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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun pelien kehi-
tyskerho Score. Pelikerho koki tarvitsevansa tutkimusta projektien johtamisen ja hallin-
nan onnistumisesta opiskelijoiden toteuttamissa peliprojekteissa. Syy tutkimuksen tar-
peelle oli pelikerhon rinnalle vuoden 2010 alussa perustettava osuuskunta, jonka tar-
koituksena on mahdollistaa pelien kehittäminen ja julkaisu pienellä budjetilla. Opin-
näytetyön tavoitteena oli saada aikaan tutkimustulos, jonka perusteella voidaan päättää 
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asiat. Nämä asiat olivat projektitoiminnan teoriatiedon jakaminen, tiimityöskentelyyn 
kannustaminen, vastuiden jakaminen projekteissa, oman työn hinnoittelu, riskien hal-
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ABSTRACT 
 
 
 
This Bachelor’s thesis was made for Score, a game development club of TAMK 
University of Applied Sciences. The club needed a research report about the success of 
project management and leadership in game projects made by students. They are going 
to found a cooperative company early in the year of 2010 and the idea of the company is 
to enable development and publish of the games done with a low budget. This was the 
reason why this report was needed.  The goal of the research was to get a result about 
which are the prime things to pay attention to when they are planning the project model 
for the company and project training and coaching sessions for the students. 
 
In beginning of the research, Finnish game industry and educational situation were 
studied in general. After that, the general concepts of leadership and project manage-
ment were looked into in order to get the basic information for the research. In the 
research the situation of working in game projects inside the TAMK University of 
Applied Sciences was investigated. The main question of the research was how can the 
project management and leadership succeed inside the game projects. 
 
For the research interviews were conducted with the students who had participated in 
game projects. There were also interviews conducted for the persons who were recently 
moved from school to working life. The interviews were carried out in the fall 2009. 
 
The results of the research gave out a summary about good working processes and black 
spots in the game projects. In conclusion, the principal points which are noticed when 
planning the project model and training sessions can be mentioned. These points were: 
sharing the theory of the project work, spur project groups to teamwork, limitation of 
project liabilities, pricing one’s own work, risk management and the purpose of the 
ending tasks of project. 
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Johdanto 
 

Tietokone-, konsoli- ja mobiilipelit valtaavat alaa viihdeteollisuudessa. Näin tapahtuu 

myös Suomessa. 80 %:lla suomalaisista kotitalouksista on vähintään yksi tietokone ja 

joka neljännestä kodista löytyy pelikonsoli. Pelejä tuotetaan laidasta laitaan ympäri 

maailmaa, mutta myös Suomessa on päästy pelikehittämisen makuun. Suomen pelialan 

liikevaihto kasvoi vuonna 2008 yli toistakymmentä prosenttia ja uusien pelitalojen 

määrä kasvoi runsaalla neljällä prosentilla. 

 

Suomen pelialaa kuitenkin uhkaa osaajapula, koska pelialan koulutusta ei järjestetä riit-

tävästi. Nyt koulutuksen kehittämiseen on ryhdytty toden teolla ja olen itsekin osittain 

mukana tässä kehitystyössä. Tämän sekä oman mielenkiintoni vuoksi lähdin tutkimaan 

opiskelijoiden toteuttamia peliprojekteja sekä näiden projektien hallinta- ja johtamis-

kulttuuria. 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun pelien kehi-

tyskerho Score ja yhteyshenkilönä kerhon perustajajäsen Teemu Haila. Vuoden 2010 

alussa pelikerhon rinnalle ollaan perustamassa osuuskuntaa, jonka tarkoituksena on 

mahdollistaa pelien kehittäminen ja julkaisu pienellä budjetilla. Tavoitteenani oli saada 

aikaan tutkimustulos, jonka perusteella voidaan päättää mihin asioihin kannattaa ensi-

sijaisesti tarttua, kun tulevalle osuuskunnalle suunnitellaan projektimallia. Tämän li-

säksi tutkimustulosta tullaan käyttämään lähdemateriaalina, kun opiskelijoiden projek-

teille lähdetään suunnittelemaan erilaisia projektin hallinta- ja johtamiskoulutuksia sekä 

valmennuksia.  

 

Opinnäytetyöni alussa käsittelen yleisesti Suomen pelialaa ja pelialan koulutusta. Tä-

män jälkeen syvennytään projektijohtamisen ja -hallinnan käsitteisiin, joiden tarkoituk-

sena on luoda pohja tutkimukselleni.  

 

Tutkimusosuudessa perehdytään tämänhetkiseen projektinhallinta- ja projektijohtamis-

tilanteeseen Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutettavissa peliprojekteissa. Tutki-

muksessa haetaan vastausta siihen, miten projektijohtaminen ja projektin kokonaishal-

linta onnistuvat yksittäisissä projekteissa, onko hyväksi havaittuja käytänteitä ja onko 

projekteissa yhteisiä ongelmatekijöitä. 
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Pääpaino tutkimuksessa on projektijohtamisessa ja kokemukset sen onnistumisesta eri 

näkökulmien kannalta. Näkökulmina on käytetty sekä johtajan että johdettavan näkö-

kulmia. 

 

Tutkimukseen haastateltiin Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka ovat 

olleet mukana erilaisissa peliprojekteissa. Tutkimukseen haastateltiin myös henkilöitä, 

jotka ovat hiljattain siirtyneet opiskelijaprojekteista työelämään, jotta tutkimukseen 

saatiin myös työelämän näkökulmaa. Haastattelut suoritettiin syksyllä 2009. 

 

Opinnäytetyöni lopussa koostan vielä omia ajatuksia tutkimuksen tuloksista sekä pro-

jektijohtamisesta ja -hallinnasta pelialalla. 
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1 Pelit ja peliala Suomessa 
 

Tietokone-, konsoli- sekä mobiilipeleistä on tullut yksi suosituimmista viihteen muo-

doista. Tilastokeskuksen (2009a, 2009b) mukaan suomalaisissa kodeissa yli 80 %:lla on 

tietokone ja joka neljännestä kodista löytyy vähintään yksi pelikonsoli. Pelejä löytyy 

moneen eri makuun ja niitä voidaan kategorioida monella eri tavalla, esimerkiksi tee-

man tai toimintatyypin mukaan. 

 

Aiemmin pelit olivat enemmän tietyn ihmisryhmän harrastus, josta voidaan käyttää ter-

miä corepelaaminen, mutta nykyään peleistä ovat kiinnostuneet myös niin sanotut kasu-

aalipelaajat. Kasuaalipelaaja ei koe olevansa pelaaja, vaan pelaaminen on hänelle yksi 

ajanvietteen muoto, mikä on verrattavissa esimerkiksi television katseluun (Vuorela 

2009, 53–54). Kasuaalipeleistä hyvänä esimerkkinä toimii SingStar -laulupeli. 

 

Ammatillisessa mielessä tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä pidetään yhtenä taiteen 

muotona, jossa yhdistyvät audiovisuaalisen materiaalin luoma esteettinen kokonaisuus 

sekä ohjelmiston muodostama järjestelmä (Manninen 2007, 17). 

 

 

1.1 Suomalainen peliteollisuus 
 

Suomen pelialalla menee tällä hetkellä hyvin yleisestä talouden taantumasta huolimatta.  

Toisin kuin muilla aloilla, peliteollisuus jatkaa kasvuaan vauhdilla. Vuonna 2008 pe-

lialan liikevaihto kasvoi 11 % ja työntekijöiden määrä lisääntyi 6 %. Jopa uusien yritys-

ten määrä kasvoi runsaalla 4 %. (Cord 2009.) 

 

”Syitä alan menestykseen Suomessa on muun muassa vahva teknologinen ja sisällölli-

nen osaaminen, tuotannon hyvä hinta-laatusuhde sekä yritysten motivoitunut henki-

löstö”. (Tekes 2009.) 

 

Neogamesin (2009, 5) tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa peliteollisuus on lä-

hinnä keskittynyt pääkaupunkiseudulle, 64 % pelialan yrityksistä sijoittuu tälle alueelle 

ja 53 % yksin Helsinkiin. Toiseksi suurimmaksi pelikaupungiksi nousee Oulu ja kol-

manneksi Tampere, kun mitataan pelialan yritysten määrää.  
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Pelialan yritykset ovat yleensä pieniä tai keskikokoisia yrityksiä ja Suomessa vain nel-

jällä pelitalolla on yli 50 työntekijää. Tällä hetkellä suomalaiset yritykset tuottavat pe-

lejä eniten tietokoneille ja pelikonsoleille. (Neogames 2009, 6–13.) 

 

Vuorelan (2009, 14) mukaan pelialalla toimijat voidaan jakaa kolmeen osaan; kehittäjiin 

(Game Developers), julkaisijoihin (Game Publishers) ja jälleenmyyjiin. Perinteisesti 

kehittäjät tekevät pelejä, julkaisijat monistavat, markkinoivat ja levittävät ne jälleen-

myyjille. Viime vuosina jälleenmyyjien tarve on kuitenkin pienentynyt huomattavasti, 

kun pelejä myydään enemmän tiedostoina eikä fyysisinä kappaleina. Tämä mahdollistaa 

myös sen, että kehittäjät voivat myydä pelinsä itse suoraan kuluttajille, mutta useimmat 

pelitalot tarvitsevat edelleen julkaisijoiden pääomaa rahoittaakseen toimintansa. 

 

 

1.2 Pelialan koulutus Suomessa 
 

Vaikka suomalainen peliala on hyvässä nousujohteessa, niin sitä uhkaa ehkä hieman 

yllättäväkin pula. Suomalaista pelialan työvoimaa ei ole tarpeeksi. 

 

Ongelmana on, että Suomessa järjestettyä pelitoimialan koulutusta ei ole riittävästi eikä 

koulutus ole aina riittävän laadukasta, jotta se kattaisi alan työvoimakysynnän. Vuonna 

2008 Neogamesin (2008, 14–22) julkaiseman Suomen pelialan koulutustarpeet -raportin 

mukaan uusia osaajia valmistuu vuosittain vain noin 50, kun tarve olisi 100–150. Suurin 

tarve on ohjelmointiosaamisessa, koska peliala kilpailee muiden ohjelmistotoimialojen 

kanssa näistä osaajista.  

 

Myös Suomessa aiemmin vahvana toimineen demoskenen eli demo-ohjelmoijien yhtei-

sön pienentyminen,  tekijöiden jo työllistyttyä pelialalle, on vaikuttanut työvoimapulan 

kasvuun. Kuitenkin demoskenen ja muun harrastajapohjan huomiointi osana pelitoi-

mialan koulutusta on olennaista, koska näistä yhteisöistä tulevilla tekijöillä on  vahva 

kiinnostus ja motivaatio toimia pelialalla. (Neogames 2008, 11–26.) 

 

Pääasiallisiksi ratkaisuiksi osaajapulaan Neogamesin (2008, 26–28) raportissa suositel-

laan koulutuspaikkojen lisäämistä vähintään 200 aloituspaikalla vuodessa sekä koulu-
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tuksen laadun varmistamista. Jotta koulutuksen laatu pysyisi korkealla, tulee opiskelija-

valintojen ja opetusoikeuden myöntämisen oppilaitoksille olla valikoivaa. Muita ratkai-

suja ovat muun muassa yhteistyön kehittäminen sekä suomalaisten että ulkomaisten pe-

lialan koulutusta tarjoavien oppilaitosten välillä, muunto- ja täydennyskoulutuksien 

tarjonnan lisääminen, peliharrastustoiminnan tukeminen sekä yritysyhteistyön lisäämi-

nen. 

 

Näitä ratkaisuehdotuksia on lähdetty viemään eteenpäin eri tahoilla, mutta julkista do-

kumentaatiota tehdystä työstä ei vielä ole eikä tehtyjen muutoksien tuloksia voida vielä 

nähdä. Tahot, jotka ovat tarttuneet toimeen ja joista minulla on henkilökohtaista tietoa, 

ovat muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulu, pelien kehityskerho Score ja Ka-

jaanin ammattikorkeakoulu.  



