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Tämä opinnäytetyö tehtiin Mikoplan Oy:lle Sotkamoon. Opinnäytetyössä kartoitettiin ja koekäytet-
tiin projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmistoja. Tavoitteena oli löytää yritykselle ohjelmisto, jolla 
projektinhallinta ja tuntiseuranta olisi mahdollista hoitaa sujuvasti ja taloudellisesti kannattavasti. 
Projektien toteutumaseurannan tulisi olla helppoa ja havainnollista ja parantaa läpinäkyvyyttä asi-
akkaalle.  
 
Työn tietoperusta koostuu projektinhallinnan ja ohjelmistojen hankinnan osa-alueista. Projektihal-
linnan kuvaamisessa keskityttiin projektin kokonaisuuden hallinnan näkökulmaan. Työssä tarkas-
teltiin ohjelmiston hankinnan vaiheita ja ohjelmistolle asetettavia laatuvaatimuksia ja onnistuneen 
tietojärjestelmän tunnusmerkkejä. Koska kyseessä oli valmisohjelmistojen ja pilvipalveluohjelmis-
tojen kartoitus, työssä perehdyttiin lisäksi näihin osa-alueisiin.  
 
Kartoitustyön ja koekäytön tuloksena selvitettiin toimeksiantajan näkökulmasta tärkeiden laatuvaa-
timusten ja ominaisuuksien perusteella painotettua pisteytystä käyttäen viisi ohjelmistoa, joista laa-
dittiin erilliset raportit yritykselle. Yritys voi hyödyntää raporteista saamaansa tietoa ja säästää aikaa 
valitessaan ohjelmistoja, joihin kannattaa tutustua ennen lopullista ohjelmistohankintaa. 
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This thesis was commissioned by Mikoplan Ltd in Sotkamo. In the thesis project management and 
time tracking software were surveyed and tested. The objective was to find a software to take care 
of project management and time tracking and follow-up projects in a fluent and cost-efficient way. 
Visual reports are important part of the software and should improve the transparency for the       
customer. 
 
The theoretical background of the thesis consists of the sectors of project management and the 
acquisition of software. In describing the project management process the main focus is on the 
project management as a coherent whole. Furthermore, phases in acquisition of software, software 
quality requirements, plug-in software, cloud services and privacy protection were studied. 
 
The main result of the survey was that five most suitable software were found and reported to the 
commissioner. Each software was piloted and evaluated according to the quality requirements of 
the commissioning company. The company has the opportunity to utilize the reports and save time 
while acquiring project management software. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Tässä työssä kartoitetaan projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmistoja sopivan ohjelmiston löytä-

miseksi mekaniikkasuunnittelua tekevän Mikoplan Oy:n käyttöön. Yrityksellä ei ollut opinnäytetyön 

aloitustilanteessa käytössä varsinaista projektinhallintaohjelmistoa ja tuntiseurantaohjelmiston yl-

läpito oli päättynyt. Projektinhallinnan ja tuntiseurannan hoitaminen yhdellä soveltuvalla ohjelmis-

tolla sujuvoittaisi toimintaa yrityksessä, ja havainnolliset raportit parantaisivat projektien seurantaa 

ja läpinäkyvyyttä asiakkaille. Toimeksiantaja on koekäyttänyt aiemmin joitakin projektinhallintaoh-

jelmistoja, mutta hinta-laatu -suhteeltaan sopivaa ohjelmistoa ei ole löytynyt. 

 

Työssä selvitetään toimeksiantajayrityksen tarpeet ja muodostetaan vaatimusmäärittelyt. Tämän 

jälkeen kartoitetaan eri lähteiden perusteella toimeksiantajan toimialalle soveltuvia ohjelmistoja ja 

koekäytetään ohjelmistoja. Tämän jälkeen yritykselle raportoidaan soveltuvimmiksi arvioidut ohjel-

mistot.  

 

1.2 Työn toimeksiantaja  

Mikoplan Oy on mekaniikkasuunnitteluun ja tuotekehityspalveluihin erikoistunut insinööritoimisto. 

Yritys tarjoaa suunnittelupalveluja prosessimittalaitteiden hienomekaniikasta liikkuvien koneiden ja 

nostolaitteiden tekniikkaan ja on mukana teollisuuden kehityshankkeissa esisuunnitteluvaiheesta 

asennusvalvontaan ja käyttöönottoon. Yrityksen toimipaikka on Sotkamo. Yrityksessä työskentelee 

neljä henkilöä. 

 

1.3 Työn tarkoitus 

Työn tarkoituksena on toimeksiantajan määrittelemien tarpeiden perusteella kartoittaa projektinhal-

linta- ja tuntiseurantaohjelmistoja, koekäyttää soveltuvimmiksi arvioituja ohjelmistoja ja raportoida 

ohjelmistoista yritykselle.  
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1.4 Tutkimusasetelma 

1.4.1 Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Kanasen (2015, 88) mukaan opinnäytetyön tutkimusidea muutetaan tutkimusongelmaksi, jota voi-

daan pitää tutkimuksen missiona tai visiona. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää projektien 

kannattavuuslaskennan ja hinnoittelun sujuvoittamiseen tarvittava projektinhallinta- ja tuntiseuran-

taohjelmisto, jossa voidaan helposti ja taloudellisesti seurata toteutumista verrattuna suunnitel-

maan ja jossa projektin aikana tapahtuneet muutokset verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan 

ovat nähtävillä ja läpinäkyvyys asiakkaalle paranee. Selkeät visuaaliset seurantaraportit ovat tär-

keä osa ohjelmistoa, jotta projektien tilanne on havainnollisesti esitettävissä koko henkilöstölle. 

 

Tavoitteiden perusteella määriteltiin tutkimusongelmaksi kaksi asiaa: löytyykö markkinoilla olevista 

valmisohjelmistoista toimeksiantajayrityksen käyttöön sopivaa, yrityksen vaatimukset täyttävää 

projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmistoa ja voidaanko yrityksen käytössä olevia seurantame-

netelmiä yhdistää ohjelmistokokonaisuuden kautta. 

1.4.2 Tutkimusote, aineiston keruu ja analyysimenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä kohteena on yhden yrityksen yksi ainutlaatuinen prosessi, josta hankitaan 

erilaisia aineistoja eri menetelmillä ja toteutetaan näiden tietojen perusteella ohjelmistojen kartoi-

tus. Tutkimusotteena on laadullinen tutkimus, jonka valinnan perusteluna on Kanasen määritelmän 

(2017, 33) mukainen tilanne, jossa halutaan saada ilmiöstä hyvä kuvaus tai syvällinen näkemys, 

kun saadut tulokset pätevät vain kohdetapauksessa. Edelleen Kanasen (2017, 33) määritelmän 

mukaisesti monimenetelmäisen tutkimusasetelman, triangulaation, käyttö toimii perusteena laadul-

lisen tutkimuksen valinnalle. Tällöin tutkimuksessa käytetään erilaisia lähestymistapoja tai tiedon-

keruu- ja analyysimenetelmiä ja voidaan käyttää myös kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, 

jotta ilmiöstä saadaan riittävästi tietoa.  

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009,164) mainitsevat seitsemän laadullisen tutkimuksen piirrettä, 

jotka kuvaavat tämän opinnäytetyön toteutusta. Tutkimuksen luonteeseen kuuluu kokonaisvaltiai-

nen tiedonhankinta, ja tietoa kerätään ihmisiltä havainnoimalla ja keskustelemalla mittausvälinei-
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den sijaan. Tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysiä, jolloin tutkija pyrkii paljastamaan odot-

tamattomia seikkoja tarkastelemalla aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti ja etenemään 

yksityisestä yleiseen. Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja, esimerkiksi teema- ja 

ryhmähaastattelut, joissa tutkittavan näkökulma pääsee esille. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti satunnaisotannan sijaan, ja tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen 

edetessä olosuhteiden mukaan. Tapauksia käsitellään ja aineistoa tulkitaan ainutlaatuisena.  

 

Tiedonhankinta tässä opinnäytetyössä tapahtui haastattelemalla yrityksen toimitiloissa yrityksen 

myynnistä ja markkinoinnista vastaavaa henkilöä ja toimitusjohtajaa parihaastattelussa. Haastatte-

lua varten oli määritelty tietyt kysymykset etukäteen, joiden jälkeen esitettiin tarkentavia lisäkysy-

myksiä, ja haastateltavat saivat kertoa vapaasti näkemyksiään kysymysten aiheisiin liittyen. Haas-

tattelu jatkui avoimena haastatteluna, ja haastateltavat kertoivat lisäksi vapaasti tärkeänä pitämis-

tään asioista kartoitukseen ja opinnäytetyön kokonaisuuteen liittyen. Haastattelukäynnillä esiteltiin 

yrityksessä tällä hetkellä käytössä oleva tuntiseurantaohjelmisto. 

 

Haastattelu nauhoitettiin ja siitä tiivistettiin keskeiset asiat kirjalliseen muotoon. Kyseessä oli pro-

positiotason litterointi, eli kirjattiin havaintojen ydinsisällöt. Yrityksestä annettiin tausta-aineistoksi 

nykyisten järjestelmien raportteja. Myöhemmin tiedonhankinta tapahtui sähköpostin välityksellä, 

jolloin yrityksestä vastattiin esitettyihin kysymyksiin ja lähetettiin tarpeellisia dokumentteja. Tiedon-

hankinnan välillä aineistoa käytiin läpi ja pyydettiin tarvittavia lisätietoja. Tutkimussuunnitelma muo-

toutui tutkimuksen aikana. 

 

Järjestelmien toimittajiin oltiin yhteydessä sähköpostitse, jotta saataisiin lisätietoja, jotka eivät sel-

vinneet heidän internet-sivuiltaan tai ohjelmistoa koekäyttämällä. Yhden järjestelmätoimittajan tar-

joamasta ohjelmiston esittelystä keskusteltiin puhelimessa. Kyseisellä yrityksellä ei ole verkossa 

ohjelmiston koekäyttömahdollisuutta tai ohjelmiston käyttöön perehtymiseksi tarvittavaa yksityis-

kohtaista materiaalia, joten ohjelman ominaisuuksiin tutustuminen oli mahdollista vain esittelyssä. 

  

Hirsjärven ja muiden (2009, 224) mukaan aineiston analysointia voidaan tehdä monin tavoin, mutta 

tavat voidaan karkeasti jakaa selittämiseen pyrkivään ja ymmärtämiseen pyrkivään lähestymista-

paan. Selittämiseen pyrittäessä käytetään apuna tilastollista analyysia ja päätelmien tekoa, ja ym-

märtämiseen pyrittäessä käytetään laadullista analyysia ja päätelmien tekoa. Tässä työssä käytet-
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tiin ymmärtämiseen pyrkivää analysointitapaa, jossa aineistosta haettiin oleellisia asioita, kuten yri-

tyksen tarpeet ja vaatimukset ohjelmistolle, ja toisaalta näitä vastaavien ominaisuuksia etsittiin koe-

käytetyistä ohjelmistoista. 

 

1.4.3 Luotettavuus 

Tutkimuksiin liittyvät luotettavuuskäsitteet ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti tarkoittaa 

tulosten pysymistä samana, jos tutkimus uusitaan. Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkitaan oikeita 

asioita eli sitä, mitä on tarkoitus tutkia ja että aineiston analysointi tehdään oikein. (Kananen 2017, 

175-176.)   

 

Hirsjärven ja muiden (2009, 232-233) mukaan reliabiliteetti- ja validiteetti-termit ovat syntyneet 

määrällisten tutkimusten piirissä, ja niitä on tulkittu eri tavoin laadullisissa tutkimuksissa. Kaikkien 

tutkimusten luotettavuutta pitäisi pystyä kuitenkin arvioimaan. Tarkka selostus tutkimuksen toteut-

tamisesta ja esimerkiksi autenttiset dokumentit kohentavat laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä käyttämällä tutkimuksessa useita menetelmiä. Kanasen 

(2017, 176 – 179) mukaan luotettavuuskriteereinä voidaan käyttää informantin vahvistusta, vahvis-

tettavuutta aineistotriangulaation avulla, riittävää dokumentaatiota, tulkinnan ristiriidattomuutta, sa-

turaatiota ja aikaisempia tutkimuksia.  

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin arviointinäkökulmana toimeksiantajan tärkeimpiä laatuvaatimuk-

sia. Ohjelmistoista haettiin vastaavuutta näihin vaatimuksiin. Luotettavuutta analysoidaan tarkem-

min tämän työn lopussa olevassa pohdinta-osassa. 
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2 PROJEKTIT 

2.1 Projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan historia 

Projektityöskentelyn historia ulottuu muinaisiin rakennushankkeisiin, sillä esimerkiksi Egyptin pyra-

midien taustalla on ollut jonkinasteista projektityöskentelyä. Rakentamisessa harvojen johtajien on 

pitänyt koordinoida suurta määrää työvoimaa, johon kuului orjia, pakkotyöläisiä ja köyhälistöä ja 

työtä tehostamaan kehiteltiin laitteita ja apuvälineitä jo tuolloin. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 13-

14.) Rakennusmateriaalien hankkiminen ja työn tekeminen vaati etukäteen tehtyjä suunnitelmia 

(Ruuska 2012, 28).  

 

Noin 70-80 jKr. Colosseumin rakentamisvastuu jaettiin neljälle eri toimittajalle, joiden kanssa teh-

dyissä sopimuksissa oli kuvattu työsuoritteet, käytettävät materiaalit, takuut ja maksuehdot. Keski-

aikaisten kirkkojen rakentamisessa taiteelliset tavoitteet olivat etusijalla aikataulullisiin ja taloudelli-

siin tavoitteisiin nähden, mutta 1500-luvulta lähtien insinööritieteellisyys alkoi näkyä ja rakennus-

projekteissa arkkitehti toimi myös arvioijana, ostajana, organisoijana, tarkastajana ja palkanmak-

sajana. 1700-luvulle tultaessa projektin tilaaja ja toteuttaja eriytyivät toisistaan organitorisesti ja 

sopimuksellisesti, insinööreistä ja arkkitehdeistä muodostui omat ammattikuntansa ja projekteihin 

alkoi liittyä liiketoimintaa, kun niihin liittyvät osat ja palvelut tulivat vaihdannan kohteiksi. (Artto ym. 

2006, 14.) 

 

Arton, Martinsuon ja Kujalan mukaan (2006, 14) projektinhallintaa alettiin kehittää tieteellisesti 

1950-luvulta lähtien. Projektihallintaa ja projektointia ryhdyttiin käyttämään työmenetelminä 

(Ruuska 2012, 28). Tehtävämäärittelyn ja aikataulun hallintatekniikoita alettiin käyttää 1960-luvulla, 

ja seuraavaksi menetelmäkeskeisyyden rinnalle kehittyi organsatorinen ja tiimiajattelu. 1980-luvulla 

tulivat mukaan projektien mallinnus ja laadunhallinta ja kehitettiin hallinnan tietoteknisiä sovelluk-

sia. Seuraavalla vuosikymmenellä projektinhallinta kytkettiin yhteen liiketoimintaprosessien 

kanssa, tieto- ja viestintäteknologia mahdollisti maantieteellisesti hajautetut projektit ja verkostoitu-

minen alkoi. Tämän jälkeen projektitoimintaan ovat tulleet virtuaaliset organisaatiot ja erilaiset yh-

teistyömallit ja projekteista on tullut yksi strategisen johtamisen väline ja ne ovat osa yritysten liike-

toimintaympäristöä. (Artto ym.  2006, 16-17.) 
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2.2 Projektin määrittely 

 

Artto ja muut määrittelevät projektin olevan ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ai-

nutkertainen kokonaisuus, jossa yhdistyy monimutkaisia tehtäviä ja joka tähtää ennalta määritet-

tyyn päämäärään (2006, 26). Pelinin (2011, 31) mukaan projekti voidaan määritellä lyhyesti työksi, 

joka tehdään tietyn kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Määritelmässä korostetaan varsi-

naisen projektin ja sen tuloksen erottamista toisistaan. Tulokseen liittyviä rajauksia ovat lähinnä 

laajuuteen liittyvät tekniset rajaukset, laadulliset rajaukset sekä aikatauluja ja resursseja koskevat 

rajaukset. Mäntynevan (2016, 11) mukaan projektille tunnusomaisia piirteitä ovat selkeä tavoite, 

ajoitetut ja projektin tavoitetta edistävät aktiviteetit, joita projektipäällikkö koordinoi, rajalliset resurs-

sit ja lopputuloksen saavuttamiseen liittyvä riski. 

 

Projektin käynnistämisen lähtökohtana voi olla tarve tuotokselle, markkinoilla havaittu mahdolli-

suus, yrityksen toimintaa uhkaava kriisi tai myönteisen muutoksen tavoittelu. Projekteilla voidaan 

vastata asiakastarpeeseen, tai niiden avulla voidaan kehittää toimintaa tai sitä tukevaa infrastruk-

tuuria. (Mäntyneva 2016, 11.) 

2.3 Projektityypit 

Pelinin (2011, 33) ja Mäntynevan (2016,11) mukaan projekteja voidaan luokitella toiminnan luon-

teen mukaisesti tuotekehitys-, tutkimus-, toimitus-, investointi- ja toiminnan kehittämisprojekteihin. 

Projektien luokittelun perusteena voi olla myös niissä tehtävä työ, esimerkiksi suunnittelu-, raken-

nus-, asennus-, markkinointi- ja käyttöönottoprojektit (Mäntyneva 2016, 11). 

 

Tuotekehitysprojektissa tavoitteena on olemassa olevan tuotteen parantaminen tai uuden tuotteen 

luominen, ja tuote voi olla myös palvelu. Tuotekehitysprojekteihin varsinkin uusien tuotteiden koh-

dalla liittyy usein riskejä, koska kustannusten takaisinmaksuaikataulu riippuu tuotteen valmistumi-

sesta ja sen jälkeen seuraavasta tuotteen kaupallistamisesta. (Mäntyneva 2016, 12.) 

 

Tutkimusprojekteissa tehdään kartoituksia ja etsitään uutta. Tyypillistä on selkeän tutkimusongel-

man määrittely ja ratkaisun etsiminen. Tutkimusprojektin perusteella voidaan selvittää, onko jollekin 
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toiminnalle tai tuotteelle olemassa toimintaedellytykset. Itsenäisissä tutkimusprojekteissa puoles-

taan tavoitteena ovat pidemmällä tähtäimellä saavutettavat hyödyt ja ne ovat sidoksissa yrityksen 

strategisiin tavoitteisiin. (Mäntyneva 2016,12.) 

 

Toimitusprojektilla on selkeä asiakas, jonka toimeksiannosta toteutetaan kertaluonteinen tuotteen, 

palvelun tai ratkaisun toimitus. Toimitusprojekteissa aikataulun ja laadun merkitys korostuvat. 

(Mäntyneva 2016,12.) 

 

Toiminnankehittämisprojekteja toteutetaan joko omassa organisaatiossa tai asiantuntijapalveluna 

muille organisaatioille ja tavoitteena on parantaa organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta, esimer-

kiksi henkilöstön osaamisen kehittämisellä tai uusien toiminta- ja työtapojen kehittämisellä. Projek-

tin tulokset pitää saada juurtumaan organisaatioon, jotta muutos tavoitetilan suuntaan olisi mah-

dollinen. (Mäntyneva 2016, 12.) 

 

Investointiprojekti voi olla esimerkiksi rakennus, voimalaitos tai tuotantolinja. Se voi koostua useista 

osaprojekteista, joilla voi olla eri toimittajia. Investointiprojektit ovat yleensä tilaajan kannalta talou-

dellisesti merkittäviä panostuksia, ja projektin aikana tehtävien materiaali- ja laitehankintojen osuus 

kustannuksista voi olla huomattava. (Mäntyneva, 2016,13.) 

