Liian monimut-

kainen käyttöönotto yleensä johtaa siihen, että käyttöönotto epäonnistuu. Parasta 

luultavasti olisi, että käyttöönotto toteutettaisiin ensin pilottiprojektina pienem-

mälle joukolle. Tämän pilottiprojektin jälkeen voitaisiin järjestelmää vielä muoka-

ta pilottiprojektin kokemusten perusteella ennen varsinaista käyttöönottoa. Tällä 

tavoin pystytään varmistamaan käyttöönoton onnistumista ja samalla voidaan kor-

jata asioita, jotka pilottiprojektin kokemusten mukaan vaativat sitä.  

 

Pilottiprojektissa mukana olleet pystyvät kertomaan järjestelmän hyödyistä muille 

sitten kun järjestelmä otetaan käyttöön pilottiprojektin jälkeen. Tämä voi helpottaa 

järjestelmän kokonaisvaltaista käyttöönottoa, jos järjestelmää jo kokeilleet kerto-

vat siitä myönteisiä asioita. 

 

Projektipäällikkötietokannan käyttöönotosta voi ottaa oppia uuden järjestelmän 

käyttöönottoon. Projektipäälliköiden haastatteluiden perusteella syyt käyttämät-

tömyyteen olivat unohdus tai se, että tietokantaa ei koettu itselleen tarpeelliseksi. 

Mahdollisuus unohtamiseen voidaan estää muistuttamisen avulla sekä sitomalla 

päivitys johonkin projektin muista prosesseista. Tietokannan kokeminen tarpeet-

tomaksi pitää käyttöönottovaiheessa eliminoida tiedottamalla ihmisiä järjestelmän 

hyödyistä ja eduista. 

8.5.2 Ihmisten sitouttaminen 

 

Kaikkien on sitouduttava noudattamaan uusia toimintatapoja, jotta ne saadaan 

käyttöön. Sitoutumisen avulla varmistetaan, että kaikki toimivat samalla tavalla. 
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Näin uudesta järjestelmästä saadaan suurin hyöty, kun siihen päivittyy varmasti 

kaikkien projektien tiedot. 

 

Otettaessa käyttöön uutta järjestelmää on tärkeää saada henkilöstö sitoutumaan 

siihen. Tämä johtuu siitä, että käyttöönotto voi vaikeutua, jos henkilöstö ei sitoudu 

uuteen järjestelmään. Yksi käyttöönoton ongelmista eli henkilöstön vastustus liit-

tyy vahvasti henkilöstön sitoutumattomuuteen. Sitoutumisen varmistamiseksi olisi 

tärkeää, että henkilöstö on perillä uuden järjestelmän mukanaan toimista muutok-

sista. Henkilöstölle pitää esittää uuden järjestelmän hyödyt mahdollisimman te-

hokkaasti. Tärkeä osa sitouttamista onkin uudesta järjestelmästä tiedottaminen. 

 

Ihmisten sitouttaminen uuteen järjestelmään helpottuu, kun ihmiset otetaan mu-

kaan järjestelmän suunnitteluun. Kun ihmiset sitoutuvat järjestelmään jo suunnit-

teluvaiheessa, heidän on helpompi sitoutua järjestelmän toimiin muutoksiin toi-

mintatavoissa. Edellä mainitut asiat on tärkeää tehdä, jotta muutosvastarinta on 

mahdollisimman pientä.  

 

On tärkeää muistaa, että sitoutunut henkilöstö on varmasti kiinnostunut auttamaan 

järjestelmän kehityksessä entistä paremmaksi. Sitoutumattomalla henkilöstöllä 

taas ei luultavasti ole minkäänlaista intressiä auttaa järjestelmän kehityksessä. 

Henkilöstöllä on varmasti monia hyviä ideoita, joita kannattaa hyödyntää järjes-

telmää parannettaessa. Onkin tärkeää, että henkilöstö on sitoutunut, koska silloin 

henkilöstö tuo helpommin esille omat hyvät kehitysajatuksensa. Lisäksi kun hen-

kilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, on muutosvastarinta 

todennäköisesti pienempää.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 

 

Nykytilan kartoituksen perusteella on selvää, että NCC:n resurssien hallintaa olisi 

hyvä parantaa. Tämä johtuu siitä, että nykyään ei ole oikeastaan minkäänlaista 

resurssien hallintaa. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että resurssit ovat ylikuormitettuja ja 

resurssitilanteen takia töitä joudutaan siirtämään. Resursseista käydään kovaa kil-

pailua ja ihmiset ajavat lähinnä omaa asiaansa eteenpäin.  

 

Työtä tehdessä on ollut hyvin selvää, että resurssien hallinnan parantaminen ei ole 

helppoa. NCC:n toimintaympäristössä resurssien hallinnan parantaminen vaatii 

monia toimintatapamuutoksia, jotta uudenlaisesta resurssien hallinnasta saadaan 

toimivaa. Vaikka muutos on haastava, on se erittäin tarpeellinen, koska nykytilan-

ne ei ole millään tavalla hallinnassa. Lisäksi paremman resurssien hallinnan avulla 

pystytään estämään projektien kustannuksien kasvua, joka aiheutuu epätasaisesta 

resurssikuormituksesta.  

 Resurssien hallinnan parantaminen 9.1

 

Resurssien hallinnan parantamiseen ei kuitenkaan riitä se, että otetaan käyttöön 

järjestelmä johon resurssitiedot syötetään. Vaikka järjestelmällinen resurssien 

seuranta keskitetysti on tärkeää, ei pelkällä uudella järjestelmällä saavuteta halut-

tua lopputulosta. Uuden järjestelmän järkevä käyttö vaatii muutoksia nykyisiin 

toimintatapoihin ja halua parantaa tilannetta. Voikin sanoa, että mikään järjestel-

mä ei itsessään ratkaise resurssien hallinnan ongelmia. Järjestelmää tärkeämpää 

on oikeat toimintatavat. Näihin pitää panostaa jatkossa, jotta uudesta järjestelmäs-

tä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Ihmisten on oltava valmiita muuttamaan 

omia toimintatapojaan, jotta saadaan aikaiseksi pysyvä muutos resurssien hallin-

taan.  