10(46) 
 

2 Projektin johtaminen ja hallinta pelialalla 
 
Projektin johtaminen ja hallinta ovat aiheina laajoja ja lähdemateriaalia näistä aiheista 

löytyy paljon. Tämän vuoksi olen jakanut aihettani tiettyihin painopisteisiin, joiden olen 

kokenut olevan oleellisia opiskelijoiden tuottamissa peliprojekteissa. Painopisteiden va-

linnat perustuvat toimeksiantajan kanssa käytyihin keskusteluihin, omiin kokemuksiini 

ja muiden pelialan opiskelijoiden sekä ammattilaisten minulle jakamiin ajatuksiin. 

 

 

2.1  Peliprojektin määritelmä 
 

Pelejä kehitetään yleensä projektiluontoisena työskentelynä. Ruuska (2008, 19) määrit-

tää projektin seuraavasti: ”Lyhyesti määriteltynä projekti on joukko ihmisiä ja muita 

resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. Lisäksi pro-

jektilla on kiinteä budjetti ja aikataulu.” 

 

Lööwin (2002, 18) mukaan projektimuotoinen työskentely on usein hyvin tulossuun-

tautunutta, mikä helpottaa asioiden priorisointia. Kun ihmisten osaaminen on kohdis-

tettu oikein, he voivat keskittää kaiken energiansa tiettyyn tehtävään. Projektille kuuluu 

myös asettaa selkeät tavoitteet, jolloin päätöksenteko on helpompaa.  Nämä ovat syitä 

projektimuotoisen työskentelyn suosioon. 

 

Peliprojektit voivat kestää viikoista useisiin vuosiin, ja usein niillä on mittavat 

julkaisijarahoitteiset budjetit. Mutta pelejä tehdään myös harrastustoimena ja opiskelu-

projekteina, jolloin projektin kustannukset ja aikataulu eivät ole niin suuressa asemassa 

vaan projekteissa keskitytään enemmän uusien peli-ideoiden testaamiseen ja uusien tek-

nologioiden, ohjelmistojen tai muiden vastaavien opiskeluun. 

 

 

2.2 Onnistunut projektin johtaminen ja hallinta 
 

Hyvästä johtajuudesta voidaan olla montaa mieltä. Toisen mielestä jämäkkä ja asiassa 

pitäytyvä projektipäällikkö on paras vaihtoehto, kun taas toinen kaipaa enemmän ih-

mislähtöistä johtajaa. Omat kokemukseni projektin johtamisesta kertovat tätä samaa, a 
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olen tehnyt siitä itselleni ohjeen, jonka mukaan projektipäällikön on hyvä lähestyä alai-

siaan näiden omien viestintätottumuksiin perustuen. Näin pääsee rakentamaan itsensä ja 

alaisensa välille luottamusta, jota Berkun (2006, 308) pitää hyvän johtajuuden perus-

tana. 

 

Hyvän johtajan ei tarvitse itse olla asiantuntija projektin aiheesta, vaan hänen tulisi olla 

asiantuntija johtajuudessa. Tähän viittaa myös Vuorela (2009, 40), jonka mukaan peli-

talot ovat useimmiten asiantuntijaorganisaatioita. Tällaisissa organisaatioissa erinomai-

nen ohjelmoija, suunnittelija tai graafikko ylennetään ajan myötä esimieheksi asiantun-

tijuutensa perusteella. Asiantuntijuus ja johtaminen ovat kuitenkin kaksi erilaista työ-

tehtävää, eikä ylennetyllä asiantuntijalla välttämättä ole esimiestyön vaatimia taitoja. 

 

Hyvä johtajuus tarkoittaa kykyä ohjata yksilöitä ja muita annettuja resursseja projektin 

tavoitetta kohti sekä saada aikaan innostunutta yhteistyötä. Taitava johtaja saa aikaan 

tuloksia muiden kautta. (Lööw 2002, 109.) Johtaminen on olennainen osa projektin hal-

lintaa, mutta projektin hallinta käsittää myös muita osa-alueita. Ruuskan (2008, 30) mu-

kaan projektin hallinta on myös valvontaa, suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa, 

ohjausta, koordinointia ja suunnan näyttämistä. 

 

Projektin hallintaan voidaan käyttää erilaisia suunnittelu- ja seurantamenetelmiä. Näitä 

menetelmiä on kuitenkin kehitelty eri tahojen toimesta useita painopisteiltään ja tavoit-

teiltaan erilaisia. Projektin hallinnassa onkin tärkeää valita oikeat suunnittelu- ja seu-

rantamenetelmät projektia varten. Vääränlaisten menetelmien käyttö johtaa yleensä 

projektin aikataulujen venymiseen eikä projektille asetettuja tavoitteita saavuteta. (Ber-

kun 2006, 31.) Näihin  menetelmiin sekä peliprojektien hallintaan perehdytään vielä 

tarkemmin seuraavissa luvuissa.  

 

 

2.3 Projektin elinkaari ja vaiheet 
 

Projektilla etsitään yleensä parannusta tai ratkaisua johonkin havaittuun ongelmaan. 

Toisin sanoen projektilla pyritään saamaan aikaan muutos, parannus tai kokonaan uusi 

asia. (Rissanen 2002, 26) Tämä pätee myös peliprojekteihin. Useimmiten pelikehittäjät 

haluaisivat keskittyä toteuttamaan ideoiltaan uudenlaisia pelejä, mutta myös jo luotuja 
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pelejä pyritään kehittämään eteenpäin jatko-osien ja päivitysten muodossa (Vuorela 

2009, 60–75).  

 

Peliprojekti syntyy aina ideasta. Idea voi tulla pelitalon sisältä omilta pelisuunnitteli-

joilta tai muilta työntekijöiltä (Vuorela 2009, 63) tai se saadaan ulkopuolelta toimek-

siantona esimerkiksi julkaisijalta (Manninen 2007, 96).  

 

Rissasen (2002, 34–39) mukaan varsinainen projektityöskentely alkaa visioinnista. 

Hyvä visio on kuin näky projektin kulusta ja tavoitteista ja sen tulee olla realistinen, 

mutta samaan aikaan kuitenkin rohkeasti tavoitteellinen. Selkeän visio motivoi projek-

tissa työskenteleviä ja se toimii perusteena projektin strategisille päätöksille. 

 

Ideointi ja visiointi kuuluvat projektin niin sanottuun esivaiheeseen. Tämän jälkeen 

projekti-ideasta muokataan useimmiten projektiehdotus tai toimeksianto, jonka perus-

teella päätetään projektin käynnistämisestä (Lööw 2002, 21). Pelialalla tämä tarkoittaa 

synopsiksen laatimista, jonka tarkoituksena on kuvata lyhyesti, ytimekkäästi ja havain-

nollisesti peli-idean ydin (Manninen 2007, 122). Projektin käynnistämisestä päätöksen 

yleensä tekee pelitalon johtoporras, jossa useimmiten on mukana julkaisija tai muu pe-

lien markkinoinnista vastaava taho (Vuorela 2009, 63). 

 

Tästä eteenpäin projekti voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen. Nämä vaiheet ovat 

käynnistämis-, rakentamis- ja päättämisvaihe. Projektin vaiheiden määrittelyyn on myös 

monia muita teorioita, mutta käytän tässä tapauksessa Ruuskan (2008, 34) mallia pro-

jektin vaiheista, sen yksikertaisuuden ja soveltuvuuden vuoksi. 
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Kuvio 1: Projektin elinkaari ja vaihejako (Ruuska 2008, 34) 

 

 

2.3.1 Käynnistysvaihe 

 

Kun projektin toteuttamisesta on tehty hyväksytty päätös, alkaa projektin käynnistämis-

vaihe. Tähän vaiheeseen kuuluvat tarvittavien esiselvitysten tekeminen, projektin viral-

linen asettaminen, projektiorganisaation muodostaminen ja projektin kokonaissuunnit-

telu. (Ruuska 2008, 35; Pelin 2004, 76–77.) 

 

Peliprojektissa käynnistysvaihetta voidaan kutsua myös esituotannoksi. Esituotannon 

aikana tutkitaan muun muassa käytettävän teknologian soveltuvuutta kehitettävään pe-
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liin, samankaltaisten pelien olemassa oloa tai tutustutaan itse pelin aihealueeseen tar-

kemmin. Myös pelin synopsista tarkennetaan ja laajennetaan tässä vaiheessa suppean 

pelisuunnitelman (Brief Game Design Document) kautta kaikkia tuotannon osa-alueita 

palvelevaksi pelisuunnitelmaksi (Game Design Document). Tarkoituksena on saada ai-

kaiseksi selkeä dokumentti, jota voidaan käyttää muun muassa sijoittajien hankkimiseen 

ja projektin ongelmakohtien kartoittamiseen. (Manninen 2007, 138–183.)  

 

 

2.3.2 Rakentamisvaihe 

 

Käynnistysvaihetta seuraa projektin tuotoksen rakentamisvaihe tai toisin sanoen tuo-

tantovaihe. Tämä vaihe koostuu projektin määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta, 

testauksesta ja käyttöönotosta. Tätä Ruuskan (2008, 37–29) esittämää rakentamisvai-

heen sisältöä voidaan mielestäni verrata ketterään kehitysmenetelmä Scrumiin, koska 

siinä esiintyy Scrumille ominaisia osuuksia ja näitä osuuksia voidaan käydä läpi useam-

paan kertaan, kuten Scrumissa. Perehdyn tähän ketterään kehitysmenetelmään ja muihin 

projektimalleihin vielä tarkemmin myöhemmässä luvussa. 

 

 

2.3.3 Päättämisvaihe 

 

Projektin päättämisvaihe on yhtä oleellinen kuin käynnistys- ja rakentamisvaiheet, 

mutta usein tätä vaihetta ei saateta loppuun asian mukaisesti (Lind 2001, 94). Rissasen 

(2002, 171) mukaan projektin pitäisi päättyä suunniteltuun aikaan, kun sen määritellyt 

tehtävät on toteutettu. Projektin tärkeimmät päättämistoimenpiteet ovat lopputuotoksen 

luovuttaminen toimeksiantajalle, loppuraportin laatiminen, dokumenttien säilytyksen 

suunnitteleminen, jatkotoimenpiteistä sopiminen sekä projektiorganisaation purku. 

 

”Loppuraportti kruunaa projektin”. Hyvä loppuraportti sisältää selkeän arvioinnin siitä 

kuinka hyvin projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Jos joitakin tavoitteita ei 

ole saavutettu, niin raportissa tulisi esittää näiden syyt. Loppuraportin tarkoituksena on 

siirtää oppimisprosessin oleelliset osat uusien projektien tai sidosryhmien käyttöön. 

(Rissanen 2002, 172–173.) 
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2.4 Projektimallit peliprojekteissa 
 

Pelialalla käytetyistä projektimalleista suurimman suosion ovat saaneet ohjelmistotuo-

tantoon alun perin suunnitellut niin sanotut ketterät kehitysmenetelmät (Agile Software 

Development).  Näiden  menetelmien tavoitteena on minimoida riskejä jakamalla pro-

jekti lyhyisiin toistoihin, jotka kestävät yleensä yhdestä neljään viikkoa. Toistot suun-

nitellaan ja niille asetetaan selkeät tavoitteet. Jokaisen toiston jälkeen arvioidaan pro-

jektin prioriteetit uudelleen ja päätetään seuraavan toiston sisällöstä. (Ketterä ohjelmis-

tokehitys 2009.)  

 

Ketterät kehitysmenetelmät mahdollistavat näin ollen nopean reagoimisen projektissa 

havaittaviin uusiin tilanteisiin tai ongelmakohtiin, toisin kuin vaiheellisissa tuotantopro-

sessimalleissa. Tästä esimerkkinä yleisesti tunnettu vesiputousmalli (Waterfall Model). 

 

 

2.4.1 Vesiputousmalli 
 

Vesiputousmallissa edetään järjestyksessä vaiheesta toiseen vesiputouksen omaisesti. 

Kun useampi vaihe on saatettu loppuun, on taaksepäin palaaminen hankalaa ja vaihei-

siin käytetty työ ja aika menevät hukkaan, jos näin joudutaan tekemään. (Vesiputous-

malli 2009.) 

