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Tehtävänä oli kehittää kohdeyrityksen projektiprosessia ja projektijohtamista. Kehitys-

työ aloitettiin keräämällä yrityksen sisällä kaikki projektin tehtävät yhteen. Yhteenve-

don jälkeen tehtävät lokeroitiin eri vaiheisiin mitään poistamatta. Tämän jälkeen järjes-

tettiin haastattelututkimus, jonka perusteella tutkittiin kolmen toteutetun projektin aikai-

sia tapahtumia, onnistumisia ja ongelmia. Haastattelututkimuksella saatiin aikaiseksi 

vahva käsitys projektijohtamisen nykytilasta yrityksessä.  

 

Haastatteluiden jälkeen vastauksia analysoitiin ja ne jaettiin ryhmiin kysymys- ja vasta-

ustyyppikohtaisesti. Menettelyn seurauksena saatiin esille suurimmat kehityskohteet 

joihin on jatkossa helppo pureutua. Tiedon analysoinnin jälkeen luotiin uusi projekti-

prosessikaavio, josta käy ilmi eri tehtävien ajoitukset. Tässä vaiheessa karsittiin projek-

tiprosessiin kuulumattomia tehtäviä pois. Prosessikaavion lisäksi työ pureutui itse pro-

jektin johtamiseen ja sen nykytason selvittämiseen. Kehitettävää löytyi itse johtamises-

ta, tiedotuksesta ja aikataulutuksesta. Työn lopussa annetaan kehitysideoita kohdeyri-

tykselle projektihallinnan tehostamiseksi. 
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ABSTRACT 
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The Development Of Project Management  
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The purpose of this thesis was to give an idea on how to develop project processes and 

project leadership. The developmental work started by compiling all the tasks needed 

for the project into a list.  From this list the tasks were divided into project phases with-

out leaving any task off. After project phases were planned out, research interviews 

could be organized and carried out. Based on the research results, various events were 

found; successes and problems within three last projects of the company the thesis was 

written for. Based on these events an overall picture of the current state of project man-

agement could be formulated. 

 

After the interviews, the given answers were analyzed and then divided into groups by 

the type of questions and answers. By reviewing said questions and answers, it was rec-

ognized where the largest development challenges were, thus making it easier to review 

the individual issues to take further action.  After analyzing the information further a 

new project process diagram was created, including task timing. Tasks not included in 

the project process were left out. In addition to the process diagram the development 

also focused on the project management and project leadership, which included but are 

not limited to challenges in leadership, information flow and scheduling. At the end of 

the thesis ideas on how to improve project management have been included. 

Key words: Project process, project leadership, process diagram, project management 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkimustyö on tehty teknologiateollisuuden pk-yritykselle. Yrityksen henkilöstömäärä 

on noin 100 työntekijää. Toimintaan liittyy sarjatuotannon lisäksi vahva tuotekehitys-

toiminta. Markkinat ovat vientipainoiset ja yli 80% tuotannosta menee vientiin. Yrityk-

sen tuotanto on kokonaan kotimaassa, lukuun ottamatta yksittäisten komponenttien 

hankintaa ulkomaisilta alihankkijoilta. 

 

Kohdeyrityksessä on käynnissä projektiprosessin kehityshanke, jonka tarkoituksena on 

selkeyttää projektin läpimenoa ja sen aikaisia tehtäviä. Lähtökohtana on nelivaiheinen 

prosessi, joka pitää sisällään vaiheet; määrittely, prototyyppi, nolla-sarja ja sarjatuotan-

to. 

 

Tutkimuksen avulla selvitetään kohdeyrityksen kehityskohteet projektin johtamisen 

osalta. Tutkimus tukeutuu keskeisiin projektijohtamisen teorioihin ja niiden määritel-

miin projektin eri vaiheista ja osa-alueista. Tutkimus tuo esiin yrityksen vahvuudet ja 

heikkoudet projektin johtamisen näkökulmasta. Vahvuudet tarkastellaan ja niistä pyri-

tään ottamaan hyöty irti. Heikkouksiin pureudutaan tarkemmin ja niiden korjaamiseksi 

etsitään keinot projektin johtamisen oppien mukaisesti.  

 

Lopputuloksena syntyy kohdeyritykselle räätälöity toimintamalli eli projektiprosessi. 

Prosessin käyttöönotto ajoittuu tutkimuksen ulkopuolelle. Projektiprosessista luodaan 

kaaviomalli, joka käsittää projektin läpimenon alusta loppuun saakka. Prosessikaaviosta 

käy ilmi asioiden läpimenon järjestys ja välietapit. Kaavio tuo myös esiin kenelle kuu-

luu vastuu jokaisesta eri tehtävästä. Prosessikaavio yhdessä tämän tutkimuksen kanssa 

luo uuden pohjan kohdeyrityksen projektijohtamiselle. Nämä kaksi teosta toimivat kes-

keisenä ohjenuorana uuden projektitoimintamallin käyttöönotossa. Ainoastaan tutki-

mustulokset ovat julkisia ja itse prosessikaaviota ei julkaista tämän työn yhteydessä. 
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2 TYÖN TAVOITE 

 

Tavoitteena on luoda kohdeyritykselle uusi projektitoimintamalli pohjautuen keskeisiin 

projektijohtamisen oppeihin. Työ jakautuu kirjalliseen tutkimukseen ja projektiproses-

sikaavioon. Yrityksen nykyinen toimintamalli kaipaa päivitystä, eikä sellaisenaan ole 

riittävän selkeä vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.  

 

2.1 Tutkimussuunnitelma 

 

Kohdeyrityksessä on aloitettu projektiprosessin kehityshanke ja eri vaiheisiin kuuluvia 

tehtäviä on kerätty yhteen koko yrityksen voimin. Suurin osa tehtävistä oli selvillä en-

nen tutkimuksen aloittamista, mutta niiden ajoitus ja tekotapa olivat epäselviä. Arvio 

tehtävien hoitamisen tasosta puuttui kokonaan, eli listauksen perusteella ei käy selville, 

osataanko jonkin tehtävän hoitaminen oikein ja riittävän laajasti.  

 

Perusasetelma työlle oli tutkimuksellinen kehitystyö. Työn muotona oli toimintatutki-

mus, jossa liityn osaksi kohdeyhteisöä. Pyrimme yhdessä löytämään parannuskeinot 

toimintaan. Yhdessä toimimalla saimme aikaan paremman lopputuloksen, joka on jo-

kaiselle mukana olijalle mieluisampi ratkaisu, kuin valmiiksi tarjoiltu ehdotus uudesta 

toimintamallista. Samalla on mahdollista löytää laajalti selityksiä nykyisiin haasteisiin 

ja sitouttaa yhteisöä tulevaan muutokseen. Uuden toimintamallin käyttöönotto helpottuu 

ja tulee todennäköisemmäksi, kun useat eri tahot ovat saaneet vaikuttaa sen kehittämi-

seen.Toimintatutkimus toi esiin nykytilan ja sen kehityskohdat. Tutkimustapana käytin 

delfoi-menetelmää. Jäsenet valittiin perustuen heidän tunnettuun kokemukseen ja osaa-

miseensa. Menetelmässä haetaan ratkaisuja näiden jäsenten avulla. Yleensä he tietävät 

toisensa ja tavoite on muodostaa asiantuntijakonsensus. Laadin muutamia laajoja kysy-

myksiä keskustelun pohjaksi ja kävin ne läpi henkilökohtaisissa haastatteluissa. Mukana 

haastatteluissa oli yrityksen eri osastojen avainhenkilöitä, jotka ovat keskeisesti mukana 

projektitoiminnassa. Edustettuna on myynnin, suunnittelun ja tuotannon edustajia. 

Haastattelukierroksia tehtiin yhteensä kolme. Ensimmäisen kierroksen aikana käytiin 

läpi yksi aiemmin läpiviety projekti kaikkien eri osastojen edustajien kanssa. Seuraaval-

la kierroksella otettiin eri projekti käsittelyyn, mutta samoilla peruskysymyksillä. Kol-

mas kierros käytiin läpi taas uuden päättyneen projektin osalta, mutta kysymyksiä oli 

teroitettu edellisten haastattelukierrosten pohjalta, jotta saatiin esiin kattavammin tietoa 

haastavista kohdista.  



8 

 

Haastatteluiden jälkeen kokosin tiedot yhteen ja vertasin eri projekteja koskevia tietoja 

toisiinsa. Niiden pohjalta kaivettiin esiin toistuvasti mainitut ja satunnaiset asiat. Näille 

asioille pyrittiin löytämään syy-seuraus suhteet. Näin voidaan rajata asioita usein toistu-

viin ongelmakohtiin ja satunnaisiin ongelmiin. Esille pyrittiin tuomaan hyvin hoidetut 

tehtävät ja selkeät heikkoudet. Listauksen jälkeen pystyttiin kohdistamaan suurin kehi-

tystyö vaikeimpiin asioihin. Samalla voitiin löytää helposti korjattavissa olevat kohdat. 

Tutkimus tukeutuu projektijohtamisen standardiin PMBOK:iin ja uusimpiin henkilöjoh-

tamisen teemoihin. Näiden pohjalta luodaan uusi toimintamalli, jonka avulla asiat tule-

vat hoidettua oikeassa laajuudessa ja järjestyksessä. 

 

Alkuselvittelyiden jälkeen siirryttiin tutkimaan kuinka asiat tulisi hoitaa, jotta lopputu-

los paranisi hyvälle tasolle. Tässä vaiheessa huomioitiin henkilöiden johtamisen haas-

teet osana ongelmien muodostumista. Lopuksi kävimme yhdessä haastateltavien kanssa 

läpi projektipäällikön pelikenttää.  



