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1 JOHDANTO

Opinnäytteen toimeksiantona on kehittää Puusepänliike Wooden Oy:lle käytäntö, jolla pro-

jekteista karttuva tieto ja kokemus saadaan tallennettua tulevia projekteja varten. Aiheesta

on käyty vuosien aikana useampaan kertaan erilaisia kahvipöytäkeskusteluja, mutta min-

käänlaista käytäntöä ei kuitenkaan ole vielä saatu kehitettyä. Tarve tällaiselle käytännölle

koetaan kuitenkin olevan, sillä nykytilanteessa projektin päätyttyä siirrytään suoraan seu-

raavaan projektiin ja edellisessä projektissa kertyneet kokemukset unohtuvat herkästi.

Projekteista koostetut loppuraportit palvelisivat ideaalitilanteessa kaikkia työvaiheita tar-

jouslaskennasta asennustyöhön, kun esimerkiksi jo vuosia sitten tehdyn projektin rapor-

tista voidaan katsoa projektin kokonaiskustannukset samankaltaisen projektin tarjouslas-

kentaa varten tai kun harvemmin valmistettavan tuotteen asennusvaiheessa keksitty tuo-

tekehitysidea voidaan ottaa käyttöön seuraavassa vastaavanlaisessa projektissa.

Ensisijaisena tavoitteena on kehittää käytäntö, jossa työstä ja sen etenemisestä kerätään

tietoa koko projektin ajan. Projektin päätyttyä valmiiksi kerättyjen tietojen avulla loppura-

portin laatiminen sujuu helposti raporttipohjaan. Kerättävän tiedon tulee olla yksiselitteistä

ja helposti hankittavaa, jotta ajan kanssa kertyvän loppuraporttikirjaston raportit olisivat

vertailukelpoisia keskenään. Tässä työssä pyritään löytämään tehokkaat tavat kerätä tie-

toa ja tunnistamaan ne asiat, joista tietoa tulisi kerätä. Tämän opinnäytetyöraportin lisäksi

kehitetään loppuraportointi- ja loppulaskentapohjat yrityksen käyttöön.

Toisena tavoitteena on kehittää yrityksen koko projektinjohtamisjärjestelmää. Pelinin

(2009, 367 – 368) mukaan projektin johtamisjärjestelmien kehittämisessä tulisi henkilöstö

ottaa vahvasti mukaan. Tällä tavalla kehitystarpeet tunnistetaan paremmin ja laaditut oh-

jeet ja toimintamallit jäävät todennäköisemmin pysyvään käyttöön. Paras tulos saavute-

taan, kun kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa ja koko henkilöstöä tiedotetaan ja koulu-

tetaan kehitysprosessin myötä. Projektijohtamisen kehittämiseksi on tunnistettava sen to-

delliset ongelmat ja kehittämistarpeet. Nämä voidaan helpoiten tunnistaa projektien onnis-

tuneisuudesta ja henkilöstön tyytyväisyydestä. Nämä asiat selviävät loppuraporteista.

Siksi loppuraportoinnin kehittäminen on loogisesti ensi askel kohti järjestelmällisempää

projektin hallintaa.



2

2 TAUSTATIETOA TOIMEKSIANTAJASTA JA TOIMIALASTA

2.1 Puusepänliike Wooden Oy

Puusepänliike Wooden Oy on vuonna 1994 perustettu espoolainen mittatilauskalusteisiin

ja sisustusrakentamiseen erikoistunut yritys. Yritys työllistää toimitusjohtaja Ola Kukkas-

niemen lisäksi kuusi henkilöä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 581 000 euroa. Puusepänliike

Wooden Oy pyrkii palvelemaan ensisijaisesti muita yrityksiä ja julkista sektoria. Työt tule-

vat usein sisustusarkkitehtien kautta, joiden laatimien suunnitelmien mukaan työ etenee

teknisestä suunnittelusta tuotantoon. Työt suoritetaan projektiluontoisina, ja projektit eroa-

vat toisistaan hyvinkin paljon. Uusien tuotteiden valmistuksen lisäksi Puusepänliike Woo-

den Oy tekee myös entisöintitöitä. (Kukkasniemi 2018a.)

Pääosa projekteista on kiintokalustuksien valmistusta ja asennusta uudis- ja saneeraus-

kohteisiin, joten töiden aikataulutus riippuu pitkälti rakennustyömaan etenemisestä. Kiinto-

kalusteet asennetaan pääsääntöisesti rakennusurakan lopussa juuri ennen urakan luovut-

tamista asiakkaalle, minkä takia kalustetoimituksen aikataulujen pitävyys on tärkeä koko

projektin onnistumisen kannalta. Koska suuri osa töistä toimitetaan uudis- ja saneeraus-

kohteisiin, on yrityksen työtilanne suoraan kytköksissä rakentamisen suhdannevaihtelui-

hin. Tasatakseen tätä vaihtelua, yrityksellä on tavoitteena saada kehitettyä tuotantoon

myös vakiotuotteita mittatilauskalusteiden rinnalle. (Kukkasniemi 2018a.)

Pitääkseen kilpailukykyään yllä Puusepänliike Wooden Oy on pyrkinyt pitämään konekan-

tansa ja toimintatapansa nykyaikaisena. Verstaalta löytyy perinteisten työstökoneiden li-

säksi 4-akselinen CNC-työstöyksikkö, jota käyttävät kaikki verstaan puusepät. Tulevaisuu-

dessa CNC on tarkoitus vaihtaa 5-akseliseen koneeseen. Yritys on myös juuri ottanut

käyttöön Fusion360-ohjelman, jolla tekninen suunnittelu voidaan toteuttaa kolmiulottei-

sesti. Samassa ohjelmassa onnistuu myös teknisten piirustuksien teko ja CAM-ohjelmointi

CNC-työstöjä varten. (Kukkasniemi 2018a.)
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2.2 Huonekaluteollisuuden nykytilanne

Suomalaisella huonekaluteollisuudella on mennyt jo vuosien ajan heikosti. Kuviosta 1

nähdään, että huonekalujen valmistuksesta on kadonnut lähes 40 % työpaikoista ja toimi-

paikoista viidennes. Tilannetta selittää osittain huonekaluteollisuuden ikärakenne, joka on

muuta teollisuutta korkeampi (kuvio 2). Erityisesti yrittäjien korkea ikä vaikuttaa toimipaik-

kojen vähenemiseen, sillä jatkajia yrityksiin on vaikea löytää. (Loukasmäki 2016, 11 – 15.)

Kuvio 1. Huonekalujen valmistuksen yritysten, liikevaihdon, henkilöstön ja toimipaikkojen

määrä vuosina 2007–2015 (Loukasmäki 2016, 11)

Kuvio 2. Ikärakenne huonekaluteollisuudessa (Loukasmäki 2016, 15)

Kotimainen huonekalujen valmistus kilpailee suoraan ulkomaisten tuontihuonekalujen

kanssa, sillä Suomessa toimivien huonekalumyyjien tarjonnasta yhä suurempi osa on

tuontitavaraa. Vuosien 2008 - 2015 aikana kotimaisten kalusteiden vienti on laskenut 50

%, joten ala on yhä riippuvaisempi entistä kilpaillummista kotimarkkinoista. Heikkojen vuo-

sien takia investoinnit ovat pysyneet erittäin alhaisella tasolla. (Loukasmäki 2016, 23.)

Koska investointeja ei ole pystytty tekemään, huonekaluteollisuus ei ole päässyt uudistu-

maan ja kehittämään kilpailukykyään ulkomaisiin toimijoihin nähden.
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Perkiömäki (2000, 38 – 39) teki tutkimuksen pienten ja keskisuurten puusepän- ja huone-

kaluteollisuuden yritysten tuottavuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuottavuu-

den mittaamiseen tunnuslukuja, joiden avulla tutkittavien yritysten tuottavuutta olisi hel-

pompi arvioida ja vertailla. Oletuksena oli, että tuottavuuden seuranta mahdollistaa yrityk-

sen toiminnan kehittämisen. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi vain

18% kyselyn saaneista, vaikka vastineeksi yritys olisi saanut käyttöönsä tutkimuksessa

kehitetyt mittarit ja omien tunnuslukujen analysointia. Alhaisesta vastausprosentista herää

ajatus siitä, onko alaa leimannut jo pidempään välinpitämättömyys, jonka tulokset ovat nyt

nähtävissä. Loukasmäen (2016, 30) kokoaman toimialaraportin mukaan huonekaluteolli-

suuden kaikkien alatoimialojen kannattavuus on heikkoa verrattuna muun teollisuuden lu-

kuihin. Perkiömäen tutkimuksen tuloksia käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.
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3 PROJEKTITYÖSKENTELY

3.1 Projekti

Logistiikan maailman (2008) mukaan projektilla tarkoitetaan kertaluontoisesti suoritettavaa

työtä, jolle on asetettu selkeä tavoite. Ruuska (2007, 19) puolestaan määrittelee projektin

joukoksi ihmisiä tai muita resursseja, jotka on koottu tilapäisesti yhteen tiettyä tehtävää

varten. Molemmista määritelmistä korostuu projektin olevan työskentelytapa, jossa työ on

päämäärätietoista ja määräaikaista.

