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1 Johdanto 

Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa käsitellään aiheen valikoitumista, tutkimuksen lähtöti-

lannetta ja kehittämistarpeita, opinnäytetyön tavoitteita, opinnäytetyön rakennetta ja ra-

jausta, tutkimusmenetelmää sekä keskeisiä käsitteitä.  

Projektien onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että yrityksellä on yhteinen toiminta-

malli. Yhteisen toimintamallin saavuttamiseksi yrityksellä on hyvä olla ohjeistus, jota jokaisen 

tulisi pyrkiä noudattamaan mahdollisimman hyvin. Ohjeistuksena voi toimia esimerkiksi pro-

sessikaavio, jolla on lukuisia hyötyjä yritykselle. Prosessikaavion avulla työntekijöiden tehok-

kuus lisääntyy, työvaiheita ei ohiteta sekä tietysti virheitä tulee vähemmän.  

Opinnäytetyön aihe on hyvin pinnalla jatkuvasti projektimyyntiä suorittavien yritysten keskuu-

dessa. Opinnäytetyön aihe on myös erittäin sopiva minun koulutukseni lopputyöksi ja tuo tällä 

tavalla hyvin paljon lisäarvoa projektille. Tekijä saa myös syvemmän käsityksen työpaikan ny-

kyisistä toimintatavoista sekä siitä, että mihin yrityksen tavoitteet tähtäävät. Tavoitteena on 

myös oppia muita uusia asioita ja saada uusia näkökulmia omaa urapolkua katsellen.  

1.1 Aiheen valikoituminen 

Opinnäytetyön aiheen ehdotus tuli yritykseltä. Ehdotus tuli hyvään aikaan, koska opinnäytetyö 

alkoi olla minulle ajankohtainen. Aiheen valinta perustuikin tarpeelle, jonka kaavaili Teca 

Oy:n uusi toimitusjohtaja Kari Lindroos joulukuussa 2018. Yrityksellä on toiveena muotoutua 

tulevaisuudessa yhä enemmän projektitaloksi, joka vaatii yrityksen selkeän yhteisen linjauk-

sen, hyvää organisointia sekä tietysti lukuisia virheettömiä projekteja. Ongelma oli yritykselle 

erittäin ajankohtainen ja tämän vuoksi loistava kehityskohde. Minulle aihe oli täydellinen pro-

jektinjohtaja painotteisen Liiketalous-koulutuksen lopputyöksi. Projektienhallinta ja projekti-

johtaminen ovat myös omia kiinnostuksen kohteitani.  

Minä olen työskennellyt toimeksiantajalla vuodesta 2017 asti, jonka takia opinnäytetyön teke-

minen tutulle yritykselle tuntui erittäin helpolta valinnalta. Tutusta ympäristöstä, työpaikan 

kulttuurista, talosta sekä henkilöstöstä oli pelkästään etua opinnäytetyötä tehdessä. 
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1.2 Lähtötilanne ja kehittämistarpeet 

 

Yrityksen toiveena on siipien laajempi levittäminen projektimyynnin puolella. Yrityksen pro-

jektimyynti on pari vuotta ollut pienessä kasvussa, jonka vuoksi on hyvä aloittaa kehittäminen 

ajoissa. Yrityksellä ei ole ollut aiemmin selkeää yhtenäistä linjausta, jota projektien edetessä 

seurattaisiin. Prosessikaavion luominen projektien toimintamalliksi tulisi siis tarpeeseen. Pro-

sessikaavion tärkein kohta on se, että siitä näkee, kuka on milloinkin vastuussa projektin ede-

tessä. Projektipäällikön tiedostaminen isoissa projekteissa on hyvin vaikeaa, kun työtä pitää 

kuitenkin pystyä delegoimaan. Opinnäytetyön aloittamishetkellä yrityksellä ei siis ollut mitään 

prosessikaaviota, jota projektien edetessä seurattaisiin. Aiemmin projektit on suoritettu työn-

tekijöiden vankalla kokemuksella ja taidolla ilman mitään varsinaista manuaalia.  

 

1.3 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

 

Opinnäytetyön päämääränä on saada selville, että kuinka yrityksen projektimyynnin prosessin 

kuuluisi johtajien sekä henkilöstön mielestä edetä, ja luoda siitä selkeä prosessikuvaus yrityk-

sen projektimyynnin tueksi. Prosessikuvaus tehdään uimaratamallimaiseen taulukkoon, joka 

on luotu nykyisten työntekijöiden haastattelujen perusteella. Haastattelut toteutetaan ren-

toina keskusteluina, jotta tietoa kertyy mahdollisimman paljon. Haastattelukysymykset liitty-

vät projektien etenemiseen liittyviin kysymyksiin, vaiheisiin, vastuuseen, haasteisiin, puuttei-

siin sekä muihin vaikuttaviin tekijöihin.  