Kuvio 2: Vesiputousmalli (Forsberg, Mooz & Cotterman 2004, 22) 
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2.4.2 Scrum 

 

Peliprojekteissa käytetään harvoin vain yhtä tiettyä kehitysmenetelmää ja yleensä pro-

jektin käytössä on osioita useammasta eri menetelmästä. Kuitenkin tunnetuimpana ke-

hitysmenetelmänä voidaan pitää Scrumia. 

 
Scrumissa ohjelmistokehitysprojekti rakentuu erimittaisten syklien ympärille. Näistä 

sykleistä tärkeimmät ovat sprintti ja päivä. Sprintillä tarkoitetaan kehitysjaksoa, joka 

organisaation tarpeiden mukaan kestää viikosta kahteen kuukauteen. Jokaisen sprintin 

jälkeen tuotteen tulisi olla  ainakin periaatteessa julkaisuvalmis.  

 

Kuvio 3: Scrumin toimintamalli (Poimala, Heikniemi, & Blåfield 2009) 

 

Scrumin periaatteita käytettäessä, projektille luodaan alussa korkean tason visio, siitä 

mitä projektilta halutaan. Tämän jälkeen muodostetaan lista projektin tuotteeseen tar-

vittavista ominaisuuksista, eli alustavan tuotteen työlista.  Listalla olevat ominaisuudet 

tulee priorisoida ennen toteutuksen varsinaista aloittamista 

 

Ennen jokaista sprinttiä arvioidaan, kuinka  paljon tuotteen työlistalla olevista vaati-

muksista pystytään yhden sprintin aikana toteuttamaan. Alkavalle sprintille asetetaan 

myös tavoite, jolla mitataan sprintin onnistumista. Sprintin aikana toteutetaan sille teh-

tyä omaa työlistaa, eikä tuotteelle asetettuja vaatimuksia saa sprintin aikana muuttaa.  

 

Päivittäiset tilannepalaverit ovat olennainen osa Scrum-projektia. Näiden palavereiden 

kestoksi suositellaan 15 minuuttia, eikä palaverin aikana vastata kuin kolmeen kysy-

mykseen; mitä on tehty edellisen päivän aikana, mitä aiotaan tehdä seuraavan päivän 
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aikana ja mitkä tekijät hidastavat tai saattavat estää sprintin tavoitteen saavuttamista. Jos 

jostakin asiasta tarvitsee keskustella tarkemmin, sitä varten järjestetään oma palaveri, 

jossa ovat läsnä vain asianosaisena olevat henkilöt. 

 

Jokaisen sprintin jälkeen valmistunut tuote sekä itse sprintti arvioidaan. Arvioinnin pe-

rusteella päätetään joko tuotteen käyttöönotosta tai seuraavan sprintin aloittamisesta 

jolloin kierros alkaa taas alusta. Tässä vaiheessa tuotteen vaatimuksia voidaan muuttaa 

haluttuun suuntaan. 

 

Scrumissa roolijako on pidetty yksikertaisena ja siinä esiintyy vain kolme eri roolia. 

Nämä roolit ovat tuotteen omistaja, Scrum-mestari ja tiimi. Tuotteen omistajan roolissa 

toimii esimerkiksi tuotepäällikkö tai asiakkaan edustaja ja hän vastaa tuotteen ominai-

suuksista. Scrum-mestari on rinnastettavissa projektipäällikön rooliin ja hänen tehtävä-

nään on huolehtia siitä, että tiimi voi tehdä työtään ilman esteitä. Tiimiin taas kuuluvat 

kaikki ne henkilöt, jotka ovat tekemässä projektia. (Poimala ym. 2009.) 

 

Scrumia ja sen muunnoksia käytetään peliprojekteissa laajalti  tämä mallin joustavuu-

den ja yksinkertaisuuden vuoksi. Peliprojektien suurin haaste on, että ne  saattavat mat-

kan varrella muuttua alkuperäisistä suunnitelmista radikaalisti tai niistä versoaa uusia 

peli-ideoita. Tätä mallia käytettäessä varmistetaan, ettei tehty työ valu hukkaan ja että 

peliprojekti pääsee kehittymään optimaaliseen suuntaan. 

 

 

2.5 Peliprojektin suunnittelu 
 

Ruuska (2008, 177) toteaa projektin suunnittelun olevan tärkeää, mutta kaiken suunnit-

telun tulisi olla tarkoituksen mukaista. Kuten jo aiemmissa luvuissa on osittain tullut  

esille, on hyvä suunnitella vain sen verran kuin on välttämätöntä. Jos heti projektin 

alussa laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat koko projektin elinkaaren ajaksi, on 

tämä hukkaan heitettyä aikaa. Ennakointi onnistuu vain tiettyyn rajaan saakka, jolloin 

suunnittelun tulee olla realistista. Suunnitelmien täytyy mukautua ja pysyä reaaliajassa, 

koska projektityöprosessi yleensä elää koko ajan. 
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Projektin suunnitelmille voidaan määrittää kolme päätehtävää, jotka ovat kuvaus siitä 

miten haluttu lopputulos saadaan aikaiseksi, toimiminen seurannan ja valvonnan apuvä-

lineinä sekä organisaation operatiivisen kokonaissuunnittelun palvelu. Yleensä suun-

nitteluvastuu on projektipäälliköllä, mutta toimivien suunnitelmien laatiminen edellyttää 

koko projektiryhmän osallistumista suunnitteluprosessiin. Näin projektiryhmä sitoutuu 

aikatauluihin paremmin ja työmääräarvioista saadaan luotettavampia. (Ruuska 2008, 

178–179.) 

 

Peliprojektissa suunnittelu aloitetaan yleensä suunnittelemalla itse peli, eli projektin 

lopputuote. Tätä varten laaditaan jo aiemmin mainitsemassani pelisuunnitelma (Game 

Design Document). Bethken (2003, 102) mukaan pelisuunnitelmassa on kuvattuna 

kaikki pelin yksityiskohdat aina pelihahmoista pelimekaniikkaan. Manninen (2007, 

188) toteaa pelisuunnitelman olevan pelin sielu ja se määrittää pelin olemuksen. 

 

Pelisuunnitelman lisäksi tuotetaan yleensä suunnitelmat myös pelin audiovisuaaliselle 

materiaalille (Art Design), tekniselle rakenteelle (Technical Design), testaukselle sekä 

projektin aikataululle ja riskien hallinnalle. Tyyliohje (Art Design Document) toimii 

taiteilijoiden oppaana, kun taas tekninen suunnitelma (Technical Design Document) on 

pelin ohjelmoijia varten työstetty ohjelmistotekninen piirustus. (Bethke 2003, 101; 

Manninen 2007, 190.) 

 

 

2.6 Hyvän aikataulun merkitys 
 

Projektin aikataululla on Berkunin (2006, 28–30) mukaan kolme tarkoitusta. Ensinnäkin 

hyvin laadittu aikataulu toimii sopimuksena projektiryhmän jäsenten välillä ja se vah-

vistaa miten kukin jäsen on mukana projektissa. Toisena tarkoituksena on auttaa pro-

jektin jäseniä näkemään oma työpanos osana kokonaisuutta ja kannustaa projektin te-

kijöitä panostamaan siihen, että oma osuus toimii muiden kanssa. Aikataulujen kol-

mantena tarkoituksena toimia työkaluna, jolla voidaan seurata  projektin edistymistä. 

 

Pelinin (2004, 105–108) mukaan aikataulu on kivijalka, johon resurssi- ja kustannusoh-

jaus perustuvat. Aikaohjauksen tulee olla jatkuva prosessi aina projektin loppuun 

saakka. Oleellisinta aikaohjauksessa on, että tieto siitä, missä olaan ja miten jatko to-
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teutuu, on ajan tasalla. 

 

Aikataulujen suunnitteluun Berkun (2006, 33) esittää kolmasosien sääntöä. Tämän 

säännön mukaan jokaista toteutukseen laskettua päivää kohden tulisi käyttää yksi päivä 

työn suunnitteluun ja yksi päivä sen testaamiseen ja tarkentamiseen. Tällä tavalla saa-

daan selville projektin todelliset kustannukset.  

Kuvio 4: Projektiaikataulujen kolmasosien sääntö (Berkun 2006, 33–37) 

 

Berkun (2006, 38) toteaa myös, että aikataulut usein pettävät siitä syystä, että niillä yri-

tetään ennustaa tulevaa ja että aikatauluille asetetaan vaatimuksia, joita on mahdotonta 

toteuttaa. Aikatauluista saadaan käyttökelpoisempia ja täsmällisempiä työkaluja, kun 

tiedostetaan riskit, joiden vuoksi aikataulut voisivat pettää ja ryhdytään vaadittaviin 

toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi. 

 

 

2.7 Työroolit peliprojektissa 
 

Projektityöskentely on ryhmätyötä. Hyvin toimivassa projektissa on projektiryhmälle 

asetettu selkeät tavoitteet ja roolit sekä vastuut on jaettu oikeille henkilöille. (Forsberg, 

ym. 2004, 62) Opiskelijoiden toteuttamissa peliprojekteissa tekijöitä on yleensä alle 
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kymmenen henkilöä, mutta työelämässä projektiryhmän koko vaihtelee alle kymmenen 

hengen ryhmistä aina satojen henkilöiden muodostamiin massiivisiin projektiorganisaa-

tioihin. 

 

Projektipäällikkö/tuottaja 

Pelialalla projektin vetäjää kutsutaan usein tuottajaksi (Producer) tai projektipäälliköstä 

(Project Manager). Hänen tehtävänään on hallinnoida projektia ja pitää se liikkeessä. 

Projektipäällikön/tuottajan vastuulla on muun muassa projektin aikatauluttaminen, seu-

ranta, rahoitus, henkilöstöresursointi ja raportointi. (Manninen 2007, 50) Projektipäälli-

kön tulisi osata käyttää projektin resursseja parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin pys-

tytään takaamaan projektin onnistuneet tulokset (Lööw 2002, 30). 

 

Lööwin (2002, 30) mukaan projektipäällikön vastuulla on myös projektiryhmän jäsen-

ten innostaminen. On todennäköistä saada projektiryhmä toimimaan tehokkaasti ja tu-

loksekkaasti, kun projektipäällikkö on itse sitoutunut, innostunut ja asennoitunut oikein 

projektia kohtaan (Berkun 2006, 21).  

 

Projektiryhmä 

Ruuska (2008, 150) toteaa projektiryhmän koostuvan projektiin nimitetyistä asiantunti-

joista, joiden vastuulla projektin käytännön työ oman erityisalueensa osalta. Projekti-

ryhmän tärkeimpänä tehtävänä on pitää kiinni laadituista suunnitelmista ja raportoida 

välittömästi projektipäällikölle mahdollisista poikkeamista (Lööw 2002, 31).  

 

Peliprojekteissa toimivien asiantuntijoiden roolit voidaan jakaa kolmeen päärooliin. 

Nämä roolit ovat suunnittelija (Designer), ohjelmoija (Programmer) ja taiteilija (Artist). 

Isommassa tuotannossa näiden pääroolien alle voidaan nimetä useita tekijöitä, jolloin 

näistä tekijöistä koostuu omia ryhmiä. Ryhmiä johtavat vastaavat henkilöt (Lead 

Designer, Lead Programmer/Technical Director, Art Director), joita yleisesti kutsutaan 

”liideiksi”. Pienemmissä projekteissa pääroolien alla on yksi tai pari henkilöä.  (Bethke 

2003, 39–51; Manninen 2007, 46–50.) 

 

Suunnittelija 

Pelisuunnittelijan (Game Designer) vastuulla kehittää pelin ideaa ja siihen liittyviä yk-

sityiskohtia. Hänen tehtävänään on suunnitella muun muassa pelin olemus, toiminta-
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mallit ja pelimekaniikan ydin. Isoin vastuu pelisuunnittelijalla on yleensä pelisuunni-

telmasta, mutta hänen tehtävänään voi olla myös pelin käsikirjoituksen toteuttaminen.  