9 

 

3 PROJEKTIJOHTAMISEN TEORIA 

 

Johtaminen käsitteenä on valtavan laaja ja johtajuudesta on erittäin paljon erilaisia nä-

kökulmia. Yhtä ja oikeaa polkua onnistuneeseen johtajuuteen ei ole olemassa ja jokai-

sen on kuljettava kohti parempaa johtajuutta epäonnistumisten kautta. On tärkeää tuntea 

johtamisen keskeisiä teemoja, kuten arvojohtaminen, motivointi ja yksilön kohtaami-

nen. Lista on loputon. Vanhempien johtamisteorioiden tunteminen on hyvä perusta op-

pia uutta ja kehittyä tämän ajan johtajaksi. Monet teemat eivät enää vuonna 2013 toimi, 

kuten ne ovat toimineet pari vuosikymmentä sitten. Nuorilla aikuisilla on elämässään 

aivan uusia arvoja ja työ ei ole enää elämän keskiössä. Vapaa-ajan ”minä” on ihmisille 

yhä tärkeämpi ja kanssaihmisten arvostusta ei enää haeta ammatillisen pätevyyden tai 

hyvien ansioiden kautta. Ihmisten, joiden arvomaailma ei ole edellisten vuosikymmen-

ten kanssa yhtenevä, johtaminen vaatii uutta ajattelutapaa ja uusia teemoja.  

 

3.1 PMBOK, Project Management Body Of Knowledge 

 

PMBOK on yksi laajimmista projektin johtamisen teoksista. Se käsittää koko projektin 

hallinnan alusta loppuun saakka ja sisältää hyvin tarkat osiot eri vaiheista ja osa-

alueista. PMBOK:n pohjalta järjestetään tutkintoja, joissa on mahdollista pätevöityä 

projektin johtamisen ammattilaiseksi ja saada sertifikaatti projektin johtamisen hallin-

nasta.  

 

PMBOK koko laajuudessaan soveltuu suurien projektien ja isojen yritysten käyttöön. 

Muutaman kymmenen tai muutaman sadan ihmisen yrityksissä riittää harvoin resursseja 

hoitaa kaikki asiat tämän standardin mukaisesti. PMBOK on kuitenkin erittäin hyvä 

ohjenuora, jonka perusteella kukin yritys voi poimia heille kaikkein tärkeimmät osa-

alueet mukaan omaan projektitoimintaansa. (Kuva 1, Projektin hallinnan osa-alueet ja 

prosessit) 
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KUVA 1, Projektin hallinnan osa-alueet ja prosessit, (PMBOK guide, 2008, 43) 
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3.1.1 Projektin integraation hallinta 

 

Määritellään projektin kannalta tarpeelliset prosessit siten, että kaikki osa-alueet tulevat 

huomioitua kunnolla. Tässä vaiheessa luodaan projektisuunnitelma ja integroidaan muu-

tosten hallinta mukaan. (PMBOK guide, 2008, 43) 

 

Projekti alkaa aina määrittelyvaiheella, joka antaa pohjan varsinaiselle projektisuunni-

telmalle. Määrittelyvaiheen jälkeen tehdään päätös ryhdytäänkö projektiin vai ei.  

 

3.1.2 Projektin laajuuden hallinta 

 

Kuvaillaan kaikki prosessit, jotka ovat oleellisia projektin onnistumisen kannalta. Var-

mistutaan siitä, että mukana on vain projektin kannalta oleelliset prosessit. Määritellään 

projektin laajuus ja hyväksytään se toiminnan pohjaksi. (PMBOK guide, 2008, 43) 

 

Projektin aloituspäätöksen jälkeen on aika luoda varsinainen projektisuunnitelma. Pro-

jektipäällikkö tekee suunnitelman ja hyväksyttää sen projektin ohjausryhmällä. Projekti-

suunnitelman hyväksynnän jälkeen järjestetään varsinainen aloituspalaveri, jossa on 

mukana projektin henkilöstö ja mahdollisesti myös asiakas. 

 

3.1.3 Projektin ajan hallinta 

 

Määritellään tehtävät ja sekvensoidaan ne aikajärjestykseen. Määritellään tehtävien kes-

tot ja luodaan aikataulu. Perustetaan aikataulun seuranta. Saadaan aikaiseksi projektin 

eri tehtävien ja koko projektin valmistumisaikataulu. (PMBOK guide, 2008, 43) 

 

3.1.4 Projektin kustannusten hallinta 

 

Määritellään prosessit joiden avulla projekti valmistuu hyväksytyllä budjetilla. Tämä 

perustuu resurssien suunnitteluun, kustannustavoitteeseen, kustannusten budjetointiin ja 

seurantaan. (PMBOK guide, 2008, 43) 
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3.1.5 Projektin laadun hallinta 

 

Määritellään prosessit, jotka tarvitaan varmistamaan, että projekti vastaa sille asetettui-

hin laatuvaatimuksiin. Halutun laadun saavuttaminen pohjautuu laadun suunnitteluun, 

varmistamiseen ja seurantaan. (PMBOK guide, 2008, 43) 

 

3.1.6 Projektin ihmisten resurssien hallinta 

 

Määritellään kuinka saadaan projektissa mukana olevat ihmiset toimimaan mahdolli-

simman tehokkaasti projektin hyväksi. Luodaan organisaatiosuunnitelma ja henkilö-

kunnan hankintaprosessi. (PMBOK guide, 2008, 43) 

 

3.1.7 Projektin kommunikaation hallinta 

 

Määritellään prosessit, jotka takaavat projektin ajallisen ja sopivan etenemisen. Lisäksi 

varmistetaan tiedon kokoaminen, levittäminen, varastointi ja lopullinen sijoituspaikka. 

Tämä koostuu kommunikaatiosuunnitelmasta, tiedon jakelusta, tulosraportoinnista hal-

linnon päättämisestä. (PMBOK guide, 2008, 43)  

 

3.1.8 Projektin riskien hallinta 

 

Määritellään prosessit joiden avulla tunnistetaan, analysoidaan ja raportoidaan projektin 

riskejä. Tämä toteutetaan riskien hallinnan suunnittelulla, riskien tunnistamisella, laa-

dullisilla riskianalyyseillä, kvantitatiivisilla riskianalyyseillä, riskeihin vastaamisen 

suunnittelulla, riskien seuraamisella ja riskien hallinnalla. (PMBOK guide, 2008, 43) 

 

3.1.9 Projektin hankintojen hallinta 

 

Määritellään prosessit joita tarvitaan tavaroiden ja palveluiden hankintaan organisaation 

ulkopuolelta. Tämä koostuu hankinnan suunnittelusta, toimittajien valinnasta, sopimuk-

sien hallinnasta ja sopimuksien päättämisestä. (PMBOK guide, 2008, 43) 
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3.2 Projektin johdon pätevyys 3.0 

 

PMBOK standardiin perustuen on luotu projektin johdon pätevyyden määrittelevä serti-

fikaatti Projektin johdon pätevyys 3.0. Suomalainen versio perustuu alkuperäiseen ver-

sioon  ICB - IPMA Competence Baseline Version 3.0.  

 

Projektin johdon pätevyyden määrittely on saanut alkunsa 1990-luvulla, jolloin aiheesta 

julkaistiin ensimmäinen sertifikaatti. Tämän jälkeen projektin johtaminen on saanut 

uusia haasteita muuttuneen toimintaympäristön mukana. Viimeisin versio sertifikaatista 

pyrkii huomioimaan nämä muuttuneet tilanteet ja vastaamaan uusiin haasteisiin parem-

min.  

 

Hyvien projektisuunnitelmien ja -tulosten kehittämisessä ja toteuttamisessa projekti-

päällikön henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten motivaatio ja ihmisten johtaminen, ovat 

olennainen lisä hänen tekniseen pätevyyteensä. Lisäksi hänen täytyy käsitellä onnis-

tuneesti projektin organisatorista, taloudellista ja sosiaalista toteutusympäristöä. Hän on 

henkilö, joka toimii näkyvästi koko projektin, ohjelman tai salkun hyväksi, tyydyttääk-

seen asiakkaiden, projektille tavaroita ja palveluja toimittavien kumppanien ja muiden 

sidosryhmien odotukset. Hänen täytyy myös saada asiantuntijat motivoitumaan käyttä-

mään tietoaan ja kokemustaan projektin, ohjelman tai salkun hyväksi. (Projektin johdon 

pätevyys 3.0, v 1.0 01/2008, iv ) 

 

Projektin johtajan pätevyyden arviointi tapahtuu kolmella eri osa-alueella, toteutusym-

päristöpätevyydet, tekniset pätevyydet ja käytöspätevyydet. Uutena pätevyyden mittari-

na on projektin johtajan käyttäytyminen. Hänen käytökseltään odotetaan huomattavan 

vaativia piirteitä, jotka on esitetty oheisessa kuvassa. (Kuva 2, Pätevyyden elementit) 

Sertifikaatin suorittaminen vaatii opeteltujen ominaisuuksien lisäksi ihmisen luonteen 

sopivuutta johtamistyöhön. Luonteen piirteiden muokkaaminen sopiviksi on käytännös-

sä vaikeaa ja useimmiten ihminen joutuu esittämään uutta rooliaan jolloin aitous kärsii. 
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KUVA 2. Pätevyyden elementit, (Projektin johdon pätevyys 3.0, v 1.0 01/2008, 9) 

 

 



15 

 

4 PROJEKTIHISTORIAN ANALYSOINTI 

 

Haastattelututkimus suoritettiin kohdeyrityksen sisällä kevään 2012 aikana. Tutkimuk-

seen osallistui eri alueiden asiantuntijoita mm. myyntipäällikkö, tuotantopäällikkö, 

suunnittelupäällikkö ja projektipäällikköjä. Valitsin haastatteluiden pohjaksi kolme 

päättynyttä projektia. Tarkoituksella valitsin joukkoon eri projektipäälliköiden johtamia 

projekteja. Projektit olivat myös menestyneet eri tavoin toisiinsa verrattuna. Haastattelut 

saatiin järjestettyä nopealla tahdilla ja ne kaikki saatiin päätökseen kuukauden aikana. 

 

Haastatteluiden aluksi ilmoitin, että kaikki keskustelut ovat anonyymeja ja ne jäävät 

haastattelijan ja haastateltavan välisiksi. Näin ollen suoria lainauksia haastateltavien 

kommenteista en esittele työssäni. Käyn läpi kuitenkin kaikki oleelliset ilmiöt ja ongel-

makohdat, joita tutkimuksessa tuli ilmi.  

