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TIIVISTELMÄ 
 
 
Projektit ja projektiosaaminen ovat nykypäivää yhä useammassa organisaatiossa ja lähes 
kaikissa työtehtävissä. Projektiosaaminen on päivän sana. Tulevaisuuden tradenomeille 
projektitoiminnan ymmärtäminen on oikeastaan välttämättömyys, sillä juuri kaupan ja 
erityisesti tietotekniikan alalla projektitoiminta on pääasiallinen työskentelymuoto.  
 
ProAkatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun Yrittäjyyden suuntautuminen, josta 
valmistuu yrittäjyyden tradenomeja. ProAkatemiassa opiskelu perustuu tekemällä oppimi-
seen. Opiskelija saa siellä opiskellessaan vahvan kontaktin projekteihin. Asiat opitaan 
pääasiassa projektimuotoisesti tekemällä ja kokeilemalla. Projektit ja projektiosaaminen 
tulevat tänä aikana opiskelijoille tutuksi. 
 
Tutkintotyön tavoitteena oli kehittää proAkatemialle projektimuotoista opiskelua tuke-
maan oma projektimalli. Projektimallista haluttiin luoda käytännön työkalu helpottamaan 
projektinhallintaa. Projektimalli yhtenäistää projektitoimintaa proAkatemiassa ja helpot-
taa projektinhallintaa. Projektimalli kuvaa projektin elinkaaren, antaa ohjeita etenemiseen 
ja valmiit asiakirjamallit käytettäviksi. 
 
Projektimalli on toteutettu projektina proAkatemiassa. Projektissa on ollut mukana val-
mentaja ja opiskelijoita proAkatemian tiimeistä. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty 
projektikirjallisuutta ja käytännön kokemuksia projektityöskentelystä proAkatemiassa. 
Kehitystyön tuloksena syntyi ensimmäinen projektimalli proAkatemialle: proAkatemian 
projektimalli 2007. Tämä on tarkoitus ottaa käyttöön valmentajien avustuksella proAka-
temian tiimeissä syksyllä 2007. Projektimallia on myös tarkoitus kehittää yhä edelleen. 
Vastuu kehitystyön organisoinnista jää proAkatemian johtoryhmälle, joka nimeää jatkossa 
työryhmän projektimallille. 
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ABSTRACT 
 
 
Projects and project knowledge are vital for most organisations and especially in assign-
ments these days. For graduates of professional business, administration and information 
systems, knowing the project facts is a necessity, because this is the main direction now 
and of future work. 
 
ProAcademy is an entrepreneurial study line in the Tampere Polytechnic University. Stud-
ies consist mainly of projects and aims to develop contacts from the project experience. 
The study program is based on learning by doing and therefore is seen to be more benefi-
cial than an ordinary degree. 
 
This thesis focuses on developing the project studies within proAcademy and producing a 
original model for qualifying and studying projects. The model created should be a prac-
tice tool that enables easier project management. The model demonstrates the life span of 
projects within proAcademy, and provides some instructions on how to advance in pro-
jects and utilise template documents. 
 
Creation of this model was developed as a project in proAcademy. This project was put 
together with the help of a proAcademy coach and students from different teams. The de-
veloping process utilised both project literature and practical knowledge. The result of this 
procedure was the first project model of proAcademy: proAcademy Project Model 2007. 
This model will be launched in Autumn 2007. The project model will be continually de-
veloped by a group of students, which will be named later. 
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1 Johdanto 
 

Projektit ja projektitoiminta ovat aikamme ilmiöitä, osa nykypäivää. Pro-
jektia voidaan pitää jopa muotisanana. Nykykielessä puhumme projek-
teista mitä moninaisemmissa tarkoituksissa. Kutsumme sujuvasti projek-
tiksi niin kotitöiden tekemistä kuin mittavia panoksia vaativaa ohjelmis-
tokehitystä. Puhemuodosta huolimatta varsinaisia projekteja näistä on 
vain osa. Projektit ja projektitoiminta ovat kuitenkin työskentelymuoto, 
joka valtaa yhä enemmän alaa ja on siten läsnä yhä useammassa työssä. 
Kaupan ja tietotekniikan alalla projektit ovat jo pääasiallinen työskente-
lymuoto. Tulevalta tradenomilta, kaupan alan ammattilaiselta, voidaankin 
odottaa jo koulutuksensa puolesta projektiosaamista. 
 
Projekteihin ja projektinhallintaan liittyvien kurssien lisäksi tradenomi-
koulutuksen aikana hiotaan projektiosaamista erilaisilla käytännön töillä. 
Tampereen ammattikorkeakoulussa tradenomiopiskelija voi lisäksi opis-
kella projektitoimintaa valitsemalla projektijohtamisen opintokokonai-
suuden tai yrittäjyyden suuntautumisen. Projektijohtamisen koulutuksen 
suoritettuaan opiskelijat voivat sertifioitua International Project Mana-
gement Associationin D-tason projektiosaajiksi. Yrittäjyyden suuntautu-
misessa opitaan projekteista tekemällä, perustamalla tiimiyritys ja pyörit-
tämällä sitä projektimuotoisesti. Opiskelijalle muodostuu siis yrittämisen 
ohella kattava kuva projekteista. 

 
Yrittäjyyden suuntautumisen proAkatemian projektikäytännöt ovat hyvin 
monimuotoisia. Tapoja hoitaa projekteja ja toimia on vähintään yhtä 
monta kuin tiimejä talossa. Projektitoiminnan kehittämiseksi ja käytän-
teiden yhdistämiseksi päätettiin proAkatemialle luoda oma projektimalli. 
Mallia lähdettiin toteuttamaan projektina, johon osallistui opiskelijoita 
tiimeistä ja valmentaja. Kehitystyötä ja ideointia tehtiin yhdessä ja tämän 
opinnäytteen tuloksena syntyi itse malli. 

 
Syntyneellä projektimallilla haluttiin havainnollistaa projektin kulkua, 
luoda tärkeimmille asiakirjoille pohjat ja antaa vinkkejä projektin eri vai-
heisiin. Projektimallin jokapäiväiseen käyttöön saattamiseksi päädyttiin 
ratkaisuun, jossa mallista luotaisiin käsikirjamainen ohjeisto. 
 

1.1 Toimeksiantajan esittely 
 
 
ProAkatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden suuntau-
tuminen. ProAkatemiassa yrittäjyyttä opiskelevat liiketalouden ja tieto-
jenkäsittelyn opiskelijat. Suuntautumisesta valmistuu yrittäjyyden tra-
denomeja. 

 
Tradenomin opinnot kestävät 3,5 vuotta. Yrittäjyyden tradenomi suorittaa 
ensimmäinen vuoden perusopintoja, jonka jälkeen hän siirtyy toisen vuo-
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den syksyllä proAkatemiaan. ProAkatemiassa opinnot aloitetaan perus-
tamalla tiimiyritys. Tiimiyritys on yleensä 15 – 20 opiskelijan perustama 
osuuskunta. Tradenomin opinnot suoritetaan loppuun pyörittämällä tätä 
yritystä 2,5 vuoden ajan. 
 
ProAkatemiassa opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen, Learning by 
Doing –metodiin. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tarttua tilaisuuk-
siin, kokeilla taitojaan, oppia tekemällä, sekä verkottua. Opiskelijat ovat 
yrittäjiä, jotka vastaavat perustamansa tiimiyrityksen kehittämisestä ja 
pyörittämisestä. Opiskelu proAkatemiassa koostuu tiimipalavereista, työ-
elämän projekteista, pienryhmäopiskelusta, seminaareista ja ammattikir-
jallisuudesta. Perinteistä opetusta proAkatemiassa on siis vähän ja opis-
kelija vastaakin pääosin itse omasta oppimisestaan. 
 
Projektit ja projektitoiminta korostuvat opiskeltaessa proAkatemiassa. 
Oikeastaan kaikki toiminta siellä on projektimuotoista. Tiimiyritykset 
ovat lähes poikkeuksetta organisoituneet siten, että niiden yritystoimintaa 
pyöritetään projektein. Asiakkaille tehtävät työt toteutetaan myös lähes 
poikkeuksetta projekteina. 
 
ProAkatemiassa tehdyt projektit voivat olla hyvinkin erilaisia. Tähän 
saakka ne ovat painottuneet pitkälti markkinointiin ja mainontaan, myyn-
nin edistämiseen, tapahtumanjärjestämiseen ja www-tuotantoon. Projektit 
ideoidaan ja hankitaan itse. Tiimit toteuttavat keskimäärin noin 50 pro-
jektia vuodessa. Projekteja toteutetaan monimuotoisesti tiimiyrityksen 
toimialalta. Projektiryhmät vaihtelevat projekteittain ja niiden kokoonpa-
not muodostuvat pitkälti osaamisen ja kiinnostusten kohteiden mukaan. 
 

1.2 Tausta ja tavoitteet 
 
 
Työn taustalla oli tarve proAkatemian projektien käytänteiden yhdistämi-
selle. Tähän ratkaisuna nähtiin oman projektimallin luominen. Projekti-
muotoista opiskelua ja osaamista halutaan kehittää edelleen ja varmistaa 
proAkatemiasta valmistuvan tradenomin projektiosaaminen. Projektitoi-
mintaan lisähuomiota kiinnittämällä ollaan yhtä askelta lähempänä am-
mattimaisempaa toimintaa. Tampereen ammattikorkeakoulu on myös 
asettanut proAkatemialle tavoitteeksi olla esimerkkinä projektiosaami-
sessa tradenomi-koulutuksessa. 
 
Käsittelen aluksi projekteja ja projektinhallintaa yleisellä tasolla. Tämän 
jälkeen siirryn kuvaamaan projektimallia ja sen kehittämistä. Projektit ja 
projektinhallinta käydään läpi pääkohdittain ja siltä osin, kun se on nähty 
tarpeelliseksi proAkatemian projektimallin luomisen kannalta. Projekti-
mallia käsittelen myös proAkatemian projektimallin kehittämistä ajatel-
len. Tämän jälkeen raportoin käytännön työn eli itse projektimallin kehit-
tämisen. Työn taustat, ratkaisuihin päätymisen syyt ja seuraukset, sekä 
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ongelmakohdat. Opinnäyteraportin liitteenä on työn tuloksena syntynyt 
proAkatemian projektimallin ensimmäinen versio. 
 
Lähdekirjallisuutena olen käyttänyt projekteja ja projektitoimintaa käsit-
televiä teoksia. Tällaista kirjallisuutta oli melko hyvin saatavilla. Projek-
tikirjallisuuden perusteoksia, esimerkiksi Risto Pelinin (Pelin 2002), Kai 
Ruuskan (Ruuska 2005) ja Petri Virtasen (Virtanen 2000) teoksia, olen 
hyödyntänyt projektiohjeistusta käsittelevässä osuudessa. Projektimalleja 
käsittelevää kirjallisuutta oli hieman hankalampaa löytää. Suoranaisesti 
projektimalleista kertovaa kirjallisuutta en lähteeksi löytänyt. Projekti-
mallin teoriassa viittaan paljon Forsbergin, Moozin ja Cottermanin pro-
jektinhallinan (Forsberg, Mooz & Cotterman 2000) teokseen, jonka li-
säksi käytän Haukan (Haukka 2003) online-lähdettä. 
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2 Projekti
 
 
”Ensin oli työ, sitten tehdas ja nyt ovat tulossa projektit” (Lind 2001: 7). 
 
Projektitoiminta on aikamme ilmiö, ilmoittaa Salonen (2000: 5). Projektit 
ovat leviämässä vallitsevaksi työtavaksi (Anttonen 2003: 15). Rissanen-
kin (2002: 23) jatkaa samoilla linjoilla todeten projektimuotoisen työs-
kentelyn osuuden kaikesta tehdystä työstä olevan voimakkaassa kasvus-
sa. Arvioiden mukaan aikavälillä 1980 – 2010 projektiksi organisoidun 
työn osuus tulee lähes kymmenkertaistumaan. Kehityksen takana ovat 
parempi tuottavuus ja johdettavuus, sekä innovatiivisuus. (Rissanen 
2002: 23 – 24.) 
 
Projektit nähdään hyvänä ja tuottavana tapana tehdä työtä. Työmuotona 
projektitoiminta on palkitsevaa, kannustavaa ja tarjoaa mahdollisuuden 
oppimiseen. (Rissanen 2003: 24.) Projektityöskentelyssä päästään lisäksi 
hyödyntämään parhaiten erikoisosaamista ja pätevyyttä. Jokainen työs-
kentelee siellä missä hänen osaamisensa on sopivimmassa käytössä 
(Lööw 2002: 15). Projektimuotoiseen toimintaan parhaiten sopivatkin 
tiimityöskentely ja yritysten sekä asiantuntijoiden verkottuminen. (Pelin 
2002: 11.) 
 

2.1 Projektin määritelmä 
 
 
Projekti on muotisana ja nykyään onkin tapana kutsua kaikkea mahdol-
lista työtä projektiksi (Lööw 2002: 16). 