 

Ohjelmoija 

Ohjelmoija on henkilö, jonka vastuulla on toteuttaa pelissä käytettävä järjestelmä. Toi-

sin kuin taiteilija ja suunnittelija, jotka pyrkivät viestimään ja ilmaisemaan, ohjelmoija 

pyrkii toteuttamaan järjestelmän, jonka kautta ilmaisu onnistuu.  

 

Taiteilija/Artisti 

Taitelija vastaa pelin audiovisuaalisesta ilmeestä, joka muodostaa havaittavan rajapin-

nan pelaajan ja koneen välille. Taitelijan vastuullaan voi olla muun muassa pelin gra-

fiikka, animaatio, äänitehosteet, musiikki, animaatio ja käsikirjoitus. 

 

Useimmiten taiteilijan, kuten myös ohjelmoijan roolissa on useampia henkilöitä. Pie-

nissä peliprojekteissa taiteilijan ja ohjelmoijan roolissa voi kuitenkin olla yksi ja sama 

henkilö. Myös pelisuunnittelija voi osallistua ohjelmointiin tai audiovisuaalisen ilmeen 

luontiin.  

 

 

2.8 Sisäisen viestinnän merkitys 
 

Ruuskan (2008, 83) mukaan viestintää voidaan pitää sekä projektin työvälineenä että 

voimavarana. Jos viestintää ajatellaan voimavarana, voidaan se rinnastaa  projektin 

muihin resursseihin, kuten aikaan, rahaan ihmisiin ja laitteisiin. Viestintä on myös vält-

tämätön työväline, jolla pystytään hyödyntämään projektin kaikkia muita resursseja te-

hokkaasti. Viestintä on liitäntätekijä, jolla projektin osat  kytketään toisiinsa sekä koko 

projektin toimintaympäristöönsä. Projektia johdetaan viestintää hyväksi käyttäen.  

 

Viestintää voidaan ajatella myös tapahtumana tai prosessina, jossa tulkitaan asioiden 

tilaa antamalla niille merkityksiä ja jossa tehty tulkinta siirretään muiden tietoisuuteen 

vuorovaikutteisen verkoston kautta (Åberg 2006, 85). Ruuska (2008, 83–123) toteaa 

myös sen, ettei tehokas viestintä toteudu itsestään. Viestintää on suunniteltava, johdet-

tava ja valvottava samalla tavalla kuin muidenkin resurssien käyttöä. Projektin alussa on 

tärkeää määrittää mitä viestitään ja kenelle, sekä mitä kautta viestintä tapahtuu. On 
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myös muistettava, että yleensä tiedon tarve on sidoksissa tilanteeseen ja tärkeintä on, 

että tiedetään, mistä tarvittavaa tietoa saa. 

 

Viestintämuodot voidaan Ruuskan (2008, 112) mukaan jakaa kirjalliseen ja sähköiseen 

viestintään sekä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Oikean viestintämuodon valit-

seminen on tärkeää ja se pitää valita aina tilanteen mukaan.  

 

Kirjallisella viestinnällä tarkoitetaan projektissa tuotettavia dokumentteja ja asiakirjoja. 

Tärkeintä kirjallisessa viestinnässä on muistaa kenelle dokumenttia kirjoitetaan. Am-

mattikielellä voidaan kirjoittaa alan asiantuntijoilla ja kollegoille, mutta muuten tulisi 

käyttää yleiskieltä ja tavallisia sanoja. Myös asioita perusteltaessa on muistettava ke-

nelle perustelut on tarkoitettu. Esimerkiksi projektin rahoituksesta päättävällä julkaisi-

jalla on erilainen näkökulma projektiin, kuin projektissa työskentelevällä ohjelmoijalla.  

(Manninen 2007, 207–210; Ruuska 2008, 113.) 

 

Sähköisen viestinnän olennaisena osana ovat sähköiset viestintäkanavat, kuten sähkö-

posti, nettifoorumit ja reaaliaikaiset keskusteluohjelmat. Sähköisen viestinnän etuja ovat 

sen nopeus, sanomien helppo jakelu ja riippumattomuus ajasta. Nämä edut voivat kui-

tenkin olla myös syitä sähköisen viestinnän epäonnistumiseen, jos viestinnän kohteena 

olevat henkilöt kokevat hukkuvansa epäolennaisen tiedon määrään. Siksi on syytä sopia 

yhdessä projektiryhmän kanssa, minkälaisen tiedon jakamiseen sähköistä viestintää 

käytetään ja mitkä ovat oikeat kanavat eri viesteille. (Ruuska 2008, 118–122.) 

 

Henkilökohtainen vuorovaikutus ja puheviestintä ovat tärkeässä asemassa projektin si-

säisessä viestinnässä. Henkilökohtaista vuorovaikutusta tapahtuu aina esimerkiksi pala-

vereissa sekä yhdessä työskenneltäessä. On tärkeää ottaa huomioon eri henkilöiden vuo-

rovaikutustaidot ja viestintätyylit. Toinen henkilö saattaa ymmärtää asian paremmin, 

kun pysytään selkeästi asiassa, kun taas toinen saattaa kaivata tuttavallisempaa lähesty-

mistapaa ja henkilökohtaisia perusteluita asian ymmärtämiseksi. Yleensä projektipääl-

likkö on avainasemassa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa, kuten myös muussa 

sisäisessä viestinnässä. Lähes kaikissa asioissa käännytään yleensä hänen puoleensa. 

(Ruuska 2008, 115–118; Åberg 2006, 110.) 
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2.9 Projektin raportointi 
 

Kun projektilla on käytössään sopiva valvonta- ja raportointijärjestelmä, pystytään pro-

jektia ohjaamaan tehokkaasti. Raportointijärjestelmällä kerätään ja välitetään projektia 

koskevaa informaatiota, jonka perusteella pystytään seuraamaan projektin etenemistä ja 

reagoimaan tarvittaessa mahdollisiin poikkeamiin. (Ruuska 2008, 218) Pelinin (2004, 

274) mukaan tiedon on tultava suoraan projektin tekijältä itseltään tai se on pyrittävä 

keräämään tapahtumapaikalta. Tiedon on myös oltava reaaliaikaista, koska yleensä 

projektin tehtävät ovat riippuvaisia toisistaan, eikä jotain tiettyä tehtävää pystytä aloit-

tamaan, ennen kuin edellinen tehtävä valmistunut. Tietojen reaaliaikaisuus kertoo myös 

projektin etenemisen nopeuden. 

 

Peliprojekteissa käytetään raportointiin ja projektin seurantaan yleensä erilaisia tehtä-

vien seurantajärjestelmiä (Task Tracking) sekä versionhallintajärjestelmiä (Version 

Management). Tehtävien seurantajärjestelmässä on määriteltynä kaikki projektien teki-

jöiden tehtävät ja niiden riippuvuudet toisiinsa nähden. Tehtävien tulee olla koko pro-

jektiryhmän nähtävillä, koska tekijöiden on tietenkin tiedettävä omat tehtävänsä, mutta 

myös niiden vaikutukset toisiin tehtäviin. Yleensä seurantajärjestelmä on sellainen mi-

hin tekijä voi itse päivittää tehdyt tehtävät. Tehtäviä voidaan myös seurata päivittäisissä 

palavereissa, kuten Scrum-mallissa. (Bethke 2003, 177.) 

 

Versionhallintajärjestelmän tarkoituksena on hallita, seurata ja vakauttaa pelin toteutuk-

sen kehitystä. Versionhallintaan on olemassa useita erilaisia ohjelmia, näistä yhtenä 

esimerkkinä SVN (Subversion). SVN:llä on mahdollista muokata ohjelmistojen lähde-

koodia, tai mitä tahansa suurta tiedostojoukkoa, hajautetusti tietoverkon yli niin, että 

kaikkien tekijöiden työkopiot kuitenkin pysyvät ajan tasalla (Subverion 2009).  

 

Versiohallinnalla mahdollistetaan myös kehityksen eteneminen eri suuntiin ja palaami-

sen aiempaa kehitysversioon, jos siihen on tarvetta (Ohjelmiston versionhallinta 2009). 
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2.10 Projektin riskien hallinta 
 

Projektinhallinta on Ruuskan (2008, 248) mukaan vaihtelevien olosuhteiden ja epävar-

muuden hallintaa. Riskien hallinnalla pystytään vähentämään tätä epävarmuutta. Ris-

kien hallinnalla tarkoitetaan varautumista odottamattomiin tilanteisiin, joita projekti 

saattaa kohdata. Pieniltä vaikuttavat odottamattomat tilanteet ja potentiaaliset ongelmat 

voivat kasaantuessaan johtaa merkittäviin aikataulujen ylityksiin ja lisäkustannuksiin. 

Riskit koostuvat usein lukuisista eri tekijöistä ja toteutuessaan ne laukaisevat tapahtu-

maketjun, joka saattaa johtaa projektin ylitsepääsemättömiin ongelmiin. Siksi riskeihin 

on varauduttava.  

 

Yksikertaisuudessaan riskien hallinta menettely, jolla tunnistetaan projektin ongelma-

alueet ja projektiin kohdistuvat riskit, sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin riskien 

eliminoimiseksi tai niiden vaikutuksien minimoimiseksi. Riskien hallintaan kuuluvat  

seuraavat osatehtävät: riskien analysointi, riskilistan laatiminen, toimenpiteistä sopimi-

nen, seuranta ja riskilistan ylläpito. (Ruuska 2008, 248.) 

 

Rissanen (2002, 165–166) luettelee yleisimmiksi projektin riskityypeiksi henkilöriskit, 

yhteistoiminnan konfliktiriskit, projektin sisäiseen toimintaan liittyvät riskit, markkina- 

ja teknologiariskit, sekä asiakas- ja sopimusriskit. Henkilöriskeillä tarkoitetaan projektin 

avainhenkilöiden poistumista projektista ja yhteistoiminnan konfliktiriskeillä projekti-

ryhmän yhteistyökykyä tai -kyvyttömyyttä. Aikataulu-, talous-, henkilöstö- ja tietotek-

niikkasotkut ja suunnitteluvirheet kuuluvat projektin sisäisen toiminnan riskeihin. 

Markkinariskeihin luetaan muun muassa kilpailutilanteiden muuttuminen ja teknologi-

oiden kehitys. Väärän teknologian valitseminen on myös oma riskinsä. Asiakas- ja so-

pimusriskit liittyvät yleensä asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen, omistussuhteisiin ja 

muuhun erityiseen tahtotilaan. 

 

Riskien hallinnassa riskit pyritään joko pienentämään tai poistamaan kokonaan. Ne voi-

daan myös siirtää projektin ulkopuolelle tai tietoisesti pitää projektin omalla vastuulla. 

Tärkeintä kuitenkin on, että riskit on tunnistettu ja niiden eliminoimiseksi on valittu oi-

keat toimenpiteet. (Jokiranta & Kähkipuro 1998, 22–24.) 
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Riskien hallintaan kuuluu olennaisena osana riskien suurusluokan arviointi. Riskejä 

mitataan yleensä niiden vaikutuksen sekä toteutumisen todennäköisyyden perusteella. 

Jos riskin toteutumisen todennäköisyys ja vaikutukset ovat pieniä, ei erityisiä toimen-

piteitä välttämättä tarvita. Mutta jos näyttää siltä, että riskin toteutuminen on todennä-

köistä ja sen vaikutukset ovat suuria, tulisi nämä riskit eliminoida hinnalla millä hy-

vänsä. Hyvässä riskien hallinnassa keskitytään siis hallitsemaan suurimpia riskejä. 

(Ruuska 2008, 252–253.) 

 

 

2.11 Kustannusohjauksen merkitys 
 

Projektin taloudellista toteutusta valvotaan kustannusohjauksella. Pelinin (2004, 170) 

mukaan kustannusraportoinnin ja ohjauksen tulee olla säännöllistä, kaikki kustannukset 

kattavaa  sekä sisältää tuoreimmat tiedot kustannusmuutoksista. On tärkeää, että tieto 

kustannuksiin vaikuttavista tapahtumista saadaan riittävän ajoissa, jotta korjaavia toi-

menpiteitä pystytään suorittamaan onnistuneesti ja jotta ohjaus pystytään pitämään en-

nakoivana (Ruuska 2008, 210). Kustannusohjauksen tehtävänä on pitää projektin kus-

tannukset kurissa ja varmistaa, että projekti pysyy taloudellisesti kannattavana. 

