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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö sai alkunsa tarpeesta selvittää yrityksessä koettujen tiedonkulkuun 

liittyvien ongelmien todellisuutta talotekniikan suunnitteluprosessissa yrityksen eri talo-

tekniikan toimialojen kesken. Yritys on suomalainen noin 200 työntekijän asiantuntijapal-

veluita tarjoava yritys. Yrityksen toimialana ovat talotekninen suunnittelu yleensä, mu-

kaan lukien rakennusautomaatiosuunnittelu sekä siihen liittyvät muut talotekniset kon-

sulttitehtävät. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 20 M€. Yrityksellä on toimipis-

teitä Suomessa maantieteellisesti useammalla paikkakunnalla.  

Tarkoituksena oli etsiä ongelmakohtia, jotka estävät tiedon siirtymisen suunnittelupro-

sessin aikana. Työn tarkoitus oli myös keksiä työkaluja ongelmakohtien poistamiseksi. 

Työhön liittyvä tutkimus suoritettiin haastatellen yrityksen henkilökuntaa. Haastattelu to-

teutettiin yhdessä toimipisteessä LVI- ja elinkaaripalvelut-osastojen henkilökunnasta va-

likoiduille, pääasiassa projektinjohtotehtävissä toimiville työntekijöille. Ongelmakohtien 

tunnistaminen on yrityksen liiketoiminnan kannalta erittäin tärkeää. Tutkimuksessa saa-

tujen tulosten pohjalta on voitu pohtia ja esittää jatkotoimenpiteitä, jotka kenties auttaisi-

vat yritystä sen projektinhallinnassa.  

Projektiliiketoiminta tai projektijohtaminen on työn tekemisen menetelmä, jossa työ suo-

ritetaan projektinomaisesti. Työ on tällöin usein kertaluonteinen, tietylle tilaajalle suori-

tettava esimerkiksi rakentamisen alan asiantuntijasektorin työsuorite. Esimerkkinä pro-

jektista voidaan mainita uuden koulukiinteistön suunnittelu Espoon kaupungille. Tällöin 

suunnittelukokonaisuus pilkotaan osakokonaisuuksiin, jotka itsessään ajatellaan projek-

teiksi. Tyypillisiä projekteja tällaisessa hankkeessa ovat arkkitehtisuunnittelu, rakenne-

suunnittelu, talotekniikan suunnittelu (talotekniikkasuunnittelu eli TATE-suunnittelu voi-

daan jakaa LVI-, RAU eli rakennusautomaatio sekä sähkösuunnitteluun) sekä akustiik-

kasuunnittelu. 

Näitä edellä kuvattuja projekteja voi olla toteuttamassa joku määrittelemättömän kokoi-

nen organisaatio, jolla on riittävä ammattitaito sekä riittävät resurssit projektin toteutta-

misesta sopimuksissa sovitussa aikataulussa. On siis havaittavissa, että alkaen hank-

keen suunnittelusta aina toteutukseen saakka yhden tämän kaltaisen projektin parissa 
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työskentelee monia eri ammattialojen toimijoita. Kaikkia näitä toimijoita yhdistää eräs yh-

teinen tekijä: se, että jokaisessa näistä yrityksistä työskentelee ihmisiä, joilla on jokaisella 

oma tapansa toimia ja viestiä. 

Rakennusalalla projekteja toteuttamassa on siis useita organisaatioita. Tällöin on ym-

märrettävää, että tiedon siirtyminen organisaatiolta toiselle tuottaa haasteita. Haasteita 

voi esiintyä tiedon siirtymisessä myös yksittäisen organisaation sisällä. Tiedonkulun kat-

kokset saattavat pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa työsuoritteen laatu kärsii ja kus-

tannukset ylittyvät. Tämä ei ole kenenkään hankkeen osapuolen edun mukaista.  

Haasteita tiedonsiirtoon projektiliiketoiminnassa luovat siis erilaiset rajapinnat. Rajapinta 

syntyy muun muassa silloin, kun kokousmuistiinpanoja siirretään henkilöltä toiselle. 

Edellä kuvatun esimerkin mukaan voidaan päätellä, että suunnittelussa on olemassa 

monia rajapintoja. Tämän työn teoriaosuudessa käsitellään niitä projektiliiketoiminnan 

osa-alueita, jotka ovat tämän opinnäytetyön aihepiirin sisäistämisen suhteen oleellisia. 
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2 Projektiliiketoiminta 

Projektiliiketoiminta tai projektijohtaminen on ominaista rakentamisen alalla. Rakentami-

sen alalla voidaan projektiksi nimetä esimerkiksi TATE eli talotekniikan kokonaisuuden 

suunnittelu. Perinteisesti projektiliiketoimintaa suoritetaan siten, että aluksi laaditaan ai-

kataulu, jossa pyritään pysymään. Joskus aikataulussa pysytään, mutta laatu ja kustan-

nukset ovat muuta kuin projektin alussa on ajateltu. Projektijohtamisessa, erityisesti oh-

jelmistokehityksen toimialalla on kuitenkin nykyään siirrytty myös niin sanottujen kette-

rien (agile, scrum) menetelmien mukaiseen projektijohtamiseen. Tässä luvussa projekti-

liiketoiminnan teoriaa käsitellään perinteisen aikataulu- ja projektisuunnitelmasidonnai-

sen ajattelumallin näkökulmasta. 

2.1 Projektijohtaminen johtamismuotona 

Projektijohtamisen määritelmän mukaan projektijohtaminen on toiminnan organisointia 

yhteisössä tai yrityksessä siten, että saavutetaan vähäinen linjahenkilöstön määrä. Pro-

jektijohtamisessa pääosa työtehtävistä tehdään projektiryhmissä. (Pelin 2011: 23.) Pe-

rinteinen linjaorganisaation rakenne on esitetty alla kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Toimintokohtainen organisaatio eli niin sanottu funktionaalinen organisaatio. Linja orga-
nisaatio syntyy vierekkäin sijoittuvista tulosyksiköistä sekä kerroksittain sijoittuvista toi-
mijoista (Heikkilä & Jokinen 2016: 9-10).  

Edellä esitetyssä kuvassa 1 tulosyksiköt ovat kunkin toimialan erillisiä omia tulosyksi-

köitä. Esimerkiksi TATE-suunnittelussa tulosyksiköt voisivat olla korjausrakentamisen tu-

losyksikkö, uudisrakentamisen tulosyksikkö ja asuntorakentamisen tulosyksikkö. 



4 

  

Puhuttaessa projektista, puhutaan työkokonaisuudesta, jolle ovat ominaisia seuraavat 

tunnuspiirteet: 

• Hanke toteutetaan kerran eli se on niin sanotusti kertaluonteinen. 

• Hankkeella on selkeä aloitus ja lopetus, jotka ovat sidoksissa aikaan. 

• Hankkeella on tavoiteasetanta, joka voi syntyä esimerkiksi muutostar-
peesta. 

• Hankkeessa voidaan myös kehittää jotain täysin uutta, tällöin lopputulosta 
ei voida välttämättä tarkasti ennustaa. 

• Hankkeella eli työtilauksella on omistaja. 

• Hankkeella on aikataulu ja hanke on budjetoitu. 

• Hankkeelle laaditaan projektisuunnitelma, jota tulee päivittää koko hank-
keen läpimenoajan. 

• Hankkeella on oma organisaatio. Hankkeelle määritetään vastuuhenkilöt 
sekä laaditaan heille työsuunnitelmat. 

• Hankkeen etenemistä seurataan ja etenemistä raportoidaan. 

• Hankkeen muutoksia ja riskejä hallitaan. 

• Kaiken keskiössä on projektipäällikkö. Projektipäällikkö vastaa kaikista 
niistä asioista, jotka vaikuttavat projektin onnistuneeseen toteutukseen. 
(Pelin 2011:23-24, 64; Heikkilä & Jokinen 2016:13-15.) 

Avainasemassa projektipäällikön onnistumisessa tehtävässään on se, että hänellä on 

sellainen projektiryhmä, jossa on riittävät resurssit ja tarvittava ammattitaito. Projekti-

päällikön vastuiksi voidaan mainita myös hyvän yhteistyöilmapiirin luominen ryhmän jä-

senten kesken, itsensä mukaan lukien. (Pelin 2011:23-24, 64; Heikkilä & Jokinen 

2016:13-15.) 

Projektin teknisen ja taloudellisen onnistumisen kannalta oleellisen tärkeää on myös se, 

että projektipäälliköllä on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, syyseuraussuhteita, sekä asi-

oiden riippuvuuksia toisistaan. Myös viestintä- ja kommunikointitaidot ovat oleellisia pro-

jektipäällikön ominaisuuksia. Muita tärkeitä projektipäällikön ominaisuuksia ovat taito or-

ganisoida ja hallitusti delegoida tehtäviä, sekä ohjata ja tukea oman projektiryhmänsä 

toimintaa. (Sahala 2018.) 

Terminä projekti on erittäin yleisesti käytetty. Projektista voi syntyä hyvinkin monenlaisia 

lopputuotteita. Lopputuotteita voivat olla esimerkiksi paperitehdas, uusi sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden järjestämistä koskeva laki tai omakotitalon LVI-suunnitelma. (Ruuska 

2012: 20.) 
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2.2 Organisoidun projektin käynnistäminen ja projektisuunnitelma 

Jotta projekti voidaan toteuttaa, tarvitaan alusta alkaen järjestelmällistä organisointia. 

Alustavasti henkilöresurssien organisointi alkaa jo tarjousvaiheessa, jolloin projektille ni-

metään projektiorganisaatio. Projektiorganisaatio voi kuitenkin tämän jälkeen vielä muut-

tua projektin läpivientiajan puitteissa. Syitä organisaation muutoksille voivat olla esimer-

kiksi päällekkäiset projektit, joiden aikataulu syystä tai toisesta elää tai muutokset suun-

nitelmissa, jotka voivat vaikuttaa aikatauluun tai tarvittavan asiantuntijuuden laatuun. Re-

surssien määrä on suurimmillaan projektin toteutusvaiheessa. Mikäli projektin henkilöre-

surssit muuttuvat projektin aikana, on olemassa suuri riski sille, että jossain vaiheessa 

tarvittava tieto ei välity eteenpäin. Tällöin voi joku sovittu periaate jäädä huomioimatta, 

mikä taas johtaa sovitusta poikkeavaan toteutustapaan. Tässä yhteydessä voidaan pu-

hua tiedonkulun rajapinnasta. Tästä syystä sovittujen toimintamallien dokumentointi on 

erittäin tärkeää. (Pelin 2011: 63-86.) 