Yritys, joka tarjoaa palveluitaan projekteina, pystyy tuottamaan asiakkailleen räätälöityjä

kokonaisuuksia, joiden suunnittelussa voidaan ottaa asiakkaan tarpeet huomioon. Hyvin

suunniteltu ja toteutettu projekti on ryhmätyö, jossa ryhmä ja sen tekijät kehittyvät projek-

tin edetessä. (Logistiikan maailma 2008.)

3.2 Projektinhallinta

Koska projekti on aina kertaluontoinen urakka, jatkuva muutos ja yllättävät tilanteet kuulu-

vat siihen leimallisesti. Muutosten ja yllättävien tilanteiden takia projektin hallinta edellyttää

jatkuvaa ennakointia, jotta projektin eteneminen ei pysähtyisi (Ruuska 2007, 30 – 31).

Projektit suoritetaan tyypillisesti ryhmätyönä, joten myös henkilöjohtamisella on vaikutusta

projektin onnistumiseen: epätasaisesti jakautunut panostus projektiin, yhteensopimatto-

mat henkilökemiat ja resursseihin nähden epärealistiset tavoitteet voivat pilata hyvänkin

projektin (Logistiikan maailma 2018). Pelin (2009, 39) listaa projektien onnistumisen suu-

rimmiksi esteiksi suunnitelmallisuuden ja valvonnan puutteen, projektin epämääräisen ta-

voitteen ja sisällön laajenemisen, sekä johdon puutteellisen käsityksen projektin tilan-

teesta ja henkilöstön kuormituksesta. Pelinin mukaan projektin onnistuminen on siis pää-

asiallisesti kiinni projektin hallinnasta ja johtamisesta, eikä käytännön työn suorittavasta

henkilöstöstä.

Projektia valvoo aina projektipäällikkö, joka vastaa projektin johtamisesta aloitusvaiheesta

päättämisvaiheeseen ollen projektin työnjohtaja. Projektipäällikkö laatii ensimmäisenä pro-

jektisuunnitelman, jossa määritellään projektin tavoitteet, aikataulu, budjetti, resurssit sekä

projektin dokumentointi- ja tiedonvälitysperiaatteet. Projektisuunnitelma esitetään johto-

ryhmälle, johon kuuluu projektipäällikön lisäksi projektin aloittamisesta päättänyt asettaja

sekä projektin rajauksesta, aikataulusta ja resursseista päättävät henkilöt. Projektipääl-

likkö raportoi projektin etenemisestä johtoryhmälle laaditun suunnitelman mukaisesti.

(Ruuska 2007, 21 – 22.)
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Projektin hallinta ja johtaminen voidaan määritellä eri tavoilla. Koskenvesa ja Sahlstedt

(2017, 6) kuvaavat sen olevan käytettävissä olevien resurssien hallintaa niin, että projekti

saadaan valmiiksi aikataulun ja budjetin rajoissa sovitulla sisällöllä ja laadulla. Toisaalta

projektin hallinnan voidaan lyhyesti sanottuna olevan valvontaa, jolla varmistetaan, että

työ etenee ja tuottaa tulosta (Ruuska 2007, 30 – 31). Hyvään projektijohtamiseen kuuluu

muun muassa projektisuunnitelma, raportointi- ja kokousrutiinit, henkilöstön kuormituksen

tunteminen, ennakointi, loppuraportointi ja tyytyväinen asiakas (Pelin 2009, 46).

Projektin hallintaan ja johtamiseen on Ruuskan (2007, 32 – 33) mukaan kaksi eri tekniik-

kaa. Kova johtaminen, eli management, perustuu asioiden kvantitatiiviseen ja objektiivi-

seen tarkasteluun. Pehmeän johtamisen, eli leadershipin, lähtökohtana ovat puolestaan

kvalitatiiviset ja subjektiiviset mittarit. Lyhyesti sanottuna management johtaa projektia asi-

oiden ja tehtävien hallintaan tarkoitettujen työvälineiden kautta ja leadership perustuu ih-

misten johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään. Perinteisesti projektin hallinta on

perustunut pääasiallisesti managementiin, vaikka todellisuudessa projektin hallintaan kuu-

luu aina sekä asioiden että ihmisten johtamista.

Hyvä viestintä on tehokkaan projektijohtamisen edellytys (Ruuska 2007, 84). Viestinnän

tehtävänä on projektiorganisaation perustoimintojen tukeminen. Viestintä voidaan jakaa

ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Ulkoinen viestintä on yhteydessä organisaation ulko-

puolisiin tahoihin ja vastaa myös markkinointiviestinnästä. Sisäinen viestintä on työviestin-

tää, joka tarkoittaa kaikkea sitä kommunikointia, jota organisaation jäsenet tarvitsevat teh-

tävänsä hoitamiseksi. Työviestintä kulkee joko suorana yhteydenpitona tai välitettynä vies-

tintänä. Suora yhteydenpito tarkoittaa suullisia työohjeita, kokouksia ja henkilöiden välisiä

satunnaisia tapaamisia. Välitetty viestintää ovat sähköisessä tai kirjallisessa muodossa

olevat dokumentit ja ohjeet, puhelinneuvottelut ja sähköposti. Projektipäälliköltä tulevat

työohjeet ovat tärkein työviestinnän kanava. (Ruuska 2007, 87 – 88.)

Viestinnän merkitys korostuu erityisesti kriittiseen polkuun liittyvissä työtehtävissä. Kriitti-

sellä polulla tarkoitetaan toisistaan riippuvien työtehtävien sarjaa, joiden viivästyminen vai-

kuttaa koko projektin aikatauluun. Usein työn viivästyminen johtuu siitä, ettei jostakin työn

etenemiseen vaikuttavasta ole muistettu ilmoittaa eteenpäin. Tehokas projektityöskentely

edellyttää, että projektipäällikkö pitää säännöllisesti yhteyttä projektiryhmän jäseniin. Viral-

listen viestintäkanavien lisäksi epävirallisen viestinnän puitteita pitää tukea. Epävirallinen

keskustelu kahvihuoneessa liittyy jopa puolet ajasta työtehtäviin, joten taukotiloilla ja kes-

kusteluilmapiirillä on merkitystä myös projektin etenemisen kannalta. (Ruuska 2007, 89.)
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Tehokkaassa projektiviestinnässä jokaisesta asiasta ei tarvitse tiedottaa erikseen. Tiedot-

taminen tapahtuu projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin raportointi vie aikaa, joten

etukäteen sovitun raportointiaikataulun lisäksi asiakkaalle ja johtoryhmälle raportoidaan

vain niistä ongelmista, jotka vaativat johdolta toimenpiteitä. Kaikkea tietoa ei myöskään

tarvitse lähettää jokaiselle erikseen. Sen sijaan on tärkeämpää, että projektissa kaikki tie-

tävät, mistä ajantasainen tieto on nopeasti löydettävissä. (Ruuska 2007, 243; Pelin 2009,

294.)

Projektin edetessä myös viestinnän sisällön painotus muuttuu. Aluksi sovitaan ja tiedote-

taan projektin tavoitteista, vastuusta ja organisaatiosta, projektisuunnitelmasta, ohjauskäy-

tännöstä ja kokouksista. Toteutuksen aikana viestitään projektin tilanteesta, muutoksista,

kokouspöytäkirjoista, tapahtumista ja saavutuksista sekä tarkastuksista. Projektin lopussa

viestintä painottuu projektin tuloksiin ja käyttöönottoon, loppuraporttiin ja dokumentteihin.

Hyvä viestintä lisää työmotivaatiota, kun projektiryhmällä on ajantasainen käsitys projektin

kokonaistilanteesta. (Pelin 2009, 294, 297.)