 

4.1 Projektitoiminta kohdeyrityksessä 

 

Yrityksen nykyinen toimintamalli ei pidä sisällään tarkkoja kuvauksia eri osatehtävistä 

vaan se antaa pääpiirteet projektin etenemiselle. Järjestelmä on nelivaiheinen ja se ei 

sisällä tarkkoja päätepisteitä kullekin vaiheelle. Projektien laajuus vaihtelee yhtä tuotetta 

koskevista projekteista muutamaa tuotetta koskeviin projekteihin. Projektien kestot 

vaihtelevat pääsääntöisesti kolmesta kuukaudesta vuoteen. Projekti aloitetaan siitä, kun 

suunnittelutyö alkaa ja se päätetään, kun ensimmäinen tuotantosarja on toimitettu asiak-

kaalle.  

 

Projektien kokonaishenkilömäärä vaihtelee 5-15 henkilöön, kun mukaan lasketaan 

kaikki oman yrityksen mukana olevat henkilöt. Asiakkaiden puolelta aktiivisesti muka-

na on tyypillisesti 1-5 henkilöä. Oman yrityksen puolelta suunnittelijoiden osuus vaihte-

lee 1-5 henkilöön ja loput osalliset ovat myynnin, proto-osaston ja tuotannon väkeä.  

 

4.2 Haastatteluiden teemat 

 

Tarkastelun kohteiksi otetut projektit käytiin läpi kronologisessa järjestyksessä alusta 

loppuun. Ensin kävimme läpi haastateltavien kanssa projektia alustavia asioita ja tar-

jousvaihetta. Sitten pohdimme suunnittelu- ja protovaiheen onnistumista, jonka jälkeen 

pureuduimme projektin johtamiseen ja jälkiseurantaan. Samalla pohdimme tuotteen 
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tuotantovalmiutta läpi käydyn protovaiheen jälkeen. Protovaiheen tarkoitus on valmis-

tella tuote tuotantokuntoon. Tämän lisäksi listasimme kustakin projektista parhaan on-

nistumisen ja suurimman kehityskohdan.  

 

Haastatteluiden jälkeen kasasin vastaukset yhteen kysymyskohtaisesti. Näin sain aikai-

seksi laajan vastausmassan, josta on helppo löytää samankaltaisuuksia ja myös huomat-

tavasti poikkeavia vastauksia. Kävin jokaisen teeman läpi yksitellen ja analysoin vasta-

uksia kohta kohdalta. 

 

4.2.1 Projektin alkuasettelu 

 

Selvitin projektin alkuasetelmaa tiedotuksen, osallisten ja tavoitteen selkeyden kannalta. 

Nämä kolme selvityskohtaa antoivat hyvin samankaltaisia vastauksia jokaisen projektin 

kohdalla. Alkuasetelman ja tiedotuksen kokivat heikoimmaksi ne tahot, jotka eivät ol-

leet mukana projektia alustavassa vaiheessa.  

 

Tiedonkulku projektia alustavassa vaiheessa koettiin poikkeuksetta hyvin puutteellisek-

si. Tätä kuvaa hyvin vastauksissa esiin nousseet kaksi asiaa: Ensimmäinen huomio oli, 

että asiakasta käsiteltiin aluksi väärällä nimellä. Toinen merkittävä huomio tuli epätie-

toisuudesta osallisten ja tehtävienjaon suhteen. (Liite 1. Projektin alkuasettelun vastaus-

ten jakautuminen) Osallisilla tarkoitetaan henkilöitä omasta ja asiakkaan organisaatios-

ta. Omassa organisaatiossa ei ollut määritelty kuka hoitaa kontakteja tai kuka tekee tar-

jouslaskennan. Asiakkaan puolelta ei tiedetty keneen ollaan yhteydessä teknisissä tai 

kaupallisissa asioissa ja kuka vastaa asiakkaan puolella mahdollisesta tulevasta projek-

tista. 

 

Tavoitteen määrittelyä tai sen puuttumista ei kukaan haastateltavista kokenut häiritse-

väksi asiaksi projektia alustavassa vaiheessa. Yhdessäkään projektissa ei ollut tavoitetta 

vielä tässä vaiheessa määritelty. 

 

4.2.2 Tarjousvaihe 

 

Tietoisuus tarjousvaiheen asioista vaihteli hyvin paljon projektien välillä. Tiedot vaihte-

livat suuresti myös tarjousvaiheessa mukana olleiden välillä. Kysyttäessä oliko haasta-

teltava mukana tarjousvaiheessa tai oliko tarjousvaihetta, vastaukset hajaantuivat kovas-
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ti. Niistä voi nostaa esille kaksi pääryhmää. Suuri määrä vastaajista ei ollut perillä tar-

jousvaiheesta ja yhteistä kaikille projekteille oli, että tarjousvaiheesta haluttaisiin 

enemmän tietoa kaikille osapuolille. (Liite 2. Projektin tarjousvaiheen vastausten jakau-

tuminen) 

 

Rutinoitunutta toimintatapaa tarjousvaiheen hallittuun läpiviemiseen ei ole ja toiminta-

tavat vaihtelivat kovasti. Hinnoittelu pohjautui edellisiin projekteihin. Yhden projektin 

kohdalla hinnoittelu pohjautui vahingossa eri tuotteeseen, kuin oli tarkoitus. 

 

Tarjousvaiheelle tyypillistä oli riskinotto. Riskiä kasvatti tarjoukseen lähteminen vailli-

naisin tiedoin tai puutteellisilla ominaisuuksilla varustetuilla tuotteilla tarjoaminen. Ris-

kinotto on aina osana yritystoimintaa, eikä se sinällään ole ongelma. Näin voidaan toi-

mia, kun se tehdään hallitusti. 

 

4.2.3 Projektin aloitus 

 

Projektin aloitusvaihetta käytiin läpi mm. selvittämällä haastateltavilta oliko projektilla 

aloituspalaveria ja valittiinko projektipäällikköä. Riippuen haastateltavan henkilön 

omasta asemasta vastaukset vaihtelivat suuresti. Kaikki tutkitut projektit alkoivat pro-

jektin aloituspalaverista. Aloituspalaverissa käytiin aina läpi projektin karkea aikataulu, 

valittiin projektipäällikkö ja projektin osalliset oman yrityksen sisältä. Kuitenkin jälki-

käteen tuli ilmi, että projektipäällikkö oli jäänyt epäselväksi ja pääsuunnittelijaa pidet-

tiin monen eri henkilön taholta projektin johtajana ja vastuun kantajana.  

 

Osassa tapauksista oli projektin osalliset, asiakas ja tuote hämärän peitossa vaikka pro-

jekti oli jo käynnistetty. Vastauksista nousee esille kolme asiaa, jotka toistuvat eri vas-

taajien kesken. Ensimmäinen huolenaihe oli, että tekniset yksityiskohdat eivät olleet 

selvillä aloitusvaiheessa. Toinen esiin noussut asia oli epäselvyys mukana olevista hen-

kilöistä. Kolmas asia oli aikataulu. Aikataulu oli luotu useamman vastaajan mukaan. 

Yksittäisten vastauksien pohjalta on kuitenkin todettavissa, ettei aikataulua ollut jaettu 

kaikille tahoille tai sitä ei noudatettu. (Liite 3. Projektin aloitusvaiheen vastausten jakau-

tuminen) 
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Riskianalyysiä projektista ei tehty yhdessäkään tapauksessa. Näin ollen osa jo näköpii-

rissä olleista ongelmista jäi todentamatta ja aiheutti ongelmia projektin toteutumiselle 

heti alkumetreiltä saakka. 

 

4.2.4 Suunnittelu- ja protovaihe 

 

Tämän vaiheen avainkysymys haastateltaville oli protovaiheen aikataulu ja sen seuranta. 

Haastateltavilta selvitettiin, kuinka seuranta toteutui. Suunnitteluvaiheen seuranta vaih-

teli kovasti eri projektien välillä. Jokaisen projektin aikana pidettiin seurantapalaverit, 

joissa tarkasteltiin projektin eteneminen, suunnittelun valmiustaso ja toimitusaika. Yh-

den projektin kohdalla tuli yksimieliset vastaukset siitä, että seurantapalavereita oli liian 

vähän. Kyseisen projektin siirto suunnittelusta proton valmistukseen tapahtui hyvin lä-

hellä toimituspäivää. Tämä aiheutti kovan kiireen ja projekti oli viikkoja alkuperäisestä 

aikataulusta myöhässä jo ennen proton valmistuksen alkua. Aikataulu otettiin kiinni 

protovaiheen aikana. Aikataulun toimimattomuus ja seurannan puute nousi esille useaan 

eri kertaan haastatteluissa mutta samalla yhden projektin osalta samat asiat saivat paljon 

kiitosta. (Liite 4. Projektin suunnittelu- ja protovaiheen vastausten jakautuminen) 

 

Lisäksi haastateltavat kaipasivat projektipäällikön aktiivista otetta seurantaan ja projek-

tin hoitamiseen. Tiedonkulkua pidettiin usein ongelmallisena. Projektipäällikön ja pro-

jektin välillä koettiin olevan kumpaankin suuntaan informaatiokatkoksia. (Liite 4. Pro-

jektin suunnittelu- ja protovaiheen vastausten jakautuminen) 

 

4.2.5 Tuotantovalmius 

 

Protovaiheen yksi tavoite on saattaa tuote tuotantokuntoon. Protovaiheen aikana ilme-

nevät muutostarpeet ja kehitysehdotukset otetaan huomioon ennen nolla-sarjan valmis-

tuksen aloittamista. Nollasarjalla tarkoitetaan ensimmäistä tuotannon työvälineillä teh-

tävää toimitusta.  

 

Tuotantovalmiudesta tuli hyvin eriäviä näkemyksiä. Toisten mielestä projektin aikana 

luotu tuote olisi valmis sellaisenaan tuotantoon ja toisten mielestä saman projektin sa-

malla tuotteella ei olisi vielä mitään asiaa tuotantoon. (Liite 5. Tuotteen tuotantovalmiu-

den vastausten jakautuminen) Suurimmat näkemyserot kohdistuivat tuotteen teknisen 

toteutuksen luotettavuuteen ja työohjeisiin.  
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4.2.6 Jälkiseuranta 

 

Kysymyksillä pyrittiin selvittämään tehtiinkö projekteille jälkiseurantaa ja otettiinko 

projektikokemuksista saatu hyöty irti. Kolmesta projektista yhdessä koottiin projektin 

päättämisen yhteydessä projektissa mukana olleita henkilöitä koolle ja kerrattiin projek-

tissa kohdatut haasteet yrittäen ottaa niistä opiksi. Tämä tapahtui palaverin aikana ja 

kohdistui siten ainoastaan läsnä olleisiin henkilöihin. Palaverimuistion löytäminen 

osoittautui hankalaksi jälkikäteen ja kaikki mukana olleet eivät sitä löytäneet. 