Haastattelut luovat minulle selkeän kuvan yrityksen sisäisestä toiminnasta, jonka myötä joh-

don avustuksella päätetään virallinen linjaus. Haastatteluiden vastausten perusteella pyritään 

luomaan mahdollisimman toimiva prosessia kuvaava kaavio. Kaaviolle oli tarvetta heti, jonka 

takia kaavio annettiin yritykselle käytettäväksi jo helmikuun lopussa 2019 heti sen valmistut-

tua. Haastattelut järjestettiin 2019 vuoden tammikuun ja helmikuun aikana. Prosessikuvaus 

on todella laaja käsite, jonka takia rajauksessa täytyi pitää selkeät mittasuhteet. 

 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö muodostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisen luvun myötä tulisi lukijalle muodos-

tua kokonaiskuva opinnäytetyöstä sekä itse tutkimuksesta. Ensimmäinen luku käsittelee opin-

näytetyön tavoitteita, taustaa, tarvetta sekä siinä käytettyjä tutkimusmenetelmiä.  

Toisessa luvussa perehdytään opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen. Luku perustuu teo-

riatietoon, joka on peräisin eri lähteistä. Toisessa luvussa perehdytään myös tarkemmin teki-

jöihin, jotka tekevät prosessin.  
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Kolmannessa luvussa tutustutaan opinnäytetyön toimeksiantaja Teca Oy:n. Tässä luvussa ava-

taan myös vähän yrityksen historiaa, liikeideaa ja liiketoimintaympäristöä, jotta yrityksen 

tausta tulisi vähän tutuksi lukijalle.  

Neljäs luku sisältää itse tutkimusosuuden sekä sen suunnittelun. Viidennessä luvussa analysoi-

daan tutkimustulokset. Kuudennessa eli viimeisessä luvussa on luonnollisesti yhteenveto.  

Kuvio 1 kuvaa opinnäytetyön rakenteen. 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Opinnäytetyön rakenne 
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1.5 Tutkimusmenetelmät  

 

Opinnäytetyön tutkimuksen menetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, koska johdon kanssa 

päätimme sen tuovan minulle eniten ymmärrystä sekä huomattavasti lisää syvyyttä vastauk-

sille. Päätökseen vaikutti myös se, että haastateltavia työntekijöitä ei ollut kovin montaa, jo-

ten haastatteluihin voisi panostaa enemmän aikaa. Työntekijästä saa teemahaastattelulla hy-

vän otteen ja keskusteleminen on tietysti myös helpompaa, kun haastateltava on fyysisesti 

läsnä. Valitettavasti yksi haastatteluista täytyi järjestää Skype-applikaation yhteydellä, koska 

haastateltava sattui olemaan työmatkalla. Haastattelujen alussa tulisi selvittää, että kuinka 

projektit nykyään suoritetaan. Prosessin pohjan luomiseksi yksi työntekijöistä haastateltiin 

kaksi kertaa. Ensimmäisen haastattelun jälkeen muilla haastatteluilla kaavio muokkaantuisi 

siten, että prosessikuvauksesta tulisi yrityksen toimintaan sopivan. Tämä taas vaikeutti haas-

tattelujen suunnittelua, koska joitakin herääviä kysymyksiä ei pystynyt luonnollisesti suunnit-

telemaan etukäteen.  

 

Teemahaastattelun myötä ongelmana oli myös luonnollisesti aiheessa pysyminen, koska aihe 

on erittäin laaja ja sitä on kuitenkin katsottava laajakatseisesti, mutta pysyttävä tietyissä ra-

joissa. Teemahaastattelussa oli todella paljon hyviä puolia, koska sillä tuli esiin myös hyvin 

paljon uusia näkökulmia ja kysymyksiä, jotka antoivat lisää syvyyttä tutkimukselle. Haastatte-

luissa yksi selkeästi tärkeimmistä asioista minulle oli se, että ihmiset suhtautuivat asiaan va-

kavasti.  

Sain haastateltavaksi kaikki haluamani haastateltavat, joten vastauksia saatiin kaikilta halu-

tuilta asianomaisilta. Tutkimus suoritettiin tallentamalla ääninauhalle haastattelu sekä muis-

tiinpanoja kirjoittaen. Ääninauhalta tärkeimmät kommentit siirtyivät Exceliin analysoitavaksi, 

josta ne siirrettiin myöhemmin itse kaavioon. Tutkimuksen analysoinnissa myös omaa koke-

musta projektimaailmasta käytetään hyödyksi.  
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2 Prosessikuvaus ja sen hyödyt 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää teoriatietoa. Lähteenä on käytetty 

alaan liittyvää teoriatietämystä internetlähteistä. Prosessilla tarkoitetaan toimintatapaa, 

jolla on selkeä alku ja loppu. Prosessi toistuu usein ja melkein aina samankaltaisena. (Jyväs-

kylän yliopisto 2009.)  

Prosessikuvaus on yritykselle erittäin tärkeä ja olennainen asia, koska se on kuitenkin toimin-

taohje toistuvista toimenpiteistä. Tarkistuslistalla on paljon hyötyjä, kuten esimerkiksi aika-

tauluttamisen helpotus sekä muistikapasiteetin säästäminen. Nämä lopulta johtavat stressin 

vähenemiseen ja tunteeseen, että homma on hallussa. (Tiski 2016.)  