 

Toiminnan tehostamisen lisäksi budjetoinnin, kustannusseurannan ja -ohjauksen avulla 

voidaan kehittää projektiryhmän kustannustietoisuutta. käytöllä voidaan toiminnan te-

hostamisen lisäksi samalla kehittää projektissa työskentelevien suunnittelijoiden ja en-

nen kaikkea projektipäälliköiden kustannustietoisuutta. Ruuskan (2008, 208) mukaan 

raha on myös konkreettisempi mittari, kuin henkilötyötunnit, koska rahan kanssa ollaan 

tekemisissä kaikkialla. 

 

Suurin osa kustannuksiin vaikuttavista päätöksistä tehdään projektin alkuvaiheessa, kun 

projektia suunnitellaan. Noin 60–80 %:a projektin kustannuksista lyödään kiinni jo pe-

russuunnittelun aikana. Projektin aikana suoritettavalla toteutuksen ohjauksella ja yksi-

tyiskohtien suunnittelulla pystytään tällöin vaikuttamaan enää noin 30 %:iin kustannuk-

sista. Kun kustannuspäätökset on tehty, saadaan projektin kustannusrakenne pääpiir-

teittäin selville ja projektin lopputuotteella hintalappu. (Pelin 2004, 159; Ruuska 2008, 

209.) 
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Projektin kustannusresurssien suunnitteluun käytetään yleensä budjettia. Budjetti on ai-

kaan sidottu projektin taloudellinen suunnitelma, kun taas kustannusarvio yksikertai-

sempi laskelma projektiin sisältyvien töiden kustannuksista eli projektin menoista. 

Budjetissa menojen lisäksi arvioidaan myös projektin tulot sekä aika milloin tulot tule-

vat korvaavat menot. (Lööw 2002, 68.)  

 

Projektin budjettia laadittaessa Lööw (2002, 68) suosittelee budjetin tarkistuttamista 

talousasioihin perehtyneellä henkilöllä, sekä tarkastelemaan aikaisempia vastaavia pro-

jekteja, jotta kustannusarviosta saataisiin mahdollisimman realistisen käsitys. Tätä 

kautta on myös helpompi löytää projektille sopiva budjettimalli. Projektin tuotanto- ja 

työsuunnitelmat antavat hyvän pohjan budjetille. Laaditun budjetin tulee soveltua kus-

tannusohjauksen perustaksi ja ohjauksessa tulisi käyttää samoja nimikkeitä kuin projek-

tibudjetissa (Pelin 2004, 169). 

 

 

2.12 Selkeän projektin johtamisen ja hallinnan hyödyt 
 

Kun projektin johtamiseen ja hallintaan on valittu oikeat menetelmät ja työkalut, on 

projektia helppo johtaa kohti sen tavoitteita. Se miten oikeat toimintamallit on löydetty 

tulee usein kokemuksen kautta. On myös hyvä muistaa, etteivät samat menetelmät ja 

työkalut aina toimi samoin eri projekteissa. 

 

Tärkeintä projektin johtamisessa ja hallinnassa mielestäni on kokeilla erilaisia projekti-

malleja, viestintä- ja raportointikäytänteitä sekä muita menetelmiä aina kun se on mah-

dollista. Tärkeää on myös osata vaihtaa toimimattomat menetelmät uusiin, eikä työstää 

projektia väkipakolla läpi. 

 

Peliprojekteissa nostaisin ensisijaisesti tärkeimmiksi asioiksi projektin sisäisen viestin-

nän hiomisen ja projektin pitämisen joustavana. Peliprojekteissa yleensä työskentelee 

ihmistyypeiltään kovin erilaisia henkilöitä heidän työtehtävistään johtuen (taiteilijat ja 

ohjelmoijat) ja heidän välisen viestinnän ylläpitänen on projektin onnistumisen edelly-

tys. 
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Selkeästä projektin johtamisesta ja hallinnasta hyötyy koko projekti. Projektin tavoittei-

den ja suunnitelmien ollessa selkeitä on projektin johtajalla hyvät perusteet projektissa 

tehdyille päätöksille. Kun tiedetään mihin ollaan menossa ja miten tavoitteisiin päästään 

on projektissa työskentely mielekästä ja tuloksekasta.  
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3 Tutkimus projektien johtamisesta ja hallinnasta 
 
 
3.1 Haastattelututkimuksen tavoitteet 
 

Opinnäytetyöni kannalta keskeisin kysymys on projektin johtamisen ja hallinnan toi-

mivuus käytännössä opiskelijoiden toteuttamissa pelikehitysprojekteissa. Tarkoituksena 

oli tutkia, ilmeneekö projekteissa yhteisiä, hyväksi havaittuja käytänteitä ja ongelmate-

kijöitä sekä mitä eroja projektityöskentelyssä on tullut vastaan, kun on siirrytty työelä-

mään. 

 

Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraavanlaisiin aiheisiin: roolien jakautuminen pro-

jekteissa, projektivaiheiden ja aikataulun hallinta, projektien sisäisen viestinnän ja ra-

portoinnin hallinta sekä riskien ja kustannusten hallinta. Opinnäytetyössä tutkittiin ny-

kyistä toimintaa projekteissa ja ihmisten käsityksiä projektijohtamisesta.  

 

 
3.2 Haastattelut 
 

Tutkimusosuus tehtiin haastattelemalla henkilöitä, jotka ovat olleet tai ovat tällä hetkellä 

mukana opiskelijoiden tuottamissa pelikehitysprojektissa. Tämän lisäksi haastateltiin 

henkilöitä, jotka ovat hiljattain siirtyneet opinnoista työelämään. Haastattelut suoritettiin 

yksilöhaastatteluina joko puhelimitse tai kasvokkain haasteltavan kanssa sovittuna ajan-

kohtana. Haastattelut olivat luonteiltaan puolistrukturoituja eli teemahaastatteluja, joka 

mahdollisti sen, että haastatteluista saatiin syvällistä tietoa aiheesta. 

 

 

3.2.1 Opiskelijoiden haastattelut 

 

Opiskelijoiden haastatteluihin käytin teoriaosuuden perusteella suunnittelemaani haas-

tattelupohjaa (Liite 1: Haastattelukysymykset opiskelijoille). Haastattelin tutkimustani 

varten neljää Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelevaa henkilöä. Aluksi kyselin 

jokaiselta hieman heidän taustojaan opinnoista ja peliprojekteissa työskentelystä. Tä-

män jälkeen syvennyimme jokaisen kokemuksiin projektin johtamisen ja hallinnan on-
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nistumisesta ja lopuksi haastateltavat saivat vielä vapaasti kommentoida projektin joh-

tamiseen ja hallintaan liittyviä asioita. 

 

Haastateltujen taustat 

Kaikki haastatellut opiskelijat opiskelevat medianomeiksi viestinnän koulutusohjel-

massa suuntautumisenaan vuorovaikutteinen media, vuosikursseissa 2006 tai 2007. 

Henkilöt ovat  olleet mukana kahdesta kymmeneen eri peliprojektissa erilaisissa tehtä-

vissä. Työtehtävät olivat olleet muuan muassa pelin suunnittelua, ohjelmointia ja pro-

jektipäällikkönä tai tuottajana toimimista. Projektiryhmien koot vaihtelivat kahdesta 

yhdeksään henkilöön ja projektien kesto viikoista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. 

 

Peliprojektit olivat usein saaneet alkunsa koulukursseille tehdyistä tehtävistä ja loppu-

töistä. Jokainen haastateltu oli tehnyt ainakin yhden projektin tästä syystä. Myös halu 

toteuttaa ja testata omia tai kavereiden peli-ideoita oli yksi syy projektien käynnistämi-

seen. Yksi opiskelija oli ollut myös mukana projektissa, jossa toteutettiin yhden viikon 

aikana aina yksi peli. Tämän projektin taustalla oli halu opetella uuden peliteknologian 

käyttöä. Projektit olivat pyritty toteuttamaan opiskelun puitteissa eli projekteilla oli ollut 

yleensä koulun hyväksyntä ja projektien tekijät pystyivät kerryttämään omia opintojaan.  

 
Kysyin opiskelijoilta muiden taustatietojen ohella heidän teoriatietojaan projektitoimin-

nasta ja vastaukset olivat mielestäni mielenkiintoisia. Teoriatietoa projektitoiminnasta 

oli kerätty oman mielenkiinnon mukaan eri lähteistä, eikä opinnoissa vaadittu suoritta-

maan mitään varsinaiseen projektitoimintaan keskittyvää kurssia. Kaikki olivat kuiten-

kin vähintään lukeneet muutaman projektitoimintaan tai -johtamiseen keskittyvän kirjan 

ja osa heistä oli suorittanut pelikäsikirjoittamisen tai Puoli vuotta yrittäjänä -kurssin, 

joissa oli käsitelty projektitoimintaa jossain määrin.  

 

Kokemukset projektin johtamisen ja hallinnan onnistumisesta  

 

Työroolien jakautuminen projekteissa 

Syventyessämme projektien johtamiseen ja hallintaan, kysyin ensimmäiseksi työroolien 

jakautumisesta projektissa. Osassa projekteista oli joku henkilö ollut johtavassa ase-

massa projektipäällikön tai tuottajan nimikkeellä. Kuitenkaan aina johtavaa hahmoa ei 

ole projekteissa ollut, vaan vastuu projektista on ollut kaikilla. Tämä on yleistä opiske-
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lijoiden ensimmäisissä projekteissa, mutta kokemuksen kautta on yleensä päädytty sii-

hen, että projektilla tulee olla johtaja. 

 

Projektien johtajina ovat yleensä olleet peli-idean luoneet henkilöt tai muutoin projektin 

käynnistäneet henkilöt. Nämä henkilöt ovat itse keränneet tekijät projektille tai projekti-

ryhmä on syntynyt niin sanotusti kaveriporukasta. Yksi haastatelluista oli noussut joh-

toon tällaisen kaveriporukan projektissa, jolloin rooli oli hyväksytetty kaikilla projekti-

ryhmän jäsenillä. Toisen opiskelijan mielestä ajatus siitä, että projektia johtaisi joku 

muu kuin idean luonut henkilö, tuntui oudolta. 

 

Projektipäälliköiden tai tuottajien tehtäviksi lueteltiin muun muassa projektin aikatau-

luttaminen ja etenemisen seuranta, työseuranta, sisäisen ja ulkoisen viestinnän ylläpito, 

pelin markkinointi ja julkaisusta huolehtiminen sekä työilmapiirin ja hyvän tunnelman 

ylläpito. Näiden asioiden lisäksi yksi haastatelluista mainitsi, että johtajan tulee huoleh-

tia, että kaikki muut pystyvät toimimaan ilman esteitä.  

 

Muut projektien työroolit jaetaan useimmiten mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. 

Muita rooleja ovat olleet pelisuunnittelija, ohjelmoija, artisti/taiteilija ja audiosuunnitte-

lija sekä  isommissa projekteissa näiden roolien ”liidit” eli osa-aluista vastaavat henki-

löt. Useimmiten tuottajan ja liidin roolit yhdistyvät projektien pienuuden takia ja vastuu 

projektin etenemisestä on yhdellä henkilöllä. Opiskelijoista yksi mainitsi liidien ole-

massa olon välttämättömyyden, jos projektissa on esimerkiksi useampi taiteilija tai oh-

jelmoija. Hänen mielestään projekteissa ei ole hyvä olla jaettua vastuuta, vaan vastuu 

tulisi olla tietyillä henkilöillä. Toinen opiskelija kertoi, että tuotantoon liittyvät tehtävät 

ovat usein jaettu tarkasti, mutta varsinaista vastuiden määrittelyä ei tehdä. 