 

2.4 Projektin elinkaari 

Mäntyneva rajaa projektin elinkaaren projektin valmisteluun ja projektin aikaiseen toimintaan, pro-

jektin toteutukseen. Hänen mukaansa projektin elinkaari jakautuu neljään vaiheeseen, jotka ovat 

valmistelu, suunnittelu, toteuttaminen ja päättäminen. Kaikki valmistellut projektit eivät etene toteu-

tukseen, vaan päätöksen myytävissä projekteissa tekee tilaaja ja sisäisissä projekteissa toteuttava 

organisaatio itse. Suunnitteluvaiheessa tehdään riittävän tarkka projektisuunnitelma, jossa määri-

tellään projektin laajuus, kattavuus, tavoitteet ja tarvittavat keinot niiden saavuttamiseksi, aikataulu, 

kustannukset ja resurssit ja huomioidaan riskit. (Mäntyneva 2016, 15.) 

 

Toteutusvaiheessa projektia toteutetaan suunnitelman mukaan, seurataan ja valvotaan suunnitel-

man toteutumista, tunnistetaan mahdolliset muutostarpeet ja ongelmat ja ryhdytään tarvittaviin toi-

menpiteisiin. Projektin päättyessä tehdään viimeistelevät toimenpiteet ja päättämisen yhteydessä 
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laaditaan projektiraportti, johon dokumentoidaan projektin tuotokset ja arvioidaan onnistuminen ja 

mahdolliset poikkeamat suhteessa projektisuunnitelmaan. Projektiorganisaatio puretaan ja projekti 

luovutetaan vastaanottajalle tai tilaajalle. (Mäntyneva 2016, 15.) 

 

Projektin elinkaari voidaan katsoa myös projektin toteutusta laajemmaksi kokonaisuudeksi, ks. ku-

vio 1. Tällöin projektin elinkaareen lasketaan kuuluvaksi projektin toteutusta edeltävä ideointi- ja 

valmisteluvaihe, johon sisältyvät projektin markkinointi ja myynti sekä projektin päättämisen jälkeen 

seuraava käyttö organisaation sisäisissä projekteissa tai käytön tukeminen tilaajalle luovutetuissa 

projekteissa. Lisäksi projektin toteutuksessa määritellään erillisenä toteutusvaiheen kanssa rinnak-

kainen ohjausvaihe. (Artto ym. 2006, 48-49). 

 

 

Kuvio 1. Projektin elinkaari ja toteutus (Artto ym. 2006, 49) 

 

Arton ja muiden (2006, 50, 52, 54-55) mukaan perinteisessä projektihallintakirjallisuudessa käsitel-

lään projekteja vasta, kun suunnittelusta ja toteutuksesta on päätetty. Erityisesti toimitusprojek-

teissa on jo tehty useita toteutukseen liittyviä valintoja ja ratkaisuja ennen varsinaista projektin aloit-

tamista. Projektimahdollisuuden tunnistamisen jälkeen tehdään asiakaskohtaista myyntityötä, pää-

tetään tarjouskilpailuun osallistumisesta, tehdään tarjous ja neuvotellaan asiakkaan kanssa sopi-

muksen aikaan saamiseksi. Sisäisissä tuotekehitys- ja toiminnan kehitysprojekteissa markkinointi 

ja myyntityö ovat epämuodollisempia ja voi olla osittain näkymätöntä, mutta niissäkin joudutaan 

perustelemaan ideaa ja herättämään oikeiden sidosryhmien kiinnostus, jotta projektimahdollisuus 

etenee toteutettavaksi projektiksi. 
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2.5 Projektin tavoitteet 

Pelinin (2011, 35) mukaan projektille asetetaan ajalliset, sisällölliset, laadulliset ja taloudelliset ta-

voitteet. Artto ja muut (2006, 32) määrittelevät projektin tavoitteiksi ajan, kustannuksen ja laajuu-

den. Määrittelyssä laajuudella käsitetään projektin tuloksena syntyvän tuotteen tekniset, toiminnal-

liset ja laadulliset ominaisuudet. He esittävät projektin tavoitteet tasasivuisena kolmiona, jonka 

muoto kuvastaa kaikkien kulmien riippuvuutta toisistaan ja tuloksien muodostumista kaikkien ta-

voitteiden yhteisvaikutuksena, ks. kuvio 2. Burke (1997, 16) toteaa kuitenkin, ettei kyseinen esitys-

muoto huomioi ulkopuolisten tekijöiden vaikutusta projektin tavoitteiden toteutumiseen ja mainitsee 

esimerkkinä viranomaisten määräykset. 

 

 

 

Kuvio 2. Projektin tavoitteet (Artto ym. 2006, 32) 

2.6 Projektiorganisaatio 

Projektin toteuttajana toimii määräaikainen projektiorganisaatio, joka koostuu projektiryhmästä, 

projektin ohjausryhmästä ja mahdollisesti asiantuntijoista ja joka puretaan projektin päättyessä.  

Projektiryhmä muodostuu projektissa työskentelevistä henkilöistä. Ohjausryhmä, jota voidaan kut-

sua myös projektin johtoryhmäksi, muodostetaan yleensä tilaaja- ja toteuttajaorganisaation edus-

tajista tai yhteistyö- ja toimijaosapuolien edustajista. Ohjausryhmä toimii tärkeänä tukena projekti-

päällikölle. (Mäntyneva 2016, 19, 22.) Projektille nimetään projektipäällikkö, joka vastaa projektin 

toteuttamisesta ja projektinhallinnasta ja jonka tehtävänä on projektin vetäminen tulostavoitteisesti, 

ihmisten sitouttaminen tavoitteiden saavuttamiseen ja projektiorganisaation tehokkaasta työsken-

telystä huolehtiminen (Mäntyneva 2016, 37).  
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2.7 Projektin hallinta 

Ruuskan (2012, 31) mukaan projektityöhön kuuluvat ohjaus ja toteutus ja vastaavasti projektin hal-

lintaan kuuluvat ohjaus- ja toteutusprosessi. Toteutuksella tarkoitetaan kaikkea projektin lopputu-

loksen aikaansaamiseen tähtäävää toimintaa. Tätä toteutustyötä on ohjattava, jotta lopputulos saa-

vutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja laadullisten tavoitteiden mukaisesti.  

 

Jos projektinhallinnalle haetaan yleisintä määritelmää alan kirjallisuudesta, siihen katsotaan kuulu-

vaksi suunnittelu, päätöksenteko, toimeenpano, ohjaus, koordinointi, valvontaa, suunnan näyttä-

mistä ja ihmisten johtamista. Näistä osa-alueista valvonta sisältyy kaikkiin määritelmiin, (Ruuska 

2012, 30-31.) 

 

Arton ja muiden (2006, 35) määritelmän mukaan projektin hallinta on projektin tavoitteiden ja pää-

määrien saavuttamiseen tähtäävien johtamistapojen soveltamista. Johtamistapaan kuuluvat kaikki 

tiedot, taidot, menetelmät ja työkalut, joita tarvitaan projektin tavoiteltuun lopputulokseen pääse-

miseksi. Projekti on väline asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa, mutta projektissa onnistuminen 

vaatii myös eri sidosryhmien tarpeiden ja odotusten huomioimista. Projektin sidosryhmiä ovat kaikki 

eri osapuolet, joihin projektilla on vaikutusta ja joilla on mahdollista vaikuttaa projektin onnistumi-

seen. Tunnetuin näkökulma projektin hallintaan on tarkastella projektin hallintaa tietoalueina ja pro-

sesseina. Tällöin käytetään johtamistapoja (tiettyjä toimintatapoja, menetelmiä ja työtapoja) seu-

raavilla osa-alueilla: 

- projektin kokonaisuuden hallinta 

- laajuuden hallinta 

- aikataulun hallinta 

- kustannusten hallinta 

- resurssien ja henkilöstön hallinta 

- viestintä eli kommunikaation hallinta 

- riskien hallinta 

- hankintojen hallinta 

- laadun hallinta. (Artto ym. 2006, 36-37.) 
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2.7.1 Projektin kokonaisuuden hallinta 

Jotta projekti kokonaisuutena saadaan toteutettua määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti, projekti ja 

sen johtamisen osa-alueet täytyy yhdistää ja hallita eri osa alueiden riippuvuussuhteita. Kokonai-

suuden hallintaan kuuluvat myös tavoitteiden määrittely ja tarkentaminen sekä muutosten hallinta. 

Projektisuunnitelma on kokonaisuuden hallinnan keskeinen työkalu. (Artto ym. 2006, 37.) 

 

Pelinin (2011, 81- 83) mukaan projektin alussa laadittavassa projektisuunnitelmassa määritellään, 

kuinka projektin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Projektisuunnitelma vastaa kysymyksiin: mitä 

tehdään, kuka tekee, milloin ja miten tekee, minkä verran tekee. Projektin valvonta perustuu pro-

jektisuunnitelmaan. Kun projektin tavoitteet muuttuvat toimeksiannoiksi resursseille toteutus- ja oh-

jausvaiheessa, tehtävien toteutusta valvotaan ja edistymisestä raportoidaan. Kun tunnistetaan 

poikkeamia suunnitelmasta, tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet suunnitelmaan, jotta varmiste-

taan tulosten onnistunut saavuttaminen. Ruuska (2012, 177-182) toteaa, että suunnittelu tarkoittaa 

etukäteen tehtäviä päätöksiä ja sillä pyritään vaikuttamaan tulevaisuuteen suunnittelijan haluamalla 

tavalla. Suunnittelun pitää olla dynaamista ja elää reaaliajassa, koska projektityöprosessi elää koko 

ajan. Projektin alussa ei voida ottaa tarkasti kantaa kaikkiin yksityiskohtiin, joiden suunnittelu edel-

lyttää edellisten työvaiheiden tulosten valmistumista. Jotta projektisuunnitelma palvelisi projektityö-

prosessin läpivientiä ja projektin etenemisen seurantaa, sitä on tarkennettava projektin aikana.  

 

2.7.2 Laajuuden hallinta 

Artto ja muut määrittelevät projektin laajuuden tarkoittavan projektin tuloksena toteutettavaa tuo-

tetta. Laajuuden hallinnalla varmistetaan, että tuote on sille asetettujen vaatimusten mukainen ja 

että tuote toteutetaan tehokkaasti ilman ylimääräistä tai tarpeetonta työtä. (2006, 110.) 

 

Laajuuden hallintaan liittyy keskeisesti työn ositus. Työn ositus rakenteineen kuvaa työt, jotka pro-

jektin laajuuden toteuttamiseksi on tehtävä ja sitä käytetään välineenä projektissa tarvittavien osa-

tehtävien määrittelyyn. Projektissa tehtävä työ tarkentuu konkreettisiksi tehtäviksi hierarkkisen 

työnositusrakenteen alimmilla tasoilla. (Artto ym. 2006, 112-117.) 
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2.7.3 Aikataulun hallinta 

 

Projektin resurssi- ja kustannusohjaus perustuvat projektin aikatauluun (Pelin 2011, 105). Muutok-

set näissä tekijöissä vaikuttavat toisiinsa. Aikataulun hallinnan tarkoituksena on projektin toteutta-

minen ja valmistuminen suunnitellussa ajassa. Aikataulun hallintaan liittyvät työn ositus ja tehtävien 

määrittely ja niiden välisten riippuvuuksien ja kestojen määrittely, aikataulun ohjaus ja muutosten 

hallinta. (Artto ym. 2006, 121.) 

 

Aikataulun merkitys on entisestäänkin korostunut ja sen merkitys voidaan arvioida myös rahassa. 

Esimerkkeinä voidaan mainita myöhästymissakot, sidotun pääoman korko, tuotto projektin tulok-

sesta, menetetty tuotto, markkinaetu ja maine luotettavana toimittajana. (Pelin 2011, 105-106.) 

 

Projektin aikataulun laatimisessa huomioidaan projektiin liittyvät tehtävät ja käytettävissä olevat 

resurssit. Tehtävät sijoitetaan kalenteriin ja samalla huomioidaan projektissa työskentelevien hen-

kilöiden muut työt sekä resurssien käytettävyys. Projektin toteutuksen eri vaiheiden lisäksi kalen-

teriin voidaan sijoittaa etappeja, ns. virstanpylväitä, joiden kohdalla tarkastellaan vaiheen onnistu-

minen ja päätetään, miten jatkossa edetään. Etappien käyttö motivoi, kirittää ja havainnollistaa pit-

käkestoisen projektin etenemisen seurantaa. (Mäntyneva 2016,67.) 

 

 Aikataulun suunnittelun perustekniikoita ovat janakaaviot (Gantt-kaaviot) ja toimintaverkot (Pelin 

2011, 125). Janakaavioissa voidaan esittää havainnollisesti tehtävien aloitus ja päättäminen ja 

koko projektin aikataulussa pysyminen, mutta tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia janakaaviossa ei 

voi kuvata. Kun käytetään kuvaustapana toimintaverkkoa, voidaan esittää tehtävien välisiä riippu-

vuuksia ja selvittää projektin kriittinen polku ja tehtävien pelivarat. Projektin kriittistä polkua eli ly-

hintä mahdollista polkua toteuttaa projekti, on tarpeellista tarkastella aikataulun laatimisen yhtey-

dessä. Kriittisen polun tehtäviä ei voi siirtää myöhemmäksi ilman koko projektin viivästymistä. Toi-

saalta jos kriittisellä polulla olevia tehtäviä saadaan valmiiksi suunniteltua aiemmin, projektin mah-

dollisuudet pysyä aikataulussa kasvavat. (Mäntyneva 2016, 71-72.) 
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2.7.4 Resurssien hallinta 

Projektin aikataulun laadinta ja resurssien suunnittelu nivoutuvat kiinteästi yhteen. Riittävät resurs-

sit tukevat projektin aikataulussa pysymistä ja riittämättömät resurssit aiheuttavat aikataulunviiväs-

tymistä. (Artto ym. 2006, 141.) 

 

Projektin resurssit voivat olla ihmisiä joko omassa tai alihankkijan organisaatiossa, koneita ja ka-

lustoa, aineita ja tarvikkeita, tiloja tai pääomaa. Erityisesti projektissa työskentelevät henkilöt ja 

heidän osaamistasonsa vaikuttavat projektin aikatauluun. Moniprojektiympäristössä useammat 

projektit kuormittavat yhteisiä resursseja.  Koneiden ja kaluston, aineiden ja tarvikkeiden sekä tilo-

jen pitää myös olla käytettävissä oikeaan aikaan. Käytettävien tarvikkeiden ja materiaalien hinta 

voi vaikuttaa huomattavasti projektin kustannuksiin. Projektissa tarvitaan pääomaa muiden resurs-

sien hankintaan. Pitkäkestoisissa projekteissa etenemiseen liittyvät etapit voivat toimia sovittuina 

tilaajan laskutusajankohtina. (Mäntyneva 2016, 53-55.) 

 

Pelinin (2011, 147) mukaan resurssisuunnittelussa on kaksi vaihetta: resurssilaskenta ja resurssi-

tasaus. Resurssilaskennan avulla saadaan selville alkuperäisen aikataulun mukainen kuormitus, 

jolloin tehtävät ovat aikaisimmassa mahdollisessa aikataulussa. Koska tällainen aikataulu ei ole 

yleensä resurssien kuormituksen kannalta ihanteellinen, tarvitaan resurssitasausta.  

 

Toimintaverkkoaikataulu toimii hyvänä perustana projektin resurssilaskennalle ja -tasaukselle ja 

tällöin voidaan hyödyntää projektiohjelmien ominaisuuksia.  Toimintaverkossa kuvataan tehtävät ja 

niiden kestot, kuhunkin tehtävään tarvittavat resurssit sekä riippuvuuksien selvittämiseksi tehtävien 

suoritusjärjestys. Projektiohjelmilla voidaan laskea erilaisia aikataulu- tai resurssivaihtoehtoja ja 

laskea myös projektin aikana tulleiden muutosten vaikutukset resursseihin. Resurssilaskennassa 

on otettava huomioon henkilöresurssien muu kuormitus kuten muut projektit, pysyvät tehtävät lin-

jaorganisaatiossa, esimiestehtävät tai ennustettavissa olevat kiiretyöt. (Pelin 2011, 148-149.) 

 

Toimintaverkossa määritelty kriittinen polku määrittää projektin aikaisimman mahdollisen päättä-

misajankohdan, mutta kaikilla muilla tehtävillä on pelivaraa suhteessa aikatauluun. Näitä pelivaroja 

voidaan hyödyntää resurssitasauksessa, jotta resurssien kuormitus tasoittuu projektin aikana. (Pe-

lin 2011, 150.) 
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2.7.5 Kustannusten hallinta 

Projekti on hanke, jota johdetaan itsenäisesti ja jolla on omat taloudelliset tavoitteensa. Tavoittei-

den toteutumista kokonaisuutena voidaan tarkastella vasta, kun projekti on päättynyt. Kustannus-

arviointi ja ohjaus ovat erittäin tärkeitä projekteja toteuttavalle yritykselle, koska projektit tukevat 

linjaorganisaation strategisia tavoitteita ja tulostavoitteita, projektin tuotto alkaa vasta projektin val-

mistumisen jälkeen, vaikka projektiin on sitoutunut pääomaa toteutuksen aikana ja toimitusprojek-

teilla on asiakkaan kanssa sovittu hinta. Projektin kustannusten valvonnassa on toimittava enna-

koivasti, jotta projektintoteutusta voidaan ohjata ja tehdä tarvittavia korjauksia. (Pelin, 2011, 161-

162.) 

 

Projektin kustannusten hallintaan kuuluvat projektiin liittyvien kustannusten arviointi, budjetointi, 

toimitusprojektin hinnoittelu, kassa- ja rahoitusvirtojen suunnittelu ja kannattavuuden varmistami-

nen. Kustannusten hallinta on erittäin tärkeää projektin alkuvaiheissa, määrittelyssä ja suunnitte-

lussa, koska tällöin tehdään päätöksiä projektin laajuudesta, resursseista ja aikatauluista. Nämä 

päätökset määrittelevät suurimman osan projektin kustannuksista ja budjetista. Kun projekti etenee 

toteutusvaiheeseen, mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin pienevät, koska päätökset niistä on jo 

suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi toimitusprojekteissa sopimuksen allekirjoittaminen rajaa projek-

tin sisältöä ja valinnan mahdollisuuksia tai alihankkijoiden kanssa tehdään ostosopimukset. Mitä 

myöhemmässä vaiheessa projektissa muutetaan jo tehtyjä ratkaisuja, sitä kalliimmaksi muutos tu-

lee. (Artto ym. 2006, 150-152.) Toteutusvaiheessa kustannushallintaan kuuluvat esimerkiksi re-

surssien suunnittelu, kustannusten arviointi ja budjetointi, laskutus asiakkaalta, tulo- ja menokir-

jaukset sekä seuranta ja raportointi (Mäntyneva 2016, 75). 

 

Projektin kannattavuuslaskelmien perustana ovat kustannusarviot ja aloituspäätöksen jälkeen ne 

toimivat kustannusvalvonnan vertailukohteina. Kustannusarvio tarkentuu projektin suunnittelun 

etenemisen mukaisesti vaiheittain alustavasta kustannusarviosta peruskustannusarvioon ja lopul-

liseen kustannusarvioon. (Pelin 2011, 16-167.) Kustannusarvio on arvio projektin kokonaiskustan-

nuksista. Kustannusvalvontaa ja seurantaa varten projektille laaditaan budjetti, joka kiinnittää kus-

tannukset projektin aikatauluun. Tämä tarkoittaa sitä, että muutokset aikataulussa aiheuttavat muu-

toksia myös ajoitettuun budjettiin. Projektin tuloja ei välttämättä sijoiteta budjettiin, vaan ne merki-

tään erilliseen rahoitusbudjettiin tai kassavirtalaskelmaan. (Pelin 2011, 171.) 
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Projektin kustannusarvion tekemisessä voidaan käyttää erilaisia menettelyjä. Tarjouspyyntömenet-

telyllä, asiantuntija-arviolla, aiemmin toteutetuista projekteista saadulla tietämyksellä, yksittäisten 

taustatietojen hyödyntämisellä tai skenaarioita laatimalla voidaan arvioida projektin kustannuserien 

suuruutta. (Mäntyneva 2016, 78.) 