3.3 Projektin ohjauksen eteneminen

Projekti aloitetaan käynnistysvaiheella, jossa projektille asetetaan tavoitteet. Mikäli projekti

käynnistyy asiakkaan tilauksesta, kuuluu vaiheeseen myös projektin siirto mahdolliselta

myyntiorganisaatiolta toteutusorganisaatiolle. Seuraavaksi edetään organisointivaiheen

kautta suunnitteluvaiheeseen. Organisointivaiheessa projektin asettaja ja johtoryhmä ni-

meävät projektille projektipäällikön, joka kokoaa projektiorganisaation. Suunnitteluvai-

heessa projektipäällikkö laatii projektisuunnitelman, jonka johtoryhmä hyväksyy. Projekti-

suunnitelman valmistuttua aloitetaan toimeenpano- ja ohjausvaihe, jolloin suunnitelmat

etenevät toimeenpanoiksi ja projektin etenemistä valvotaan suunnitelman mukaisesti. Pro-

jektin saavuttaessa projektisuunnitelmassa määritellyn tavoitteen projektipäällikkö laatii

loppuraportin ja esittää projektin tulosten hyväksymistä. (Pelin 2009, 87.)

3.3.1 Suunnittelu

Projektisuunnitelma on koko projektin selkäranka. Pelin (2009,86) ja Ruuska (2007, 183)

ovat yhtä mieltä siitä, että hyvin toteutettu projektisuunnitelma lyhentää selkeästi varsi-

naista toteutusaikaa ja tuottaa näin selkeitä kustannussäästöjä. Projektisuunnitelma on

lähtökohta, johon verraten voidaan seurata projektin etenemistä ja tunnistaa poikkeamat

(Ruuska 2007, 178). Projektisuunnitelma vastaa kysymyksiin kuka, mitä, milloin, miten ja

minkä verran (Pelin 2009, 89). Heikon projektisuunnittelun merkkejä ovat myöhästelyt, jat-

kuva kiire, aikataulujen jatkuvat muutokset ja resurssien priorisointi projektien välillä (Pelin

2009, 85).
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Projektisuunnitelman pääkohdat ovat lopputuotteen kuvaus, projektin organisointi ja työ-

suunnitelmat (Ruuska 2007, 184). Työsuunnitelmissa projekti vaiheistetaan ja jaetaan

osiin. Osiin purettu projekti aikataulutetaan ja lasketaan tarvittavat resurssit (Pelin 2009,

87). Varsinaisen lopputuotteen tuottamisen lisäksi on muistettava resursoida myös projek-

tin ohjaukseen ja hallintaan vaadittavat työt (Ruuska 2007, 193). Aikatauluarvioissa kan-

nattaa hyödyntää aiemmissa projekteissa kerättyä kokemustietoa (Pelin 2009, 126).

Vaikka projektisuunnitelman teko onkin projektipäällikön vastuulla, kannattaa koko projek-

tiryhmä ottaa suunnitteluun mukaan. Kun tavoitteet on sovittu yhdessä tekijän kanssa, on

työmääräarviot luotettavampia ja sitoutuminen aikatauluihin korkeampaa. Projektin alussa

asetettuja aikatauluja tulee pitää viitteellisinä noin 10% marginaalilla. (Pelin 2009, 37;

Ruuska 2007, 179 – 180.)

Projektin aikataulun laatimiseen on olemassa monia eri tekniikoita. Gantt-kaaviosta (kuvio

3), eli jana-aikataulusta näkee visuaalisuutensa ansiosta helposti aikataulun, mutta ei teh-

tävien välisiä riippuvuuksia. CPM, eli Critical Path Method (kuvio 4) soveltuu paremmin ai-

kataulujen ja riippuvuuksien johtamiseen. Se otettiin käyttöön 1950-luvulla rakennusteolli-

suudessa ja yleistyi nopeasti kaikilla aloilla. Yhdysvalloissa vuosina 1956-1958 kehitetty

PERT-menetelmä perustuu todennäköisyyslaskentaan. Siinä laaditaan tehtävästä ensin

optimistinen, pessimistinen ja todennäköinen aikataulu ja näiden perusteella lasketaan

työn odotettu valmistumisaika. Projektin aikataulua suunnitellessa voidaan laskea yksit-

täisten tehtävien todennäköiset valmistumisajat PERT:llä ja sen jälkeen koostaa kokonais-

aikataulu CPM:llä. (Koskenvesa ym. 2017, 10.)

Kuvio 3. Gantt-kaavio (Chronicle Graphics 2018)
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Kuvio 4. CPM-kaavio (SimpliLearn Solutions 2018)

Koko projektisuunnittelussa on säilytettävä suhteellisuuden taju. Suunnitelmia tulisi tehdä

vain sen verran, että vaadittu tehtävä saadaan suoritettua. Suunnittelun on oltava realis-

tista, koska ennakointi onnistuu vain tiettyyn rajaan saakka. Heti projektin alussa tehtävät

yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat resurssien tuhlaamista, koska projektityö elää jatku-

vasti ja suunnitelmienkin pystyttävä elämään sen mukana. Alussa on asetettava selkeät

päälinjat, mutta yksityiskohdat suunnitellaan vasta, kun edellisen työvaiheen tulokset ovat

käytettävissä. (Ruuska 2007, 177.)

Muutokset ja yllättävät tilanteet ovat osa projektityöskentelyä. Tästä syystä projektin ete-

nemisen ja onnistumisen suhteen on aina riskejä, joihin tulee suhtautua vakavasti jo en-

nen kuin vahinko pääsee tapahtumaan. Mahdollisen virheen tai ongelman osuessa koh-

dalle siitä oppiminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on saada tilanne takaisin hallin-

taan. Mahdollisten riskien ja ongelmien selvitys on osa hyvää projektisuunnittelua. Jo-

kaista ongelmaa ei voida ennakoimalla ehkäistä, mutta ongelmien määrää voidaan vähen-

tää merkittävästi. Riskianalyysiä ei kannata jättää tekemättä osana projektisuunnitelmaa,

sillä siihen käytetty työaika säästää huomattavasti projektin toteutusvaiheen resursseja.

(Ruuska 2007, 178; Pelin 2009, 225.)

Ongelmien ennakoinnissa kannattaa hyödyntää aiempien vastaavien projektien loppura-

portteja, sillä samat ongelmat ovat todennäköisesti tälläkin kertaa edessä. Riskianalyy-

sissa käydään suunnitelmallisesti läpi tulevat työvaiheet, kartoitetaan mahdolliset ongel-

makohdat ja näin varmistetaan etukäteen työn eteneminen. (Pelin 2009, 225, 232.)
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Riskien jaottelu ja tyypilliset kriittiset alueet (Pelin 2009, 226 – 227):

 tekniset riskit

o uusi teknologia

 aikataulun riskit

o kriittinen polku

 taloudelliset riskit

 organisaatio, henkilöt ja tiedonkulku

o avainresurssien kuormitus

o organisaatiorajat

 ulkopuoliset hankinnat ja toimittajat

 asiakkaaseen liittyvät riskit

 ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet

 sopimukseen liittyvät riskit

o avoimet vastuukysymykset.

Tunnistetut riskit pyritään torjumaan mahdollisimman hyvin. Analysoimalla riskin syy-seu-

raus-suhteita voidaan tunnistaa ja poistaa riskin syitä niin, että riskin toteutuminen este-

tään kokonaan tai sen todennäköisyys laskee merkittävästi. Tarvittaessa koko projekti-

suunnitelmaa voidaan muuttaa riskialttiin osuuden suhteen. Mikäli riskiä ei voida poistaa,

voidaan se mahdollisesti siirtää toisen osapuolen vastuulle. Sopimuksiin voidaan esimer-

kiksi kirjata erikseen alihankkijan tai tilaajan vastuut tai riskin varalta hankitaan vakuutus.

Jos riskin mahdollista toteutumista ei voida täysin estää, laaditaan sen varalle varautumis-

suunnitelma. Jos riskin toteutuminen vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä ja sen vaikutuk-

set projektiin pieniltä, voidaan riski myös hyväksyä ilman erillisiä ennakkotoimenpiteitä.

(Pelin 2009, 232.)
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3.3.2 Valvonta ja raportointi

Projektin etenemistä on seurattava säännöllisin väliajoin. Suunnitelmiin tulee aina muutok-

sia, jotka johtuvat yllättävistä tilanteista, resurssien vaihteluista ja aikataulujen vaihtumi-

sesta (Pelin 2009, 141). Jotta projektipäällikkö pystyisi johtamaan projektia, tulee projek-

tilla olla toimiva valvonta- ja raportointijärjestelmä. Järjestelmä kerää ja välittää projektia

koskevaa tietoa, jonka perusteella projektin johto pystyy tarvittaessa reagoimaan mahdol-

lisiin poikkeamiin. Tilanneraportointi toimii projektin omavalvontajärjestelmänä, jonka

avulla toteutumaa voidaan verrata projektisuunnitelmaan. (Ruuska 2007, 218.)