Pohja koko projektin onnistumiselle luodaan projektin käynnistysvaiheessa. Tällöin mää-

ritellään tavoitteet, jaetaan tehtävät ja vastuualueet kullekin projektiryhmän jäsenelle, 

luodaan pohja projektiryhmän yhteistyöilmapiirille, suunnitellaan, ja sovitaan projektin-

hallintamenettelyistä sekä käynnistetään projektisuunnitelman laatiminen. Suunnitelmal-

lisuus, eli parhaan toteutustavan etsiminen on yksi tunnusomainen piirre havainnoita-

essa projektijohtamista. (Pelin 2011: 63-86.) 

Joidenkin tutkimusten mukaan suunnitelmallisuus on lyhentänyt projektien läpivientiai-

kaa jopa useita kymmeniä prosentteja. Projektisuunnitelma on asiakirja, jonka avulla eh-

käistään projektia joutumasta tilanteisiin, joiden seurauksena projekti voi myöhästyä jopa 

useita kuukausia. Projektisuunnitelma on asiakirja, johon koko projektin valvonta perus-

tuu. Projektisuunnitelmassa kerrotaan, mikä on projektin päätavoite, kuinka siihen pääs-

tään, mitä kukin henkilöresurssi milloinkin tekee ja miten sen tekee. Työmäärien arviointi 

perustuu projektisuunnitelmaan. (Pelin 2011: 63-86.) 
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Projektisuunnitelmassa tulisi esittää ja ottaa kantaa ainakin seuraaviin asioihin: 

• projektin tavoiteasetanta 

• projektin aikataulu 

• taloudellinen budjetointi 

• henkilöresurssit 

• tiedonsiirtokanavat 

• dokumenttien formaatit 

 

Projektisuunnitelman laadinta on projektipäällikön tehtävälistalla heti projektin alkuvai-

heessa. (Ruuska 2012: 22.) 

2.3 Projektikokonaisuuden ositus ja aikataulutus 

Projektikokonaisuuden jakamisesta on mielekästä käyttää myös termiä projektin ositus. 

Osituksesta käytetään lyhennettä WBS. Lyhenne WBS tulee englannin kielen sanoista 

Work Breakdown Structure. Voidaan sanoa, että projektin ositus on projektinhallinnan 

keskeinen informaatioväline, koska tästä saadaan pohja projektin kaikkien osapuolten 

aikataulujen, budjettien, raporttien ja suunnitelmien laadintaan. Projektin ositus nousee 

täten korkeaan asemaan, kun puhutaan yrityksestä, jossa työskennellään kiinteähintai-

sessa projektissa maantieteellisesti eri kustannuspaikoilla. Tällainen tilanne on perintei-

sesti silloin, kun suunniteltavana on suhteellisen suuri kohde, aikataulu on kireä tai re-

surssit ovat rajalliset. Tällöin ei ole varaa työlle, joka ei ole kustannustehokasta. Kiin-

teähintaisena projektina ajatellaan projektia, jonka suorittamisesta on sovittu tilaajan 

kanssa tietty suoritteeseen perustuva rahallinen korvaus. (Pelin 2011: 91-92.) 
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Projekti voidaan osittaa silloin, kun tavoitteena on jokin seuraavista: 

• projektin vaiheistaminen 

• projektin vastuukokonaisuuksien määrittäminen 

• projektin kokonaisaikataulun sisäisten osa-aikataulujen, ja niiden välisten 
keskinäisten riippuvuuksien selvittäminen 

• projektin seurattavien kustannuskohteiden eli niin sanottujen ”työpakettien” 
määrittäminen 

• projektin töiden seuranta hierarkkisesti, eli niin sanotun WBS-numeroinnin 
(”WBS-no”) käyttö 

• projektin ajallisen ja taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen integrointi 

• projektin keskeisen informaatiovälineen luominen (Pelin 2011: 91-92.) 

Projektin osituksen lähtökohtana on se, kuinka projektin ohjaus halutaan toteuttaa. Osi-

tuksessa voidaan käyttää jakoa perusmenetelmien mukaan. Ositus perustuu tällöin ja-

koon joko vaiheitten mukaan, järjestelmien mukaan, rakenteiden mukaan tai työlajien 

mukaan. Vaiheittaisessa osituksessa projekti jaetaan osiin kronologisessa aikajärjestyk-

sessä. Esimerkiksi suunnittelutoimialalla jako tapahtuisi tällöin esisuunnitteluun, yleis-

suunnitteluun, toteutuksen aikaiseen suunnitteluun sekä käyttöönottoon. Järjestelmien 

mukaisessa osituksessa jako tehdään tiettyjen järjestelmien eli systeemien mukaan. Täl-

löin esimerkiksi TATE-suunnittelussa jaetaan osiin lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto, 

rakennusautomaatio sekä tietoverkot järjestelmätasolla. Osituksessa rakenteiden mu-

kaan, jaetaan projekti fyysisiin osiinsa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ison toimistoraken-

nuksen jakoa rakenneosiin, kuten A-, B- ja C-osa. Lähtökohtaisesti projektin osittami-

sessa perustana on aina rakenteellinen ositus. Työlajien mukainen ositus tarkoittaa pro-

jektin jakamista siinä esiintyvien työlajien kesken. Työlajeja voivat olla esimerkiksi pro-

jektinhallinto, rakennusautomaatiosuunnittelu, rakennustyöt, hankinnat sekä tarkastuk-

set. (Pelin 2011: 92-93.) 

Mitään yhtä ja ainoata tapaa osittaa projekti ei ole olemassa. Tässäkin hyvänä nyrkki-

sääntönä toimii ajatus: kerran hyvin tehty ositus toimii pohjana seuraavissa samantyyp-

pisissä projekteissa. Perusperiaate on, että kukin vaihe synnyttää tuloksen, joka on sel-

västi mitattavissa. (Pelin 2011: 92.) 

Projektin alussa on laadittava aikataulu. Aikatauluttamisessa olisi perusteltua jakaa osi-

tetut osakokonaisuudet mahdollisimman pieniin työpanoksiin. Tällöin voidaan seurata, 

kuinka kokonaisuuteen vaikuttaa, jos joku työpanos täytyy siirtää sille suunnitellusta 
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ajankohdasta. Käytettäessä WBS-menetelmää osa-aikataulut muodostuvat luonnos-

taan. Tällöin kukin osa-aikataulu seuraa projektin pääaikataulua. Osa-aikataulut laadi-

taan riittävällä tarkkuudella, eikä siten aivan kaikkein vähäisimpiä töitä edes aikataulu-

teta. Suunnittelutehtävät kannattaa jakaa yhden-kuuden viikon tarkkuudella. (Pelin 2011: 

64, 91-99, 111.) 

Projektiliiketoiminnassa aikataulujen pitävyys on yksi suuri tekijä toiminnan kannatta-

vuutta mitattaessa. Viime vuosina aikatauluissa pysyminen on entisestään korostunut, 

ja sanktiot aikataulujen pettäessä ovat tuntuvat. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiirin K-sairaalan rakennushankkeessa pääurakoitsijalta oltiin vaatimassa yli  

1,5 M€ sakkomaksua. Rakennusurakan kokonaishinta oli 22,66 M€. Sakon suuruus oli 

täten noin 15 % urakan kokonaishinnasta. Sakko oli ainakin osin määrätty johtuen aika-

taulun viivästymisestä. [https://www.rakennuslehti.fi/2017/12/en-ole-ollut-koskaan-nain-

hallitsemattomassa-hankkeessa-liian-pieni-rakennusliike-liian-vaativassa-hankkeessa/.] 

Tilanteeseen, jossa yritykseltä vaaditaan sakkoja, aikataulun pettämisen suhteen on 

helppo ajautua. Syitä aikataulun pettämiseen voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

• Karkeat aikataulut; kuukausien, jopa vuosien pituiset osa-aikataulut vailla 
tarkempia tehtävämäärittelyjä. 

• Ositusten välisiä riippuvuuksia ei ole huomioitu, tai ei ole osattu hahmottaa 
kokonaisuutta. 

• Riittäviä ”pelivaroja” ei ole huomioitu kullekin työpanokselle, tai pelivarat on 
piilotettu osa-aikataulun sisään avaamatta niitä tarkemmin. 

• Aikatauluun ei ole nimetty resursseja. Tämä voi johtaa resurssin päällek-
käisiin varauksiin eri projekteissa. 

• Sanelupolitiikka aikataulujen laadinnassa, yhteistyö puuttuu osapuolten vä-
liltä. Toisaalta voi olla, että projektipäällikkö on kykenemätön tai arka tuo-
maan esiin omat aikataulutarpeensa. 

• Aikatauluja ei päivitetä, tai niitä ei oikeasti edes tiedetä. Toimitaan noin ai-
kataulun mukaan. ”Tämä pitäisi tehdä.” Ei määritellä kuka tekee. 

• Tehtäviä, erityisesti lisä- ja muutostöitä ei viedä aikatauluun. 

• Henkilöstön ja projektijohdon asenne aikataulujen laadintaan on heikko. 

• Todelliset työajat ja vapaa-ajat jätetään huomioimatta. (Pelin 2011:105-
108; Sahala 2018.) 

Pitävän, realistisen aikataulun laadinta on siis tekijänä yrityksen projektien kannattavuu-

dessa. Töitä aikataulutettaessa kannattaa ottaa huomioon mahdolliset aiemmat projektit 

ja niiden aikataulut ja soveltaa jo saatua kokemustietoa. On myös huomioitava, että eri 
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tavoin laaditut aikataulut voivat johtaa erilaiseen lopputulokseen. Pelkän kokemuksen 

perusteella laadittu aikataulu ei välttämättä toimi, jos aikataulun laatija ajattelee työn val-

mistuvan siinä ajassa kuin hän sen itse tekisi. Kokemusperusteinen aikataulun laadinta 

täytyy perustua käytössä olevan resurssin kykyyn suoriutua tehtävästä. Myös erilaisten 

matemaattisten mallien käyttö voi olla joskus perusteltua aikataulun laadinnassa. Tällöin 

kuitenkin tulee olla tarkkana, ettei aikataulun laadinnasta tule liian raskasta. (Pelin 2011: 

120.) 

Projektinhallinnan suhteen tulee muistaa, että aikatauluihin ei tulisi sisällyttää liikoja pe-

livaroja (Pelin 2011: 120). Toisaalta pelivaroja ei käytännössä voi nykyisillä rakentamis-

aikatauluilla aikatauluihin juurikaan sisällyttää (Sahala 2018). 