 

Projektille kohdistuu välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi 

projektille kirjattavien tuntien palkkakustannukset sosiaalikuluineen tai materiaalikustannukset. Vä-

lillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi toimisto-, laite- ja koulutuskustannukset. Välillisten kustannus-

ten kirjaaminen projektille voidaan toteuttaa palkkakustannusten yleiskustannuskertoimella. (Artto 

ym. 2006, 166-167.) 

 

Säännöllisellä ja ohjaavalla kustannusten seurannalla varmistetaan, että projektia toteutetaan ta-

loudellisesti. Kustannusraporttien pitää kattaa kaikki projektin kustannukset ja sisältää ajantasaista 

tietoa. Projektin kustannusseurannan pitää olla määrä välein toteutettua ja ennakoivaa, eli siinä 

huomioidaan sidotut kustannukset, joista on sopimuksella määritelty hinta ja toimitusaika. Toteutu-

neita ja sidottuja kustannuksia verrataan budjettiin. Mahdolliset kustannusylitykset katetaan vähen-

tämällä jäljellä olevia kustannuksia, mikäli tästä ei aiheudu projektin tavoitteiden oleellista alene-

mista. Muussa tapauksessa projektin valvontaryhmälle on esitettävä budjetin muuttamista. (Pelin 

2011, 174-176.) 

 

Tuntiraportointijärjestelmä liittyy yleensä projektin kustannusvalvontaan. Kaikki projektille tehdyt 

työtunnit kirjataan projektille, mutta moniprojektiympäristössä täytyy huolehtia, ettei projektille koh-

disteta toisten projektien tehtyjä tunteja. Tuntiraportointia suoritetaan määrävälein. Asiakkaalta las-

kutettavissa projekteissa asiakkaalla on oikeus tarkastaa tuntiraportit. (Pelin 2011, 177.) 

 

2.7.6 Hankintojen hallinta 

Hankintojen hallinnalla tarkoitetaan yrityksen ulkopuolisten resurssien etsimistä, valintaa ja käyttöä 

sekä näihin liittyvien sopimusten ja yhteistyön hallintaa ja toimitusten seurantaa. Projekteissa voi 

olla hankinnoille erilaisia perusteita. Projektin käyttöön voidaan tarvita raaka-aineiden ja materiaa-

lien lisäksi esimerkiksi välineitä, laitteita, henkilövoimavaroja, osaamista tai projektissa halutaan 

oppia uutta tai jakaa riskejä. Projektin hankinnoissa tavoitellaan yleensä kokonaisedullisuutta eli 
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kustannusten ja hyötyjen suhdetta eri tekijöiden kannalta. (Artto ym. 2006, 175-177.) Hankinnoilla 

voi olla merkittävä osuus projektin kustannuksissa ja suuri vaikutus taloudellisten tavoitteiden saa-

vuttamisessa (Mäntyneva 2016, 56). 

 

Hankinta käynnistyy, kun projektissa tunnistetaan hankintatarve ja arvioidaan hankinnan peruste-

luita, laajuutta, aikataulua ja erilaisia hankinnan toteuttamistapoja. Seuraavaksi rajataan ja kuva-

taan hankittava kokonaisuus. Hankinnan suunnitteluvaiheessa voidaan selvittää tietoja mahdolli-

sista hankinnan toimittajista ja suorittaa mahdollista esikarsintaa, jotta tarjouksia saataisiin mah-

dollisimman sopivilta toimittajilta. Tarjouspyynnön perusteella saadut tarjouksia analysoidaan ja 

vertaillaan ennalta määritettyjen kriteerien perusteella. Toimittajan valinnan jälkeen edetään sopi-

muksen tekemiseen. Sopimuksessa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi riskien jakaminen ja 

edellytykset, joilla osatoimitus voidaan hyväksyä. Toimituksen aikana viestitään sovittujen käytän-

töjen mukaisesti, huolehditaan tarvittavasta raportoinnista ja sovitut asiat vahvistetaan kirjallisesti. 

Sopimussuhteen päättyessä koko toimitus luovutetaan ja vastaanotetaan. (Artto ym. 2006, 178-

194.) 

2.7.7 Riskien hallinta 

Projektit eivät toteudu aina hyvästä suunnittelusta huolimatta suunnitelman mukaisesti. Projektit 

ovat ainutlaatuisia ja tulevia tapahtumia ei voida aina ennakoida eikä niitä siten voida huomioida 

etukäteen projektisuunnitelmassa. Projektissa voidaan kohdata odottamattomia vastoinkäymisiä 

tai toisaalta voi avautua mahdollisuuksia suunniteltua parempaan lopputulokseen pääsemiseksi. 

Molemmissa, riskeissä ja onnistumismahdollisuuksissa, on monia vaihtoehtoisia seurauksia ja to-

dennäköisyyksiä näiden toteutumiselle. (Artto ym. 2006, 195.) 

 

Riskien hallinnalla pyritään vähentämään projekteihin liittyvää epävarmuutta ja varautumaan odot-

tamattomiin tilanteisiin. Se on menettely, jolla tunnistetaan projektin ongelma-alueet ja riskit sekä 

ryhdytään toimenpiteisiin, joilla poistetaan riskit tai minimoidaan niiden vaikutukset. Riskien hallin-

taan kuuluvat riskien analysointi, riskilistan laatiminen, toimenpiteistä sopiminen sekä seuranta ja 

riskilistan ylläpito. (Ruuska 2012, 248.) 
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Riskianalyysissä kartoitetaan tekijät, jotka voivat vaikuttaa projektiin ja sen tuloksiin. Riskien tun-

nistamisessa kannattaa hyödyntää aiempien samankaltaisten tai samanlaisessa toimintaympäris-

tössä toteutettujen projektien aikana kertynyttä kokemusta ja projektiryhmäläisten näkökulmia. 

(Artto ym. 2006, 204.)  

 

Systemaattisia toimintatapoja riskien tunnistamiseen ovat tarkistus- ja kysymyslistat. Riskianalyy-

sissä pyritään selvittämään tunnistettujen riskien vaikutukset työmääriin, kustannuksiin, aikatau-

luun ja lopputuloksen laatuun, jotta saadaan eroteltua todennäköiset ja seurausvaikutuksiltaan va-

kavat ja projektissa suurinta huomiota vaativat riskit. Riskien luokitteluun käytetään kuviossa 3 esi-

tettyä riskiruudukkoa, jossa riskit sijoitetaan eri neljänneksiin vaikutuksen ja todennäköisyyden mu-

kaan. Suurin huomio tulee kiinnittää todennäköisimmin toteutuviin riskeihin, joiden vaikutus projek-

tiin on vähintään keskitasoa. (Mäntyneva 2016, 133 – 136.) 

 

 

 

Kuvio 3. Riskien todennäköisyys ja vaikutus (Mäntyneva 2016, 136) 

 

Yrityksellä voi olla erillinen riskistrategia, jota sovelletaan riskien hallinnassa. Riskien hallinnan toi-

menpiteiden suunnittelun tulee perustua yrityksen näkemykseen siitä, kuinka riskeihin suhtaudu-

taan. Toimenpiteet voidaan luokitella neljään eri tyyppiin: riskin pitäminen omalla vastuulla, riskin 

siirtäminen, riskin välttäminen ja riskin pienentäminen. (Artto ym. 2006,217-219.) Riskeille kohdis-

tetuille toimenpiteille on määriteltävä ainakin yksi vastuuhenkilö, jonka päätöksiä tai toimenpiteitä 

tarvitaan kyseisen riskin hallitsemiseksi (Ruuska 2012, 256). 
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Riskienhallinta ulottuu koko projektin elinkaarelle, ei vain suunnitteluvaiheeseen. Projektin aikana 

ilmenee uusia riskejä, jotka pitää tunnistaa ja arvioida ja suunnitella toimenpiteitä. Riskit ja niiden 

suuruudet muuttuvat myös projektin aikana. Toistuvat riskien hallinnan toimet tehdään tyypillisesti 

ennen tärkeitä päätöksentekopisteitä. (Artto ym. 2006, 220.) Kun riskienhallintaa toteutetaan koko 

projektin ajan ja siihen sitoutetaan koko projektiryhmä ja projektin sidosryhmät, kumulatiivinen työ-

aikakertymä voi olla suuri. Tämä pitää huomioida projektibudjetissa (Mäntyneva 2016, 140.) 

 

2.7.8 Laadun hallinta 

Laatu voidaan määritellä yhdenmukaisuudeksi vaatimusten kanssa (Ruuska 2012, 234). Mäntyne-

van (2016, 98) mukaan laatu projektityöskentelyssä ei tarkoita pelkästään projektin tuotosten laa-

tua vaan laatua myös tuotosten aikaan saamisessa. Vastaavasti Artto ja muut (2006, 225) määrit-

televät projektiympäristössä kaksi eri näkökulmaa laatuun. Laadulla tarkoitetaan projektin tulok-

sena toteutettavan tuotteen laatua, jolloin asiakasvaatimukset täyttyvät ja toisaalta projektinhallin-

nan laatua, jolloin toiminta on suunnitelmanmukaista. Näiden näkökulmien tasapainosta muodos-

tuu projektityöskentelyssä tavoiteltava kokonaislaatu. Erityisesti yrityksissä, joissa projektit ovat py-

syvä toimintamuoto, projektitoiminnan laatu on sidoksissa jatkuvaan parantamiseen (Mäntyneva 

2016, 98). 

 

Laadunhallinnalla tarkoitetaan projektityöskentelyssä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että projek-

tiin kohdistuvat odotukset toteutuvat. Asiakkaan odotuksiin vastaamisen lisäksi on huomioitava si-

dosryhmien odotukset. Laadunhallinnan osa-alueet ovat projektityötä tekevässä organisaatiossa 

ovat suunnittelu, ohjaus ja varmistus. Suunnitteluun kuuluvat laatukriteerien määrittely ja niiden 

noudattamisen menettelyt. Ohjaukseen kuuluvat projektin tulosten seuranta ja arviointi määritelty-

jen kriteerien perusteella sekä laatuun vaikuttavien virhelähteiden poistaminen. Laadun varmista-

minen on systemaattista ja suunnitelmallista ennakointia, seurantaa ja arviointia, jonka tavoitteena 

on laatukriteereiden täyttäminen. (Mäntyneva 2016, 100-101.) 

 

Laadulla on merkitystä asiakkaan odotusten kannalta, mutta myös kustannusten näkökulmasta. 

Laadunhallinnasta aiheutuu merkittäviäkin kustannuksia, mutta ne ovat kuitenkin huomattavasti 
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pienemmät kuin kustannukset, jotka aiheutuvat puutteellisen laadun takia suoritettavista korjaa-

vista toimenpiteistä tai niistä johtuvista seurauksista, esimerkiksi työn tekeminen moneen kertaan, 

aikataulun viivästyminen ja yrityksen maineen kärsiminen. (Mäntyneva 2016, 99.) Osa laadun var-

mistamisen kustannushyödyistä tulee vasta pidemmällä aikavälillä, kun projektien tehokkuus ja 

osaaminen ovat kasvaneet (Artto ym. 2006, 231). 

 

Projektitoiminnassa laatua on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa reagoitava nopeasti muutostar-

peiden ilmetessä, mutta tärkeintä on ongelmatilanteiden ennakointi. Lisäksi on huomioitava ali-

hankkijoiden vaikutus projektin kokonaislaatuun. Laadun varmistamiseen kannattaa varata riittä-

västi resursseja ja valita alihankkijat huolella, jotta korjaavat laatukustannukset saadaan minimoi-

tua. (Mäntyneva 2016, 99.) 

 

Ruuska esittää muutosten hallinnan yhtenä laadunhallinnan osatekijänä. Muutostarpeet kuuluvat 

olennaisesti projektityöskentelyyn, koska projektin alkuvaiheessa ei voida ennakoida kaikkia tulevia 

tilanteita. Muutostarpeiden välttämättömyys on harkittava useamman henkilön toimesta, ja muu-

toksen hyväksyy projektipäällikkö tai ohjausryhmä muutoksen vaikutuksen laajuudesta riippuen. 

Muutoksista on dokumentoitava kuvaus ja perustelut, miten ja milloin muutostarve havaittiin, kuka 

ehdotti muutosta ja kuka päätti siitä, mitä tehtiin, kuka teki ja testasi ja kuka hyväksyi muutoksen. 

(Ruuska 2012, 245-247.) 

 

2.7.9 Viestintä ja tiedonhallinta 

Projekteissa tapahtuvaa viestintää ovat eri osapuolten ja sidosryhmien välinen tiedonsiirto ja vuo-

rovaikutus, ja siihen liittyvät tulkinta, omaksuminen ja palaute. Tiedonhallinta käsittää projektia kos-

kevan tiedon ja dokumenttien luomisen, säilyttämisen ja jakelun. (Artto ym. 2006, 232.)  

 

Projektisuunnitelmissa kuvataan usein projektin kirjallinen viestintä, eli raportointikäytäntö sekä do-

kumentointi- ja tiedonvälitysjärjestelyt, sekä kokouskäytäntö ja -asiakirjojen jakelu. Projektin hallin-

nan kannalta myös muu viestintä raportoinnin ja tiedottamisen ohella ovat tärkeitä, koska viestintä 

on projektin työkalu ja sen avulla hallitaan sidos- ja intressiryhmiä, projektin vaiheita sekä projektin 

toimivuutta ja tehokkuutta. Projektiviestinnän suunnittelu kuuluu projektin ohjausprosessin tehtäviin 

ja ajoittuu projektin suunnitteluvaiheeseen, mutta suunnitelmaa on pidettävä ajan tasalla projektin 
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aikana. Viestintäsuunnitelma on tarkoitettu lähinnä projektipäällikön käyttöön työvälineeksi eikä se 

ole tarkoitettu yhtä julkiseksi kuin projektisuunnitelma. (Ruuska 2012, 212-213.) 

 

Viestinnällä varmistetaan, että projektin sidosryhmät ovat ajan tasalla projektin suunnitelmista, käy-

tännöistä, tavoitteista, päätöksistä, sopimuksista ja tuloksista.   Projektin onnistumisen, sisäisen 

sujuvuuden ja työskentelyilmapiirin takaamiseksi on huolehdittava oikea tiedon välittymisestä oi-

keille ihmisille. (Mäntyneva 2016, 111.) 

 

Raportointijärjestelmä on keskeinen osa projektiviestintää samalla, kun se toimii projektin ohjaus-

prosessin työvälineenä projektien seurannassa ja ohjaamisessa. Luotettavien toteumatietojen ja -

vertailujen lisäksi ennakointi ja mahdollisuus tuottaa erilaisia raportteja eri kohderyhmille ovat hy-

vän raportointijärjestelmän ominaisuuksia. Informatiivisten raporttien tuottamisessa huomioidaan 

kohderyhmä, raportin tarkoitus ja mitä tietoa raportissa halutaan välittää. Raportin tiedon tulisi olla 

sitä jalostetumpaa, mitä korkeammalle organisaatiossa se on tarkoitettu, ks. kuvio 4. (Ruuska 2012, 

218-219.) 

 

 

Kuvio 4. Tiedonvälitys eri organisaatiotasoilla (Ruuska 2012, 221) 
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2.7.10 Kokonaisuuden hallinta projektin elinkaaren aikana 

Projektin aikana pyritään varmistamaan, että projekti voidaan toteuttaa loppuun ja että siitä saa-

daan odotusten mukainen hyöty. Projektin aloitusvaiheessa keskeinen työkalu projektin kokonai-

suuden hallinnassa on projektisuunnitelma, jota voidaan päivittää tarvittaessa projektin aikana. 

Muita kokonaisuuden hallinnan työkaluja projektin aikana ovat muutosten hallinta ja raportointi. 

(Artto ym. 2006, 242.) 

 

Muutos on poikkeamaa projektisuunnitelmasta ja se vaikuttaa projektin tuloksiin tai etenemiseen 

sekä aiheuttaa suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä. Poikkeama voi olla projektissa itse aiheu-

tettu esimerkiksi laadun parantamiseen liittyvä muutos tai ulkopuolelta aiheutuva esimerkiksi viran-

omaisvaatimusten muuttumisesta johtuva muutos. Asiakas voi vaatia muutoksia tai olla halukas 

maksamaan niistä lisää. Toimintaympäristössä voi tapahtua muutoksia, joiden takia muutokset pro-

jektissa katsotaan tarpeellisiksi. Muutosten hallinta tarkoittaa reagoimista näihin poikkeamin, joita 

ei oltu ennakoitu projektissa. (Artto ym. 2006, 242-243.) 

 

Muutokset voivat liittyä projektisuunnitelman eri osa-alueisiin tai ne voivat olla teknisiä, kaupallisia 

tai muita ominaisuuksia koskevia. Kun poikkeamat ovat niin pieniä, etteivät ne vaikuta projektin 

etenemiseen tai tuloksiin, niitä ei käsitellä muutoksen hallinnan menettelyillä. Muutosten hallintaa 

tarvitaan, kun poikkeamat vaikuttavat projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Muutostarpeita voi-

daan ennakoida myös riskienhallinnan avulla. (Artto ym. 2006, 243-244.) 

 

Pelin toteaa, että kirjallinen muutosmenettely on tarpeellinen, koska eri osapuolilta, esimerkiksi asi-

akkailta tai linjaorganisaatiosta, tulevat muutostarpeet voivat olla ristiriitaisia eri osapuolien kan-

nalta. Toimitusprojekteissa on saatava aina asiakkaan hyväksyntä ja sovittava kustannuksista, jos 

muutosesitys on tullut asiakkaalta. (Pelin 2011, 206-209.) 

 

Muutosten hallintaan liittyy yleisiä periaatteita. Asiakkaiden kanssa tehdyissä sopimuksissa sovi-

taan muutosehdotusten esille tuomisesta ja vastuunjaosta muutoksen toteuttamisestä. Asiakkaan 

ja toimittajan hyväksymän projektisuunnitelman muutostarpeet käsitellään muutosten hallinnan 

menettelyillä. Projektipäällikön näkemyksen perusteella tuodaan muutospyynnöt viralliseen käsit-

telyyn, minkä jälkeen projektisuunnitelmaa muutetaan hyväksyttyjen muutospyyntöjen mukaisesti. 

(Artto ym. 2006, 247.) 

 



  

28 

Mäntynevan (2016, 108 – 109) mukaan muutostenhallintaprosessin määrittely sujuvoittaa projektin 

aikana väistämättä tulevien muutostarpeiden käsittelyä. Muutoshallintaprosessissa on viisi vaihetta 

ja prosessi alkaa muutostarpeen tunnistamisella ja siihen liittyvän ehdotuksen tekemisellä. Seuraa-

vaksi tarkennetaan muutoksen vaikutukset, päätetään muutoksesta, toteutetaan muutos ja vii-

meiseksi dokumentoidaan muutos. 

 

Muita projektin kokonaisuuden hallinnan keinoja ovat raportointi ja sen perusteella tehtävä seuranta 

sekä ohjaus, joilla varmistetaan projektin eteneminen suunnitelman mukaan ja projektin pääsemi-

nen odotettuihin tuloksiin. Etenemistä voidaan seurata kahdesta eri näkökulmasta: tuotteen edis-

tymisen ja toisaalta projektisuunnitelman toteutumisen etenemisen näkökulmista. Raportointi ja 

seuranta tuottavat tietoa projektin ohjausta varten. Hyvä raportointijärjestelmä tuottaa tietoa toden-

mukaista tietoa projektin etenemisestä ja tuo esiin sellaisen tiedon, joka edellyttää toimenpiteisiin 

ryhtymistä, ks. kuvio 5. (Artto ym. 2006, 248-251.) 

