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Opinnäytetyössä tutkittiin projektityöskentelyn kehittymisen mahdollisuuksia haastat-

telututkimuksen avulla yrityksessä nimeltään Invenir Oy. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli saada käsitys siitä, millainen yrityksen projektityöskentelyn tilanne oli aloitus 

hetkellä ja tämän perusteella esitettiin projektityöskentelylle kehittämisideoita. Tavoit-

teena oli parantaa Invenir Oy:n projektinhallintaa tutkimuksessa saatujen tietojen 

avulla.  

 

Opinnäytetyön teoriaosassa esiteltiin projektinhallinnan keskeisiä aiheita, joista tär-

keimmiksi tutkimuksen kannalta katsottiin projektisuunnittelun tärkeys ja projektin 

sujuvuuteen vaikuttavat tekijät. Teoriaosassa käsiteltiin myös projektin johtajana toi-

misen tärkeyttä, kuten projektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä ja onnistumisen edelly-

tyksiä näissä tehtävissä. 

 

Tutkittavana aineistona käytettiin yrityksen työntekijöiden antamia haastatteluita ja li-

säkyselylomakkeita. Haastateltavia työntekijöitä oli kymmenen ja heidän työnkuvansa 

vaihteli asentajista johtajiin. Haastatteluiden jälkeen, aineisto analysoitiin. Analyysistä 

saatujen tietojen pohjalta tehtiin lisäkyselylomake, josta saatiin lisätietoja yrityksen 

projektityöskentelystä. Lomakkeessa esiteltiin myös kehitysideoita, joita yritys voisi 

kokeilla käytännössä. Kyselyyn vastasi 21 yrityksen työntekijää. Tutkimustuloksien 

perusteella esiteltiin yritykselle projektityöskentelyn kehitysideat.  
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This research is about project work development possibilities with interviews from a 

company named Invenir Oy. Thesis´s purpose is to tell the current situation of project 

work in the company and introduce improvements for the project work. The goal is to 

make project management better in Invenir Oy with the information from the research.  

 

The theory part is about some main topics of project management. The most important 

topics for the research were the importance of project planning and the issues which 

are affecting how fluently project is going. The theory also examines the importance 

of project leader skills and tells the most important tasks of project manager and the 

requirements for succeeding in leading the project. 

 

The employees of the company has been interviewed verbally and with additional 

questionnaire and the material of those are used as a base of this thesis. There were ten 

main interviewees whose work description differed from technicians to leaders. After 

the interviews the material was analyzed. There was additional questionnaire made 

from the summary which gave more information about the project works of the com-

pany. There was introduced improvement possibilities in the questionnaire which the 

company could test in practice. There were 21 answers from employees. From the 

research material the improvements were introduced to the company.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö tehdään eriste- ja puunjalostusteollisuuden toimittajalle Invenir Oy:lle. 

Invenir Oy on kotimainen yksityisessä omistuksessa oleva yritys. Yritys on yksi joh-

tavimmista erikoiskoneiden projektitoimittajista Euroopassa. Noin 80% yrityksen tuo-

tannosta menee vientiin. Yrityksen 6000m2 toimitilat sijaitsevat Loimaalla ja yrityk-

sessä työskentelee 33 työntekijää. Yrityksellä on kiinteä alihankkijoiden verkosto. 

 

Opinnäytetyö suoritetaan, koska halutaan saada selville onko yrityksen projektityös-

kentelyä mahdollista kehittää. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa projektinhallin-

taa. Opinnäytetyössä pyritään selvittämään, yrityksen työntekijöiden tyytymättömyys 

projektien sujuvuuteen. Opinnäytetyö jakaantuu kahteen osaan, jossa teoriassa tarkas-

tellaan projektinhallinnan kannalta tärkeitä asioita sekä tutkimusosioon, jossa käydään 

läpi opinnäytetyössä suoritetun tutkimuksen kulku, menetelmät ja lopputulokset. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksista on tavoitteena saada kehitysideoita projektien hallin-

taan yrityksessä, jossa se ei aina toimi niin kuin pitäisi. Opinnäytetyön lopputuloksista 

saadaan hyvä perusta sille, mitä asioita työyhteisössä tulee parantaa. Työilmapiirien 

hyvinvointi on erittäin tärkeää, jotta työntekijät viihtyisivät työssään. Opinnäytetyön 

lopputulokset saadaan haastatteluiden ja kyselylomakkeen perusteella. Lopputulok-

sista saadaan muodostettua hyviä kehitysideoita, joita yrityksen on mahdollista käyttää 

hyödyksi parantaakseen projektityöskentelyn sujuvuutta entisestään.   
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2 PROJEKTINHALLINTA 

Projektinhallinnalla tarkoitetaan pääsääntöisesti ihmisten johtamista, epävirallisten or-

ganisaatiorakenteiden ja henkilöiden viestintätaitoja, päätöksentekoja sekä projektin 

hoitamisen ja sen ympäristön välisiä suhteita. (Ruuska 2007, 32) Ihmisten johtami-

sessa on aina haasteensa, jos johtaminen ei onnistu niin se heijastaa suoraan projektin 

onnistumisedellytyksiin. Projektin tulevaisuuden ennustaminen on tällöin todella han-

kalaa. (Ruuska 2005, 29) 

2.1 Projektisuunnittelun tärkeys  

Projektia suunniteltaessa tulee projektin toiminnan onnistumisen kannalta laatia pro-

jektisuunnitelma. Näin saadaan projektin valmistumisen myötä parhaiten arvioitua 

projektin onnistuminen kokonaisuutena. Projektipäällikkö laatii projektisuunnitelman, 

jonka jälkeen se hyväksytetään johtoryhmällä. Hyväksynnän jälkeen, projektipääl-

likkö alkaa toteuttaa suunnitelmaansa. Projektisuunnitelmasta käy ilmi keskeiset asiat, 

mitä projektilla saadaan aikaan ja missä ajassa, paljonko rahaa ja henkilöitä on käytet-

tävissä, sekä mitä vuorovaikutustaitoja ja dokumentteja projektissa aiotaan käyttää. 

(Ruuska 2005, 21–23) Yksityiskohtaisemmin projektisuunnitelman sisältöön liittyvät 

asiat löytyvät projektisuunnitelman sisällöstä, joka löytyy liitteistä ensimmäisenä 

(Liite 1: Ruuska 2005, 163). Seuraavissa kappaleissa on esitelty projektin keskeisim-

mät neljä vaihetta.  

2.1.1 Käynnistysvaihe 

Projektin käynnistysvaiheessa tulee miettiä, projektin lopullista tarkoitusta. Projektin 

käynnistysvaiheen tärkeimmät tehtävät: kuvattava projektin lopputulos ja tavoitteet 

tarkasti sekä suunniteltava minkälaisia suunnitelmia tarvitaan, jotta projekti voidaan 

aloittaa. Kattava ja yksityiskohtaisesti rakennettu projektisuunnitelma on edellytys 

sille, että projektin hallinta ja johtaminen onnistuvat suunnitellusti. (Ruuska 2005, 33–

36) 
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Projektien tavoitteet ovat tärkeysjärjestykseltään kaikki erilaisia eri henkilöiden näkö-

kulmista. Jos tarkastellaan projektin tavoitteita tilaajan näkökulmasta, niin hänelle tär-

keimpiä ovat aikataulujen ja kustannusarvioiden pitävyydet. Käyttäjiä puolestaan kiin-

nostaa syntyvä tuote ja sen toimivuus käytännössä. Työryhmää kiinnostavia seikkoja 

ovat toteutukselliset tavoitteet, mitkä liittyvät teknisiin ratkaisuihin ja työvälineiden 

valintaan. Yleisesti sanotaan, että mikäli onnistuneesti saavutetaan projektille asetetut 

tavoitteet, on tavoitteet osattu asettaa tarpeeksi tarkasti työmäärään nähden. (Ruuska 

2005, 245) 

2.1.2 Suunnittelu 

Suunnittelua aloitettaessa suunnitellaan työlle tekninen ratkaisu. Jossa kuvaillaan yk-

sityiskohtaisesti sitä, miten järjestelmän on ajateltu toimivan ja samalla pyritään sii-

hen, että saadaan lyötyä lukkoon projektin onnistumisedellytykset. (Ruuska 2005, 33–

36) Projektin onnistumisen ja arvioimisen kannalta on suunnitelman tekeminen erittäin 

tärkeää. Jos suunnitelmaa ei tehdä, projektin analyysia ja oppimisprosessia on vaikea 

arvioida ja käyttää hyödyksi seuraavissa projekteissa. Projektin onnistumista on vaikea 

todenantaa, jos suunnitelmaa ei ole tehty lainkaan. Sen sijaan projektin epäonnistumi-

sen saa helposti todettua. (Ruuska 2005, 162) 

 

Epäonnistuminen projektisuunnittelussa voi johtua monista eri asioista, mutta suunnit-

teluvaiheessa yleisemmin tehtyjä virheitä ovat työmäärien virheellinen arviointi ja ai-

kataulujen suunnitteleminen liian lyhyeen aikatauluun työmäärään nähden. On otet-

tava myös huomioon mahdolliset henkilömuutokset, työntekijöiden ammattitaito ja 

muiden projektien päällekkäisyyksien aliarviointi. (Ruuska 2005, 46) 