Projektin vastuuhenkilöiden on myös tärkeää valvoa laadittujen aikataulujen toteutumista 

ja tarvittaessa ohjata työtehtävien suorittajaa. Aikataulun laadinnasta ei kuitenkaan ole 

hyötyä, jos niitä ei avata työn suorittajalle riittävällä tarkkuudella kunkin työtehtävän 

osalta tai jos työtehtävien suorittajia ei saada sitoutumaan laaditun aikataulun toteutta-

miseen. Tästä syystä aikataulu tulee laatia realistisesti tarvittaessa työtehtävien suorit-

tajia apuna käyttäen, jotta aikataulu on kaikilta osin toteuttamiskelpoinen. (Pelin 2011: 

120; Sahala 2018.) 

2.4 Projektin sisällön ja muutosten hallinta 

Projektiliiketoiminnalle on ominaista, että projektin sisältö muuttuu. Muutosten määrä 

vaihtelee projektikohtaisesti. Perinteisessä projektinhallintamallissa projektin ajatellaan 

olevan sarja lineaarisesti toisiinsa suhtautuvia vaiheita. Nykypäivänä on kuitenkin otettu 

käyttöön myös erilaisia ketterän projektinhallinnan malleja. Tästä esimerkkinä voidaan 

mainita Sweco Rakennetekniikka Oy:n Sweco@Agile. Tämä projektinhallintamalli on 

muutoksiin paremmin reagoiva kuin perinteinen lineaarinen niin sanottu vesiputousmalli. 

(Hämäläinen 2017: 6.) 

Projektin sisällön hallinta voidaan määritellä kolmen tekijän avulla. Lähtökohtana on ai-

kaansaada tulos, joka vastaa työn määrittelyä, ja täten työtilausta. Jotta tämä tulos saa-

daan aikaan, täytyy varmistua siitä, että ylimääräistä työtä ei tehdä. Kun tulos saavute-

taan, se edesauttaa projektin tavoitteen saavuttamista ja sillä on vaikutusta liiketoimin-

nallisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Pelin 2011: 197.) 
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Projektin sisällön ja muutosten ohjaus luovat haasteita koko projektiorganisaatiolle. Yh-

tenä näistä haasteista voidaan mainita informaation liikkuminen oikeaan aikaan oikeille 

kohderyhmille. Kyse on siis siitä, kuinka projektissa eteen tulevia muutoksia hallitaan. 

Projektin sisällön muuttuessa on riski, että varsinainen projektityö jää muutostöiden takia 

jälkeen aikataulusta.  

Jos sisällön annetaan muuttua, niin muutosnopeus ylittää edistymisnopeuden (Pe-
lin 2011: 197). 

Jotta projektissa saavutetaan tulos mahdollisimman vähällä työllä, täytyy vaatimusten 

määrittely olla hyvällä tasolla. Hyvässä vaatimuksessa täyttyvät seuraavat tunnuspiir-

teet: 

• Vaatimus ei ole epäselvä. 

• Vaatimus antaa suunnitteluun vapauden valita eri vaihtoehtojen välillä. 

• Vaatimus ei ole vaikeasti ymmärrettävissä. 

• Vaatimus mahdollistaa myös muiden vaatimusten toteuttamisen. (Pelin 
2011: 199.) 

Projektin sisällön muuttuessa, esimerkiksi asiakkaan tarpeiden täsmentyessä täytyy 

huomioida, että muutoksia ei voi tehdä hallitsemattomasti. Muutostoimenpide edellyttää 

hyväksyttämismenettelyä, onhan kyse kuitenkin lisäkustannuksista. (Pelin 2011: 198) 

Tyypillisesti muutostoimenpide on seuraavassa esitetyn elinkaaren mukainen: 

1. Laaditaan muutosehdotus. 

2. Arvioidaan muutoksen vaikutukset. 

3. Asiantuntijat antavat lausuntonsa. 

4. Muutos käsitellään, joko hyväksytään tai hylätään. 

5. Suoritetaan muutos. 

6. Dokumentoidaan muutos. 

7. Muutoksesta tiedotetaan. 

Ennen kuin muutoksia aletaan tekemään, on syytä miettiä, onko muutos tarpeen toteut-

taa juuri tässä projektissa. Mikäli esimerkiksi projektin aikataulu on kireä, voi olla parempi 

suorittaa muutos vasta seuraavassa projektissa. (Pelin 2011: 205-208.) 

  



11 

  

2.5 Viestinnän hallinta projektissa 

On olemassa sanonta, jonka mukaan ”viestintä epäonnistuu, paitsi sattumalta” (Pelin 

2011: 286). Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa organisaatioiden menestys mitataan sen 

kyvyllä hallita, hyödyntää ja johtaa tietoa, jota se käyttää omassa toiminnassaan (Tuus-

järvi 2014: 20). Työskenneltäessä projektiliiketoiminnan parissa, alalla, jossa opittua tie-

toa voidaan usein soveltaa myös toisessa projektissa, nousee tärkeään rooliin myös tie-

don saaminen; tietoa etsitään usein uudelleen. Tähän jatkuvan etsimisen ongelmaan on 

vastausta pohtinut myös Tuusjärvi (2014) pro gradutyössään. Tuusjärven lähteiden mu-

kaan tietotyön tekijät käyttävät työajastaan kolmanneksen etsien tietoa. Jotta tästä vä-

hemmän tuottavasta kolmanneksesta päästäisiin eroon, täytyy projektin aikana tiedon 

kulkea sujuvasti. 

Projektiliiketoiminnassa projektipäällikkö toimii lähtökohtaisesti kaiken tiedonkulun raja-

pintana. Tästä syystä projektipäälliköstä voidaankin todeta, että hänellä tulee olla hyvän 

linjaesimiehen tapaan hyvät johtamistaidot. Tämän lisäksi projektipäällikön tulee omata 

lähtökohtaisesti jopa paremmat taidot viestinnässä kuin linjaesimiehen. Tässä yhtey-

dessä on siis huomattava, että projektipäällikön rooli pelkkänä viestinviejänä ei ole riit-

tävä. Tiedottamalla luodaan projektiryhmän jäsenille kokonaiskuva hankkeesta. Voidaan 

sanoa, että kokonaisuuden hahmottaminen auttaa työntekijöitä motivoitumaan hankkee-

seen. Tällöin ryhmän jäsenet kokevat tekemänsä työn olevan kytköksissä kokonaisuu-

teen ja täten osaltaan sen edesauttavan lopputuloksen saavuttamista. (Pelin 2011: 283-

284.) 

Ongelmia viestinnässä on havaittu silloin, kun viestinnän säännöistä projektiryhmän si-

sällä ei ole sovittu tai sovituista säännöistä poiketaan. Informaation siirtymiselle ei tällöin 

ole edellytyksiä. Tietoa voidaan siirtää erilaisia kanavia pitkin ja nämä kanavat voidaan 

jakaa erilaisia luokituksia käyttäen. Tiedonsiirtokanavat voivat olla joko sähköisiä tai ei-

sähköisiä. Ne voivat olla joko organisaation sisäisiä, eri organisaatioiden välisiä tai julki-

sia kanavia. Kanavat voidaan jakaa myös sen mukaan, ovatko ne tiedon jakeluun, jul-

kaisuun, tiedottamiseen tai vastaanottoon tarkoitettuja. (Kaarlo & Peltola 2008: 49.) Mi-

käli projektissa käytettävässä informaatiojärjestelmässä nähdään kehitettävää, on pro-

jektin aloitus oikea aika tehdä linjauksia muutosten suhteen (Pelin 2011: 289). 

Kun tietoa siirretään, tulee varmistua siitä, että tieto todella siirtyy tiedottajalta tiedon 

vastaanottajalle. Tästä syystä tiedon välityksen tulisi olla kaksisuuntaista, varsinkin jos 
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kyseessä on suullinen tiedonvälitys. (Pelin 2011: 287.) Alla on listattuna muutamia pe-

rusasioita, viestin antajan ja viestin vastaanottajan näkökulmasta. Nämä perussäännöt 

tulee huomioida, olipa viestintä kirjallista tai suullista. 

Viestin antajana, kun viestintä aloitetaan: 

• Tulee eliminoida mahdolliset keskeytykset 

• jäsennellään ajatukset 

• visualisoidaan esitys 

• tarkastetaan, että viesti on ymmärretty 

• koskaan ei saa olettaa, että toiset hoitavat tiedottamisen. 

Viestin vastaanottajana: 

• Tulee koko sanoma kuunnella 

• tulee miettiä, mikä on viestin tavoite, miksi se esitetään 

• tulee miettiä viestin sisältöä, kuinka asiasta pitäisi ajatella 

• myös viestin esittäjän kehonkieli tulisi tulkita 

• täytyy muistaa myös, että ei ole tyhmiä kysymyksiä. (Pelin 2011: 289.) 

Lähtökohtaisesti kirjallinen viestintä on suositeltavampi viestinnän muoto kuin suullinen 

viestintä. Tällöin viestin antaja ottaa vastuun siitä mitä kirjoittaa, eikä väärinymmärryksille 

teoriassa näin ollen pitäisi olla vaaraa. Joskus, ja valitettavan usein kuitenkin kirjallinen 

tiedottaminen on kiireessä laadittua ja epäselvää tulkita. (Pelin 2011: 287.) 
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3 Johtaminen 

Johtamista voidaan tutkia sosiaalipsykologian avulla. Sosiaalipsykologia on tieteenala, 

joka tutkii, kuinka ihmiset hahmottavat, havainnoivat ja tulkitsevat toisten ihmisten ja yh-

teisöjen toimintaa ja sitä, kuinka se vaikuttaa ihmisiin. Tämä vaikutus yksilöihin on toki 

myös vastavuoroista; sosiaalipsykologia tutkii siten myös yksittäisten ihmisten vaikutusta 

toisiin ihmisiin sekä ryhmiin ympärillämme. (Pohjanheimo 2012: 25-26.) 

3.1 Johtamistyyleistä 

Sosiaalipsykologi Kurt Lewin kehitti jo 1940-luvulla teoriaa, jossa tutkittiin ihmisen toimin-

taa. Tutkimuksissa ja kokeissaan Lewin huomioi ihmisen sisäisten tekijöiden, kuten esi-

merkiksi persoonallisuuden lisäksi itse tilanteen sekä ihmisen tilanteesta tekemät ha-

vainnot ja tulkinnat. Lewin huomasi yhteyden näiden havaintojen ja tulkintojen sekä ih-

misen toimintatapojen välillä. Näin syntyi teoria, joka vahvistaa ajatusta siitä, että johta-

minen ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, kuten siihen mennessä oli yleisesti ajateltu. Seu-

raavaksi käsitellään johtamistyylejä, jotka ovat aikojen saatossa saaneet aseman hyväk-

syttyinä totuuksina johtamisen arjessa. (Pohjanheimo 2012: 31-34.) 