 

 

 

Kuvio 5. Hyvän raportointijärjestelmän vaatimukset (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 251) 
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3 OHJELMISTON HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Organisaatioiden tietojärjestelmähankintojen taustalla voivat olla sisäiset tai ulkoiset syyt, esimer-

kiksi toiminnan tehostaminen tai asiakkaiden ja toimittajien vaatimukset (Kalliala & Kaskela 2005, 

viitattu 31.8.2017). Forseliuksen (2013, 27) mukaan vain todellisen toiminnan tai liiketoiminnan ke-

hittämistarpeen pitäisi olla syy tietojärjestelmähankinnan käynnistämiseen. Toiminnan kehittämi-

nen voi olla uusien prosessien käyttöönottoa, olemassa olevien kehittämistä tai jostakin prosessista 

luopumista.  Prosesseja kehitetään parempien työvälineiden, esimerkiksi tietojärjestelmien, avulla.  

 

Tietojärjestelmän hankintaprosessi valmisteluista tietojärjestelmän käyttöönottoon vaatii monipuo-

lista osaamista, ei vain ostamisen osaamista. Tietojärjestelmä voi olla asiakaskohtainen räätälöity 

ohjelmisto, ohjelmiston osa, asiakkaalle muunnettua tai asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin 

integroitua valmisohjelmistoa. Sen hankinnassa on huomioitava lopputulokseen vaikuttavia tekni-

siä, lainopillisia, organisatorisia ja psykologisia tekijöitä. Koska varsinkin pienissä ja keskisuurissa 

organisaatioissa tietojärjestelmiä hankitaan melko harvoin, kokemusta ja sen myötä lisääntyvää 

hankintaosaamista ei välttämättä ole kovin paljon. (Forselius 2013, 14, 17.) 

 

Tietojärjestelmähankkeiden onnistumisen todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä ovat johdon tuki, omis-

tajuus sekä ohjelmistoymmärrys sekä asiakkaan ja loppukäyttäjän sitoutuminen, osallistuminen ja 

palaute. Muita menestystekijöitä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, ovat selkeä vaatimusmäärit-

tely, vaatimusten kannalta oikeanlainen hinnoittelumalli, osaavat ja motivoituneet tekijät, oikeuden-

mukainen palkitseminen, onnistunut työn ositus, tavoitteiden realistisuus, tulosten mittaaminen ja 

oikein mitoitettu seuranta ja ohjaus. (Forselius 2013, 19.) 

3.1 Hankinnan vaiheet 

Forselius määrittelee tietojärjestelmän hankintaprosessissa neljä vaihetta: valmistelu, valinta, val-

vonta ja viimeistely. Samalla hän rajaa tietojärjestelmän käyttöönoton eri prosessiksi, koska käyt-

töönottoprojektit vaihtelevat eri tekijöiden, esimerkiksi hankinnan kohteen, käyttöympäristön, tek-

nologian ja organisaatiorakenteiden, suhteen niin paljon, että yleisen mallin kuvaaminen olisi mah-

dotonta. (2013, 11-13.) 
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Tietojärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistyy organisaation johdon toimeksiannosta. Toimek-

sianto perustuu organisaation toimintasuunnitelmaan ja vuosibudjettiin, ja siinä kuvataan mitä ol-

laan hankkimassa ja miksi hankintaan ryhdytään. Tietojärjestelmänhankinnan suunnittelun on ol-

tava sitä huolellisempaa, mitä isommasta hankinnasta on kyse. Hankinnan valmisteluvaiheessa 

tavoitteena on aikaan saada hyväksytty hankintasuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa eniten 

aikaa vaatii järjestelmävaatimusten määrittely, johon kuuluvia päätehtäviä ovat tarpeiden selvittä-

minen ja analysointi, tarpeiden täsmentäminen vaatimuksiksi, vaatimusten priorisointi ja hyväksy-

minen. (Forselius 2013, 25-27.)  

 

Kalliala ja muut (2005, viitattu 31.8.2017) jakavat vaatimukset toimintalähtöisiin ja käyttäjälähtöisiin 

tai järjestelmän toiminnallisiin ja ei-toiminnallisin vaatimuksiin. Toimintalähtöiset vaatimukset liitty-

vät organisaation korkeamman tason tavoitteisiin, joita yritys haluaa tietojärjestelmän avulla saa-

vuttaa. Käyttäjävaatimukset ovat toimia, joita käyttäjän pitää pystyä ohjelmiston avulla toteutta-

maan.  

 

Toiminnalliset vaatimukset määrittelevät ohjelmaan sisällytettävät toiminnallisuudet, joiden avulla 

käyttäjät pystyvät toteuttamaan tehtävänsä. Ei-toiminnalliset vaatimukset liittyvät esimerkiksi käy-

tettävyyteen, luotettavuuteen ja tietoturvallisuuteen. (Kalliala ym. 2005, viitattu 31.8.2017.) Toimin-

nallisiin vaatimuksiin pitää kytkeä hankittavalta järjestelmältä edellytettävät laatuvaatimukset, jotka 

vaikuttavat myös merkittävästi työmäärään ja hankintahintaan (Forselius 2013, 44). 

 

Forseliuksen (2013, 25-27) mukaan valmisteluun kuuluu vaatimusmäärittelyjen lisäksi perusarkki-

tehtuurin suunnittelu, hankinnan mitoitus ja läpiviennin suunnittelu. Hankintasuunnitelmaa täyden-

netään perusteluilla ja investointilaskelmilla. Hankintasuunnitelma viimeistellään, katselmoidaan ja 

mikäli se hyväksytään, edetään valintavaiheeseen.  

 

Valintavaihe alkaa tietojärjestelmätoimittajien kartoittamisella. Aluksi kannattaa kartoittaa suurem-

man joukko ohjelmistotoimittajia, minkä jälkeen edetään karsimalla osaamiseltaan tai uskottavuu-

deltaan puutteelliset toimittajat pois. Kriteerejä karsinnalla ovat muun muassa toimittajan ja tuot-

teen soveltuvuus, räätälöitävyys ja joustavuus, toimitusten nopeus ja kustannukset, tuotekehitys, 

tuotteen versio ja ikä sekä skaalautuvuus ja raportointimahdollisuudet, muiden asiakkaiden koke-

mukset ja toimittajan referenssit. Karsinnan jälkeen tarjouspyyntö lähetetään 3-6 jäljelle jääneelle 

toimittajalle. (Kalliala ym. 2005, viitattu 31.8.2017.) 
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Vaatimusmäärittelyt ja rajoitteet sisältävät tarjouspyynnöt lähetetään valituille toimittajaehdokkaille 

(Kalliala ym. 2005, viitattu 31.8.2017). Kun kaikille tarjouskilpailuun osallistuville toimitetaan hyvät 

ja yhtenäiset tarjousohjeet ja kerrotaan arviointikriteerit sekä niiden painoarvot, tarjoajat pystyvät 

keskittymään tarjouksen varsinaiseen sisältöön ja he esittävät vähemmän tarkentavia kysymyksiä, 

jolloin kaikilta osapuolilta säästyy aikaa (Forselius 2013, 82-83). Tämän jälkeen saatuja tarjouksia 

vertaillaan tarjouspyyntöön verrattuna, mutta myös hinnoittelun ja lisenssimallien suhteen ja omaan 

hankinnasta tehtyyn kustannusarvioon verrattuna (Kalliala ym. 2005, viitattu 31.8.2017).  

 

Toimittajista pitäisi pystyä valitsemaan se, joka pystyy suoriutumaan kokonaisuutena järjestelmän 

toimittamisesta parhaiten ja tehokkaimmin, ei pelkästään halvimman hinnan perusteella (Forselius 

2013, 71). Sopimusta tehtäessä on syytä huomioida toimitussuhteen pituus ja hinnan muodostu-

minen sekä käytöntuki, käyttökoulutukset ja päivitykset (Kalliala ym. 2005, viitattu 31.8.2017). 

 

Valvontavaiheessa varmistetaan ohjauksen ja laadunvalvonnan keinoilla, että hankintaprosessi 

etenee suunnitelmien mukaan. Asiakaskohtaisen ohjelmiston hankinnan valvonnassa seurataan 

systeemityön etenemistä ohjelmiston määritysvaiheesta suunnittelun, toteutuksen ja järjestelmä-

testauksen kautta käyttöönottoon säännöllisissä kokouksissa ja määräajoin tuotettavien raporttien 

avulla. Valvontaa ja ohjausta tehdään projektiryhmässä, johtoryhmässä ja hankinnan ohjausryh-

mässä. Valmisohjelmiston hankintaa voidaan valvoa samojen periaatteiden mukaisesti, mutta 

koska ohjelmisto ostetaan valmiiksi kehitettynä, systeemityö voi käsittää määrittelyn lisäksi vain 

järjestelmätestauksen ja käyttöönoton. (Forselius 2013, 102-103.) 

 

Viimeistelyvaiheen tarkoitus on varmistaa, että hankintakokonaisuus on tehty ja hankintasuunnitel-

maa on noudatettu. Hankinnan aikana kertynyt kokemus ja tieto kerätään yhteen ja arvioidaan, 

tehdään päätöskatselmointi ja laaditaan loppuraportti. Viimeistelyvaiheessa tallennettua tietoa voi-

daan hyödyntää tulevaisuudessa uusien hankintojen tekemisessä. (Forselius 2013, 106-108.) 

 

3.2 Tietojärjestelmän laatuvaatimukset 

Tietojärjestelmän hankintasuunnitelmaa tehtäessä tilaaja määrittelee laatuvaatimukset, jotka toi-

mittaja käy läpi ja hyväksyy ennen toimituksen alkamista. Tietojärjestelmään liittyvä työmäärä ja 

järjestelmän hankintahinta riippuvat laatuvaatimusten tasosta. Korkeat laatuvaatimukset lisäävät 
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toteutuksen työmäärä ja kokonaishintaa. Laatuvaatimusten pitää olla testattavissa ja todennetta-

vissa, kun tietojärjestelmä on toteutettu. (Forselius 2013, 44.) 

 

Forseliuksen (2013, 44-45) mukaan toiminnallisiin vaatimuksiin kytkettyjen laatuvaatimusten mää-

rittely on järkevää tehdä etenemällä kokonaisuudesta osiin. Järjestelmällisyyden ja kattavauuden 

takaamiseksi niiden tekemisessä kannattaa hyödyntää laatustandardeja, esimerkiksi ISO/IEC 9126 

standardia. Standardin päätason laatuominaisuudet ovat toiminnallinen laatu, luotettavuus, käytet-

tävyys, tuotannollinen tehokkuus, ylläpidettävyys ja siirrettävyys. Laajemmissa määrittelytarpeissa 

voidaan käyttää uudempaa, kuviossa 6 kuvattua, ISO/IEC 25010 -standardia, jonka mukaan tuo-

telaatu jakautuu kahdeksaan pääominaisuuteen: toiminnallinen sopivuus, tehokkuus, yhteensopi-

vuus, käytettävyys, luotettavuus, turvallisuus, ylläpidettävyys ja siirrettävyys. Jokainen pääominai-

suus jakautuu tarkempiin laatuominaisuuksiin. Tarvittaessa voidaan käyttää vieläkin täsmällisem-

piä ohjeistuksia sisältäviä standardeja ISO/IEC 25012 tai ISO 9241.  

 

 

 

Kuvio 6. Ohjelmistotuotteen laatuvaatimushierarkia ISO/IEC 25010/2011 -standardin mukaisena 

(Forselius 2013, 45) 

 

Pelkästään viittaaminen tietyn standardin noudattamiseen ei riitä laatuvaatimusten määrittelyyn. 

Standardeista saa hyvän perustan vaatimusten määrittelylle, mutta laatupiirteiden, mittareiden, mit-

tausvälineiden ja tavoitetasojen määrittely on jokaisessa hankinnassa tapauskohtaista ja käytän-

nössä vaativaa. (Forselius 2013, 45.) 
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3.3 Onnistunut tietojärjestelmä 

Kun tietojärjestelmä on otettu käyttöön, sen onnistumista voidaan arvioida erilaisilla mittaristoilla 

(Halonen 2003, viitattu 6.9.2017). DeLone ja McLean määrittelivät vuonna 1992 (viitattu 6.9.2017) 

tietojärjestelmän onnistumismallin, joka koostuu kuudesta eri teemasta: järjestelmän ja tietosisällön 

laatu, tietojärjestelmän käyttö, käyttäjätyytyväisyys, yksilöllinen vaikutus ja vaikutus organisaatioon. 

Onnistumismallin määrittely pohjautui muiden tutkijoiden 1970- ja 1980-luvulla tekemiin kymmeniin 

tietojärjestelmien onnistumista ja onnistumisen tason mittaamista koskevin tutkimusten tuloksiin. 

Aiemmissa tutkimuksissa löydetyt onnistumistasoa mittaavat muuttujat ovat sijoitettavissa Delonen 

ja McLeanin määrittelemiin kuuteen luokkaan. (Delone & McLean 1992, viitattu 6.9.2017.)  

 

DeLone ja McLean päivittivät tietojärjestelmän onnistumismallia ja julkaisivat sitä uuden version 

vuonna 2003. Päivityksessä mallin luokitteluksi määriteltiin järjestelmän laatu, tietosisällön laatu, 

palvelun laatu (järjestelmän toimittajan tuen laatu), tietojärjestelmän käyttö (tietyissä yhteyksissä 

tarkoittaa myös käyttöaikomusta), käyttäjätyytyväisyys ja nettohyöty (positiivisten ja negatiivisten 

vaikutusten tasapaino organisaation eri tasoilla). Kuvion 7 mukaisesti malliin lisättiin nuolet vaiku-

tusten havainnollistamiseksi. Järjestelmän, tietosisällön ja palvelun laatu vaikuttavat käyttöaiko-

mukseen ja käyttäjätyytyväisyyteen. Käyttö vaikuttaa käyttäjätyytyväisyyteen, joka puolestaan vai-

kuttaa käyttöaikomukseen. Nettohyödyt muodostuvat tietojärjestelmän käytöstä ja käyttäjätyytyväi-

syydestä ja vaikuttavat edelleen käyttöaikomukseen ja käyttäjätyytyväisyyteen. (DeLone & McLean 

2003, viitattu 6.9.2017.) 

 

 

 

Kuvio 7. Päivitetty tietojärjestelmän onnistumismalli. Updated D&M IS Success Model (DeLone & 

McLean 2003, 24) 
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3.4 Valmisohjelmistot 

Forseliuksen (2013, 23) mukaan valmisohjelmia on kehitetty ja tarjolla niin paljon, että niiden so-

veltuvuus pitää selvittää ainakin osana kokonaisratkaisua, vaikka mikään valmisohjelmisto ei rat-

kaisisikaan kaikkia hankinnan tarpeita. Valmisohjelmiston etuina ovat edulliset kokonaiskustannuk-

set ja matalat riskit verrattuna oman, räätälöidyn järjestelmän teettämiseen. Toisaalta valmisohjel-

mistoissa voi olla paljon räätälöitävää ja konfiguroitavaa ennen käyttöönottoa. Tällöin kustannukset 

ja riskit kasvavat ja ohjelmistosta muodostuu ainakin jossain määrin asiakaskohtainen ohjelmisto, 

ja versionvaihtojen myötä ylläpitokustannukset kasvavat.  

 

Valmisohjelmiston hinta ei muodostu vain lisenssikustannuksista, vaan kokonaiskustannuksiin pi-

tää laskea ylläpito- ja huoltomaksut, laitteistokulut, käyttökustannukset sekä päivitys-, koulutus- ja 

tukikustannukset. Piilokustannuksia syntyy esimerkiksi työajasta, jonka käyttäjät käyttävät ohjel-

miston ominaisuuksien opetteluun, harjoitteluun virhetilanteiden selvittelyyn tai käyttökatkojen ai-

heuttamasta odottelusta. Valmisohjelmiston pitää pystyä vastaamaan käyttäjien ja organisaation 

tarpeita ja valintaa tehtäessä on tärkeää arvioida ja vertailla valmisohjelmistojen ominaisuuksia ja 

mahdollisuuksia ja käyttää hyödyksi erilaisia pisteytys- ja päätöksentekomenetelmiä. (Forselius 

2013, 23.) 

 

3.5 Pilvipalvelut 

Viestintävirasto (2014, viitattu 20.9.2017) määrittelee pilvipalvelut käyttäen perustana Yhdysvaltain 

standardointi- ja teknologiavirasto NIST:n (National Institute of Standards and Techonolgy) julkai-

sua SP800-145. Viestintäviraston määritelmän mukaan pilvipalvelut ovat verkkoyhteyden kautta 

käytettäviä tietotekniikan resurssipalveluita, jotka käsittävät tietojenkäsittely-, tallennus- ja tietolii-

kennepalveluja. Pilvipalveluiden palvelumallissa resurssit ovat helposti hallittavia, säädettäviä, kon-

figuroitavia ja yhdistettäviä ja ne jaetaan useiden käyttäjien kesken.  Käytön ja kuormituksen on 

seuranta helppoa ja läpinäkyvää. Pilvipalveluiden ominaisuudet mahdollistavat toiminnan ja kulujen 

optimoimisen käyttäjille.  

 

Mell & Grance (2011, viitattu 20.9.2017) liittävät pilvipalveluihin viisi ominaispiirrettä, jotka ovat it-

sepalvelullisuus, pääsy palveluihin eri päätelaitteilla, resurssien yhteiskäyttö, nopea joustavuus ja 
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käytön tarkka mittaaminen. Itsepalvelullisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta ottaa resursseja tar-

vittaessa käyttöön tai lopettaa niiden käyttö ilman yhteydenottotarvetta palveluntarjoajan edusta-

jaan tai myyjään. Palvelut mukautuvat päätelaitteisiin eli puhelimiin, tabletteihin, kannettaviin ja työ-

asemiin, joissa on käytössä verkkoyhteys. Lukuisat asiakkaat käyttävät palveluntarjoajan resurs-

seja yhteisesti tietämättä ja riippumatta toisistaan. Nopea joustavuus tarkoittaa palveluiden skaa-

lautuvuutta ylös- ja alaspäin välittömästi tarpeen ilmetessä. Palveluntarjoaja valvoo ja mittaa tar-

kasti palvelujen käyttöä ja tuottaa yksityiskohtaista tietoa, joka on myös asiakkaan saatavilla. Asi-

akkaat maksavat vain käyttämästään kapasiteetista. 

3.5.1 Pilvipalvelujen luokittelu 

Pilvipalveluja voidaan luokitella palvelu- tai hankintamallin mukaan ja niitä voidaan tuottaa minkä 

tahansa palvelu- ja hankintamallin yhdistelmänä. SaaS (Software as a Service) tarkoittaa ohjelmis-

toresurssipalvelumallia, jolloin asiakas käyttää palveluntarjoajan ohjelmistoja, esimerkiksi se-

laimella käytettäviä toimisto- tai tallennusohjelmistoja verkon yli. PaaS (Platform as a Service) tar-

koittaa alustaresurssipalveluja, jolloin asiakas saa käyttöönsä apuohjelma- ja sovelluskehitysym-

päristön. IaaS (Infrastructure as a Service) eli infrastruktuuriresurssipalvelu tarkoittaa tietokoneiden 

laskentatehon, tallennustilan ja verkkoyhteyksien käyttöä. (Viestintävirasto 2014, viitattu 

20.9.2017.) 

 

Salon (2014, 99) mukaan SaaS-malli alentaa ohjelmistoihin ja laitteistoihin sitoutuneen pääoman 

määrää ja vapauttaa asiakkaan ylläpidon ja päivitysten tekemisestä. Asiakkaan liiketoiminnan tar-

peet asettavat vaatimukset sovelluksille, joiden pitää toimia luotettavasti ja suorituskykyisesti ja 

tarjota selkeä käyttöliittymä. Vaatimustaso nousee sen mukaan, kuinka liiketoimintakriittinen sovel-

lus on kyseessä eikä kaikkein kriittisimpiä sovelluksia välttämättä siirretä pilveen. Kaikille pienen 

käyttäjäkunnan käyttöön tarkoitetuille sovelluksille ei löydy vastinetta SaaS-palveluista, jolloin vaih-

toehtoina voivat olla PaaS- tai IaaS-malli tai sovelluksen säilyttäminen yrityksen omissa tai ulkois-

tuskumppanin tiloissa.  