 

Projektikustannukset otettiin selville yhdessä projektissa kolmesta. Tämän kohdalla 

kaikkia kuluja ei ollut linkitetty projektiin yrityksen järjestelmien kautta ja se aiheutti 

pientä epävarmuutta. Ei voitu olla täysin varmoja, että kaikki todelliset kustannukset 

olisivat mukana.  

 

Kohdeyrityksessä projektin kustannuslaskennassa keskitytään tuotteen valmistusarvon 

laskentaan, jolloin mukana laskelmissa ovat ainoastaan suorat tuotekustannukset (direct 

product costs). Laskennasta jäävät kokonaan pois epäsuorat tuotekustannukset (indirect 

product costs). Mukana on suoraan tuotteeseen kuluvat materiaalit sekä työ. Pois las-

kennoista jäävät hallinnon, hankinnan, markkinoinnin, tuotekehityksen ja varastoinnin 

kustannukset. (McWatters, C.,Zimmerman, J., Morse, D. 2008, 81-85) 

 

4.2.7 Projektin johtaminen asiakkaan puolella 

 

Tämän osion tarkoitus oli selvittää kuinka asiakkaan projektin johto toimi projektin ai-

kana. Kohdeyrityksen henkilöstöllä oli hyvin heikosti tiedossa asiakkaan projektiorgani-

saatio ja eri asioista päättävät tahot. Projektinjohto koettiin yleisesti hapuilevaksi tai 

olemattomaksi. Lähinnä yrityksen omalla myyntihenkilöstöllä oli kontaktit asiakkaa-

seen ja tietoa välitettiin tällä tavalla.  

 

Yli puolella haastateltavista ei ollut mitään mielikuvaa asiakkaan projektin johdosta. 

Osa tästä selittyy tiedonvälityksen puutteilla, mutta suurin osa johtui siitä, ettei tietoa 

asiakkaan organisaatiosta ollut hankittu, tai sitä ei jostakin syystä ollut helposti saatavil-

la.  
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4.2.8 Projektin johtaminen omassa yrityksessä 

 

Yrityksen sisäinen projektijohtaminen antoi eniten vastauksia kaikista kohdista. Haasta-

teltavilta kysyttiin miten projektin johto toimi ja mitkä ovat kehityskohteita. Vastauksis-

sa oli havaittavissa paljon yhdenmukaisuutta ja haastavaksi koetut asiat toistuivat usei-

den henkilöiden taholta. (Liite 6. Projektin johtaminen omassa yrityksessä - vastausten 

jakautuminen) 

 

Suurimmaksi haasteeksi koettiin projektipäällikön vastuun kantaminen. Niissä tapauk-

sissa, joissa projektipäällikkö oli valittu, hänen paneutuminen johtamiseen koettiin ke-

vyeksi ja poissaolevaksi. Projektin tilanne oli paremmin hallussa suunnittelu- ja proto-

osastoilla, kuin projektipäälliköllä itsellään. Projektipäällikkö ei tehnyt päätöksiä pro-

jektin suhteen vaan päätökset jouduttiin tekemään eri suunnittelun ja tuotannon voimin, 

ilman projektipäällikön tukea. Karkea esimerkki ongelmasta on se, että jos halutaan 

tietää mikä on projektin kokonaistilanne, niin paras tieto aiheesta löytyy proto-osaston 

esimieheltä, ei projektipäälliköltä.  

 

Toiseksi suurin haaste projektin johtamisessa on tiedonkulun katkeilu. Tieto ei liiku 

projektin sisällä. Se ei liiku projektissa mukana olevien eri osastojen välillä kunnolla, 

eikä suunnitteluosaston ja projektipäällikön välillä. Projektipäällikkö ei kantanut vastuu-

ta tiedon jakamisesta, eikä vaatinut tiedon jakamista osastolta toiselle, tai osastolta pro-

jektipäällikölle. Tiedonjakamiselta puuttuu vakiintunut toimintatapa, joka varmasti vai-

kuttaa asiaan ja tekee jokaisesta projektista yksilön. Projekteille ei ollut luotu viestintä-

suunnitelmia, eikä pohjaa sellaiselle ollut. 

 

Kolmanneksi suurimmaksi ongelmaksi koettiin projektijohtamisen osaamisen puute. 

Yrityksen sisällä ei ole kokeneita projektipäälliköitä, jotka osaisivat tarvittaessa jakaa 

osaamistaan. Projektijohtamisen koulutuksen omaavia henkilöitä ei ole ja se näkyy te-

kemisessä.  
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4.2.9 Projektipäällikön pelikenttä 

 

Selvitimme haastateltavien kanssa heidän näkemyksensä projektipäällikön pelikentästä. 

Haastateltavilla oli hyvin tietoa siitä, millainen projektipäällikön tulisi olla. Selkeästi 

projektipäällikön roolille oli kovat odotukset, kuten ne ovat todellisuudessakin. Projek-

tipäälliköltä odotetaan kohdeyrityksessä olemista projektin päähenkilönä. Hänen tulee 

olla tilannetietoinen ja jakaa informaatioita eri osastoille. Projektipäälliköltä odotetaan 

myös jämäkkyyttä ja päätöksen tekokykyä, hän ei voi olla jees-mies. Hänelle annetaan 

mielellään valta tehdä kaikki vaikeat päätökset ja odotetaan vastuun kantamista siitä, 

mitä tehtaan ovesta lähtee ulos. Projektipäälliköltä odotetaan vahvaa teknistä osaamista, 

jonka avulla hän ymmärtää mitä ollaan tekemässä.  

 

Suurimmat odotukset kohdistuvat projektin kokonaisvastuun kantamiseen, informaation 

kulusta huolehtimiseen ja eri osastojen aikataulussa pysymisen varmistamiseen. Nämä 

asiat tulivat kehityskohteina esiin aiemmissakin kohdissa moneen kertaan, joten ne ovat 

eniten toivottuja kehityskohteita. 

 

4.2.10 Hyviä puolia projekteista 

 

Projektin parhaita puolia läpi käydessä oli hienoa huomata, että yrityksessä tehdään pal-

jon oikeita asioita, vaikka edellä olevat kehityskohteet tuntuvatkin loputtomalta listalta. 

Yhden projektin kohdalla aikataulutuksen onnistuminen nostettiin eri vastaajien kesken 

projektin parhaaksi asiaksi. Tämä kuvastaa hienosti, kuinka onnistuminen jossakin asi-

assa jää mieleen ja jättää positiivisen mielikuvan projektista. Toinen mainittava asia on 

tavaran lähteminen aikataulussa, vaikka aikataulu jätätti aina loppumetreille saakka. 

Tähän tarvittiin valtava ylityökuorma, mutta onnistuminen jätti positiivisen tunteen pro-

jektista. Kolmantena asiana tuli esiin hyvän referenssin aikaan saaminen uusille mark-

kinoille. Näitä kolmea eri aihetta ei voi laittaa arvojärjestykseen, vaan ne ovat projekti-

kohtaisia huippukohtia, jotka ovat jääneet haastateltavien mieleen. 

 

Eri projekteissa tehtiin paljon hyvää työtä ja oikeita asioita. Osaamista projektin läpi-

viemiseen löytyy, se ei vain löydä vielä tietään jokaiseen projektiin. 
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4.2.11 Suurimmat projektien kehityskohdat 

 

Suurimmiksi kehityskohteiksi on poimittu kolme eniten toistunutta aihetta. Näitä ei voi 

laittaa arvojärjestykseen vastausten perusteella mutta niiden vaikutusta yrityksen toi-

mintaan pohditaan ongelmien syy-seuraus-suhteet-osiossa. (Liite 7. Suurin kehityskohta 

projektissa - vastausten jakautuminen) 

 

Yleinen epätietoisuus: Ensimmäinen huomio kohdistuu projektin aloitusta edeltävään 

epätietoisuuteen, joka jatkuu projektin aikana. Teknisiä yksityiskohtia ei saada lyötyä 

lukkoon riittävän tiukasti ennen aloitusta ja se venyttää aikataulua. Lisäksi avoimet asiat 

aiheuttavat lisätyötä, koska suunnitelmia joudutaan tekemään arvailujen varassa. Muu-

toksien tekeminen tuotteisiin suunnittelun myöhäisessä vaiheessa aiheuttaa ylimääräisiä 

kustannuksia, koska osa tuotteiden osista on jo saatettu tilata. Nämä osat menevät muu-

tosten jälkeen hukkaan. Alusta alkaen venynyt aikataulu ja tietämättömyys tekevät pro-

jektista kiireisen ja virhe alttiin. Lisäksi yhteyshenkilöt asiakkaan puolelta ja tekijät yri-

tyksen omalta puolelta eivät ole kirkkaasti selvillä heti alussa. Tämä aiheuttaa ongelmia 

tiedonkulkuun. 

 

Aikataulutuksen heikkous: Toinen huomio kohdistuu aikatauluihin. Niitä ei ollut saa-

tavilla tai ne eivät pitäneet. Seurantapalaverit puuttuivat ja tietoisuus projektin tilasta oli 

heikkoa eri osastoilla, sekä projektipäälliköllä. Tuotteen testaukset jouduttiin tekemään 

kovalla kiireellä loppumetreillä.   

 

Projektin johtamisen puute: Kolmas huomio koskee projektin johtamista. Projektin 

johtaminen koettiin ongelmalliseksi näkymättömyyden ja liian kevyen olemuksen takia. 

Päätöksen tekoon ei löytynyt jämäkkyyttä silloin, kun sitä olisi kaivattu ja yleinen pas-

siivisuus jarrutti asioiden sujumista. 