 
Nykykielessä projektiksi kutsutaan mitä moninaisimpia asioita. Projekti-
na mainitaan niin illalla kotona tapahtuva tiskaus, kuin työpaikalla tehtä-
vä ohjelmistokehitys. Mikä oikeastaan on projekti ja miten se määritel-
lään? Erilaisia määritelmiä on useita ja alan asiantuntijoilla on kullakin 
omat näkemyksensä. 
 
Pelin (2002: 29) ymmärtää projektin työkokonaisuudeksi, joka tehdään 
ennalta määritellyn kertaluontoisen tuloksen aikaansaamiseksi. Ruuska 
(2005: 18) taas määrittelee projektin joukoksi ihmisiä ja resursseja, jotka 
on koottu suorittamaan tilapäisesti tiettyä tehtävää. Projekti voidaan 
myös määritellä myös hieman laveammin. ”Projektissa tehdään yksi asia, 
yhden kerran, alusta loppuun, tavoitteena haluttu lopputulos annetussa 
aikataulussa ja budjetoiduin kustannuksin” (Anttonen 2003: 15). Rissa-
nen (2002: 14) puolestaan määrittelee projektin harkituksi ja suunnitel-
luksi hankkeeksi, joka pyrkii määriteltyyn tavoitteeseen, lisäksi tällä 
hankkeella on aikataulu, resurssit ja organisaatio. Virtanen (2000: 35) 
määrittelee projektista hieman laveammin seuraavaa: Projekti on kerta-
luontoinen toimenpide, jolla on tietty organisaatio ja resurssit, joka pyrkii 
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toteuttamaan tiettyä ennalta sovittua tehtävää ja joka etenee tiettyjen ke-
hitysvaiheiden mukaan, tehtävämäärittelyn perusteella. 

 
2.2 Onnistunut projekti 

 
 
”Projektimuoto on työkalu, jota kannatta opetella käyttämään. Se on aja-
tuksena yksinkertainen kuin vasara, mutta silläkin voi lyödä sormilleen.” 
(Salonen 2000: 13) 
 
”Projekti ei synny pelkästään nimittämällä työ projektiksi” (Pelin 2002: 
29). Eikä projektitoimintaan pidä hurahtaa, sillä toiminta ei tehostu vain 
kutsumalla sitä projektiksi. Kaikkia tehtäviä ei välttämättä edes kannata 
hoitaa projekteina. Useimmissa organisaatioissa on myös linjatehtäviä, 
joiden olemassaoloa ei sovi unohtaa. (Ruuska 2005: 42.) 
 
Tiivistetysti projektin tarkoituksena on saada jokin asia tehdyksi. Onnis-
tuneena projektia voidaan pitää kun tämä asia on suoritettu. Onnistunut 
projekti tuottaa jotakin parannusta tai luo jotakin uutta, jota ei olisi ilman 
kyseistä projektia syntynyt. (Lind 2001: 7 – 8.) Ruuska (1999: 33) usko 
projektin olevan onnistunut, kun asetetut tavoitteet saavutetaan suunnitel-
lun aikataulun mukaan sovituin kustannuksin. Pelin (2002: 41) toteaa 
projektin olevan onnistunut sen saavuttaessa sille asetetut sisällölliset ja 
laadulliset tavoitteet ja valmistuu projektille asetetun budjetin ja aikatau-
lun puitteissa. Lisäkriteerinä voidaan pitää projektiryhmän kokemuksia 
(Pelin 2002: 41). 

 
Projektin onnistumisen määritteleminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. 
Projektilla on usein useita tavoitteita, kuten sisältötavoitteita, laatutavoit-
teita, toteutuksellisia tavoitteita, taloudellisia tavoitteita ja aikatavoitteita. 
Projekti voi käytännössä onnistua yhdellä ja epäonnistua toisella osa-
alueella. (Ruuska 1999: 35) 
 
Yhtenä onnistumisen mittarina voidaan pitää esimerkiksi Pelinin (2002: 
42) tuloskolmion toteutumista. Tuloskolmiossa projektiryhmä on kolmi-
on keskellä, jonka kyljet muodostavat aika, raha ja tulos (Kuvio 1). 
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Kuvio 1  Projektin tuloskolmio (Pelin 2002: 42) 
 
Tai vaihtoehtoisesti onnistumisen mittaamisessa voidaan soveltaa Pelinin 
ja Pelinin (2003: 16) määrittelemiä onnistuneen projektin kriteerejä (Ku-
vio 2). Projektin onnistumista voidaan mitata tämän mukaan sekä asiakri-
teerein että inhimillisin kriteerein. 
 

 
Kuvio 2  Projektin onnistumisen kriteerit (Pelin ja Pelin 2003: 16) 
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3 Projektin hallinta 
 
 
”Projekti on aina omalla tavallaan hyppy tuntemattomaan” (Ruuska 
2005: 28). 
 
Projektit ovat kertaluontoisia, mistä seuraa mahdottomuus ennustaa lop-
putulosta kovin tarkasti. Projekti onkin aina tietynasteinen riski organi-
saatiolle. Tämän vuoksi on syytä kiinnittää huomiota projektien ohjauk-
seen ja valvontaan. Projektien ainutkertaisuus ja epävarmuus asettavat 
ohjaukselle ja johtamiselle erityisvaatimuksia. Muutokset ja odottamat-
tomat tilanteet ovat projektien arkipäivää. Projektin hallinnalta vaaditaan 
siis jatkuvaa ennakointia ja sopeutumista. (Ruuska 2005: 27 – 29) 
 
Ruuskan (2005: 29) mukaan projektin hallinnassa on suurimmaksi osaksi 
kyse ihmisten johtamisesta. Joukko henkilöitä organisoidaan toimimaan 
siten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan ja työ saadaan pää-
tökseen (Ruuska 2005: 29)1. Ruuska (2005: 29) jakaakin projektin hal-
linnan ohjausprosessiin ja toteutusprosessiin. Toteutusprosessi on projek-
tin lopputuloksen aikaansaamiseksi suoritettavaa toimintaa. Toteutustyö-
tä ohjaillaan ohjausprosessin avulla. Ja ohjausprosessilla puolestaan pyri-
tään varmistamaan työn tehokkuus ja laatu. Ohjausprosessin perusteet 
pysyvät samoina, kun taas toteutusprosessin tekijät riippuvat projektin 
kohdealueesta. (Ruuska 2005: 29 - 30.) Asiantuntemuksen tarve on eri-
lainen esimerkiksi IT -projektissa kuin rakennusprojektissa. 
 
Virtanen (2000: 31) toteaa projektinhallinasta seuraavaa: projektinhallin-
nalla tavoitellaan asetettuja tavoitteita suunnittelun, aikataulujen asetta-
misen ja kontrolloinnin keinoin. Projektinhallinnan elementeiksi katso-
taan suunnittelu, organisointi, ohjaus ja kontrollointi. Ja itse hallinta liit-
tyy projektityön tietojen, taitojen ja tekniikoiden käyttöön, päämääränä 
projektin osapuolten odotusten täyttäminen (Virtanen 2000: 34). 
 
”Projektinhallintaa on vaikea kuvata ytimekkäästi.” Projektinhallintaa 
voidaan tehdä monella tavalla ja se perustuu usein erilaisiin malleihin. 
(Forsberg , Mooz ja Cotterman 2003: 12.) Mallinnetulla ja määritellyllä 
projektinhallintaprosessilla on helppo ilmaista miten projektia hallitaan, 
keskustella tilanteesta ja etenemisestä sekä arvioida riskit ja hyödyntää 
eteen tulevat tilaisuudet. 

 

                                                 
1 Alkuperäinen lähde: Barnes M. 1990. The Fundamental of Project management. Reschken ja Schellen teok-
sessa Dimension of Project Management.  
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4 Projektin vaiheet 
 
 
Projekti ei ole jatkuvaa luovaa kaaosta muotonsa puolesta, vaikka sitä 
sisällössä saattaa ollakin (Rissanen 2002: 15). 
 
Projektilla on elinkaari, selkeä alkamis- ja päättymisajankohta, jossa pro-
jekti suoritetaan. Tämän elinkaaren aikana projekti jakaantuu eri vaihei-
siin. (Ruuska 2005: 22.) Projektin vaiheet joko seuraavat toisiaan tai ovat 
osittain päällekkäisiä. Yleensä vaiheesta toiseen edetään suoraviivaisesti, 
mutta projektin edetessä aiempiin vaiheisiin palaaminen on myös mah-
dollista. (Kettunen 2003: 41.) Vaiheet poikkeavat toisistaan ominaisuuk-
siltaan ja työskentelytavoiltaan. Lisäksi vaiheilla on omat tyypilliset toi-
mintamallinsa ja ongelmansa. (Ruuska 2005: 22) 
 
Projektin vaiheista esiintyy erilaisia mielipiteitä. Ja projektien kulkua 
voidaan kuvata hyvinkin erilailla. Samat peruselementit kuitenkin tapaa-
vat toistua. Neljä vaihetta, jotka löytyvät useimmista projekteista ovat: 
perustaminen, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. (Ruuska 2005: 22.) 
Salonen (2002: 17) löytää yleistäen kaikista projektitapauksista seuraavat 
päävaiheet: ideavaihe, esivaihe, suunnitteluvaihe, toteutus- ja lopetusvai-
he, sekä hyväksikäyttövaihe. Rissanen (2002: 16) taas määrittelee projek-
tin päävaiheet seuraavasti: ideointi, visiointi, taustaselvitykset, tavoittei-
den määrittely, perustaminen, suunnittelu, toteutus, tulosten siirto ja päät-
täminen. 
 
Projektit voidaan vaiheistaa monella eri tavalla. On olemassa lukuisia eri-
laisia vaihejakomalleja, joita voidaan hyödyntää (Forselius, Karvinen & 
Kosonen 2005: 13). On esimerkiksi kansainvälisiä käytäntöjä, kunnallisia 
käytäntöjä, teollisuudessa toimivia ratkaisuja ja markkinointiorganisaati-
oihin luontuvia vaiheistuksia. Lööw (2002: 20) huomauttaa, että monissa 
yrityksissä ja organisaatioissa laaditaan myös omia vaiheistuksia. Millai-
seen vaiheistukseen sitten päädytäänkin, on tärkeää että projektit jäsenne-
tään hyvin (Lööw 2002: 21). 
 
Käyn seuraavassa läpi vaiheistuksen, jota noudatetaan proAkatemiassa. 
Vaiheistukseen on otettu Ruuskan määrittelemien peruselementtien lisäk-
si mukaan vaiheita Salosen ja Rissasen vaiheistuksesta. Vaiheistus on so-
vellettu proAkatemian tarpeisiin ja sen kulku on seuraava: ideointi, esi-
selvitykset, tavoitteiden asettaminen, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. 
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4.1 Ideointi 
 
 
Jos ideointi ei suju, on todennäköistä että itse projektikaan ei onnistu 
(Rissanen 2002: 25). 
 
Ideointi on projektin tärkeä esityö. Projektien ideointi, kuten muukin ide-
ointi, on paljolti vapaamuotoista ja spontaania. Parasta ideointi on kun 
luovutaan piintyneistä asenteista ja tavoista, annetaan mielikuvitukselle 
tilaa ja hyödynnetään alitajuntaa. Eniten hyötyä saavutetaan kun ideointi 
on suunnattua. Avuksi voidaan ottaa myös erilaisia ideointimenetelmiä, 
näillä voidaankin projekteja ideoitaessa yleensä vaikuttaa tuloksellisuu-
teen ja laatuun. (Rissanen 2002: 25 – 28) 

 
Pelin (2002: 65) puolestaan ajattelee ideoinnin yritystoiminnassa olevan 
lähinnä asioiden järjestelmällistä kehittelyä, tietojen keruuta sekä jo ole-
massa olevien ratkaisujen yhdistelyä. Looginen prosessi ohjaa luovuutta, 
jota myös tarvitaan (Pelin 2002: 65). 
 
Ideointia projekteille voidaan lähteä tekemään erilaisista lähtökohdista. 
Lööw (2002: 22) toteaa, että ideointi voi syntyä joko tarpeesta ratkaista 
jokin ongelma, kohentaa tai parannella jotakin tilannetta tai luoda jotakin 
aivan uutta. Myös suora tarjouspyyntö tai toimeksianto voi olla ideoinnin 
takana. (Lööw 2002: 22.) 

 
Ideoinnin tuloksena syntyy yleensä paljon ideoita, mutta vain osa niistä 
todetaan kehittämisen arvoisiksi (Lööw 2002: 22). Työyhteisöissä ja or-
ganisaatioissa saattaa syntyä vuosittain useita satoja ideoita projekteille, 
mutta suurin osa näistä potentiaalisista aihioista jää, tai jätetään tarkoi-
tuksella unholaan (Rissanen 2002: 15). Kaikkia ideoita ei kannata kui-
tenkaan unohtaa lopullisesti, vaan niistä voi pitää esimerkiksi projekti-
ideapankkia. Tähän pankkiin voidaan kerätä ehdotuksia ja ideoita, jotka 
toteutetaan mahdollisesti myöhemmin kun aika on niille kypsä. (Lööw 
2002: 26.) 
 

4.2 Esiselvitykset 
 
 
”Esiselvityksillä varmistetaan projektin pohja” (Salonen 2000: 25). 
 
