
Opinnäytetyö (YAMK) 

Projektijohtaminen 

2019 

 

 

 

 

 

Patrick Storberg 

PROJEKTIEN LAAJUUDEN 
HALLINTA JA MUUTOSTEN 
MERKITYS SIDOSRYHMILLE 

  



OPINNÄYTETYÖ (YAMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Projektijohtaminen 

2019 | 78 sivua, 4 liitesivua 

Patrick Storberg 

PROJEKTIEN LAAJUUDEN HALLINTA JA 
MUUTOSTEN MERKITYS SIDOSRYHMILLE 

 

Tämän kehittämistyön tavoitteena on tehostaa IT-alalla toimivan yrityksen projektiliiketoimintaa 

selvittämällä projektien muutoshallintaan liittyviä ratkaisuja sekä saada ymmärrys muutoshallin-

nan ja hallintamenetelmien vaikutuksista asiakastyytyväisyyteen. 

Kehittämistyön tutkimusmenetelmäksi valitulla kyselytutkimuksella kerättiin projektien muutoshal-

lintaan liittyviä toimintatapoja ja ominaisuuksia asiakkailta, työntekijöiltä sekä projektialalla toimi-

vilta henkilöiltä. Tutkimuskysymyksinä oli valittuna esimerkiksi projektien kohtaamien muutostar-

peiden syyt, tavat havaita muutoksia sekä projektihenkilöiden mielestä parhaat käytännöt hallita 

projektiin kohdistuvia muutoksia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 127 vastaajaa. 

Tutkimukseni mukaan jopa 57 prosenttia vastaajista oli kokenut projektin laajuuden (scopen) 

muuttumisen projektin aikana. Projekteista 44 prosenttia oli kokenut haasteita ylioptimistisen ai-

kataulun tai budjetin vuoksi. 

Projektien määrittelyvaihetta voidaan tehostaa esimerkiksi ottamalla sidosryhmät paremmin mu-

kaan vaatimusmäärittelyihin, sopimalla muutoshallintaprosessista ja hallintatavoista projektin al-

kuvaiheessa sekä mahdollistamalla asiakkaan priorisointi projektin työkokonaisuuksiin projektin 

toteutusvaiheen aikana. Erityisesti ketterät projektinhallintamenetelmät ovat tehokas tapa hallita 

projekteja, joissa on ennalta arvaamattomia tai nopeasti muuttuvia vaatimuksia. 

Tutkimustulosten avulla projekteissa voidaan ottaa huomioon paremmin asiakkaiden toiveet ja 

tarpeet sekä ottaa käyttöön parhaat käytännöt projektien muutoshallinnassa. 
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The objective of the present Master’s thesis is to improve the project business of an IT company 
by identifying solutions for change management in projects. In addition, the aim is to gain insight 
into the impact of change management and the management methods on customer satisfaction. 

A survey among customers, employees and project personnel was conducted to gather 
information concerning projects change management practices. Research questions included 
topics related to the changes in the scope of a project, the ways to observe the changes and the 
best practices for project managers to manage the encountered changes in a project. A total of 
127 respondents participated in the survey. 

According to the survey, up to 57 percent of IT projects had experienced a change in the scope 
of the project. Altogether 45 percent of the IT projects had met with challenges due to the over-
optimistic schedule or budget.  

The planning phase of the projects can be enhanced, for example, by involving the stakeholders 
in the definition of the requirements. Other factors increasing the efficiency include the approval 
of the change management process and management methods at the start of the project and the 
possibility for the customer to prioritize project work during the project implementation phase. In 
particular, agile methods have proved to be effective in projects that are subject to the changing 
scope. 

The study results can be used to make it possible for projects to take into account the expectations 
and the needs of the customers and adopt the best practices in the change management of the 
projects. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

Lyhenne Lyhenteen selitys (Lähdeviite) 

Agile Ketterät menetelmät. Ylätason termi kuvaamaan mukautuvia 
menetelmiä projekteissa, jossa ennalta arvaamattomia tai 
nopeasti muuttuvia vaatimuksia. Tavoitteena minimoida ris-
kejä keskittymällä tuloksiin lyhytkestoisissa iteraatioissa sekä 
kommunikoimaan sidosryhmien kanssa jatkuvasti projektin 
elinkaaren aikana. (Cervone 2011, 19.) 