 

4.3 Ongelmien syy-seuraussuhteet 

  

Vastaajat tulivat yrityksen eri osastoilta, joten heidän tiedot eri projektin vaiheista vaih-

telivat suuresti. Vastauksista löytyi selkeitä yhtenäistäviä tekijöitä eri osastojen kesken 

ja suurimman kehityskohteet tuntuvat olevan laajasti jaettuja. Valitsin haastatteluiden 

perusteella kaksi yrityksen kannalta tärkeintä kehityskohtaa tarkasteltavaksi.  
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4.3.1 Aikataulun luominen ja seuranta 

 

Aikataulutus sai palautetta laajalta rintamalta haastatteluissa. Epätietoisuus aikataulusta 

ja sen ajantasaisuudesta oli yleistä. Aikataulujen luotettavuuteen ei uskottu ja niitä pi-

dettiin jopa turhina. Syynä tähän palautteeseen ei voida pitää aikatauluja sinänsäm, vaan 

niiden luomisen osaamattomuutta. 

 

Aikataulun luominen on oma prosessi, joka alkaa siitä, että tiedetään mitä ollaan teke-

mässä. Toisin sanoen projektin tavoite on oltava selvillä. Tämän jälkeen tekemisen koh-

de eli projekti puretaan osituksen avulla osatehtäviksi. Osatehtävät jaetaan vaiheisiin ja 

tämän jälkeen arvioidaan kunkin tehtävän kesto. Kestojen arvioinnin jälkeen määritel-

lään projektin kriittinen polku (CPM=critical path method), jonka avulla saadaan selvil-

le ne tehtävät, jotka myöhästyessään myöhästyttävät koko projektin. (Rad, P.F. Anan-

tatmula, V.S. 2005, 144) 

 

Kohde yrityksestä puuttuu määrätietoinen toimintatapa aikataulun luomiseen ja seuraa-

miseen. Tämän seurauksena ihmiset turhautuvat, koska aikataulut eivät pidä paikkaansa. 

Scott Berkun kuvaa aikataulujen laatimisen hankaluutta mielenkiintoisella tavalla. Hä-

nen mukaansa kaikkien parhaimmatkin aikataulujen laatijat yrittävät vain ennustaa tule-

vaisuutta, joka onnistuu meiltä ihmisiltä kovin huonosti. Kuitenkin projektitiimi, joka 

tunnistaa aikataulun myöhästymiseen johtavat riskit ja ryhtyy toimenpiteisiin riskien 

poistamiseksi, voi saada aikataulusta käyttökelpoisen työkalun. (Berkun, S. 2006, 38) 

Aikataulun laatiminen on aina arvan heittoa, mutta se voidaan tehdä ammattimaisin ot-

tein ammattilaisten arvioiden perusteella.  

 

Aikataulun seurannan vaikeus ja mahdottomuus johtuu pääosin siitä, ettei ositusta ole 

tehty kunnolla ennen aikataulun laatimista. Puuttuvat tehtävät astuvat mukaan projektiin 

ja vievät aikaa suunnitelluilta töiltä. Vaillinaisen osituksen lisäksi tehtävien kestoja oli 

arvioitu kepeästi, jos ollenkaan. Näiden tekijöiden valossa aikataulun seuranta on ollut 

hankalaa ja usein aikataulu ei ole ollut ajan tasalla projektin aloituksen jälkeen. Aikatau-

lun ajan tasalla pitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja huonoilla työkaluilla toteutettuna se 

vie aikaa runsaasti, jos on kyse laajasta projektista.  
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4.3.2 Yleinen epätietoisuus ja projektijohtamisen puute 

 

Tiedon saaminen ja sen välittäminen tuntuivat toimivan vaillinaisesti jokaisessa projek-

tissa. Tämä aiheuttaa yleistä epätietoisuutta, joka tekee päätöksen teosta ja projektin 

eteenpäin viemisestä hankalaa. Projektin alkuvaiheen ongelmat epätietoisuuden suhteen 

ovat korjattavissa kovalla työllä. Kaivetaan tarvittavat tiedot esiin ennen, kuin aletaan 

toimia ja maltetaan kaivaa ne kokonaan esiin ennen, kuin aletaan toimia.  

 

Projektin aikainen tiedon kulkeminen ja siitä huolehtiminen kuuluu projektipäällikön 

tehtäväkenttään. Tämän lisäksi viestinnän tulee olla organisoitua ja projektilla tulisi olla 

viestintäsuunnitelma. Kohdeyritykseltä puuttuu selkeä toimintatapa viestinnän järjestä-

misestä.  Nykyinen projektitoimintamalli ei myöskään huomioi milloin ja kenelle tietoa 

tulisi välittää. Tämä johtaa siihen, että jokainen projekti on tältä osin oma, uniikki yksi-

lönsä.  

 

Johtajuuden puuttuminen voi olla henkilöistä riippuvaa tai johtamiskulttuurin puuttumi-

sesta johtuvaa. Tässä tapauksessa kyse on kummastakin. Projektijohtajuus ei ole talon 

toiminnassa vahvasti mukana ja se johtaa löysään asioiden läpi soljumiseen.  
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5 JOHTAJAN HAASTEET 

 

Projektin johtamiseen on paljon hyviä työkaluja. Aikatauluohjelmat, ohjelmat projek-

tisalkun hoitamiseen, projektihistorian hallinnan työkalut ja toiminnanohjausjärjestelmät 

tukevat projektijohtamista, kun ne otetaan aktiiviseen käyttöön. Ohjelmien hyvänä puo-

lena on järjestelmällinen toiminta ja sen taltiointi. Tiedot ovat seurattavissa ja niihin on 

helppoa palata jälkikäteen.  

 

Mielestäni itse projektin johtaminen on kuitenkin enemmän ihmisten johtamista, kuin 

ohjelmien kanssa toimimista. Projektipäällikön on oltava liukasliikkeinen kaveri, joka 

on aktiivisesti läsnä aina, kun sitä tarvitaan. Aktiivinen ote asioiden hoitamiseen on 

välttämätön ominaisuus, jotta asiat etenevät ja projektin aikaiset haasteet saadaan selä-

tettyä. 

 

5.1 Yrityksen sisäiset haasteet 

 

Kohdeyrityksen suurin sisäinen haaste on vaillinainen projektin johtamismalli. Johta-

mismallin puuttuminen aiheuttaa ongelmia uudessa tilanteessa oleville uusille projekti-

päälliköille. Ilman projektin johtamisen kokemusta ja koulutusta on erittäin haastavaa 

toimia projektipäällikön roolissa. Useimmat asiat on opeteltava vaikeimman kautta yri-

tyksen ja erehdyksen periaatteen mukaan. Tämä toimintatapa syö yrityksen resursseja ja 

nostaa erehdysten aiheuttamaa riskiä suuresti. Monet asiat kuten aikataulut, palaverit ja 

tarkastukset tehdään täysin projektikohtaisesti ja niiden määrä sekä laatu on projekti-

päällikön omasta osaamisesta kiinni. Määrittelyä projektin aikana tehtävistä asioista ei 

ole riittävän selkeästi esitetty ja vanha toimintamalli ei ole sisäistynyt yhteisöön.  

 

Oman haasteen projektien onnistumiselle tuo projektipäälliköiden kokemattomuus. Yri-

tyksessä on töissä suurimmaksi osaksi nuoria ja lahjakkaita kavereita, joilta puuttuu 

vielä kokemuksen myötä karttuva pätevyys. Yrityksen projektijohtaminen kiteytyy het-

kessä elämiseen, mikä on sinänsä hieno piirre, kun siihen saadaan mukaan hieman jär-

jestelmällisyyttä.  
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5.2 Yrityksen ulkoiset haasteet 

 

Projektin johtamisen näkökulmasta katsottuna toimintaympäristö tekee johtamisesta 

haasteellista. Asiakkaat ovat useista eri maista ja kulttuurierot vaikeuttavat toimintaa. 

Erityisesti kaupankäynti Venäläisten yritysten kanssa eroaa keskieurooppalaisista toi-

minta tavoista kovasti. Jaetut arvot eroavat ja sen takia tulee konflikteja kanssa käymi-

seen.   

 

Normaalisti ajatellaan, että kulttuurit, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan tulevat keskenään 

paremmin toimeen, kuin ne jotka ovat kovin kaukana toisistaan. Hyvin kaukana toisis-

taan olevat kulttuurit voivat kuitenkin toimia hyvinkin yhdessä. (Mäkilouko, M. 2003, 

141). Venäläinen kulttuuri ei kuitenkaan ole suomaiseen kulttuurin verrattuna aivan 

toisesta ääripäästä ja näin ollen yhdessä toimiminen sujuu paremmin, kuin esimerkiksi 

intialaisten yritysten kanssa. Yritykseltä tämä vaatii erikoisosaamista ja Venäjän kielen 

taitavia työntekijöitä. Tulkkien käyttäminen projektien tiedonvälityksessä tuo mukanaan 

oman haasteensa, koska tieto kulkee aina välikäden kautta ja joukkoon saattaa tulla olet-

tamuksia tai ymmärrysvirheitä.  

 

Tiedon saannin varmistaminen on yksi suuri haaste, joka vaivaa etenkin projektien aloi-

tusvaihetta. Johtamisen kannalta on oleellista, että projektipäällikkö hankkii tarvittavat 

yhteystiedot heti projektin alussa. Näiden avulla saadaan varmistettua tiedonkulku ja 

pystytään hankkimaan puuttuvat tiedot nopeasti. Tiedon saanti vaihtelee suuresti ja jois-

sakin tapauksissa sen saaminen muodostuu melkein mahdottomaksi. Vaillinaisten tieto-

jen varassa toimiminen ei kuitenkaan ole kannattavaa toimintaa, joten ennen aloitusta 

niiden on oltava kasassa. 
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6 PROJEKTIMALLIN LUOMINEN 

 

Tämän kehitystyön pohjimmainen tarkoitus oli tuoda esiin yrityksen kannalta tärkeim-

mät kehityskohteet ja luoda samalla uusi projektijohtamisen toimintamalli. 