2.1  Liiketoiminnan kehittäminen 

Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on elintärkeää, jotta yritys pysyy markkinoiden kovassa 

kilpailussa mukana. Yritystä pystytään kehittämään monella erilaisella tavalla. Liiketoiminnan 

kehittäminen ei aina kuitenkaan vaadi kalliiden konsulttien läsnäoloa, vaan yrityksen omat 

työntekijät ja työympäristö voivat luoda hyviä kehitysideoita. (Kari Leisma 2017.) Yrityksen 

toiminnan kehittämistä tapahtuu yrityksessä eri tasoilla, jonka takia henkilöstön arjessa kehi-

tystavat näkyvät eniten. Liiketoiminnan kehittäminen on tahtotilasta riippuvaa, se on enem-

män kuitenkin itse toteuttamisesta kiinni. (Riku Väisänen 2017.) 

2.2 Projektin vetäjä 

Projekteilla on hyvä olla aina vastuussa oleva henkilö eli projektipäällikkö. Projektipäälliköllä 

on monenlaisia vastuualueita, mutta hänen tärkein työnsä on se, että hän vastaa oikeanlaisen 

lopputuotteen valmistumisen aikamääreissä. (Juhana Huotarinen 2012.) 
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3 Teca Oy 

Tässä luvussa perehdytään opinnäytetyön toimeksiantaja Teca Oy:n taustaan. Luvussa syven-

nytään yrityksen historiaan, liikeideaan sekä kulttuuriin. Lopulta kurkkaamme vielä yrityksen 

liiketoimintaympäristöön.  

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Teca Oy. Opinnäytetyön tekemisestä sovittiin jo yri-

tyksen edellisen toimitusjohtajan Harri Välimaan kanssa, joka kuitenkin erosi virastaan 

31.08.2018. Uudeksi Tecan toimitusjohtajaksi valikoitui Kari Lindroos 10.09.2018, kuka myös 

lopulta 2018 vuoden lopussa keksi tämän opinnäytetyön aiheen. Kari siirtyi Kontram Oy:stä, 

jossa hän työskenteli Business Unit Managerina sekä johtoryhmän jäsenenä.  

3.1 Historia  

Tecan historia alkaa jo vuodesta 1938, jolloin aloitti yritys nimeltä Tecalemit Oy. Yritys on 

muokkaantunut Tecaksi lukuisien yritysmuutosten myötä. Yritys nimeltä Tecalemit Filtration 

ja Tecalemit Oy yhdistyivät vuonna 2009. Yritykset päättivät ottaa Tecalemit Enviromentin 

nimekseen vuonna 2013, mutta vain vuotta myöhemmin Environment päätettiin yhdistää 

Tecalemit Industrialin kanssa, josta sitten tuli itse Teca Oy. Tecalemitistä tuli vuonna 2001 

osa kansainvälistä Indutrade AB-konsernia, johon Teca kuuluu vielä tänäkin päivänä. (Tecale-

mit 2019.) (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 2019.) (Teca 2019.) 

 

Kuvio 2: Tecan historia 
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3.2 Liikeidea   

 

Teca Oy on teollisuustuotteiden maahantuoja. Heidän ydintoimintansa perustuu laajaan ja 

laadukkaaseen tuotevalikoimaan sekä kattaviin toimialakohtaisiin ratkaisukonsepteihin. Tecan 

palveluihin kuuluvat tekniset tukipalvelut ja laajat huoltopalvelut asiakkaan tarpeiden mukai-

sesti. Huoltopalvelut kattavat kaikki yrityksen edustamat tuotemerkit ja järjestelmät. (Finder 

2019.) (Teca 2019.) 

 

Kuvio 3: Teca Logo (Teca 2019.) 

 

 

3.3 Liiketoimintaympäristö 

Tecan päätoimipaikka sijaitsee Vantaan Petikossa aivan Kehä III:n läheisyydessä. Toimistotilat 

ovat vuokrattuja, mutta tilat ovat todella moderneja ja käytännöllisiä. Toimistossa työskente-

lee useita kymmeniä työntekijöitä. Tecan henkilöstömäärä vuonna 2017 oli 54. Konttorin li-

säksi Vantaan toimipisteeltä löytyy iso varasto sekä huoltokeskus. Yrityksen sijainti on valittu 

logistisin perustein. Helsinki-Vantaan lentoasemalta Petikkoon ajaa 15 minuutissa, mikä on 

maahantuonti yritykselle todella hyvä ja tärkeä yhteys. (Finder 2019.) (Google Maps 2019.)  