Backlog Tuotteen kehitysjono, järjestetty lista kaikesta mitä tuot-
teessa tiedetään tarvittavan sekä ainoa lähde tuotteeseen 
toteutettaville vaatimuksille ja muutoksille (Schwaber & Sut-
herland 2017, 15). 

Change register Muutosrekisteri (SFS-ISO21500 4.3.6) 

Change request Muutosesitys, muutospyyntö, muutosehdotus on projektin ta-
voitteisiin liittyvän merkittävän muutoksen kuvaus (SFS-
ISO21500 2012 8, 38; Pelin 2011, 380.) 

EV Earned Value, Tuloksen arvo. Mitataan tehtävien valmius, 
josta lasketaan tehdyn työn alkuperäisen budjetin mukaiset 
kustannukset (Pelin 2011, 185). 

IPMA ICB International Project Management Association -yhdistyksen 
IPMPA Competence Baseline -projektijohtamisen pätevyydet 

ISIC International Standard Industrial Classification of All Eco-
nomic Activities – Toimialaluokitus (Division U.N.S. 2008) 

Kanban Metodi palvelun jatkuvaan parantamiseen ja nopeuttami-
seen. Usein kuvattuna prosessimaiseksi työnkuluksi visuaali-
sella taululla. (Measey 2015, 148–149.) 

PMBOK Project Management Body of Knowledge. PMI:n julkaisema 
opas projektin standardien ja prosessien mukaiseen johtami-
seen. (PMBOK 6ed 2017.) 

PMI The Project Management Institute 

Projektikolmio eng. The Iron Triangle, triple constraint. Projektikolmio/pro-
jektin tuloskolmio, jonka kärjet; kustannukset, aika ja laatu, 
muodostavat projektin laajuuden (Atkinson 1999, 337-338; 
Pelin 2011, 35) 

PRY Projektiyhdistys ry 

PSC Project Success Criteria, projektin onnistumisen kriteerit (Go-
mes 2016, 491.) 



Scope Baseline Laajuuden perustaso. (PMBOK 6ed 2017, 161; IPMA ICB 
4.0 2015, 111; SFS-ISO 21500 2012, 44.) 

Scrum Viitekehys, jonka avulla ihmiset voivat ratkaista monimutkai-
sia ongelmia kehittäessään mahdollisimman suurta lisäarvoa 
tarjoavia tuotteita tuottavasti ja luovasti (Schwaber & Suther-
land 2017, 4). 

Scrumban Scrumin ja Kanbanin yhdistelmä, jossa muutetaan Scrum-
tiimin työ visuaaliseksi sprinttien lisäksi. (Measey 2015, 151–
152.) 

Sprint Sprintti, enintään kuukauden pituinen aikaraja, jonka sisällä 
tuotetaan “valmiin” määritelmän täyttävä, käyttökelpoinen ja 
potentiaalisesti julkaisukelpoinen inkrementti (Schwaber & 
Sutherland 2017, 9). 

WBS Work Breakdown Structure, Työn ositusrakenteen seloste 
(SFS-ISO 21500 2012, 10) 
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1 JOHDANTO 

Projektien muutoshaasteet ovat aina projektikohtaisia, mutta IT-kehittämisessä muutos-

tarpeet projektin elinkaaren aikana ovat erittäin yleisiä ja siksi niitä tulisi hallita asiakkaille 

mieluisimmilla tavoilla. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää turkulaisen ATR Soft Oy 

(jatkossa ATR Soft) -yrityksen projektiliiketoimintaa. ATR Soft on 2000-luvun alussa pe-

rustettu täyden palvelun ohjelmistotalo, jonka päätoimipiste sijaitsee Turussa. Yritys työl-

listää noin 60 henkilöä, joista suurin osa toimii IT-asiantuntijoina ja ohjelmistokehittäjinä. 