Haastatteluiden perusteella nostettiin vahvasti esille muutamia yksittäisiä asioita, kuten 

aikataulutus, tiedonkulku ja johtajuus. Nämä kolme asiaa ovat ne tärkeimmät kehitys-

kohteet, joista aiheutuu tällä hetkellä suurimmat ongelmat. Näiden asioiden hoitamiseen 

kuluu suuri osuus projektin johtamisesta ja se kaikki on poissa ongelmakohtien ratkai-

susta asiakasrajapinnassa ja projektin hallitusta läpiviemisestä. Näistä kolmesta osiosta 

jokainen on haastava kokonaisuus ja asioiden kuntoon saattaminen vaatii paljon määrä-

tietoista työtä. Haastatteluiden yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että kysyntä asi-

oiden kuntoon saattamiselle on jakamaton. Maaperä on siis kunnossa, kun uutta toimin-

tamallia viedään käytäntöön.  

 

6.1 Aikataulun hallinta projektimallin avulla 

 

Aikataulujen hallinta selkeytyi uuden projektimallin myötä selvästi. Projektimalli jakaa 

projektin vaiheisiin, joiden toteutumista voidaan seurata. Jokainen vaihe on purettu vie-

lä erikseen pienemmiksi osakokonaisuuksiksi ja nämä pienemmän osiot viedään mu-

kaan projektin aikatauluun tehtäviksi. Tämän menettelyn avulla saadaan valmiita osa-

tehtäviä suoraan aikatauluun ja aikataulun rakenne vakioituu. Osatehtävät tulevat teh-

dyksi varmemmin jokaisessa projektissa, kun ne ovat selkeästi määriteltyjä. Jokaisen 

vaiheen päättää milestone, joka sekin näkyy aikataulussa. Kohdeyrityksen toimintamalli 

pohjautuu kolmivaiheiseen järjestelmään, jonka vaiheet ovat: Tender phase, Prototype 

phase ja 0-serie phase. Varsinainen projekti aloitetaan Tender phase:n lopussa olevasta 

kick-off palaverista. Tämän jälkeen valmistetaan ensimmäinen prototyyppi protovai-

heen aikana. Protovaiheessa pidetään katselmuksia ja se päättyy prototyypin hyväksyn-

tään tuotekatselmuksessa. Nämä katselmukset viedään suoraan aikatauluun. Viimeisen 

eli nolla-sarja vaiheen tarkoitus on ajaa tuote sisään tuotantoon ja varmistaa sen sopi-

vuus asiakkaalle. Nolla-sarjavaiheen kulkua rytmittää FAI-katselmus, jossa tuote hy-

väksytään yhdessä asiakkaan kanssa. (FAI = First Article Inspection) Asiakkaalla tapah-

tuvien asennusten jälkeen projektipäällikkö antaa tuotteelle sarjatuotantoluvan. Tätä 

seuraa projektin päätösvaihe, jonka aikana projektin dokumentaatio viimeistellään, teh-

dään jälkilaskelmat ja päätetään projekti. Erona yrityksen aiempaan toimintaan voidaan 
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todeta, että jokaisella osaprosessilla on nyt paikka ketjussa ja ne ovat helppoja aikatau-

luttaa oikeisiin kohtiin projektia.  

 

6.2 Tiedonkulun varmistaminen projektimallissa 

 

Tiedon kulkeminen itsessään ei ole ongelmallista nykyisillä työkaluilla. Suurin ongelma 

aiheutuu siitä, ettei tiedetä mitä tietoa, milloin ja kenelle tulisi jakaa. Kohdeyrityksen 

uudessa projektimallissa huomioidaan projektin kannalta oleellisimpien dokumenttien 

luomisesta, ajankohdasta ja vastuullisesta tekijästä. Jokainen vaihe sisältää nipun doku-

mentteja, jotka tulee luoda ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Milestone on py-

sähdys paikka, jossa katsotaan taaksepäin ja tarkistetaan, että kaikki tarvittava on tehty. 

Ennen tehtävien valmistumista ei voida siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Tender-phase:n 

tärkeimmät dokumentit ovat sopimus ja projektisuunnitelma. Prototype-phase tuottaa 

mm. työpiirustukset ja tuotekatselmuspöytäkirjan. 0-serie phase:n oleellisimmat doku-

mentit ovat FAI-katselmuspöytäkirja ja projektin loppuraportti. Projektimalli jakaa vas-

tuut dokumenttien luomisesta. Ne voidaan siirtää aikatauluun juuri oikeaan kohtaan, 

jolloin ne tulevat huomioiduksi ennen vaiheen päättymistä. 

 

6.3 Projektimalli päällikön tukena 

 

Nykytilassa suhteettoman suuri osuus kohdeyrityksen projektipäälliköiden ajankäytöstä 

kuluu miettiessä mitä pitäisi tehdä, onko kaikki tehty ja mitä jää tekemättä. Projektimal-

lin laajuus ja pikkutarkkuus vastaa tähän ongelmaan. Kaikki kohdeyrityksen kannalta 

oleelliset projektin osat ovat mukana siinä. Päällikön ei enää tarvitse keskittyä epäoleel-

lisiin asioihin ja hänelle jää aikaa varmistaa, että annetut tehtävät etenevät ja valmistu-

vat oikeassa ajassa. Asiakkaan toiveiden huomioimiselle, riskien tunnistamiselle ja pro-

jektin aikaisten muuttujien huomioimiselle löytyy aikaa. Näitä edellä mainittuja asioita 

tärkeämmäksi nousee vielä ihmisten johtaminen. Kaiken aikansa mahdottoman paletin 

hallinnointiin käyttäneet päälliköt voivat keskittyä ja kehittää taitojaan ihmisten johtaji-

na. Projektin onnistumisen mahdollisuudet kasvavat, kun projektitiimi toimii paremmin 

johdettuna intensiivisemmin. Esiin tulevat ongelmat huomataan aiemmin, kun kaikki 

huomio ei ole juuri ja juuri kasassa pysyvän projektin parsimisessa.  

 

Järjestelmällinen toimintamalli poistaa projektin riskejä. Riski asioiden unohtumisesta 

pienenee. Projektin johtamisesta on mahdollista tulla avointa ja keskustelevaa, kun 
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kaikki tietävät jo ennalta, mitä projektin aikana tulee tehdä. Malli toimii myös olemassa 

olollaan johtajan tukena silloin, kun se yleisesti hyväksytty. Johtajan ei tarvitse perustel-

la, jokaisessa projektissa erikseen miksi kyseiset tehtävät tulee tehdä. Osatehtävien hoi-

tamisesta saadaan rutinoitunutta projektitoimintaa ja projektin aloituspalaverissa ei enää 

tarvitse arpoa mitkä dokumentit tällä kertaa täytetään.  
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Haastatteluista päällimmäisenä jäi mieleen kysymysten asettelun laajuus. Lopputuntuma 

kaiken analysoinnin jälkeen on, että kysymyksiä oli turhan paljon ja laajuus kasvoi yli 

tarvittavan. Määrätietoisemmin valitut yksinkertaiset kysymykset olisivat voineet antaa 

helpommin hallittavan vastaus nipun. Laajuuden hyvänä puolena on kuitenkin se, että 

organisaation hyvät ja huonot ominaisuuden nousivat esiin laajalla alueella. Tämän poh-

jalta on hyvä tehdä jatkotutkimuksia ja toimenpiteitä.  

 

Oli erittäin mielenkiintoista huomata, kuinka ongelmakohdat tuotiin esiin hyvin laajalta 

rintamalta. Ne asiat, jotka olivat olleet yhden projektin kompastuskiviä, tulivat esiin 

usealta eri vastaajalta. Vastausten pohjalta oli kohtuullisen helppoa löytää suurimmat 

ongelmakohdat. Menetelmän heikkoutena voidaan pitää sitä, että yksittäinen mutta tär-

keä vastaus ei saanut huomiota. Vastausten tärkeyttä on kuitenkin erittäin vaikea arvioi-

da, joten tämä riskitekijä on olemassa aina.  

 

Vastausten joukossa oli yllättävän paljon yksittäisiä, toisista vastauksista poikkeavia, 

kommentteja. Niiden osuus nousi parhaillaan yli 50% kaikista kysymyksen vastauksista. 

Tämä hajonta selittyy kysymysten laajuudella, koska samaan kysymykseen voidaan 

vastata hyvin monella tavalla ja se voidaan myös tulkita eri tavoin. Osittain hajontaa 

selittää kirjaustapani. Pidin kirjauksessa huolen siitä, että kaikki vastaukset tulivat mu-

kaan ja en tehnyt karsintaa haastattelutilanteessa.  

 

Olen vakuuttunut tulosten oikeellisuudesta ja niiden antamasta kuvasta kohdeyrityksen 

tilanteesta. Kehitettäviä asioita nousi esiin tutkimuksen aikana paljon, mutta näiden tu-

losten valossa on hyvä aloittaa tärkeimmistä. 
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8 PROJEKTIN HALLINTA 

 

Projektin hallinta kokonaisuudessaan on erittäin laaja kokonaisuus, joka on käsitelty 

ansiokkaasti teoksessa A Guide To The Project Management Body Of Knowlegde 

(PMBOK). Käsittelen tässä kohdassa ainoastaan kohdeyrityksen kannalta keskeisimmät 

osa-alueet. Nämä ovat asioita, joihin yrityksen kannattaa jatkossa keskittyä ja hioa toi-

mintatavat niiden osalta kohdalleen.  

 

8.1 Projektisalkun hallinta 

 

Yrityksen eri projektien hallinta lähtee projektisalkun hallinnasta. Projektisalkun hallin-

ta tarkoittaa yrityksen kaikkien projektien hallintaa moniprojektiympäristössä. Yhden 

projektisalkun voi muodostaa yrityksen kaikki projektit tai samantyyppiset projektit. 

Salkun hallinnalla pyritään kolmeen tavoitteeseen: Salkun maksimaaliseen arvoon, stra-

tegian mukaisuuteen ja tasapainoon. Salkun maksimaalisen arvon tyypillisin arvo on 

rahallinen kannattavuus. Muita tekijöitä ovat projektin avaamat strategiset mahdollisuu-

det tai asiakashyödyt. Projektit ovat strategian toteuttamisen keino, joten niiden tulee 

tukea valittua strategiaa. Salkun tasapainon tulee olla kohdallaan siten, että resurssit 

riittävät meneillään oleviin projekteihin. (Lehtonen, Lindblom, Simonen, Korpinen. 