 

Tecalla on myös aluekonttori Jyväskylässä sekä Vaasan Mustasaaressa. Molemmat pisteet si-

jaitsevat taktisesti teollisuusalueella. Jyväskylän toimintapisteellä on myös huoltopiste ja 

Vaasassa on tuotantoa, jotka molemmat helpottavat yrityksen toimintaa suuresti. Tecalla on 

toimintaa laajasti ympäri Suomea, jonka vuoksi on hyvä, että toimipisteitä löytyy muualtakin 

kuin Vantaalta. (Teca 2019.) (Finder 2019.) 
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Kuvio 4: Petikko Google Maps (Google Maps. 2019.) 

  

 

3.4 Teca Oy:n kulttuuri 
 

Tecalla on hyvä työpaikan kulttuuri. Kulttuurilla tarkoitetaan tässä yhteydessä käytöstapoja, 

toimintatapoja sekä henkilökohtaisia arvoja. Tecan arvomaailmaan kuuluu hyvät käytöstavat, 

muiden kunnioittaminen sekä hyvä asenne. Yleisiä hyviä käytöstapoja noudatetaan yrityksessä 

erittäin hyvin ja se näkyy arkisissa työpäivissä esimerkiksi kahvitauolla. Kokemuksen tuomaa 

viisautta ja hyvää asennetta siirretään myös asiakkaiden suuntaan. Tämän vuoksi työilmapiiri 

onkin yleisesti ottaen ihan hyvä. Toisia yritetään kannustaa onnistumisiin ja negatiivinenkin 

palaute osataan antaa varsin kypsästi.  

Yrityksessä työntekijöillä riittää kokemusta, joka myös näkyy ryhmädynamiikassa. Ihmiset 

ovat sanavalmiita ja osaavat sosialisoida. Ryhmähenkeä tulee aina välillä yrittää parantaa ja 

yrityksellä onkin hyviä virkistyspäiviä, joissa ryhmä todellakin tiivistyy. Virkistyspäiville osal-

listujia on aina ollut paljon. Työilmapiiriä edistää johtajien tasa-arvoinen ja rento kohtelu, 

joka tarttuu selkeästi työntekijöihin. Ryhmänä työskentely sujuu helposti ja työntekijät heit-

tävät myös huumoria.  
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4 Prosessikuvauksen kartoittaminen haastattelututkimuksena 

Luvussa tutustutaan opinnäytetyön yhteydessä tehtyyn tutkimukseen, joka toteutettiin tee-

mahaastattelun muodossa. Teemahaastattelu toteutettiin suurimmaksi osaksi yrityksen kont-

torilla Tiilitiellä Vantaalla. Haastattelun kohteena toimi käytännössä kaikki projektimyynnin 

parissa työskentelevät työntekijät. Yksi kokeneimmista työntekijöistä haastateltiin kahteen 

kertaan, jotta prosessikaaviolle saatiin pohja, mistä on helppo aloittaa. Myös johdolta tuli 

oma osuus vaikutuksena työntulokseen, koska he tarkastelivat lopputulosta ja totesivat sen 

yritykselle sopivaksi. Aineisto kasattiin fyysisellä haastattelulla käyttäen apuna ääninauhuria. 

Tämän jälkeen ääninauhurin aineistoa analysoiden tärkeimmät vastaukset litteroitiin Exceliin. 

Excelissä käsitellyn aineiston pohjalta kasattiin lopullinen prosessikaavio, joka on liitteenä.  

4.1 Haastattelujen suunnittelu ja rakenne 

Haastatteluihin on aina hyvä valmistautua keksimällä kysymykset valmiiksi, jotta haastattelu-

aikaa ei mene hukkaan, vaan se tulee käytettyä tehokkaasti. Haastatteluun valmistellut kysy-

mykset tulisi olla mahdollisimman yksinkertaisia, mutta tässä tapauksessa kuitenkin sellaisia, 

että niihin ei pysty vastaamaan pelkällä joo tai ei- vastauksella. Tärkeintä haastatteluissa oli-

kin se, että syntyisi paljon kehittävää keskustelua aiheista. Haastattelujen alkuun on hyvä 

jättää aikaa myös vapaalle keskustelulle ja prosessikuvauksen yleisen ymmärryksen luomi-

selle.  

Kysymyksiä luotiin normaalille A4-paperille, jonka avulla haastattelut käytiin läpi muistiinpa-

noja ylös kirjoittaen. Kysymyksiä piti esittää ensin siten, että prosessin kaikki vaiheet tulevat 

ilmi, jonka jälkeen niiden merkitys tuli ymmärtää ja esittää niihin syventäviä avaavia kysy-

myksiä. Kysymykset pyrittiin esittämään yksinkertaisesti, jotta vastaukset tuottavat tarvitta-

vaa sekä luotettavaa tietoa. Edellä mainittujen syiden takia kysymysten pohtimiseen meni 

tovi, mutta oma kyky myöskin esittää kysymyksiä mukautuivat haastatteluiden edetessä koko 

ajan paremmaksi ja paremmaksi. Työn omanlaatuisen muodon ja laajuuden vuoksi oli erittäin 

vaikeaa tehdä opinnäytetyöstä normaali tutkimus, jotta yritys saisi haluamansa lopputulok-

sen.  