Ruuska (2007, 50, 221 - 222, 230) ja Pelin (2009, 308) molemmat toteavat, että projektin-

valvonta perustuu poikkeamiin. Tilanneraportissa todetaan poikkeamat suunnitelmasta,

selostetaan lyhyesti niiden syyt ja seuraukset aikatauluihin ja kustannuksiin. Lopuksi an-

netaan toimenpide-ehdotukset, joiden avulla tilanne saadaan taas hallintaan. Projektin ai-

kana tuotetaan vain dokumentteja, joita hyödynnetään projektin myöhemmissä vaiheissa.

Optimaalinen pituus varsinaiselle raportille on yksi A4-sivu, jonka lisäksi tulevat liitteinä

mahdolliset kaaviot ja taulukot sekä erilliset selvitykset. Virallisen valvontajärjestelmän li-

säksi projektipäällikön tulee arvioida projektin ilmapiiriä myös epävirallisia kanavia pitkin ja

näin ennakoida tulevia riskejä. Suunnitelmia on tärkeä ehtiä päivittämään jo ennen kuin

ongelmia pääsee ilmenemään.

Erityisen tärkeää on varmistaa, että projektin aikataulua valvotaan ja päivitetään säännölli-

sesti. Ajallisella valvonnalla pystytään tunnistamaan kohdat, jotka vaativat korjaustoimen-

piteitä. Yhden tehtävän viivästyminen vaikuttaa tyypillisesti moneen muuhunkin tehtävään,

jolloin ongelma kertautuu. Ajallisilla viivästymiset lisäävät tyypillisesti myös kustannuksia.

Yksi havainnollinen tapa seurata työn etenemistä suhteessa aikataulun pitämiseen on val-

vontavinjetti (kuvio 5). Valvontavinjetissä matriisin reunoilla esitetään työtehtävät ja koh-

teet. Ruudukosta selviää kunkin kohteen suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivä. Kun osakoh-

teen töistä 50% on tehty, vedetään ruudun yli viiva. Toinen viiva vedetään, kun työ saa-

daan valmiiksi. Väreillä ilmaistaan aikataulun pitävyyttä. (Pelin 2007, 141; Koskenvesa

ym. 2017, 30 – 31.)
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Kuvio 5. Valvontavinjetti (Koskenvesa ym. 2017, 31)

3.3.3 Projektin päättäminen

Kun projektille asetettu tavoite on saavutettu ja sen tulokset toimitettu hyväksytysti tilaa-

jalle, projekti päättyy. Projektipäällikön viimeisenä tehtävänä on koota projektista loppura-

portti, jossa esitetään projektin oma näkemys projektin etenemisestä ja onnistumisesta.

(Ruuska 2007, 266.)

Jokainen projektiin osallistunut arvioi projektin onnistuneisuutta oman roolinsa mukaisesti.

Loppukäyttäjää kiinnostaa eniten sisällölliset ja laadulliset seikat esimerkiksi lopputuote ja

sen ominaisuudet. Projektiryhmä keskittyy enemmän toteutukseen, teknisiin ratkaisuihin ja

työvälineisiin. Projektin tilaajalle, eli esimerkiksi toimitusjohtajalle projektin tärkeimmät ta-

voitteet liittyvät useimmiten budjettiin ja aikatauluun. Koska tavoitteet ovat jokaisella hyvin

erilaiset, tulee projektin tavoitteet olla määritelty yksiselitteisesti jo projektisuunnitelmassa

ja loppuraportissa tuloksia verrataan näihin tavoitteisiin. Projekti on siis onnistunut, kun se

valmistuu projektisuunnitelmassa asetetut laadulliset ja sisällölliset kriteerit täyttäen sovi-

tussa aikataulussa ja budjetissa. Näiden tavoitteiden lisäksi projektia voidaan vielä arvi-

oida henkilöjohtamisen ja työviihtyvyyden näkökulmista. (Ruuska 2007, 275 – 276; Pelin

2009, 37.)

Vaikka projekti onkin aina kertaluontoisesti suoritettava urakka, on sen sisällä tehtäviä,

jotka toistuvat eri projekteissa. Projekteissa tapahtuu aina oppimista henkilökohtaisella ta-

solla ja koko organisaatiossa. Henkilöstöön karttunut tieto ja kokemukset tulee saada
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koko organisaation hyödynnettäväksi, jotta koko organisaatio kehittyisi. Lisäksi projektin

johtaminen itsessään vaatii ammattitaitoa, joka kehittyy kokemuksen myötä. Analyyttisesti

kirjoitettu loppuraportti toimii tuleville projekteille työkaluna tehokkaampien menetelmien

kehittämiseen. Pelkkä asioiden toteaminen ei riitä, vaan merkittäviin poikkeamiin on myös

selvitettävä syyt ja mahdolliset keinot välttää vastaavat ongelmat seuraavissa projek-

teissa. Loppuraportin tehtävänä on tuoda projektin aikana karttunut tieto esiin ja toimia yh-

teenvetona siitä, mitä opittiin ja mitä tehdään jatkossa toisin. Projektin aikana esiin tulleet

ongelmat ja kehitysehdotukset raportoidaan organisaation kehittämisestä vastaaville esi-

miehille. (Ruuska 2007, 266, 271 – 273; Pelin 2009, 364; Koskenvesa ym. 2017, 6.)

Loppuraportin sisällysluettelo Peliniä (2009, 365) ja Ruuskaa (2007, 272) mukaillen:

1. Projektin yleiskuvaus ja tavoitteet

a. Tekniset tavoitteet

b. Sisällölliset tavoitteet

c. Laatutavoitteet

2. Projektin organisointi ja organisaation toimivuus

a. Projektiryhmä ja sen toiminta

b. Työryhmät ja niiden toiminta

3. Lopputuote ja projektin sisällöllinen onnistuminen

4. Projektin ajallinen onnistuminen ja resurssien käyttö

5. Projektin taloudellinen onnistuminen

a. Kustannukset

b. Tuotto ja kate

6. Projektin oma arvio hankkeen onnistumisesta kokonaisuutena

7. Luettelo kehittämiskohteista ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi

8. Lopputuotteen ylläpito ja jatkokehitys

9. Muut selvitykset ja liitteet

Jotta loppuraportti tulee varmasti tehtyä, on sen laatiminen kirjattava projektisuunnitel-

maan ja varattava sen tekemiseen oma aikansa. Vaikka loppuraportin kirjoittaminen onkin

projektipäällikön vastuulla, tulee sitä laatiessa kuulla myös työryhmän arvio työn
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onnistumisesta. Projektin päätteeksi on hyvä pitää päätöstilaisuus, jossa voidaan avoi-

mesti keskustella työryhmän kokemuksista ja parannusehdotuksista. Mahdollisesti esiin

tulevat ongelmat kirjataan ylös ilman asioiden tarpeetonta kaunistelua. Asiat esitetään

suoraan ja yksiselitteisesti ilman syyllisten etsimistä. Kehittämiskohteiden ja poikkeamien

lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös onnistumisiin. Loppuraporttiin on kannattaa liit-

tää projektin henkilöluettelo, josta selviää jokaisen tehtävä projektissa ja yhteystiedot. Kun

loppuraportti on valmis, projektipäällikkö esittelee sen johtoryhmälle päätöskokouksessa.

Päätöskokouksessa käsitellään loppuraportti, arvioidaan projektin toteutus, tulos ja onnis-

tuneisuus ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Projektipäällikölle tulee antaa pa-

laute loppuraportista. (Ruuska 2007, 272 – 274; Pelin 2009, 364 & 366.)
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4 TOIMINNAN ARVIOINTI JA MITTAAMINEN

Lean on 1990-luvulla maailmalla yleistynyt ajattelumalli, joka pohjautuu Toyotan kehittä-

mään tuotantojärjestelmään. Lean-ajattelun tavoitteena on luoda yrityksen toimintaan vir-

taus, jossa työ etenee häiriöttömästi koko systeemin läpi. Virtauksen varmistamiseksi on

luotava kulttuuri, jossa organisaation koko henkilöstö on osa toiminnan jatkuvaa paranta-

mista. Toiminnan tehokkuus perustuu imuohjaukseen, jolloin kaikki toiminnot tapahtuvat

vain tarpeen vaatiessa tai tilauksen tullessa. Leanin kulmakivi on kaizen, eli jatkuva paran-

taminen. Aluksi määritellään tuotteen, työvaiheen tai ominaisuuden arvo lopputuotteelle ja

-käyttäjälle, minkä jälkeen luodaan tuotantoprosessiin virtaus ja imuohjaus täydellisyyteen

pyrkien. Arvoa tuottamattomat asiat karsitaan pois ja jäljelle jääviä toimintoja viilataan jat-

kuvasti paremmiksi. Kun kierros on saatu päätökseen, alkaa se välittömästi uudelleen.