 

Projektivaiheiden ja aikataulun hallinta 

Seuraavaksi kysyin opiskelijoilta kokemuksia projektimallien käytöstä ja projektin 

ajanhallinnasta. Kaikki haastatellut olivat tietoisia Scrum-mallista ja sitä oli käytetty 

soveltaen osassa projekteista. Yleensäkin ketterät kehitysmenetelmät koettiin toimiviksi 

projektimalleiksi, koska ne ovat joustavampia kuin esimerkiksi vesiputousmalli. 

 

Myös projektivaiheiden määrittäminen oli koettu hyväksi menetelmäksi projektin aika-

taulua suunniteltaessa ja useimmissa projekteissa vaiheet oli suunniteltu ainakin pää-
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piirteittäin. Kaksi opiskelijoista mainitsivat myös työn alla olevan projektin, jonka vai-

heet on suunniteltu tarkemmin.  

 

Vaiheiden hallinta on kuulunut yleensä tuottajalle tai projektipäällikölle ja vaiheita on 

pyritty hallitsemaan muun muassa päivittäisillä palavereilla ja aikataulun seurannalla. 

Haastatelluista kaksi kertoi, että opiskelijoiden toteuttamissa projekteissa projekti 

useimmiten päättyy testausvaiheeseen ja projektin päättämistoimet, kuten pelin julkai-

sun ja levityksen suunnittelu jäävät vähemmälle huomiolle. Tähän syinä ovat, ettei pro-

jekteilla ole ulkopuolisia toimeksiantajia ja projektit tehdään ennemmin opiskelu- ja 

harjoittelumielessä kuin taloudellisessa mielessä.  

 

Haastateltujen toteuttamissa projekteissa projektin aikataulu on ollut vahvasti sidoksissa 

projektin suunniteltuihin vaiheisiin. Aikatauluissa kuitenkin koettiin olevan ongelmia ja 

yksi opiskelijoista totesi että opiskelijoiden projektit venyvät lähes aina kolmikertaisiksi 

alkuperäisistä aikataulusuunnitelmista. Syynä tähän on, että projektin tekijät tosiaan 

vasta opiskelevat pelien toteuttamista, eikä aina arvio oman työmäärän toteuttamisesta 

osu kohdalleen. Tämä tulisi ottaa huomioon projektia suunniteltaessa ja siihen tulisi va-

rautua. 

 
Projektien sisäisen viestinnän ja raportoinnin hallinta 

Projektien sisäisistä viestintäkanavista kysyttäessä kaikki haastatellut painottivat yh-

dessä työskentelyä. Etätyöskentelyä koetetaan välttää, koska se tuo viestittämiseen aina 

omat ongelmansa. Samassa tilassa samanaikainen työskentely mahdollistaa välittömän 

viestinnän sekä kokemuksien ja opittujen tietojen jakamisen. 

 

Sähköisiä viestintäkanavia käytetään lähinnä tiedostojen jakamiseen, palavereiden so-

pimiseen ja muihin projektin juoksevien asioiden hoitamiseen. Toimiviksi viestintä-

kanaviksi mainittiin sähköposti, DropBox-tiedostojako-ohjelma, Googlen kalenteri- ja 

dokumenttipalvelut sekä reaaliaikaiset keskustelupalvelut, kuten Facebookin ja Googlen 

chatit.  

 

Palaverikäytännöt vaihtelivat paljon haastateltujen tekemissä peliprojekteissa. Yksi 

opiskelijoista mainitsi pelin yhdessä tekemisen vastaavan kokousta ja, että virallisia 

palavereita pidettiin pari kertaa kuukaudessa. Palaverikäytännöt riippuivat pitkälti pro-
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jektien kestosta ja luonteista, toisissa projekteissa tarkistuspalavereita pidettiin päivit-

täin, toisissa taas tarkasteltiin koko viikon tehtyä työsarkaa. 

 

Projektien seurantaraportointiin ainakin kaksi haastatelluista olivat käyttäneet SVN-ver-

sionhallintaohjelmaa. Versionhallinta oli melkein ainut työkalu projektin seurantaan, 

koska erillisten raporttien työstäminen koettiin turhaksi. Yksi haastatelluista oli kuiten-

kin ollut mukana projektissa, jossa päivän päätteeksi kirjattiin ylös päiväkirjatyylisesti, 

mitä oli saatu aikaan. Hän koki näistä raporteista olevan hyötyä, koska niihin voidaan 

tarkastella jälkikäteen ja ottaa niistä oppia. Osasta projekteista oli tuotettu myös raport-

teja esimerkiksi videomuodossa Scoren nettisivuille referenssimielessä ja yhdessä pro-

jektissa oli myös käytetty ”dilemmat-tiedostoa” ongelmien ratkaisuun. 

 

Muita dokumentteja, joita projekteille oli muun muassa luotu olivat pelisuunnitelma, 

projektisuunnitelma, erillinen aikataulu, konseptisuunnitelma, ohjelmistokoodin arkki-

tehtuuri ja teknisen toteutuksen konseptisuunnitelma sekä loppuraportti. Projektirapor-

tit, kuten projektisuunnitelma ja loppuraportti, tuotettaan yleensä koulun vaatimuksesta, 

mutta muiden dokumenttien koettiin olevan olennainen osa pelisuunnittelua. Doku-

menttien tuottamista vastaa yleensä projektipäällikkö.  

 

Riskien hallinta projekteissa 

Kysyin opiskelijoilta kommentteja myös projektien riskien hallinasta. Kävi ilmi, että 

projektin riskejä kartoitetaan todella vähän jos ollenkaan projekteja suunniteltaessa. 

Syynä tähän on se, etteivät projektit ole yleensä taloudellisesti sidottuja, jolloin ainakin 

yhden haastatellun mielestä riskien kartoituksella ei ole niin suurta merkitystä.  

 

Riskeistä keskusteltaessa kuitenkin paljastui, että haastatellut tiedostivat yleisimmät ris-

kit ja niiden hallintaa oli käytetty erilaisia tapoja. Yksi opiskelijoista nosti esille,  että 

hyvällä suunnittelulla ja hyvän ilmapiirin ylläpitämisellä sekä selkeillä työnjaoilla ja 

projektin vaiheilla minimoidaan useita riskejä. Myös pelit pyritään pitämään selkeinä ja 

yksikertaisina, etteivät ne paisu liikaa. Riskejä on myös vähennetty pitämällä päivittäi-

siä palavereja tai seuraamalla muuten projektin etenemistä ja tarttumalla saman tien 

vastaantuleviin ongelmiin. Riskien hallinnan vastuu on yleisesti ollut projektipäälli-

köllä, mutta joissakin projekteissa on vastuu ollut kaikilla projektiryhmän jäsenillä. 
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Kustannusohjaus projekteissa 

Projektin budjetoinnista ja kustannusohjauksesta kysyttäessä vain muutamille projek-

teille oli suunniteltu rahallinen budjetti ja sekin yleensä koulun vaatimuksesta. Budjettia 

ja kustannusohjausta ei suunnitella projekteille, koska kuten jo aiemmin tuli ilmi, niihin 

on todella harvoin sidottu minkäänlaista pääomaa. Koulu tarjoaa tilat ja lisenssit pro-

jektien tekemiseen ja opiskelijoiden palkka on opintojen kertyminen sekä oman osaami-

sen kehittyminen.  

 

Kuitenkin tieto projektien kokonaiskustannuksista kiinnostaisi ainakin kahta haastel-

luista ja esimerkiksi oman toimintansa hinnoittelusta olisi hyvä olla kurssi tarjolla. 

Opiskelijana on vaikea hinnoitella itseään, jos esimerkiksi tekee töitä freelancerina ja 

tähän haastatellut kaipasivat ohjausta. 

 

Muut kommentit projektien johtamisesta ja -hallinnasta 

Lopuksi pyysin haastateltavia vielä kertomaan mieleen tulevat kommentit projektien 

johtamisesta ja hallinnasta. Sain vastaukseksi monia hyviä ja mielenkiintoisia mielipi-

teitä, joista parhaimmat kokosin seuraaviin kappaleisiin. 

 

Projektijohtaminen on tärkeää ja tarvittavaa, jotta kaikki projektit toimisivat sulavasti ja 

kitkattomasti. Projekteilla pitäisi aina olla projektipäällikkö, joka on omistautunut teh-

tävälleen. Vastuiden ja roolien jakaminen helpottaa projektin toimintaa ja päätöstente-

koa. 

 

Ryhmän sisäinen kommunikaatio, viestintä ja yhteiset pelisäännöt tulisi olla kaikille 

selkeät, jotta vältyttäisiin konflikteilta. Kaveriporukoissa työskenneltäessä tulisi muistaa 

antaa valta johtoon asetetulle sekä pitää asiat asioina, jotta kaverisuhteet säilyisivät. 

 

Suunnitelmat tulisi aina kirjata ylös, jotta kaikille saataisiin samanlainen mielikuva pe-

listä. Erilaisten menetelmien ja työkalujen kokeilu on olennainen osa opiskelijoiden to-

teuttamia projekteja. Käytetään tämä mahdollisuus hyväksi! 
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3.2.2 Työelämässä toimijoiden haastattelut 

 

Työelämässä toimijoiden haastatteluihin käytin hieman suppeampaa haastattelupohjaa, 

kuin mitä opiskelijoiden haastatteluihin (Liite 2: Haastattelukysymykset työelämässä 

toimijoille). Haastattelin tätä osiota varten kahta henkilöä, joista toinen oli opiskellut 

Tampereen ammattikorkeakoulussa ja toinen Tampereen teknillisellä yliopistossa.  

 

Aluksi kyselin heiltä heidän koulutustaustojansa ja tämän hetken toimenkuvaa yrityk-

sessä. Sen jälkeen keskustelimme kummankin kanssa projektitoiminnasta heidän työ-

paikoillaan ja hyväksi koetuista johtamismenetelmistä. Seuraavaksi haastateltavat saivat 

kertoa omia kokemuksiaan projektien johtamisen ja hallinnan onnistumisesta ja lopuksi 

kysyin heiltä, että tuliko mitään uusia asioista projektityöskentelystä vastaan kun he 

siirtyivät työelämään. 

 

Haastateltujen taustat 

Kummallakin haastatelluista olivat opinnot loppusuoralla ja kummatkin olivat hiljattain 

siirtyneet jo osittain työelämään. Toinen toimi haastatteluhetkellä artisti/animaattorihar-

joittelijana ja toinen oman yrityksen toimitusjohtajana. Haastatelluista toinen opiskeli 

Tampereen ammattikorkeakoulussa medianomin tutkintoa ja toinen suoritti opintojaan 

Tampereen teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden koulutusohjelmassa.  

 

Oman yrityksen toimitusjohtajana olevalla ei ollut aiempaa kokemusta pelialalta, mutta 

hänen tukenaan on yrityksessä toimiva kokenut tuotantotiimi. Harjoittelijana toimi-

neella oli takanaan viiden kuukauden työharjoittelu ja hän oli hankkinut kokemusta pe-

lialalta myös harrastuksen muodossa. 

 

Projektien johtaminen yrityksessä 

Taustatietojen jälkeen haastateltavat saivat kertoa, miten projektien hallinta ja johtami-

nen hoituivat käytännössä heidän työpaikoillaan. Aloitimme keskustelun projektien 

vastuuhenkilöistä ja projektin rooleista. 

 

Kummankin haastatellun työpaikalla projekteista on viimekädessä vastuussa toimitus-

johtaja. Toimitusjohtajalle projekteista vastaavat liidit tai projektipäälliköt. Toisessa 

yrityksessä projektin etenemistä seurataan viikoittain toimitusjohtajan ja liidien väli-
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sessä palaverissa, jossa selvitetään projektin tilanne ja jatkotoimenpiteet. Näin toimi-

tusjohtaja pysyy ajan tasalla projektista. 

 

Yleisesti toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu juoksevien asioiden pyörittäminen, henki-

löstöstä ja resursseista vastaaminen sekä yhteyshenkilönä toimiminen julkaisijan ja 

projektiryhmän välillä. Myös tuottajan tehtävät ovat toimitusjohtajan vastuulla, koska 

yritys on pieni ja työn alla on yksi isompi projekti. Projektin liidien vastuulla on pro-

jektin päivittäinen ohjaaminen ja työtehtävien seuranta.  