ATR Softilla on markkinoilla omia tuotteita, se toteuttaa IT-toimintoja jatkuvina palveluina 

ja tekee ohjelmistojen kehitystyötä projektimuotoisesti.  

ATR Softin projektitoiminnan kannalta oli tarpeen selvittää, miten projekteissa kohdattuja 

muutostarpeita tulisi hallita mahdollisimman helposti ja ottaa huomioon asiakkaan tyyty-

väisyys muutostilanteissa, sekä millaisin menetelmin projektin asiakkaat haluaisivat ATR 

Softin hallitsevan muutoksia. 

Opinnäytetyö on toteutettu kyselymuotoisena ja kartoittavana (Hirsjärvi et al. 2009, 134, 

138) toimintatutkimuksena. Kyselytutkimuksen avulla kerättiin ATR Softin asiakkaiden 

suosimat tavat projektien muutoshallintaan. Lisäksi saatiin laajemmalla kyselyllä vertai-

ludataa muutoshallintakäytännöistä sekä siitä, millaisia menetelmiä projektialan henkilöt 

suosivat eri toimialoilla. 

Kolmelle eri kohderyhmälle kohdennetulla kyselyllä selvitettiin projektien muutoshallin-

taan liittyviä toimintatapoja ja -ominaisuuksia projektialalla toimivilta henkilöiltä. Tutki-

muskysymysten aiheina olivat esimerkiksi projektien kohtaamien muutostarpeiden syyt, 

tavat havaita muutoksia sekä projektihenkilöiden mielestä parhaat käytännöt hallita pro-

jektiin kohdistuvia muutoksia.  

Yhteensä tutkimukseen osallistui 127 vastaajaa, yhdeltätoista eri toimialalta. Vastaajat 

osallistuivat kyselyyn anonyymisti ja kyselytutkimus oli avoinna lokakuun 2018. Kysely-

jen kohderyhminä oli ATR Softin henkilöstö sekä asiakasrekisteriin kirjattujen asiakas-

yritysten kontaktihenkilöitä. Lisäksi kaikille avoin kysely julkistettiin sosiaalisissa medi-

oissa, kuten Facebookin sekä LinkedInin -projektialan ryhmissä. Sosiaalisen median 

vastauksia käytetään vertailuaineistona ATR Softin oman toiminnan ja muiden projekti-

toimijoiden tulosten vertailuun. 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään vain projektin kohtaamien muutosten havainnointiin ja 

hallintaan, joten projektinhallintaan muut olennaisesti kuuluvat prosessit tai dokumentit 

(esimerkiksi riskienhallinta-, viestintäsuunnitelma, sidosryhmäanalyysi, jne.) ovat rajattu 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Opinnäytetyön rakenne 

Tämän opinnäytetyön rakenne on jaettu seitsemään lukuun. Luku yksi toimii johdantona, 

jossa käydään läpi opinnäytetyön tavoitteita sekä taustoja. Luvussa kaksi on teoriaosuus 

projektitoiminnasta sekä projektien muutoshallinnasta. Luvussa kolme esitellään ATR 

Softin projektinhallintatavat. Luvussa neljä esitellään tutkimusmenetelmä ja -prosessi ky-

selyn toteuttamiseen. Luku viisi toimii empiirisenä osuutena, jossa käydään läpi saatu 

kyselyaineisto ja tulosten merkitys projektiliiketoimintaan. Luku kuusi sisältää pohdintaa 

projektien muutoshallinnasta ja luku seitsemän toimii yhteenvetona opinnäytetyölle. 
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2 PROJEKTIEN MUUTOSHALLINTA 

Teoreettisessa osuudessa käydään läpi projektitoimintaa sekä projektien muutoshallin-

taa eri viitekehysten ja menetelmien osalta. Mukaan on otettu projektien standardien 

mukaiset muutoshallinnan menetelmät sekä ketteristä projektinhallintamenetelmistä 

Scrum ja Kanban-metodit. Lisäksi käsitellään aiheena projektin laajuuden hallitsematon 

muutos (scope creep), sekä tavat seurata muutosta ja hallita sitä muutoshallinnan me-

netelmin. Lopuksi määritellään projektin onnistumisen kriteerit sekä tavat muutosten ha-

vainnointiin ja mittaamiseen, jotta tiedetään mitä projektin laajuuteen kuuluu ja miten laa-

juus muuttuu. 