Jotta Lean toimisi, on koko organisaatiossa jokaisen suhtauduttava omaan toimintaansa

kriittisesti. (Koskenvesa ym. 2017, 10; MSC Oy 2017.)

Tehokas tapa kehittää organisaatiota ja sitouttaa henkilöstöä sen kehittämiseen on Tuo-

misen (2012, 8 – 9) mukaan itsearviointi. Kun organisaation toimintaa kehitetään itsearvi-

oinnin kautta, tulevat henkilöstön näkemykset kehittämistarpeista paremmin esille, henki-

löstö sitoutuu kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen paremmin ja organisaatio us-

kaltaa asettaa aiempaa korkeampia tavoitteita. Samalla henkilöstön ymmärrys kehittämi-

sestä paranee ja henkilöstö kokee, että jokaisen mielipidettä arvostetaan. Itsearviointi so-

veltuu kehittämistarpeiden kartoituksen lisäksi aiempien projektien onnistumisen mittaami-

seen.

Organisaation on tunnettava oma suorituskykynsä, jotta se voi arvioida ja uudistaa toimin-

taansa. Menestyvässä organisaatiossa suorituskykyä seurataan erilaisin mittarein, joilla

mitataan tuotteiden ominaisuuksia, prosessien tehokkuutta ja laatua, tuotteiden ja proses-

sien turvallisuutta, sidosryhmien tyytyväisyyttä, toiminnan tehokkuutta ja onnettomuuksien

määrää. Mittauksista karttuva tieto on muutettava hyödynnettävään muotoon ja sen pe-

rusteella määritellään kehittämiskohteiden tärkeysjärjestys. Myös mittausmenetelmiin on

suhtauduttava kriittisesti ja kehitettävä niitä, jotta mittaaminen olisi mahdollisimman tark-

kaa ja tehokasta. (Perkiömäki 2000, 30; Tuominen 2010, 95.)
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4.1 Six Sigma

Six sigma on 1980-luvulla kehitetty alun perin laadun parantamiseen tarkoitettu kehittä-

mismalli, joka nykyisessä muodossaan soveltuu myös prosessien kehittämiseen. Ensim-

mäisenä Six sigma -mallin on ottanut laajasti käyttöön yhdysvaltalainen General Electric

1990-luvulla. (SixSigma.us 2018.)

Kehitysmallin päämääränä on tunnistaa ja poistaa virheiden ja vaihtelun todelliset syyt,

eikä korjata pelkästään jo syntyneitä virheitä. Prosessista kerätään koko kehitysprojektin

ajan tietoa, jota analysoidaan tilastotieteen työkaluilla. Kehitysmallin mukaan toimittaessa

kehitystoimenpiteet perustuvat aina mitattuun ja tutkittuun dataan. Onnistunut kehityspro-

jekti tuo esiin prosessien heikkoudet ja todellisen suorituskyvyn. Samalla tunnistetaan

suorituskykyä edistävät ja haittaavat tekijät. Kehitysprojektit rajataan niin, että alle puo-

lessa vuodessa saavutetaan mitattavissa olevia konkreettisia tuloksia. (Tuominen 2012,

6.)

Six sigma -kehittämismallissa on Tuomisen (2012, 97) mukaan viisi vaihetta:

 määrittele

 mittaa

 analysoi

 paranna

 ohjaa.

Määrittelyvaiheessa tunnistetaan olemassa oleva ongelma ja asetetaan sen korjaamiseksi

kehitysprojektin tavoitteet. Mittausvaiheessa määritellään oikeat mittarit ongelman tutki-

miseksi sekä suoritetaan mittaukset. Mikäli jo mittausvaiheessa huomataan korjattava,

suoritetaan parannustoimenpiteet välittömästi. Analyysivaiheessa mittaustulokset analy-

soidaan tilastollisesti ja pyritään löytämään ongelmien perussyyt. Analysoinnin perusteella

tehdään johtopäätökset ja tarkennetaan määrittelyvaiheessa asetettuja tavoitteita. Paran-

tamisvaiheen aikana suoritetaan analysoinnin perusteella parannustoimenpiteet. Tehtävät

muutokset informoidaan ja perustellaan henkilöstölle, joka koulutetaan uusiin toimintata-

poihin. Ohjausvaiheessa uudet menetelmät on otettu käyttöön ja niiden käyttöä valvotaan

ja tarvittaessa opastetaan. (Tuominen 2012, 101 – 115.)
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4.2 Perkiömäen tutkimus tuottavuudesta puusepänteollisuudessa

Perkiömäki tutki 1990-luvun lopussa pienten ja keskisuurten puusepän- ja huonekaluteolli-

suuden yritysten tuottavuutta. Hän pyrki selvittämään, mikä oli yritysten tuottavuuden sil-

loinen nykytilanne ja kuinka usein ja millä tavoin yritykset toimintansa tuottavuutta mittaa-

vat. Yleisesti ottaen tuottavuus lasketaan jakamalla tietyssä ajassa saadut tulokset ase-

tuilla panostuksilla. Tutkimuksen oletuksena oli, että tuottavuuden mittaamista lisäämällä

tunnistetaan paremmin kehittämistä vaativat kohteet ja näin parannetaan yrityksen tuotta-

vuutta. Tavoitteena oli kehittää puusepän- ja huonekaluteollisuuteen soveltuvia tuottavuu-

den tunnuslukuja, joilla voitaisiin määritellä yrityksen tuottavuus mittaushetkellä. Puuse-

pän- ja huonekaluteollisuuden toimialoilla on tyypillistä, että tuotevalikoima on laaja ja eri

tuotteiden työvaiheet eroavat toisistaan paljon. Siinä missä muualla puutuoteteollisuu-

dessa voidaan hyödyntää fyysisiä tuottavuusmittareita, esim. vanerikuutio per työtunti, on

puusepänteollisuudessa järkevämpää käyttää rahapohjaisia tunnuslukuja. Laajasta tuote-

valikoimasta ja pienistä sarjakoista johtuen tuotannossa joudutaan tekemään paljon aset-

teiden ja koneiden vaihtoja, joten valmistuvien tuotteiden määrä vaihtelee suuresti. (Per-

kiömäki 2000, 9, 38 – 39, 57 & 42.)

Tutkimuksessa määritettiin puusepänteollisuudelle 7 tunnuslukua, joilla voidaan mitata

tuottavuutta (kuvio 6). Palkkatuottavuus kertoo, kuinka monta euroa yksi palkkakustan-

nuseuro tuottaa yritykselle. Materiaalituottavuus kuvaa, kuinka paljon materiaaleihin ja

palveluihin investoitu euro tuottaa lisäarvoa. Tämän mittarin avulla voidaan hyvin arvioida

alihankinnan merkitystä työn tuottavuuteen. (Perkiömäki 2000, 44 – 48.)

Kuvio 6. Puusepänteollisuuden tunnusluvut Perkiömäen (2000, 44 – 48) mukaan
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Tutkimus suoritettiin kirjallisena kyselytutkimuksena, johon vastasi vain 18% kyselykirjeen

saaneista. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten palkkatuottavuus oli Perkiömäen mää-

rittämien mittareiden mukaan keskimäärin 1,70 ja materiaalituottavuus 1,49. Tutkimuksen

perusteella pienissä ja keskisuurissa puusepänteollisuuden yrityksissä palkkoina maksettu

euro tuotti siis yritykselle 70 senttiä voittoa ja materiaaleihin ja palveluihin pantu euro tuotti

49 senttiä voittoa. Tutkimuksessa löydettiin riippuvuus käyttökateprosentin ja tuottavuuden

välillä. Käyttökateprosentin ollessa yli 15, olivat tunnusluvut selkeästi parempia kuin jos

käyttökateprosentti oli alle 15. Käyttökateprosentti lasketaan jakamalla yrityksen käyttö-

kate liikevaihdolla. Käyttökate tarkoittaa yrityksen liiketulosta ennen poistoja, rahoituseriä

ja veroja. Vuonna 2015 huonekaluja valmistavien yritysten käyttökateprosentti oli keski-

määrin 4,2. (Perkiömäki 2000, 93; Loukasmäki 2016; AlmaMedia Oyj 2018.)