  

Pilvipalveluiden hankintamalleja ovat yksityinen, yhteisö, julkinen ja hybridimalli. Yksityinen pilvi-

palvelu voi olla käyttäjäorganisaation ulkopuolelta hankittu ja ylläpidetty, mutta palvelu on vain yh-

den organisaation käytössä. Yhteisöpilvipalvelu on rajatun organisaatiojoukon tarpeisiinsa hank-

kima tai toteuttama palvelu. Julkisen pilvipalvelun infrastruktuurin tuottaa palveluntarjoaja omissa 
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tiloissaan eikä käyttäjiä ei ole rajattu etukäteen. Hybridipilvipalvelu puolestaan tarkoittaa erilaisten 

pilvipalveluiden yhdistämistä. (Viestintävirasto 2014, viitattu 20.9.2017.) 

3.5.2 Pilvipalvelujen hyödyt 

Salon (2014, 102-103) mukaan pilvipalvelujen merkittävin hyöty eivät ole kustannukset, vaan muu-

tokset toimintatavoissa ja aivan uudet toimintatavat, eli muutokset prosesseissa. Pilvipalvelut ovat 

joustavia, skaalautuvia, päätelaiteriippumattomia, mobiilisti käytettäviä, lisäarvotuottavia ja kustan-

nukset ovat läpinäkyviä. 

3.5.3 Pilvipalvelujen riskit 

Pilvipalveluiden käytössä riskejä ja huolenaiheita liittyy tallennettavaan dataa, käyttäjähallintaan, 

suorituskykyyn, hallintaan, sopimusehtoihin, tekniseen toteutukseen, palveluntarjoajaan sekä 

sääntöihin ja säädöksiä. Tallennettavaan tietoon liittyviä riskejä ovat yksityisyys, tiedon pysyvyys, 

tietosuoja ja saavutettavuus. Pilvipalvelut ovat kiinnostava tietomurtojen kohde ja kaikkein arka-

luontoisimman tiedon viemistä pilveen tulisi harkita huolella. Tietoon ei päästä käsiksi, jos pilveen 

ei saada verkkoyhteysongelmien takia yhteyttä. Käyttäjien huolimattomuus, tietämättömyys, lais-

kuus tai pahantahtoisuus voi aiheuttaa ongelmia, esimerkiksi käytetään samaa salasanaa käyttä-

minen eri palveluissa, laite varastetaan tai paljastetaan tietoja jouduttaessa sosiaalinen hakkeroin-

nin kohteeksi. (Salo 2014, 103-105.) 

 

Palveluntarjoajaan liittyviä riskejä ovat tasalaatuisen palvelun saatavuus toimintaympäristön muu-

toksista huolimatta ja palvelujen saavutettavuus. Pilvipalvelun asiakas käyttää palveluja palvelun-

tarjoajan tarjoamilla työvälineillä ja rajapinnoilla, mutta asiakas ei pääse fyysisiin toimitiloihin, eikä 

edes tiedä missä laitteistot ovat. Suorituskykyyn liittyviä riskejä ovat skaalautuvuuden riittävyys tai 

hankalasti mitattavat tilapäiset häiriöt, jolloin syynä voivat olla joko käyttäjän laitteissa tai verkko-

yhteydessä tai itse pilvipalvelussa. Palveluntarjoaja ei paljasta palveluiden teknisiä toteutustapoja 

eikä asiakas saa välttämättä tietoa huolto- ja muista toimenpiteistä. Löysät sopimukset aiheuttavat 

ongelmia ja sopimusehdoissa pienetkin yksityiskohdat ovat merkittäviä. Lainsäädäntöä ei ole sää-

detty pilvipalveluja ajatellen. Henkilötietojen säilyttämisestä on säädetty tarkasti, mutta niiden kä-

sittelyyn ja säilytykseen pilvipalveluissa liittyy epävarmuutta. (Salo 2014, 108-111.) 
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3.6 Tietosuoja 

Vuonna 2016 annettua EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Asetuksen 

tarkoituksena on yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä EU:n alueella ja siten helpottaa digitaalisten 

palvelujen tuottamista sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia valvoa ja hyödyntää omia hen-

kilötietojaan. Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisten yksityisyyden turvaamista esimerkiksi käsittele-

mällä henkilötietoja asianmukaisesti ja suojaamalla niitä luvattomalta käytöltä tai muulta käsitte-

lyltä. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai 

epäsuorasti. Henkilötietojen käsittely voi perustua suostumuksen lisäksi esimerkiksi asiakkuuteen. 

Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että henkilötietojen käsittely on asetuksen mukaista. 

(Valtiovarainministeriö 2017, viitattu 26.11.2017.) 

 

Tietosuoja-asetuksen voimaan tulon jälkeen henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle 

vain, jos rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä noudattavat asetuksessa mainittuja edellytyk-

siä. Siirrot ETA-alueen ulkopuolelle voivat toteutua pilvipalveluissa, joissa käytetään ETA:n ulko-

puolella sijaitsevia palvelimia tai mikäli pilvipalvelun tietojenkäsittelylaitteiston hallinta on EU:n ul-

kopuolisen palveluntarjoajan vastuulla.  Kummassakin tapauksessa henkilötietojen siirrossa pilvi-

palveluun täytyy noudattaa asetuksen kolmansia maita koskevia sääntöjä. Siirron edellytyksiä ovat 

komission päätös siitä, että kyseinen maa varmistaa riittävän tietosuojan tai rekisterinpitäjän tai 

tietojenkäsittelijän toteuttamat asianmukaiset suojatoimet, jolloin rekisteröidyillä täytyy olla lisäksi 

saatavilla täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. (Kuntaliitto 2017, 

viitattu 26.11.2017.) 
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4 OHJELMISTON KARTOITUS YRITYKSELLE 

4.1 Yritysesittely 

Mikoplan Oy on mekaniikkasuunnitteluun ja tuotekehityspalveluihin erikoistunut insinööritoimisto, 

jossa työskentelee neljä henkilöä. Yritys tarjoaa erilaisia suunnittelupalveluja ja osallistuu teollisuu-

den kehityshankkeisiin. Yrityksen toiminta muodostuu toimitusprojekteista, joissa asiakkaalle to-

teutetaan tietty kertaluonteinen suunnittelutuote tai tietyt osuudet, esimerkiksi suunnittelu ja käyt-

töönotonvalvonta, toisen yrityksen tuotekehitysprojektista.  

 

Yrityksellä on käytössä standardiin ISO 9001:2008 pohjautuva toimintajärjestelmä. Suunnittelupro-

jektit toteutetaan toimintajärjestelmässä määritetyn prosessikaavion mukaisesti. Projektin työaikaa 

seurataan työajankirjausohjelmistossa, josta tunnit siirretään manuaalisesti erilliseen laskutusoh-

jelmistoon, jolla asiakkaan laskutus hoidetaan sovituin väliajoin. Asiakkaalle toimitetaan sopimuk-

sen mukaan raportti tuntikirjauksista ja dokumentti projektin ohjauksesta ja seurannasta. Tilitoi-

misto huolehtii projektien mahdollisten ostolaskujen käsittelystä. Projektisuunnitelman työaikaerit-

tely ja kustannuslaskenta tehdään Excel-taulukossa. Toteutuneita kustannuksia seurataan Excel-

taulukossa, mutta toteutuman ja suunnitellusta poikkeavien muutosten seurantaan ja selkeään ra-

portointiin tarvittaisiin työkaluksi projektinhallintaohjelmistoa.  

 

4.2 Tavoitteet, tarpeet, vaatimusmäärittelyt ja laatuvaatimukset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää projektien kannattavuuslaskennan ja hinnoittelun sujuvoitta-

miseen tarvittava projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmisto, jossa voidaan helposti seurata toteu-

tumista verrattuna suunnitelmaan ja jossa projektin aikana tapahtuneet muutokset verrattuna alku-

peräiseen suunnitelmaan ovat nähtävillä ja läpinäkyvyys asiakkaalle paranee. Selkeät visuaaliset 

seurantaraportit määriteltiin tärkeäksi osaksi ohjelmistoa, jotta projektien tilanne olisi havainnolli-

sesti esitettävissä koko henkilöstölle. Ohjelmiston elinkaaren tuli olla kohtuullisen pitkä, koska oh-

jelmiston vaihdot vievät resursseja substanssityöltä. Ohjelmiston hinta oli myös ratkaiseva tekijä, 

koska se vaikuttaa välillisesti asiakasprojektien hinnoitteluun.  
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Laatuvaatimukset määriteltiin ISO/IEC 25010 -standardin mukaisesti kahdeksan tuotelaadun pää-

ominaisuuden ja näiden tarkempien laatuominaisuuksien avulla. Toiminnallisen sopivuuden laatu-

vaatimuksina määriteltiin, että projektinhallintaohjelmisto voidaan hankkia myös pilvipalveluna tai 

sovellustoimittajan palvelimelle asennettuna ja ohjelmisto voi olla suomen- tai englanninkielinen. 

Lisäksi määriteltiin tarpeellisiksi erilaiset käyttäjäroolit, projektin etenemän graafinen esitysmahdol-

lisuus, monipuoliset raportointimahdollisuudet ja projektin tunniste pakolliseksi tiedoksi, jota ei saa 

muuttaa projektin aloittamisen jälkeen. 

 

Tehokkuuden laatuvaatimuksiin määriteltiin kuuluviksi olemassa oleva laitteiston soveltuvuusvaa-

timus ja ohjelmistossa samanaikaisesti käytössä olevien projektien, työlajien, tehtävien ja käyttäjien 

määrä. Ohjelmiston käyttöönoton pitäisi onnistua helposti ilman suuria resurssitarpeita. Yhteenso-

pivuuden osalta toivottiin yhteensopivuutta toimisto-ohjelmistojen kanssa ja tuntien siirtomahdolli-

suutta laskutusohjelmistoon. Käytettävyyden vaatimuksissa ohjelmiston ulkoasun, etusivun ja na-

vigaation odotettiin olevan selkeitä. Luotettavuuteen liittyviä laatuvaatimuksia olivat käyttökatkoista 

etukäteen sopiminen ja vikatilanteesta palautuminen. Turvallisuuden laatuvaatimuksiksi määritel-

tiin käyttöoikeudet ja salasanat sekä salasanojen vaihtomahdollisuus ja käyttö suojattuna. Ylläpi-

dettävyyden laatuvaatimuksissa kirjattiin parametrilistojen käyttö luokittelussa. Siirrettävyydeltä 

odotettuja vaatimuksia olivat sovelluksen toiminta käytössä olevilla selaimilla ja omalla laitteistolla 

toimivan järjestelmän helppo asennus, ylläpito ja päivittäminen.  

 

4.3 Kartoitus ja testaus 

Ohjelmistojen kartoitus aloitettiin ensin selvittämällä markkinoilla olevia ohjelmistoja ja huomioitiin 

toimeksiantajan mainitsemat ohjelmat. Ohjelmistoja selvitettiin internetin kautta ja 14 ohjelmaan 

perehdyttiin ensin lyhyesti.  Zoho Projects, Teamwork Projects, Adminet, StarBrix, ValueFrame, 

Visma Severa, Taimer, Lemonsoft ja Microsoft Project 2016, Open Project, NetBaron, Cenno, 

Open Workbench ja Keto. Tarkempaan vertailuun valittiin näistä ohjelmista yhdeksän ensin mainit-

tua ohjelmistoa. 

 

Ohjelmista kahdeksan oli pilvipalveluina tarjottavia ohjelmia, joista kuutta ohjelmaa koekäytettiin 

verkon kautta testitunnuksilla ja yrityksen aineistoa mukailevalla aineistolla. Yhdellä toimittajalla ei 
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ollut tarjolla koekäyttömahdollisuutta ja ohjelmaan tutustuttiin osallistumalla toimittajan järjestä-

mään esittelyyn. Lisäksi yhteen ohjelmistoon perehdyttiin ohjelmistosta toimittajan kehotuksen mu-

kaisesti internet-sivuilla olevien esitteiden ja käyttöohjeiden avulla. Yksi ohjelmisto oli paikalliselle 

laitteistoille asennettava. Ohjelmisto asennettiin vastaavan käyttöjärjestelmän laitteistoille kuin toi-

meksiantajalla on käytössä. 

 

Ohjelmistojen vertailussa käytettiin taulukkoa, johon otettiin ISO/IEC 25010 -standardin kuudesta 

osa-alueesta tärkeiksi todettuja laatuominaisuuksia ja joille toimeksiantaja määritteli painokertoi-

met. Lisäksi toimeksiantaja määritteli tietyn käyttäjäkohtaisen kuukausihinnan, joka otettiin yhdeksi 

vertailutekijäksi. Ominaisuuksien arvioinnissa käytettiin kolmetasoista arviointiasteikkoa: ohjelmis-

tossa on ominaisuus ja se vastaa toimeksiantajan vaatimusta, ohjelmistossa on ominaisuus, mutta 

se ei vastaa toimeksiantajan vaatimuksia ja ohjelmistossa ei ole ominaisuutta.  

 

Koska tarkkaa hintaa on mahdotonta määrittää ilman tarkkaa yritykselle tehtyä tarjousta, vertai-

lussa käytettiin ohjelmistotoimittajien internet-sivuilta saatuja hinnoittelutietoja sekä sähköpostiky-

selyllä ohjelmistotoimittajilta saatuja tietoja hinnoittelusta ja hinnan muodostumisen perusteista toi-

meksiantajayrityksen kokoiselle yritykselle. 

 

Kullekin ohjelmalle laskettiin pisteet painokertoimella. Viidestä eniten pisteitä saaneista ohjelmis-

toista laadittiin toimeksiantajalle tarkempi raportti. Vertailutaulukko on esitetty liitteessä 1. 

 

Vertailussa mukana olleiden pilvipalveluohjelmistojen toimittajilta kysyttiin sähköpostitse ohjelmis-

ton hinnoittelun lisäksi selaintuesta, yhtäaikaisten käyttäjien määrästä, visuaalisten raporttien tu-

esta, tietoturvan toteuttamisesta ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten huomioimisesta. Näitä 

tietoja kysyttiin, jotta ohjelmistotoimittajilta saatiin tietoja, jotka eivät selvinneet kaikkien ohjelmisto-

toimittajien internet-sivuilta tai tulleet esille koekäytössä tai esittelyssä. Koska vertailuun tuli pilvi-

palveluohjelmistoja, kyselyyn lisättiin myös kysymykset tietoturvan toteutuksesta ja tietosuoja-ase-

tuksen huomioimisesta. Näitä näkökulmia ei otettu pisteytystaulukkoon mukaan, koska toteutu-

mista ei voi ohjelmistojen testauksessa todentaa, mutta toimeksiantaja joutuu mahdollista hankin-

tapäätöstä tehdessään pohtimaan molempia asioita. Sähköpostitse ohjelmistotoimittajille lähetetyt 

kysymykset on esitetty liitteessä 2. 
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4.4 Vertailussa mukana olleet ohjelmat  

4.4.1 Zoho Projects 

Zoho Projects- ohjelmiston kehittäjä on Zoho Corporation.  Yritys toimi vuodesta 1996 lähtien ni-

mellä AdventNet Inc, kunnes vuonna 2009 nimeksi vaihdettiin Zoho Corporation. Yrityksellä on 

toimistot USA:ssa, Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Singaporessa (Zoho 2017, viitattu 25.11.2017.) 

 

Zoho Project -ohjelmisto on pilvipalvelu ja toimii selaimella. Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, 

Safari, Edge. Ohjelman mobiilikäyttö on myös mahdollista. Zohossa käyttäjän aloitusnäkymä on 

graafinen ja käyttäjä voi säätää näkymäänsä. Käyttöturvallisuutta lisääviä ominaisuuksia ovat käyt-

täjän mahdollisuus määritellä kaksitasoinen kirjautuminen ja nähdä oman tunnuksen käytönseu-

ranta. Ohjelmistoon voidaan lisätä käyttäjiä omasta ja asiakasorganisaatioista.  

 

Zoho Project Free-versiossa voidaan määrittää asetuksia esimerkiksi henkilökohtaisille valinnoille, 

portaalin määrittelylle, projekteille ja ongelmien jäljittämiselle, kuvio 8. 

 

 

 

Kuvio 8. Zoho: esimerkki. 

 

Projektin perusnäkymä on graafinen, tietoja on paljon ja ruutua täytyy vierittää useita kertoja alas-

päin, jotta näkee kaikki graafiset kuvaajat. Projektien luominen on helppoa mutta projektille ei tule 

nimen lisäksi muuta tunnistetta. Projektille lisätään siihen osallistuvat henkilöt ja tehtävät. Tehtävät 
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voidaan määritellä kuuluviksi johonkin tehtävälistaan ja niille voi lisätä yksityiskohtaista lisätietoa ja 

määritellä riippuvuussuhteita. Käyttöliittymä on selkeä, mutta valintalistoja ja luokitteluja ei ole kai-

kille tiedoille olemassa. 

 

Ohjelmiston raportteihin kuuluu Gantt-kaavio, mutta muita raportteja on vähän tai niiden havainnol-

lisuus ei testauksessa käyteytyssä Free-versiossa avaudu katsojalle heti. Työajanseuranta ei kuulu 

Free-version ominaisuuksiin, joten sen käyttöä ja laskutettavien tuntien siirtoa ei voinut testata. 

Käyttöohjeen mukaan työajanseurannassa on mahdollista käyttää työajan nauhoitusta ja erotella 

laskutettavat ja ei-laskutettavat tunnit.  

 

Projekteista voidaan tallentaa järjestelmään monipuolista tietoa, mutta osa projektinhallintaan tar-

vittavista ominaisuuksista ei sisälly Zoho Projects -ohjelmaan. Internet-sivuilla olevan käyttöohjeen 

mukaan budjetointia, kustannusten seurantaa ja laskutusta varten on otettava käyttöön erikseen 

hinnoitellut Zoho Books tai Zoho Invoice -ohjelmat. Zoho Projects on synkronoitavissa yhteen myös 

muiden Zoho Corporationin tarjoaminen ohjelmistojen kanssa. (Zoho 2017, viitattu 25.11.2017.) 

 

Zoho Projects -ohjelmasta on tarjolla Free, Express, Premium ja Enterprise-versiot. Tallennustila, 

kuukausittainen projektien määrä, projektipohjien määrä, raportointiominaisuudet ja ajanhallinnan 

ominaisuudet paranevat siirryttäessä Express-versiosta Premium- tai Enterprise-versioon ja ovat 

versioiden hinnoitteluperusteita. Käyttäjien määrä on rajoittamaton kaikissa maksullisissa versi-

oissa. Zoho Books ja Zoho Invoice -ohjelmat ovat erikseen hinnoiteltuja ja niiden hinnoittelussa 

käyttäjämäärä on yksi hinnoitteluperuste. Zoho Projects -ohjelman version voi päivittää milloin ta-

hansa haluamaansa versioon. (Zoho 2017, viitattu 25.11.2017). 