2.1 Projekti 

Projekti määritellään kirjoissa sekä tieteellisissä aineistoissa monin eri termein, mutta 

merkitykseltään aina samoin. Projektilla tarkoitetaan ainutkertaista ja väliaikaista pyrki-

mystä toteuttaa sovitut tavoitteet ja tuotokset ennalta määriteltyjen vaatimusten ja rajoi-

tusten, kuten aikataulun, kustannusten, vaiheiden ja laatuvaatimusten mukaisesti raja-

tulla joukolla ihmisiä sekä muita resursseja projektin sidosryhmät huomioiden. (PMBOK 

6ed 2017, 13; IPMA ICB v4 2015, 27; SFS-ISO 21500 2012, 12, 22; Pelin 2011, 23, 31; 

PRY 2008, 6; Artto et al. 2008, 24–27; Ruuska 2007, 19–20, 63; Turner 1999, 3; Pinto & 

Slevin 1988, 68). Toisin sanoen projektin tavoitteena on siis tuottaa annettujen määritys-

ten ja rajoitteiden mukaisesti ainutlaatuinen lopputulos, joka hyödyttää siihen kuuluvia 

sidosryhmiä. Lisäksi esimerkiksi Ruuska huomioi, että projekti kohtaa muutoksia, riskejä 

sekä epävarmuutta elinkaarensa aikana. (Ruuska 2007, 19–20.) 

2.2 Projektinhallinta 

Projektinhallinta on projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien joh-

tamistapojen soveltamista (Artto et al. 2008, 35). Projektinhallintaan luonnehditaan kuu-

luvaksi menetelmien, työkalujen, tekniikoiden ja osaamisen soveltamista projektin elin-

kaaren eri vaiheiden johtamisessa. (SFS-ISO21500 2015, 12, 14; PMBOK 6ed 2017, 
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716; Artto et al. 2008, 35.) Projektinhallinnassa projektin suorituskykyä verrataan suun-

niteltuun suorituskykyyn, analysoidaan poikkeamia sekä ryhdytään tarvittaviin korjaaviin 

ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. (SFS-ISO 21500 2012, 8.)  

Projekteja voidaan hallita useammalla kuin yhdellä tavalla. Sopiva tapa riippuu useista 

eri tekijöistä, joita ovat esimerkiksi projektin tavoitteet, projektiin kohdistuvat riskit, pro-

jektin koko, aikataulu, projektiryhmän kokemus, resurssien saatavuus, historiatiedon 

määrä aiempien projektien toteutumisista, toteuttavan organisaation projektinhallinnan 

kypsyystaso sekä toimialan vaatimukset. (SFS-ISO 21500 2012, 34). 

Projektia johtamaan nimetään projektipäällikkö tai projektin vetäjä, jonka tehtävänä on 

suunnitella, organisoida, arvioida, ohjata, hallita ja johtaa projekti alkuvaiheen suunnitel-

masta päätökseen. (Salapatas 2000, 2.) Projektipäällikön tehtävänä on myös huolehtia, 

että projekti pysyy määritellyssä laajuudessaan, aikataulussa sekä budjetissa saadak-

seen aikaan laadukkaan lopputuotoksen. (Salapatas 2000, 2.)  