 

Haastavan asiasta tekee sen, että muutosvastarintaa voi esiintyä jonkin verran. 

Vaikka resurssien hallinnan on huomattu olevan käytännössä täysin olematonta, 

niin jotenkin on tähänkin asti pärjätty, joten monet voivat kokea, ettei ole tarvetta 

tehdä mitään.  
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Edellä mainittujen asioiden takia on tärkeää esittää hyvät perustelut muutosten 

tarpeellisuudelle ja osoittaa niiden avulla, että parannustoimenpiteet ovat todella 

tarpeen. Vaikka tähän asti on onnistuttu hoitamaan projektit nykyisillä olematto-

milla menetelmillä, se ei vielä takaa, että tällainen toiminta onnistuu tulevaisuu-

dessakin. Enemmin tai myöhemmin puutteellinen resurssien hallinta johtaa on-

gelmiin.  

 

Kun tiedostetaan mahdolliset ongelmakohdat uuden järjestelmän käyttöönottoon 

liittyen, on niitä helpompi välttää. Niin kuin kappaleessa 8.5.2 mainittiin niin hen-

kilöstön mukaanotto jo suunnitteluvaiheessa voi olla avain onnistuneeseen käyt-

töönottoon. Tämä on hyvä muistaa varsinkin NCC:n tilanteessa, koska tämän ta-

van pitäisi auttaa pienentämään muutosvastarintaa ja auttaa ihmisiä ymmärtämään 

muutosta sekä sen tärkeyttä. Lisäksi tiedottaminen on todella tärkeässä roolissa 

onnistuneessa käyttöönotossa.  

 Vaihtoehdot resurssien hallintaan 9.2

 

Työssä on esitelty vaihtoehtoja resurssien hallinnan parantamiseksi. Vaihtoehtoja 

myös vertailtiin, jotta löydettäisiin paras mahdollinen vaihtoehto. Nykytilanteessa 

on epätodennäköistä, että valmisohjelmaan voitaisiin käyttää ratkaisuna. Tulevai-

suudessa tämä kenties on mahdollista, mutta tällä hetkellä olosuhteista johtuen 

paras vaihtoehto resurssien hallinnan parantamiseen olisi hallinnan toteuttaminen 

Excelin avulla. 

 

Jos olosuhteet eivät vaikuttaisi valintaan, olisi järkevää harkita Primaveran käyt-

tämistä resurssien hallinnan toteuttamiseen. Tämä taas johtuu siitä, että tämä oh-

jelmisto on jo osin käytössä, jolloin ei tarvitsisi hankkia kokonaan uutta ohjelmaa. 

Lisäksi on kaikin puolin parasta, jos projektien ja investointien hallinta toteutettai-

siin yhdessä järjestelmässä. Primaveraa tullaan jatkossakin käyttämään investoin-

tien hallintaan. Tämän takia Primaveraa ei kannata täysin sulkea pois resurssien 

hallinnan vaihtoehdoista tulevaisuudessa. Jotta Primaveraa voidaan käyttää re-

surssien hallintaan, on NCC:n projektitoiminta ja salkunhallinta saatava riittävän 
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kypsälle tasolle ensiksi. Nykyisellä tasolla Primavera on liian kehittynyt työkalu 

NCC:n toimintaympäristöön. 

 

Primaveran resurssien hallintamoduuli oli alun perin tarkoitus ottaa käyttöön, jo-

ten tältä kannalta ajatellen se olisi ollut looginen ratkaisuvaihtoehto. Primavera ei 

kuitenkaan välttämättä ole paras vaihtoehto resurssien hallinnan toteuttamiseen, 

koska käyttäjäkokemukset eivät anna kovin hyvää kuvaa Primaveran käytettävyy-

destä. Primaveran suurin ongelma on se, että se ei ole laajan käyttäjäjoukon työka-

lu. Jos jossain vaiheessa päätetään käyttää Primaveraa resurssien hallintaan, on 

ohjelmistolla on oltava pääkäyttäjät/vastuuhenkilöt. Nämä pääkäyttäjät hoitavat 

resurssikiinnitystietojen ylläpidon keräämällä tarvittavat tiedot projektipäälliköil-

tä.  

 

Excel-vaihtoehto voi hyvin onnistuessaan olla aivan yhtä hyvä vaihtoehto kuin 

valmisohjelmisto. Se voi olla jopa parempi, koska sen käytettävyyteen on hel-

pompi vaikuttaa kuin valmisohjelmiston. Lisäksi sitä on helpompi lähteä muok-

kaamaan, jos tulee vastaan tilanteita, joissa olisi tarpeen muokata työkalun omi-

naisuuksia.  

 

On tärkeää miettiä, että jos resurssien hallintatyökalun on tarkoitus olla laajasti 

käytössä, että se varmasti on sellainen, joka soveltuu tällaiseen työskentelytapaan. 

Käytettävyydellä on suuri merkitys ohjelman käyttäjille. Tämän takia ei kannata-

kaan tietoisesti valita ohjelmaa, jonka huono käytettävyys voi aiheuttaa ongelmia. 

Ohjelma kannattaa valita sillä perusteella, että se täyttää sille asetut tärkeimmät 

vaatimukset. 

 

Työssä esiteltiin kaksi erilaista Excelin avulla toteutettua vaihtoehtoa. Näistä vaih-

toehdoista luultavasti vaihtoehto 2 olisi parempi, koska se vastaa paremmin suu-

ren resurssijoukon asettamia vaatimuksia resurssien hallinnalle. Excelin avulla 

toteutetut vaihtoehdot olisivat luultavasti saatavissa suhteellisen nopeasti käyt-

töön. Nopea käyttöönotto on tärkeä, koska varsinkin suunnittelu kaipaa ratkaisua 

nopeasti. Ei kuitenkaan pidä kiirehtiä liikaa, jotta Exceliin rakennettavasta työka-
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lusta saadaan varmasti sellainen kuin halutaan. Tärkeää on jättää aikaa myös työ-

kalun testaukselle, jotta ennen käyttöönottoa päästään eroon mahdollisista virheis-

tä.  