 

Zohon internet-sivuilla on kerrottu, kuinka ohjelmiston tietoturvasta huolehditaan (Zoho 2017, vii-

tattu 25.11.2017). Yrityksen mukaan tietoturvassa huomioidaan fyysinen tietoturva, verkon tieto-

turva, henkilöturvallisuudesta sekä palvelujen ja toimintojen varmennuksesta ja yrityksen tietoturva 

on sertifioitu. Internet-sivuilla on myös kerrottu tietosuojavalmiudesta ja EU:n tietosuoja-asetuksen 

vaikutuksien ja mahdollisuuksien tiedostamisesta. Vuonna 2016 julkaistun lehdistötiedotteen (Zoho 

2016, viitattu 6.12.2017) mukaan avasi uudet palvelinkeskukset Irlannissa ja Hollannissa varmis-

taakseen eurooppalaisten asiakkaidensa tietojen säilytyksen Euroopan alueella. Dokumentista ei 

käy ilmi, onko palvelinkeskusten laitteiston hallinta EU:n ulkopuolisen palveluntarjoajan vastuulla.  
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4.4.2 Adminet 

Adminet on suomalaisen ohjelmistotalon Admicom Finland Oy:n kehittämä pilvipalveluna toimiva 

ohjelmistokokonaisuus, toiminnanohjausjärjestelmä, erityisesti talotekniikan, rakennusalan ja teol-

lisuuden tarpeisiin. Ohjelmisto koostuu eri moduuleista, joista voidaan ottaa käyttöön yritykselle 

tarpeelliset osiot kevyempänä sovelluspakettina. Kokonaisratkaisun tai sovelluspaketin lisäksi on 

mahdollista hankkia tilitoimistopalvelut tai omalle tilitoimistolle käyttäjätunnus asiakkaan järjestel-

mään. Järjestelmän mobiilikäyttö on tietyiltä osin mahdollista, esimerkiksi tehtyjen tuntien kirjaami-

nen. (Ruotsalainen, esittely 17.11.2017.) 

 

Ohjelmaan tutustuttiin Admicom Finland Oy:n järjestämässä esittelytilaisuudessa Skype-kokouk-

sessa. Pilvipalveluna toimivan Adminetin käyttöönotto on helppoa. Käyttäjät kirjautuvat omalla tun-

nuksellaan, jolloin kullekin käyttäjälle avautuu käyttäjäroolin mukainen näkymä. Projektinhallinta-

kokonaisuuteen kuuluvat osiot ovat näkymän välilehdillä ja tallennus etenee loogisesti. Järjestel-

mään perustetaan asiakkaat ja tallennetaan tarvittavat tiedot, joita työtilauksissa, tarjouksissa ja 

laskutuksessa hyödynnetään. Projekteista tallennetaan perustiedot tilaukselle, henkilöresurssit 

sekä tehtävät ja näiden perusteella muodostetaan kustannusarvio, joka tarjouksen hyväksynnän 

jälkeen muutetaan työtilaukseksi. (Ruotsalainen, esittely 17.11.2017.) 

 

Projekteille kirjataan tehdyt tunnit ja toteutuneet työt siirtyvät laskutettaviksi. Käyttäjän aloitusruu-

dulla muistutetaan eri vaiheissa olevista laskutusmääräyksistä tai laskuista. Ohjelmistossa voidaan 

tehdä osatuloutuksia ja seurata projektin toteutumista verrattuna suunniteltuun. Valmiusastetta voi-

daan seurata kustannus- tai laskutusperusteisesti. Ohjelmistossa olevan data-analysaattorin avulla 

voidaan porautua tutkimaan projektin tietoja ja tapahtumia tarkemmin. Projektin toteutumista voi-

daan seurata budjetoitujen kustannusten ja toteutuneiden kustannusten perusteella tai data-analy-

saattorin avulla. (Ruotsalainen, esittely 17.11.2017.) 

 

Ohjelmistossa ei ole vielä visuaalisia raportteja tai Gantt-kaaviota, mutta Gantt-kaavio aiotaan to-

teuttaa todennäköisesti vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Järjestelmässä on yleisten selainten 

tuki. Ohjelmiston hinnoittelu perustuu asiakasyrityksen liikevaihtoon ja käyttäjämäärään. (Ruotsa-

lainen, esittely 17.11.2017.) 

 

Järjestelmän tietoturvasta huolehditaan teknisillä ratkaisuilla ja salatulla tietoliikenteellä. Admicom 

Finland Oy:lle on vuonna 2017 myönnetty FINCSC sertifikaatti (Finnish Cyber Security Certificate). 
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(Ruotsalainen, sähköpostiviesti 29.11.2017.) Yrityksen internet-sivuilla kerrotaan, että Adminet-jär-

jestelmän palvelinkeskus on turvahenkilöstön jatkuvassa vartioinnissa ja kulunvalvonnassa käyte-

tään biometrisiä tunnistimia. Asiakkaan pääkäyttäjä voi antaa käyttäjille uusia salasanoja ja määri-

tellä työntekijän roolin mukaiset käyttöoikeudet. Käyttäjän tiedot nimikoituvat tallennustapahtumiin. 

(Admicom Finland Oy 2017, viitattu 3.12.2017). Tietosuoja-asetuksen voimaan tulo on huomioitu 

yrityksessä ja asiakkaita aiotaan tiedottaa tähän liittyvistä asioista erikseen (Ruotsalainen, sähkö-

postiviesti 29.11.2017). 

  

4.4.3 Teamwork Projects 

Teamwork.com perustettiin ja Teamwork Projects Manager julkaistiin vuonna 2007. Yrityksen ja 

ohjelmiston perustajia ovat Peter Coppinger ja Daniel Mackey, jotka työskentelivät aiemmin Digital 

Crew -nimisessä yrityksessä Irlannissa. Nykyään Teamwork Projects, Teamwork Chat ja Team-

work Desk muodostavat Teamwork.comin ohjelmistokokonaisuuden. (Teamwork.com 2017a, vii-

tattu 27.11.2017.) 

 

Teamwork Projects on Amazon EC2 Cloud -pilvipalvelussa toimiva projektinhallinta- ja tuntiseuran-

taohjelmisto, jossa on tuki selaimille Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Opera ja 

Google Chrome (Teamwork.com 2017a, viitattu 27.11.2017). Järjestelmään kirjautuessa avautuu 

dashboard, kojetaulumainen ruutu, jossa avautuvilta välilehdiltä käyttäjä näkee omat tärkeät pro-

jektitapahtumansa, esimerkiksi viimeiset toimintansa järjestelmässä, myöhässä olevat ja tulevat 

tehtävät sekä tulevat virstanpylväät ja tapahtumat. Näkymää voi myös säätää.  

 

Teamwork Projects Pro- versiossa on mahdollista säätää useita asetuksia, esimerkiksi yleisiä oh-

jelman käyttöön liittyviä asetuksia, tehtävien ja viestin pohjia, valita oletusprojekti ja kytkeä päälle 

integraatioita eri järjestelmiin, kuvio 9. 
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Kuvio 9. Teamwork.com: esimerkki 1. 

 

Ohjelmassa ei lisätä käyttäjiä, vaan projekteihin osallistuvat henkilöt kutsutaan lähettämällä heille 

ohjelmasta sähköposti. Myös ulkoisia käyttäjiä on mahdollista kutsua projekteihin, mutta heidän 

oikeutensa koskevat vain tiettyjä toimia, esimerkiksi päättää joitakin heille osoitettuja tehtäviä tai 

lähettää viestejä. Projektin lisäämisen yhteydessä projekti voidaan määritellä tietyn asiakkaan pro-

jektiksi, kutsua projektiin osallistuvat henkilöt, valita projektin tarpeelliset ominaisuudet ja jättää tar-

peettomat pois, syöttää aloitus- ja lopetuspäivämäärät ja projektin luokittelun. 

 

Projektille voidaan lisätä esimerkiksi tehtävälistoja virstanpylväitä, tehtäviä ja muistikirjoja, kuvio 

10. 

 



  

46 

 

 

Kuvio 10. Teamwork.com: esimerkki 2. 

 

Projektille lisätään tehtävälistat, virstanpylväät ja tehtävät, joille voidaan määritellä vastuuhenkilöt 

ja päivämäärät sekä useita muita ominaisuuksia. Projekteille ja tehtäville ei ole mahdollista määri-

tellä tunnisteita eikä perustamisessa ole käytössä valintalistoja. Projektin tarkastelussa näkymän 

voi vaihtaa Gantt-kaavion näkymäksi.  Tehtäville voidaan syöttää prosentteina toteutumistaso, joka 

päivittää tummemman värin tehtävän kohdalle Gantt-kaaviossa. Ohjelmassa on työtuntien tallen-

nusmahdollisuus sekä ajanoton käyttömahdollisuus. Laskutettavat tunnit voidaan erotella ja tun-

neista voidaan tehdä esimerkiksi Ecxel tai pdf-siirtotiedosto.  

 

Gantt-kaavion lisäksi projekteista saadaan joitakin raportteja, esimerkiksi työajasta, tehtävistä ja 

riskeistä. Teamwork.comin internet-sivuilla olevien tietojen ja Pro-version koekäytön perusteella 

muodostui käsitys, ettei ohjelmistossa budjetointia tai kustannusten seurantaa tai toteutuneiden 

kustannusten vertailua suunniteltuun.  

 

Ohjelmasta on tarjolla kolme eri versiota, ja mobiilikäyttö on mahdollista. Free forever -versio on 

tarkoitettu alle viidelle käyttäjälle, ja siinä voi olla kaksi aktiivista projektia yhtä aikaa. Versio sisältää 

perustoiminnot. Pro-versio on tarkoitettu 5-100 käyttäjälle, ja projektien määrä on rajoittamaton ja 

versioon kuuluu enemmän ominaisuuksia kuin ilmaiseen versioon. Enterprise-version käyttäjä- ja 

projektimäärä on rajoittamaton ja version tietoturvataso on korkeampi ja kertakirjautuminen on 

mahdollista. Pro-  ja Enterprise -version hinnoittelu perustuu käyttäjien määrään. (Teamwork.com 
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2017a, viitattu 27.11.2017.) Teamwork.comista kerrotaan, että Pro-version käyttäjäkohtainen kuu-

kausihinta on hieman edullisempi, jos koko vuoden käyttömaksut maksetaan kerralla kuukausittai-

sen maksun sijaan (Cashman, sähköpostiviesti 24.11.2017). 

 

Teamwork.comin internet-sivuilla kerrotaan laajasti tietoturvasta ja mainitaan esimerkiksi salasa-

nakäytännöt, reaaliaikainen varmuuskopiointi, salatut yhteydet, omien tietojen kopiointimahdolli-

suus, amerikkalaisen SSAE16-standardin mukaisen auditoinnin läpäisseet konesalit ja järjestel-

män käynnissä oloaika. Teamwork.com toimii Amazon Web Services (AWS) -ympäristössä, joiden 

turvallisuus on avaintekijä Teamwork.comin palvelujen turvallisuuden mittareissa. (Teamwork.com 

2017c, viitattu 27.11.2017). Tietosuojan osalta kerrotaan, että heidän omat tuotteensa tarjotaan 

Irlannissa sijaitsevasta datakeskuksesta, mutta tämä ei koske kaikkia kolmansien osapuolien pal-

veluja (Teamwork.com 2017b, viitattu 27.11.2017). 

4.4.4 StarBrix 

StarBrix on suomalaisen Raaseporissa toimivan yrityksen StarBrix International Oy:n tarjoama oh-

jelmisto. Ohjelmisto on pilvipalvelu ja toimii Apple Safari, Google Chrome, Edge, Internet Explorer 

ja Firefox Mozilla -selaimilla (StarBrix 2017, viitattu 28.11.2017.) Palvelu hyödyntää Microsoftin 

Azure -pilvipalvelua (Björk, sähköpostiviesti 27.11.2017).  

 

Ohjelmistoon kirjautuessa avautuu näkymä, jossa näkyvät käyttäjän omat projektit ja tehtävät. Nä-

kymässä on mahdollista valita näkyviin oletusarvona Gantt-kaavio. Sarakkeiden leveyttä ja Gantt-

kaavion näkymää pystyy säätämään.  

 

Ohjelmassa on paljon asetuksia, joilla omaa ympäristöä voidaan muokata, kuvio 11. Asetusten 

muutosnäytöt avautuvat pääotsikoista. 
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Kuvio 11. StarBrix: Esimerkki 1. 

 

Projektille voidaan tallentaa asiakastiedot, lähtökohdat, tilanne, tunnit, budjetti ja kytkennät. Tunnit 

voidaan määritellä kertymään projektin tehtäville tallennetuista työaikakirjauksista ja syöttää suun-

nitellut tuntien jakautumisprosentit resursseille. Tämän jälkeen projektille voidaan määritellä tehtä-

vät, suunnitellut tulot ja kustannukset sekä useita muita tietoja. Käyttäjille, projekteille ja tehtäville 

voidaan syöttää tuntihinnat ja projektin kustannukset voidaan määritellä kertymään tehtävien kus-

tannuksista. Tuntikustannusten lisäksi projektille on mahdollista tallentaa muita kuluja, esimerkiksi 

ostolaskujen tai matkalaskujen kuluja. 

 

Projektit ja tehtävät näkyvät Gantt-kaaviossa, kuvio 12. Kaavion aikataulunäkymän asteikkoa voi 

muuttaa. Raportoidut tunnit tallennetaan projektille ja ne tulevat näkyviin kaaviossa kapeampana 

eri värisenä janana suunnitelmajanan päälle. Suunnitelmaa kuvaavan janan väri muuttuu tehtävän 

toteutumisasteen mukaan. Toteutumisastetta voi muuttaa esimerkiksi syöttämällä uuden toteutu-

misprosenttiluvun ruudulla.  

 

 

 

Kuvio 12. StarBrix: esimerkki 2. 

 

StarBrixissä on laskutusmahdollisuus. Laskutettavat tunnit voidaan hakea automaattisesti lasku-

tukseen. Laskut voidaan merkitä suoritetuiksi. Tuntien tilan voi myös muuttaa laskutetuiksi ja tehdä 



  

49 

niistä Excel-siirtotiedoston toista laskutusohjelmaa varten. Käyttäjä voi valita kentät, joiden tiedot 

siirretään tiedostoon.  Projektille voi tallentaa suunnitellut tulot yhtenä tai useampana eränä ja myös 

syöttää myyntilaskujen suoritukset toteutuneina tuloina. 

 

Ohjelmassa on monipuoliset mahdollisuudet suunnitelman tallentamiseen ja toteuman seurantaan 

ja näihin ominaisuuksiin perehtymiseen joutuu varaamaan hieman aikaa.  Gantt-kaavion lisäksi 

ohjelmassa muita hyviä raportteja. Yksi selkeä raportti on projektimittari, jossa projektin tilanne on 

yhdellä ruudulla tarkasteltavissa.   

 

Ohjelmiston hinnoittelu määräytyy laskutushetkellä järjestelmässä olevien erityyppisten käyttäjien 

lukumäärän perusteella, eli käyttäjärooli vaikuttaa hintaan, mutta projektien määrä on rajoittama-

ton. Kuukausihintaan sisältyy tukipalveluja ja käyttöönoton yhteydessä annetaan lyhyt maksuton 

etäkoulutus. (Björk, sähköpostiviesti 27.11.2017.) 

 

Yrityksen internet-sivuilla kerrotaan, että tietoturvasta huolehditaan seuraavilla keinoilla: käyttäjä-

kohtaiset tunnukset ja salasanat, käyttäjien pääsy vain omiin tietoihinsa, salatut yhteydet, varmuus-

kopiointi ja siihen liittyvät lisätoimet ja tietoturvaohjelmistot. (StarBrix 2017, viitattu 28.11.2017.) 

Yritys on tietoinen EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulosta ja aikoo huomioida sen palveluntar-

jonnassa. (Björk, sähköpostiviesti 27.11.2017.)  

 

4.4.5 ValueFrame 

ValueFrame-ohjelmiston toimittaja on ValueFrame Oy, jonka Visma Solutions osti joulukuussa 

2016. Yrityksen pääkonttori on Helsingissä. ValueFramen projektinhallintajärjestelmä toimii pilvi-

palveluna, kuten myös yrityksen tarjoamat asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmät. 

ValueFramen järjestelmistä on tarjolla eri asiakastoimialoille sopivia versioita. Pienille yrityksille on 

tarjolla ValueFrame Start järjestelmä, jota voi laajentaa tarvittaessa. Tuettuja selaimia ovat Internet 

Explorer, Edge, Firefox ja Chrome. (ValueFrame Oy 2017, viitattu 29.11.2017.) 

 

ValueFramen aloitusnäkymä, pääsivu, on graafinen ja selkeä ja kokoaa työpöydälle käyttäjän ajan-

kohtaiset tai huomiota vaativat asiat. Työpöydän ruuduissa ja kuvaajissa on päivityspainike, joilla 

saa haettua järjestelmästä helposti ajantasaiset tiedot. Järjestelmän käyttäjille voidaan määritellä 
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käyttäjäroolit ja järjestelmään voi tallentaa erilaisia hinnastoja. Asiakkaiden hallinnassa voidaan 

tallentaa perustietoja ja viestintään liittyviä tietoja ja sinne tulevat näkyviin asiakkaalle tehdyt tar-

joukset ja asiakkaan projektit. 

 

Ohjelmistossa tallennetuista tarjouksista muodostuu projekti. Projektin voi perustaa ilman tarjousta. 

Työn ositus voidaan tehdä tallentamalla projekteille osaprojekteja ja osaprojekteille tehtäviä ja re-

surssit. Projektin koontinäkymässä, kuvio 13, näkyvät perustiedot, osaprojektit, resursointi, budjetti, 

alihankinnat ja muut ostot sekä maksuerät. Tietoja pääsee lisäämään koontinäkymän kautta. 

 

 

 

Kuvio 13: ValueFrame: esimerkki 1. 

 

ValueFrame-ohjelmassa on mahdollista tehdä tuntikirjaukset joko suoraan osaprojektille tai tehtä-

välle tai käynnistää ajanotto ja tallentaa tuntikirjaus samalla, kun ajanotto lopetetaan. Jos ajanottoa 

ei kirjata heti, se on mahdollista kohdistaa projektille myös myöhemmin.  

 

Laskutusta varten voidaan ajaa luettelo laskuttamattomista tapahtumista. Ruudulle avautuvasta 

luettelosta voidaan siirtyä jonkin laskuttamattoman tapahtuman kautta asiakkaan laskutukseen ja 

muodostaa laskut. Ohjelmistossa on valmiita rajapintoja useisiin taloushallinnon ohjelmistoihin, 

joita voidaan hyödyntää laskujen siirrossa reskontraan. Laskujen suoritusten seurantaa ohjelmis-

tossa ei ole mahdollista tehdä. 
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Ohjelmiston raportit on koottu selkeästi yhdelle näytölle, kuvio 14. Raportit ovat numerotietoraport-

teja, jotka saa vietyä Excel- tai pdf-tiedostoksi. Raporttinäkymässä ei ole Gantt-kaaviota valitta-

vissa, mutta yrityksen mukaan se lisätään asiakkaan toiveesta ratkaisuun mukaan (Tapaninen, 

sähköpostiviesti 22.11.2017.) 

 

 

Kuvio 14. ValueFrame: esimerkki 2. 

 

ValueFrame on monipuolinen ja selkeäkäyttöinen ohjelmisto. Graafisten näkymien käyttö tekee 

siitä havainnollisen. Tallennusta helpottaa valikoiden ja valintalistojen käyttö. Ohjelmistoon on run-

saasti tarjolla maksullisia lisäpalveluja ja rajapintoja useisiin taloushallinnon järjestelmiin.  

 

ValueFramen hinnoittelu perustuu käyttäjien määrään ja järjestelmän laajuuteen. Järjestelmän 

käyttöönottoprojektista ja mahdollisesti käyttöön otettavista ohjelmistorajapinnoista veloitetaan 

erikseen. (Tapaninen, sähköpostiviesti 24.11.2017.)  

 

Yrityksestä kerrotaan ValueFrame-ohjelmiston tietoturvan koostuvan monien asioiden summasta 

aina järjestelmäarkkitehtuurista hyviksi havaittujen toimintamallien ohjeistukseen. Tietoturva huo-

mioidaan yrityksessä käytössä olevan tietoturvan kerrosmallin osa-alueiden jokaisella tasolla. (Ta-

paninen, sähköpostiviesti 24.11.2017.) 