2.3 Sidosryhmät 

Sidosryhmällä tarkoitetaan henkilöitä, ryhmiä tai organisaatioita, joilla on johonkin pro-

jektin osa-alueeseen liittyviä tavoitteita, vaikutusmahdollisuuksia tai on projektin vaiku-

tuksen kohteena (SFS-ISO 21500 2012, 10; Artto et al. 2008, 41.) Projektin sidosryhmillä 

on suuri merkitys projektin onnistumisen kannalta. Tärkeimpien sidosryhmien kanssa tu-

lee saavuttaa yhteisymmärrys projektin rajoitteista. (SFS-ISO 21500 2012, 22.)  

Perinteisissä projekteissa ensisijaisina sidosryhminä voidaan pitää projektin omistajaa 

tai asiakasta sekä projektiryhmää. Sidosryhmiä on kuitenkin yleensä enemmän ja sidos-

ryhmillä on erilaisia etuja ja kannustimia projektin lopputuotosten osalta. Sidosryhmien 

tavoitteet projektissa eivät välttämättä ole keskenään yhteneväisiä ja ne saattavat jopa 

muuttua projektin elinkaaren vaiheissa. (de Wit 1988, 167.) Esimerkiksi projektin omis-

taja tai asiakas saattaa haluta tuotoksen mahdollisimman halvalla ja nopeasti, kun taas 

projektiryhmä mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. (de Wit 1988, 167.) Projekti-

päällikön tulisi tiedostaa eri sidosryhmät sekä niiden keskinäiset tavoitteet, jotka saatta-

vat olla keskenään ristiriidassa. (de Wit 1988, 167.) Sidosryhmien analysointi ja sidos-

ryhmien kanssa kommunikointi ovat erittäin tärkeitä projektinhallinnassa. 
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2.4 Ketterät menetelmät projektinhallinnassa 

Teknologiaprojektien kehittyessä ja määrän kasvaessa kahdeksankymmentäluvun puo-

lesta välistä lähtien, yritykset pyrkivät tehostamaan ja nopeuttamaan kehitystään. Sa-

malla yritysten piti vähentää resurssejaan ja säästää kustannuksissa johtuen kiristyvästä 

markkinatilanteesta. Yritysten piti kehittää uusia tapoja ja tekniikoita hallinnoimaan mo-

nimutkaisia, nopeatahtisia ja alati muuttuvia projekteja. (Taylor 2004, 4.) 

Perinteisissä projektinhallintamenetelmissä käytetään merkittävästi aikaa ja resursseja 

projektin suunnitteluvaiheessa. Lisäksi vaatimusten määrittely sekä dokumentointi on 

työlästä ja vaatimukset saattavat muuttua jopa ennen projektin toteutusvaiheen alkua. 

(Cervone 2011, 18.) Ketterissä menetelmissä käytetään tarkoituksella vähemmän aikaa 

laajuuden määrittelyyn ja hyväksyntään projektin suunnitteluvaiheessa. Pyrkimyksenä 

on kehittää prosessia jatkuville määrittelyille, määrittelyjen priorisoinnille asiakkaan toi-

mesta sekä lopputuotosten jatkuville ja säännöllisille julkaisuille projektin elinkaaren ai-

kana. (Agile Practice Guide 2017, 73, 91.) Ketterien menetelmien tavoitteena on huomi-

oida muuttuvat vaatimukset koko projektin toteutusvaiheen aikana ja muutoksilla pyri-

tään huomioimaan eniten arvoa tuottavat asiakkaan tarpeet. (Agile Practice Guide 2017, 

9.) 

Ketteriä menetelmiä tarvitaan projekteissa, joissa:  

 vaatimukset kehittyvät projektin aikana 

 projektissa on ainutlaatuiset tai suuret riskit 

 toteutuksessa merkittävää epävarmuutta 

 projektin laajuutta ei hahmoteta alkuvaiheessa 

 kokonaislaajuus muuttuu projektin aikana 

(Agile Practice Guide 2017, 7.)  