Ideointi johtaa esiselvityksiin ja projektin tavoitteiden asettamiseen. Nä-
mä on hoidettava ennen projektin perustamista, vaiheet saattavat kestää 
muutamasta tunnista muutamaan vuoteen. Mutta vasta esiselvitysten poh-
jalta projekti on mahdollista perustaa mielekkäästi. (Rissanen 2002: 15.) 

 
Ruuskan (2005: 33) mukaan esiselvitysten tuloksena saadaan riittävät 
tiedot siitä, onko projektin perustamiselle edellytyksiä. Esiselvitysten tar-
koituksena on syventää pohjatietoja ja vahvistaa päätöstä suunnittelun 
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aloittamisesta (Lööw 2002: 54). Panostaminen esiselvityksiin ja projektin 
valmisteluun edistää varsinaisen projektisuunnitelman laadintaa ja viitoit-
taa siten projektin suuntaa (Rissanen 2002: 28 - 29). 
 
Esiselvitykset on syytä tehdä projektia palvelevasti. Niiden avulla etsi-
tään tulevalle projektille ”kasvualusta”, jossa perustekijät ovat kunnossa. 
Esiselvitysten tulisikin kattaa koko projektityön alue ja ottaa huomioon 
kaikki oleelliset näkökulmat. (Rissanen 2002: 40 – 42.) Ruuskan (2005: 
33) mukaan esiselvityksissä olisi hyvä käsitellä ainakin karkealla tasolla 
seuraavia asioita: 
 

 tavoitteet 
 keskeiset ongelmat 
 aikataulu 
 kustannusarvio 
 resurssit 
 onnistumisedellytykset 
 lopputulos 

 
 

4.3 Perustaminen, tavoitteiden asettaminen ja projektiorganisaatio 
 
 
”Projektipäätös on kuin sodan julistus, oli se sitten myönteinen tai kiel-
teinen” (Rissanen 2002: 50). 
 
Päätös perustamisesta tehdään ideoinnin ja esiselvitysten perusteella ja 
näiden tuloksia hyödyntäen. Perustamispäätös muuttaa projektin valmis-
telusta todeksi. Tämä päätös on tehtävä huolella ideoinnin ja esiselvitys-
ten tulokset hyödyntäen. (Rissanen 2002: 50.) Systemaattisuus päätök-
senteossa tuottaa yleensä parempia ja laadukkaampia tuloksia kuin spon-
taanius. Hyvät päätökset voivat kuitenkin syntyä myös liikemiesvaiston 
varassa. Tällaista päätöksentekoa on suoritettava tosiasioiden puutteessa. 
(Rissanen 2002: 52.) 
 
Perustamisen yhteydessä projektille määritellään tavoitteet ja valitaan to-
teuttajat. Tavoitteiden määrittelyllä kuvataan mihin pyritään tai mitä pro-
jektilla saavutetaan (Forselius ym. 2005: 24). Toteuttamisesta vastaavat 
projektissa mukana olevat ihmiset, projektiorganisaatio. 
Projektiorganisaatio muodostetaan projektikohtaisesti ja valitaan siten, 
että se edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Muodostamisessa voidaan 
soveltaa erilaisia organisaatiomalleja. (Kettunen 2003: 32.) Ruuska 
(2005:114 – 115) toteaa projektiorganisaation koon vaihtelevan vaihei-
den mukaan. Alkuvaiheessa mukana on yleensä muutama avainhenkilö, 
suunnitteluvaiheessa henkilömäärä kasvaa voimakkaasti ja toteutusvai-
heessa se on huipussaan (Pelin 2002: 79). Henkilöistä ja henkilöryhmistä 
koostuvat organisaatiot kannattaa yleisesti ottaen kuitenkin pitää mahdol-
lisimman matalana suhteutettuna tilanteeseen. (Ruuska 2005: 115). 
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Organisaatiomallista riippumatta on organisaatiossa aina projektipäällik-
kö ja projektiryhmä. Projektille voidaan lisäksi määritellä muita resursse-
ja, kuten ohjausryhmä, työryhmiä sekä tukiryhmä. 

 
 

4.3.1 Projektipäällikkö 
 
 
Projektipäällikkö suunnittelee, johtaa ja luotsaa projektia kohti tulosta 
(Lööw 2002: 30, 42). 
 
Oikean projektipäällikön valinta on projektin menestyksen kannalta 
oleellinen asia ja kannattaa siksi tehdä huolella (Forsberg ym. 2003: 
150). Jotta lopputuloksesta tulee hyvä, on projektipäällikön arvojen olta-
va samassa linjassa projektin arvojen kanssa. Päällikön on lisäksi asetut-
tava projektin taakse koko sydämestään. (Lööw 2002: 38.) ”Hallittu ris-
kinottokyky erottaa hyvät projektipäälliköt huonoista (Virtanen 2000: 
50).” 
 
Ennen projektipäällikön valintaa tulee määritellä hänen vastuunsa (Fors-
berg ym. 2003: 149). Myös valtuudet on syytä määritellä. Laajat projektit 
voidaan jakaa edelleen osaprojekteihin, joille voidaan asettaa osaprojek-
tipäälliköt (Pelin 2002: 84). Tällä tavalla voidaan jakaa vastuuta. Osapro-
jektipäälliköt hoitavat tällöin omalta alueeltaan projektipäällikön tehtävät 
(Pelin 2002: 84). Kokonaisvastuu säilyy kuitenkin koko projektin päälli-
köllä. 
 
Projektipäällikkö vastaa projektin valmistumisesta ajoissa, budjetissa py-
symisestä ja asetettujen tavoitteiden täyttymisestä (Kettunen 2003: 29). 
Projektipäällikkö saa koneiston toimimaan jouhevasti. Projektipäällikkö 
sitouttaa ja innostaa projektiryhmän jäseniä. Suunnittelee, johtaa ja luot-
saa. (Lööw 2002: 30, 42.) Projektipäällikkö koordinoi ja delegoi ja luot-
taa sitten asiantuntijoihinsa (Ruuska 2005: 123). 

 
Projektipäällikkyys vaatii uskallusta ja vahvoja otteita, minkä lisäksi hy-
vän projektipäällikön ominaisuuksiin kuuluu mm. päämäärätietoisuus, 
täsmällisyys, vahva itsetunto ja rohkeus. Myös monista taidoista, kuten 
ihmisten johtamistaidosta, kyvystä käsitellä useita asioita yhtäaikaisesti, 
neuvottelutaidoista ja esiintymiskyvystä on valtavasti hyötyä. Lisäksi on 
hyvä osata sanoa myös: ei, sekä olla tarpeeksi rohkea kohdatakseen epä-
onnistumisiakin. (Kettunen 2003: 29 – 31.) Projektipäällikkö onkin 
yleensä monialainen osaaja, joka on kohtalaisen hyvä kaikessa ja asian-
tuntija jollain erityisalueilla (Virtanen 2000: 53). 

 
Forselius ym. (2005: 40) määrittelevät projektipäällikön tärkeimmiksi 
tehtäviksi: 
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 projektisuunnitelman tekeminen tai sen tekemisen johtaminen 
 projektin käynnistäminen 
 projektin toiminnan ja henkilöresurssien johtaminen ja valvominen 
 projektin riskien seuraaminen ja analysointi 
 kokousten (palavereiden) valmistelu 
 johtoryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimiminen 
 projektin väliraporttien ja loppuraportin laadinta 
 projektin tiedottamisesta vastaaminen 
 projektin dokumentoinnista vastaaminen 

 
4.3.2 Projektiryhmä 

 
 
Projektiryhmä on moottori, jonka avulla päästään haluttuun lopputulok-
seen (Lööw 2002: 31). 
 
Projektiryhmä on projektin suorituksen ydinryhmä (Salonen 2000: 39). 
Ruuska (2005: 134) määrittelee projektiryhmän kuhunkin projektiin ni-
metyiksi asiantuntijoiksi, jotka vastaavat käytännön toteutustyöstä oman 
alueensa osalta. Eri vaiheissa projektia tarvitaan erilaista osaamista 
(Ruuska 2005: 134). Ja projektin aikana projektiryhmän kokoonpano 
saattaakin vaihdella (Salonen 2000: 39). 
 
Projektiryhmää valittaessa on kiinnitettävä huomiota henkilön luonteen-
piirteisiin, pätevyyteen ja projektin eri vaiheissa vaadittaviin erityistaitoi-
hin (Forsberg ym. 2003: 41). Projektiryhmään valittavilla tulee ehdotto-
masti olla kiinnostusta, halua ja sitoutumista projektiin (Lööw 2002: 43). 
 
Projektipäällikkö kokoaa projektiryhmän. Projektiryhmää koottaessa on 
otettava huomioon projektin lähtökohdat, vaatimukset ja tavoitteet. 
(Lööw 2002: 43.) Lisäksi projektiryhmän jäsenten on hyvä olla erilaisia 
ja täydentää toisiaan, tämä synnyttää uusia ideoita ja näkökulmia (Lööw 
2002: 43). 
 
Projektiryhmän sopiva koko yhteistyön toimivuuden kannalta on kor-
keintaan 4-8 henkeä. Projektiryhmässä olisi hyvä olla luova / ideoiva jä-
sen, hallinnoinnin ja rakenteet hallitseva jäsen, yhteistyön sujumista seu-
raava jäsen ja jäsen joka huolehtii siitä, että asiat tulevat tehdyiksi. (Lööw 
2002: 43) 

 
Projektiryhmä vastaa yksityiskohtien päätöksistä ja projektin juoksevista 
tehtävistä. Laadituista suunnitelmista on pidettävä kiinni ja projektipääl-
likkö on pidettävä ajan tasalla. Ideat ja tulokset jaetaan. (Lööw 2002: 31.) 
 
Forselius ym. (2005: 40) luettelee projektiryhmän tärkeimmiksi tehtävik-
si: 
 
 osallistuminen projektisuunnitelman tekemiseen 
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 projektipäällikön osoittamien / projektisuunnitelman mukaisten teh-
tävien tekeminen 

 sovittujen menetelmien mukaan toimiminen 
 raportoiminen säännöllisesti edistymisestä 
 ongelmien ja riskien ennakoiminen ja niistä raportoiminen 
 työn tulosten dokumentointi 

 
4.3.3 Muut resurssit 

 
 
Työryhmä 
 
Projektin tarpeen mukaan voidaan perustaa erillisiä työryhmiä. Näitä 
ryhmiä voi vetää esimerkiksi projektiryhmän jäsen. (Salonen 2000: 39.) 
Työryhmien tehtävänä voi esimerkiksi olla informaation jakamista, kou-
luttamista tai ehdotusten työstämistä (Karlsson & Marttala 2001:86). 
 
Tukiryhmä 
 
Projektityötä tukevia ihmisiä kutsutaan tukiryhmäksi. Nämä henkilöt 
voivat olla esimerkiksi ammattiyhdistyksen edustajia, juristeja tai jonkin 
projektiin liittyvän alan asiantuntijoita ja toimia mm. neuvonantajina ja 
ideoijina. Tukiryhmän kokoonpano voi muuttua projektin eri vaiheissa. 
Ryhmän nimittää projektipäällikkö. (Lööw 2002: 32) 
 
Ohjausryhmä, johtoryhmä tai valvontaryhmä 
 
Projektille voidaan asettaa sitä valvova ja tukeva ryhmä, jota kutsutaan 
ohjausryhmäksi, johtoryhmäksi tai valvontaryhmäksi (Ruuska 2005: 129 
- 130). Näiden ryhmien rakenne vaihtelee. Tavallisesti ryhmä koostuu 
asiantuntijoista ja projektissa mukana olevien tahojen edustajista. (Virta-
nen 2000: 68.) Valvomisen ja tukemisen lisäksi ryhmä koordinoi, hyväk-
syy tulokset ja ottaa kantaa poikkeamiin (Virtanen 2000: 68). Isoissa pro-
jekteissa saattaa olla tarvetta erillisille ryhmille tilaajan ja toimittajan 
puolella (Pelin 2002: 83). 
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4.4 Suunnittelu 
 
 
”Jos epäonnistut suunnittelussa, suunnittelet epäonnistuvasi” (Lööw 
2002: 62). 
 
Edellytykset projektin onnistumiselle luodaan suunnitteluvaiheessa. 
Suunnittelu on tärkeää, siksi sen on oltava realistista ja tarkoituksenmu-
kaista. Alussa keskitytään päälinjoihin ja projektin edetessä niitä tarken-
netaan ja mukautetaan. (Ruuska 2005: 159) 
 
Pelin (2002: 97) toteaa osuvasti suunnittelun olevan projektien parhaan 
toteutustavan etsimistä. Suunnitellessa tutkitaan eri ratkaisujen tuloksia ja 
valitaan paras tapa toteutukseen. Kartoitetaan potentiaalisia ongelmia ja 
etsitään näille ratkaisuja. (Pelin 2002: 217.) Lööw (2002: 63) huomaut-
taa, että kiinnittämällä huomiota suunnitteluvaiheeseen voidaan vähentää 
tai välttää tulevia ongelmia ja vaikeuksia. 
 