 

Jos aluksi päädytään Excel-vaihtoehtoon, on tulevaisuudessa hyvä miettiä uudes-

taan valmisohjelman käyttöönottoa, koska tällainen saattaisi vastata Exceliä pa-

remmin järjestelmällisen resurssien hallinnan vaatimuksiin. Toivottavaa olisi, että 

valmisohjelma olisi osa jotain NCC:n jo käyttämää ohjelmaa.  

 

Uuden LOMAXin mahdollisuudet kannattaa tutkia uudelleen, kunhan uusi LO-

MAX on otettu käyttöön. Tällöin päästään tarkastelemaan tarkemmin voisiko 

LOMAXin avulla toteuttaa kokonaisvaltaisen projektien resurssien hallinnan. 

 

Resurssien hallintaa parantaessa kannattaa tutkia myös kokonaan uuden järjestel-

män valitsemista ratkaisuksi. Esimerkiksi Fazerin käyttämä Thinking Portfolio 

voisi ratkaisuna olla toimiva ja sillä pystyttäisiin hallitsemaan projekteja koko-

naisvaltaisesti. Tätä ratkaisua ei tarkasteltu työssä, koska haluttiin, että ratkaisu-

vaihtoehdot olisivat jo NCC:ssä käytössä olevia ohjelmia. Tärkeintä kokonaan 

uuden ohjelman valinnassa on se, että sen avulla olisi mahdollista hallita projekte-

ja muutenkin kuin pelkän resurssien hallinnan osalta. 

 

Jos Excel-ratkaisu toimii hyvin ja vastaa resurssien hallinnan tarpeeseen, ei ole 

välttämättä tarpeen vaihtaa myöhemminkään valmisohjelmaan. Exceliä kannattaa 

kuitenkin pyrkiä kehittämään jatkuvana prosessina, jotta se vastaa resurssien hal-

linnan tarpeisiin jatkossa entistä paremmin. Tärkeää onkin kerätä käyttökokemuk-

sia uudesta järjestelmästä. Kokemusten avulla saadaan tietoa siitä, mitä järjestel-

mässä tulisi kehittää.  

 

Aluksi voisi olla hyvä toteuttaa resurssien hallinta väliaikaisen ratkaisun avulla. 

Näin saataisiin jo aikaisemmin vietyä resurssien hallintaa järjestelmällisempään 

suuntaan, mutta jäisi aikaa tutkia sitä mikä olisi paras ratkaisu pitemmän päälle. 
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Väliaikaisen ratkaisun käytön aikana pystyttäisiin hiomaan resurssien hallinnan 

toimintatapoja entistä paremmiksi. 

 

Lisäksi väliaikaisen ratkaisun käyttö voisi helpottaa siirtymistä nykytilanteesta, 

jossa resurssien hallinta on aika olematonta, kohti haluttua suuntaa. Väliaikaisen 

ratkaisun aikana voidaan kerätä lisää tietoa siitä, mitä käyttäjien mielestä järjes-

telmässä tulisi olla ja näin varsinaisesta ratkaisusta saataisiin varmasti hyvin käyt-

täjien tarpeisiin vastaava. Käytettäessä väliaikaista ratkaisua toimintatavat tulisi-

vat jo tutuiksi käyttäjille ja siirtyminen uuteen järjestelmään olisi tätä kauttakin 

helpompaa. 

 Jatkotoimenpiteet 9.3

 

Resurssien hallinnan parantaminen ei monien muutosten takia onnistu hetkessä. 

Tämän lisäksi resurssien hallinnan parantaminen on pitkän ajan jatkuva prosessi, 

jotta varmasti saavutetaan halutut asiat ja muutokset. Resurssien hallintaa paran-

tamaan lähtiessä pitää varautua pitkäjänteiseen työhön ja siihen, että uusi järjes-

telmä vaatii muutoksia vielä käyttöönoton jälkeenkin. 

 

Jatkossa on hyvä miettiä sitä mitkä ovat tulevaisuuden kehitystarpeet resurssien 

hallinnan suhteen. Resurssien hallinnan parantamisessa ei saa tyytyä vain siihen, 

että löydetään järjestelmä, jonka avulla resurssien hallinta hoidetaan. On tärkeää, 

että jatkossa pyritään kehittämään resurssien hallintaa entistä järjestelmällisem-

mäksi ja paremmaksi.  

 

Excelin kehittämisestä puhuttiin jo aikaisemmin jatkuvana prosessina. Jatkuva 

prosessi ei päde ainoastaan resurssien hallinnan järjestelmään, vaan on tärkeää 

kehittää jatkuvasti koko resurssien hallintaprosessia. Näin varmistetaan se, että 

resurssien hallintamenetelmät pysyvät ajan tasalla siinä tapauksessa, jos niihin 

vaikuttavat olosuhteet, menetelmät tai toimintatavat muuttuvat. 

 

Jatkokehittämistä ajatellen käyttäjäkokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Käyttä-

jäkokemuksia on hyvä kerätä sekä uudesta resurssien hallintajärjestelmästä että 
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uusista resurssien hallinnan toimintatavoista. Niin järjestelmä kuin toimintatavat 

tarvitsevat todennäköisesti käyttöönoton jälkeen kehittämistä ja parhaiten tämä 

kehittäminen onnistuu saadun palautteen avulla. Toimintatavat eivät välttämättä 

ole suoriltaan parhaita mahdollisia, koska niitä ei ole voitu testata käytännössä. 

Vasta kun uudet toimintatavat ovat käytössä, nähdään miten hyvin ne oikeasti 

toimivat ja sopivat käyttöön. 

 

Lisäksi käyttäjäpalautteista voi tulla sekä järjestelmään että toimintatapoihin liit-

tyen esille asioita, joita ei ole osattu ottaa huomioon. Tämänkin asian takia olisi 

tärkeää kerätä palautetta sekä järjestelmästä että toimintatavoista. Tärkeää olisi 

saada mahdollisimman paljon käyttäjäpalautetta, jotta toimintatapoja ja järjestel-

mää voidaan kehittää käyttäjien tarpeita entistä paremmin vastaavaksi. 