2.1.3 Toteutus 

Toteutusvaihe on ns. rakentamisvaihe, johon sisältyy erilaisia toimintoja tuotteen 

suunnittelusta käyttöönottoon. Toteutusvaiheessa järjestelmästä tehdään tarvittavat 

dokumentit ja käyttöohjeet. Itse rakentamisprosessin lisäksi tärkeimpiä vaiheita ovat 

testaus- ja käyttöönottovaihe. (Ruuska 2005, 36–37) 
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Testausvaiheet jaetaan moniin eri testauksiin järjestelmää valmistettaessa. Testauksilla 

pyritään saamaan järjestelmästä tuloksia, joilla sitä saataisiin parannettua entisestään 

ja kyettäisiin huomioimaan mahdolliset virheet ja viat. Tämän jälkeen voitaisiin suo-

rittaa mahdolliset korjaukset ja siirtyä työvaiheissa eteenpäin. (Ruuska 2005, 36–37) 

 

Käyttöönottovaiheella on tarkoituksensa koko prosessissa, sillä varmistetaan järjestel-

män tuotannossa toimiminen mutkattomasti. Käyttöönotto voidaan aloittaa, jos tarvit-

tavat tiedotukset on hoidettuna, ylläpito- ja tukitoimista on sovittu järjestelmän val-

mistajan kanssa, käyttäjät ovat koulutettu järjestelmän käyttöön ja järjestelmän toimi-

minen on varmistettu. Koekäyttöjakso liittyy aina käyttöönottovaiheeseen ja se tulisi 

olla niin pitkä, että kaikki järjestelmän osa-alueet saataisiin testattua tuotannossa, en-

nen varsinaista järjestelmän luovuttamista tilaajalle. (Ruuska 2005, 36–37) 

2.1.4 Päättäminen 

Projekti tulee päättää jämäkästi ja varmasti. Päättämiselle on aina varattava tarpeeksi 

aikaa ja se tulisi ottaa huomioon jo projektisuunnitelmaa tehtäessä.  Päättämiseen liit-

tyy paljon muutakin, mutta projektin onnistumisen arvioinnin suorittamiseen tarvitaan 

ennen kaikkea loppuraportin laatimista. Loppuraportin laatii projektipäällikkö ja se tu-

lisi laatia aina heti projektin päättymisen jälkeen. Silloin asiat muistuisivat parhaiten 

mieleen ja se olisi olennaista myös siksi, että usein kirjoittaminen jää kokonaan, jos 

sitä ei suoriteta heti päättymisen jälkeen. Syytä olisi kirjata loppuraportti aina erillisenä 

työnä projektisuunnitelmaan. Jolloin siihen varattu aika riittäisi kattavaan analyysiin. 

Loppuraportti tulisi toimittaa kirjoittamisen jälkeen tarkasteltavaksi johtoryhmän vii-

meiseen kokoukseen. Loppuraportin avulla kyetään seuraamaan, miten projekti saatiin 

onnistumaan. Arvioinnin tekeminen projektista on lähes mahdotonta projektin päätty-

misen jälkeen, jos minkäänlaisia loppuraportteja ei ole tehty. Näin ollen oppimistakaan 

ei voi tapahtua. (Ruuska 2005, 243–244) Ohessa (Taulukko 1) on esimerkki loppura-

portin sisällöstä.  
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Taulukko 1. Loppuraportin sisältö (Ruuska 2005, 243) 
 

LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ 

 

1. Projektin yleiskuva ja tavoitteet. 

2. Projektin organisointi ja organisaation toimivuus. 

3. Lopputuote ja projektin sisällöllinen onnistuminen. 

4. Projektin ajallinen onnistuminen ja resurssien käyttö. 

5. Projektin taloudellinen onnistuminen. 

6. Projektin oma arvio hankkeen onnistumisesta kokonaisuutena. 

7. Luettelo kehittämiskohteista ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä. 

8. Lopputuotteen ylläpito ja jatkokehitys.  

 

2.2 Projektin sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä 

2.2.1 Henkilöstöhallinto 

Henkilöstöhallinnon periaatteet kertovat minkälainen työyhteisö yrityksessä on. Hen-

kilöstö pitäisi nähdä yrityksessä voimavarana eikä kustannustekijänä. Työntekijöitä 

tulisi arvostaa ja organisaatiota kehittää, jotta saataisiin luottamuksellinen työilmapiiri 

yritykseen. Henkilöstöjohtamisen onnistumisen kannalta työntekijöiden huomioon ot-

taminen ei pitäisi olla ristiriidassa tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisiin tulok-

siin. Todella pieni määrä työntekijöitä pääsee oikeasti nauttimaan siitä, että heitä ar-

vostetaan, työsuhde on vakaa, ja että heillä on kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksia. 

Työntekijöitä rasittavat tekijät ovat tulosvaatimukset ja työsuhteen epävakaus. Yrityk-

sen retoriikan ja työpaikkojen todellisuuden välille muodostuukin yleensä suuri kuilu. 

(Peltonen 2007, 121) 
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Henkilöstöjohtamisen toteutumiseksi on projektipäälliköiden ehdottomasti ansaittava 

korkeimman johdon tuki, työyhteisön johtamisessa. Työnjohdon tulisi määritellä tar-

kat säännöt, joilla työyhteisöä tulisi heidän mielestään johtaa. Sääntöihin tulisi kuulua 

henkilöstön päämäärät, selkeä työnjako, vastuut asioiden hoidosta ja menetelmät joilla 

päämäärät saavutetaan. (Hokkanen, Skyttä & Strömberg 1996, 209) 

Henkilöstöjohtamiseen on tullut myös uusia työyhteisön johtamiseen liittyviä haas-

teita, nimeltään naisjohtajuutta. Naiset ovat alkaneet kouluttautua johtajiksi myös 

miesvaltaisille aloille. Miksi nainen ei voisi olla johtaja siinä missä mieskin? Tämä 

kysymys askarruttaakin yhä useampaa. On paljon yrityksiä vieläkin, jotka pitävät nai-

sia epäpätevinä johtajina, mutta asia ei kuitenkaan ole ihan näin. Naiset kykenevät 

johtamaan työyhteisöä siinä missä miehetkin, mutta se on kyllä totta, että ihan eri joh-

tamistyylejä käyttäen. (Peltonen 2007, 146–148) 

 

Naisia on kuitenkin vielä vain murto-osa siihen nähden mitä miehiä on johtajina. Mutta 

on hyvinkin todennäköistä, että tämä alkaa kääntyä siihen, että naisia tavataan johta-

jina tulevaisuudessa paljon enemmän, koska nykypäivänä naisissa on huomattu muu-

tosvirtaisuutta. Yhä useampi nainen haluaa korkeaan aseman ja hyvä palkkaisen työn, 

joka tullaan huomaamaan naisien määrässä miesvaltaisilla aloilla noususuuntaisena 

tulevaisuudessa. 

2.2.2 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 

Viestinnän sujuminen on erittäin tärkeää projektien kannalta, jos tieto ei kulkeudu niin 

kuin pitäisi työntekijät kritisoivat asiaa. Tiedonkulun ongelmista yleensä syytetään esi-

miestä. Ilman viestintää ei kuitenkaan kyetä johtamaan työyhteisöä. Kirjalliseen, säh-

köiseen ja henkilökohtaiseen viestintään tulisi panostaa, sillä niiden vaikutukset ovat 

laajat. Päivittäistä viestintää ovat työnjako, palautteet, menettelytapojen selventämi-

nen sekä tuki ja kannustus. Tärkeimpiä onnistumisen edellytyksiä päivittäiselle vies-

tinnälle on, että kiinnittää huomiota asiakokonaisuuden pituuteen, puhetyyliin, puheen 

sävyyn ja selkokielisyyteen. (Piili 2006, 70–71) 

 

Palautteenannosta on tullut entistä tärkeämpää työyhteisön viestinnän ja kehittymisen 

kannalta. Palautetta annettaessa on hyvä muistaa se, että onko palautteen tarkoitus olla 
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hyvää vai kehittävää palautetta. Palautteen merkityksellä on väliä siinä, miten pa-

lautetta annetaan. Palautetta kannattaa antaa kaikesta, jolla on jotain merkitystä työs-

sään onnistumisen kannalta, se motivoi ja sitouttaa palautteen saajaa. Palautteenanto 

kuuluu esimiehen tärkeimpiin tehtäviin. On tärkeää, että palaute on aitoa. (Erämetsä 

2009, 209–223) 

 

Kirjallisella viestinnällä saadaan työtehtävien edellyttämät tiedot työntekijöiden ulot-

tuville. Kirjallista viestintää käytetään erilaisiin asiapapereihin ja kokousliitteisiin. 