Suunnittelun ei pitäisi kuitenkaan päättyä projektin edetessä, vaan suun-
nitelmat tulisi pitää ajan tasalla. Suunnitelmien tulee seurata käytännön 
etenemistä. (Forsberg ym. 2003: 41.) Pelin (2002: 217) tarjoaa suunnitte-
luun kaksi erilaista tapaa: ottaa aikaa ja miettiä rauhassa riskejä tai painia 
toteutuksen aikana jatkuvasti ongelmien kanssa. Ajan ottamisella ja en-
nakoinnillakaan ei ehkäistä kaikkia ongelmia, mutta niitä tulee huomatta-
vasti vähemmän (Pelin 2002: 217). 

 
Projektin suunnitteleminen on tehtävä yhdessä, sillä kukaan ei tahdo to-
teuttaa toisen tekemää suunnitelmaa. Yhteissuunnittelussa syntyy aitoa 
sitoutumista projektiin. (Lind 2001: 34 – 35.) Projektiryhmän jäsenten 
motivaatio nousee ja vastuunottaminen helpottuu (Lööw 2002: 43). Yh-
dessä keskusteluun ja suunnitteluun käytetään älykkäässä organisaatiossa 
viidesosa työajasta, tällä lisätään yhteishenkeä ja innovatiivisuutta pro-
jekteissa. (Lind 2001: 34 – 35.) 
 

4.4.1 Projektisuunnitelma 
 
 
Projektisuunnitelma on perusraamattu koko projektin läpiviemiseksi (Sa-
lonen 2000:19). 
 
Projektille tuotetaan projektisuunnitelma, johon tukeutuen se voidaan to-
teuttaa (Forselius ym. 2005: 33). Projektisuunnitelma on perusta projek-
tin ohjaukselle, päätöksenteolle, valvonnalle ja tiedottamiselle (Salonen 
2000: 33). Se on joustava, tarkoituksenmukainen ja tarjoaa mahdollisuu-
den oppimiseen. (Rissanen 2002: 54 – 56.) 
 
Tilanteesta riippuen projektisuunnitelma on joko laaja tai suppea. (Salo-
nen 2000: 19.) Ja määräytyy varsin pitkälle projektin luonteen mukaan 
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(Rissanen 2002: 54). Salonen (2000: 19) muistuttaa, että tästä huolimatta 
projektisuunnitelman on hyvä olla vakiomuotoinen ja organisaatiokoh-
tainen. 
 
Forseliuksen ym. (2005: 33) mukaan projektisuunnitelmaa tuotettaessa 
on hyvä miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
 lopputuloksen edellyttämät tehtävät 
 työmäärä 
 toteutusympäristö, tekniset vaatimukset 
 resurssit ja projektiorganisaatio 
 vastuualueet 
 aikataulu ja vaiheet 
 aikaansaannoksista tiedottaminen 
 kustannukset 
 projektin riskit 

 
Pelin (2002: 98) määrittelee projektisuunnitelman sisällön seuraavasti: 
 
PROJEKTISUUNNITELMA 
 
1 Määrittelyt 

1.1 Johdanto ja tausta 
1.2 Projektin tulostavoitteet 
1.3 Rajaus ja liittymät 

 
2 Organisaatio 

2.1 Projektiryhmä 
2.2 Johtoryhmä 
2.3 Yhteyshenkilöt 

 
3 Toteutussuunnitelma 

3.1 Ositus ja toteutustavoitteet 
3.2 Aikataulu 
3.3 Tehtäväluettelo 
3.4 Resurssisuunnitelma 
3.5 Riskien kartoitus 

 
4 Budjetti 

4.1 Projektibudjetti 
4.2 Kustannusseuranta 

 
5 Ohjaussuunnitelma 

5.1 Kokoussuunnitelma 
5.2 Tiedottaminen 
5.3 Valvonta ja raportointi 
5.4 Koulutussuunnitelma 
5.5 Laadunvarmistus 
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Projektisuunnitelma on suunnittelun tuloksena syntynyt realistinen toi-
mintasuunnitelma (Pelin 2002: 99). Projektisuunnitelmassa on oltava sel-
keästi asetettuja välitavoitteita ja virstanpylväitä (Ruuska 2005: 48). 
 
Hyvä projektityö aiheuttaa usein pakollista suunnitelmista poikkeamista, 
sillä kaikkea ei voida ennakoida. Tämä ei kuitenkaan tarkoita suunnitte-
lutyön hukkaan valumista, vaan jokainen projektille uhrattu ajatus vie si-
tä eteenpäin. (Rissanen 2002: 60) 

 
4.4.2 Riskien hallinta 

 
 
“Jokaisessa inhimillisessä toiminnassa on mukana riskit” (Rissanen 
2002: 163). 
 
Hyvään projektisuunnitteluun kuuluu mahdollisten riskien ja potentiaalis-
ten ongelmien selvitys (Pelin 2002: 217). Riskien kartoittaminen auttaa 
niihin valmistautumisessa, torjumisessa ja vaihtoehtosuunnitelmien te-
kemisessä. Kaikkiin riskeihin ei tietenkään pystytä varautumaan, on 
myös yllätyksellisiä ja täysin ennalta arvaamattomia riskejä. (Rissanen 
2002: 163.) Ongelmien ennakoinnissa auttaa usein menneisyyteen kat-
sominen. Vastaavissa aiemmissa projekteissa olleet ongelmat ovat toden-
näköisesti edessä uudessakin projektissa. (Pelin 2002: 217.) 
 
Rissasen (2002: 163) mielestä on uhkarohkeaa käynnistää vähäistä suu-
rempaa projektia ilman riskikartoitusta. Riskien tutkiminen ja pyrkimys 
niiden hallintaan ei ole projektin päätehtävä, mutta kuuluu ehdottomasti 
hyvään projektityöskentelyyn (Rissanen 2002:166). Riskit tulee siis tun-
nistaa ja niiden arviointi olisi siitä syystä hyvä kohdistaa projektin kriitti-
sille alueille. Tyypillisesti kriittisiä alueita ovat aikataulu, uusi teknolo-
gia, avoimet vastuukysymykset, avainresurssien kuormitus ja organisaa-
tiorajat. (Pelin 2002: 219) 
 
Pelinin (2002: 218) mukaan projektin riskejä olisi hyvä kartoittaa myös 
seuraavilta osa-alueilta: 
 
1. Tekniset riskit 
2. Aikatauluriskit 
3. Taloudelliset riskit 
4. Organisaatio- ja henkilöriskit, ongelmat tiedonkulussa 
5. Ulkopuoliset toimittajat 
6. Asiakkaaseen liittyvät riskit 
7. Ympäristötekijät 
8. Sopimukseen liittyvät riskit 
9. Tuotevastuuriskit 
10. Viennissä kohdemaahan liittyvät riskit 
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Parhaiten riskien ennakoinnissa onnistutaan tekemällä riskianalyysi. Ris-
kianalyysia voidaan käyttää esimerkiksi jokaisen projektin etapin alussa 
ja lopussa ja näin varmistua siitä, että edetään kohti haluttua tulosta 
(Lööw 2002. 101). Riskianalyysin avulla voidaan Tunnistaa keskeiset 
hankeen läpivientiä uhkaavat tekijät (Forselius ym. 2005: 28). 
 
Riskianalyysi on paras toteuttaa ryhmässä, jossa on mukana projektin eri 
osa-alueilla vaikuttavia henkilöitä. Tehokkaimmin riskianalyysi toteute-
taan tutkimalla riskiväittämiä tai -luetteloja. (Forselius ym. 2005: 29.) 
Väittämiä voidaan esimerkiksi analysoida antamalla niiden todennäköi-
syydelle ja seurauksille arvo väliltä 1-3. Näiden tulosta voidaan päätellä 
riskien merkityksellisyyttä ja määritellä riskille tarvittavat toimenpiteet. 
(Kuvio 3 & Taulukko 1.) 
 

 Kuvio 3  Riskien merkityksen arvioiminen (Forselius ym. 2005: 30) 
 

Arvo Merkitys Toimenpide 
1 Merkityksetön riski Ei syytä erityisiin toimenpiteisiin 
2 Vähäinen riski Seurattava muuttuuko hankkeen aikana 
3-4 Kohtalainen riski Seurattava kuukausittain, mukaan riskien-

hallintasuunnitelmaan 
6 Merkittävä riski Ryhdyttävä aktiivisiin riskienhallintatoi-

menpiteisiin, kuten 3-4 
9 Sietämätön riski Hanketta ei ole syytä jatkaa ennen kuin 

riskitaso on saatu laskemaan 
Taulukko 1   Esimerkki riskiasteikosta (Forselius ym. 2005:29) 

 
Riskianalyysin tuloksena saadaan kokonaiskäsitys projektin riskeistä. Tu-
lokset olisi hyvä listata kokonaismerkityksensä mukaan suuruusjärjestyk-
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seen. Dokumentoida seuraukset, määritellä toimenpiteet ja vastuuhenki-
löt toimenpiteille. (Forselius ym. 2005: 30) 
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4.5 Toteutus 
 
 
Toteutus on projektin ydin, kaikki muu on rivakan toteutuksen edistämis-
tä (Anttonen 2003: 153). 

 
Projektin toteuttaminen, eli läpivienti, on projektin johtamista haluttuun 
lopputulokseen. Lopputulos on määritelty projektisuunnitelmassa ja tätä 
lopputulosta kohti edetään toteuttamalla suunnitelmassa määritellyt toi-
menpiteet. Projektin sisäistä tapahtumaketjua ohjailee projektipäällikkö, 
joka toteuttaa ja teettää suunnitelman mukaiset tehtävät. Johtoryhmän 
rooli on puolestaan ohjata, tukea ja valvoa. (Forselius ym. 2005: 48) 

 
Toteutusvaiheeseen kuuluvat myös yksityiskohtaiset suunnitelmat, sekä 
työsuunnitelmat, joita laaditaan projektisuunnitelmissa määriteltyjen ta-
voitteiden pohjalta (Silfverberg 1996: 24). Näitä suunnitelmia voidaan 
tarkasti tehdä vasta seuraavalle vaiheelle. Erityisesti IT -projekteissa 
suunnitelmien muuttuminen on tyypillistä kun asiakkaat saavat ensim-
mäisiä lopputuloksia eteensä. (Forselius ym. 2005: 50.) 
 
Projektin toteuttaminen alkaa yleensä aloituskokouksella, jossa projekti 
toivottavasti saa lentävän liikkeellelähdön. Kokouksessa myös luodaan 
yhteiset perustat ja pyritään saamaan ryhmähenki heti kohdilleen. (Karls-
son & Marttala 2001: 75 – 76.) Kokoukset ja palaverit ovat olennainen 
osa toteutusvaihetta. Suurin osa projektin ohjauksesta tapahtuu näissä ta-
paamisissa. Suunnittelu, päätökset, muutokset, poikkeamat, ongelman-
ratkaisu, sekä tiedottaminen ja viestintä on hyvä hoitaa palavereissa. 
(Lööw 2002: 92.) 
 
Projektia käynnistettäessä voidaan harkita kick-off -tilaisuuden pitämistä. 
Tilaisuudessa korostetaan projektin tärkeyttä, herätetään odotuksia, teh-
dään sitouttamista ja levitetään tietoa. Mahdollisesta kick-off -
tilaisuudesta tulee tehdä myönteinen tapahtuma. (Lööw 2002: 88) 
 
Projektin toteutusvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota laatuun. Laa-
tua on hyvä tarkkailla ja kontrolloida toteutusvaiheessa. Säännöllisellä 
kontrolloinnilla työ tehostuu ja säästyy aikaa. Laatua voidaan kontrolloi-
da kirjallisesti raportoiden ja mahdollisuuksien mukaan käytännössä tes-
taten. Laadun kontrolloimiseen voidaan käyttää mitä erilaisimpia mene-
telmiä, esimerkiksi katselmointia, kommentointia ja ristiin tarkistusta. 
Käytettävät menetelmät valitaan projektin ja tilanteen mukaan. (Anttonen 
2003: 158 - 161) 
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4.6 Päättäminen ja loppuraportti 
 
 
”Hyvä projekti päättyy näyttävästi ja selkeästi - me teimme sen, kiitos 
kaikille!” (Rissanen 2002: 173). 
 
Projekti ei voi olla voimassa toistaiseksi, vaan se pitää päättää (Virtanen 
2000: 126). Projekti on ajallisesti rajattu ja sillä täytyy olla selkeä pääte-
piste. Hallitun päättämisen edellytyksenä ovat yksityiskohtaisesti sovitut 
kriteerit ja näiden kriteerien täyttyessä projektin lopettaminen jämäkästi. 
(Ruuska 2005: 37.) ”Lopettaminen on vaikeaa.” Projektit eivät lopu itses-
tään, vaan ne on pantava poikki määrätietoisesti. (Anttonen: 2003: 227 – 
228.) 