Demokraattinen johtamistyyli oli Lewinin teorian mukaan se johtamistyyli, joka tuotti tut-

kimuksissa parhaat tulokset työviihtyvyyden suhteen. Tavoitteista ja tehtävistä sekä työn 

suunnittelusta keskusteleminen ovat tyypillistä tälle johtamistyylille. Tyypillistä on myös 

se, että keskustellaan siitä, kuinka ihmiset järjestetään työn tekemiseen. Kokeissa huo-

mattiin lisäksi, että toiminnan tulokset olivat hyvää tasoa myös silloin, kun työn suoritta-

mista ei valvottu. Tämä johtamistyyli on nykyisen johtamiskulttuurin perusta. Demokraat-

tisella johtamisella pyritään sitouttamaan työntekijä yrityksen tahtotilan saavuttamiseksi. 

Kun keskustellaan työntekijän työtä koskevista päätöksistä, syntyy henkilölle mielikuva 

siitä, että hänen tekemisellään on tarkoitus ja että hän itse on arvokas tekijä, ei vain 

tekijänä vaan myös ideoijana. (Pohjanheimo 2012: 33.) 

Autoritaarinen johtamistyyli tuotti demokraattiseen johtamistyyliin nähden heikompaa 

työviihtyvyyttä. Autoritaarisen johtamistyylin mukaan johtaja yksin päättää mitä tehdään, 

kuka tekee ja miten tekee. Keskustelu johtajan ja työn suorittajien välillä työhön liittyvistä 

toteuttamisvaihtoehdoista on tällöin olematonta ja työn suorittajalle jää vain työntekijän 
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rooli. Tuloksellisuus tällä johtamistyylillä oli Lewinin kokeissa kaksijakoista: tulokset de-

mokraattisesti johdettuihin ryhmiin nähden olivat jopa paremmat silloin, kun työnteke-

mistä valvottiin, tulokset heikkenivät kuitenkin huomattavasti, kun ryhmän toimintaa ei 

valvottu. Tulosten perusteella autoritaarinen johtamistyyli onkin otettu käyttöön kriisitilan-

nejohtamisessa, jolloin tärkeintä on nopeus tavoitteiden saavuttamisessa. (Pohjanheimo 

2012: 33-34.) 

”Antaa mennä ”-johtamistyyli oli näistä luokitelluista kolmesta johtamistyylistä kaikkein 

heikoin sekä tuloksellisuuden että työviihtyvyyden näkökulmasta. Tälle johtamistyylille 

ominaista on tehtävien ja vastuiden delegointi siinä määrin, että johtajan voidaan sanoa 

ottavan kantaa asioihin vain pyydettäessä. Aktiivinen osallistuminen asioiden hoitoon ei 

tällöin ole johtajalle ominaista. (Pohjanheimo 2012: 34.) 
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3.2 Johtamistyyli tilanteen mukaan 

Mikään johtamistyyli ei lähtökohtaisesti ole parempi kuin joku toinen. Tämän vuoksi tulisi 

johtamistyyli valita aina tilanteen mukaan. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2) on esitetty yksi 

näkemys projektissa toimivasta tavasta johtaa eri tyylejä sujuvasti sekoittaen. Kuvassa 

esitetty nuoli kuvaa projektin läpivientiaikaa. (Ruuska 2012: 134.) 

 

Kuva 2. Johtamistyylit projektin eri vaiheissa (Ruuska 2012: 135) 

Kuvassa 2 esitetty nelikenttäjako perustuu niin sanottuun johtamisruudukkoon. Muiden 

muassa Blake ja Morton ovat tutkineet johtamista ja kehittäneet johtamisruudukkoa. Joh-

tamisruudukko on kehitetty alun perin 1960-luvulla. Nelikentässä on kuvattu eri johtamis-

tyylit karkeasti yksinkertaistettuna. Perinteisessä nelikenttäjaossa ”myynti” vastaa sitout-

taja-tyyliä. Sitouttaja pyrkii käyttämään sekä liittyjän että hallitsijan johtamistyylejä. ”Mo-

tivointi, viihdytys” vastaa liittyjää. Liittyjälle tyypillistä on ajatella, että ryhmän viihtyminen 

on tärkeämpää kuin tavoitteiden saavuttaminen. Liittyjästä on sanottu, että tämä tyyli 

kuluttaa paljon kahvia ja pullaa. ”Itsenäistyminen” vastaa vetäytyjä-tyyliä. Vetäytyjälle 

oleellista on organisaatioon kuuluminen, ei niinkään se mitä siellä tehdään. Näin ollen 

hän suhtautuu asioihin itsekkäämmin kuin hallitsija. ”Alkupotku/loppukiri” vastaa hallit-

sija-tyyliä. Hallitsija-tyyli on päinvastainen verrattuna liittyjä-tyyliin. Tavoite on siis saa-

vuttaa päämäärä, vaikka viihtyvyys kärsisi. Hallitsija-tyylille sanotaan olevan ominaista 

kuuluva ääni. (Ruuska 2012: 133.) 



16 

  

3.3 Projektipäällikön roolit 

Jotta projekti onnistuu sekä teknisesti että taloudellisesti, on projektilla oltava projekti-

päällikkö. Projektipäälliköllä tulee olla, kuten aiemmin todettua samat ominaisuudet joh-

tamistaitojen suhteen kuin hyvällä linjaesimiehellä. Ensinnäkin projekti täytyy organi-

soida ja työtehtävät osittaa. Ositetuille työtehtäville täytyy löytää pätevät tekijät. Päteviä 

tekijöitä tulee johtaa siten, että he motivoituvat ja sitoutuvat tekemään oman ammatillisen 

osaamisensa puitteissa kaikkensa sen eteen, että projekti olisi liiketoiminnallisesti kan-

nattava. Kaiken tämän tuloksen, joka ositetuista työtehtävistä koostuu, valvoo projekti-

päällikkö. Osaltaan hän toimii siten myös laaduntarkastajana. (Pelin 2011: 263-282.) 

 

Kuva 3. Projektipäällikön roolit (Pelin 2011: 264) 

Projektipäällikön tehtävänkuvaan kuuluu toiminta monissa erilaisissa rooleissa projektiin 

liittyen. Käytännössä projektipäällikkö on projektiryhmän esimies. Neuvottelijan kykyjä 

vaaditaan projektiin liittyvissä kokouksissa. Projektipäällikkö toimii rajapinnassa tilaa-

jaan, joten hänen täytyy osata toimia myös myyjänä. Asiantuntijan rooli kasvaa, mitä 

pienempi projekti on kyseessä. Suuremmissa projekteissa projektipäällikölle ei jää aikaa 
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tehdä varsinaista työtä itse. Tiedottajan rooli on projektin kannalta erittäin oleellinen. Mi-

käli projektiin tulee erillisiä tilauksia ja sopimuksia, täytyy ne hoitaa tilaajan roolissa. (Pe-

lin 2011: 264.) 

Kokonaisvastuun projektista kantaa projektipäällikkö. Seuraavassa on lueteltu asioita, 

jotka kuuluvat tämän kokonaisvastuun piiriin. 

- Projektipäällikkö vastaa projektin suunnittelusta. Projektipäällikön vastuulla on 

laatia projektisuunnitelma. Projektipäällikön vastuulla on myös se, että projekti-

suunnitelma päivittyy mahdollisesti tehtävien muutosten mukana; tällöin ajanta-

sainen tieto on myös projektiorganisaation saatavilla. Projektipäällikkö voi dele-

goida tehtävän jollekin projektiryhmän jäsenelle; vastuu projektisuunnitelman si-

sällöstä säilyy kuitenkin projektipäälliköllä. 

- Projektipäällikkö käynnistää projektiryhmän työskentelyn. Oleellisena osana pro-

jektipäällikkö myös ohjaa ryhmän työskentelyä esimerkiksi tiedottamalla suunni-

telmamuutoksista. 

- Projektipäällikön kuuluu johtaa projektin toimeenpanoa. Myös tehtävien anto pro-

jektiryhmän jäsenille sekä annettujen tehtävien valvonta kuuluvat projektipäälli-

kölle. 

- Projektipäällikkö vastaa osaltaan myös projektiryhmän tarvitsemasta osaami-

sesta. Lähtökohtaisesti jokainen projektiryhmän jäsen on alansa ammattilainen. 

Projektipäällikkö kuitenkin vastaa siitä, että jokaisella ammattilaisella on kuhunkin 

projektiin liittyen tarvittava erityisosaaminen. 

- Projektin dokumentointi ja arkistointi ovat oleellinen osa projektipäällikön vas-

tuita. 

- Projektipäällikkö vastaa, että projektin loppuraportointi tehdään asianmukaisesti, 

myös projektin päättäminen kuuluu projektipäällikön vastuulle. (Pelin 2011: 67.) 

Näiden yleisten projektipäälliköltä vaadittavien ominaisuuksien lisäksi voi yrityksellä olla 

tarkempia määritelmiä tehtävänkuvauksesta ja odotuksia projektipäällikkönä toimimisen 

suhteen. Projektipäällikkönä toimimisen haasteita voivat olla esimerkiksi ikä, kokemus, 
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asenne tai motivaatio. Ikä ja kokemus voidaan nähdä perinteisen ajattelutavan mukaan 

haasteena ”Ei tuo nuori osaa”, ”En minä osaa, koska olen kokematon”. Asenteet voivat 

siis olla molemmin puolisia. Motivaatio asioiden hoitamiseen tulee vain yhdeltä suun-

nalta. (Sweco Finland Oy 2017.) 

Projektipäällikön toimintaan voi vaikuttaa yrityksen projektikulttuuri. Puhuttaessa yrityk-

sen projektikulttuurista puhutaan yrityksen sisäisestä toimintatavasta. Sisäiset toiminta-

tavat ovat kehittyneet organisaation historian myötä. Kulttuuri on vahva yksilöiden yhdis-

täjä ja heidän toimintansa suunnan määrittäjä. Yrityksen tai osaston sisäinen projekti-

kulttuuri näkyy esimerkiksi siinä, kuinka henkilöstö suhtautuu asiakastilanteisiin, aikatau-

luihin, laatuun ja laatujärjestelmään, ryhmäpalavereihin, sisäiseen yhteistyöhön sekä sii-

hen millaisia käyttäytymismalleja projektissa tuetaan ja sallitaan. (Sweco Finland Oy 

2017.) 