Tällöin on hyvä muistaa, että kirjoitettaessa tulee kirjoittaa ainoastaan oleelliset ja tär-

keät asiat. Muuten lukija kyllästyy helposti lukemaansa tekstiin. Tärkeimpiä kirjallisen 

viestinnän työkaluja hyödynnetään viestintäsuunnitelman laadinnassa, joka on osa 

projektisuunnitelmaa. Esimerkki viestintäsuunnitelmasta on liitteissä (Liite 2: Ruuska 

2005, 193). Sähköistä viestintää on hyvä myös käyttää, koska ihmiset ovat hyvin ta-

voitettavissa esim. sähköpostilla. Aina tulee myös muistaa, että sähköpostiviestintä tu-

kee sosiaalista kanssakäymistä projekteissa eikä päinvastoin. Myös ns. epävirallinen 

viestintä on yhtä tärkeää. (Piili 2006, 70–71) 

 

Onnistuneen viestinnän toteuttaminen vaatii jatkuvaa arviointia, kun näin toimitaan, 

voidaan kehittyä viestinnässä. Arvioiminen tapahtuu, kun tavoitteet ja menetelmät 

ovat ennalta määritettyjä. Kehittymistä tapahtuu, jos viestinnän suunnittelu ja arvioi-

minen onnistuvat. (Hokkanen, Skyttä & Strömberg 1996, 323) 

2.2.3 Raportointi- ja dokumentointi 

Projektien ohjauksen onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että käytössä on yhteen-

sopiva valvonta- ja raportointijärjestelmä. Sen tehtävänä on kerätä ja välittää infor-

maatiota, jolla seurataan reaaliaikaista tietoa projektinkulusta. Sen avulla pystytään 

myös reagoimaan nopeasti ilmaantuneisiin muutoksiin. Tärkein asia raportoinnissa on 

se, kenelle raportoidaan ja mitä. Organisaatioissa ongelmana ei ole yleensä se, ettei 

tieto kulkisi vaan se, että ei tiedetä kuinka paljon tietoa tulisi jakaa. Yleensä vain olen-

naiset ja projektille tärkeimmät asiat informoidaan. (Ruuska 2007, 218–220) 
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Kaiken tiedon jakaminen ei ole välttämätöntä, kunhan asianosaiset tietävät mistä tieto 

löytyy, kun sitä tarvitaan. Paras paikka dokumenttien säilytykseen on projektikansio. 

Dokumentti muutoksista on hyvä lähettää aina ajantasainen versio koko projektiryh-

män sähköpostiin. (Ruuska 2005, 218) Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitel-

tynä dokumenttien hallinnan keskeisiä periaatteita.  

 

Taulukko 2. Dokumenttien hallinnan keskeiset periaatteet (Ruuska 2005, 218) 
 

DOKUMENTTIEN HALLINTA 

 

• Yhden projektin asiakirjat tai viittaukset niihin löytyvät aina samasta pai-

kasta. 

• Hakemistorakenne on johdonmukainen ja selkeä. 

• Viittaukset kohdistuvat aina kunkin dokumentin viimeiseen versioon. 

• Samaa dokumenttia ylläpidetään vain yhdessä paikassa. 

•  Ylläpitovastuut ja suojaukset on määritelty. 

• Vanhentuneiden asiakirjojen arkistoinnista on sovittu. 

• Edellä mainitut asiat ovat kaikkien tiedossa. 
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3 PROJEKTIN JOHTAJANA TOIMIMINEN 

3.1 Projektipäällikön tehtävät 

3.1.1 Vuorovaikutuksellisuus 

Projektipäällikön tulee löytää itsellensä selkein tapa välittää tietoa omalle työryhmäl-

leen ja saada myös kerättyä tietoa ryhmältään. Projektipäällikkö voi käyttää tiedonke-

räysapuna tapoja, joita ovat aamupalaverit, henkilökohtaiset palaverit, viikkopalaverit, 

sähköpostit, yhteiset sähköiset työtilat ja määrämuotoiset raportit. Näitä voidaan käyt-

tää tiedonkulun apuna, jotta saadaan tieto kulkemaan tehokkaasti molempiin suuntiin. 

Kaikissa projekteissa ei voida käyttää hyödyksi näitä edellä mainittuja apuneuvoja, 

koska osa projektien henkilöstöistä ovat eri puolilla maailmaa, joten yhteisiä tiedon-

keräystapoja voi olla hankala toteuttaa. On myös sellaisia työntekijöitä tai asiakkaita, 

joita ei saada edes sähköpostiyhteydellä kunnolla kiinni. Tällaisissa projekteissa pro-

jektipäällikön rooli johtajana korostuu entisestään. Johtajan tulee huolehtia, että jokai-

nen projektiryhmässä saa ajantasaista tietoa projektiin liittyen. (Kettunen 2009, 140–

145) 

 

Nykyään palaverien tärkeys projektityökaluna on saanut uuden merkityksen ja niihin 

pyritään panostamaan enemmän kuin ennen. Yleisimpiä palaverikäytäntöjä on aamu- 

ja viikkopalaverit. Viikkopalavereja suositaan kuitenkin enemmän, koska aamupala-

verien tiheys huolestuttaa usein käyttäjiä. Aamupalaverit eroavat viikkopalavereista 

siinä, että yksi aamupalaveri tapaaminen ei saisi kestää yli 15 min kerrallaan. Tähän 

pyritään, ettei aikaa kuluisi palavereihin liikaa ja pysyttäisiin itse asiassa. Ongelmati-

lanteissa taas on koettu, että aamupalaveri käytännössä on pystytty puuttumaan ongel-

miin mahdollisimman nopeasti. (Kettunen 2009, 140–145)  

3.1.2 Informointi 

Projektipäällikön tulee pitää huoli siitä, että projektin informointi onnistuu erinomai-

sesti, eikä tuota tiedonkululle vaikeuksia. Lopulta kaikkein tärkeintä on, että tieto kul-

keutuu reaaliajassa projektiryhmässä oleville. Projektipäällikön tulee saada sellaista 
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tietoa erilaisilta sidosryhmiltä, mitä muiden on vaikea saada viestintäkanavien kautta. 

Informointi ei riitä vain alku- ja loppuvaiheessa, vaan sen tulee olla jatkuvaa koko 

projektin ajan. (Ruuska 2005, 82–85) 

 

Informoinnin apuvälineitä on runsaasti, mutta tässä esitellään yksi suosituimmista. 

Viikko- ja kuukausiraportit ovat helpoimpia välineitä, joita projektipäälliköt voivat 

käyttää hyödykseen. Raportteja apuna käyttäen he saavat tiivistettyä projektiin liitty-

vän tiedon lyhyeksi, selkeästi luettavaksi tiedostoksi. On hyvä muistaa tehdä nämä 

raportit sellaiseen muotoon, että niitä voi lukea myös asiakkaat. Tällöin vältytään yli-

määräiseltä työltä, eikä tarvitse erikseen tuottaa sellaisia raportteja, joita ei voisi vai-

vattomasti jakaa myös asiakkaille. Raportin tulee olla maksimi pituudeltaan kahden 

A4 kokoisen sivun mittainen. Raporttiin tulee ainoastaan ne asiat, jotka koetaan tar-

peellisiksi. Raportit kannattaa säilyttää projektikansiossa, jossa ne ovat muiden saata-

villa, jos he niitä sattuvat tarvitsemaan. (Kettunen 2009, 143) Liitteisiin on liitettynä 

esimerkki, millainen projektin viikkoraportti voi olla (Liite 3: Kettunen 2009, 197–

198).  

3.1.3 Perehdyttäminen 

Työyhteisön jatkuva kehittäminen kuuluu projektipäällikön tärkeimpiin tehtäviin. 

Vanhojen työmenetelmien päivittäminen uusiin, vaatii aina koko organisaation pereh-

dyttämisen eikä ainoastaan uusien työntekijöiden. Perehdyttämistä ei pidä liittää pro-

jekteihin, vaan se kuuluisi olla osa joka päiväistä toimintaa koko työyhteisössä. Pereh-

dyttämistä tulee aina suorittaa myös projektissa, jos se sitä vaatii tai työmenetelmät 

äkillisesti muuttuvat. Projektityöskentelyn osaaminen ei tarvitse olla projektipäällikön 

ominaisuus, vaan osa projektipäällikön ammattitaitoa. (Ruuska 2007, 94–96) 
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3.2 Projektipäällikkönä onnistumisen edellytykset 

3.2.1 Esimerkillisyys 

Projektipäällikön tulee olla esimerkkinä, kaikessa toiminnassaan työyhteisössä. Työ-

yhteisössä työntekijät ottavat mallia päälliköiden toimintatavoista ja alkavat käyttäy-

tyä samoin tavoin. Jos projektipäällikkö ei viitsi toimia organisaation ohjeiden, arvojen 

ja määräysten mukaisesti, miksi työntekijöiden pitäisi. Samassa päällikkö on perustee-

ton vaatimaan esim. täsmällisyyttä ja ystävällisyyttä, jos hän ei itsekään käyttäydy niin 

kuin kuuluisi. Tässä kaikessa on kyse arvovaltaisesta johtamisesta. (Järvinen 2011, 

144) 

3.2.2 Ammatillisuus 

Johtajana toimiminen on vaativaa työtä, mutta myös erittäin palkitsevaa onnistuessaan. 