Kysymykset olivat alkuun laajoja, jonka jälkeen kohdat käytiin yksi kerrallaan läpi. Aihealu-

een laajuuden vuoksi pilkkominen ja asioiden tarkastelu eri näkökulmista oli tärkeää. Kysy-

mykset mahtuivat silti yhdelle A4-paperille, jonka avulla haastattelut vietiin lävitse. Alkuun 

tuli kysymys siitä, millä tapaa henkilö kuvailee kokonaisuudessaan yrityksen prosessin toimi-

van nykyisessä projektimyynnissä. Vastaukset tallennettiin ääninauhurille, jotta minun ei tar-

vitse muistaa pitkiä vastauksia. Vastaajista huomasi, että heidänkin mielestään toiminnan ke-

hittäminen on tarpeessa ja hyvillä vastauksilla he sitä pääsisivät myös kehittämään näkemyk-

sensä mukaisesti.  
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Laajan kysymyksen jälkeen esitettiin projektissa mukana oleviin henkilöihin kohdistuvia kysy-

myksiä, jotta heidän tärkeimmät työvaiheensa tulevat selville. Myyjiin suunnattu kysymys 

siitä, onko tarjouspyyntöjen käsittely projektimyynnin ensimmäinen selkeä vaihe, josta he 

ovat vastuussa. Kysymys kysyttiin sen takia, koska tämä kohta haluttiin merkata kaavioon, 

sillä siitä projekti yleensä lähtee käyntiin. Kysymyksistä ainoa, johon pystyi vastaamaan hel-

posti ”kyllä” -vastauksella. Seuraavaksi kysyttiin kysymys siitä, mitä muita vaiheita myyjän 

täytyy tehdä projektin edetessä ja milloin heillä on vastuu projektista.  

Seuraavana kysymys siitä, että missä vaiheessa prosessia projektipäällikkö valitaan ja milloin 

projektipäällikön työ selkeästi alkaa. Kysymyksistä tämä oli yksi tärkeimmistä, koska se luo 

selkeää näkyvyyttä siihen, että kuka on vastuussa. Vastaukset olivat hyvin laajasti esitetty ja 

vähän myöskin erilaisia toisistaan. Avoimet vastausmahdollisuudet luovat kyselylle haluttua 

leveyttä ja työntekijät selkeästi arvostivat tyyliä. Vastauksista minun vain täytyy löytää se 

ydinasia, jonka takia avoimet vastaukset eivät kuitenkaan ole helpointa analysoitavaa. Tämä 

kysymys myös aiheutti hyvin paljon lisää keskustelua, jonka myötä minulle avautui paljon uu-

sia faktoja yrityksen toiminnasta.  

Kysymyspaperilta seuraavana esitettiin kysymys siitä, että mitä kaikkea haastateltava kokee 

haasteena omassa projektityöskentelyssä. Kysymyksellä on tarkoitus saada vastaajaa katso-

maan kauempaa omaa toimintaa ja sitä myöten puutteiden havainnoinnilla luoda hyviä point-

teja. Vastaukset kysymykseen olivat lopulta melko samanlaisia, mutta myöskin jokseenkin 

odotettavissa.  

Lopuksi kysymys vielä siitä, että miltä kaavio nyt näyttää ja tuleeko mieleen mitään siihen li-

sättävää. Kysymyksellä oli tarkoitus kartoittaa sitä, että osasiko vastaaja kysyä kaikki tarpeel-

liset kaaviota kehittävät kysymykset. Ja joskus käy niin, että vastaaja haluaa sanoa jonkun 

tärkeän asian, mutta ei saa sitä sopimaan mihinkään väliin. 

 

4.2 Lähtötilanne 

Yritys kaipasi nopeasti prosessikaaviota, jota työntekijöiden tulisi noudattaa projektimyyntiä 

tehtäessä ja sen edetessä. Yrityksen johto oli huomannut projekteissa virheitä tapahtuvan, 

koska jokainen työntekijä teki asioita hieman eri tavalla, joten prosessikaavion avulla yritet-

täisiin luoda yhteistä toimintamallia. Projektipäällikön tiedostaminen on isoissa projekteissa 

hyvin hankalaa, jonka takia prosessikaavio keskittyy uimaratamallilla selkeästi näyttämään 

vastuussa olevan henkilön. Prosessikaavio on hyvä tapa luoda yhtenäisyyttä työntekijöiden ja 

projektien käyttäytymiseen. Yritys ei aiemmin käyttänyt prosessikaaviota tai muuta ohjeis-

tusta. Prosessin tärkeimmät vaiheet tulisi tutkimuksen avulla tiedustella työntekijöiltä sekä 
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esimiehiltä, joiden perusteella tulisi luoda vaiheet selkeästi kuvaava prosessikaavio. Prosessi-

kaavion tulisi olla helppo ymmärtää, jonka takia uimaratamallimuotoisuus oli toimitusjohtaja 

Kari Lindroosin mielestä hyvä vaihtoehto. Uimaratamallissa on viisi projekteissa vaikuttavaa 

tekijää, jotka ovat: Asiakas, myyjä, projektipäällikkö, tekninen palvelu sekä päämies. Kaik-

kien edellä mainittujen kohderyhmien olennaisimmat liikkeet tulisi mainita kaaviossa, ja vas-

tuussa olevan kohderyhmän tulisi nousta esiin.  