 

Tietosuojan osalta ValueFrame noudattaa Visma-konsernin käytäntöjä (Tapaninen, sähköposti-

viesti 24.11.2017). Visma-konserniin kuuluvat yritykset sijaitsevat Serbiassa olevaa liiketoimintaa 

lukuun ottamatta EU/ETA-alueella ja yhtiö kertoo soveltavansa niihin eurooppalaisia tieto- ja yksi-

tyisyydensuojasäädöksiä sekä direktiivejä. Konsernissa otetaan parhaillaan käyttöön EU:n tieto-

suoja-asetuksen määräyksiä. Käyttäessään EU:n ulkopuolisia alihankkijoita tietojen käsittelyssä, 

Visma kertoo tekevänsä heidän kanssaan tietojenkäsittelysopimuksen asiakkaiden yksityisyyden 
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suojaamiseksi ja varmistavansa, että sopimus perustuu EU:n vakiosopimuslausekkeisiin ja että 

Yhdysvalloissa sijaitsevalla alihankkijalla on EU/US Privacy Shield -sertifiointi. (Visma 2017b, vii-

tattu 29.11.2017.) 

 

4.4.6 Visma Severa 

Visma-konserni toimii 12 maassa Euroopassa ja yhtiön pääkonttori on Oslossa. Yritys on perustettu 

vuonna 1996 ja sen toiminta Suomessa alkoi vuonna 2001. Vismaan kuuluvia yrityksiä on Suo-

messa kymmenen, ja yksi näistä on Visma Severa -ohjelman tarjoava Visma Solutions Oy. (Visma 

2017a, viitattu 29.11.2017.) 

 

Visma Severa on pilvipalveluna tarjolla oleva ohjelmisto, jossa on tuki kaikille selaimille. (Tuuva, 

sähköpostiviesti 24.11.2017.)  Ohjelmistoversioita on kolme: Basic, Premiun ja Enterprise, joista 

Basic on pienen yrityksen ohjelmistokokonaisuus. Kaikkien versioiden mobiilikäyttö on mahdollista. 

(Visma 2017a, viitattu 29.11.2017.)  

 

Ohjelmistoon kirjauduttuaan käyttäjä pääsee muokkaamaan hänelle avautuvaa työpöytää asetta-

malla ruudun oikeassa reunassa olevasta painikkeesta muokkaustilan päälle. Elementtejä voi siir-

tää ja niiden koko voi muokata ja asetukset jäävät voimaan, kun muokkaustilan ottaa pois päältä. 

Käyttäjille on mahdollista määritellä käyttäjiin, organisaatioon, asiakkaisiin, työhön, tunteihin ja mat-

koihin sekä laskutukseen liittyviä asetuksia. Lisäksi on mahdollista määritellä järjestelmään val-

miiksi tiettyjä onnistumisen mittareita. 

 

Käyttöliittymässä päänavigaatio on vasemmassa reunassa ja valitsemalla aihealueen ruudulle päi-

vittyy käyttäjälle ajankohtaisia asioita tai koontinäkymiä aihealueen tietoihin. Vasemman reunan 

navigaatiossa on erotettu toisistaan myyntivaiheessa ja käynnissä olevat projektit. Myyntityön li-

sääminen on helppoa ja lisäyksen jälkeen tiedot siirtyvät työpöydälle graafiseen näkymään. 

 

Myyntityön perusteella voidaan sopimuksen synnyttyä perustaa projekti määrittelemällä Projekti-

suunnitelma -valinnalla (ks. kuvio 15.) tarpeelliset tiedot ja sulkemalla myyntityö tilaukseksi. 
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Kuvio 15. Visma Severa: esimerkki 1. 

 

Projektille voidaan lisätä vaiheita ja niille lisämäärityksiä, ja ne päivittyvät ruudulla näkyvään Gantt-

kaavioon. Lisäksi voidaan määritellä projektin taloustiedot, käytettävät hinnat ja maksuerät. Aika-

taulu-valinnan alta voidaan valita kalenteri, tehtävälista tai projektien Kanban-näkymä. 

 

Projektin tuntikirjaukset voidaan tehdä Tunnit ja kulut -näkymässä joko suoraan tai projektin aktivi-

teetistä. Laskutuksessa voidaan valita useita laskuttamattomia eriä ja luoda niistä vedokset, jotka 

tarkastetaan ja tallennetaan valmiiksi, kuvio16. Laskuista saadaan näytölle joko laskulista tai Kan-

ban-näkymä. 

 

 

 

Kuvio 16. Visma: esimerkki 2. 

 

Visma Severassa on erittäin paljon valmiita havainnollisia numerotietoa sisältäviä ja visuaalisia ra-

porttimalleja eri osa-alueilla. Lisäksi käyttäjä pystyy määrittelemään raporttimalleihin haluamansa 
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kentät, niiden järjestyksen ja haluamansa suodattimet ja tekemään siirtotiedostot Excel- taulukkona 

tai csv-tiedostona. Ohjelman käyttöliittymä on selkeä ja ohjelmaa on helppo käyttää. 

 

Visma-konseni kertoo kotisivuillaan sitoutuneensa käyttämään kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hal-

linnollisia menetelmiä asiakkaidensa tietojen turvaamiseksi. Visman mainitsemia tietoturvatoimen-

piteitä ovat suojatut ympäristöt, johon on pääsy vain työssään tietoja käyttävillä henkilöillä, toi-

mialan standardien vaatimukset täyttävä maksutietojen salaaminen ja käyttöoikeuksien ennakko-

todennus. (Visma 2017a, viitattu 29.11.2017.) 

  

Tietosuojan osalta Visma Solutions Oy noudattaa Visma-konsernin käytäntöjä (Tuuva, sähköpos-

tiviesti 24.11.2017). Visma-konserniin kuuluvat yritykset sijaitsevat Serbiassa olevaa liiketoimintaa 

lukuun ottamatta EU/ETA-alueella ja yhtiö kertoo soveltavansa niihin eurooppalaisia tieto- ja yksi-

tyisyydensuojasäädöksiä sekä direktiivejä. Konsernissa otetaan parhaillaan käyttöön EU:n tieto-

suoja-asetuksen määräyksiä. Käyttäessään EU:n ulkopuolisia alihankkijoita tietojen käsittelyssä, 

Visma kertoo tekevänsä heidän kanssaan tietojenkäsittelysopimuksen asiakkaiden yksityisyyden 

suojaamiseksi ja varmistavansa, että sopimus perustuu EU:n vakiosopimuslausekkeisiin ja että 

Yhdysvalloissa sijaitsevalla alihankkijalla on EU/US Privacy Shield -sertifiointi. (Visma 2017b, vii-

tattu 29.11.2017.) 

4.4.7 Taimer 

Taimerin tuotehistoria on alkanut vuonna 2010 ja se on suomalaisen Taimer Oy:n kehittämä ohjel-

misto, joka on tarjolla pilvipalveluna. Taimer on parhaillaan julkaisemassa kahta uutta ohjelmaver-

siota. Toinen on Starter-ilmaisversio ja toinen pienten tiimien Team-versio, ja samalla yritys tavoit-

telee kansainvälisiä markkinoita. Isommille tiimeille on tarjolla Business-versio ja useamman yrityk-

sen hallinnoijille Enterprise-versio. Business- ja Enterprise laajempia versioita, joissa ovat yhdistet-

tyinä myynnin ja asiakkuuden hallinta, projektinhallinta sekä taloushallinnon ja raportoinnin osa-

alueet. (Taimer Oy, viitattu 29.7.2017.) Taimerissa on tuki Safari, Firefox ja Chrome-selaimille (Pat-

rakka, sähköpostiviesti 28.11.2017). 

 

Tässä työssä testattiin isommille tiimeille tarkoitettua Business-versiota. Ohjelmaan kirjautuessa 

avautuu työpöytä, jossa ovat näkyvissä käyttäjän ajankohtaiset ilmoitukset, tehtävälista, kalenteri 
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ja tiimiviestintäväline. Ohjelmassa voidaan määritellä monipuolisesti käyttäjän omien asetusten li-

säksi pääkäyttäjän työkalut, käyttäjät ja käyttäjäryhmät, ohjelman asetukset, tilauksen hallinta ja 

lisäosta, yrityksen perustiedot, tuntihinnasto ja tunnisteet ja luokittelutekijät. Henkilöihin voidaan 

tallentaa oman henkilöstön tietoja tai ulkoisen organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja ja yrityk-

siin voidaan tallentaa eri tavoin luokiteltuja asiakasyritysten tietoja tai kumppaniyritysten tietoja.  

 

Projekteja voidaan luokitella projektitason mukaan, eli onko kyseessä vasta myyntivaiheessa oleva 

vai jo käynnistynyt projekti. Projekteille voidaan lisätä aktiviteetteja, tehtäviä ja resursseja, talous-

lukuja, hinnasto, ostotilauksia, toteutuneita kuluja ja laskutustietoja. Tuntikirjaukset voidaan tehdä 

suoraan projektille tai käynnistää ajanotto ja sen päättyessä kirjata kulunut aika projektille. Tunti-

kirjausten tallennuksessa ei erotella laskutettavia tunteja, mutta työlajin kautta tämä olisi todennä-

köisesti mahdollista. Projektille voidaan tallentaa matka- ja ostolaskuja ja hyväksyä ne. Myyntilas-

kut näkyvät luokiteltuina laskujen tilan mukaan ja laskuille on mahdollista tallentaa suoritustieto tai 

tehdä huomautus- tai hyvityslasku. Myyntilaskut voi siirtää tiettyjen tilitoimistojen järjestelmiin tai 

lähettää verkkolaskuina.  

 

Taimerissa on tarjolla numerotietoa sisältäviä seurantaraportteja ja resurssien varauksesta visuaa-

linen raportti, mutta ohjelmasta ei koekäytössä löytynyt Gantt-kaaviota eikä visuaalisia raportteja, 

joissa voisi verrata suunnitelmaa ja toteutumaa. Ohjelman raportit löytyvät selkeästi yhtenä koko-

naisuutena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Kuviossa 17 on kaavio resursoinnista henkilöittäin. Kaa-

vion voisi muodostaa myös asiakkaittain. 

 

 

 

Kuvio 17. Taimer: esimerkki. 
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Taimerin hinnoittelu perustuu lähinnä ominaisuuksien laajuuteen (Patrakka, sähköpostiviesti 

28.11.2017). Lisäpalveluista, esimerkiksi tilitoimistojen rajapinnoista, laskutetaan erikseen (Taimer, 

2017, viitattu 30.11.2017). 

 

Taimer Oy kertoo käyttävänsä Suomessa sijaitsevia palvelimia tietojen käsittelyssä. EU:n tietosuo-

javaatimuksien mukainen kartoitus on heillä valmistumassa ja vaatimukset otetaan huomioon toi-

minnassa. (Patrakka, sähköpostiviesti 28.11.2017.) 

 

4.4.8 Lemonsoft 

Lemonsoft Oy on vuonna 2006 perustettu suomalainen ohjelmistotalo, jonka päätuote on Lemon-

soft-yritysohjelmisto. Ohjelmisto on tarkoitettu yrityksille kokonaisratkaisuksi, mutta se koostuu mo-

duuleista, joista voidaan muodostaa asiakkaan tarvitsema kokonaisuus. Lemonsoft-ohjelmistoa on 

jo yli kolmen ajan tarjottu pilvipalveluna ja jota kutsutaan nimellä LemonOnline. (Lemonsoft Oy 

2017a, viitattu 1.12.2017.)  

 

Ohjelmistosta on olemassa paikallisesti asennettava versio. jonka asennus ja käyttöönotto on oh-

jeistettu LemonNethelp-käyttöohjeessa. Asennuspaketit paikallista asennusta varten ovat saata-

villa Lemonsoftin extranetin kautta, jonne täytyy kirjauta Lemonsoftin käyttäjätunnuksella. Ohjeis-

tuksen mukaan verkkoympäristöön asennusta varten tarvitaan ylläpidettävä palvelin, johon asen-

netaan SQL Server sekä muita ohjelmistoalustaan tarvittavia ohjelmia. Asennuksen jälkeen mää-

ritettäviä asetuksia on paljon ja asiakkaan on itse huolehdittava ohjelmiston ja tietokannan päivi-

tyksistä sekä lisenssienhallinnasta. Yritys toteaakin pilvipalveluversion olevan helppo vaihtoehto 

asiakkaalle verrattuna omalle palvelimelle asennettavaan versioon.  (Lemonsoft Oy 2017b, viitattu 

1.12.2017).  

 

Lemonsoft-ohjelmistoon ei ollut testikäyttöympäristöä, joten ohjelmistoon tutustuttiin yrityksen koti-

sivuilla olevan materiaalin ja käyttöohjeen, LemonOnline-ohjeen avulla sekä työasemaversion Le-

monNethelp -ohjeen avulla. Työasemakohtaisen version ohjeiden kerrottiin pätevän projektinhal-

lintaan myös pilvipalveluversiossa (Lemonsoft Oy 2017d, viitattu 2.2.2017). 
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Projektinhallinta jakautuu kahteen eri lisenssiin, Lemonsoft Projektinhallintaan ja Lemonsoft Pro-

jektinseurantaan. Projektinseurannassa kohdistetaan myynnit, ostot, työtunnit ja tapahtumat pro-

jektille. Tapahtumia voi tarkastella projekteittain ja tulostaa kustannuslaskelman. Projektinhallinta-

ohjelmalla projektille voi määritellä ohjausryhmän ja vaiheistaa projektin eri vaiheisiin sekä määri-

tellä maksupostit. (Lemonsoft Oy 2017b, viitattu 1.12.2017.) 

 

LemonOnline tukee kaikkia nykyaikaisia selaimia, myös mobiiliselaimia. Samanaikaisten käyttäjien 

määrää ei ole rajoitettu ja käyttäjähallinta perustuu käyttäjäkohtaisiin lisensseihin. (Kalliola, sähkö-

postiviesti 29.11.2017.) Käyttöohjeen mukaan LemonOnline esittää tiedot tiiviissä näkymissä, joista 

voi tarkentaa yksittäiseen tietoon saakka. Ohjelmassa on ns. keskus, eli ohjelman keskeiset asiat 

kokoava näyttö, joka koostuu erilaisista paneeleista. Paneeleista voi laajentaa listanäyttöön, josta 

voi edelleen porautua yksittäiseen tietoon. (Lemonsoft Oy 2017c, viitattu 2.12.2017.) 

 

LemonOnlineen kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, minkä jälkeen voidaan perustaa 

lisää käyttäjiä ja määrittää erilaisia asetuksia, esimerkiksi projektinvaiheita, työkustannusten hintoja 

ja malliprojekteja. Projekti voidaan perustaa joko suoraan projektina tai myyntitilaukselta. Projektien 

tunnisteina toimivat nimi ja numero ja projekteille määritellään projektinvaiheet ja resurssit. Budjetit 

ja maksupostit määritellään projektinvaiheille. Yrityksen internet-sivuilta ei selviä yksiselitteisesti, 

kuuluvatko työajankirjaus tai myyntilaskujen kohdistamiseen tarvitaan laskutusmoduuli projektin-

hallintalisenssiin vai pitääkö niille hankkia erilliset lisenssit. Ohjelmassa on Gantt-kaavionäkymä ja 

erilaisia raportteja voidaan ajaa joko dynaamista raportointia ja Crystal Reportsia hyödyntäen. (Le-

monsoft Oy 2017b, viitattu 1.12.2017.) 

 

Ohjelmiston hinnoittelu perustuu moduulien määrään ja käyttäjien tarvitsemiin käyttöoikeuksiin, joi-

den perusteella muodostuu lisenssien kuukausihinta pilvipalveluratkaisussa tai ostettavien lisens-

sien hinta paikallisesti asennetussa versiossa sekä lisenssien ylläpitokustannukset. (Kalliola, säh-

köpostiviesti 29.11.2017.) Ohjelmiston lisenssien lisäksi pilvipalveluversiossa maksetaan alusta-

palveluista, joiden hintaa voi selvittää yrityksen sivuilta löytyvällä laskurilla (Lemonsoft Oy 2017a, 

viitattu 1.12.2017). 

 

Lemonsoft-ohjemiston pilvipalveluversion tietoturvasta kerrotaan, että tietokannat sijaitsevat suo-

jatussa ympäristössä ja autentikointi tehdään salatussa verkkoyhteydessä käyttäjälle toimitetulla 

käyttäjätunnuksella. Asiakkaan omalle palvelimelle asennetun ohjelmiston tietoturva on asiakkaan 

omalla vastuulla. (Kalliola, sähköpostiviesti 29.11.2017.)  
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Kalliola (sähköpostiviesti 29.11.2017) kertoo, että Lemonsoft Oy tulee huomioimaan EU:n tieto-

suoja-asetuksen asettamat vaatimukset myös operaattoriroolissa, kun asiakas itse on rekisterinpi-

täjä ja päivittää asiaa koskevat tiedot internet-sivuilleen. Lemonsoft Oy tuottaa konesalin alustarat-

kaisut itse (Lemonsoft Oy 2017a, viitattu 1.12.2017). 

4.4.9 Microsoft Project 2016 

Microsoft Project 2016 -ohjelmistosta on saatavilla Standard ja Professional-versiot paikallisena 

ratkaisuna. Standard-versio sisältää projektien aikataulutuksen ja kustannuslaskelmat, tehtävien 

hallinnan sekä raportoinnin ja liiketoimintatiedot. Professional-versio sisältää lisäksi resurssien hal-

linnan ja verkkotyöskentelyn työkaluja, ks. kuvio 18. 

 

 

Kuvio 18. Microsoft: esimerkki 1. 
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Microsoft tarjoaa myös pilvipalveluratkaisuna Project Online -palvelupaketteja. Palvelupaketteja on 

olemassa kolme eri versiota Essentials, Professional ja Premium, joihin kaikkiin kuuluu Project-

sovelluksen asennettu, ajan tasalla oleva täysversio, mutta lisäksi kokonaisen projektisalkun ja 

projektinhallintatyökalut verkossa. Online-palvelupaketit ovat tarjolla Office365-käyttäjille. 

 

Tässä vertailussa ladattiin koekäyttöön ilmaiseksi kokeiluajaksi Microsoft Project 2016 Professional 

-versio. Apuna tutustumisessa käytettiin Kari Keinosen e-kirjaa Microsoft Project 2016: käytön pe-

rusteet, joka on luettavissa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tunnuksilla oppilaitoksen kir-

jaston tarjoamien e-aineistojen kautta.  Sovelluksen käytön voi aloittaa valitsemalla käyttöön jonkin 

valmiista projektin mallipohjasta tai tyhjästä pohjasta. Aloitusnäkymänä on oletusarvoisesti Gantt-

näkymä, jossa vasemmalla on tehtävälistaus ja oikealla Gantt-kaavio. Näiden yläpuolella on näky-

vissä aikajana, jonka avulla saa yleiskuvan koko projektin aikataulusta. 

 

Aluksi määritellään projektin alkuasetuksina viikoittainen työaika, päivittäinen työaika ja vapaapäi-

vät. Asetuksissa voidaan määritellä kaikille projekteille voimaan esimerkiksi tehtävien ajoitusmene-

telmä ja ajoituksen perusteet sekä oletustehtävälaji ja valuutta. Projekteille luodaan tehtävät ja nii-

den kesto automaattista ajoitusta käytettäessä. Tehtävien ajoitus voidaan määritellä myös manu-

aalisesti aloitus- ja lopetuspäivämäärillä. Tämän jälkeen määritellään projektin perustiedot ja teh-

tävien ajoituksen asetukset. (Keinonen 2016, 30 – 35.) 

 

Projektille luodaan yhteenvetotehtävä ja sen jälkeen päätehtävät, näille alitehtävät ja virstanpylväät 

sekä tehtävien riippuvuudet (Keinonen 2016, 39 – 45). Kuviossa 19 on näkyvillä tehtävälistaus ja 

aikataulu ja Gantt-kaavio. 