Projektipäällikön tulee olla ammattitaitoinen ihminen ja moniosaaja monella eri ta-

valla. On silti muistettava, että hekin ovat vain ihmisiä missä me muutkin. Projekti-

päällikön tarkoituksena on vastata siitä, että projektien tavoitteet täyttyvät odotusten 

mukaisella tavalla. (Järvinen 2011, 145–146) 

 

Ammattitaitoisen johtajan perusosaamiseen kuuluu projektityön luonteen ymmärtämi-

nen, viestintätaidot, päätöksentekokyky, muutostenhallinta, suunnittelu- ja aikataulu-

tustekniikat, kustannusten arviointi- ja seurantamenetelmät. Projektipäälliköltä pitää 

löytyä myös monenlaisia muita ominaisuuksia luonteenpiirteistään. Häneltä odotetaan 

osaamista, tietämystä, älykkyyttä, luovuutta, tavoitteisiin sitoutuneisuutta, päättäväi-

syyttä, avoimuutta, kommunikointikykyisyyttä, aloitteentekemistä, rohkeutta, huumo-

rintajuisuutta, innostuneisuutta ja karismaattisuutta. Tätä listaa tarkastellessa voi kuka 

tahansa sanoa olevansa kykenemätön projektipäälliköksi. Kuitenkaan näin ei ole, ku-

kaan projektipäällikkö, ei omista kaikkia listalla olevia piirteitä. Niitä käytetään usein 

vain oletuksena projektipäällikköä valittaessa. (Ruuska 2005, 126–127) 

 

Johtajana toimisessa voi epäonnistua monella tapaa, jos johtajaksi ei ole valittu tar-

peeksi ammattitaitoista ihmistä. Hänellä pitää itsellään olla käsitys siitä, miten johtajan 
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kuuluu toimia ja mitä hänen työhönsä sisältyy. Monet johtajat epäonnistuvat yleensä 

tehtävässään siinä, että he unohtavat työnsä tarkoituksen eli työyhteisön johtamisen, 

koska ilman hyvää johtajaa, työyhteisö ei kykene toimimaan oletetulla tavalla. Jos joh-

taja tekee myös muita töitä, kuten alaisensakin tulee pitää hyvä huoli siitä, että itse 

johtamisen tärkeyttä ei aliarvioida. (Järvinen 2001, 13–14) 

 

Johtamistyylejä on paljon erilaisia. Jokainen johtajana toimiva henkilö kehittää omasta 

mielestään parhaimman ja toimivimman johtamistyylin. (Piili 2006, 41) Seuraavassa 

kuvassa (Kuva 1) on haluttu esitellä paremmin erilaisia johtamiskäyttäytymisiä. Ku-

vassa kuvataan miten esimies käyttäytyy erilaisissa johtamistilanteissa. Toisinaan hän 

on ihmiskeskeinen ja osallistuvainen kun taas toisinaan käyttää itsenäisesti valtaa ja 

on asiapitoinen (Piili 2006, 41). 

 

  
Kuva 1. Esimieskäyttäytyminen vastakkaisuuksien nelikenttämallina kuvattuna (Piili 
2006, 41) 
 

Työyhteisön kehittäminen on merkittävä osa projektipäällikön ammattitaitoa. Kaikki 

kehittäminen pitäisi pohjautua projektipäällikön kehittämishaluisuudesta. Hänen tulisi 

aina kyseenalaistaa kaikki mihin on totuttu ja pyrkiä kehittämään kokoajan uusia toi-

mintamalleja ja käytäntöjä. Projektipäällikön halukkuus kehittää kohteita, heijastuu 
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työntekijöihin ja näin hekin haluavat olla osa kehitystä ja kehittyä kehittäjinä. (Järvi-

nen 2000, 72–73) Näinollen työyhteisössä huomataan paremmin, mitkä asiat tarvitse-

vat kipeästi muutoksia. Samalla tavalla projektipäällikön kehittämishaluttomuus nä-

kyy kaikissa työntekijöissä, siten etteivät he ole halukkaita vaihtamaan esim. työme-

netelmiä vaikka tuntisivatkin ne huonoiksi. Tässä tapauksessa projektipäälliköltä vaa-

ditaan ennakkoluulotonta asennetta, jotta saadaan luotua toimiva työyhteisö. Apuna 

työyhteisön kehittämisessä voi käyttää seuraavaa kuvaa (Kuva 2), jossa kerrotaan eri-

laisia tapojen kehittämisen mahdollisuuksia. (Järvinen 2000, 72–73) 

 

 
Kuva 2. Työyhteisön jatkuvan kehittämisen foorumit (Järvinen 2000, 74) 

3.2.3 Oikeudenmukaisuus 

Oikeudenmukaisuus on piirre, joka pitää löytyä kaikilta työnjohtajilta. Projektipäälli-

kön on osattava suhtautua kaikkiin tasapuolisesti. Johtajana toimivan henkilön tulee 

luoda itsellensä käytännöt joiden avulla hän toimii, jotta eri arvoisuutta ei ilmenisi 
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työpaikoilla. Nykyään on hyväksytty ja ymmärretty, että palkan määräytymiseen vai-

kuttavat myös suoritteiden määrä ja laatu. Oikeudenmukaisinta ei siis ole se, että 

kaikki työntekijät saisivat töistään saman palkan. (Järvinen 2011, 147) 

 

Työntekijöille, jotka ovat työssään muita parempia, ei tule missään tapauksessa myön-

tää minkäänlaisia erityisiä oikeuksia tai vapauksia, joita ei muillakaan työntekijöillä 

ole. Projektipäälliköllä tulee olla selkeä ennalta sovittujen arvojen avulla määritelty 

tapa, jolla työntekijät voidaan palkita tilanteen tullen. Näin vältytään ikäviltä välikoh-

tauksilta työpaikoilla. (Järvinen 2011, 147) 

3.2.4 Aitous 

Useimmat tutkimustulokset ovat sitä mieltä, että aito, uskalias ja oman itsensä olemi-

nen ovat valttikortteja esimiestyössä. Työntekijät arvostavat paljon enemmän sellaista 

työnjohtajaa, joka on aito kuin sellaista mikä esittää jonkinlaista roolia. Johtajaan, joka 

uskaltaa olla oma itsensä, on helpompi luottaa, hänen kanssaan on helppoa työsken-

nellä ja keskustella. Oman itsensä esille tuominen ei aina ole helppoa, mutta siinä pys-

tyy kehittymään. (Järvinen 2011, 148–149) 

 

Johtajille järjestetään erilaisia koulutuksia, joissa he pääsevät näkemään ja oppimaan 

miten itseään voisi kehittää johtajana. Olisikin hyvä, jos esimiestyöhön palkatut hen-

kilöt pääsisivät mahdollisimman nopeasti esimieskoulutukseen tai heille etsittäisiin 

henkilö, joka toimisi heille työnohjaajana. Näin heidän olisi helpompaa löytää itsel-

lensä se oikea ja luonteva tapa johtaa. Samalla saataisiin käsitys siitä, että on erittäin 

tärkeää olla oma itsensä myös työelämässä. (Järvinen 2011, 148–149) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUSAINEISTO 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerätään suullisilla 

haastatteluilla sekä kyselylomakkeilla. Laadulliselle tutkimukselle onkin ominaista 

käyttää haastatteluita tutkimuksen pohjana. Kun taas kvantitatiivisessa eli määrälli-

sessä, käytetään lukuja ja päästään niiden avulla haluttuihin tuloksiin. (Kananen 2014, 

16–17) Opinnäytetyön tutkimusongelma pyritään selvittämään laadulliselle tutkimuk-

selle ominaisin menetelmin, koska halutaan kokemusperäistä tietoa ja määrällisellä 

tutkimuksella tällaisen tutkittavan ongelman kuvaaminen ja ratkaiseminen voi olla 

mahdotonta. 

 

Tiedonkeruutapana käytetään haastatteluita, jotka ovat ominaista laadulliselle tutki-

musmenetelmälle ja suora kontakti tutkittavan ja tutkijan välille. Tiedonkeruuseen ei 

näin tule välikäsiä, vaan tutkimus saadaan oikeaan kontekstiin. Tutkijalle saadaan pää-

tösvalta siitä, ketä tutkitaan, mitä kysytään, mitä ei kysytä, hän päättää miten kerätystä 

aineistosta saatu analyysi tulkitaan. Jotta laadullisesta tutkimuksesta on jotain hyötyä 

yritykselle, tulee varmistaa luotettavuus kriteereiden täyttyminen. Luotettavuus kritee-

reitä mietitään jo työn suunnitteluvaiheessa, koska niistä riippuu tutkimustyön onnis-

tuminen. Laadullisen tutkimuksen yleisinä luetettavuus kriteereinä käytetään mm. 

vahvistettavuutta, arvioitavuutta/dokumentointia, tulkinnan ristiriidattomuutta ja luo-

tettavuutta. Haastattelut antavat näin konkreettisen kuvan siitä millainen tutkittava on-

gelma on. Tutkimusten perusteella saadaan tutkimuksista arvio, joista kyetään päätte-

lemään mitä tutkittavalle ongelmalle tehdään. (Kananen 2014, 18–20) Opinnäytetyön 

tavoitteen saavuttamiseksi yrityksen työntekijöiltä tarvitaan tietoa siitä, miten heidän 

projektinhallintaansa saadaan kehitettyä parempaan suuntaan.  

 

Laadullisen tutkimuksen kriteerit otetaan huomioon opinnäytetyön suunnittelussa. 

Vahvistettavuus täyttyy, kun tutkimustulokset palautetaan tutkittavalle yritykselle. Ar-

vioitavuus/dokumentointikriteerit ovat kaikkien tutkimuksessa käytettyjen menetel-

mien yhteneväisyyttä arvioiva asiakokonaisuus. Jokaisen tiedonkeruutavan, jota tutki-

muksessa käytetään, tulee olla luonteeltaan ja kriteereiltään sopivia yhteiskuvaan ja 
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auttaa lopputuloksen saavuttamisessa. Tiedonkeruutapoina käytetään yksilöhaastatte-

luita ja mielipidekyselyitä. (Kananen 2014, 16–17) Tutkimuksen analyysina käytetty 

ratkaisu on omaa havainnointia, tutkimustuloksien esittelyä ja mietintää kehittämisen 

kannalta. Tulkintojen ristiriidattomuus ratkaistaan siten, että haastattelut ja kyselyt teh-

dään yksilöinä. Luotettavuudeltaan tutkimusaineisto on luotettava, koska tiedonkeruu 

tapahtuu ns. ”kentällä” ja näin ollen virheellisen tiedon saaminen poistuu. 