 

Hierarkia on projektissa kuitenkin häilyvä, koska mukana on vanhoja tekijöitä, jotka 

ovat tehneet töitä yhdessä jo aiemmin. Tämä asia koettiin haasteeksi, kun projektille 

lähdetään hankkimaan lisää tekijöitä, mutta ratkaisun uskottiin olevan projektiryhmän 

tiimiyttämisessä. 

 

Haastateltujen projekteissa muita käytettyjä rooleja olivat liidien ja projektipäällikön 

lisäksi ohjelmoija, animaattori, pelisuunnittelija ja taitelija/artisti. Toisessa yrityksessä 

roolit on jaettu osaamisen mukaan, koska projektit ovat kooltaan pieniä. 

 

Projektimalleista kysyttäessä toisessa yrityksessä sovellettiin Scrumia ja toisessa ei ollut 

käytössä mitään virallista projektimallia. Sopivan mallin miettiminen oli kuitenkin työn 

alla, koska projektiryhmä ollaan laajentamassa. 

 

Kummatkin haastateltavat korostivat yhdessä työskentelyn merkitystä, kun keskuste-

limme projektien sisäisestä viestinnästä. Kuten opiskelijaprojekteissa myös työelämässä 

tehtävissä projekteissa on olennaista, että työskennellään samaan aikaan samassa pai-

kassa. Yhdessä työskentelyn lisäksi käytetään projekteissa viestintäkanavina viikoittai-

sia ja päivittäisiä palavereista, sekä sähköisiä viestintäkanavia, kuten reaaliaikaisia kes-

kusteluohjelmia.  

 

Projektin raportointiin käytettiin toisessa yrityksessä verkossa olevaa tehtävälistaa, jossa 

tehtävät on merkittynä puolen päivän tarkkuudesta aina viiden päivän tarkkuuteen. Pro-

jektin tekijät päivittävät tehtävälistaa siten, että nähdään mitkä tehtävät ovat työn alla, 

mitkä tehtävät ovat valmiita ja mitkä odottavat. Harjoittelijana toimineen haastatellun 

työpaikalla ei projektia raportoitu kummemmin ainakaan mallintamisen ja animoinnin 
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osalta, jota haastateltu oli yrityksessä tehnyt. Harjoittelun jälkeen hänen tulee kuitenkin 

tuottaa ohjeistus Blender-mallinnusohjelmaan, ajatuksena miten ohjelmalla kannattaa 

tehdä projektia. 

 

Tärkeimmiksi dokumenteiksi toinen haastatelluista nosti pelisuunnitelman sekä budjetin 

ja riskikartoituksen. Pelisuunnitelma toimii työohjeena projektiryhmälle, kun taas bud-

jettia ja riskikartoitus ovat suunnattu enemmän julkaisijalle. 

 

Projektien riskikartoitus oli joko tehty vertaamalla projektia muihin samankaltaisiin 

projekteihin tai sisällytetty yrityksen liiketoiminta- ja projektisuunnitelmaan SWOT-

analyysin muodossa. Suurimmaksi riskiksi koettiin päähenkilöiden poistuminen projek-

tista syystä tai toisesta. Tähän riskiin oli puututtu ainakin toisessa yrityksessä sitomalla 

päähenkilöiden yritysosuudet tiettyyn päivämäärään asti. 

 
Kummassakin yrityksessä kustannusohjauksesta vastaa toimitusjohtaja ja ohjauksen 

työvälineenä käytetään projektille luotua budjettia. Projektien kustannusten hallinnasta 

keskusteltaessa haastatellut mainitsivat myös harjoittelijoiden käytön projekteissa. Toi-

sessa yrityksessä projekteihin pyritään hankkimaan harjoittelijoita aina sen verran mitä 

yritys pystyy myös palkkaamaan heidän valmistuttua. 

 
Hyviksi koettuja johtamiskäytänteitä ja mahdollisia ongelmatilanteita 

Seuraavaksi keskustelimme haastateltujen kanssa heidän havaitsemista ja kokemista 

hyvistä johtamiskäytänteistä ja projektien mahdollisista ongelmakohdista.  

 

Hyväksi käytänteiksi haastatellut mainitsivat muun muassa välittömän johtamisen, hy-

vän hengen luomisen, edellytysten ja vastuun jakamisen projektin tekijöille sekä viikon 

lopussa pidettävät viikkopalaverit. Vastuunjakaminen saa ihmiset yleensä toimimaan 

paremmin, kun he saavat ajatella ja ratkoa asioita itse. Myös johtavien henkilöiden kiin-

nostus ja sen osoittaminen projektia kohtaan koettiin tärkeäksi. Hyvä käytänne tähän on 

projektista ja työntekoa parantavista tarpeista kyseleminen sekä kiertely toimistossa seu-

raamassa työskentelyä. Tätä kautta saadaan rakennettua luottamusta puolin ja toisin. 

 

Toinen haastatelluista koki myös projektiryhmien pitämisen pieninä olevan hyvä käy-

tänne. Tällöin sisäinen viestintä pysyy yksikertaisena. Projektin sisäisten ongelmien rat-
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konta tulisi haastateltujen mielestä hoitaa liidien kautta, koska heillä yleensä on aukto-

riteettia ja valtaa vaikuttaa asioihin. Tärkeintä on, että joku katkaisee riidat 

 

Projektien toistuviksi ongelmakohdiksi lueteltiin omien taitojen yliarviointi, pelin graa-

fisen puolen liika hionta, pelin rönsyily alkuperäisestä ideasta ja pelisuunnitelman liika 

elävyys. Suunnitteludokumentteja tulee kyllä aina parantaa ja ne kuuluu pitää ajan ta-

salla, mutta suunnitelmien laajenemista pitää jonkun valvoa ja rajoittaa, että pysytään 

projektin aikataulussa ja budjetissa. 

 

Graafisen puolen hionnasta mainitsi toinen haastateltavista ja hänen mielestään ihmisille 

tulisi uskotella, että vähempikin riittää. Julkaisijat ovat yleensä kiinnostuneita enemmän 

pelin mekaniikasta, kuin visuaalisesta ilmeestä, jolloin sen viimeistelyyn ei tarvitsisi 

käyttää liikaa aikaa ainakaan pelin testausvaiheessa. 

 

Myös projektin rahoituksen epävarmuus koettiin ongelmaksi siten, että rahahuolet usein 

näkyvät työskentely ilmapiirissä ja syövät luovuutta. Johtavan henkilön tulisikin toisen 

haastatellun mielestä harkita, mitä tietoja hän jakaa projektiryhmän tietoon.  

 

Toinen haastateltavista mainitsi vielä yhdeksi ongelmaksi kunnollisten aikataulujen 

puuttumisen. Tämä vaikeuttaa projektin tavoitteiden asettamista ja tehtävälistojen laa-

dintaa, kun ei tarkkaan tiedetä milloin mikäkin osuus tulisi olla valmis.  

 

Kokemuksia projektien johtamisesta ja hallinasta siirtymisvaiheessa 

Lopuksi kysyin haasteltavilta, että oliko heille tullut mitään uusia asioita vastaan pro-

jektityöskentelystä, kun he olivat siirtyneet toimimaan työelämään ja mihin projekti-

työskentelyyn liittyviin asioihin olisi ollut hyvä kiinnittää huomiota opiskelujen aikana. 

 

Vastaukseksi eroavaisuuksin sain, että ainakin raha ja aikataulut ovat projekteissa suu-

remmassa asemassa. Aikarajoista on pidettävä tiukemmin kiinni, koska projekteihin on 

usein sidottu omaa sekä muiden pääomaa ja oman elannon saaminen riippuu projektin 

onnistumisesta. Myös johtajan asema on selkeämpi ja vahvemmin näkyvillä, kuin opis-

kelijaprojekteissa. 
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Jälkimmäiseen kysymykseen toinen haastateltavista vastasi olevansa hyvässä asemassa, 

koska hänellä on vielä kursseja käymättä ja hän voi valita ne nyt yrityksen ja projektin 

tarpeiden mukaan. Toisella haastateltavalla ei ollut tähän kommentoitavaa. 

 

 

3.3 Haastatteluiden tulokset 
 

3.3.1 Hyväksi havaitut ja toimivat käytänteet 
 

Opiskelijoiden toteuttamista peliprojekteista löytyi monia hyväksi havaittuja käytän-

teitä, joita arvostetaan myös työelämässä. Haastatellut henkilöt useimmiten korostivat 

samojen asioiden tärkeyttä ja toivat rehellisesti omia näkökulmiaan esiin. 

 

Ensimmäiseksi toimivaksi käytänteeksi voidaan mainita projektin vaiheiden jakaminen 

ja suunnittelu. Tämän käytänteen tarve oli tiedostettu hyvin ja siihen oltiin panostettu 

projektien suunnitteluvaiheessa. Myös projektin suunnitteludokumenttien laadintaan ja  

tuotannon työtehtävien jakamiseen oli useimmissa projekteissa käytetty aikaa ja har-

kintaa. 

 

Ketterät kehitysmenetelmät olivat vahvasti mukana projektien toiminnassa ja niitä oltiin 

opiskeltu, testattu sekä sovellettu projektien aikana. Kaikille haastelluille, myös työelä-

mässä toimijoille, tutuin kehitysmenetelmä oli Scrum-malli. Sitä pidettiin peliprojektei-

hin parhaiten sopivana projektimallina. Myös erilaiset versionhallintajärjestelmät olivat 

useimmille haastatelluille tulleet tutuiksi ja näistä yleisin tunnettu oli SVN. 

 

Projektipäällikön tai muun vastaavan henkilön nimeäminen projektille koettiin myös 

tarpeelliseksi, koska opiskelijoiden ensimmäisissä projekteissa oli yleensä tällainen 

henkilö uupunut, mikä oli tehnyt projekteista hajanaisia. Tässä voidaan miettiä, että 

onko opiskelijoiden kehityksen kannalta tärkeää kokea johtajan puute, vai onko oleelli-

sempaa ohjeistaa opiskelijoita valitsemaan johtaja jo heti ensimmäisissä projekteissa.  

 

Viimeisinä, mutta ehkä tärkeimpinä toimiviksi käytänteiksi voidaan nostaa yhdessä te-

keminen ja tiimityöskentelyn merkitys. Yhdessä tekemisellä koettiin olevan isoin vaiku-

tus projektin onnistumiseen niin opiskelijoiden kuin yritysten projekteissa ja melkein 
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jokaisessa projektissa etätyöskentelyä oltiin pyritty välttämään. Työskentelyilmapiirin 

ollessa rentoa ja avointa koettiin, että tiimityöskentely joudutti projektien etenemistä. 

 

 

3.3.2 Ongelmakohdat 

 

Haastatteluissa nousivat vahvasti myös projektien ongelmakohdat esille. Jokaisella 

haastatellulla oli mielessään vähintään yksi ongelmakohta, johon he kaipaisivat tietoa 

tai muutosta projektityöskentelyssä. 

 

Yksi näistä ongelmakohdista oli opiskelijoiden teoriatiedon vähyys tai sen puuttuminen 

kokonaan. Projekteja oltiin tehty pitkälti niin sanotun mutu-tuntuman perusteella ja teo-

riaa oltiin kerätty sieltä täältä oman mielenkiinnon mukaan.  

 

Toinen ongelma oli myös projektijohtajan puuttuminen ja projektin vastuiden jakami-

nen. Haastattelujen opiskelijoiden projekteissa olivat yleensä työtehtävät jaettu hyvin, 

mutta erillistä vastuiden jakoa tehtiin harvemmin. Projektit olivat olleet tavallisesti 

kaikkien vastuulla, jolloin kukaan ei välttämättä ottanut vastuuta siitä, että työt valmis-

tuisivat ajallaan. 