 
Forselius ym. (2005: 55) toteavat, että projekti päätetään kun kaikki halu-
tut lopputulokset ovat valmistuneet. Päättyminen voi tapahtua myös pro-
jektin keskeyttämisenä, jolloin halutut tulokset eivät ehkä valmistu. Toi-
vottavampana ja normaalina vaihtoehtona pidetään tietenkin valmistu-
mista. (Forselius ym. 2005: 55.) Sanonta, kaikki hyvä päättyy aikanaan, 
toimii myös projektien päättymisessä. Keskeytysten yhteydessä voidaan 
sitä soveltaa siten, että myös kaikki huono päättyy aikanaan (Virtanen 
2000: 126). 

 
Päätöksen yhteydessä siirretään sen tulokset käyttäjälle. Päättymisen jäl-
keen alkaa siis usein toiminnallinen vaihe, kun tulokset otetaan käyttöön.   
Tarvittaessa sisäänajo ja koulutus tehdään projektin toimesta, osana pro-
jektia. (Pelin 2002: 360.) 
 
Lopuksi dokumentit, sekä asiakirjat projektin varrelta kerätään yhteen ja 
arkistoidaan (Ruuska 2005: 37). Arkistoinnille on hyvä olla omat ohjeen-
sa, sillä raportit on löydyttävä ainakin niin pitkään kun samantyyppisiä 
projekteja tehdään. Loppuraportille on myös hyvä sopia erillinen tilai-
suus, jossa se käydään läpi. (Forselius ym. 2005: 57.) 

 
Loppuraportti 
 
 
Projekti kruunataan loppuraportilla, joka panee projektille selkeän pää-
töspisteen yhdessä muiden päätösrituaalien kanssa (Rissanen 2002: 
172). 
 
”Projekti on aina oppimisprosessi.” Ja jokaisesta projektista saadut ko-
kemukset ovatkin arvokkaita, kun kahta täysin samanlaista projektia ei 
ole. (Ruuska 2005: 242.) Oppimisen tulokset jaetaan muille loppurapor-
tin muodossa. Loppuraportissa välitetään tuleville polville kokemukset ja 
jatkokehitysideat, jotka arvioidaan hyödyllisiksi (Forselius ym. 2005: 
57). 
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Loppuraportti laaditaan heti projektin päättyessä ja sen tekemisestä vas-
taa projektipäällikkö (Ruuska 2005: 243). Tähän raporttiin on kuitenkin 
hyvä pyytää näkemyksiä myös projektiryhmän jäseniltä (Lööw 2002: 
105). Loppuraporttia laadittaessa verrataan alkuperäisiä tavoitteita loppu-
tuloksiin ja arvioidaan sitten projektin toimintaa (Ruuska 2005: 244). 
Loppuraportin olisi hyvä olla määrämuotoinen, eikä se saa kerrata kaik-
kea projektissa tapahtunutta (Rissanen 2002: 172 – 173). 
 
Loppuraportin tavoitteena on käsitellä tiivistetysti tulevaisuuden kannalta 
olennainen. Tuoda esille kaikki se, mistä voidaan hyötyä tulevaisuudessa 
ja jonka avulla organisaation toimintaa voidaan kehittää. (Ruuska 2005: 
244.) Paras hyöty saadaan, kun asioiden toteamisen lisäksi loppuraportis-
sa käsitellään myös syyt ja seuraukset ja arvioidaan, mitä olisi voitu teh-
dä toisin. Ilman kaunistelua kirjatut ongelmat ja parannusehdotukset ovat 
jatkon kannalta hyödyllisimpiä. Myös onnistumiset ja kohdat, joita ei 
kannata muuttaa, on hyvä muistaa mainita. (Ruuska 2005: 244 – 245.) 
 
Pelin (2002: 369) määrittelee loppuraportin sisällöksi seuraavaa: 
 
LOPPURAPORTTI 
 
1 Projektin yleiskuvaus 
 
2 Projektin sisällöllinen onnistuminen 

2.1 Tekniset tavoitteet 
2.2 Sisällölliset tavoitteet 
2.3 Laatutavoitteet 
 

3 Projektin ajallinen onnistuminen 
3.1 Aikataulun toteutuminen 
3.2 Resurssien käyttö 

 
4 Projektin taloudellinen onnistuminen 

4.1 Kustannukset 
4.2 Tuotto ja kate 

 
5 Organisaation toiminta projekteissa 

5.1 Valvontaryhmän toiminta 
5.2 Projektiryhmän toiminta 
5.3 Työryhmien toiminta 

 
6 Ongelmia projektin toteutuksessa 

6.1 Ongelmat 
6.2 Toimenpide-ehdotukset 

 
7 Takuu ja ylläpitojärjestelyt 
 
8 Muut selvitykset ja liitteet 
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5 Projektimalli 
 
 
Projektimaista toimintaa on luonteva lähteä kehittämään laatimalla ta-
pauskohtaisia ohjeita eri tilanteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset 
asiakirjat, mallit ja pohjat suunnittelulle ja raportoinnille. Näistä ohjeista 
on hyvä koota yhtenäinen järjestelmä, ja siten luoda talon tai yhteisön ta-
pa tehdä projekteja. (Anttonen 2003, 16 – 17) 
 
Projekteja koskevat säännöt ja ohjeet voidaankin koota projektiohjeistok-
si. Tämä ohjeisto voi olla ohjekirja tai kokoelma, joka sisältää projekteja 
koskevat säännöt ja malliasiakirjat. Projektista riippuen tätä ohjeistoa 
voidaan soveltaa joko kireämmin tai kevyemmin, tai pienemmissä pro-
jekteissa vaikkapa vain osittain. (Lööw 2002: 21.) 
 
Projektimallilla kuvataan usein projektien johtamisprosessit yrityksissä 
tai organisaatioissa. Mallit ovat siis valmiita kaupallisia malleja tai orga-
nisaation itse tekemiä, joko konsultin avulla tai omin avuin. Useimmissa 
organisaatioissa on kehitetty oma projektimalli yhtenäistämään projekti-
käytäntöjä. (Haukka 2003) 
 
Projektimallia kehitettäessä on Haukan (2003) mukaan syytä pitää mie-
lessä, että mallin olisi syytä olla yksinkertainen ja selkeä. Projektimallin 
tyypillisin ongelma on, että se ei ole tarpeeksi geneerinen ja siten sovel-
lettavissa kaikkiin projekteihin. Geneerinen projektimalli kytkee erilaiset 
projektit ja niiden hallinnan osaksi organisaatiota. Geneerisyyden toteu-
tumiseksi ei projektimallia tule kytkeä kuitenkaan liian tiukasti toteutuk-
seen, sillä toteutus vaihtelee erilaisissa projekteissa. (Haukka 2003.) 

 
5.1 Termit 

 
 
Mallinnettaessa projektitoimintaa on hyvä lähteä liikkeelle termeistä. 
Niiden, ja mahdollisen ammattislangin, määrittelystä. Yhteinen sanasto 
on kaiken perusta, ilman sitä ristiriitoihin törmääminen on lähes väistä-
mätöntä. (Forsberg ym. 2003: 28 – 29.) Projekteista ja projektitoiminnas-
ta puhuttaessa sanasto on kirjavaa. Yhtä ainoaa oikeaa termistöä ei ole. 
Laajalti levinneissä ja paljon käytetyissä termeissä on poikkeavuuksia. 
Organisaatiolla on usein omassa termistössään sekä levinneitä ja tunnet-
tuja termejä, sekä omaa sanastoa. Termien käyttö voi olla vakiintunutta 
organisaation sisällä, mutta hyvinkin poikkeava yhteistyökumppaneiden 
termien käytön kanssa. 
 
Kun termit määritellään selkeästi, tietävät kaikki mistä puhutaan ja turhil-
ta yhteentörmäyksiltä vältytään. Haukka (2003) toteaakin, että yhdisty-
vässä ja verkottuvassa maailmassa on selkeää käyttää tunnettua käsitteis-
töä mallin luomisen pohjalla. Forsberg ym. (2003: 53) puolestaan huo-
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mauttaa, että projektinhallinnan luotettujen tietolähteidenkin termistöissä 
on puutteita. Haukka (2003) arvelee laajimmin levinneeksi terminologi-
aksi PMBOK:in (PMBOK eli Project Management Body Of Knowledge 
on Project Management Instituten opas) terminologian ja suosittelee ter-
mien määrittelemistä tämän pohjalta organisaation tarpeisiin ja projektei-
hin soveltaen. 

 
Termien määrittely ei kuitenkaan takaa niiden soveltuvuutta suoranaisesti 
kaikkiin organisaatiossa tehtäviin projekteihin. Projektin alussa onkin ai-
na syytä tarkistaa termit. Termit on hyvä täsmentää ja määrittää, niin että 
ne ovat kaikille selvät. Termien määrittelyn lisäksi onkin muistettava nii-
den ymmärtäminen (Haukka 2003). 

 
5.2 Elinkaari 

 
 
Kaikilla projekteilla on elinkaari. Elinkaaren aikana käydään läpi peräk-
käiset vaiheet. Nämä elinkaaren vaiheet voidaan dokumentoida projekti-
mallissa. Projektimuotoisesti toimivilla organisaatioilla on tietty tapa 
edetä projekteissaan. Tämä tapa on pohja elinkaarelle tai standardi orga-
nisaation suosimista vaiheista. Organisaatio etenee projekteissaan tämän 
mukaan, mukauttaen sitä aina kyseessä olevan projektin tarpeiden mu-
kaan. (Forsberg ym. 2003: 30) 
 
Elinkaaressa on ajanjaksoja ja vaiheita, jotka sisältävät erilaisia toimenpi-
teitä. Elinkaari voidaan muodostaa esimerkiksi liiketoiminnallisesti, bud-
jetillisesti tai teknisesti. Tai nämä kaikki voidaan esimerkiksi yhdistää 
samaan kokonaiselinkaareen. Elinkaari on hyvä kuvata visuaalisesti. Vi-
sualisointiin voidaan käyttää jo olemassa olevia valmiita malleja tai luoda 
oma mallinnus. (Forsberg ym. 2003: 30 - 35) 
 
Sopiva elinkaari edistää projektin toteutusta merkittävästi (Forsberg ym. 
2003: 76). Projektin elinkaari voidaan määritellä yleisellä tasolla, mutta 
jokaisen projektin kohdalla on vielä syytä tarkistaa elinkaaren sopivuus. 
Projektikohtaista elinkaarta määriteltäessä on syytä harkita tarkkaan jo-
kainen tapahtuma ja sen jälkeen tehdä tietoinen päätös siitä, säilytetäänkö 
vaihe vai ei. (Forsberg ym. 2003: 77.) 
 
Projektikohtaista elinkaarta rakennettaessa on hyvä aluksi päättää sopi-
vasta aikataulutuksesta. Tämän jälkeen kannattaa määritellä tarkastuspis-
teet ja määrittää tuotokset. Tuotoksilla tarkoitetaan mm. erilaisia doku-
mentteja, malleja ja testiversioita, joiden tulee olla valmiita määritellyssä 
tarkistuspisteessä. Tarkistuspisteissä tarkistetaan projektin olevan sovi-
tussa aikataulussa ja määriteltyjen tuotosten ja tehtävien olevan kunnos-
sa. Näiden määrittelyjen jälkeen pystytään tunnistamaan toimet, joita 
vaaditaan tulosten aikaansaamiseksi. (Forsberg ym. 2003: 77) 
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5.3 Vaiheiden kuvaus 
 
 
Elinkaari auttaa visualisoimaan projektin kokonaiskuvan (Forsberg ym. 
2003: 110). Kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen on avattava eri vai-
heissa tapahtuvat toimet. Elinkaaren vaiheiden tarkoitus, tavoitteet ja 
toimet kuvataan. Lisäksi käydään läpi tarkemmat tekniikat ja työkalut, 
joita tarvitaan kussakin vaiheessa johdettaessa ja toteutettaessa projektia. 
Tämä kannattaa tehdä järjestelmällisesti ja avata jokainen vaihe omana 
kokonaisuutenaan. (Forsberg ym. 2003: 111.) 
 

5.4 Asiakirjamallit 
 
 
Vaiheiden kuvauksen lisäksi malliin liitetään yleensä eri vaiheissa tarvit-
tavia asiakirjoja. Asiakirjoista on tapana luoda malliasiakirjat organisaa-
tion käyttöön. Tämä yhdenmukaistaa käytäntöjä ja selkeyttää raportoin-
tia. Lisäksi valmiit asiakirjamallit yhdenmukaistavat raportointia. Rapor-
tin tekijänkin vaivaa säästyy, kun joka kerta ei tarvitse lähteä alusta saak-
ka miettimään mitä kaikkea raportissa tulisi ottaa huomioon. 
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6 Projektit ja projektityöskentely proAkatemiassa 
 
 
Projektit ovat olennainen osa proAkatemiassa opiskelua. Projekti on op-
pimisen työkalu ja käytetyin työskentelymuoto proAkatemiassa. Teke-
mällä oppimisen idea toteutuu parhaiten juuri projekteissa. Projektit an-
tavat mahdollisuuden kokeilla taitoja ja kehittyä projektiosaajaksi. 
 