4.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona käytettiin yrityksen henkilöstöltä saatuja vastauksia haastattelu-

kysymyksiin. Haastatteluissa haastateltiin yrityksen henkilöstöä, yrityksen johdosta 

asentajiin. Haastateltavia työntekijöitä oli kymmenen. Henkilöiden ammattinimikkeet 

olivat mm. toimitusjohtaja, sähkösuunnittelija, mekaniikkasuunnittelija, projektipääl-

likkö, myyntipäällikkö, ohjelmoitsija, sähköasentaja, mekaniikka-asentaja, myynti-, 

markkinointi- ja taloushallintopäällikkö. Haastatteluissa pohjana käytettiin yrityksen 

päätökseen saatuja projekteja. Projektit valittiin vertailtaviksi kohteiksi, jotta saatiin 

jonkinlainen käsitys siitä, millaisia projekteja yrityksellä on ollut ja miten ne ovat su-

juneet. Projekteja ei ole tarkemmin esitelty eikä niistä tuoda yksityiskohtia julki. 

 

Haastatteluiden ja analyysien jälkeen haluttiin tarkentaa muutamia asioita lisäky-

selyllä. Haastattelut suoritettiin avoimien kysymyksien avulla, kun taas lisäkyselylo-

make vastausvaihtoehdoin. Lisäkyselylomake (Liite 4) lisättiin liitteeksi. Kyselyyn 

vastasi 21 yrityksen työntekijää ja kyselystä saatu yhteenveto (Taulukko 3.) on esitel-

tynä jatkopohdintaa kappaleessa. 

4.3 Haastattelukysymykset ja -vastaukset sekä tulkinnat 

Haastatteluvastaukset on analysoitu siten, että vastauksista on tehty päätelmiä teo-

riatiedon ja opinnäytetyöntekijän omien tulkintojen pohjalta. Kehitysideoita on esitelty 

seuraavien kappaleiden lopuissa yhteenvetona. 
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4.3.1 Projektisuunnittelu ja -seuranta  

Kysymys 1 Toimiko asennuspaikkojen esisuunnittelu? 

 

Asennuspaikkojen esisuunnittelut toteutetaan joko erinomaisesti tai puutteellisesti. 

Esisuunnittelu oli hankala tehdä niistä projekteista, joissa käytettiin vanhoja laitteita 

uusien kanssa. Esisuunnitteluntärkeys ja hankaluus tulivat selkeästi esille osassa haas-

tatteluiden vastauksista: 

 

”Olisi pitänyt tehdä esisuunnittelu paremmin. Aikataulutus olisi voinut olla parempaa. 

Onnistui hyvin juuri sen vuoksi, että käytiin paikan päällä monta kertaa. Jollei olisi 

tehty hyvää projektisuunnitelmaa, olisi projekti ollut katastrofi.” 

 

”Oli ennakkoon vaikea nähdä lopputulosta. Kohtuullisen paljon tuli yllätyksiä paikan 

päällä.” 

 

Vastauksien perusteella esisuunnittelun tärkeyteen pitäisi ehdottomasti panostaa ja 

kannustaa enemmän. Mikäli esisuunnittelua ei tehdä hyvin ennakkoon, niin projektien 

onnistumisen mahdollisuudet heikentyvät. Projektipäälliköiden tulisi myös pitää asia-

kasyhteyksiä yllä paremmin projektien ollessa käynnissä.  

 

Kysymys 2 Pysyivätkö työt aikataulussa? Ja jos eivät niin miksei? 

 

Projektit pysyivät kaikki suurimmaksi osaksi aikatauluissa, mutta joissakin projek-

teissa aikataulut viivästyivät ja projektit eivät valmistuneet ajoissa. Viivästyneissä pro-

jekteissa viivästyminen olisi voitu estää, jos suunnittelu olisi päästy aloittamaan aikai-

semmin. Resursseissa oli puutetta suunnittelijoiden suhteen ja aloituspalaverissa so-

vittujen asioiden muuttuminen toi viivästyksiä. Tämä vaikutti siihen, että testauksia 

päästiin kokeilemaan vain vähän. Työmäärää asennuspaikoilla oli joissakin projek-

teissa myytäessä aliarvioitu. Onnistuneissa projekteissa asennuksen esisuunnittelu oli 

hyvin tehty, josta johtuen projektit onnistuivat erinomaisesti. Seuraavista vastauksista 

käy ilmi aikataulutuksen onnistumiseen opinnäytetyöhön poimituista ja epäonnistumi-

seen vaikuttavilta tekijöiltä: 
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”Pysyivät aikataulussa. Oli hyvät suunnitelmat. Asennuskin oli ennalta suunniteltu.” 

 

” Ei pysynyt. Suunnittelu oli myöhässä, koska asiat muuttuivat niin paljon. Tämän 

vuoksi tuli kiire ja testaukset jäivät vähäisiksi.” 

 

Vastauksien perusteella aikatauluja tulisi kehittää, koska nykyisellään aikataulutus on 

osittain puutteellista.  

 

Kysymys 3 Huomioitiinko suunnittelussa asennuksen sujuvuutta? 

 

Haastatteluiden perusteella asennuksen sujuvuus huomioitiin suunnittelussa ja siihen 

jokaisessa projektissa pyritään. Vastauksista käy ilmi, että muuttuvia tekijöitä voi tulla 

matkalla vastaan, joita ei ole voinut suunnittelussa ennakoida. Kuljetukset suunnitel-

tiin hyvin ja se, miten siirrot tapahtuvat asennuspaikoilla. Uusien tuotteiden käyttö 

vaikuttaa aina, kun ei osata ennakoida uuden tuotteen asennusta. Myös niiden asen-

nuksien kohdalla, joissa käytetään vanhoja laitteita, olivat asennuksen suunnittelun 

kannalta aina yksilökohtaisia. Seuraavassa esimerkkivastaus:  

 

”Huomioitiin hyvin, miten kuljetetaan ja siirretään. Suunniteltiin paljon. Pyrittiin huo-

mioimaan ja onnistuttiinkin siinä. ” 

 

Vastauksien perusteella voisi päätellä, että tältä osin asiat hoituvat hyvin. 

 

Kysymys 4 Toteutuiko kustannusarvio? Jos ei niin miksei? 

 

Suurin osa projektien kustannusarvioista toteutui, koska myynti ja suunnittelu onnis-

tuivat kyseisissä projekteissa erinomaisesti:  

 

”Toteutui. Tietoisesti myytiin työtä ja suunnittelua, paremmin vielä kuin ennakoitiin.” 

 

Muutamissa projektien kustannusarviot arvioitiin väärin ja osassa ei olisi yllätyksille 

voitu ennakkoon mitään. Syinä kustannusarvion ylittymiselle olivat pitkittynyt asen-

nus ja käyttöönotto, olisi tarvinnut muuttaa toimintoja kesken kaiken ja myös asentajia 

asennuspaikalla:  
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”Ei toteutunut. Venynyt asennus ja käyttöönotto.” 

 

Vastauksista saatujen tietojen perusteella olisi voitu estää, etteivät kustannusarviot 

olisi epäonnistuneet.  Tämä olisi ollut estettävissä paremman aikataulujen suunnittelun 

avulla. 

 

Kysymys 5 Projektisuunnitelman laadinta? 

 

Projektisuunnitelman laatii aina projektipäällikkö yksin tai ryhmässä, suunnitelmaa 

pohditaan aina yhdessä ennen kuin se julkaistaan. Projektisuunnitelmien sisältö vaih-

telee aika usein. Joskus se etenee vasta, kun projekti etenee ja muuttuu samalla koko 

ajan. Tulee vastaan hyvinkin tehtyjä ja selkeitä projektisuunnitelmia:  

 

”Varsinaista projektisuunnitelmaa ei ole. Vanhaa pitäisi modifioida. Projektipäällikkö 

käyttää taulukkoa suunnitteluissa tälläkin hetkellä. En tiedä onko hyvä käytäntö.” 

 

Projektisuunnitelmaa voisi miettiä, voisiko kehittää ihan uuden tai käyttää apuna jotain 

toimivaa systeemiä. Liitteissä on liite (Liite 1: Ruuska 2005, 163), jossa on kerrottu 

millainen projektisuunnitelman sisällöllisesti kuuluisi olla. Kyseistä suunnitelmaa 

voisi käyttää apuna käytännössä. 

 

Kysymys 6 Onko olemassa seurantajärjestelmä, jolla seurataan projektien etene-

mistä? 

 

Seurantajärjestelmä yritykseltä löytyy. Vastauksista käy ilmi, että sen käyttö on jäänyt 

vähäiselle. Seurantajärjestelmän päivityksiin liittyen tarvittaisiin tiedonsiirron lisää-

mistä. Projekteissa aliarvioitiin tiedonsiirron tarpeellisuus:  

 

”On olemassa, mutta ei tarkkaa projektin etenemistaulukkoa. Tarvitsisi käyttää ja sel-

lainen toimiva systeemi tarvitsisi olla. Pitäisi olla aktiivinen päivittäjä. Projektipäälli-

kön pitäisi pitää ajan tasalla.” 