4.3 Tutkimusongelma  

Tutkimusongelman määrittämisessä pohditaan ongelmaa tutkittavan ilmiön takana. Ongel-

malle koitetaan keksiä ratkaisua ja parannuskeinoja ja haastattelussa kysymysten pitäisikin 

juuri näihin ongelmiin paneutua. Ongelman määrittäminen ei aina ole yksinkertaista, jonka 

takia asiaan täytyy uppoutua ja sitä täytyy miettiä monesta eri näkökulmasta. On myös tär-

keää muistaa pysyä ongelman ytimessä, jotta saa mahdollisimman tarkat ja laadukkaat loppu-

tulokset tutkimukselle.  

Tutkimuksen kohdeongelma, jota lähdettiin ratkaisemaan, oli yrityksen puuttuva yhteinen toi-

mintamalli projektien edetessä. Prosessikaavion luominen uimaratamalliin oli loistava idea, ja 

sitä varten suoritettaisiin haastatteluita työntekijöille, jotta saataisiin tarvittava tieto kaa-

viota varten.  
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5 Tutkimustulokset 

Tässä viidennessä luvussa tutustutaan opinnäytetyön tutkimusosion tuottamiin tuloksiin ja 

vastauksiin. Tulokset on täytynyt esittää melko yksinkertaisella tavalla, koska tutkimuksessa 

haastateltava kohderyhmä oli todella pieni ja lopputuloksen oltava hyvin selkeä laajasta ai-

heesta huolimatta. Haastattelututkimuksen tyyli oli avoimet kysymykset, jonka takia vastaus-

ten rakenne oli hieman laajempi. Haastattelussa oli myös yksi kohta, johon vastausvaihtoeh-

dot olivat kyllä ja ei. Vastausten analysointi nousee tutkimuksen huomattavasti haastavim-

maksi vaiheeksi.   

Haastattelu oli tarkoitus suorittaa kaiken kaikkiaan viiden eri työntekijän kanssa ja kaikki 

työntekijät haastattelulla myöskin tavoitettiin. Tutkimusten tulokset käsiteltiin niin, että vas-

taajien identiteetti pysyi anonyyminä.  

 

5.1 Vastaukset 

 

Tässä kappaleessa käsitellään Teca Oy:n projektityöntekijöiden vastauksia heillä suoritetusta 

teemahaastattelusta. Kappale aloitetaan etenemällä esittämällä tutkimuksessa suoritetuttu-

jen kysymysten vastaustulokset järjestyksessä. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää yri-

tykselle sopiva prosessikuvaus projektimyyntiin. Haastattelulla tavoitettiin kaiken kaikkiaan 5 

Tecan työntekijää.  

Avoimissa kysymyksissä on käytetty työntekijöiden omia lausahduksia ja adjektiiveja. Työnte-

kijöiden pitkistä kommenteista on täytynyt poimia oleellisimmat ajatukset, jotta opinnäyte-

työn rajaus on mahdollista aihealueen tiiviinä pitämiseksi. Lisäksi poiminnat on tehty niin, 

että työntekijöiden anonyymiys säilyisi. Vastauksien analysointiin on käytetty Excelin-taulu-

koita, joista pylväsdiagrammi toimi parhaiten. Pylväsdiagrammi on hyvä valinta vastausten 

analysointiin, koska siinä erot ja vastaukset näkyvät kaikista eniten.  
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Haastattelun ensimmäinen kysymys koski sitä, että miten haastateltava näkee prosessin koko-

naisuudessaan yrityksessä nykytilanteessa menevän. Vastauksen liiallisen laajuuden vuoksi 

minä kysyin muutamia selkeitä adjektiivejä, jotta litterointi olisi tästäkin kysymyksestä mah-

dollista. 

 

Kuviosta 5 huomaa selkeästi, että työntekijät kokevat epäselkeyttä ja puutteellisuutta toi-

minnassa. ”Toimiva” kommentilla tarkoitettiin sitä, että työntekijän mielestä hommat saa-

daan silti hoidettua. Tulokset olivat odotettavissa, koska projektien läpivienneissä on ollut 

haasteita. Haastateltavien vastaukset tähän kysymykseen olivat minulle todella tärkeitä oman 

ymmärryksen luomiseksi. Vastaukset ovat hieman negatiiviseen sävyyn, koska muutosta asioi-

hin toivottiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5: Nykyinen projektien läpivienti 
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Seuraava kysymys koski sitä, että onko tarjouspyyntöjen käsittely prosessin ensimmäinen 

vaihe. Kysymys on erittäin yksinkertainen, mutta helpoilla kysymyksillä oli hyvä lähteä raken-

tamaan omaa ymmärrystä. 