4.3 Jälkilaskenta

Jotta yritys voisi arvioida liiketoimintansa kannattavuutta aktiivisesti, on sen oltava tietoi-

nen yksittäisten projektien tuottamista voitoista ja katteesta. Ei siis riitä, että kannatta-

vuutta arvioidaan vain kerran vuodessa tehtävän tilinpäätöksen perusteella. Projektin jäl-

keen on tärkeää arvioida sen taloudellista onnistumista, jotta projektissa tapahtuneet vir-

heet eivät toistuisi seuraavissa projekteissa. (Eklund & Kekkonen 2011, 190 & 193.)

Projektin valmistuessa ei voida yksiselitteisesti todeta, että oliko projekti onnistunut täydel-

lisesti. Vaikka projekti olisikin onnistunut budjetin mukaisesti, on jonkin osa-alueen kustan-

nukset voineet nousta selkeästi yli suunnitellun ja toisella osa-alueella on vastaavasti

päästy selkeästi budjetoitua halvemmalla. Projektin aikana kerätty tieto eri työvaiheissa

toteutuneista kustannuksista edesauttaa yrityksen tuotantoprosessien kehitystä ja arvioin-

tia. Kun yrityksellä on selkeä käsitys toimintansa kustannuksista, se pystyy tarjoamaan

projekteista kilpailijoitaan alemman hinnan ja saaman silti tehdystä työstä riittävän kat-

teen. (Lindholm 2009, 46.)

Projektin aikana kerätään kustannustietoja jälkilaskentaa varten. Projekti voidaan usein

jakaa erillisiksi tarkkailunimikkeiksi, eli kokonaisuuksiksi, joiden kustannuksista suoritetaan

jälkilaskenta kunkin tarkkailunimikkeen valmistuttua. Jälkilaskennassa vertaillaan projektin

suunnittelussa budjetoituja kustannuksia toteutuneisiin kustannuksiin. Mikäli kustannuk-

sissa on merkittäviä poikkeamia, voidaan niihin puuttua jo projektin aikana. Projektin jäl-

keen pidetään jälkilaskentakokous, jossa käsitellään kaikki tarkkailunimikkeet ja tuotanto-

henkilöstöllä on mahdollisuus antaa omat näkemyksensä mahdollisten poikkeaminen syi-

hin. Mikäli samat poikkeamat toistuvat useammassa projektissa, tulee yrityksen alkaa et-

siä tapoja kehittää tuotantomenetelmiään tai lisätä ongelmista aiheutuvat kustannukset

seuraavissa projekteissa jo suunnitteluvaiheessa budjettiin. (Lindholm 2009, 47 – 48.)
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5 PRODUKTI

5.1 Kehittäminen

Loppuraportointikäytännön kehittäminen lähti liikkeelle edellä käsitellyn teoreettisen viite-

kehyksen laatimisella. Erityisesti projektin hallintaa käsittelevää osioita tehdessä saatiin

runsaasti ajatuksia loppuraportin rakenteesta ja siinä käsiteltävistä aiheista. Toiminnan ar-

viointia ja mittaamista käsittelevän osion kirjoittaminen puolestaan helpotti loppuraporttia

varten mitattavien asioiden tunnistamista ja mittareiden kehittämistä. Kehittämisvaihe aloi-

tettiin laatimalla Puusepänliike Woodenille loppuraportointipohja (liite 1), johon luotiin kan-

sisivu, sisällysluettelo ja kappaleiden otsikot Pelinin ja Ruuskasen esimerkkejä mukaillen.

Kansisivu muotoiltiin yrityksen graafisen ilmeen mukaiseksi. Kun otsikointi oli tehty, kirjat-

tiin vielä kuhunkin kappaleeseen käsiteltävät aiheet, jotta raportin kirjoittamisvaiheessa

kaikki asiat tulevat varmasti käsitellyiksi.

5.1.1 Mittarit ja jälkilaskenta

Loppuraportissa käytettävien mittareiden haluttiin olevan mahdollisimman kattavat, jotta

niiden käyttäminen kehittäisi asioiden mittaukseen perustuvaa kulttuuria yrityksessä. Ny-

kytilanteessa mittausta ei juurikaan tehdä, joten Six Sigman tapaiselle kehitystoiminnalle

ei ole vielä edellytyksiä. Koska yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa, olisi kui-

tenkin tärkeä jo nyt nykyisessä tilanteessa omaksua tehokkaat tavat analysoida ja kehittää

omaa toimintakykyä. Mittarit ja analysointi toimisivat kasvun työkaluina, mutta myös kei-

noina ehkäistä mahdollisia kasvukipuja.

Perkiömäen kehittämät mittarit päätettiin ottaa sellaisenaan osaksi loppuraporttia. Näistä

mittareista saatavat luvut ovat vertailukelpoisia Perkiömäen tutkimuksessa saatuihin kes-

kiarvoihin, joten tässä avautuu mahdollisuus verrata yrityksen tuottavuutta saman alan

muihin yrityksiin. Vaikka vertailuaineisto onkin jo noin 20 vuotta vanhaa, pitäisi sen silti

helpottaa tuottavuuden tason arviointia etenkin loppuraportointikäytännön käyttöönottovai-

heessa. Muutaman vuoden kuluttua käyttöönotosta tehtyjä projekteja tullaan jo vertaa-

maan pääasiassa aiempiin projekteihin.

Loppulaskentaa varten laadittiin Excel-taulukko (liite 2), johon täytetään kaikki tarvittavat

tiedot Perkiömäen kehittämiä tunnuslukuja varten. Taulukko suorittaa laskennat automaat-

tisesti, joten käyttäjän vastuulle jää tarvittavien tietojen kerääminen ja syöttäminen, sekä

tulosten tulkinta loppuraporttipohjaan. Perkiömäen tunnuslukujen lisäksi loppulaskentatau-

lukossa analysoidaan työn osuutta koko läpimenoajasta ja poikkeamia budjetoiduista ma-

teriaalikustannuksista ja työtunneista. Työtunneista kerätään tietoa Lindholmin ohjeen
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mukaisesti niin, että jokainen työvaihe on oma tarkkailunimikkeensä. Työtunteja seurataan

yrityksessä tällä hetkellä kellokortilla projektitasolla, eli eri työvaiheille ei ole omaa lei-

maansa. Tällä hetkellä tietoon saadaan vain koko projektiin käytetyt yhteen lasketut tunnit

työntekijäkohtaisesti. Tulevaisuudessa on kuitenkin tarkoitus uudistaa työajanseurantaa ja

tarkentaa se työvaihetasolle. Myös materiaalikustannukset on jaettu omiksi tarkkailunimik-

keikseen materiaalityypin mukaan. Jälkilaskennassa erotellaan siis omille riveilleen esi-

merkiksi helat, pintakäsittelyaineet ja puutavara.

5.1.2 Projektin loppuarviointilomake

Projektin itsearviointi päätettiin toteuttaa ilmaisella pilvipohjaisella Google Forms -työka-

lulla (liite 3). Google Formsin etuina ovat helppo muokattavuus, toiminta älylaitteilla ja tie-

tokoneilla, sekä vastausten automaattinen kokoaminen selkeiksi kaavioiksi reaaliajassa

(Google 2018). Työkalulla tehdyt kyselyt voidaan jakaa kaikille projektiin osallistuneille

työntekijöille sähköpostilla tai yrityksen sisäiseen viestintään tarkoitetun WhatsApp-ryh-

män kautta.

Laadittuun loppuarviointilomakkeeseen vastataan anonyymisti. Kyselyn alussa kuitenkin

kysytään, että oliko vastaaja projektissa osa tuotantoa vai hallintoa. Tällä tavalla pystytään

tunnistamaan mahdollisesti organisaation eri tasojen väliset näkemyserot projektin onnis-

tumisesta ja kehittämistä vaativista osa-alueista. Tuotannolle ja hallinnolle on täysin sa-

manlaiset kyselyt, mutta vastaukset pysyvät erillään, jotta vertailu olisi mahdollisimman

helppoa.