 

Tiedonsiirron lisäämistä tarvittaisiin erityisesti aikataulumuutoksien kulussa ja projek-

tien suunnittelujen muutoksissa. Seurantajärjestelmä tulisi ottaa uudelleen käyttöön, 
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mutta ennen vakituiseen käyttöönottoa, se pitäisi päivittää tähän päivään. Nykyisellään 

se ei näyttäisi olevan toimiva systeemi. Yritys voisi kehittää sellaisen seurantajärjes-

telmän, mikä toimisi samalla myös projektin seurantajärjestelmänä, josta pitäisi erityi-

sesti käydä ilmi projektin eteneminen. Projektin päivitys pitäisi tapahtua useammin 

kuin viikon välein. 

 

Kysymys 7 Luovutettiinko projektit ajallaan? Ja jos ei niin miksei? 

 

Pääosin projektit luovutettiin ajallaan, hyvän esisuunnittelun ja onnistuneen toteutuk-

sen vuoksi. Hankalampia kohteita päästiin jo hyvin testaamaan yrityksen toimitiloissa, 

joten ei viivästymisiä esiintynyt. Projektien helppous ja koko vaikuttivat näissä pro-

jekteissa suurimmalta osin siihen, kuinka hyvin ne onnistuivat, joten niissä kehitettiin 

mekaanisesti laitteita entisestään. Osassa projekteista tuli viivästymisiä, jotka vaikut-

tivat sillä tavalla, että projekteja ei luovutettu ajallaan. Syitä viivästymisiin olivat käyt-

töönottovaiheen liian pitkä kesto, asiakkaiden omien töiden viivästyminen, projekti-

määräimen puutteellisuus, sopimuksen epämääräisyys ja aloituksen viivästyminen. 

Seuraava vastaus kuvaa hyvin projektien ajallaan luovutusta: 

 

”Luovutettiin ajallaan. Testausaikaa olisi saanut olla enemmän. Mekaanisia muutoksia 

tuli jonkun verran. Olisi tarvinnut olla nopeampi tai aloittaa projektin suunnittelu ai-

kaisemmin. Aina on parantamisen varaa. Seuraavalla kerralla ollaan viisaampia.” 

 

Haastatteluiden perusteella tulisi käyttöönottovaiheisiin varata tarpeeksi aikaa, on pro-

jektin laajuus sitten kuinka suuri tahansa. Alkupalaverit tulisi pitää tärkeimpinä suun-

nittelussa, koska jos alusta alkaen on sovittu, jotain sellaista, mikä ei täsmää myyjän 

ja asiakkaan mielipiteisiin, voi projekti epäonnistua.  
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4.3.2 Työilmapiiri ja tiedottaminen 

Kysymys 8 Kuvaile työilmapiiriä projekteissa? 

 

Joustavuus on erinomainen plussa. Hyvä työyhteisön henki. Työilmapiiri koettiin kai-

kin puolin hyväksi. Ei tule ns. leirejä eikä niitä esiinny ja hyvät suhteet asiakkaiden 

kanssa: 

 

”Hyvä henki, hyvä ilmapiiri. Joustavuus puolin ja toisin.” 

 

Joidenkin asiakkaiden toimettomuus vaikutti myös työilmapiiriin yrityksessä. Joissa-

kin projekteissa on ollut puitteita työilmapiirissä, mutta niitä ei haluta tuoda julki. 

Pientä erimielisyyttä ja kitkaa työilmapiirissä on myös tuonut asennuskeikoille lähtö, 

sillä lähtijät eivät välttämättä ole aina halukkaita lähtemään.  

 

Vastauksista saa sellaisen kuvan, että pääosin koko yritys on sitä mieltä, että työilma-

piiri on niin hyvää yrityksessä, että sitä ei tarvitse lähteä kehittämään miltään osin.  

 

Kysymys 9 Miten tieto kulki yrityksen sisällä, kun keskusteltiin projektin tehtä-

vistä ja työn etenemisestä? 

 

Henkilöstö on vastausten perusteella kyllästynyt siihen, että tieto ei kulje yrityksen 

sisällä ja tiedonsaanti on hankalaa, paitsi niissä projekteissa joissa valmistettiin proto-

tyyppiä: 

 

”Tieto kulki kohtalaisesti. Aliarvioitiin tiedonsiirron tarvetta.” 

 

Purku- ja maanantaipalaverien ansiosta tieto kulkee paljon paremmin projekteissa. 

Käydään yksityiskohtia lävitse pienemmissä ryhmissä useammin. Vastauksista on saa-

nut sellaisen kuvan, että joidenkin projektipäälliköiden mielestä kaikki pitäisi olla it-

sestään selvää. Tietoa tuli projekteissa paljon ja sellaistakin tietoa jaettiin, mitä ei olisi 

tarvinnut. Tietoa oli runsauden vuoksi vaikea sisäistää. Suunnitteluun liittyviä muu-

toksia tulee aina joskus, mutta niistä olisi hyvä informoida mahdollisimman pian. Näin 
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ei ole, vaan tieto jää jonnekin yrityksen sisälle eikä kulkeudu tekijöille saakka. Asen-

tajien välillä kommunikaatio toimii erinomaisesti, mutta siitä ylöspäin on vaikea saada 

tietoa keneltäkään, ellei niin sanotusti seiso selän takana ja odota vastausta:  

 

”Tieto kulki hyvin, koska tehtiin prototyyppiä.” 

 

Tietoa tarvitaan, jotta projekti saadaan onnistumaan parhaiten. Tietoa on useimmiten 

aivan liikaa, sen vuoksi tarvitun tiedonsaanti kestää. Jokainen työntekijä tietää aina 

projekteista jotakin, koska niitä käydään läpi maanantaipalavereissa. Tieto kulkee sa-

tunnaisesti reaaliajassa ja näin ollen siihen kannattaisi ehkä kiinnittää vähän enemmän 

huomiota. Kommunikointitapoja tulisi ehdottomasti kehittää, jotta saataisiin tieto kul-

kemaan kaikille esim. sähköpostitiedotteella. Lisäkyselylomakkeen perusteella vas-

tanneet olivat sitä mieltä, että viestintäsuunnitelman laatiminen voisi olla tarpeen. 

Viestintäsuunnitelmasta voisi tehdä sellaisen, että sitä voitaisiin hyödyntää kaikissa 

projekteissa. 

 

Kysymys 10 Käsiteltiinkö projekteja projektin päättymisen jälkeen?  

 

Projekteja käsitellään nykyään projektien päättymisen jälkeen ja se on todettu hyväksi 

menetelmäksi. Maanantai- ja päättymispalavereissa keskustellaan projekteista päätty-

misen jälkeen, mutta olisi hyvä myös kehittää loppuraportti asioista, joka olisi kaikkien 

luettavissa ja tarkasteltavissa. Projekteista on ennen pidetty päätöspalavereja ja tehty 

yhteenvetoja, mutta se on vain hävinnyt käytöstä ajan mittaan. Aloitusdokumentteja ei 

tehty kunnolla ja niitä jopa puuttui kokonaan. Tämä kyettäisiin estämään, jos myynti-

tilanteissa sovitut asiat dokumentoitaisiin tarkemmin ja tiedot löytyisivät projektikan-

siosta. Voisiko olla dokumentaation ammattitaidottomuutta?  

 

”Maanantaipalavereissa. Nykyään, mutta tarvitsisi olla yhteenveto, mistä voisi jäl-

keenpäin katsoa.” 

 

Dokumentointiasiakirjojen tekoa olisi hyvä harjoitella ja käyttää käytännössä. Se tulisi 

helpottamaan asioiden läpi käyntiä, työn ollessa käynnissä tai päättynyt. Arkistointi-

järjestelmän selkeyttämistä vaadittaisiin. Maanantaipalavereissa ja päättymispalave-
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reissa keskustellaan projekteista päättymisen jälkeenkin, mutta olisi hyvä kehittää jo-

kin dokumentti myös asiasta, joka olisi kaikkien luettavissa ja tarkasteltavissa. Projek-

tien päätöspalaverit ja yhteenvedon käyttäminen olisivat tarpeellisia ottaa uudelleen 

käyttöön. Projekteja tulisi käydä läpi heti projektin päättymisen jälkeen, koska on huo-

mattavissa, jos sitä ei pidetä heti se jää silloin myös pitämättä tai sitten se pidetään 

kauheassa kiireessä ja puolet asioista jää käymättä lävitse. Projektipalavereissa tulisi 

olla läsnä kaikki he, jotka ovat projektissa mukana olleet. 

4.3.3 Laadunvalvonta 

Kysymys 11 Millaisia projektit olivat työnlaadullisesti? Millaisia tuotteet ovat 

laadultaan? 

 

Pienet projektiryhmät auttoivat siinä, että työnlaatu oli erinomaista. Työnjälki oli siis-

tiä, kun työntekijät osaavat työnsä. Kun käytettiin vanhoja laitteita uusien kanssa, nii-

den projektien työnlaatu vaihteli suuresti. Kehitettiin laadullisesti laitteita suunnitte-

lussa, mutta kehitystyö jäi hieman kesken. Projektit kuitenkin onnistuivat yllättävän 

hyvin työmääriin nähden. Pintakäsittely oli huonompaa ennen kuin vaihdettiin ali-

hankkijaa:  

 

”Hyviä, tyytyväinen alihankkijoihin.” 

 

”Olisi voinut olla parempiakin, koska meni osina eikä koottuna.” 