 

Jatkossa voisi olla hyvä, jos keskitetyllä resurssien hallintajärjestelmällä pystyttäi-

siin tarkastelemaan eri projektiskenaarioiden aiheuttamia muutoksia resurssien 

kuormitustilanteessa. Näin pystyttäisiin tarkastelemaan päätöksiä tehdessä sitä, 

miten uuden projektin hyväksyminen vaikuttaa. Lisäksi tämä helpottaisi tarkaste-

lua silloin kun halutaan verrata keskenään saman projektin erilaisia aikataulu- tai 

resurssivaihtoehtoja keskenään.  

 

Vertailun avulla pystyttäisiin löytämään kokonaisvaltaisesti paras vaihtoehto re-

surssien kuormitukseen. Tämä auttaisi eliminoimaan turhaa ylikuormitusta ja mui-

ta huonoja valintoja resurssikuormituksen osalta. Toisin sanoen tällaisen tarkaste-

lun avulla resurssien hallinta nousisi entistä paremmalle tasolle ja tähän kannattai-

si tähdätä. 

 

Tulevaisuudessa olisi hyvä, että projektien priorisointiin olisi menetelmät. Tällöin 

järjestelmällisestä resurssien hallinasta saataisiin paras hyöty irti, kun tiedettäisiin 

mitkä projekteista ovat tärkeimpiä ja voitaisiin varmistaa, että niillä on niiden tar-

vitsemat resurssit. Tämä vaatii sitä, että ihmiset toimivat yhteistyössä eivätkä pyri 

ajamaan vain omaa projektia eteenpäin välittämättä muista, kuten nykyään välillä 

käy.  
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10 YHTEENVETO 

 

Työssä käsiteltiin resurssien hallintaan liittyviä ongelmia. Työn lähtökohtana oli 

parantaa Loviisan voimalaitoksen projektien resurssien hallintaa. Jotta resurssien 

hallintaa olisi mahdollista parantaa, käytiin työssä ensin läpi teoriaa projektien 

resurssienhallinasta. Teoriaosuus käsitteli resurssisuunnittelua ja resurssienhallin-

taa. Teoriaosuudessa käytiin lisäksi läpi puutteellisen resurssien hallinnan vaiku-

tuksia projektin aikatauluun ja kustannuksiin. Jos resurssien hallinta on puutteel-

lista, ei suunniteltu aikataulu pidä ja kustannukset kasvavat epätasaisen kuormi-

tuksen takia. Moniprojektihallinta on teoriaosuuden tärkein osa-alue, koska tarkoi-

tus on parantaa suuren projektimäärän resurssien hallintaa. Moniprojektihallintaan 

liittyen käytiin läpi muutama valmisohjelma, joiden avulla resurssien hallintaa 

voitaisiin toteuttaa. Valmisohjelmista Primavera P6:sta käsiteltiin yhtenä ratkaisu-

vaihtoehtona.  

 

Työssä käytiin läpi mitä toimintatapavaihtoehtoja on tilanteessa, jossa resursseja 

on liian vähän. Näitä vaihtoehtoja ovat projektin työntekijöiden määrän lisäämi-

nen, urakkasopimuksen teko, aikataulun venyttäminen, tavoitteiden vähentäminen 

sekä projektin lykkäys tai siitä luopuminen. Näissä kaikissa vaihtoehtoissa on 

omat hyvät puolensa, mutta jokaiseen liittyy myös ongelmia. 

 

Benchmarkingin avulla selvitettiin sitä, miten muissa yrityksissä on ratkaistu re-

surssien hallinta. Muiden yritysten toimintatavoista esimerkiksi resurssikuormi-

tusten päivittämisen sitominen projektien resurssien hallintaan on todella hyvä 

ratkaisu. Tämä ratkaisu voisi olla myös toimiva NCC:n toimintaympäristössä. 

Työssä kartoitettiin lisäksi Loviisan nykytilannetta, jotta tiedettäisiin miten resurs-

sien hallinta toimii ja mihin suuntaan sitä halutaan kehittää. Kohteina nykytilan-

kartoituksessa olivat projektipäälliköt, suunnittelu sekä hankinta. Nykytilan kar-

toituksesta saatiin paljon hyödyllistä tietoa ratkaisuvaihtoehtojen mietintään sekä 

siihen mitä toimintatapamuutoksia tarvitaan, jotta resurssien hallintaa saadaan 

parannettua. Nykytilan kartoituksessa tuli selväksi se, että nykyinen resurssien 

hallinta on puutteellista niiden mielestä, jotka ovat eniten asian kanssa tekemises-
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sä. Tämä viestii vahvasti sen puolesta, että resurssien hallintaa on tarpeen paran-

taa.  

 

Vaihtoehdoissa käytiin läpi kaksi erilaista Excel-ratkaisua sekä Primavera P6:n 

käyttö ratkaisuna. Työssä käytiin läpi jokaisen ratkaisun edut ja ongelmakohdat. 

Lopuksi eri vaihtoehtoja vertailtiin keskenään. Vertailu osoitti, että tällä hetkellä 

Excel-ratkaisu on järkevin vaihtoehto. On hyvä pitää mielessä, että jatkossa kan-

nattaa miettiä valmisohjelman hankkimista, koska se voisi vastata paremmin kes-

kitetyn resurssien hallinnan tarpeisiin. Valmisohjelman olisi hyvä olla sellainen, 

että sillä voidaan hallita projekteja kokonaisvaltaisesti.  

 

Tärkeä osa työtä on toimintatapamuutokset. Nykyisellään resurssien hallintaan ei 

liity monia toimintatapoja, joten muutoksia tarvitaan paljon, jotta resurssien hal-

linta saadaan järjestelmälliseksi. Kaikki toimintatapamuutokset pyrkivät siihen, 

että resurssien hallinta hoidettaisiin jatkossa paremmin ja, että olisi selvät ohjeet 

miten toimitaan. Tärkeää on esimerkiksi määrittää kuka päivittää tietoja ja kuka 

seuraa, että tiedot ovat ajan tasalla. Lisäksi on hyvä miettiä, miten ylikuormituk-

seen reagoidaan, koska se ei ole kovin toivottu asia. Tärkeintä on määrittää selvät 

linjaukset asioille, jotta kaikki toimisivat samalla tavalla tietynlaisissa tilanteissa.  