Loppuarviointilomakkeessa pohditaan ensin laatua asiakkaan, vastaajan ja työn tekemi-

sen näkökulmista. Tämän jälkeen arvioidaan projektin onnistumista Puusepänliike Woo-

denin näkökulmasta. Tässä osiossa arvioidaan ilmapiiriä, yleistä onnistumista ja vastuun

jakautumista. Kolmantena osiona on vastaajan henkilökohtainen arvio projektista. Kysy-

mykset koskevat omaa toimintaa, kehittymistä ja kuormitusta projektin aikana. Jokaisessa

osiossa valtaosa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä, mutta jokaisessa on myös lo-

pussa mahdollisuus antaa kirjallinen täydentävä vastaus. Aivan kyselyn lopussa on vielä

mahdollisuus antaa palautetta erikseen projektin johtamisesta, tuotannon toiminnasta ja

projektista yleisesti.
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5.1.3 Projektien päättäminen

Projektin päättyessä projektipäällikkö tarkastaa, että loppuarviointilomakkeen kysymykset

ovat ajankohtaiset tehtyyn projektiin. Tarkistetusta loppuarviointilomakkeesta lähetetään

linkki kaikille projektiin osallistuneille ja annetaan heille muutama päivä aikaa täyttää lo-

make. Kun kaikki ovat vastanneet lomakkeeseen, projektipäällikkö käy vastaukset läpi ja

laatii siitä yhteenvedon. Loppuarviointilomakkeiden ja projektin aikana kerätyn tiedon pe-

rusteella laaditaan alustava loppuraportti ja suoritetaan jälkilaskenta.

Alustavan loppuraportin valmistuttua projektipäällikkö kutsuu kaikki projektiin osallistuneet

projektin lopetustilaisuuteen, jossa käydään vielä yhdessä läpi tehty projekti. Lopetustilai-

suudessa voidaan esitellä koko henkilöstölle loppuarvioinnista saadut tulokset ja jälkilas-

kennasta tulleet tunnusluvut. Lisäksi käydään läpi suurimmat onnistumiset ja kehityskoh-

teet ja keskustellaan avoimesti projektin onnistumisesta. Lopetustilaisuudessa käytyjen

keskustelujen pohjalta projektipäällikkö täydentää loppuraportin ja toimittaa sen johtoryh-

mälle, jonka kanssa loppuraportti käydään vielä läpi lopetuspalaverissa. Loppupalaverissa

keskustellaan vielä loppuraporttiin mahdollisesti kirjatuista ongelmista ja päätetään tarvit-

tavista toimenpiteistä. Loppupalaverin jälkeen projektipäällikkö kokoaa projektista tallen-

nettavat dokumentit yhteen kansioon ja huolehtii niiden oikeasta arkistoinnista.

5.2 Palaute

Loppuraportointi- ja jälkilaskentapohjan ja kyselylomakkeen ensimmäisten versioiden val-

mistuttua lähetettiin ne ja keskeneräinen opinnäytetyöraportti Puusepänliike Woodenin toi-

mitusjohtajalle ja työnjohtajalle kommentoitavaksi. Saatu suullinen palaute oli erittäin

myönteistä ja palautteen antamisen yhteydessä keskusteltiin yleisesti yrityksen toiminnan

kehittämisestä opinnäytetyössäni käsiteltyjen asioiden pohjalta.

Työnjohtaja Luoma (2018) otti esille, että loppuraportoinnista ei saa tulla liian raskasta ja

aikaa vievää tehtävää, koska se jää muuten tekemättä. Lisäksi pohdittiin, että onko järke-

vää, että itsearviointilomakkeessa kaikki monivalintakysymykset ovat pakollisia. Pitkän

haastattelulomakkeen läpikäyminen hyvin pienen projektin jälkeen saattaisi tuntua turhan

byrokraattiselta ja suhteettoman isolta tehtävältä. Tässä asiassa tultiin siihen tulokseen,

että loppuraportointikäytäntöä ei ole järkevää ottaa käyttöön tässä opinnäytetyössä esite-

tyssä laajuudessa sellaisissa projekteissa, joiden liikevaihto jää alle 10000 euron. Näitä

pienempiä projekteja varten voidaan kehittää tämän opinnäytetyön pohjalta suppeampi

kyselylomake ja raportointipohja, joita voidaan hyödyntää aina tarpeen tullen.
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Kukkasniemi (2018b) halusi lisätä riskien hallinta osioon kommentin siitä, että yrityksen

toimialalla merkittävä riski tulee suunnittelijoiden heikosti laatimista suunnitelmista. Hei-

kosti laaditut suunnitelmat lisäävät huomattavasti kalustetoimittajalle jäävää työtä ja vas-

tuuta teknisistä ratkaisuista ja jopa lopputuotteen ulkonäöstä. Pääasiallisesti tähän lisätyö-

hön kulunutta ylimääräistä panosta on vaikea saada kuitenkaan laskutettua jälkikäteen,

joten näiden riskien tunnistaminen ja hallinta jo projektin alkuvaiheessa on erityisen tär-

keää projektin taloudellisen onnistumisen varmistamiseksi.

5.3 Testaus

Loppuraportointikäytäntöä päätettiin testata aikataulusyistä jollakin jo päättyneellä projek-

tilla. Testattavaksi projektiksi valittiin Metsä Groupin vierailijakeskukseen tehty kalus-

teurakka, jonka päättymisestä oli tässä vaiheessa aikaa kolme kuukautta. Projekti oli riittä-

vän suuri, jotta jälkilaskenta oli järkevä suorittaa suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi pro-

jektiin osallistuivat kaikki Woodenin työntekijät, joten kyselylomakkeeseen saataisiin mah-

dollisimman laaja otanta.

Testaus aloitettiin jakamalla viikkopalaverin yhteydessä kaikille linkki kyselylomakkee-

seen. Ennen lomakkeen täyttämistä käytiin vielä läpi opinnäytetyön ja kyselylomakkeen

tarkoitus sekä toivottiin kommentteja kyselylomakkeen kehittämiseksi. Lomakkeen täyttä-

misessä ei ilmennyt ongelmia ja kaikki vastaukset tallentuivat anonyymisti. Kyselylomak-

keen kysymykset koettiin hyviksi ja vastaanotto lomakkeelle oli muutenkin hyvin positiivi-

nen. Pääosassa kysymyksistä vastaus annetaan lineaarisella asteikolla, jonka skaala on

yhdestä viiteen. Skaalaa toivottiin laajennettavan välille yhdestä kymmeneen, jotta vastaa-

minen olisi tarkempaa. Lisäksi kyseltiin, että olisiko osaan kysymyksistä mahdollista vas-

tata jo projektin aikana, sillä erityisesti projektin alkua koskevat asiat pääsevät helposti

unohtumaan projektin loppuun mennessä. Nykyisessä mallissa se ei ole anonyymien vas-

tauksien johdosta mahdollista, mutta suurten ja pitkien projektien aikana voidaan harkita

jonkinlaisen puoliväliraportin kokoamista ja samalla kyselyn järjestämistä.

Jälkilaskentapohjan täyttäminen alkoi projektin talouslukujen selvittämisellä. Talouslukujen

selvittäminen vaati jonkin verran työtä, koska näin tarkan jälkilaskennan tekemiseen ei ole

vielä olemassa rutiinia. Koska kaikkien tietojen kerääminen hoidettiin vasta kolme kuu-

kautta projektin päättymisen jälkeen, oli kulujen laskeminen työläämpää kuin jatkossa, kun

kuluja voidaan kirjata koko projektin ajan. Tietojen syöttämisvaiheessa lisättiin jälkilasken-

tapohjaan oma välilehtensä kaikille projektin aikaisille kuluille. Tälle välilehdelle voidaan

helposti kirjata kertyviä kuluja koko projektin ajan. Välilehdellä on omat osionsa eri materi-

aalityypeille, alihankinnalle ja muille kuluille. Laskentapohja koostaa syötetyistä tiedoista

yhteenvedon automaattisesti ensimmäiselle sivulle. Metsä Groupin projektissa ei ollut
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tehty minkäänlaista erityistä projektisuunnitelmaa, joten suunnitellut budjetit ja työaika-ar-

viot otettiin suoraan tarjouslaskelmasta.