 

Projektien yhteenvedon uudelleen käyttöönotto päivitetyllä versiolla tulisi paranta-

maan työnlaatua merkittävästi. Mekaniikkasuunnittelulle tarvittaisiin lisää resursseja, 

jotta saataisiin tehtyä hyvä malliarkisto, mekaniikkasuunnittelun helpottamiseen. Tä-

män voisi suorittaa esimerkiksi opinnäytetyönä. Voitaisiin kehittää samalla enemmän 

myyntivaltti koneita, joilla saataisiin lisättyä menekkiä. Vaadittaisiin selkeämmät työ-

listaukset ja sähköistyksen kehittämistä, jotta johdinvetoja olisi vähemmän. Lähtötie-

tojen puutteellisuus, haastavuuksien aliarviointi ja aikataulutus vaikuttavat suurelta 

osin myös laadullisuuteen. 
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Kysymys 12 Toimiko logistiikka? 

 

Logistiikka toimii vastausten perusteella kaikin puolin erinomaisesti, lukuun ottamatta 

joitakin puutteellisia lähetysten valmisteluja. Näissä tapauksissa laitteet ovat tulleet 

väärässä järjestyksessä asennuspaikoille. Logistiikan järjestelyä on loppujen lopuksi 

aika vähän, koska pyritään siihen, että asentajien mukana kulkeutuisi mahdollisimman 

paljon osia. Jos mahdollista, tilataan asennuspaikalle suoraan sellaiset komponentit, 

joita ei tarvitse testata kuin vasta lopputarkastuksen yhteydessä. Yrityksessä pyritään 

siihen, että kaikki laitteet ja komponentit lähtisivät kerralla. Lastaussuunnitelmat teh-

dään aina, kun laitteet menevät ulkomaille tai kuljetusyritys on ulkomaalainen. Las-

tauksista tai suunnitelmista ei ole koskaan tullut mitään negatiivista palautetta:  

 

”Tehdään lastaussuunnitelmat ulkomaisille yrityksille, kun tavarat/laitteet menevät ul-

komaille.” 

 

Lisäkyselystä saatujen kehitysehdotuksien joukosta saatiin ehdotus kehittää toimituk-

set yksinkertaisemmiksi.  

 

Kysymys 13 Miten asennustöitä valvottiin asennuspaikoilla? 

 

Asentajat valvovat useimmiten itse, mutta sellaisiakin projekteja on, joissa projekti-

päälliköt valvovat työtä asennuksella. Joskus asennusvalvonta jaetaan monen eri hen-

kilön kesken. Joidenkin mielestä asentajien itse valvoma on käytäntönä kaikkein paras, 

mutta joillakin työmailla on asennusvalvonta erikseen ja se on todettu erinomaiseksi 

käytännöksi: 

 

”Projektipäällikkö välillä käymässä työmailla. Asentajat valvovat pääsääntöisesti työ-

maita töiden ohessa.” 

 

Työnlaatu voisi olla parempaa, jos asentajia valvottaisiin enemmän asennuspaikoilla. 

Projektipäällikön tulisi olla enemmän asennuspaikoilla ja käyttöönotossa mukana. Vai 

onko heidän työmääränsä liian suuri, etteivät he kerkeä käydä asennuspaikoilla tar-

peeksi usein. Pieniin asioihin pystyttäisiin puuttumaan heti, jos projektipäällikkö olisi 
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paikan päällä. Tietoa asennuspaikoilla tapahtuvista asioista voisi saada enemmän. Ke-

hitystä tulisi tapahtua tällä saralla. Keskustelua päivittäisistä asioista saisi olla enem-

män ja voisi hyödyntää esim. työ WhatsApp – ryhmää.  

 

Kysymys 14 Pyydettiinkö asiakkailta asiakastyytyväisyys palautetta? Jos ei pyy-

detty niin pitäisikö pyytää? 

 

Palautetta annetaan, mutta suurin osa palautteesta ei tavoita asentajia vaikka asentajat 

haluaisivat palautetta. Negatiiviseen palautteeseen reagoidaan herkemmin kuin posi-

tiiviseen palautteeseen. Helposti saattaa tulla sellainen olo, että onko projekteista kos-

kaan mitään positiivista sanottavaa. Työn tyytyväisyystakuu tulee heti taikka vähän 

viiveellä päälliköille, mutta harvemmin he kertova sitä tekijöille. Osa työntekijöistä on 

sitä mieltä, että mahdetaanko palautetta edes pyytää:  

 

”Ei ole kuultu. Epäilen, että ei ole pyydetty. Ei ole ainakaan korviin kantautunut. Saisi 

tulla asentajille asti.” 

 

Palautteenantomenetelmiä olisi hyvä pohtia. Hyviä menetelmiä olisi esim. sähköinen 

palautteenanto kerran kuussa. Niin sanottua asiakaspalautekyselyä ei ole, eikä tiedetä 

haluttaisiinko sellaista edes, mutta jonkinlainen erillinen palautteenanto projektin pää-

tyttyä olisi hyvä lisä projektien arvioimisen kannalta ja lisäksi sen voisi aina liittää 

projektikansioon loppuraportin kanssa. Lisäkyselylomakkeissa se sai myönteisiä ää-

niä. Myös palautteenanto foorumia ja palautepostilaatikkoa suositeltiin kokeiltavaksi. 

4.3.4 Kokouskäytännöt 

Kysymys 15 Koettiinko kokouksia olevan riittävästi? 

 

Kokouksia on riittävästi monen mielestä, mutta suurin osa on kuitenkin sitä mieltä, 

että niitä pitäisi olla enemmän. Joskus kokouksia tarvittaisiin enemmän, mutta välillä 

niitä on aivan liikaa: 

 

”Kyllä oli riittävästi!” 
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”Ei ollut kokouksia ollenkaan. Alkupalaveri olisi tarvinnut dokumentoida paremmin 

sovitut asiat.” 

 

Palavereja saisi olla enemmän, tietenkin asiaa voitaisiin huomioida projektikohtaisesti. 

Projektia suunniteltaessa pitäisi olla suunnitelma, kuinka paljon kokouksia tarvitsisi ja 

tärkein niistä olisi suunnittelupalaveri. Suunnittelupalavereissa tulisi olla mukana 

kaikki projektiin liittyvät henkilöt sopimassa asioista, jotta alkupalaverien tiedot saa-

taisiin sovittua tarkemmin. 

 

Kysymys 16 Tehtiinkö kokouksista memo läsnäolijoiden kommentoitavaksi? Oli-

siko se tarpeen? 

 

Välillä tehdään vastauksien mukaan ns. memo sovituista asioita ja joskus sitä kom-

mentoidaan. Jollei kommentoitavaa ole, niin tehdään lopullinen versio:  

 

”Kyllä tehdään paperille sovituista asioista. Tarpeen tullen tehdään.” 

 

”Ei tehdä. Muistiinpanoja ainoastaan.” 

 

Olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kaikki kokouksista tulleet dokumentit kir-

joitettaisiin puhtaaksi ja liitettäisiin projektikansioon, jotta ne olisivat kaikki samassa 

paikassa.  

 

Kysymys 17 Oliko kokouksien kululle olemassa pohja? Olisiko siihen jotain lisät-

tävää? 

 

Yrityksen kokouksissa käytetään jonkin näköistä pohjaa, mutta jokaisesta kokouksesta 

ei ole pöytäkirjaa. Tällä hetkellä, kun kokouspohjaa käytetään, se on asiakkaan puo-

lesta käyttöön otettu:  

 

”Joissakin on jonkin sortin pohja ja ehkä ihan hyväkin.” 

 

Täytyisi laatia yritykselle oma asialista, jota käytettäisiin jokaisessa projektissa. 
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4.3.5 Koekäyttö 

Kysymys 18 Oliko koeajoja? Tehtiinkö työnaikana vai lopputarkastuksen yhtey-

dessä? 

 

Koeajoja tehtiin sekä työnaikana että lopputarkastuksen yhteydessä. Koeajot suoritet-

tiin niin hyvin kun kyettiin, jos virheitä tuli ne pyrittiin korjaamaan ennen lähettämistä 

asennuspaikoille. Koeajoja pyritään aikatauluttamaan todella paljon, mutta niihin saisi 

panostaa entistä enemmän vielä varsinkin, jos käytetään asiakkaiden vanhoja laitteita. 

Koeajojen lisäksi ennen asennuspaikoille lähettämistä suoritetaan pakolliset sähkömit-

taukset, tarkastetaan turvallisuustarkastukset, jotka suorittaa oman tarkastajan lisäksi 

ulkopuolinen tarkastaja. Turvallisuustarkastuksia tässä laajuudessa ei kylläkään tehdä 

jokaisella työmaalla, vaan ne ovat sitten poikkeustapauksia. Turvallisuustarkastukset 

tarkastetaan aina jossain määrin. Asennuspaikoilla pyritään tekemään vielä paljon koe-

ajoja, ennen kuin laite luovutetaan:  

 

”Pyritään koeajamaan ennen asennuspaikalle lähettämistä ja vielä käyttöönottovai-

heessakin.” 

 

Kehittämistä vaadittaisiin aikataulumuutoksiin, jotta saataisiin tarpeeksi aikaa koe-

ajoille ennen asennuspaikoille lähettämistä. Asennuspaikoilla suoritetaan myös koe-

ajoja. Jos laitteita ei koeajeta hyvin, se voi kostautua projektin valmistumisen ajankoh-

dassa. Pahimmassa tapauksessa se maksaa lisää kuluja yritykselle.  
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4.3.6 Työturvallisuus 

Kysymys 19 Tapahtuiko projektien aikana sairaslomaan johtanutta työtapatur-

maa? Kerättiinkö läheltä piti raportteja? Pitäisikö tällainen käytäntö tulevaisuu-

dessa olla? 