 

Muutosten mahdollistaminen voi olla haastavaa. Tärkeää olisi, että uuden järjes-

telmän käyttöönotto saataisiin toteutettua onnistuneesti. Onnistuneen käyttöön-

oton varmistamiseksi on tärkeää, että käyttöönotto pidettäisiin yksinkertaisena. 

Tärkeää on, että palautetta kerätään ja se, että uudella järjestelmällä on johdon 

täysi tuki. Muutosten mahdollistamiseen liittyy vahvasti ihmisten sitouttaminen. 

Tämä johtuu siitä, että sitoutunut henkilöstö ottaa varmemmin käyttöön uuden 

järjestelmän ja auttaa myös sen jatkokehityksessä. On tärkeää, että henkilöstö si-

toutuu jo ennen varsinaista käyttöönottoa uuteen järjestelmään. Olisi hyvä, että 

henkilöstö otetaan alusta asti mukaan tiedottamalla heille uudesta järjestelmästä ja 

kouluttamalla heitä. Ihmisten sitoutumista voidaan parantaa, kun heille antaa 

mahdollisuuden vaikuttaa toimintatapojen muutoksiin ja uuden järjestelmän omi-

naisuuksiin.  
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Liite 1. Resurssikyselyn tulokset. (Söderström 2010) 

Resurssisuunnittelun nykytila 

 

Väittämä 
Täysin eri 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Osittain samaa 
mieltä 

Täysin sa-
maa mieltä 

Loviisan projekteille on mielestäni tarjolla riittä-
västi osaavia ohjausresursseja. 19,44 % 47,22 % 33,33 % 0,00 % 
Loviisan projekteille on mielestäni tarjolla riittä-
västi osaavia toteutusresursseja. 25,00 % 55,56 % 19,44 % 0,00 % 
Henkilöresurssien varaaminen/kiinnittäminen 
projektiin on toimivaa Loviisassa. 41,67 % 41,67 % 13,89 % 2,78 % 
Sovitut resurssit ovat sovittuna ajankohtana käy-
tettävissä. 13,89 % 55,56 % 30,56 % 0,00 % 
Nykyisessä projektien resurssisuunnittelussa on 
laadullisia tai tarkkuudellisia puutteita. 2,70 % 27,03 % 56,76 % 13,51 % 
Keskitetyn, kaikille yhteisen resurssivarausjärjes-
telmän puuttuminen on suuri ongelma. 5,56 % 13,89 % 52,78 % 27,78 % 
Keskitetty resurssien varausjärjestelmä toimisi 
mielestäni Loviisassa. 5,56 % 11,11 % 69,44 % 13,89 % 
Käyttäisin keskitettyä resurssien varausjärjestel-
mää jos sellainen olisi. 2,78 % 11,11 % 50,00 % 36,11 % 
Keskitetty resurssien varausjärjestelmä toisi 
omaan toimintaani merkittävää parannusta. 0,00 % 11,43 % 60,00 % 28,57 % 

 
Resurssisuunnittelun varausjärjestelmän käyttöönoton suurimmat haasteet: 

 Huomataan, ettei ihmisillä ole oikeasti aikaa OTO-töihin. 

 Laitoksen toiminta ja resurssit on mitoitettu linjatöiden mukaan. Linjan henkilöt ovat jo valmiiksi 100%:n 
työkuormassa, joten aikaa muihin tehtäviin on erittäin rajoitetusti. Resursseista ei linjatöitä haittaamatta 
useinkaan riitä nykyisin osaavia tekijöitä enää projekteihin. Jotta varausjärjestelmä voisi toimia, tarvi-
taan laitokselle lisää osaavia resursseja, jotta järjestelmästä voisi ylipäätään löytyä "vapaita" resursseja 
kohtuullisen odotusajan puitteissa. Muussa tapauksessa järjestelmästä tulee näkymään, että henkilöt 
ovat aina kiinnitetty töihin vuodeksi eteenpäin eli vapaata resurssia ei ole saatavissa mihinkään työhön. 

 Ei ole resursseja joita varata millään tavalla 

 Mielestäni järjestelmässä ei saisi esiintyä kaikki resurssit vaan jokainen yksikkö määrittelisi siihen kuin-
ka suuri prosentti käytettävistä resursseista olisi projekteille käytettävissä. Tällä tavalla vältyttäisiin yli-



   

 

 

varauksilta niin , etteivät linjatyöt kärsi. 

 Organisaatiorajat jäykistävät asioiden hoitoa. Organisaatiot (ryhmät, yksiköt, ym) ovat hyvin mustasuk-
kaisia omista resursseistaan ja budjetistaan.  

 Loviisan organisaatio on pääosin suunniteltu laitoksen käyttöön, ei projektitoimintaan. Käyttöön liittyvi-
en ongelmien selvittely ajaa pitkäjänteisimpien projektien ohi (tämä on mielestäni oikein). Edellä mainit-
tu tuo suuren ongelman hankkeiden hoitamiseen käyttöön suunnitellulla organisaatiolla, koska resurs-
sien käytettävyys voi muuttua yllättäen ja hankeen eteneminen pysähtyy. 

 Ei varmaankaan suuria esteitä ole, mutta koska ko. järjestelmästä ei ole itsellä mitään käsitystä = en 
osaa kuvitella mitä esteitä tai ongelmia voisi tulla 

 Minulla ei ole käsitystä keskitetyn varausjärjestelmän hyvyydestä tai huonoudesta, kun en tiedä, miten 
sellainen toimisi 

 Resursseja on ja ei. Hankaluuksia liittyy aikatauluihin, onko resurssit käytettävissä silloin kun niitä tarvi-
taan. Tai mahdollisesti vielä tärkeämmät projektit tehtävät kiilaavat edelle 

 Voimalaitoksella voisi olla oma projektihallintaorganisaatio, jotta asiantuntijat saisivat enemmän aikaa 
omiin tehtäviin. Nyt samat asiantuntijat mukana monessa eri projektissa, joten aika ei riitä. Myös pro-
jektien priorisointi tulisi laitoksen osalta olla selvä, jotta myös asiantuntijat osaisivat priorisoida päällek-
käisvaatimuksen sattuessa. Olisi myös hyödyllistä että kaikki meneillään olevat projektit olisi karkealla 
tasolla samassa aikataulussa, jotta resurssitarve voidaan optimoida paremmin 

 Kysymyksiin on vaikea vastata, koska ei ole mitään mielikuvaa siitä, miten keskitetty resurssivarausjär-
jestelmä voisi toimia. Loviisassa kaikki henkilöt on valjastettu linjaorganisaation tehtäviin, joten projek-
teihin "joudutaan" mukaan. 