IT-projekteissa projektinhallinnan haasteita lisäävät nopea kehitysaikataulu, hyödynnet-

tävien teknologioiden lyhyet elinkaaret ja IT-projektien mahdolliset riippuvuudet muihin 

kehitysprojekteihin. (Taylor 2004, 5.) Tällöin projektissa saattaa olla haasteellista määri-

tellä kaikkia vaatimuksia, ratkoa vastaantulevia ongelmia sekä hallita laajuutta tavallisten 

projektinhallinta-prosessien avulla. (Agile Practice Guide 2017, 7.)  
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2.4.1 Scrum 

Scrum on monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen, toimitukseen ja ylläpitoon tarkoitettu 

viitekehys (Schwaber & Sutherland 2017, 4.) Scrumin on tarkoitus olla ketterä ja kevyt 

prosessi johtaa sekä hallita ohjelmisto- ja tuotekehitystä nopeasti muuttuvissa ympäris-

töissä. (Cervone 2011, 19.) Scrumin kehittäjät Ken Schwaber ja Jeff Sutherland esitteli-

vät ja julkaisivat Scrumin OOPSLA-seminaarissa vuonna 1995 (Schwaber & Sutherland 

2017, 19). 

Scrum-menetelmässä työskennellään iteratiivisesti ja lisäävästi (eng. iterative-incremen-

tal). Työvaiheita toistamalla saadaan seurattavuutta edistymisen vaiheille, paremman 

mukautumisen muutoksille sekä vähennettyä projektiryhmän kokemia häiriöitä tai es-

teitä. Lisäksi kommunikaatio kaikille sidosryhmille helpottuu, kun projekti toteutuu osissa. 

(Measey 2015, 131–132; Cervone 2011, 20.)  

Lyhyillä iteraatioilla vältetään riskejä ja projektiryhmä pystyy mukautumaan nopeasti en-

nustamattomiin ja muuttuviin vaatimuksiin. (Cervone 2011, 19.) Scrum noudattaa osal-

taan jatkuvan parantamisen Deming-sykliä, jossa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan 

ja toimitaan arvioiden mukaan tavoitteena saada lopputuotos valmiimmaksi jokaisen ke-

hitysjakson aikana. (Opelt & Gloger 2013, 13.) Scrumin tapahtumat ovat kaikki aikara-

jattuja, eli jokaisella vaiheella on maksimipituus. Tämä varmistaa sen, että suunnittelulle 

varataan riittävästi aikaa, mutta suunnitteluprosessissa ei pääse syntymään hukkaa. 

(Schwaber & Sutherland 2017, 9.) 

Scrum-viitekehys koostuu Scrum-tiimeistä rooleineen, tapahtumista, tuotoksista ja sään-

nöistä. Jokainen elementti palvelee tiettyä tarkoitusta ja on oleellinen osa Scrumin on-

nistumista. (Schwaber & Sutherland 2017, 4.) 

Scrumin roolit 

Scrumissa on yleensä kolme tärkeää roolia; 

1. Scrummasterin tehtävänä on huolehtia prosessin sujuvuudesta ja poistaa kehit-

tämistä jarruttavat esteet. (Schwaber & Sutherland 2017, 8; Measey 2015, 132–

133; Cervone 2011, 20.) 
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2. Scrum-tiimi, on alle kymmenen hengen kehitystiimi, jonka tehtävänä on kehittää 

ja toimittaa projektin tuotokset. Tiimi on itseohjautuva ja toteuttavat tuotokset en-

nalta määritellyissä aikajaksoissa. (Measey 2015, 134–135; Cervone 2011, 20.) 

3. Tuoteomistaja (eng. Product Owner), ohjaa projektin tuotoksen kehittämistä ja 

vastaa siitä, että kehitystiimi kehittää määrittelyissä toivottuja toiminnallisuuksia 

oikeassa järjestyksessä. Lisäksi tuoteomistaja kommunikoi projektitiimin kanssa 

päivittäin ja hallinnoi tuotteen kehitysjonoa sekä julkaisusuunnitelmaa. (Measey 

2015, 133–134; Cervone 2011, 20.) 