ProAkatemiassa opiskelija suorittaa ammattikorkeakouluopintoihin kuu-
luvan harjoittelun projekteina. Jokainen proAkatemiasta valmistuva opis-
kelija tekee siis 2,5 vuoden aikana vähintään 30 opintopisteen edestä pro-
jekteja ja suorittaa näin harjoittelunsa. Tämä tarkoittaa 800 työtuntia, jot-
ka lasketaan tunti tunnista periaatteella. Opiskelijan on pidettävä jatku-
vasti kirjaa tekemistään työtunneista projekteissa. Projektituntien kokoon 
saaminen ei yleisesti ottaen juurikaan tuota vaikeuksia, vaan niitä kertyy 
useammilla opiskelijoilla runsaasti ylimääräisiäkin. Kun projektit ovat 
harjoittelun lisäksi yhtä aikaa liiketoimintaa tai omaa yritystä kehittävää 
toimintaa, on niiden tekemiseen helppo asennoitua. 
 
ProAkatemiassa tehtävät projektit voidaan jakaa toimeksiannosta toteu-
tettaviin projekteihin ja omiin projekteihin. Toimeksiannosta tehtävät 
projektit ovat asiakastöitä. Omilla projekteilla tarkoitetaan tiimiyrityksen 
pyörittämiseen liittyviä projekteja, proAkatemian omia kehitysprojekteja, 
yhteisten tapahtumien järjestämistä, sekä omista kiinnostuksen kohteista 
ja ideoinnista kumpuavia projekteja. 
 
Projekteja toteutetaan monipuolisesti tiimiyritysten toimialoilta. ProAka-
temiassa toimineet yritykset ovat tähän mennessä olleet kaikki jonkinlai-
sia markkinointi- tai viestintätoimistoja. Ja toteutetut projektit ovat siten 
painottuneet hyvin pitkälti markkinointiin, myyntiin, tapahtumanjärjes-
tämiseen ja www-tuottamiseen. Tämä linjaus on pitkälti yritysten toimi-
alojen mukainen. Tiimin toimintaa tai projekteja ei kuitenkaan rajoiteta 
mitenkään. Markkinointipainotteisuus projekteissa on osittain selitettä-
vissä alan vaatimilla pienillä alkupanostuksilla ja osittain sillä, että 
useimmiten opiskelijoiden tietotaito on vahvinta proAkatemiaan tultaessa 
juuri markkinoinnista. 
 
Varsinainen projektityöskentely proAkatemiassa on hyvin kirjavaa. Yh-
teisiä käytäntöjä on vähän. Työskentely ja raportointi on hyvin vapaa-
muotoista. Tiimeillä on jonkin verran omia käytäntöjä, joiden mukaan 
toimitaan. Vapaamuotoiset toimintatavat ovat hieman ongelmallisia siinä 
mielessä, että projektien raportointia tulee helposti laiminlyötyä. Doku-
mentaatiota jää puuttumaan ja projekteja ei saateta aina kunnolla lop-
puun. 
 
Projektimalli yhtenäistää käytäntöjä koko proAkatemian tasolla, ohjeis-
taa, antaa vinkkejä, sekä valmiit asiakirjamallit käyttöön. Projektimalli 
madaltaa toivottavasti kynnystä projektinhallinnan toteuttamiseen. Lisäk-
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si se asettaa vaatimuksia tulevaisuudessa projektien toteutukselle ja ra-
portoinnille. 
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7 Projektimalli proAkatemialle 
 
 
Projektimallin toteuttaminen proAkatemialle aloitettiin tavoitteiden mää-
rittelyllä. Miettimällä, missä muodossa projektimalli palvelisi parhaiten 
tarkoitustaan ja tulisi jokapäiväiseen käyttöön. Ideoinnin tuloksena pää-
dyttiin ratkaisuun, jossa projektimallista tehtäisiin käsikirja, käytännön 
opas, jota on helppo hyödyntää projektin eri vaiheissa (Liite: proAkate-
mian projektimalli 2007). 
 
Projektimallille tyypillistä termien määrittelyä ei juuri alussa tapahtunut. 
ProAkatemia on tiivis yhteisö, jossa kieli on hyvin vakiintunutta. Käyt-
tämämme termit ovat hyvin pitkälle projektinhallinnan yleissanastoa. 
Termit tulevat kuitenkin esille myös projektimallissa ja aukeavat lukijalle 
sen avulla. 
 
Varsinainen projektimallin tekeminen lähti liikkeelle projektin elinkaa-
resta. Mietimme millaisia vaiheita on proAkatemiassa toteutettavissa pro-
jekteissa ja kuinka projektit tyypillisesti etenevät. Miten projekti etenisi 
mahdollisimman sulavasti ja mihin vaiheisiin on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota. 
 
Elinkaari muodostuu seuraavista vaiheista: ideointi, esiselvitykset, tavoit-
teiden asettaminen, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Tämä elinkaari 
visualisoitiin ja otsikoitiin projektien kuluksi proAkatemiassa. Visuaali-
nen mallinnus kuvaa projektin vaiheistuksen lineaarisesti edeten. Jokai-
sen vaiheen tärkeimmät pääkohdat on otettu tähän kuvaukseen esille. 
(Liite: proAkatemian projektimalli 2007, 1 Projektien kulku proAkatemi-
assa) 
 

7.1 Ideointi 
 
Ideointi on proAkatemiassa osa arkipäivää ja usein lähes itsestään sel-
vyys proAkatemialaiselle. Ideoinnin merkitystä ei voi kuitenkaan liikaa 
korostaa. Projektimallissa muistutetaan ideoinnin tärkeydestä ja koroste-
taan suunnatun ideoinnin olevan tehokkainta. Lisäksi muistutetaan kiin-
nittämään huomiota ideoinnin laatuun ja menetelmiin ja tarjotaan kahta 
ideointimenetelmää käytettäväksi. (Liite: proAkatemian projektimalli, 2 
Ideointi.) 
 
Erityistä huomiota proAkatemian projektien ideoinnissa tulisi yhä enene-
vässä määriin niin sanottuun business–näkökulmaan (Liite: proAkatemi-
an projektimalli, 2 Ideointi). Jo ideointivaiheessa olisi hyvä miettiä tuot-
tavuutta. Kaikkien projektien ei välttämättä olla rahasampoja, jos niillä 
on jokin muu tavoitteellinen päämäärä, mutta mitä pidemmälle opinnois-
sa edetään, sitä enemmän olisi hyvä ottaa myös tätä näkökulmaa huomi-
oon. 
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7.2 Esiselvitykset 
 
 
Esiselvitysten hoitaminen proAktemiassa on hyvin kirjavaa. Käytännöt 
vaihtelevat tiimeittäin. Esiselvitysten hoitamistapaan ei projektimallissa 
nähty juuri tarvetta puuttua. (Liite: proAkataemian projektimalli, 3 esi-
selvitykset.) Esiselvityksiä pohdittaessa, herätti keskustelua ajankäyttö 
esiselvityksissä. Varsinkin asiakasprojekteissa selvitysten tekemisen tuli-
si olla mahdollisimman nopeaa. Selvitysten tekemisessä on aina varaa te-
hostaa hieman toimintaa. Mitä nopeammin toimitaan, sen parempi. Tähän 
saakka eniten ongelmia ovat tuottaneet yhteydenotot, jotka eivät ole koh-
dennettuja kenellekään, vaan tulevat suoraan koko proAkatemialle. (Lii-
te: proAkataemian projektimalli, 3 esiselvitykset.) 
 
Esiselvityksiä tukemaan teimme huomioitavista seikoista tukilistan (Lii-
te: proAkataemian projektimalli, 3.2 Esiselvityksissä huomioitavaa). Tätä 
listaa hyödynnettäessä tulee selvitettyä vähintään olennaisimmat seikat 
kuntoon. Huomioida pitäisi ainakin alustavasti tavoitteita, ongelmakoh-
tia, alustavaa aikataulutusta, resursseja ja projektin onnistumisedellytyk-
siä (Liite: proAkataemian projektimalli, 3 esiselvitykset). 
 

7.3 Tavoitteiden asettaminen 
 
 
Tavoitteiden asettamisessa projektimalli (Liite: proAkataemian projekti-
malli, 4 Tavoitteiden asettaminen) korostaa virallista tavoitteiden määrit-
telyä. Projektin tavoitteiden ylös kirjaamisessa on proAkatemissa toivo-
misen varaa. Tavoitteet virallistetaan ja vahvistetaan kirjaamalla ylös. 
(Liite: proAkatemian projektimalli, 4 Tavoitteiden asettaminen.) 
 
Tavoitteita voidaan määritellä useista näkökulmista. ProAkatemian arvo-
ja (oppiminen, hauskuus, vastuu ja joukkovoima, tutkimusmatka) myö-
täillen tavoitteet voivat olla hyvinkin erilaisia ja painottua oppimisesta 
uuden kokemiseen. Projektin tavoitteiden lisäksi projektiryhmän jäsenten 
on hyvä asettaa itselleen omia projektia tukevia henkilökohtaisia tavoit-
teita. (Liite: proAkatemian projektimalli, 4 Tavoitteiden asettaminen) 
 
Tyypillisesti proAkatemiassa toteutetuissa projekteissa ovat toteutuneet 
liiketoiminnalliset tavoitteet, oppiminen, verkostojen luominen ja refe-
renssien saaminen. Määritellyt tavoitteet on oltava linjassa tiimiin tavoit-
teiden kanssa. Tavoitteista keskustellaan yhdessä ja tehdään lopullinen 
päätös toteutuksesta. Toteutuskelvottomalta tuntuvat projektit voidaan 
siirtää ideapankkiin hautumaan. (Liite: proAkatemian projektimalli, 4 
Tavoitteiden asettaminen) 

 
 
7.4 Suunnittelu 
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Huolellinen suunnittelu on projektin perusta ja projektimalli korostaakin 
juuri siksi suunnittelun tärkeyttä. Suunnittelu on yhdessä tekemistä ja –
loistava väline sitouttamiseen ja motivointiin. (Liite: proAkatemian pro-
jektimalli, 5 Suunnittelu.) 
 
ProAkatemiassa suunnittelua kyllä tapahtuu, mutta sen raportointi on 
usein hyvin puutteellista. Tähän ongelmaan projektimallimalli tarjoaa 
ratkaisuksi valmiita asiakirjamalleja projektisuunnitelmasta ja riskiana-
lyysistä (Liite: proAkatemian projektimalli, 5.1 Projektisuunnitelma ja 
5.2 Riskianalyysi). 
 
Projektisuunnitelma on mukautuva ratkaisu, jota voidaan hyödyntää pro-
jektin tarpeet huomioon ottaen. Projektiryhmää rohkaistaan osallistumaan 
projektisuunnitelman tekoon. Jokaiselta projektiryhmän jäseneltä vaadi-
taan minimissään sitoutumista suunnitelmaan. (Liite: proAkatemian pro-
jektimalli, 5.1 Projektisuunnitelma) 
 
Riskianalyysi on loistava keino toteuttaa riskienhallintaa projekteissa. 
Projektimallin riskianalyysi haastaa projektit viemään riskienhallinnan 
uudelle tasolle, sillä vain harvassa projektissa on tähän saakka toteutettu 
analysoitu riskejä vapaamuotoista keskustelua ja SWOT-analyysia tar-
kemmin. (Liite: proAktemian projektimalli, 5.2 Riskianalyysi) 
 
ProAkatemian valmennusryhmä on ohjausryhmän ja tukiryhmän sekoi-
tus, joka on syntynyt käytännön tarpeesta. Valmennusryhmä on neuvoja 
ja ideoita antava ryhmä, joka auttaa projektia oikean suunnan löytämises-
sä. Tämä ryhmä voi koostua esimerkiksi proAktemian tiimien edustajista, 
valmentajista, asiakkaan edustajista ja muista asiantuntijoista. Projekti-
päällikkö nimeää valmennusryhmän tarvittaessa projektille. (Liite: pro-
Akatemian projektimalli, 5.3 Valmennusryhmä) 
 
Tulevaisuudessa projektimallin tavoitteena on hyödyntää Tampereen 
ammattikorkeakoulun intranetiä suunnittelussa ja tiedottamisessa. Projek-
tisuunnitelmasta on tarkoitus saada kevyt versio intranetiin luotavan lo-
makepohjan avulla. (Liite: proAkatemian projektimalli, 5.4 Intra) 
 

7.5 Toteutus 
 
 
Projektin toteutusvaihe on proAkatemiassa usein kaikista mielekkäin. 
Toteutuksessa päästään tositoimiin ja tekemisen makuun. Toteutus –
vaiheessa toteutuu myös proAktemiassa tärkeää roolia näyttelevä teke-
mällä oppiminen. 
 