 Ulkoisten resurssien varausjärjestelmähän meillä jo on, osto-osasto Lomax (ERP)-järjestelmää hyödyn-
täen 

 Meillä ei ole niin paljon vapaita resursseja, että tällainen järjestelmä saataisiin toimimaan, mutta pakko-
han sitä olisi käyttää jos yleensä haluaa resursseja projektiin 

 

Resurssisuunnittelun aikajänne ja menetelmät 

 
Kysymys 
 

Ammattiryhmä-
taso 

Henkilötaso 
 

Muu 
   

Millä tasolla resurssisuunnitte-
lu tulisi mielestäsi toteuttaa 
Loviisassa 56,76 % 40,54 % 2,70 %   

      

 Kuukausia Yli vuosi Muu   



   

 

 

Mikä olisi mielestäsi sopiva 
resurssisuunnittelun ennusta-
misen aikajänne 27,03 % 59,46 % 13,51 %   

      

 Tuntitasolla Päivätasolla Viikkotasolla 
Kuukausi-
tasolla Muu 

Millä tarkkuudella resurssitar-
peen ennusteet tulisi tehdä 
jotta järjestely toimisi? 7,69 % 35,90 % 41,03 % 5,13 % 10,26 % 

      

 

Projektihallinnan 
työkalu kuten 
Project/Primavera 

Verkkosovellus 
esim. share-
point 

Yhteinen 
excel-lista 

Ei kanna-
ta Muu 

Minkä tasoisella työkalulla 
uskot resurssisuunnittelun 
olevan mahdollista Loviisas-
sa? 36,36 % 33,33 % 21,21 % 3,03 % 6,06 % 

 
Resurssisuunnittelun tasoon liittyviä kommentteja 

 Ammattiryhmätasolla tulisi olla riittävät resurssit. Tämän jälkeen tulisi seurata olemassa olevien resurs-
sien käyttöastetta, tasaista kuormitusta (ei kaikki työt yhdellä henkilöllä) ja riittävyyttä myös tulevat pit-
kän tähtäimen tunnistettu tarpeet huomioiden.  

 Pooliin kuulunee myös ulkopuoliset resurssit 

 Joissain tapauksissa poolitaso riittää hyvin, mutta usein toisaalta tarvitaan se yksi ainoa henkilö joka 
asiasta tietää kunnolla. Ja tämä yksi saattaa hyvin olla ylibuukattu 

 Työntekijä tasolla riittää ammattiryhmätaso 

 Suunnittelijat ym. vastaavat henkilötasolla, toteutus KTJ tasolla 

 Tulisi toteuttaa henkilötasolla. Loviisassa esim. ammattitaito ja kielitaito rajoittavat mitkä henkilöt voivat 
olla mukana 

 Periaatteessa ammattiryhmätason pitäisi riittää, mutta käytännössä jonkun asian osaajia on olemassa 
vain yksi tietty henkilö. 

 Henkilöt eivät ole välttämättä enää talossa, kun tarve päivä koittaa. Ammattiryhmät ovat pysyviä. 

 Varatut ulkoiset resurssit tulee olla poolitason seurannassa. Kuka valvoo? Linja? 

 En osaa vastata, joissain tapauksissa voisi ammattiryhmätaso toimia, mutta usein tuntuu siltä, että tiet-
tyyn työhön tarvitaan joku nimenomainen henkilö 



   

 

 

 Riippuen työn vaatimuksista. Jos vaatimukset eivät henkilöidy voisi ammattiryhmätasoinen lähestymis-
tapa toimia 

 
Kommentteja resurssisuunnittelun ennustamisen aikajänteeseen: 

 Riippuu projektista. Jos projekti kestää vuosia tulisi ennusteet tehdä myös vuositasolla, esim. kolmeksi 
vuodeksi eteenpäin. 

 Niin pitkälle kuin on tiedossa tarve jostain resurssista esimerkiksi tulevaisuuden resurssissa 

 2 vuotta. Resurssisuunnittelun tulee olla osa toimintasuunnitelmien ja budjettien laadintaa. 

 Laitoksen käyttöön liittyvät asiat (revisio, sen suunnittelu) pyörivät vähintään vuoden aikajänteellä, joten 
muiden toimintojen on sopeuduttava tähän 

 Yli vuosi tuntuu liian pitkältä 

 Karkealla tasolla 2v 

 Tämä mielestäni riippuu oleellisesti projektin suuruudesta ja sen aikajänteestä. 

 Pitkän tähtäimen suunnittelussa puhutaan kuukausista jopa vuosista.  

 tapauksesta riippuen: kuukausittaisista tarpeista jopa useita vuosia eteenpäin 

 Lyhyessä projektissa muutama kuukausi riittää. 

 Pitkien vuosihuoltojen osalta tulisi ennustaa resurssitarpeet vielä pidemmällä jaksolla. Pitäisi vaikka ar-
vioida onko 8 vuotisvuosihuolto resurssimielessä poikkeava muista. Myös samanaikaiset valtakunnalli-
set hankkeet vaikuttaa resurssien saatavuuteen. On myös resursseja joihin liittyy pätevöittämistä kuten 
tarkastuslaitoksen tarkastajat. 

 Ennustamisen aikajänne hankekohtainen 

 
Kommentteja resurssitarpeen ennustamiseen: 

 Tarve tulee tarkentumaan ajankohdan lähestyessä. 

 Pitää pyrkiä käyttämään useita tasoja. Suunnitelma pitää jatkuvasti päivittää oikealle tasolle. Projekti-
suunnitelmassa riittää vuosi- tai kuukausitaso. Toteutuksessa tarvitaan viikko-, päivä- tai tuntitaso 

 Valitettavasti olemassa olevilla resursseilla päivä taitaa olla suurin yhtenäinen hallittavissa oleva yksik-
kö. 