 

Projektien aikataulujen venyminen oli myös yksi havaituista ongelmakohdista. Opiske-

lijoiden arviot omien työtehtävien suorittamisesta ovat usein arvioitu alakanttiin,  ja 

tästä syystä projektit saattavat venyä paljonkin suunnitelluista aikatauluista Mutta tässä-

kin tulee miettiä miten ongelmaan tulisi puuttua. Oman osaamisen ja työmäärien arvi-

ointiin paras mahdollinen oppimiskäytäntö on omasta mielestäni kokemus ja kun opis-

kelijoiden projekteissa harvoin on kiinni rahaa, niin onko projektien venyminen niin 

paha ongelma.  

 

Muita projekteissa havaittuja ongelmia olivat projektien seurantaraportoinnin vähyys, 

riskien kartoitus ja kustannusohjauksen puute. Projektien seurantaan harvoin käytettiin 

muita kun versionhallintajärjestelmiä, joten esimerkiksi toteutuneiden työtuntien kar-

toitus on jäänyt vähemmälle osalle. Projektien riskit olivat useimmiten yleisesti tie-

dossa, mutta niiden syvällisempää kartoitusta ja hallintaa oli harvemmin toteutettu. 

Myös projektien kustannusten määrittäminen ja kustannusohjaus olivat jääneet vähäi-
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siksi, jos olivat toteutuneet ollenkaan. Teoriatietoa projektin kustannuksista kuitenkin 

kaivattiin ja opiskelijoista olisi mielenkiintoista tietää mitä projekti maksaisi, jos se 

tehtäisiin yrityksessä. 

 

Viimeiseksi ongelmakohdaksi haluan mainita projektin varsinaisen lopetusvaiheen 

puuttumisen. Tavallisesti opiskelijoiden toteuttamat projektit olivat päättyneet testaus-

vaiheeseen, jolloin esimerkiksi pelin julkaisua ja levitystä ei projekteissa oltu mietitty 

lainkaan. Jatkotoimenpiteistä oli sovittu vain harvoin ja projekteista tuotettiin loppura-

portti koulun vaatimuksesta.  

 

 

3.4 Johtopäätökset 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa opiskelijoiden toiminnasta projekteissa, jonka 

perusteella voidaan päättää mihin asioihin kannattaa ensimmäiseksi tarttua, kun osuus-

kunnalle lähdetään suunnittelemaan projektimallia ja kun opiskelijoiden projekteille 

suunnitellaan erilaisia projektin hallinta- ja projektijohtamiskoulutuksia sekä valmen-

nuksia.  

 

Hyväksi havaittuja käytäntöjä ja ongelmakohtia tarkasteltaessa voidaan mielestäni to-

deta, että toiset projektitoimintaan liittyvät asiat tarvitsevat enemmän perehdyttämistä 

kuin toiset. Ongelmakohtiin liittyvissä asioissa tulisi opiskelijoita opastaa ihan perusasi-

oista lähtien, kun taas hyviin käytänteisiin voitaisiin luoda syventäviä koulutuksia ja 

valmennuksia. 

 

Projektien alkuvaiheessa kiinnittäisin huomiota projektiryhmän tiimityöskentelyn alulle 

laittoon ja ohjaamiseen, sekä painottaisin vastuiden jakamisen merkitystä. Projekteja 

johtaville henkilöille voitaisiin suunnitella omia perehdyttämiskoulutuksia projektin 

johtamisesta ja hallinnasta, jotta he saisivat hyviä työkaluja heti käyttöönsä.   

 

Myös muille projektin jäsenille tulisi järjestää tapahtumia, jossa käsiteltäisiin projekti-

toiminnan teorioita ja käytäisiin esimerkiksi läpi erilaisia projektimalleja. Näin opiske-

lijat saisivat lisää referenssejä projektityöskentelystä työelämää ajatellen.  

 



41(46) 
 

Seuraavaksi olisi hyvä perehtyä omien työmäärien arviointiin ja hinnoitteluun. Tämä 

antaisi opiskelijoille suuntaa siihen miten itsensä kannattaa hinnoitella, kun tehdään 

töitä esimerkiksi freelancerina. Oman työn hinnoittelusta ja projektin kustannuksista 

voitaisiin järjestää koulutuksia, joissa olisi mukana pelialalla toimivia henkilöitä, joilla 

on aiheesta tietoa. Samalla saataisiin työnantajan näkökulmia projektityöskentelystä 

opiskelijoiden tietoon.  

 

Myös riskien hallintaan tulisi mielestäni kiinnittää huomiota, koska työelämässä se on 

olennainen osa projektityöskentelyä. Riskien hallinnan käytäntöjen läpikäymiseen voi-

taisiin miettiä uusia lähestymissuuntia, koska riskianalyysit ja muu riskeihin liittyvä 

koetaan tavallisesti aiheeltaan tylsäksi. Näitä lähestymissuuntia voisivat olla esimerkiksi 

erilaisten tilanteiden lavastus ja ongelmanratkontatehtävät. 

 

Projektien loppuvaiheessa olisi hyvä käydä läpi projektin lopetustoimien merkitystä ja 

käytänteitä. Korostaisin tässä vaiheessa loppuraportoinnin merkitystä. Loppuraportoin-

nissa olisi toivottavaa luoda tiivistelmä aikaansaadusta pelistä, jota osuuskunta ja opis-

kelijat voivat käyttää myöhemmin näyttönä tehdystä työstä. Lisäksi loppuraportoinnissa 

tulisi tuottaa raportti opituista, hyvin menneistä ja ongelmia tuottaneista asioista, jota 

pystyttäisiin käyttämään apuna uusissa projekteissa.  Suunniteltuna on jo, että osuus-

kunnan kautta tehdyissä projekteissa vaaditaan, että projektiryhmä suunnittelee pelin 

markkinointia ja julkaisukanavia. Opiskelijat saavat tätä kautta kokemusta projektin 

tuottamisesta loppuun saakka ja markkinallisia näkökulmia seuraavia projekteja ajatel-

len.  

 

Uskon, että näillä tiedoilla pystytään parantamaan opiskelijoiden projektityöskentelyä jo 

huomattavasti. Mielestäni tämän yhteenvedon pohjalta on hyvä aloittaa osuuskunnan 

toiminta. 
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4 Loppusanat 
 

Innostuksen opinnäytetyöni aiheeseen sain omien projektien johtamis- ja hallintakoke-

muksieni kautta. Olen työskennellyt muun muassa yhdessä Demolan projektissa tuotta-

jana ja ollut mukana monessa proAkatemian projektissa erilaisissa tehtävissä. Haluaisin 

myös jatkossa työskennellä projektin johtamis- ja hallintatehtävissä, joko isommassa 

organisaatiossa tai niin sanotusti freelancerina eri yhteisöissä. Erityisesti minua kiin-

nostaa pelialan projektitoiminnan kehittäminen. 

 

Aluksi työlläni ei ollut virallista toimeksiantajaa, mutta loppujen lopuksi Tampereen 

ammattikorkeakoulun pelikerho Score tarjosi minulle mahdollisuuden tehdä työni 

heille. Heillä oli tällaiselle tutkimukselle tarvetta, johtuen vuonna 2010 perustettavasta 

osuuskunnasta, jonka toiminnassa tulen olemaan myös itse mukana. 

 

Tarkoituksenani oli saada aikaan tutkimustulos, jonka perusteella voidaan päättää mihin 

asioihin kannattaa ensisijaisesti tarttua, kun tulevalle osuuskunnalle suunnitellaan pro-

jektimallia ja kun opiskelijoiden projekteille lähdetään suunnittelemaan erilaisia pro-

jektihallinta- ja projektijohtamiskoulutuksia sekä valmennuksia. Mielestäni olen saa-

vuttanut tämän tavoitteen hyvin.  

 

Opinnäytetyötäni varten tehdyt haastattelut olivat antoisia niin tutkimuksellisesti kuin 

henkilökohtaisesti. Mielessäni olleet ajatukset ja käsitykset vahvistuivat ja sain uusia 

näkökulmia asioiden tarkasteluun. Haastatteluista nousi melko selkeästi asioita, joihin 

tulisi kiinnittää huomiota projektin hallinnassa ja asioita, jotka projektityöskentelyssä 

toimivat hyvin. 

 

Toimeksiantajani mukaan myös muita pelialan koulutustahoja kiinnostaa opinnäyte-

työni tulokset, joten  on todennäköistä, ettei työni jää ainoastaan osuuskunnan käyttöön. 

Jään mielenkiinnolla odottamaan minkälaisen vastaanoton opinnäytetyöni saa ja katso-

maan mihin sitä tullaan mahdollisesti käyttämään. 
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Liitteet 
 
Liite 1: Haastattelukysymykset opiskelijoille 
 
Tausta: 
 Oppilaitos, opinnot, suuntautuminen ja vuosikurssi 
 Arvioitu valmistumisvuosi 
 Peliprojektien määrä, joissa on ollut mukana tähän mennessä 
 Mistä projektit ovat saanet alkunsa 
 Henkilön tehtävät projekteissa 
 Projektiryhmien koot 
 Henkilön teoriatietämys projektitoiminnasta (kirjat, kurssit) 
 
Kokemukset projektijohtamisesta: 
 Työroolien jakautuminen projekteissa 
  Kuka on johtanut projektia? 
  Miten johtaja on valittu ja mitkä ovat olleet hänen tehtävänsä? 
  Miten muut roolit on määritelty ja jaettu? 
 Projektivaiheiden ja aikataulun hallinta 
  Onko käytetty jotain tiettyä projektimallia? Mitä ja miksi?    

Onko projektille luotu selkeät työvaiheet? Mitä vaiheita? 
Kenen vastuulla vaiheiden hallinta on ollut ja miten siinä on onnistuttu? 

  Onko projektille luoto selkeää aikataulutusta? 
Kuka on vastannut aikataulusta ja kuinka aikataulun hallinnassa on 
onnistuttu? 

 Projektien sisäisen viestinnän sekä raportoinnin hallinta 
Minkälaisia viestintäkanavia projekteissa on käytetty ja miten ne ovat 
toimineet? 
Kenen vastuulla projektin sisäinen viestintä on ollut? 
Minkälaisia kokouskäytäntöjä projekteissa on käytetty? 

  Minkälaisia raportteja on tuotettu ja kenen toimesta? 
Mihin tarkoitukseen raportteja on käytetty ja mikä on ollut niiden 
hyödyllisyys? 

 Riskien hallinta projekteissa 
  Onko projektien riskejä kartoitettu? Kenen toimesta? 
  Onko riskikartoitusta seurattu projekteissa? Kuka on seurannut? 
 Kustannusohjaus projekteissa 
  Onko projekteissa toteutettu kustannusseurantaa? Miten? 
  Onko projekteissa luotu rahallista budjettia? Mihin tarkoitukseen? 
  Onko budjettia seurattu ja miten? 
 

Muuta kommentoitavaa projektien johtamisesta ja -hallinnasta 
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Liite 2: Haastattelukysymykset työelämässä toimijoille 
 

Tausta: 
 Koulutus 
 Aiempi työkokemus pelialalta 
 Toimenkuva nykyisessä yrityksessä 
 
Projektijohtaminen yrityksessä 
 Ketkä vastaavat projekteista? Projektijohtamisen hierarkia 
 Minkälaisia rooleja projekteissa on ja perustelut rooleille? 

Käytetäänkö yrityksessä jotain tiettyä projektimallia ja sen perustelut?  
 Miten riskikartoitus ja sen hallinta toteutetaan projekteissa? 
 Miten kustannusohjausta toteutetaan projekteissa? 

Minkälaisia viestintäkäytänteitä projekteissa on ja miten ne ovat toimineet? 
Minkälaisia raportointikäytänteitä projekteissa on ja miten ne ovat toimineet? 

 Hyväksi havaittuja johtamiskäytänteitä? 
Onko jotain toistuvaa ongelmaa projektimallissa tai muussa projektin  
toiminnassa? 
 

Kokemukset projektijohtamisesta ja -hallinnasta 
Onko työelämässä tullut vastaan jotain uutta projektinhallinnasta (vert. opintojen 
aikaisiin projekteihin)? Mitä? 

 Mihin olisit kiinnittänyt enemmän huomiota opintojen aikana? 
 
Muuta kommentoitavaa projektien johtamisesta ja -hallinnasta 