Toteutuksen aikana pidetään säännöllisesti projektipalavereja. Projektipa-
lavereiden tarkoituksena on käydä läpi etenemistä projektisuunnitelman 
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valossa. Seurata etenemistä ja päivittää suunnitelmaa. Projektimallin 
haasteena on saada tuotua projektisuunnitelma yhä suuremmissa määrin 
käytäntöön ja oppia hyödyntämään sitä aktiivisesti. (Liite: proAkatemian 
projektimalli, 6 Toteutus) 
 

7.6 Päättäminen 
 
 
Selkeä päättäminen on yleinen haaste lähes kaikissa projekteissa, niin 
myös proAkatemiassa tehtävissä projekteissa. Päättäminen on epämää-
räistä ja tarvittavia toimenpiteitä ei aina saada hoidettua loppuun saakka. 
Erityisesti raportoinnissa on toivomisen varaa. (Liite: proAkatemian pro-
jektimalli, 7 Päättäminen) 
 
 
Yksi päättämiseen liittyvistä tärkeimmistä toimista on kunnollisen loppu-
raportin laatiminen. Loppuraportti laaditaan yleensä projektipäällikön 
toimesta. Erityisen tärkeää loppuraportointi ja kaiken hyödyllisenä  pidet-
tävän dokumentaation kerääminen yhteen paikkaan on juuri proAkatemi-
an periytyvien projektien kannalta. Opiskelijat vaihtuvat, mutta osa pro-
jekteista pysyy ja toteutetaan vuodesta toiseen. Tiedon välittäminen suul-
lisesti on mahdotonta ja hyödytöntäkin. (Liite: proAkatemian projekti-
malli, 7 Päättäminen) 

 
7.7 Asiakirjamallit 

 
 
Projektimallin loppuun on lisätty asiakirjamallit projektisuunnitelmasta, 
riskianalyysista ja loppuraportista. Nämä mallit ovat kehitetty proAkate-
mian tarpeisiin ja niitä voidaan pitää yhtenä projektimallin tärkeimmistä 
konkreettisista tuotoksista. Projektien raportointi proAkatemiassa on hy-
vin kirjavaa ja yhtenäisiä käytäntöjä ei juuri ole. Aktiivisen raportoinnin 
suhteen on myös ollut paljon ongelmia. Toivottavasti nämä asiakirjamal-
lit tarjoavat ratkaisun tähän ongelmaan ja madaltavat raportoinnin kyn-
nystä. 
 
Mallit ovat luotu helppokäyttöisiksi Microsoft-tiedostoiksi. Projektisuun-
nitelma ja loppuraportti ovat Word-tiedostoja ja otsikoidut listat siitä, mi-
tä raportissa tulisi huomioida. Kommenttien avulla on lisätty vinkkejä si-
sällön kirjoittamiseen. Riskianalyysi on Excel-tiedosto, jossa on sekä oh-
jeistus analyysin tekemiseen, että valmis jaottelu ja kaavat itse raportin 
tekemiseen. (Liite: proAkatemian projektimalli, Projektisuunnitelma, 
Riskianalyysi & Loppuraportti) 
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8 Kehitysehdotukset 
 
 
Projektimallin edelleen kehittäminen on ehdottoman tärkeää, jotta malli 
pysyy ajan tasalla. Jatkossa tehtävä kehitystyö saa varsinaisen suunnan 
vasta käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen kun projektimallia on pääs-
ty hyödyntämään projektitoiminnassa kunnolla, sekä tehty käytännön 
huomioita niin toimivuudesta kuin käytettävyydestäkin. Kehitysehdotuk-
sia tulisikin kerätä käyttöönoton yhteydessä aktiivisesti, jotta kehittämi-
seen nimetty työryhmä pystyy jatkossa työstämään mallia yhä paremmin 
tarpeita vastaavaksi. 

 
Jatkossa suurimmaksi haasteeksi muodostuvat varmastikin projektimallin 
raportit ja näille luodut asiakirjamallit. Asiakirjamallien niin tekninen 
kuin sisällöllinen toimivuus on seikka, johon tulisi kiinnittää huomiota. 
Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, kärsii raportointi heti. Koska yksi mal-
lin tärkeimmistä tavoitteista on myös lisätä projektien raportointia pro-
Akatemiassa, nämä seikat on otettava ehdottomasti huomioon jatkokehi-
tystä tehtäessä. 
 
Projektin asiakirjamalleja voisi jatkossa kehittää esimerkiksi varsinaisella 
lomakesuunnitteluohjelmistolla. Ohjelmistolla voitaisiin suunnitella so-
pivat sähköiset lomakkeet. Lomakkeiden käsittely saataisiin siten yhä yk-
sinkertaisemmaksi, helpommaksi ja houkuttelevammaksi. 
 
Projektin elinkaari eli projektin kulku proAkatemiassa vaatii myös kehit-
tämistä jatkossa. ProAkatemian tiimien vaihtuessa ja toiminnan kehitty-
essä käytänteet muuttuvat. Jatkuvan toiminnan suhteen käynnissä olevan 
kehitysprosessin tulokset on syytä ottaa huomioon myös elinkaaressa ja 
määritellyissä käytännöissä. 
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9 Yhteenveto 
 
 
Tämän opinnäytteen ja proAkatemiassa tehdyn projektin tuloksena pro-
Akatemialla on nyt käytössään projektimalli. Tämä projektimalli on en-
simmäinen laatuaan ja sen käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2007. Kehitys-
työtä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa. Projektimalli on proAkatemial-
le yksi työkalu, jonka avulla projektitoimintaa kehitetään eteenpäin ja 
näin pyritään tavoitteeseen, olla yksi projektikoulutuksen edelläkävijöistä 
ja esimerkeistä Tampereen ammattikorkeakoulussa. 
 
Projektimallin luominen proAkatemialle oli haastava ja antoisa projekti. 
ProAkatemian projektimalli 2007 on osittain vielä hieman raakile, mutta 
jatkokehityksen avulla siitä saadaan varmasti toimiva kokonaisuus. Pro-
jektimalli on joiltakin osin todella kevyt, eikä ole verrattavissa isojen or-
ganisaatioiden kattaviin projektimalleihin. Mutta ennen kaikkea proAka-
temian projektimalli 2007 on organisaationsa näköinen ja vastaa sen tar-
peisiin melko pitkälti. Kehitetyn mallin avulla toivomme saavamme pro-
jektimallin jokaisen proAkatemialaisen aktiiviseen käyttöön. Käyttöönot-
toon onkin syytä panostaa, jotta projektimalli hyödynnetään jatkossa ak-
tiivisesti. ProAkatemian projektimalli 2007 on oikein käytettynä hyvä 
työkalu projektinhallintaan ja tukena projektityöskentelyn eri vaiheissa. 
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1 Projektien kulku proAkatemiassa 
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2 Ideointi 
 
 

Ideointi on tärkeä esityö. Projektien ideointi voi olla hyvinkin spontaania ja vapaamuotoista. 
Suunnattu ideointi on yleensä tuottavinta ja hedelmällisintä projektin kannalta. Panostaminen 
ideointiin lisää mahdollisuuksia yhä parempiin lopputuloksiin.  

 
Ideointia syntyy yleensä tarpeesta ratkaista ongelma tai synnyttää uutta. ProAkatemiassa 
tehtävä ideointi ongelman ratkaisemiseksi on yleensä asiakaslähtöistä. Ideoidaan asiakkaan 
kokonaan tai osittain valmiiksi miettimää projekti-ideaa eteenpäin tai ratkaisua asiakkaan 
ongelmiin ja tarpeisiin. Uuden synnyttäminen on taas henkilön tai ryhmän kiinnostuksista 
kumpuavaa. Jos sinulla on palava halu tapahtumien järjestämiseen, anna palaa. Lähde tekemään 
suunnattua ideointia. 

 
Ideointivaiheessa on tarkoitus ennen kaikkea ideoida. Kiinnittää huomiota ideointiin, sen laatuun 
ja menetelmiin. On olemassa erilaisia ideointimenetelmiä, joita voidaan tarpeen tullen 
hyödyntää. Tässä ohjeet tuumatalkoisiin ja 8 x 8 menetelmän käyttöön: 

 
 



2.1 Tuumatalkoot 

 
Materiaalit: fläppipapaperia, tusseja ja teippiä.  
 
 Määritellään aihe. 
 Kiinnitetään paperit seinille ja kirjoitetaan otsikoksi ideoitava aihe. 
 Jokainen ideointiin osallistuva miettii aihetta hetken yksin. 
 Jokainen annetaan tussi ja aloitetaan ideointikävelyvaihe.  
 Osallistujat kulkevat ympäri huonetta ja kirjoittavat ideoita seinille. Myös hullut ja rohkeat 

ideat ovat sallittuja! Omia ja toisten ideoita saa kehitellä eteenpäin. Kävelyn aikana ollaan 
keskustelematta. Taustalla voi soida musiikki. 

 Kun paperit ovat täynnä tai ideoita ei synny enää aloitetaan arviointiprosessi. Ideat luetaan 
ääneen. 

 Osallistujat jatkavat kävelyä ja merkitsevät plussia hyvien ideoiden kohdalle. Tämä tehdään 
edelleen puhumatta. 

 Kun plussat on merkitty, keskustellaan eniten plussia saaneista ideoista lyhyesti. Keskustelu 
pyritään pitämään lyhyenä. Lähinnä selvitetään, että kaikki ymmärtävät mistä ideoissa on kyse. 

 Osallistujat jatkavat jälleen kävelyä ja merkitsevät järjestysnumerot mielestään kolmen 
parhaan idean viereen. 

 Eniten ääniä saaneet kerätään erilliselle paperille jatkokäsittelyä varten. 
 Osallistujat arvioivat pareittain n. 10 min ajan ehdotusten hyviä ja huonoja puolia. 
 Parit esittävät näkemyksensä ja ne kirjataan ylös. Ongelmat nostetaan esille. 
 Lopuksi valitaan toteuttamiskelpoisin idea ja aletaan pohtimaan käytännön toimenpiteitä. 

 

2.2 8 x 8 menetelmä 

 
Ajatuskartan tapainen ideointimenetelmä, joka on hieman kurinalaisempi. Aihe kirjoitetaan A4-
paperille, jonka ympärille asetetaan 8 paperia. Näille papereille kirjoitetaan jokin aiheesta mieleen 
tuleva näkökulma. Kustakin näkökulmasta tuotetaan 8 ideaa. 

 
 

ProAkatemiassa toteutettavissa projektien tulisi olla myös liiketoiminnallisia tavoitteita. 
Ideointivaiheessa onkin syytä kiinnittää huomiota myös ns. business -näkökulmaan. Miten idea 
saadaan tuottamaan? Kenelle idean voisi myydä? Onko idea linjassa muun toiminnan kanssa?  

 
 
 
 



3 Esiselvitykset 
 
 

Ideointi johtaa esiselvityksiin. Tekemällä tarvittavat esiselvitykset, saadaan projekti perustettua 
mielekkäästi. Esiselvitykset voivat olla kestoltaan hyvin erimittaisia, muutamasta tunnista jopa 
vuosiin. Esiselvitykset pyritään kuitenkin hoitamaan mahdollisimman nopeasti. Panostaminen 
esiselvityksiin helpottaa työtä myöhemmissä vaiheissa. Tarkoituksena on syventää 
pohjatietoutta ja vahvistaa päätöksentekoa projektin suhteen. Esille tulleiden asioiden 
perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Lähdetäänkö projektia viemään eteenpäin vai ei. 

 
ProAkatemiassa on esiselvitysten suhteen monenlaista käytäntöä. Jokaisella tiimillä on oma 
tapansa hoitaa esiselvitykset. Tärkeintä on, että ne tulevat hoidetuksi tavalla tai toisella ja asiat 
etenevät. Etenkin asiakkailta tulevat tarjouspyynnöt ja kyselyt on hoidettava nopealla aikataululla.  

 

3.1 Tiimi 
 

Kuka hoitaa esiselvitykset tai on vastuussa niiden hoitamisesta? 
Hoidetaan tiimissä sovitun tavan tai järjestäytymisen mukaan.  
Kaikkien on oltava tietoisia siitä, kuinka esiselvitykset hoidetaan. 

 

3.2 Esiselvityksissä huomioitavaa 

 
Tavoitteet? 
Ongelmat? Onko heti alussa nähtäviä ongelmia? Mitkä ovat edellytykset ongelmien 
ratkaisemiseksi? 
Aikataulu? Määritellään projektin aloitus- ja lopetusajankohta. Tarkennetaan aikataulua 
suunnitteluvaiheessa. 
Resurssit? Rahalliset. Henkilö. Tietotaito. 
Onnistumisedellytykset? Arvioidaan edellä esille tulleiden asioiden perusteella projektin 
onnistumisedellytyksiä. 

 
 
 
 
 
4 Tavoitteiden asettaminen 
 
 

Esiselvitysten perusteella asetetaan projektille tavoitteet. Tavoitteet on hyvä kirjata ylös. 
 

ProAkatemian projekteilla voi olla hyvinkin erilaisia tavoitteita. ProAkatemian arvot heijastuvat 
tavoitteisiin. Arvot ovat oppiminen, hauskuus, vastuu ja joukkovoima, sekä tutkimusmatka. 
Tavoitteiksi voidaan siis yhtä hyvin asettaa oppiminen kuin liiketoiminnassa kehittyminen. 
Tavoitteiden määrittelyllä selvennetään sekä itselle että muille, miksi projektia ryhdytään 
toteuttamaan. 

 



Tyypillisiä näkökulmia projekteihin proAkatemiassa 
 

Business. Korostuu etenkin opintojen loppuvaiheessa. 
Oppiminen. 
Verkostojen luominen. 
Referenssit.  