 

 

 

 

Kuvio 19. Microsoft: esimerkki 2. 
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Ohjelmassa voidaan tallentaa tarvittavat henkilöresurssit ja resurssien työkustannukset. Kustan-

nukset voidaan määrittää kertymään työn etenemisen mukaan. Resurssit kiinnitetään tehtäviin ja 

kiinnitykset saadaan näkyville Gantt-kaavioon. Ohjelma huomauttaa, mikäli aikataulussa on jotakin 

ongelmia, esimerkiksi yli- tai aliresursointia, ja näitä voidaan korjata. Projektille voidaan syöttää 

myös kiinteitä kustannuksia tai materiaalikustannuksia. Ohjelma voi myös laskea projektin kriittisen 

polun. Tämän jälkeen tallennetaan projektin runkosuunnitelma ja aikataulu, mutta runkosuunnitel-

maa voi muuttaa vielä, jos aikataulusta puuttuu oleellisia tehtäviä. 

 

Toteutumisen seuranta tapahtuu yksinkertaisimmin syöttämällä projektien tehtävien toteutumisen 

aste haluttuna ajankohtana. Toteutumisaste näkyy Gantt-kaaviossa tehtävän aikajanassa eri väri-

senä sekä prosenttilukuna. Ohjelma laskee koko projektin valmiusasteen näiden perusteella. Oh-

jelmassa on myös mahdollista syöttää esimerkiksi erilliseen tuntikirjausohjelmaan kerättyjä todelli-

sia työtunteja päiväkohtaisessa näkymässä tehtävään liitetyille resursseille. Erilaisia visuaalisia ra-

portteja projektin yleisnäkymästä, resursseista, tehtävistä ja kustannuksista on paljon ja lisäksi 

käyttäjä voi määritellä omia raportteja. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön toimeksiannossa mainittiin projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmistojen kartoitus 

yrityksen määrittelemien tarpeiden perusteella, vaihtoehtoisten ohjelmien koekäyttö ja raportointi 

ohjelmistojen ominaisuuksista sekä mahdollisesti valitun ohjelmiston käyttöönotto ja räätälöinti yri-

tyksen käyttöön. Opinnäytetyön aloituskeskustelussa pohdittiin, riittääkö opinnäytetyölle varattu 

tuntimäärä ohjelmiston käyttöönottoon ja käyttöönotto rajattiin lopulta pois ohjausseminaarissa. 

 

Ohjelmistojen vertailu ei ollut helppoa. Eri ohjelmistoissa ominaisuuksia on toteutettu eri tavoin ja 

usein piti pysähtyä etsimään, löytyykö tietty ominaisuus ohjelmasta suoraan vai toteutuuko se jon-

kin erikseen hinnoitellun ohjelmisto-osan kautta.  Lisäksi ominaisuuden toteutuksen soveltuvuus 

toimeksiantajan vaatimuksiin ei ollut aina itsestään selvää, vaan asioita joutui pohtimaan pistey-

tystä varten. Kun vain yksi henkilö koekäyttää ohjelmistoa, voi jäädä jotakin oleellista huomaamatta 

ja näkemys on joka tapauksessa jollakin tasolla subjektiivinen, vaikka arvioija pyrkisi olemaan ob-

jektiivinen ja arvioimaan toimeksiantajan asettamien vaatimusten näkökulmasta.  

 

Kahdesta ohjelmasta puuttui koekäyttömahdollisuus, joten kaikkien ohjelmistojen vertailua ei voinut 

tehdä samanlaisista lähtökohdista. Henkilökohtaisesti esitellystä ohjelmistosta muodostui nopeasti 

kohtuullisen selkeä käsitys. Käyttöohjeen perusteella tutustuminen ei ole verrattavissa siihen, että 

pääsisi käyttämään itse järjestelmää. 

 

Hinnoitteluperusteet, ohjelmistojen laajuus ja mahdollisesti tarvittavat lisäosat vaihtelevat eri ohjel-

mistotoimittajilla. Osalla pilvipalveluiden toimittajista hinnat ovat näkyvillä internet-sivuilla, osa ei 

ilmoita tarkkoja hintoja vaan tekee yrityksen tilanteeseen perehtymisen jälkeen yksilöidyn tarjouk-

sen. 

 

Tällä hetkellä projektinhallintaohjelmistoissa on siirrytty pilvipalveluihin. Internetistä hakemalla tar-

jolle tuli lähinnä pilvipalveluiksi osoittautuneita ohjelmistoja ja toimeksiantajan mainitsemat ohjel-

mistot olivat pilvipalveluina tarjolla. Pilvipalvelu on helppo ottaa käyttöön ja palvelun hankkijalta ei 

mene aikaa ohjelmiston ja tietokannan asennukseen, päivityksiin ja ylläpitoon, mutta tietoturva- ja 

tietosuoja-asioihin on perehdyttävä tarkemmin ennen valintaa.  
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Vakavasti otettavat pilvipalveluiden tarjoajat pyrkivät nykyään toimimaan siten turvallisuudesta 

huolehditaan asiakkaiden tarpeet huomioiden, mutta palveluntarjoajaa valitessa kannattaa pereh-

tyä mahdollisiin sertifiointeihin, ulkoisiin auditointeihin tai palveluntarjoajan omiin dokumentteihin 

palvelun käytännön toimista ja teknisistä toteutuksista. Palveluntarjoajan muiden tuotteiden ja mai-

neen perusteella on mahdollista tehdä varovaisia johtopäätöksiä. (Viestintävirasto 2014, viitattu 

20.9.2017.) 

 

Pilvipalveluiden toiminta on yleensä varmistettu kahdennetulla palvelulla tai varmuuskopioimalla 

tietosisältö turvalliseen paikkaan. Varmuuskopioinnit ja kahdennukset voivat sijaita maantieteelli-

sesti hajallaan jopa eri puolilla maapalloa, jotta palveluntarjoaja voi turvata palvelun keskeytykset-

tömän jatkumisen, jos yksi toimintapiste lakkaa toimimasta. Palveluntarjoaja voi käyttää alihankki-

joita, joiden palvelinkeskukset tai muu kapasiteetti voivat sijaita maantieteellisesti hajallaan. Pilvi-

palvelussa oleva tieto on siis tallennettuna useaan paikkaan samaan aikaan ja tieto voi myös olla 

liikkeellä tietovirrassa, jolloin se käy matkan varrella sijaitsevien tietoliikennelaitteiden välimuistissa. 

(Viestintävirasto 2014, viitattu 20.9.2017.)  

 

Tietojen kahdentaminen ja varmuuskopioiminen sekä kulunvalvonta kuuluvat fyysiseen turvallisuu-

teen. Pilvipalvelun käyttäjä joutuu selvittämään ja huomioimaan mahdollisissa sopimuksissa tieto-

jensa maantieteellisen sijainnin pystyäkseen täyttämään EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Teknisen tietoturvan kannalta tietoliikenteen salaus on oleellista. Salauksen päällä olon voi varmis-

taa osoitteen etuliitteestä https:// tai lukon kuvasta osoitekentässä. Tekniseen tietoturvaan kuuluvat 

käyttäjähallinnan luotettava toteuttaminen sekä ohjelmistojen päivityskäytännöt. (Viestintävirasto 

2014, viitattu 20.9.2017.)  

 

Opinnäytetyössä vertailussa mukana olleiden ohjelmistotoimittajien internet-sivuilta löytyvien tieto-

jen ja sähköpostilla saatujen vastausten mukaan muodostui käsitys, että käytössä erilaisia toimin-

tatapoja. Konesalipalvelut tuotetaan Suomessa tai eri puolilla Eurooppaa tai hyödynnetään kol-

mannen osapuolen, esimerkiksi Amazonin tai Microsoftin, pilvipalvelualustoja. Kahdentamisen 

mainitsivat lähes kaikki toimittajat ja salatun tietoliikenteen käytön kaikki toimittajat. Ohjelmistoihin 

kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja yrityksen pääkäyttäjä voi luoda tarvittavat 

tunnukset ja määritellä käyttäjäroolit. Yhdessä ohjelmistossa käyttäjät kutsuttiin projektin käyttäjiin 

lähettämällä ohjelmistosta sähköposti.  
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Ohjelmistojen tulossa olevista päivityksistä löytyi tietoa vaihtelevasti. Opinnäytetyössä tehdyn oh-

jelmistojen koekäytön aikana yhden toimittajan internet-sivuilta löytyi tietoa säännöllisistä päivi-

tysajoista, yhdellä oli tietoa tulevasta päivityksestä, mutta useissa ohjelmistoissa käyttäjälle tuli oh-

jelmaan kirjautuneena näkyviin tiedote tulevasta päivityksestä. Yhdestä ohjelmasta tuli sähköpos-

tiviesti tulevasta päivityksestä. Yhdellä toimittajilla oli järjestelmän käytettävyysajasta tieto internet-

sivuillaan.  

 

Eri asiakkaiden tiedon erottelu pilvipalvelussa voidaan tehdä loogisesti tai fyysisesti. Turvallisinta 

on fyysinen erottelu, jolloin jokaisella asiakkaalla on käytössä omalla virtuaalisella tai fyysisellä pal-

velimella toimiva oma instanssi käytettävästä ohjelmasta. Looginen erottelu tarkoittaa saman oh-

jelmiston käyttöä mutta pääsynhallinnan avulla erotettua käyttöympäristöä. Looginen erottelu voi 

myös tarkoittaa, että asiakkaalla on oma instanssi käytettävästä ohjelmasta, mutta instanssit toimi-

vat samalla virtuaalisella tai fyysisellä palvelimella. Loogisessa erottelussa riskinä on tietosisällön 

paljastuminen toiselle asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle esimerkiksi virheellisen asetuksen 

tai ylläpitotoimen vuoksi. (Viestintävirasto 2014, viitattu 20.9.2017.) 

 

Pilvipalveluissa noudatetaan erilaisia käytäntöjä asiakkaan tiedon tuhoamisen suhteen. Kannattaa 

selvittää, mitä tiedoille tapahtuu, kun ne poistetaan käyttäjien toimesta tai kun asiakassuhde päät-

tyy. (Viestintävirasto 2014, viitattu 20.9.2017.)  Hyödyllistä on myös selvittää, kuinka oman tietosi-

sältönsä saa tarvittaessa siirrettyä pois palvelusta. 

 

Asiakkaiden tietojen erottelusta ei löytynyt tietoa kuin yhden vertailussa mukana olleen ohjelmiston 

toimittajan internet-sivuilta. Sivustolla mainittiin asiakkaiden tietojen sijaitsevan erillisissä tietokan-

noissa. Asiakkaan tietojen tuhoamisesta tai siirtämisestä ei löytynyt tietoa ohjelmistotoimittajien in-

ternet-sivuilta.  

 

Pilvipalveluita hankkivan organisaation on hyvä tarkistaa omat sopimusvelvoitteensa ja onko sopi-

muksissa rajoituksia tietojen siirrolle ulkomaille. Pilvipalvelujen käytöstä etukäteen tehtävässä ris-

kianalyysissä organisaatio harkitsee palvelusta saatavaa hyötyä verrattuna riskiin ja viedäänkö pal-

veluun omaa tietoa vai kolmatta osapuolta koskevaa tietoa. Kun tiedot liittyvät kolmanteen osapuo-

leen, on tärkeää harkita ja rajata pilvipalveluihin tallennettavat tiedot. (Viestintävirasto 2014, viitattu 

20.9.2017.) 

 



  

64 

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa toukokuussa 2018. Projektinhallintajärjestelmiin tal-

lennetaan paitsi oman henkilöstön tietoja myös asiakkaiden tietoja ja tiedot sisältävät henkilötietoja. 

Joissakin pilvipalveluohjelmistoissa on mahdollista tallentaa paljon henkilötiedoksi luokiteltavaa tie-

toa. Henkilötietoja käsittelevän organisaation pitää arvioida henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit, 

harkita ja rajata palveluun tallennettavat tiedot huolellisesti ja huolehtia osoitusvelvollisuudesta eli 

siitä, että organisaatio kykenee osoittamaan huolehtineensa tietosuoja-asetuksen mukaisista vel-

voitteistaan.  

 

Kokonaisuutena voi päätellä, että vertailussa mukana olleiden pilvipalveluna tarjolla olevien ohjel-

mistojen toimittajat ovat reagoineet tietosuoja-asetuksen voimaan tuloon ja soveltamisen alkami-

seen toukokuussa 2018. Tietoturvaan liittyvistä menettelyistä osa ohjelmistotoimittajista kertoo in-

ternet-sivuillaan laajasti. Osa kertoo pääpiirteittäin ja osa kertoo suoraan asiakkaalle tarkemmin 

vasta, kun sopimuksesta ollaan neuvottelemassa. Oli erittäin positiivista huomata, että kaikkien 

vertailussa mukana olleiden ohjelmistojen toimittajat vastasivat sähköpostiviestillä lähettämiini ky-

symyksiin.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä oli kaksi. Ensimmäinen kysymys oli, löytyykö markki-

noilla olevista valmisohjelmistoista toimeksiantajayrityksen käyttöön sopivaa, yrityksen vaatimukset 

täyttävää projektinhallinta- ja tuntiseurantaohjelmistoa. Toinen kysymys oli, voidaanko yrityksen 

käytössä olevia seurantamenetelmiä yhdistää ohjelmistokokonaisuuden kautta.  

 

Ohjelmistot pisteytettiin koekäytön aikana toimeksiantajan kannalta tärkeimmiksi määriteltyjen laa-

tuvaatimusten ja niille määriteltyjen painokertoimien perusteella. Koska vertailuun ei määritetty etu-

käteen pisterajaa, jonka ylittämisen perusteella jonkin ohjelmiston katsottaisiin täyttävän toimeksi-

antajayrityksen vaatimukset, ensimmäisen kysymyksen vastauksena todetaan, ettei yhtään aivan 

täydellisesti vaatimukset täyttävää ohjelmaa ei löytynyt, mutta hyviä vaihtoehtoja löytyi useita. Ver-

tailussa parhaimmat pisteet saivat StarBrix, Visma Severa, Taimer, ValueFrame ja Adminet. Oh-

jelmat erottuivat pisteytyksessä melko selkeästi ja niistä laadittiin tarkemmat raportit toimeksianta-

jalle, mutta kaikista vertailussa mukana olleista ohjelmistoista laadittiin kuvaus tähän opinnäytetyö-

hön. 
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Toiseen kysymykseen vastauksena voidaan todeta, että yrityksen käytössä olevia seurantamene-

telmiä voitaisiin yhdistää useissa ohjelmissa. Starbrix, Visma Severa, Taimer ja Adminet mahdol-

listaisivat projektinhallinnan, tuntiseurannan ja laskutuksen suoritusten seurantamahdollisuus mu-

kaan lukien.  

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin yhteensä neljääntoista projektinhallintaohjelmistoon ja koekäy-

tettiin yhdeksää ohjelmaa. Hyödyntämällä opinnäytetyön käyttökokemuksia ja raportointia toimek-

siantajalla on käytössään tiedot mahdollisista vaihtoehdoista. Yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa 

sopivien ohjelmistojen etsimiseen. Lopullista valintaa tehdessään toimeksiantaja voi pyytää ohjel-

mistotoimittajilta suoraan ohjelmiston esittelyä. Kaikkia tarkkoja hinta-, tietoturva- ja tietosuojatie-

toja ei ollut mahdollista saada ohjelmistotoimittajilta ennen todellista hankintavaihetta ja asiakkaan 

lähtötilanteen kartoittamista, ja ohjelman toiminnot on hyvä käydä läpi osaavan ohjelmistoasian-

tuntijan johdolla ennen päätöstä ohjelman hankinnasta.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön aikataulu muuttui hieman toteutuksen aikana, mutta valmistui kuitenkin aikataulun 

puitteissa. Ohjelman käyttöönottoa ei olisi ehtinyt tehdä opinnäytetyölle varatun tuntimäärän puit-

teissa. Vertailtavia ohjelmia oli paljon ja niihin perehtyminen vaati aikaa. Aluksi piti tutustua kaikkiin 

neljääntoista ohjelmaan pintapuolisesti ja sen jälkeen syvällisemmin yhdeksään ohjelmaan.  

 

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaminen toukokuussa 2018 vaikutti tämän opinnäytetyön si-

sältöön, mutta en ollut huomioinut asiaa syvällisesti ennen ohjelmistojen kartoitusta ja pilvipalve-

luohjelmistojen valikoitumista koekäyttöön. En tiennyt etukäteen, että projektinhallintaohjelmistot 

ovat nykyään pääsääntöisesti pilvipalveluohjelmistoja.  

 

Tässä työssä vaikeinta oli tarkempaan tarkasteluun valittujen ohjelmien ominaisuuksien pisteyttä-

minen, koska tein pisteytyksen yksin. Arvioinnin vaikeuteen vaikuttivat eri tavoilla eri ohjelmissa 

toteutetut ominaisuudet ja mahdollisesti vaadittavat lisäosat, ja erilaiset perehtymistavat. Yhteen 

ohjelmistoon tutustuttiin tunnin kestäneessä esittelyssä ja yhteen vain internet-sivuilla olleen mate-

riaalin perusteella, koska koekäyttömahdollisuutta ei ollut.  

 

Reliabiliteetin kannalta katsottuna toisen henkilön tekemä pisteytys voisi olla hieman erilainen, 

mutta mikäli kahden arvioijan tekemistä pisteytyksistä laskettaisiin keskiarvoja, erot tasoittuisivat. 

Saman henkilön myöhemmin tekemässä uudelleen arvioinnissa voisi tulla joitakin pieniä eroja, 

mutta tällöin myös ohjelmistoihin voisi tulla muutoksia ohjelmapäivitysten kautta eikä tilanne olisi 

enää täysin sama. Todennäköisesti sopivimmiksi valikoituisivat samat ohjelmat, kun arvioijilla olisi 

käytettävissä samat ohjelmistoversiot, samat toimeksiantajan laatuvaatimukset ja samat toimeksi-

antajalta saadut taustatiedot käytettävissä.  

 

Ohjelmistojen arvioinnin luotettavuutta tukee aineistotriangulaatio. Toimeksiantajaa haastateltiin ja 

yrityksestä toimitettiin dokumentteja taustatiedoksi ohjelmistojen kartoitukseen. Ohjelmistotoimitta-

jille lähetettiin sähköpostilla kysymyksiä sen lisäksi, että ohjelmistoista hankittiin tietoa yritysten in-

ternet-sivuilta ja ohjelmia koekäytettiin. Lisäksi käytettiin informantin vahvistusta esimerkiksi laatu-

vaatimusten ja vertailutaulukon määrittelyssä ja koko tutkimusprosessi on kuvattu tässä työssä 

mahdollisimman tarkasti. 
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Ohjelmistojen vertailuun olisi pitänyt varata enemmän aikaa, jotta koekäytön lisäksi olisi ehtinyt 

osallistua useiden ohjelmistotoimittajien tarjoamiin esittelyihin ja jos mahdollista, toimeksiantajan 

edustajan mukana olo olisi myös hyödyllistä. Kokopäiväisessä päivätyössä olevan opiskelijan mah-

dollisuudet osallistua päivällä työaikaan järjestettäviin esittelyihin ovat kuitenkin ajan suhteen rajal-

liset. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli opettavainen prosessi ja vaativampaa kuin suorittaa kolme viiden 

opintopisteen kurssia. Omasta aikataulusta huolehtiminen päivätyön ohessa oli erityisen haastavaa 

ja aina voi tulla itsestä riippumattomia asioita, jotka viivästyttävät opinnäytetyön tekemistä. Aika-

taulun loppuosaan kannattaa varata aikaa enemmän kuin alun perin arvioi, jotta työn saisi valmiiksi 

aiemmin tulleista viivytyksistä huolimatta. Lisäksi työlle voi käydä kuten remontille. Työ laajenee, 

kun yhtä osaa parannellessa huomaa korjattavaa ja puutteita muissa osissa. 
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