Kuviosta 6 huomaa helposti vastauksen olevan ensimmäinen selkeä vaihe, koska vastaajista 

100 prosenttia sanoo kyllä. Kaikki työntekijät ajattelivat tämän olevan prosessin ensimmäisiä 

vaiheita. Vastaus on erittäin ymmärrettävä, koska ilman tarjousta/kauppaa ei myöskään ole 

projektia. Yksinkertaisen vastauksen ja kysymyksen taustalle pohjautuu myyjien iso myynti-

työ, millä kauppa on mahdollisesti saatu aikaiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6: Onko tarjouspyyntöjen käsittely projektin aloittava tekijä? 
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Seuraavalla kysymyksellä kartoitettiin myyjän muita vastuuvaiheita. Vastauksissa oli hyvä 

huomata, että tuli paljon samoja asioita esiin, mutta myös työntekijöiden erilaiset näkökul-

mat näkyivät vastaustuloksissa.  

Kuviossa 7 huomaa, että asiakasstrategia, asiakastarpeen määritys sekä myynnin kirjaus olivat 

asioita, joita jokainen haastateltava sanoi melkein heti. Ne ovatkin projektin yleisimpiä vai-

heita, jotka tulee varmasti jokaisella projektimyynnissä työskentelevällä heti mieleen. Huol-

tosopimuksen tarjous on erittäin tärkeä asia myynnin jatkuvuuden kannalta, mutta tätä ei 

osattu tuoda tärkeänä esille, mikä on hieman huono asia huomata tuloksista. Kaikki muut 

asiat nousivat kyllä esille pienen keskustelun jälkeen, mutta ei huoltosopimuksen tärkeys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7: Myyjän vaiheita prosessin edetessä 
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Seuraavalla kysymyksellä oli kriittinen vaikutus siihen, minkä takia opinnäytetyötä lähdettiin 

alun perin tekemään. Projektipäällikön tiedostaminen on hankalaa ja sen takia haastatelta-

vilta kysyttiin, että milloin projektipäällikkö valitaan.  

Kuvio 8 pylväistä huomaa, että vastauksia tuli vain kahta melko samanlaista. Yli puolet oli sitä 

mieltä, että asiakastarpeen määrittämisen jälkeen projektipäällikkö tulee valita. Ja loput 

ajattelivat vain, että se täytyy heti alussa päättää, mikä on melkein sama vastaus siis. Projek-

tien läpiviemisen kannalta on tärkeää, että projektipäällikkö on melkein alusta asti perillä 

prosessista. Tämän vuoksi projektipäällikön valinta täytyy tapahtua jatkossa asiakastarpeen 

määrittämisen jälkeen. Lopulliseen prosessikaavioon (Kuvio 11) projektipäällikön valinta mer-

kattiin mustalla, jotta sen tärkeyden huomaa paremmin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8: Milloin projektipäällikkö valitaan? 
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Seuraava kysymys kiteyttää juuri niitä ongelmakohtia, joita yrityksellä on ollut projektien pa-

rissa. Haastateltavalta kysytään, mikä omassa projektityöskentelyssä on ollut haastavaa. Vas-

taukset olivat jälleen erittäin laajoja, jonka takia ongelmanydin täytyi kiteyttää pienellä ana-

lysoinnilla.  

Kuvio 9 näyttää sen, että kuinka hankalaa projektimyynnissä on erilaisten sidosryhmien keski-

näinen töiden delegointi sekä viestiminen. Delegoinnin helpottamiseksi on hyvä olla prosessi-

kaavio, jotta tietää kenen tulee tehdä ja mitä. Haastateltavat olivat jälleen melko samaa 

mieltä asiasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9: Haasteet omassa projektityöskentelyssä 
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Viimeisellä kysymyksellä haluttiin kaivaa lopulliset mielipiteet ja kommentit kaavion luo-

miseksi, jonka takia kysyttiin, että tuleeko mitään lisättävää. Tämä kysymys antoi paljon lisää 

tietoa minulle, koska kysymys aiheutti paljon keskustelua.   

Kuvio 10 avulla näkyy monta kaaviolle tärkeää kommenttia. Jokainen niistä tuli eri haastatel-

tavalta. Ensimmäinen kommentti oli yksi tärkeimmistä ja se muistutti projektin loppuun teh-

tävästä loppukatselmuksesta, mikä on aina hyvä tehdä, oli projekti sitten onnistunut tai epä-

onnistunut. Kommentit olivat kaikki erittäin hyvä ja ne näkyvät myös lopullisessa kaaviossa. 

Haastateltavat olivat hyvin mukana vielä tässäkin kohtaa haastattelua, mikä näkyy lopputu-

loksessa vain positiivisena.  