 
Tavoitteiden ollessa selvillä, tuodaan esiselvityksissä esille tulleet asiat ja tavoitteet lyhyesti 
tiimiin. Verrataan esille tulleita seikkoja ja tavoitteita. Tehdään lopullinen päätös projektista. 
Sanotaanko projektille kyllä tai ei. Päätöksenteko tapahtuu tiimin organisaation mukaisesti. 

 
Jos projekti päätetään jättää toteuttamatta, voidaan idea esiselvityksineen siirtää ideapankkiin 
hautumaan. Ideapankkia voidaan pitää ideoista, jotka eivät ole kypsiä toteutukselle tällä hetkellä, 
mutta joihin voitaisiin myöhemmin tarttua. Ideat selvityksineen voidaan siirtää joko tiimin omaan 
ideapankkiin tai proAkatemian yhteiseen ideapankkiin. 

 
 
 
 
 
5 Suunnittelu 
 
 

Projektien suunnittelu on parhaan toteutustavan etsimistä selvittämällä mahdollisia riskejä ja 
potentiaalisia ongelmia. Monta ongelmaa pystytään välttämään tai vähentämään kun suunnittelun 
kiinnitetään tarpeeksi huomiota. Toteuttaminen helpottuu, kun suunnitelmat on tehty huolella. 
Kun suunnittelu tehdään yhdessä ja siihen käytetään reilusti aikaa yhteishenki ja innovatiivisuus 
lisääntyy. Syntyy aitoa sitoutumista, motivaatio nousee ja vastuunottaminen helpottuu. 

 
ProAkatemiassa projektien suunnittelu on hyvin monimuotoista. Suunnittelun pohjana toimivat 
usein projektipalaverit, joissa suunnitelmia viedään eteenpäin. Suunnitteluun osallistuu yleensä 
suurin osa projektiryhmästä. Varsinaisen projektisuunnitelman tekeminen on projektipäällikön 
vastuulla, tähän on kuitenkin hyvä pyytää ryhmän mielipiteitä ja näkemyksiä. 

 
 



5.1 Projektisuunnitelma 

 
ProAkatemiassa tehtäville projekteille on olemassa projektisuunnitelmapohja. Tämä 
suunnitelmapohja on yleispätevä ja sitä voi soveltaa parhaaksi näkemällään tavalla. Pienemmissä 
projekteissa suunnitelmaa voidaan hyödyntää vain osittain, isommissa laajemmin.  

 
Projektiryhmän tulee sitoutua projektisuunnitelmaan.  

 
Projektisuunnitelma annetaan luettavaksi valmentajalle ja tiimin businessliiderille. 
Suunnitelma esitellään myös muulle tiimille parhaaksi katsotulla tavalla. 

 

5.2 Riskianalyysi 

 
Riskienhallinta on olennainen osa suunnittelua. Riskejä mietitään melko vapaamuotoisesti 
käyttäen erilaisia tekniikoita (SWOT ja vapaamuotoinen keskustelu). Riskienhallinnan kannalta on 
hyvä viedä riskien kartoitus hieman pidemmälle ja tehdä riskianalyysi huolella. ProAkatemian 
projekteille on luotu oma riskianalyysipohja. Tätä suositellaan hyödynnettäväksi 
mahdollisuuksien mukaan. 

 

5.3 Valmennusryhmä 
 

Suunnitteluvaiheessa voidaan projektille nimetä eräänlainen ohjausryhmän ja tukiryhmän tapainen 
ryhmä, jota proAkatemiassa kutsutaan nimellä valmennusryhmä. Valmennusryhmän nimeää 
projektipäällikkö. Valmennusryhmä voi koostua esimerkiksi asiakkaan edustajista, valmentajista, 
muiden tiimien edustajista, sekä mahdollisista muista erityisalueiden asiantuntijoista. Ryhmän 
pääasiallisena tehtävänä on neuvojen ja ideoiden antaminen projektiryhmälle. Ryhmä voidaan 
kutsua koolle joitakin kertoja projektin kuluessa esitellen sille projektin suunnitelmia, ideoita ja 
tilannetta.  

 

5.4 Intra 

 
Intraan luodaan lomakepohja, johon projektipäällikkö käy täyttämässä projektista olennaiset 
tiedot. Lomake on kevyt versio projektisuunnitelman pääkohdista ja sen täyttäminen vie vain 
muutaman minuutin. Tällä hoidetaan tiedon jakamista ja pienimuotoista tiedottamista.  

 
 
 



6 Toteutus 
 
 

Projektin toteuttaminen on projektin johtamista haluttuun lopputulokseen. Lopputulos 
määritellään projektisuunnitelmassa ja sitä kohti edetään toteuttamalla suunnitelmassa määritellyt 
toimenpiteet. Toimenpiteiden toteuttamista ohjailee projektipäällikkö.  

 
Toteutusvaiheessa proAkatemiassa pidetään projektipalavereja, joissa käydään läpi projektin 
etenemistä. Näissä palavereissa tulisi projektipäällikön johdolla tarkastella tehtyjä suunnitelmia ja 
seurata projektin etenemistä. Projektisuunnitelmaa tulee seurata ja päivittää. 
Projektipalavereista on hyvä tehdä jonkinlaiset muistiot. 

 
Tiedottamiseen projektin kuluessa on syytä kiinnittää huomiota. Pidetään tarvittavat tahot ajan 
tasalla projektin etenemisen suhteen. 

 
Kick-off –tilaisuudet 

 
ProAkatemian yhteisille isommille projekteille järjestetään alkuun potkaiseva kick-off -
tilaisuus. Käytännössä tämä tilaisuus voidaan toteuttaa esimerkiksi Projektorin yhteydessä. 
Kanava tiedottamiseen ja innostamiseen! 

 
 
 
 
 
7 Päättäminen 
 
 

Hyvä projekti päättyy näyttävästi ja selkeästi. Hallitun päättämisen edellytyksenä on 
sovittujen kriteerien täyttyessä projektin päättäminen jämäkästi ja määrätietoisesti. Päätöksen 
yhteydessä tulokset siirretään käyttäjälle ja otetaan käyttöön. Lisäksi hoidetaan tarvittava 
dokumentointi: tehdään loppuraportti ja kerätään muu hyödyllinen materiaali yhteen. 

 
Loppuraportti 

 
Projekti kruunataan loppuraportilla, jonka tekemisestä vastaa projektipäällikkö. 
Loppuraportissa välitetään hyödylliseksi arvioidut kokemukset ja ideat tiivistetysti. Lisäksi 
peilataan tavoitteiden toteutumista, mietitään ongelmakohtia ja jaetaan oppimista.  

 
ProAkatemian projekteista loppuraportissa sovelletaan loppuraportille luotua pohjaa. 
Loppuraportti laaditaan heti projektin päättyessä ja toimitetaan valmentajalle ja 
businessliiderille.  

 
Loppuraportissa esille tulleet asiat tuodaan parhaaksi katsotulla tavalla tiimiin oppimisen 
jakamiseksi. Lisäksi päivitetään tarvittavat tiedot Intran lomakkeeseen.  



 Projektisuunnitelma       
Projekti X 
2007-06-12 

  
 
 
1    Määrittelyt 
 
1.1 Tausta 
  
1.2 Tavoitteet 
 
1.3 Rajaus 
 
 
2 Osallistujat 
 
2.1 Projektipäällikkö 
 
2.2 Projektiryhmä 
 
2.3 Valmennusryhmä 
 
 
3 Toteutus 
 
3.1 Tehtävät 
 
3.2 Aikataulu 
 
3.3 Resurssit 
 
3.4 Riskit 
 
 
4 Budjetti 
 
4.1 Budjetti 
 
4.2 Seuranta 
 
 
5 Käytäntö 
 
5.1 Palaverit 
 
5.2 Tiedottaminen 

Kommentti [c1]: Projektin 
tausta. Kerro lyhyesti mistä on 
kyse. Miten projekti on syntynyt? 
Kuka on toimeksiantaja? 

Kommentti [c2]: Millaisia 
tavoitteita projektilla on? 
Liiketoiminnallinen tavoite. 
Oppimistavoite. Muut projektiin 
liittyvät tavoitteet. 

Kommentti [c3]: Mitä tehdään 
ja mitä ei tehdä. Onhan näkemys 
projektin rajauksesta yhtenäinen 
(asiakkaalla ja toteuttajalla)? Muista 
sopimus. 

Kommentti [c4]: Nimi ja 
projektipäällikön tehtävät. 

Kommentti [c5]: Nimet, 
vastuualueet ja tehtävät. 

Kommentti [c6]: Tarvitseeko 
projekti valmennusryhmän? Ketä 
valmennusryhmään kuuluu 
(asiakkaan edustajat, valmentajat, 
tiimien jäsenet)? 

Kommentti [c7]: Projektin 
suorittaminen. Mitä kaikkea 
tehdään? 

Kommentti [c8]: Aikataulu 
tehtävien suorittamiselle ja 
projektin läpiviennille. Muista 
välietapit. 

Kommentti [c9]: Henkilöresur
ssit: Onko otettava jotakin erityistä 
huomioon? Raha: Vaatiiko erityistä 
huomiota? Laite: Onko tarvittavat 
koneet / laitteet  käytössä? 
Osaaminen: Onko tietotaitoa ja 
osaamista tarpeeksi? 

Kommentti [c10]: Tee 
riskianalyysi. Liite 1. 

Kommentti [c11]: Laadi 
tarvittaessa budjetti projektille. 

Kommentti [c12]: Miten 
budjettia seurataan? 

Kommentti [c13]: Miten 
palaverit hoidetaan? Onko erityisiä 
käytänteitä? Muistiot palavereista. 

Kommentti [c14]: Kuinka 
hoidetaan tiedottaminen 
projektiryhmän sisällä? Miten 
tiedotetaan akatemialle? 
Tiedotetaanko myös akatemian 
ulkopuolelle? Tarvittaessa 
tiedottaminen valmennusryhmälle. 
Mahdollinen tiedotussuunnitelma 

 
 



 
      

Riskianalyysi     
 

  
Projekti X      
      
T = todennäköisyys, V = vaikutukset   
Todennäköisyys ja vaikutukset arvioidaan asteikolla 1 - 3 ( 1 = vähäinen, 2 = haitallinen, 3 = vakava) 

Riskien luokitus      
Merkityksetön riski 1  Ei syytä toimenpiteisiin  
Vähäinen riski 2  Seurattava   
Kohtalainen 3-4 Seurattava, määriteltävä toimenpiteet  
Merkittävä riski 6-8 Aktiiviset toimenpiteet  
Sietämätön riski 9  Riskitaso saatava laskemaan, ennen projektin aloittamista 
      

1 Liiketoimintariskit     
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     
      
2 Osaamiseen liittyvät riskit   
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     
      
3 Henkilöstöön liittyvät riskit   
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     

 



 
4 Tekniset riskit      
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     
      
5 Asiakkaaseen ja yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit 
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     
      
6 Lopputulokseen / -tuotokseen liittyvät riskit  
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     
      
7 Muut riskit      
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     

 



 
8 Yhteenveto      
      
Riski T V Tulo Vastuuhenkilö Toimenpiteet 

      0     
      0     
      0     
      0     
      0     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 Loppuraportti      

Projekti X 
2007-06-12 

 
 
 
 
1 Yleiskuvaus 
 
 
2 Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
 
3 Rajaus 
 
 
4 Osallistujien toiminta 
 
4.1 Projektipäällikkö   
 
4.2 Projektiryhmä   
 
4.3 Valmennusryhmä 
 
 
5 Toteutuksen raportointi 
 
5.1 Aikataulu 
 
5.2 Budjetti 
 
5.2.1 Kustannukset 
5.2.2 Tuotto ja kate 
5.2.3 Kommentit ja huomiot edellisiin 
 
 
6 Erityistä huomioitavaa 
 
6.1 Onnistumiset 
 
6.2 Ongelmakohdat 
 
 
7 Jatkotoimenpiteet 

Kommentti [c15]: Tiivistetty 
kuvaus projektista. 

Kommentti [c16]: Peilaa 
projektisuunnitelmaan. Mitä 
tavoitteita asetettiin ja kuinka ne 
toteutuivat? Arvioi laatua. Oma 
arvio ja asiakkaan arvio. 

Kommentti [c17]: Onnistuttii
nko rajauksessa? Mahdolliset 
ongelmat. 

Kommentti [c18]: Tehtävät ja 
niissä onnistuminen. Peilaa 
tavoitteisiin. 

Kommentti [c19]: Tehtävät ja 
niissä onnistuminen. Peilaa 
tavoitteisiin. 

Kommentti [c20]: Tehtävät ja 
niissä onnistuminen. Peilaa 
tavoitteisiin. 

Kommentti [c21]: Aikataulun 
onnistuminen 

Kommentti [c22]: Budjetoinn
in onnistuminen. 

Kommentti [c23]: Tehtävät, 
osa-alueet, resurssit 

Kommentti [c24]: Ongelmak
ohdat ja epäonnistumiset. Riskien 
toteutuminen. 

Kommentti [c25]: Ehdotukset 
jatkotoimenpiteistä. Mahdolliset 
ideat, joita kannattaisi hyödyntää / 
jatkojalostaa. 
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