2006, 12-13) Projektisalkun hallinta ei ole projektipäälliköiden vastuualueella, koska he 

vastaavat vain yksittäisten projektien onnistumisesta. Projektisalkkua hallitsee yrityksen 

ylin johto. 

 

8.2 Projektin ohjausryhmä 

 

Projektin ohjaus on oleellinen osa projektin hallintaa. Projektin ohjauksen idea on vuo-

rovaikutuksen ja luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja rahoittajien suhteen. Ohjaus-

ryhmä koostuu projektialueen tuntevista asiantuntijoista, asiakkaan edustajista ja rahoit-

tajan edustajista. (Rissanen, T. 2002, 113) Ohjausryhmä toimii projektipäällikön kanssa 

yhteistyössä tehden päätökset merkittävistä taloudellisista ja strategisista asioista. Ohja-

usryhmää ei lähtökohtaisesti kannata perustaa laajuudeltaan pieniin projekteihin, koska 

sen tehokkaan toiminnan aikaan saaminen kestää muutaman kuukauden. Kohdeyrityk-

sen tapauksessa suosittelen vakioimaan ohjausryhmän jäsenet jos sellaiset luodaan, kos-

ka projektit sijoittuvat samalla toimialalle ja niitä on lukumäärällisesti paljon resurssei-
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hin nähden. Lisäksi ne ovat kestoltaan muutaman kuukauden mittaisia, jolloin projekti-

kohtainen ohjausryhmä ei ehdi lämmetä kunnolla.  

 

8.3 Projektin riskien hallinta 

 

Ennen projektin aloitusta tulee tehdä projektin riskien kartoitus. Kartoituksen apuväli-

neenä voidaan käyttää riskin painoarvon näyttävää taulukkoa, johon listatut riskit loke-

roidaan niiden rahallisen vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella.(Kuva 3, Riskien 

painoarvo) Suurimpien riskien syyt arvioidaan syy-seuraus-analyysillä ja niiden vaiku-

tuksen pyritään poistamaan. (Mäkilouko, 2012) 

 

 

KUVA 3. Riskien painoarvo (Mäkilouko, 2012) 

 

Riskien hallintaan oleellisena osana kuuluu riskien hyväksyntä. Riskeille, joilla on suuri 

vaikutus, mutta pieni todennäköisyys tehdään varasuunnitelma. Todennäköisyydeltään 

suurille, mutta vaikutukseltaan pienille riskeille järjestetään valvonta. Loput riskit hy-

väksytään osaksi liiketoimintaa. (Kuva 4, Riskien toimenpiteet) (Mäkilouko, 2012) 
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KUVA 4. Riskien toimenpiteet (Mäkilouko, 2012) 

 

Riskien hallintaa on tutkittu Suomessa ja haastattelussa mukana olleista yrityksistä vain 

harva kertoi käyttävänsä projektin riskien hallinnassa PMBOK ja ISO10006 standarde-

ja. Riskien hallinta hoidettiin kunkin yrityksen laatujärjestelmän työkalujen mukaan. 

(Peltonen, M. Välisalo, T. Kunttu, S. 2002, 37). Tutkimustulos on mielenkiintoinen, 

koska nämä standardit tarjoavat hyvät työkalut riskien hallintaan. 

 

8.4 Projektipäällikön pelikenttä 

 

Projektipäällikön asema ja tehtävän odotukset ovat muuttuneet viime vuosien aikana. 

Suomessa 90-luvun lopulla projektipäällikön tekninen osaaminen ja alan tuntemus oli-

vat avainasemassa projektipäällikön pätevyyttä arvioitaessa. Asiat ovat muuttuneet vii-

me vuosina ja tällä hetkellä odotusarvot ovat erilaiset. Projektipäälliköltä odotetaan 

enemmän projektihallinnan ja johtamistaidon osaamista kuin aikaisemmin. (Kuva 5, 

Projektipäällikön osaamisalueet) 
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KUVA 5. Projektipäällikön osaamisalueet (Project institute, Projektipäällikön johtajuus 

– onnistumisen kannalta oleelliset asiat. 

 

Projektipäällikön roolia on käsitelty Sami Kettusen kirjassa Onnistu projektissa. Hän 

linjaa projektipäällikölle hyvin johdonmukaisesti kymmenen käskyn ohjeen jolla pääsee 

ainakin alkuun.  

1. Suunnittele projekti huolellisesti 

2. Dokumentoi kaikki sovitus asiat ja keskustelut 

3. Valvo projektin etenemistä 

4. Ole rehellinen ja avoin projektin omistajalle 

5. Tartu ongelmiin heti, kun ne ilmenevät 

6. Jaa tehtäviä ja vaadi raportointia 

7. Uskalla kieltäytyä ja vaadi perusteluja 

8. Huolehdi projektiryhmän jaksamisesta 

9. Tee projektista riskianalyysi 

10. Priorisoi töitä  

(Kettunen, S. 2009, 41-42) 

 

Suurin syy epäonnistuneisiin projekteihin on johtamis- ja organisointiongelmat. Niiden 

osuus koko potista on 33%. (Kuva 6, Projektien epäonnistumisten syyt) Tämä osa-alue 
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on projekteissa projektipäällikön vastuulla, joten kehitettävää riittää projektipäällikön 

osaamisalueessa.  

 

 

KUVA 6. Projektien epäonnistumisten syyt (Project institute, Projektipäällikön johta-

juus – onnistumisen kannalta oleelliset asiat.  

 

Projektipäällikkö toimii organisaatiossa johtajana ilman suoranaista esimiesasemaa pro-

jektitiimiin. Hyvin usein projektitiimi koostuu eri osa-alueiden asiantuntijoista, jotka 

kootaan yhteen projektitiimiksi. Menettelytapa on johtamisen kannalta kaksijakoinen. 

Asian hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että tiimi vaihtuu ja se ei pääse kangistumaan 

kaavoihin. Tällaisissa vaihtuvissa tiimeissä työskentelevät ihmiset ovat avoimia muu-

toksille, koska he elävät jatkuvassa muutoksessa. Heidän valmius ottaa vastaan uusia 

asioita on hyvä, koska työtehtävät vaihtelevat eri projektien välillä runsaasti. Samalla 

projektitiimeissä työskentelevillä ihmisillä on hyvä sietokyky epätietoisuudelle. Varjo-

puolena projektitiimeissä on se, että henkilöt vaihtuvat projektien välillä ja henkilösuh-

teet eivät ehdi lämpiämään lyhyiden projektien aikana. Tämä tuo valtavan haasteen pro-

jektipäälliköille, jotka ottavat joka kerta vastuun uudesta projektista ja ryhmästä.  

 

8.4.1 Projektipäällikön rooli 

 

Projektipäälliköllä tulee olla tuntosarvet esillä joka suuntaan koko ajan. Hänen on osat-

tava pitää huolta omasta tiimistä ja samalla on huomioitava muita muuttujia. Oman or-

ganisaation sisällä on pidettävä huolta tiedotuksesta ja eteenpäin menemisestä. Samalla 
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pitää verrata toteutuneita asioita aikatauluun. Johdon tuen tulee olla jakamaton ja pro-

jektipäällikön on oltava aktiivinen tämän asian suhteen. Yrityksen johdon on oltava ajan 

tasalla projektien tilanteesta. Projektin tulee vastata asiakkaan odotuksia ja toteutua so-

vitussa aikataulussa. Projektipäällikön pitää suunnitella asioita etukäteen ja varmistaa, 

että töitä on jokaisella sopivasti. Itsensä johtaminen on yksi tärkeä projektipäällikön 

ominaisuus. On pystyttävä pitämään itsensä kulkemassa koko ajan ja tarkkailtava, kuin-

ka omajohtaminen toimii. (Kuva 7. Projektipäällikön rooli)   

 

 

 

Kuva 7. Projektipäällikön rooli (Tieturi, Projektiorganisaation roolit ja tehtävät, 15) 

 

8.4.2 Johtaminen projektissa 

 

Projektijohtaminen on ihmisten johtamista siinä missä paperitehtaan vuoroesimiehenkin 

johtaminen. Ihmiset ovat oman alansa huippuosaajia, mutta pelikenttä on projektijohta-

misessa muuttuva. Ympäristöt, asiakkaat, maat ja kansat vaihtuvat, mutta päämäärä on 

sama: projekti ajoissa ja oikealla hinnalla maaliin. Gustav Hägglund linjaa johtamista 

kirjassa Monessa liemessä keitetyt siten, että johtajalta odotetaan kahta asiaa; suunnan 

näyttämistä ja motivointia. Suuntaa ei voi näyttää kukaan muu johtajan puolesta ja jos 

se osoittautuu vääräksi, niin koko organisaatio ajaa karille. (Hirvikorpi, H. Korhonen, R. 



37 

 

1999, 33) Projektipäälliköltä odotetaan samanlaista etulinjassa seisomista ja suunnan 

näyttämistä.  Koko tiimi seuraa johtajan esimerkkiä ja on yhtä varma tai epävarma ta-

voitteiden saavuttamisesta, kuin johtajansa.  

 

Menestyvän tiimin rakentaminen ei ole helppoa ja alati vaihtuvassa projektiympäristös-

sä tiimin rakentaminen hallitusti voi olla jopa mahdotonta. Projektitiimin rakentamista 

on tutkinut Meredith Belbin 1993 ja hänen tutkimukseen perustuvia tietoja esitetään 

Tuomo Peltosen teoksessa Johtaminen ja organisointi. Belbinin havaintojen perusteella 

menestyvä projektiryhmä koostuu seuraavista ihmistyypeistä: 

1. Kyvykäs koordinaattori 

2. Voimakas, luova kylväjä 

3. Joku toinen nokkela henkilö antamaan virikkeitä kylväjälle 

4. Tarkka monitoroija, joka löytää ryhmän ehdotuksista heikkouksia ennen kuin on 

liian myöhäistä 

(Peltonen, T. 2007, 50) 

Tällaisten ihmistyyppien löytäminen ja tunnistaminen vie paljon aikaa ja vaatii lujaa 

ammattitaitoa. Tämän tyyppisen tiimin rakentaminen ei silti ole mahdotonta, kun asia 

tiedostetaan ja huomioidaan yrityksen rekrytointien yhteydessä. 