 

Yrityksen projektien aikana ei esiintynyt yhtään työtapaturmaa, joka olisi johtanut sai-

raslomaan. Läheltä piti -tilanteet käydään aina lävitse, koska turvallisuus on etusijalla. 

Useimmissa kohteissa on tiukat vaatimuksetkin niiden suhteen. Läheltä piti – raport-

teja ei kerätä. Osa henkilöstöstä on sitä mieltä, että ehdottomasti tarvitsisi olla tällainen 

käytäntö, koska niin voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä vakavia tapaturmia. Johdolta 

ei salata läheltä piti -tilanteita. Osassa projekteissa työsuojelu oli todella vaativaa ja 

tämä seikka vaikutti todella paljon työilmapiiriin ja asiakkaan kanssa yhteistyössä toi-

mimiseen:  

 

”Ei tapahtunut. Ei olisi pahitteeksi kerätä raportteja.”  

 

Lisäkyselylomakkeiden kommenttien perusteella läheltä piti -raportteja pitäisi alkaa 

keräämään, jotta saataisiin nostettua riskejä paremmin esiin ja estettyä mahdolliset ta-

paturmaan altistavat riskit.  

4.3.7 Työyhteisön kehittäminen 

Kysymys 20 Mitä muuta projektin onnistumiseen tarvittiin? 

 

Vastauksista kävi ilmi, että projektin onnistumiseen tarvitaan hyvä kokonaisuus, hyvä 

projektin valvonta, hyvä työnmäärä suhteessa työntekijöiden määrään, onnistunut ai-

kataulu, esisuunnittelun tärkeys, koekäyttöä riittävästi jolloin loppuasennus on help-

poa, lähtötietojen oikeellisuus sekä huolellisempi valmistautuminen käyttöönottoon. 

Materiaalien testauksen aikataulutuksen huomioiminen olisi tarpeellista, jotta ennen 

tuotannon alkua ja perusteellista testaamista olisi tarpeeksi aikaa. Mahdollisten puut-

teiden korjaamiseen olisi hyvä varata tarpeeksi aikaa suunnitteluvaiheessa: 
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”Aikataulun hyvin meneminen ja myyntipalaverien sujuminen ongelmitta. Lopputu-

lokseen tyytyväinen.” 

 

Projektin alkaessa lähtötiedot ovat tärkeitä suunnittelussa. Tällaisia tietoja ovat esi-

merkiksi: Layout positiot, komponenttivaatimukset, linjan korkeudet ja nopeudet. 

Layoutteihin tulisi saada alusta lukien tarkat, yksityiskohtaiset positionumerot ja samat 

myös erittelyyn. Linjanosille olisi hyvä saada tarkemmin tavaran dimensioita, ainakin 

muutoskohtiin. Kehityslomakkeen kerääminen olisi aika ajoin hyvä, jotta saataisiin 

kaikilta uusia ideoita.  
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5 TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Lähiaikoina projektityöskentelyn kehittäminen on ollut suuren valvonnan alla ja työ-

menetelmiä on yritetty kehittää mahdollisimman paljon. Kehittämisen myötä suunnit-

telu, asentajien työmenetelmät, hitsaustyön väheneminen, nopeus ja kustannustehok-

kuus ovat parantuneet merkittävästi entisestään ja koko ajan ollaan menossa vielä pa-

rempaan suuntaan. Uusien kehitysehdotuksien toteuttamiseen on kiinnitetty erityisen 

paljon huomiota, koska halutaan pitää kiinni yritysideasta. Yritysideaa kehitetään ko-

koajan enemmän toimivammaksi, jotta pysytään mukana kehityksessä. 

 

Suurimmat työyhteisön ongelmat liittyivät kommunikointiin ja dokumentointiin. 

Haastatteluista käy hyvin ilmi, minkälainen työyhteisö yrityksessä on ja millaisia puut-

teita heidän työssään oli havaittavissa. Yritys käyttää paljon alihankkijoita. Osaval-

mistus on kokonaan ulkoistettua. Suunnittelu ja asennus tehdään pääosin oman yrityk-

sen työntekijöiden kesken. Asennuksilla käytetään joskus ulkoista työvoimaa lisä-

apuna. Haastatteluiden perusteella työntekijät olivat sitä mieltä, että työmäärä on liian 

suuri suhteutettuna yrityksen henkilökunnan määrään. Myös liian pienet resurssit as-

karruttavat.  

 

Suurin työkertymä näyttäisi painottuvan projektipäälliköille. Tarvittaisiin jonkinlaisia 

toimintoja siihen, että saataisiin kaikkien kiinnostuminen kehittämiseen heräämään. 

Ennen kaikkea projektipäälliköiden tulee näyttää esimerkkiä siinä, että he ovat haluk-

kaita kehittymään omassa työssään entistäkin paremmiksi, jotta muut työntekijät seu-

raavat heidän antamaansa positiivista asennettaan kehittämiseen. 
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Haastatteluiden avulla saatiin selville kehitysideoita, jotka ovat kerättynä seuraavaan 

taulukkoon yhteenvedon omaisesti (Taulukko 3.).  

 

Taulukko 3. Kehitysideoiden yhteenveto. 

 

Yrityksen mielestä kehitysideaehdotukset voisivat olla juuri sellaisia, joilla voisi koit-

taa parantaa työyhteisöä entisestään.  

 

 

 

 

 

KEHITYSIDEOIDEN YHTEENVETO 

• Projektien esisuunnittelun tärkeyden huomioiminen, lähtötietojen oikeelli-

suus. 

• Kehityslomakkeen kerääminen. 

• Läheltä piti -raporttien kerääminen. 

• Aikataulujen kehittäminen. 

• Yrityksen kokouksille oma asialista, jota käytettäisiin jokaisessa projektissa.  

• Dokumentoinnin tärkeys. 

• Palaverikäytäntöjen kehittäminen. 

• Palautekäytännöt, palautteenanto foorumilla ja palautepostilaatikolla. 

• Asennusvalvonnan tehostaminen. 

• Toimitusten yksinkertaistaminen. 

• Projektien yhteenvedon uudelleen käyttöönotto päivitetyllä versiolla tulisi 

parantamaan työnlaatua. 

• Lisäresurssien hankinta. 

• Myyntivalttikoneiden kehittäminen. 

• Kommunikointitapojen kehittäminen. 

• Viestintäsuunnitelman laatiminen. 

• Seurantajärjestelmän käyttöönotto. 

• Projektisuunnitelman kehittäminen. 
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Seuraavissa pylväskaavioissa (Kuvio 1.), (Kuvio 2.), (Kuvio 3.) ja (Kuvio 4.) on koot-

tuna lisäkyselyistä saatujen tulosten yhteenvetoja. 

 

Kuvio 1. Lisäkyselyn yhteenveto työilmapiirin liittyvistä vastauksista. 
 

Yhteenveto työilmapiirin liittyvistä vastauksista (Kuvio 1.) halutaan käyvän ilmi, että 

työilmapiiri projekteissa on todella hyvä mutta kehitystä kaivattaisiin kommunikoin-

tiin ja kannustamiseen. 

Kuvio 2. Lisäkyselyn yhteenveto viestintään liittyvistä vastauksista. 
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Kaaviosta (Kuvio 2.) käy hyvin ilmi, että viestintää tulisi vastanneiden mielestä kehit-

tää. Viestintäsuunnitelman laatimisesta oltiin monta mieltä, mutta vastauksien perus-

teella vastanneista suurin osa oli sitä mieltä, että viestintäsuunnitelman laatiminen olisi 

tarpeellista. Kaaviosta käy myös ilmi, että ajantasaisen tiedon lisädokumentoiminen 

olisi vastanneiden mielestä tarpeellista. 

Kuvio 3. Lisäkyselyn yhteenveto viestintään liittyvistä vastauksista. 

 

Kaaviosta (Kuvio 3.) saadaan käsitys siitä halutaanko yrityksessä aloittaa dokument-

tien käyttö palautteenannon helpottamiseksi. Vastanneet olivat sitä mieltä, että jatkuva 

palautteenanto Foorumin ja sähköisen palautteenannon käyttöä suositeltiin kokeilta-

vaksi.  
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Kuvio 4. Lisäkyselyn yhteenveto projektiin liittyvistä vastauksista. 

 

Kaaviossa (Kuvio 4.) yritetään saada käsitys siitä miten projektit onnistuvat. Kyselyyn 

vastanneet olivat sitä mieltä, että tiedonanto projektin päätyttyä on riittävä. Viikkopa-

laverien tärkeys käy kaaviosta hyvin ilmi. Viikkopalavereja käytetään jo maanantai-

palaverien muodossa. Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että projektien seurantaan 

tarkoitettujen dokumenttien ja järjestelmien päivitys olisi tarpeellista. 

 

Aiheena projektityöskentelyn kehittäminen oli minulle erinomainen. Projektityösken-

tely itsessään kiinnostaa minua tulevaisuuden työnä ja olen aina ollut kiinnostunut joh-

tamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Teoriaosuuksiin valitsin sekä tutkimuksen, 

että oman kiinnostuksen kohteeni kannalta aiheet, jotka sopivat työhöni. Tutkimus 

opinnäytetyönä onnistui erittäin hyvin ja oppimista tapahtui. Jatkopohdintana yritys 

haluaisi tietää oman kehittämisensä lisäksi, miten sen käytännöt suhtautuvat muihin 

vastaaviin yrityksiin. Aiheesta saisi kirjoitettua varmasti jo diplomityön. 
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