Jotta projektipäällikön tehtävissä menestyy, tulee asioiden johtamisen lisäksi johtaa 

myös ihmisiä, projektiryhmän jäseniä. Ihmisten kanssa täytyy kommunikoida, täytyy ra-

kentaa vuorovaikutus, vaikuttaa vuoroin. Tällöin monologin muotoon suoritettava projek-

tipalaverit eivät ole tie menestymiseen. Tärkeää on luoda yhteys projektiryhmän jäseniin. 

Yhteyden kautta projektipäällikkö oppii arvioimaan asiantuntijoiden työpanosta ja oppii 

johtamaan näitä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. (Sweco Finland Oy 2017.) 
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4 Tiedon hallinta 

2000-luvun aikana on projektiliiketoiminnassa vallinnut suuri kehitys erityisesti tiedonhal-

lintaan liittyvien järjestelmien osalla. Projektinhallinnan ohjelmilla on keskeinen osa pro-

jektitoiminnan tietojärjestelmässä. Projektiohjelmistoja on markkinoilla monia. Yhteistä 

ohjelmille on muun muassa se, että niihin saa lisäosia, joiden avulla saadaan käyttöön 

erikoistoimintoja. Lisäksi markkinoilla on olemassa katseluohjelmia eli niin sanottuja vie-

wereitä, joita voi käyttää esimerkiksi aikatauluja katseltaessa. Projektinhallintaohjelmis-

tolta vaadittavat keskeisimmät toiminnot ovat: aikataulun ja budjetin laadinta sekä re-

surssikuormitusten hallinta. (Pelin 2011: 317-325.) 

Yhtenä monista ohjelmistotoimittajista mainittakoon Deltek, joka on kehittänyt muun mu-

assa Maconomy-ohjelmistoa. Deltek Maconomy on niin sanottu ERP (Enterprise Re-

source Management) -toiminnanohjausjärjestelmä (www.deltek.com). Toiminnanohjaus-

järjestelmä, eli ERP-järjestelmä on ohjelmisto, joka on tarkoitettu liiketoiminnan johtami-

seen. Ohjelmiston on tarkoitus yhdistää kaikki yrityksen toiminnot. Toiminnanohjausjär-

jestelmä sisältää niin sanottuja moduuleja. Näitä moduuleja voidaan käyttää joko itse-

näisesti tai vaihtoehtoisesti yhdessä toisten moduulien kanssa. Moduuleihin voi sisältyä 

sovelluksia seuraavia toimintoja varten: sovellukset myynnin ohjaukseen, tarjousten te-

kemiseen ja tilausten hoitamiseen, sovellukset tuotannon ohjaukseen, sovellukset ta-

loushallintoa varten, sovellukset materiaalihallintoa varten sekä sovellukset projektinhal-

lintaan. (Pelin 2011: 318.) 

Toiminnanohjaukseen ja projektinhallintaan voidaan myös kehittää yrityskohtaisia niin 

sanottuja in-house -sovelluksia. Tällöin pystytään palvelemaan parhaalla tavalla muuttu-

via tarpeita olettaen, että sovelluksen päivittämiseen tarvittava osaaminen löytyy talon 

sisältä tai on muutoin helposti saatavissa. Tällaisten in-house -sovellusten käyttö on 

näiltä osin erittäin tarkoin harkittava. Olipa toiminnanohjausjärjestelmä toteutettu joko ta-

lon sisällä tai ostettuna valmiiksi räätälöitynä ohjelmistotoimittajalta, suurimmat ongelmat 

lienevät yrityksen tietojen siirtämisessä järjestelmään. Myös henkilöstön oppimispro-

sessi on tekijä, joka voi osoittautua haasteeksi ohjelmistojen täysimittaisessa käytössä. 

(Pelin 2011: 317-318.) 
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5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Tutkimusongelma 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ideoida työkaluja siihen, kuinka opinnäytetyön 

tilaajaorganisaatiossa koetut tiedonkulun ongelmat toteutetuissa projekteissa saataisiin 

poistettua. Yritys tuottaa projektiryhmissä asiantuntijapalveluita, joiden perustana on ul-

kopuolisen tilaajatahon työtilaus. Työtilaukset koostuvat sekä kiinteähintaisista että tun-

tiveloitusperusteisista projekteista. Kiinteähintaisten projektien suhteen on tyypilliseksi 

ongelmaksi tunnistettu budjetin ylitys. Lisäksi tässä opinnäytetyössä tutkittiin sekä LVI 

että elinkaaripalvelujen (RAU ja ENE) toimialojen välisen tiedonkulun nykytilaa, vaikka-

kaan suoraa kysymystä tästä aihealueesta ei esitetty.  

Tutkimusongelman määrittämiseksi tuli ensin hahmottaa ongelmaketju. Ongelmaketjun 

määrittäminen tiedonkulun suhteen voitiin tehdä sen jälkeen, kun työpaikkaohjaajan 

kanssa oli käyty keskusteluita, joissa opinnäytetyön aihetta lähdettiin rajaamaan. Poh-

dittiin, mitkä ovat suurimmat ongelmat tiedonkulussa ja mihin ongelmat johtavat käytän-

nössä. Työpaikkaohjaajan kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esille, että projektin 

alussa tulisi kiinnittää erityistä huomioita tavoitteen asettamisen suhteen. Projektisuun-

nitelman laatiminen ja läpikäyminen työnsuorittajien eli suunnittelijoiden sekä projekti-

päällikön kesken ovat aloitusvaiheessa tärkeitä tekijöitä projektin onnistumisen suhteen. 

Jo tässä vaiheessa projektia kaiken keskiössä on tiedonkulun laatutaso.  

Kun tieto ei kulje, seuraa jossain vaiheessa hinnan ylitys (puhuttaessa kiinteähintaisista 

hankkeista). Hinnan ylityksen lisäksi seuraa usein myös aikataulun ylitys. Kireä aikataulu 

voi johtaa huonoon laatuun, joka taas voi johtaa reklamointiin tilaajan puolelta. Rekla-

maatio on tyytymättömän asiakkaan keino ilmaista tyytymättömyyttään. Tyytymätön 

asiakas on riski sille, että yritys menettää maineensa ja täten yrityksen markkina-asema 

voi huonontua merkittävästi. Lähtökohdasta voidaan sanoa, että sopimussisällön ym-

märtäminen on suuri yksittäinen tekijä, jolla projekti joko saadaan onnistuneesti valmiiksi 

tai siinä epäonnistutaan. 

Heti alussa, jo aihealuetta rajattaessa tuli ilmi myös tilaukseen sisältymättömän työn tun-

nistamisen tärkeys. Lisätöiden tunnistaminen on oleellista projektin kannattavuuden suh-
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teen. Yrityksen toimintatavan mukaan projektit ovat LVI-asiantuntijavetoisia. Tämän li-

säksi hankkeissa on tilanteesta riippuen mukana RAU eli rakennusautomaation ja/tai 

energia-alan asiantuntijoita (ENE), jotka toimivat omien tarjoustensa mukaisten tuntiraa-

mien rajoissa. Tällöin LVI-projektipäälliköltä vaaditaan monialaosaamista muiden erityis-

alojen suhteen.  

Opinnäytetyön alussa työpaikkaohjaajan kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta voitiin 

rajata kolme selkeää tutkimuskysymystä: kuinka tieto projektissa saadaan siirtymään, 

kuinka pysytään projektille laaditussa aikataulussa ja kuinka taataan laatu projektissa. 

Näistä lähtökohdista voitiin laatia opinnäytetyölle haastattelukysymykset, jotka on esi-

tetty liitteessä 1.  

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuskysymysten selvittämiseksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusote, jotta tutkittavasta 

ilmiöstä saadaan hyvä kuva. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on 

kuvata ja ymmärtää ilmiötä mahdollisimman syvällisesti. Laadullinen tutkimus antaa tilaa 

ihmisten kokemuksille, merkityksille ja reaalimaailman ymmärtämiselle, minkä jälkeen 

havainnoista usein edetään tuloksiin. (Kananen 2008: 24-25.) Tällöin ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin vaan kattavaan kuvaan ilmiöstä. Pääpaino kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

onkin otannan koon sijaan siinä, että saatuja tuloksia analysoidaan mahdollisimman tar-

kasti. (Tashakkori & Teddlie 1998: 5-6; Brannen 1993: 3-4; Heikkilä 2004: 13, 15-16; 

Eskola & Suoranta 2000: 18, 61; Tuomi & Sarajärvi 2004: 87-88; Bryman 1993: 64.) 

Kvantitatiivinen menetelmä ei tässä tutkimuksessa olisi ollut mielekästä, sillä sen tulok-

set tiivistetään usein tunnusluvuiksi, eivätkä tulokset siten anna monipuolista kuvausta 

ilmiöstä. Tavoitteena kvalitatiivisessa tutkimuksessa on vanhojen ajatusmallien kyseen-

alaistaminen ja ilmiöiden selittäminen siten, että jää mahdollisuus ajatella toisin ja kehit-

tää toimintaa sen mukaan. (Kananen 2008: 32; Vilkka 2015: 150.)  
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Tutkimusten parissa toimivien keskuudessa on viimeisen lähes puolen vuosisadan ai-

kana keskusteltu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen hyvistä ja huonoista puo-

lista. Nykyajatuksen mukaan tutkimuksissa on hyväksyttävää käyttää kuhunkin tutkimuk-

seen parhaiten sopivaa menetelmää. Kvantitatiivista eli tilastoihin perustuvaa tutkimusta 

ei enää pidetä ainoana oikeana tutkimuksen muotona. (Tashakkori & Teddlie 1998: 5-6; 

Brannen 1993: 3-4; Heikkilä 2004: 13, 15-16; Eskola & Suoranta 2000: 18, 61; Tuomi & 

Sarajärvi 2004: 87-88.) 

5.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja tiedonkeruutapa 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla eli teema-

haastattelulla, jossa kaikille haastateltaville esitettiin ennalta määrätyt kysymykset (Liite 

1) ilman vastausvaihtoehtoja. (Kananen 2008: 73; Tuomi & Sarajärvi 2009: 75; Vilkka 

2015: 123-124). Kysymysten muodot ja esittämisjärjestys määrittyivät kuitenkin vasta 

haastattelutilanteessa.  

Haastattelu tiedonkeruutapana oli mielekkäin valinta tähän tutkimukseen, sillä haastat-

telutilanteessa on myös mahdollista tarkentaa saatavia vastauksia ja käydä keskustelua 

haastateltavan kanssa. Lisäksi haastattelu on joustava tapa tiedonkeruulle ja kysymys-

ten esittämisjärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan. Haastattelutilanteessa voidaan itse 

vastauksen lisäksi saada tietoa myös havainnoimalla, miten asioihin vastataan. (Hirsi-

järvi ym. 2005: 194-195.) 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui organisaation sisältä yhdeksän haastateltavaa. 