 

Yksi tärkeä ominaisuus projektipäälliköllä on pitää kiinni sovituista pelisäännöistä. Pro-

jektiorganisaatiossa on toimintamalli, josta tulee pitää kiinni ja toimia sen mukaan. 

Tiukkaa linjaa pitävä projektipäällikkö voi joutua toistuvasti huomauttamaan tiimiään 

yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta, mutta se ei saa lannistaa häntä, vaan tämä kuu-

luu toimenkuvaan. 

 

Ihmisille on tyypillistä kiertää, unohtaa ja laistaa epämiellyttäviä asioita, jotka eivät tuo 

tyydytystä omaan tekemiseen. Näissä tilanteissa esimiehen tai projektipäällikön toistu-

vat muistutukset voidaan tulkita pikkumaisuutena ja kontrollointina. (Järvinen, P. 2011, 

39)  

 

8.4.3 Motivointi 

 

Työn arvostus ja ihmisten motivaatiotekijät ovat muuttuneet 2000-luvun aikana voi-

makkaasti. Uuden sukupolven ajatusmaailmaan ei enää kuulu itsestään selvyytenä palk-

katyön hankkiminen. Sukupolvi vaihtaa palkkatyön mielellään omistajuuteen heti, kun 
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se on mahdollista. Kotimaista omistamista pitää tärkeänä jo 52% suomalaisista. (Hala-

va, I. Pantzar, M. 2010, 29-30) Näiden tutkimusten valossa työtä itseään ei voida pitää 

motivaatiotekijänä. Ihmisillä on sisäinen halu kasvaa ja tehdä työnsä paremmin. Tätä 

halua tulee tukea ja työtehtävien tulisi olla dynaamisia ja joustavia ahtaasti rajattujen 

tehtävien sijaan. Tätä kautta saavutetut seuraukset ovat laajoja. Työtehtävät saadaan 

hoidettua pienemmällä määrällä työntekijöitä, kun heidän motivaatiotaan ei tukahduteta. 

(Timpe, A,D. 1989, 48-49) Kannustimilla saavutetaan hetkellistä motivaation nousua ja 

saadaan aikaan työtehon kasvua, jos kannustin on sidottu määrällisiin tuloksiin. Tämä ei 

yksistään riitä motivoimaan henkilöitä pitkällä aikavälillä jos työtehtävät pysyvät sa-

moina.  

 

Työtehtävien sisällön on oltava palkitsevaa. Niiden on annettava valmistuessaan työnte-

kijälle sisäistä pääomaa ja tyydytettävä ainakin osa työntekijän pyrkimyksistä. Esimies-

ten tulisi luottaa sisäisten palkkioiden tehoon ja luoda sellaisia työtehtäviä, joiden vai-

heet toisivat työn iloa. (Peltonen, M. Ruohotie, P. 1987. 90) Projektityöskentelyssä tämä 

tarkoittaa työtehtävien kierrättämistä projektitiimien sisällä siten, että ainakin eri projek-

teissa tehtävät vaihtuvat ja tuovat siten uusia haasteita työntekijöille, vaikka tiimi muu-

ten pysyisi samana. Menetelmä on omiaan vähentämään kaavoihin kangistumista ja 

pitämään työvireyttä yllä.  

 

Motivaatio rakentuu myös vahvasti toimintamallista, jolla projekteja johdetaan. Tavoit-

teiden asettaminen on motivaatiotekijä silloin, kun tavoitteet ovat selkeät. Projekti ikään 

kuin myydään tiimille. Innovatiivinen projektikulttuuri nostaa tiimin jäsenten halua 

työskennellä aktiivisesti ja projektitiimin ratkaisemat vaikeat ongelmat nostattavat mo-

tivaatiota. Tavoitteiden saavuttamisen jälkeen on aika juhlia voittoa. Tämä palkitsee 

työntekijöitä ja yksittäinen kiitoksen sanominen voi olla hyvin tärkeää työntekijälle. 

(Young, M.L. 2011)  
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9 PÄÄTELMÄT  

 

Projektin johtaminen on oma erityisosaamisen ala ja siihen löytyy runsaasti teoriatietoa 

ja koulutuksia. Paraskaan projektipäällikkö ei koskaan tule valmiiksi, vaan olosuhteiden 

ja vaihtuvien tilanteiden seurauksena hän elää aina muutoksessa. Projektipäälliköksi 

alkavalla ihmisellä tulee olla omituinen halu elää jatkuvien haasteiden ja epävarmuuden 

kanssa. Tällaisia asioita sietämätön ihminen ei tule menestymään projektipäällikön 

työssä. Lisäksi projektipäällikön on oltava suuri ihmistuntija ja äärettömän aktiivinen. 

Ihmistyyppinä tällainen kaveri pysyy hyvin pieniä aikoja paikallaan ja on mieluummin 

menossa ja tekemisissä uusien ihmisten kanssa, kuin junnaamassa paikallaan toimistol-

la. Tästä huolimatta pätevyyksiin tulee lukeutua määrätietoinen ja sinnikäs tapa viedä 

asioita eteenpäin ja dokumentoida niitä.  

 

Kohdeyrityksen sisältä löytyy potentiaalia projektitoimintaan. Oikeita asioita tehdään 

koko ajan ja tämän kehitystyön jälkeen kehityskohteet ovat selvillä ja niiden eteenpäin 

viemisen kynnys on pienentynyt huomattavasti. Työn aikana luotu projektiprosessi an-

taa tehtäville ja dokumentaatiolle organisoidun ja järjestelmällisen suoritustavan. Malli 

määrittelee tehtävien järjestyksen ja kertoo missä vaiheessa kukin katselmus, dokument-

ti tai tehtävä hoidetaan. Jokainen päävaihe päättyy Milestone:n, jossa punnitaan voi-

daanko siirtyä seuraavaan vaiheeseen vai ei. (LIITE 8, Esimerkki projektiprosessin aloi-

tusvaiheesta) Esimerkissä näkyvien laatikoiden alla on tarkempi tehtäväkohtainen mää-

rittely siitä, kuka tekee tehtävän ja mitä se antaa seuraavalle tehtävälle. Projektiprosessi 

on hiottu kehitystyön aikana juuri kohdeyrityksen tarpeita vastaamaan. Prosessin laa-

juus ja tehtävien määrä on pyritty pitämään kurissa huomioiden resurssien määrän.  

 

Pienten ja keskisuurten yritysten on mahdotonta ottaa käyttöön PMBOK koko laajuu-

dessaan. Suuretkin yritykset toteuttavat sitä soveltaen ja hiovat tehtävät juuri heille so-

piviksi. Standardi on loistava apuväline jokaisen yrityksen käyttöön, kun sieltä poimi-

taan mukaan toimintaan vain yrityksen kannalta kaikkein tärkeimmät osa-alueet. 
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10 KEHITYSIDEAT 

 

Kohdeyrityksen kehitystoimenpiteistä ensimmäinen on perehtyä erottamaan projekti ja 

toimitusprosessi toisistaan. Normaalit viikoittain ja kuukausittain toistuvat tilaukset ei-

vät ole projekteja. Saman vuoden kaikki tilaukset yhdelle asiakkaalle eivät myöskään 

muodosta projektia. Projekti on kokonaisuus, jolla on aikataulu, tavoite, budjetti, pro-

jektiryhmä, projektipäällikkö sekä ennalta määrätty alku ja loppu. Toistuvat tilauksen 

toimitetaan oman tilaus-toimitus ketjun mukaan ja näitä kahta osa-aluetta ei tule sotkea 

keskenään. 

 

Tämän jälkeen on aika viimeistellä uusi projektiprosessi. Projektiprosessikaaviossa on 

määritelty tehtävät ja niiden järjestys. Osastokohtaisesti tulee määritellä jokaisen loke-

ron sisältö ja hyväksyä kokonaisuus kaikkien kesken. Määrittelyt tulee tehdä yhteistyön 

voimin, jolloin normaalien työtehtävien lisäksi tehtävistä asioista ei muodostu kenelle-

kään ylitsepääsemätöntä estettä. Osioiden valmistuttua prosessi on valmis käyttöönotet-

tavaksi. Käyttöönottoon kannattaa pyrkiä mahdollisimman nopeasti, sillä ontuva projek-

tien hallinta aiheuttaa ylimääräistä työtä ja epäonnistuneita projekteja koko ajan.  

 

Yrityksen jatkomenestyksen kannalta on oleellista panostaa projektijohtamisen osaami-

seen ja oikeiden ihmisten käyttöön projektipäälliköinä. Osaamista tulee kartuttaa koulu-

tusten kautta ja yrityksen kannattaa tunnustella kenestä on astumaan projektipäällikön 

rooliin kokeilemalla eri ihmisiä näihin tehtäviin. Johtajuuden puute on henkilösidon-

naista, joten kyvykkyydet tulee huomioida ja panostus kannattaa keskittää positiivisiin 

osaajiin.  

 

Yrityksen tulisi oppia ymmärtämään projektipäällikön tehtäväkentän haastavuus ja laa-

juus tämän kehitystehtävän ja projektiprosessin kautta. Menestyvät projektit eivät synny 

itsestään, ne luodaan. Pelikenttä on haastava ja laaja jo pienissäkin projekteissa. Hallittu 

prosessi asioiden läpi viemiseksi helpottaa johtajan toimintaa ja toimii ohjenuorana 

alusta loppuun saakka. Ilman prosessia jokainen projekti menee johtajansa näyttämää 

latua pitkin ja onnistuminen on täysin riippuvaista hänen nokkeluudesta ja panostukses-

ta. Johtajuuteen tulee panostaa vahvasti, koska pelkästä prosessikaaviosta ei ole juuri-

kaan hyötyä, ellei johtaja osaa hyödyntää sitä ja hallitse projektin johtamista. Projekti-

historia kuvastaa nykytilaa hyvin ja sen perusteella on aika laittaa asiat kuntoon ja sallia 

projektipäälliköille luottamus ja antaa aikaa hoitaa asiat kunnolla. Näkemykseni mukaan 



41 

 

on parempi hoitaa vuoden aikana pari kolme onnistunutta projektia, kuin tehdä hosuen 

ja sinne päin muutama enemmän. Hosumisen seurauksena on, ettei yksikään projekti 

onnistu siinä määrin, että se toisi rahaa yritykseen myös jatkossa.  
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