 Tuntitaso tuntuu liian tarkalta, riippuu kuitenkin projektista. 

 

 
Resurssisuunnittelun työkaluun liittyviä kommentteja: 

 Työkalun tulee olla sellainen, että kaikki osaavat käyttää sitä 

 Pääasia olisi, että työkalu on olemassa, sitä käytetään läpi organisaation, se on mahdollisimman help-



   

 

 

pokäyttöinen (ei Primavera/Project) ja läpinäkyvä. 

 Excel olisi riittävän yksinkertainen. MS Project tai Primavera vaatii niiden opiskelun / omaksumisen, ja 
siihen allekirjoittaneella ei ole mitään tarvetta tai halua 

 Kaikkein yksinkertaisin järjestelmä, oli se sitten mikä tahansa 

 En osaa vastata kun en tunne kyseisiä työkaluja riittävästi 

 Lomax (ERP)-järjestelmä. Siellä voi varata tietyn henkilön työn vaiheelle, täytyy vain saada johonkin 
näkyviin että henkilö on varattu 

 En osaa sanoa. 

 MS Project pitäisi olla Professional versio joka toimii omalla serverillä. Nyt ovat yksittäisiä ohjelmia jot-
ka eivät keskustele keskenään. Tämä muutos olisi kiireellinen, ennen kuin ohjelma yleistyy 

 Vaikea sanoa kun mistään ei ole kokemusta. Projektiohjelmia pitäisi kaikkien tietysti ensin oppia käyt-
tämään jotta niitä voisi tähän käyttää.. Mutta jos projekteja oikeasti niillä hallittaisiin, niin silloin tuplajär-
jestelmä on hankala. 

 
Kysymys Linjan kautta Suoraan yrityksestä 
Miten ulkoisten resurssien varaaminen 
projektiin toimii mielestäsi parhaiten? 47,06 % 52,94 % 

 
Kommentteja ulkoisten resurssien varaukseen: 

 Riippuu ryhmästä. On töitä, joissa ei ole mahdollista ohittaa linjaa (esim. QC, sähkö- ja automaatio-
asennukset). Yleensä jos on aikakriittisiä töitä, on resurssit  varattava suoraan yrityksestä jos haluaa 
saada työt tehtyä ajoissa. 

 Projektipäällikkö vastaa ulkopuolisten resurssien varaamisesta ja seurannasta laitoksen tietojärjestel-
miä käyttäen. HUOM. Projektipäällikkö on tässä mallissa kokopäivätoimi, ei vasemman käden "OTO" 
hommaa 

 

 

 

 

Kysymykset projektipäälliköille ja hankevastaaville 

 

Väittämä 
Täysin eri 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Osittain samaa 
mieltä 

Täysin sa-
maa mieltä 

Henkilöresurssisuunnittelu omissa projekteissani 13,33 % 23,33 % 50,00 % 13,33 % 



   

 

 

on onnistunut hyvin. 

Omissa projekteissani henkilöiden linjatyöt (pois 
lukien käyttörajoitusluonteiset työt) ovat 
usein menneet projektitöiden edelle, vaikka pro-
jektin resurssitarpeen ajankohdasta olisi 
sovittu etukäteen. 7,69 % 30,77 % 46,15 % 15,38 % 
Projektin toteutusaikataulu kärsii usein resurssi-
varauksiin liittyvien ongelmien vuoksi. 3,70 % 25,93 % 55,56 % 14,81 % 
Tehdyt työaika-arviot ovat yleensä olleet omissa 
projekteissani realistisia. 11,11 % 40,74 % 48,15 % 0,00 % 

 

 
Kysymys 
 
 

Projekti-
henkilöiden 
arvio 

Asiantuntija-
arvio 

Projektipäällikön 
arvio 

Linjaesimiesten 
arvio Muu 

Mihin työaika-arviot ovat pro-
jektissasi yleensä perustu-
neet? 33,33 % 25,00 % 22,22 % 8,33 % 11,11 % 

      

 
Suullinen 
sopimus 

Kirjallinen 
sopimus Muu   

Miten henkilöresurssien kiinnit-
tämisestä projektin tarpeisiin 
on sovittu omissa projekteis-
sasi? 72,41 % 10,34 % 17,24 %   

 
Kommentteja 

 Tämä yhteistyötä projektipäällikön, asiantuntijoiden ja linjaesimiesten välillä. Usein tarvitaan useita ite-
rointeja. 

 Kirjallinen sopimus henkilön esimiehen kanssa. kukaan muu kuin esimies ei tiedä henkilön työkuormas-
ta ja hän voi tarvittaessa suorittaa linjan omien töiden ja projektitöiden priorisointi. 

 
Miksi resurssien varaaminen ollut omassa projektissa erityisen ongelmallista? 

 Ihmisten työajan riittäminen myös projekteihin on ongelma. 

 Henkilöiden saaminen aloituskokoukseen sekä varmistuksen saaminen, että kaikki ovat todella sitoutu-



   

 

 

neita ja varattuja ko. ajanjaksolle 

 Jotkut lupautuvat liian helposti, miettimättä omaa työkuormaansa 

 Aliarvioidaan tuntimäärä joka projektin menee 

 Henkilöiden omien töiden määrä ei aina mahdollista täyttä työpanosta, vaikka siitä olisi sovittukin 

 Kaikki projektit/selvitykset/kehityshankkeet pitää listata, myös sellaiset, joissa ei tarvita suuria investoin-
teja, mutta vaativat työtä omalta porukalta. Tämä helpottaa organisointia ja resurssien jakamista. 

 Organisaation innostaminen tekemään "ylimääräistä" projektityötä voimalaitoksen käyttöön liittyvien 
"oikeiden" töiden lisäksi.  

 Selkeästi tarvitaan henkilöitä jotka haluavat, osaavat, joiden päätehtävä on projektin hoito/johto 

 Henkilöiden osallistuminen projektin toimintoihin on osalla hyvin "ohkaista". Sitoutuminen ja konkreetti-
nen tekeminen jää toteutumatta. Syynä tähän voi osaltaan olla se, että projektityö on tehtävä omien 
töiden lisänä ja aikaa ei tahdo löytyä. 