Otanta oli ei-satunnainen. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt valittiin ammattinimikkeen 

sekä erilaisten taustatietojen vuoksi, mikä oli mielekästä tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta. Otantaan haluttiin saada näkemystä molemmilta toimialoilta, tästä syystä 

haastateltavat määräytyivät siten, että noin puolet heistä edustaa LVI-asiantuntijoita toi-

sen puolen ollessa rakennusautomaatio (RAU) ja elinkaaripalveluiden (ENE) toimialoilta. 

Lopulta haastattelut toteutettiin kahdeksan työntekijän kanssa, kahdenkeskisessä haas-

tattelussa yhden vastatessa kirjallisesti. Tyypillistä ei-satunnaiselle otannalle on saata-

vuus tai harkinta sekä kokemus tutkittavasta ilmiöstä tai se, että otannalla on tietoa ai-

heesta. (Metsämuuronen 2005: 53; Tuomi & Sarajärvi 2009: 74.)  
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5.4 Aineistonkeruutapana haastattelu 

Haastateltaviksi valittiin projektinjohtotehtävissä työskenteleviä henkilöitä, joilla oli yhte-

neväinen koulutustausta sekä toisistaan eroava alakohtainen työkokemus. Alakohtainen 

kokemus haastateltavilla vaihteli 6–36 vuoden välillä. Työkokemus koostui pääosin 

suunnittelutoimialalta. Urakointi- ja asennuskokemusta vastaajilla oli 0,5–5,5 vuotta. Am-

matillista kokemusta talotekniikan-alalta haastateltavilla oli haastatteluhetkellä yhteensä 

noin 160 vuotta. Koulutustaustana kaikilla oli korkeakoulun tai ylemmän korkeakoulun 

tutkinto tekniikan alalta, viestinnän koulutusta ei kellään. Haastateltavat jaetaan tässä 

yhteydessä vastausten perusteella kahteen ryhmään. Ryhmään 1 kuuluvat he, jotka 

osallistuvat pääsääntöisesti projektiin liittyviin kokouksiin. Ryhmään 2 kuuluvat he, jotka 

välittävät informaation suunnittelijoille ilman aktiivista osallistumista projektiin liittyviin ko-

kouksiin.  

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina kevään 2018 aikana haastateltavien työpai-

kalla kahvitaukojen aikana. Haastattelut äänitettiin myöhemmin tapahtuvaa tarkempaa 

tarkastelua ja tiivistämistä varten. 

Haastattelujen tarkoituksena oli saada tietoa projektinjohtotehtävissä työskenteleviltä 

henkilöiltä siitä, miten he kuvaavat ja kokevat tiedonkulun työtehtävissä. Lisäksi haluttiin 

saada näkemys siitä, miten he näkisivät, että tiedonkulkua voisi kehittää siten, että työn 

mielekkyys ja työnlaatu säilyvät sekä projektinhallinta ja liiketoiminnan kannattavuus pa-

ranevat ja projekteille laaditut aikataulut pysyvät.  

5.5 Tutkimusaineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla (Liite 1), 

jossa valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. Tällöin vastaajat vastaavat etukäteen sovittui-

hin kysymyksiin omin sanoin. (Eskola & Vastamäki 2007: 27.) Haastattelut äänitettiin, 

jotta kysymyskohtainen litterointi olisi mahdollista. Aineistoa on helpompi käsitellä ja 

luoda siitä selkeä kuva, kun se on luettavassa muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2004: 105.) 

Tämän jälkeen haastatteluvastaukset jaettiin teemoihin, jotta aineistoa oli helpompi kä-

sitellä ja jäsentää. Teemoittelu on laadullisen aineiston pilkkomista tai ryhmittelyä erilais-

ten aihepiirien mukaan, jolloin myös vertailu muihin teemoihin tai aineistoihin on helpom-

paa. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 93.)  
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Haastatteluiden vastausten perusteella selkeäksi isoksi teemaksi tuli yhteistyö. Tämän 

alateemoiksi oli luontevaa nimetä aloituskokous, muistiot ja projektinhallintaohjelma.  

Aineiston analyysissa on edetty teoriasidonnaisen analyysimenetelmän tavoin, jolloin 

analyysissa on teoreettisia yhtymäkohtia, mutta se ei suoraan pohjaudu teoriaan eikä 

testaa teoriaa. (Eskola 2007: 162-163). Analyysissa on tunnistettavissa aikaisemman 

tiedon vaikutus, mutta lähtökohtana tutkimuksella on saada uusia ajatusuria ja ajatus-

malleja. Tästä analyysi jatkuu vertailemalla aineiston tuloksia aiempaan tutkimus- ja teo-

riatietoon. (Tuomi & Sarajärvi 2004: 98; Vilkka 2015: 170.)  

5.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kaikissa tutkimuksissa on tärkeää arvioida tehdyn tutkimuksen luotettavuutta, koska tut-

kimustoiminnassa pyritään aina välttämään virheet. Laadullisella tutkimuksella tehdyn 

tutkimuksen luotettavuus perustuu tutkimuskohteen ja tulkitun materiaalin yhteensopi-

vuuteen, johon eivät ole vaikuttaneet epäolennaiset ja satunnaiset tekijät. Keskeinen te-

kijä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tutkijan itsensä tekemä tarkka 

kuvaus tutkimuksen toteutuksen kaikista vaiheista. Tällöin voidaan puhua myös tutki-

muksen läpinäkyvyydestä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 134; Vilkka 2015: 196-198.)  

Laadullisessa tutkimusmenetelmässä luotettavuuden arvioinnissa puhutaan usein us-

kottavuudesta, siirrettävyydestä, varmuudesta ja vahvistuvuudesta. Uskottavuudella tar-

koitetaan tutkijan käsitysten vastaavuutta tutkittavien käsityksiin, siirrettävyydellä yleis-

tettävyyttä ulkopuoliseen vastaavaan kontekstiin. Varmuudessa otetaan huomioon tutki-

jan ennakko-oletukset ja muut tutkimukseen vaikuttavat tekijät. Vahvistuvuudessa teh-

dylle tutkimukselle haetaan tukea toisista vastaavista ilmiöistä tehdyistä tutkimuksista. 

(Eskola & Suoranta 2000: 211-212; Tuomi & Sarajärvi 2009: 137-139.) 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tekijänä on toimialalla jo yli kymmenen vuotta toiminut 

henkilö, jolloin hänellä on omakohtaista kokemusta ja näkemystä aiheesta. Tämä voi 

vaikuttaa joiltakin osilta tutkimuksen teon vaiheessa. Tutkijalla voi olla myös omakohtai-

sia ennakko-olettamuksia. Tutkija on kuitenkin pyrkinyt välttämään omien kokemusten ja 

ennakko-olettamuksien tuomista esille tutkimusprosessin aikana ja olemaan neutraali. 

Haastattelutilanteessa tutkija on ollut puolueeton ja ei-johdatteleva. Vasta loppupäätel-
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missä voidaan havaita tutkijan ilmaisevan omaa ajattelua. Toisaalta tutkimuksen luotet-

tavuutta lisää se, että tutkija itse tiedostaa ja ymmärtää muun muassa haastateltavien 

vastauksia paremmin kuin henkilö, joka ei olisi samalla alalla lainkaan. Näin myös tee-

moittelun ja jatkotoimenpiteiden esittäminen tutkimustulosten perusteella on luotetta-

vammin asianmukaista.  
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6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön haastatteluissa saatuja tuloksia. Haastatteluai-

neiston perusteella selkeäksi isoksi teemaksi nousi yhteistyö. Yhteistyö-teemaa tarkas-

tellaan alateemoilla: aloituskokous, projektisuunnitelma, muistio, projektinhallintaoh-

jelma. Yhteistyö teemana on itsessään laaja, joten se jaettiin alateemoihin, mikä selkeyt-

tää tutkimusaineistoa ja antaa selkeämmän kuvan tutkittavasta aiheesta.  

Haastateltavia oli yhdeksän. Haastateltavat jaetaan tässä yhteydessä kahteen eri ryh-

mään sen mukaan, ovatko he pääasiassa aina mukana kokouksissa (ryhmä 1) vai hoi-

tavatko he projektia siten, että eivät pääasiallisesti aina osallistu aktiivisesti projektin ko-

kouksiin (ryhmä 2). Haastattelujen pohjalta on laadittu erillinen pohdinta aineisto (liite 2) 

tilaajan käyttöön. 

Yhteistyö 

Haastateltavien vastauksissa kautta linjan korostui yhteistyön merkitys suunnittelijoiden, 

eri toimialojen sekä tilaajan kesken. Vastauksissa peräänkuulutettiin toimialan luonteen 

ymmärtämistä: projektiliiketoiminta on tiimityötä. Projektin lopputulos riippuu vastaajien 

mielestä erittäin paljon työryhmän jokaisen jäsenen asenteesta. Tiedonjakamisen tär-

keys tulisi ymmärtää kaikkien osapuolten tehtäväksi. Kummankin ryhmän, sekä ryhmä 1 

että ryhmä 2 vastauksissa oli merkillepantavaa se, että projektin vetäjät kaipasivat enem-

män kahdensuuntaista tiedonkulkua projektiorganisaation sisällä eli keskustelunavausta 

myös suunnittelijoiden ei vain projektipäällikön suunnalta.  

Molemmissa vastaajaryhmissä peräänkuulutettiin sisäisten palavereiden tarvetta. Pala-

vereiden tulisi tapahtua aikataulutetusti ja niiden tulisi olla nopeita. Kaiken jaettavan tie-

don tulisi olla selkeästi ymmärrettävissä, joten informaation antajan tulisi varmistua myös 

siitä, että viesti menee perille. Sähköpostin tiedonkulun kanavana tulisi olla myös arki-

päivää. TATE:n eri toimialojen aikataulujen yhteensovittaminen yleiseen suunnitteluai-

katauluun tuntuu olevan ongelma. Näin ongelmien havaitaan alkavan jo heti projektin 

alussa.  