 

 

 

 

 

Kuvio 10: Tuleeko mieleen mitään lisättävää? 
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6 Yhteenveto  

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön yhteenveto, joka koostuu lopputuloksen tarkastelusta, 

johtopäätöksistä, kehitysehdotuksista, SWOT-analyysistä sekä tutkimuksen luotettavuudesta. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Teca Oy:n projektiliiketoiminnan prosessikuvaus, ke-

hittää sitä ja luoda sille prosessikaavio. Tutkimus ja prosessikaavio ovat hyviä työkaluja yri-

tykselle.  

Tutkimus erosi vähän ”normaaleista” ammattikorkeakoulujen lopputöistä, koska sille tuli 

konkreettinen selkeä lopputulos, mikä näkyy kaavio 11 muodossa alapuolella. Kaavio 11 pa-

lautettiin jo alkuvuodesta yrityksen käyttöön, mutta itse kirjoittaminen suoritettiin helmi-

kuusta toukokuuhun asti. Toimitusjohtaja Kari Lindroos oli kaavion lopputulokseen tyytyväi-

nen.  

Kaavio 11 pohjalta käytiin johdon kanssa myös viimeinen palaveri, missä se todettiin yrityk-

selle päteväksi. Palaute kaaviosta oli ainoastaan hyvää ja työntekijät kokivat ajankäytön hyö-

dyllisenä. Muutama haastateltavista myös totesi minulle, että tämän tekeminen on tosi hyvä 

juttu.  

 

 

 

 

Kuvio 11: Teca Oy:n projektien prosessikuvaus uimaratamallissa 



 25 
 

 

6.1 Johtopäätökset ja SWOT-analyysi 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Teca Oy:n nykyiset menetelmät projektimyynnissä, 

haastatteluilla löytää sen tärkeimmät vaiheet ja luoda siitä prosessikaavio. Tutkimuksesta ja 

prosessikaaviosta voi olla yritykselle hyväksi työkaluksi liiketoiminnan kehittämiselle. Tutki-

muksen avulla löydettiinkin hyviä ongelmakohtia, joiden takia projekteissa on voinut esiintyä 

vaikeuksia. Esimerkiksi vastuuhenkilön/projektipäällikön tiedostaminen, työn delegointi, kom-

munikointi sekä kaikkien vaiheiden läpikäyminen virheiden välttämiseksi nousivat isoiksi teki-

jöiksi opinnäytetyön edetessä. Haastattelujen yhteydessä havaittiin myös se, kuinka erilaista 

priorisointia työntekijöillä on, mutta positiivisena vastapainona myös paljon yhteisiä ajatuk-

sia. Suhtautuminen projektiin ja vastaanotto oli erittäin hyvää, koska yrityksessä ongelma tie-

dostetaan ja se vaatii kehittämistä.  

Tutkimuksen suurimpia ongelmia oli alueen rajaaminen, haastattelujen analysointi sekä kysy-

mysten asettelu. Kaikista suurin haaste oli se, että haastateltavien vastausten täytyi olla to-

della laajoja, jotta kaaviosta tulisi hyvä. Kuitenkin itse tutkimus taas kärsii avoimista ja le-

veistä vastauksista, jotka täytyi tiivistää.  

Alapuolella oleva kuvio esittää tutkimuksen pohjalta luotua SWOT-analyysia, jonka avulla tu-

lee ilmi tutkimuksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhkat. Vahvuudet ovat sen 

selkeät tavoitteet tuoda yritykselle jotain uutta, haastateltavien tavoittaminen sekä selkeys. 

Heikkouksina on haastateltavien vähäinen määrä, laaja alue ja avoimet vastaukset. Mahdolli-

suutena on kehittää yritystä ja parantaa heidän projektien läpivientiä. Ja uhkana se, että tut-

kimuksen tuloksia ei käytetä hyväksi tai ettei se tarjoa tarpeeksi laajaa kuvausta.   

 

Kuvio 12: SWOT-analyysi 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Projektiliiketoiminnan prosessikuvaus -tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna ja tutkimuk-

sen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin mukaan. Reliaabelius poh-

jautuu tutkimuksen kykyyn tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia ja lukuja. Kahden eri arvioi-

jan samaan tulokseen päätymisellä voidaan todeta tutkimuksen reliaabelius. Toinen tutkimuk-

sen arviointitapa on validius, joka tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata haluttua 

asiaa eli sitä mitä haluttiinkin mitata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.)  

Tutkimuksen luotettavuuden mittaaminen on hankalaa, koska vastaajia on todella vähän. Vas-

taajat silti pääsevät usein samoihin vastauksiin, jonka takia voidaan sanoa reliabiliteetin nou-

sevan hieman vastausten myötä. Haastattelun ja avoimien kysymysten hyvä puoli oli se, että 

kysymyksien vastaamisessa ei tullut väärinymmärryksiä. Haastatteluja suoritettiin 5 ja vas-

tauksia saatiin 5, joka nostaa hieman huonolta näyttävää validiteettia. Tulokset ovat kuiten-

kin selkeitä ja ne perustuvat yrityksen työntekijöiden kokemuksesta pohjautuvaan tietoon, 

jonka takia tutkimusta voidaan sanoa luotettavaksi.  
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