Jälkiraportin laatiminen vei yllättävän paljon aikaa, kun jokainen kirjattava asia piti tarkis-

taa erikseen ja muistella puoli vuotta vanhoja asioita. Tätä työtä olisi helpottanut huomat-

tavasti projektisuunnitelma, josta olisi voinut helposti tarkistaa kaikki projektin aloituksessa

asetetut tavoitteet ja peilata niitä toteutukseen. Mikäli varsinaista projektisuunnitelmaa ei

meinata jatkossakaan tehdä, kannattaa jälkiraportin täyttäminen aloittaa jo projektin

alussa, jotta esimerkiksi projektin tekniset tavoitteet tulee varmasti kirjattua johonkin. Jälki-

laskentapohja helpotti projektin ajallisen ja taloudellisen onnistumisen kirjaamista ja arvi-

ointia, kun asiat sai esitettyä kuvakaappauksilla jälkilaskentapohjasta. Kirjoitettavaksi jäi

poikkeamien selvittäminen ja selittäminen.

Loppuarviointilomakkeen käsittely oli jaettu jälkiraportoinnissa kahteen osaan. Ensimmäi-

sessä osassa käsiteltiin työryhmän näkemys projektista ja toisessa osassa projektiryhmän

näkemys. Tämä osoittautui työlääksi ja raportin lukijan kannalta yksitoikkoiseksi ratkai-

suksi. Lisäksi hieman ongelmalliseksi asiaksi osoittautui vastausten vähäinen määrä. Puu-

sepänliike Woodenissa työskentelee vain seitsemän henkilöä, joten yksittäiset erimielisyy-

det vastauksissa korostuvat voimakkaasti, etenkin kun tuotannon ja hallinnon vastaukset

on esitetty omilla kuvaajillaan. Tässä nähtiin olevan riski siihen, että poikkeavien vastaus-

ten perusteella alettaisiin arvailemaan, että kuka on vastannut mitenkin. Koska kyselyn

haluttiin olevan anonyymi, jatkossa kysely hoidetaan yhdellä kyselylomakkeella, johon ke-

rätään projekti- ja työryhmän vastaukset. Vastausten perusteella Google Forms koostaa

automaattisesti yhteenvetografiikat, joista nähdään koko henkilöstön näkemys projektin

kulusta. Projekti- ja työryhmän vastaukset voidaan kuitenkin edelleen erottaa toisistaan

taulukkolaskentaohjelmassa, jotta toimiston ja työsalin väliset näkemyserot saataisiin nä-

kyviin. Nämä näkemyserot voidaan tuoda tarvittaessa esiin loppuraportissa yhteenvetojen

lisäksi.

Jälkilaskennan ja loppuraportin ensimmäisen version valmistuttua pidettiin projektin lope-

tuspalaveri. Tilaisuuden alussa käytiin läpi loppuraportin rakenne ja kerrattiin vielä opin-

näytetyön tarkoitus. Varsinainen lopetuspalaveri eteni loppuraportin sisällysluettelon mu-

kaisessa järjestyksessä. Aluksi kerrattiin projektin lähtökohdat, tavoitteet ja projektiin osal-

listuneiden roolit. Seuraavaksi käsiteltiin projektin onnistumista tavoitteiden, aikataulujen,

resurssien ja taloudellisten mittareiden kannalta. Viimeiseksi käytiin läpi arviointilomakkei-

den tulokset ja pohdittiin keinoja, jolla vältettäisiin kohdatut ongelmat tulevissa projek-

teissa. Lopetuspalaveri sujui hyvin ja sen aikana heräsi rakentavaa keskustelua projektin

onnistumisesta ja toiminnan kehittämisestä. Tällä kertaa loppuraportin ensimmäinen
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versio oli tulostettuna vain opinnäytetyön tekijälle ja asioiden läpikäyminen perustui siihen,

että hän luki raportin referoiden läpi osa-alue kerrallaan ja jokaisen osa-alueen aikana oli

mahdollisuus vapaalle keskustelulle. Tulevaisuudessa loppuraportti on tarkoitus jakaa pdf-

muodossa kaikkien saataville yrityksen pilvipalvelimelle ja jokainen voi lukea raporttia pa-

laverin aikana myös itse omalta tablet-tietokoneeltaan. Myös loppuarvioinnista saatavat

yhteenvedot on tarkoitus jakaa palaverissa kaikkien saataville. Tabletit ovat kuitenkin

vasta hankinnassa, joten tätä ei päästy vielä testaamaan. Lopetuspalaverin jälkeen loppu-

raportti viimeisteltiin palaverissa käytyjen asioiden pohjalta. Kehitetty loppuraportointikäy-

täntö otettiin yrityksessä hyvin vastaan ja se on tarkoitus ottaa heti käyttöön eräässä pro-

jektissa.
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6 YHTEENVETO

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää Puusepänliike Wooden Oy:lle käytäntö

ja työkalut loppuraporttien laatimiseen. Toisena tavoitteena oli pistää alulle yrityksen pro-

jektitoiminnan kehittäminen kohti järjestelmällisempää toimintamallia. Tämä kehittäminen

on hitaampi prosessi ja vaatii yritykseltä pitkäjänteistä työskentelyä, jotta tarvittavat muu-

tokset saadaan pysyviksi koko organisaatiossa.

Opinnäytetyön tekeminen lähti liikkeelle teoriaosuuden laatimisella. Keskityin aluksi pel-

kästään projektin hallintaa käsittelevän kappaleen aineiston keräämiseen, koska halusin

tämän kappaleen tukevan mahdollisimman hyvin projektitoiminnan kehittämistä yrityk-

sessä ja samalla selittävän loppuraportointikäytännön tarvetta. Mielestäni onnistuin tässä

tavoitteessani hyvin. Toisen teoria kappaleen ajattelin olevan lähinnä edellistä kappaletta

täydentävä osio. Käsittelin tässä kappaleessa kevyesti Leania ja Six Sigmaa, koska näki-

sin näiden olevan tulevaisuudessa hyviä työkaluja yrityksen projektitoiminnan kehittämi-

sessä.

Puualalta opinnäytetyöhön soveltuvaa lähdemateriaalia ei Perkiömäen tutkimusta lukuun

ottamatta ollut lainkaan tästä aiheesta. Valtaosa käyttämistäni lähteistä käsitteli projektin-

hallintaa rakentamisen tai ohjelmistokehityksen näkökulmasta. Teoriaosuuteni pohjautuu

siis pääasiallisesti näiden alojen näkemyksiin. Rakennusalalla projektit ovat usein selke-

ästi kalusteprojekteja laajempia ja ajallisesti pidempiä. Ohjelmistopuolen projekteissa työn

luonne puolestaan eroaa jonkin verran konkreettisesta kalustevalmistuksesta. Sain kuiten-

kin mielestäni kasattua lähteistä kalustealan yrityksen tarpeisiin soveltuvan teoriapaketin.

Teoriaosuuden tekemiseen meni huomattavasti enemmän aikaa kuin olin etukäteen suun-

nitellut. Teoriaosuudessa tehty huolellinen pohjatyö helpotti kuitenkin produktin tekemistä.

Itse produktin tuottaminen oli selkeästi teoriaosuuden laatimista nopeampi työvaihe. Lop-

puraportin rakennetta tuli pohdittua koko opinnäyteprosessin ajan, joten kun sen tekemi-

nen tuli ajankohtaiseksi, valmistui se kuin itsestään. Sama päti myös jälkilaskentapohjaan

ja loppuarviointilomakkeeseen. Näihin kaikkiin tehtiin korjauksia vielä ensimmäisten versi-

oiden jälkeen, mutta perusrakenne pysyi kuitenkin samana alusta lähtien. Itse olen tyyty-

väinen produktiin. Siihen tulee varmasti vielä muutoksia ensimmäisten loppuraporttien kir-

joittamisen yhteydessä, mutta tässä luotu pohja on mielestäni hyvä lähtökohta.

En tehnyt opinnäytetyöprosessin aikana erityistä työajan seurantaa, mutta uskoisin työ-

määrän vastaavan melko tarkasti opinnäytetyöhön varattua 15 opintopistettä. Teoriaosuu-

teen olisin voinut kirjoittaa omat laajemmat osuudet projektinhallintajärjestelmistä ja esi-

merkiksi Leanista, mutta työmäärä olisi silloin noussut yli opintopisteiden. Oma työni
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keskittyi loppuraportointikäytäntöön ja kun loppuraportteja tulevaisuudessa alkaa olla ker-

tynyt riittävästi, voisivat ne toimia aineistona uusille opinnäytetöille. Parin vuoden päästä

sopivia opinnäytetyön aiheita voisi olla projektinhallinnan yleinen kehittäminen tai Lean-

kehitysprojekti Puusepänliike Woodenissa.
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