Toimivaan yhteistyöhön koetaan kuuluvan tiedon vaihtaminen molempiin suuntiin suun-

nittelijoiden ja projektin johtotehtävissä toimivan henkilöstön välillä. Ryhmän 2 vastaajien 

osalta ongelmaksi koettiin myös epätietoisuus tehtävän asettelussa. Tällöin siis voidaan 
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päätellä, että kyseisen projektipäällikön ryhmässä toimiva asiantuntijakaan ei ole tietoi-

nen tarjoussisällöstä. Yhdeksi ongelmakohdaksi havaittiin henkilöstön vaihtuvuus pro-

jektissa. Joskus syystä tai toisesta asiantuntijat vaihtuvat kesken projektin, tällöin myös 

projektiin liittyvä, niin sanottu hiljainen tieto siirtyy pois. Tällaisia tilanteita tiedonkulussa 

todettiin syntyvän liian usein. 

Vastaajat olivat sitä mieltä, että projektipalaverin ajankohta tulisi olla ennalta sovittu. So-

vituissa palaveriajoissa tulisi myös pysyä. Palaveria varten tulisi varata neuvotteluhuone 

ja kyseisestä palaverista tulisi laatia muistio.  

Aloituskokous 

Yhteistyön alateemaksi voidaan nimetä aloituskokous, jonka haastateltavat esittivät ole-

van konkreettinen työkalu projektin tiedonkulussa. Haastatteluissa oli huomattavissa kui-

tenkin vastaajien aloituskokoukseen liittyvien käytänteiden näkemykselliset erot. Näistä 

eroista huolimatta olivat kaikki haastateltavat kuitenkin sitä mieltä, että aloituskokous on 

projektin kannalta tärkein kokous.  

Kaikkien vastaajien mielestä aloituskokous koetaan hyväksi käytänteeksi. Aloituskokous 

on projektin ensimmäinen varsinainen kokous, jossa tulisi olla kutsuttuna kaikki projekti-

ryhmän jäsenet TATE:n eri toimialoilta, koska siellä käydään läpi sopimussisältö tarjouk-

sen ja sopimuksen pohjalta, hankkeen osapuolten roolit sekä jaetaan tehtävät toimiala-

kohtaisesti. Toimialojen aikataulutus sovitaan yleisaikataulun ja hankkeen tuntimäärän 

mukaisesti. Mahdolliset luonnokset esitellään tässä vaiheessa projektipäällikön toi-

mesta. Vastaajat nostivat tosin esille, että kutsua aloituskokoukseen ei aina tule kaikille 

osapuolille. Haastateltavien mielestä aloituskokouksen tulee perustua vuorovaikutuk-

seen ja vapaaseen keskusteluun, jolloin kaikkien tulee saada kommentoida. Projekti-

päällikkö johtaa kokousta.  

Aloituskokouksen osalta haastateltavat korostavat muistion laatimisen tärkeyttä. Kirjauk-

sien tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.  

Aloituskokouksessa on oma asialista, jota kokouksessa edellytetään käytettävän. Aloi-

tuskokouksen asialistan asiakohtiin haastateltavat olivat pääosin tyytyväisiä, mutta joita-

kin kehitysehdotuksia saatiin haastatteluissa esille. Asialistassa koetaan olevan paljon 
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yleisiä asioita, joiden ei nähdä tuovan lisäarvoa projektin onnistumisen kannalta, sen si-

jaan aikaa niiden läpikäyntiin menee suhteettoman paljon. Näitä olivat muun muassa 

asialistan kohdat liiketoiminnan etiikka, työterveys, turvallisuus sekä kokouksen tarkoi-

tus. Sen sijaan aloituskokouksen asialistaan kaivataan edellä mainittujen kohtien tilalle 

muun muassa TATE:n toimialojen kustannusjako, suunnitteluvaiheittaiset tuntimäärät, 

tarkempi henkilöperusteinen resursointi, toimialakohtaiset lähtötietotarpeet ja näiden 

ajalliset takarajat. Näiden lisäksi yleisaikataulua toivotaan käsiteltävän tarkemmin: yleis-

aikataulun perusteella luodaan pohja ymmärtää kaikkien projektin osapuolten aikataulu-

riippuvuuksia. Koska asialistan ei koeta vastaavan täysin itse sille asetettua tarkoitusta, 

ilmaistiin haastatteluissa myös huoli siitä, käydäänkö asialista aloituskokouksissa riittä-

vällä tarkkuudella läpi. 

Eräs haastateltava koki, ettei projektikohtaisia riskejä käsitellä aloituskokouksessa riittä-

vällä vakavuudella. Projektiin liittyvät riskianalyysin yksityiskohdat tuntuvat jäävän vaille 

huomiota.  

Aloituskokouksen edellytyksenä haastateltavat pitivät sitä, että hankekohtainen projekti-

suunnitelma olisi laadittu. Projektisuunnitelma koetaan helppolukuisemmaksi asiakirjaksi 

kuin tarjous. Toisaalta, vastaajien mielestä projektisuunnitelman tarve määräytyy projek-

tin laajuuden mukaan. Haastateltavien vastauksista ei kuitenkaan käynyt ilmi, missä me-

nee raja niin sanotun pienen ja suuren projektin välillä.  

Projektisuunnitelma 

Yhteistyö-teeman toisena alateemana on projektisuunnitelma, joka haastateltavien vas-

tausten perusteella koetaan yhtä lailla niin hyödyllisenä kuin tarpeettomana, pakollisena 

asiakirjana. Koska aloituskokouksen koetaan olevan projektin kannalta tärkein kokous, 

toivotaan sen sisällön suunnitteluun panostettavan. Projektisuunnitelma nähdään olevan 

edellytyksenä aloituskokoukselle. Projektisuunnitelmasta tulisi nähdä, mitä hanke käsit-

tää. 

Projektisuunnitelman sisältö ja sen tarkoitus eivät kuitenkaan tunnu haastateltavien vas-

tausten perusteella olevan selkeät. Projektisuunnitelmia kopioidaan hankkeelta toiselle, 

eikä niitä koeta päivitettävän projektikohtaisesti. Useat vastaajat sanoivat, etteivät ole 

edes nähneet kattavia projektisuunnitelmia.  
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Muistio 

Ryhmän 1 eli heidän, jotka pääsääntöisesti ovat aina kokouksissa mukana, vastaajien 

mielestä muistioiden laatiminen koettiin tärkeäksi, kuten myös laadittujen muistioiden lu-

keminen. Vastauksissa käy ilmi, että laaditut muistiot jätetään toisten toimialojen itse sel-

vitettäväksi ilman, että niistä edes tiedotettaisiin erikseen. Joidenkin vastaajien mielestä 

laaditut muistiot tulisi käydä läpi kohta kohdalta toisen toimialan kanssa kahdenkeski-

sissä keskusteluissa. Ryhmän 2 vastaajat vastaavasti totesivat, että muistioista tuotaisiin 

esille vain tärkeimmät nostot, jotka käytäisiin läpi nopeissa, lyhytkestoisissa projektipa-

lavereissa. Yhtenevää ryhmien 1 ja 2 vastauksissa oli se, että muistioiden laatimisen 

lisäksi tulisi asiat heidän mielestään keskustella läpi, jolloin tiedon antaja voi varmistua 

viestin vastaanotetuksi. Tosin ryhmän 2 vastaajat ovat sitä mieltä, että projektipalaverin 

ajankohta tulisi olla ennalta sovittu. 

Vaatii aktiivisuutta projektipäälliköltä. Alas istumista porukalta, istumista on liian 
vähän. Muistio kaikista palavereista, perus höpöttely ei riitä. 

Projektinhallintaohjelma yhteistyön apuna 

Yrityksen käytössä on niin sanottu in-house -tyyppinen projektinhallintaohjelma. Ohjel-

man avulla hallitaan projektikohtaista informaatiota. Informaatiota ovat tässä yhteydessä 

erilaiset asiakirjat, jotka laaditaan projektin eri vaiheissa. Projektinhallintaohjelma yhteis-

työn apuna oli tutkimuksen kannalta mielekäs teema, koska teoriassa ohjelman käyttö 

antaa hyvät lähtökohdat projektinhallintaan. Käytännössä sen käytöstä on kuitenkin hy-

vinkin erilaisia toimintatapoja.  

Eräs haastateltava koki, että projektinhallintaohjelman käyttöä ei seurata riittävällä tark-

kuudella, jolloin ohjelman käyttö ei vastaa sille määriteltyä tavoitetasoa. Vastauksista 

selvisi, että kullakin projektipäälliköllä on omanlaisensa tapa käyttää ohjelmaa. Esimer-

kiksi joissain projekteissa samansisältöinen dokumentti on eri sijainnissa verrattuna toi-

seen projektiin. Tietyt dokumentit periaatteessa jossain määrin löytyvät projektinhallinta-

ohjelman kautta. 

Jos saadaan kutsu aloituspalaveriin, niin siellä selviää sopimuksen sijainti. Sopi-
mus ei kuitenkaan usein ole sille osoitetussa paikassa. Kokouspäätökset löytyvät 
pöytäkirjoista, jos pöytäkirjat ovat omassa kansiossaan… Tämä kuitenkin menee 
projektipäällikön mukaan. Toiset ovat aktiivisia, toiset eivät ole aktiivisia. 
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Suureksi käyttöä rajoittavaksi tekijäksi haastateltavat kokivat ohjelmiston käytön vaikeu-

det liittyen asiakirjojen tallentamiseen ohjelmaan. Lisäksi ongelmaksi koettiin ohjelman 

hitaus tiedostoja avattaessa. Joissain projekteissa tietoa löytyy liikaa, jolloin ajantasaisen 

tiedon löytäminen on haasteellista. Toisaalta korostetiin sitä, että kaikki sovitut asiat, ko-

kousten muistiot ja laskelmat tulisi löytyä projektinhallintaohjelman kautta. 

Olisi syytä olla kuvat eri vaiheista: luonnos, urakkalaskenta, toteutus, loppukuvat. 

Kaikki laskelmat pitäisi olla Excelissä, joka sijaitsee laskelmat -kansiossa. Kaikki 
sovitut asiat sisäisessä projektimuistiossa, samoin kokousten yhteenvedot. 

Haastatelluilla oli kokemuksia siitä, että tarjous tai projektisuunnitelma eivät löydy pro-

jektinhallintaohjelmasta niille osoitetuista sijainneista. Erityisesti ryhmän 2 vastaajat toi-

vat ilmi, että myöskään kokouspöytäkirjat eivät löydy projektinhallintaohjelmasta niille 

osoitetuista sijainneista.  
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7 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää haastattelututkimuksen avulla, mitkä asiat 

koetaan ongelmina projektin tiedonkulussa. Tarkoituksena oli myös pyrkiä saamaan ide-

oita työkaluista, jotka edesauttaisivat havaittujen ongelmien poistamista ja jotka voitaisiin 

laatia jatkotoimenpiteinä. Jo työn aikaisessa vaiheessa havaittiin, että aihe ei ole millään 

tavoin helppo. Aihealue käsittelee pääasiassa projektinhallintaa, sivuten myös sosiaali-

psykologiaa johtamisen ja henkilöstöjohtamisen osalta. Itse tutkimuksen osalta pereh-

dyttiin kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteisiin. Nämä aihealueet olivat opinnäytetyön te-

kijälle henkilökohtaisesti teorialtaan osin varsin vieraita. 