 Resurssien varaaminen tietylle ajalle ei onnistu, vaikka näyttää hyvältä niin siltikään ei resursseja ole 
käytettävissä sovitusti. Keskitetty kaikille näkyvä resurssivarausjärjestelmä ja kuormitustilanne näkyvil-
le! 

 Linjassa olevilla projektihenkilöllä on kaksi esimiestä. Yleensä henkilön oma esimies määrää mitä teh-
dään (eikä projektipäällikkö) 

 Kaikki projektit ovat ns. oto- työtä, joten omat työt ja niiden aikataulut yleensä kuten muut projektit vai-
kuttavat. Motivointi on jossain tapauksessa, jos eri linjaorganisaatio ei omaksu ko työhön. Tähän priori-
sointi edesauttaisi.  

 Sovituista asioista ja aikataulusta kiinnipitäminen  

 Omissa projekteissa/hankkeissa on usein tuntunut siltä, että aikataulu riippuu täysin omista toimista ja 
omat toimet riippuvat linjatöistä. Arkipäivisin on vaikea suunnitella ajankäyttöä, koska päivittäin tulee 
pikaisesti selvitettäviä asioita, jotka ajavat muiden "ei niin kiireellisten" töiden edelle. Monesti käy niin, 
että lopulta "ei kiireelliset työt" muuttuvat lopulta kiireellisiksi ja sitten niitä joutuu tekemään ylitöinä. 
etupainotteisesti asioita ei yleensä saa hoidettua, koska "etupainotteinen" ylityö ei ole hyväksyttyä 

 Kun tilataan esim. suunnittelua 100h, ei voi tietää mitä kaikkea muuta suunnittelussa on käynnissä ja 
miten esim. koulutukset, lomat ja muut menot sotkevat aikatauluja. 

 Suunnittelu elää jatkuvassa ylikuormassa eikä ns. tavallisille töille jää tilaa ns. kiiretöiden paineessa - 
tai sitten pitää vahvasti "lobata" oman asiansa puolesta, jolloin siitä tulee ns. kiiretyö. 

 Eri osa-alueiden resurssien työskentely yhdessä, niin ettei toinen "kärsi". Liian usein kulee: Ei me voitu 
aloitta työtä/suunnittelua kun tämä ja tämä puuttuu…seurauksena aikataulukiireitä. Toki tämä on pro-
jektipäällikön suurimpia haasteita. 

 Vaikka projektille on yksikkö-/ryhmäpäälliköiden hyväksymä resurssisuunnitelma niin näitä resursseja 
ei kuitenkaan saa käyttöön. Loviisan omat työt/ryhmän/jaoksen omat työt tehdään aina ensin ja projek-



   

 

 

tin työt jos jää aikaa.  

 Projektipäällikölle ilmoitetaan yleensä että "resurssit saat linjalta".  linja on aina eri mieltä. 

 Projektien toteutusaikataulut sen kertovat…… samat resurssit monessa projektissa. Tämä koskee 
myös ohjaavia resursseja kjuten esim. hankintamenettelyt. 

 Kiinnitetyillä resursseilla liian monta ohjaajaa. Toki ymmärrettävää että tuotannolliset asiat menevät 
edelle. Laitoksella toimii myös "hyvä veli järjestelmä", jonka avulla voi saada sovittuja asioita parem-
min. 

 
Vaikein työkokonaisuus resurssinvarauksen kannalta: 

 Konesuunnittelu 

 LEP - en tiedä onko varaus todella mennyt perille - yleensä tosi pieni tuntimääräinen tarve 

 Suunnittelu 

 ei yhtä aluetta 

 Loviisan toimintaprosessien kehittäminen. Muut työt menee aina edelle. 

 Hankkeen johto/koordinointi (eteenpäin potkiminen, liikkeellä pito), viranomaisvaatimusten kääntämi-
seen käytännön toimenpiteiksi 

 Suunnitteluun ja asiantuntijalausuntoihin/selvityksiin. Vie suhteettoman paljon ja ennalta arvaamattomia 
aikoja 

 Erityisen vaikeaa on ollut saada resursseja rakennustöihin ja telinetöihin. 

 Projektien vetäjää 

 Ei voi yksilöidä. Ei vaan ole riittävästi resursseja, kun niin monta projektia meneillään yhtä aikaa 

 Suunnittelu tai lähinnä suunnittelusta ohjaaja valvomaan ja neuvomaan ulkona tapahtuvaa suunnittelua 

 Automaation testaus ja käyttöönottoresursseja (koulutettuja) 

 Tarkastuslaitoksen S&A tarkastajia 

 Rakennustyöt, mekaaninen suunnittelu 

 asiantuntevia projektipäälliköitä ei saa mistään 

 Sähköpuolen asioihin on ehkä ollut muita vaikeampaa. 

 

 



   

 

 

Liite 2. Haastatteluiden rungot. 

Projektipäälliköt: 

 Miksi projektipäällikkötietokanta on jäänyt käyttämättömäksi? 

 Yleiset kokemukset projektipäällikkötietokannasta. 

 Miten resurssien hallintaa voisi kehittää? 

 Kehitysajatukset resurssikuorman jakamiseen liittyen. 

 Kokemukset nykyisestä resurssitilanteesta. 

 Kokemukset nykyisestä resurssien hallinnasta. 

 Kokemukset Catergory managerien käytöstä. 

 

Suunnittelu: 

 Nykytilanne suunnittelun näkökulmasta. 

 Seuraako kukaan resurssitilannetta. 

 Onko minkäänlaista kokonaisvaltaista resurssien hallintaa. 

 Mitä kehitysajatuksia on? 

 

Benchmarking: 

 Onko projektien resurssien hallinta saatu ratkaistua jollain tavalla? 

 Käytetäänkö jotain valmisohjelmaa vai onko käytössä itse tehty järjestelmä? 

 Missä vaiheessa projektia resurssien hallintaa tehdään? 

 Kuka vastaa tietojen päivittämisestä? 

 Päivitystahti. 

 Miten kuormitustietoja seurataan? Vastaako yksi ihminen tästä? 

 