Kuinka johtaa projekteja oikein, on kysymys, jota varmasti jokainen projektiliiketoiminnan 

alalla jollain tavoin työskentelevä on joskus miettinyt. Johtaminen on aina jossain määrin 

vuorovaikutuksen tulosta, kutakin yksilöä tulee johtaa yksilön persoonallisten ominai-

suuksien mukaan. Yksilön ominaisuudet tulevat taas esille, kun vuorovaikutukselle an-

netaan tilaa; eli vaikutetaan, siis kommunikoidaan vuorotellen. Projektipäällikön tehtä-

vässä menestyminen edellyttää asiajohtamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja sekä 

aikuisten asiantuntijoiden johtamistaitoja. Johtamistapa, jossa kommunikointi perustuu 

monologiin ei ole tie menestymiseen. Yhteys projektiryhmän jäseniin on välttämätön. 

Projektipäällikön tehtävänä, muun toiminnan lisäksi on oppia tuntemaan ryhmänsä jäse-

net, jotta näiden asiantuntijoiden työpanoksen arvioiminen ja johtaminen parhaalla mah-

dollisella tavalla onnistuu. (Sweco Finland Oy 2017.) 

Yleisesti ajateltuna nykyajan johtamisessa korostuvat toiminnan kehittäminen, muutok-

sen hallinta sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen. Nykyjohtajan ei siis tarvitse 

olla johtamansa toiminnan mestari. (Schaupp ym. 2013: 11-32.) 

Tulosten tarkasteluvaiheessa saatiin haastatteluaineiston pohjalta nostettua yksi suuri 

ongelma, jonka voidaan nähdä olevan jatkotoimenpiteiden suhteen kiireellisin ja haas-

teellisin kaikista muutostoimista. Yrityskulttuuria tulisi pyrkiä muokkaamaan enemmän 

osapuolia ja toimintatapoja yhtenäistäväksi. Yhtenäisyyttä tulisi olla eri toimialojen välillä. 

Yhtenäisyyttä tulisi olla myös toimialojen sisällä. Jokainen asiantuntija suorittaa työtään 

omalla persoonallisella tavallaan. Tällainen yrityskulttuuri toisaalta rikastuttaa projektin-

hallintaa, toisaalta heikentää yhteneväisyyttä ja jopa työviihtyvyyttä. Tällainen toimintapa 

tuo mukanaan ongelmia tiedonkulkuun; yrityksen yhteistä linjaa ei ole olemassa vaan 

jokainen tekee omalla tavallaan. Tämä näkyy viestinnässä esimerkiksi seuraavasti: 
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Muistioiden olemassa olosta ei ilmoiteta toisille osapuolille, muistiot ovat vaikeaselkoisia 

ja hankalia tulkita, muutostöitä ei osata hallinnoida siten, että projektikohtainen lisä-

myynti olisi henkilöresurssien mukaisella optimaalisella tasolla. Tämä näkyy lopulta 

myös liiketoiminnan kannattavuudessa, kun projekteja ei saada maaliin niille asetettujen 

tuntimäärien mukaisesti. 

Työn aikana pohdittiin myös eri toimialojen ajankäytön haasteita. Vastauksista oli huo-

mattavissa, kuinka kummankin vastaajaryhmän sisällä on lähtökohtaisesti tavoite saada 

kaikki informaatio sitä tarvitsevien osapuolten tietoon. Vastauksista on tulkittavissa kui-

tenkin myös se, että toinen osapuoli (ryhmä 2) haluaisi istua alas keskustelemaan pro-

jektiin liittyvistä asioista, kun taas ryhmän 1 työntekijät kokevat, että ei ole aikaa alas 

istumiseen. Voisiko sen sijaan, että odottelee kutsua projektipalaveriin, olla käytäntönä 

ja velvoitteena tutkia itse projektinhallintaohjelmasta projektin sisältöön liittyvää infor-

maatiota? 

Viestintään liittyen voidaan ajatella muistioiden ja tekstiasiakirjojen hallinnan olevan yksi 

oleellinen osatekijä. Voidaan sanoa, että tiedonantaja joutuu puhuessaan ajattelemaan 

asiansa eri tavalla kuin kirjoittaessaan ohjeistusta. Asia tulee tällöin ikään kuin proses-

soitua eri tavalla. Projektin tiedonkulussa yksi oleellinen osakokonaisuus ovat erilaiset 

kokoukset ja palaverit. Näistä pidetyistä tapaamisista laaditaan pöytäkirjoja, joihin sovitut 

asiat ja projektin läpivientiin vaikuttavat tekijät kirjataan. Näin kunkin projektiosapuolen 

vastuualueet ja aikataulut käyvät selvästi ilmi. Projektin suorittavan portaan eli suunnit-

telijoiden on syytä lukea myös muiden projektiosapuolten osuudet, sillä useimmiten yh-

den talotekniikkatoimialan muutos vaikuttaa myös toisen toimialan järjestelmiin. 

Toisena suurena ongelmana voidaan nähdä nykyisen projektinhallintaohjelman käy-

tössä havaitut ongelmat. Ongelmaksi nimettiin muun muassa tiedostojen latautumisen 

hitaus sekä sähköpostin ja projektinhallintaohjelman keskinäisen toiminnan ongelmat. 

Lisäksi oli havaittavissa, että työntekijöitä tulisi perehdyttää ohjelman käyttöön enem-

män, ja käyttöä olisi kenties syytä seurata tarkemmin. 

Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin siinä määrin, että sain lisäpainoarvoa sille, että tut-

kimus tulisi laajentaa tehtäväksi koko yrityksen sisällä. Tutkimus voitaisiin toteuttaa täl-

löin sähköisellä e-lomakkeella. Tällöin saataisiin kokonaiskuva siitä, kuinka rikas projek-

tinhallintakulttuuri yrityksessä on, mitkä ovat hyväksi havaittuja toimintatapoja ja mitä 

ajatuksia ei kannata enempää jatkojalostaa. Myös viestintäkoulutuksen järjestäminen 
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henkilökunnalle olisi kenties aiheellista, jotta työntekijät osaisivat ilmaista itseään riittä-

vän informaation välittämiseksi. Yhtenä tärkeimmistä tuloksista tässä opinnäytetyössä 

voidaan mainita kehitysideat, joilla voidaan vastata tutkimusongelman kysymyksiin: 

Kuinka tieto projektissa saadaan siirtymään, kuinka pysytään projektille laaditussa aika-

taulussa, kuinka taataan laatu projektissa. Näiden kehitysideoiden pohjalta voidaan laa-

tia yritykselle omaa erillistä ohjeistusta. 

Opinnäytetyössä tutkittiin erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja projektinhallinnan suh-

teen. Saimme selville, että eräässä kansainvälisen konsernin rakennetekniikan toimialan 

konsulttitoimistossa on käytössä agile-ajattelutapaan perustuva projektinhallintakon-

septi. Konseptin mukaan projektinhallinta perustuu niin sanottuun ketterään projektinhal-

lintaan. Ketterä projektinhallinta on tunnustettu muutoksiin paremmin reagoivaksi mene-

telmäksi. (Hämäläinen 2017: 6). Kokemuspäisesti voidaan sanoa, että suuntaus raken-

tamisessa näyttäisi olevan kohti projekteja, joissa laaditaan alustavat suunnitelmat, joita 

täydennetään työmaa-asennusten kulkiessa rinnalla, joskus jopa edellä. Tästä syystä 

agile-projektinhallintakonseptin mukaisen vastaavan konseptisovelluksen käyttöönottoa 

tulisi myös tässä yrityksessä tutkia tarkemmin. 

Opinnäytetyö palveli tarkoitustaan hyvin siinä mielessä, että saimme kattavan kuvan yri-

tyksen yhden toimipisteen kahden osaston välisestä viestinnän nykytilasta. Lisäksi haas-

tatteluiden vastausten perusteella on voitu laatia jatkotoimenpide-esityksiä, joilla pysty-

tään vastaamaan tutkimusongelman kysymyksiin. Opinnäytetyö onnistui myös siinä mie-

lessä, että kiinnostuin henkilökohtaisesti tämän kevään aikana projektinhallinnan kehit-

tämisestä erittäin paljon. Jos tekisin tämän tutkimuksen uudestaan, haluaisin kysyä vielä 

seuraavaa: 

Luodaanko nykyisellä perehdytyksellä, erityisesti projektinjohtotehtävissä toimivien 

osalta ne lähtökohdat, että voidaan puhua yhtenäisen toimintakulttuurin syntymisen ole-

van itsestään selvää? 

Perehdytyksen suhteen tulisi nähdä enemmän myös se näkökulma, mitä uudella työnte-

kijällä on antaa yritykselle. Perehdytyksen tulee siis palvella myös työnantajaa. Hyvin 

tehty perehdytys lisää osaltaan ammattilaisen tietotaidon ja osaamisen tunnistamista. 
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Haastattelun kysymykset 

1. Taustaa kartoittava kysymys. Kuinka kauan olet ollut TATE-alalla? Koulutuspoh-

jasi? 

2. Projektimme (LVI+RAU/ENE) ovat tyypillisesti LVI-projektipäällikkövetoisia. 

Mitkä ovat tyypillisimmät ongelmat tiedonkulussa suunnitteluprosessin aikana? 

3. Kuinka projektin lähtötiedot saadaan suunnittelijoille tiedoksi: sopimussisältö, ko-

kouspäätökset, muutostyöt? 

4. Mitä asioita aloituskokouksessa tulisi käsitellä? Mitä lisäisit nykyiseen asialis-

taan? Mitä ottaisit pois nykyisestä asialistasta? Kuinka tarkasti käsittelette pro-

jektisuunnitelmaa aloituskokouksessa? 

5. Kuinka tunnistetaan talon sisäinen tietotaito? Kuinka saadaan parannettua LVI ja 

RAU/ENE -osastojen välisiä lisämyyntimahdollisuuksia? 

6. Kuinka sinua on koulutettu viestinnässä Sweco-konsernin puolesta? 

7. Kuinka monessa projektissa kymmenestä löydät kaikki tarvitsemasi dokumentit 

tietokantasovelluksestamme (FMCDoc)? 