Scrumin tuotokset 

Tuotteen kehitysjono (eng. Product Backlog) on priorisoitu lista kaikista projektin osa-

tuotoksista ja se toimii pohjana projektin tuotoksiin kohdistuville muutoksille. Tuoteomis-

tajan tehtävänä on hallinnoida ja päivittää tuotteen kehitysjonoa. (Measey 2015, 136–

137; Cervone 2011, 21.) 

Sprintin tehtävälista (eng. Sprint Backlog) sisältää kehitysjonosta toteutettavaksi valittuja 

osakokonaisuuksia, jotka on tarkoitus toteuttaa kyseisessä sprintissä. (Cervone 2011, 

21.) Scrumin tiimin jäsenet muodostavat sprintin tehtävälistan, eikä Product owner voi 

vaikuttaa sprintissä valittuun sisältöön. Scrum-tiimi voi esimerkiksi vaihtaa tai jättää to-

teuttamatta osakokonaisuuksia kesken sprintin päästäkseen mahdollisimman hyvin 

sprintissä etukäteen sovittuun tavoitteeseen. (Cervone 2011, 21.) 

 

Kuva 1. Scrumin yksittäinen sprintin prosessi (mukaillen Lehtonen et al. 2014, 5.) 
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Toistuvien sprinttien prosessi, jossa yksittäiset sprintit seuraavat toisiaan, kunnes kaikki 

kehitysjonon tehtävät on toteutettu: 

 

Kuva 2. Scrumin kehitysjonon sprintit (mukaillen Lehtonen et al. 2014, 5.) 

Inkrementti (eng. Increment) on lista kaikista tuotteen kehitysjonon kohdista, jotka ovat 

valmistuneet sprintin tai aiempien sprinttien aikana ja ovat käyttökelpoisessa kunnossa. 

(Schwaber & Sutherland 2017, 17.) 

Scrumin tapahtumat 

Scrum-prosessissa on kuusi eri vaihetta; projektin aloituspalaveri (eng. Kickoff), sprintin 

suunnittelupalaveri, sprint-toteutusvaiheet, päivittäinen scrum-palaveri (eng. Daily 

scrum) ja sprintin katselmointipalaveri sekä lopuksi sprintin retrospektiivi. (Schwaber & 

Sutherland 2017, 9–14; Cervone 2011, 20.) 

Aloituspalaverissa käydään läpi kaikki projektin ylätason tavoitteet ja vaatimukset, joihin 

sprinteillä ja kehitysjonon tuotoksilla on tarkoitus pyrkiä. 

Sprintin suunnittelupalaverissa Scrummaster, kehitystiimi ja tuoteomistaja tapaavat jo-

kaisen iteraation, sprintin alussa. Projektin alkuvaiheessa määritellään tuotteen kehitys-

jono (eng. Product Backlog), joka muodostaa projektin vaatimukset ja muuttuu projektin 

edetessä. Tämän jälkeen määritellään sprintin tavoitteet ja tehtävälista, sprint backlog, 

jotka on tarkoitus saavuttaa sprintin lopuksi. (Cervone 2011, 20.) Ennen uuden sprintin 

aloitusta pidetään suunnittelupalaveri, jossa projektiryhmä käy läpi kehitysjonon priori-

soituja osakokonaisuuksia ja ryhmä valitsee niistä työmäärän, jonka pystyvät seuraa-

vassa sprintissä toteuttamaan. (Opelt & Gloger 2013, 18.) 
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Varsinainen toteutusvaihe scrumissa on jaettu selkeästi määriteltyihin aikajaksoihin, joita 

kutsutaan sprinteiksi. (Schwaber & Sutherland 2017, 9; Opelt & Gloger 2013, 18; Cer-

vone 2011, 20.) Oikeaoppisen sprintin maksimipituus on 30 päivän ajanjakso, jonka ai-

kana projektiryhmän tulee toi-mittaa toimiva, laadukas ja julkaisukelpoinen ohjelmiston 

osakokonaisuus. (Schwaber & Sutherland 2017, 9; Opelt & Gloger 2013, 18.)  

Päivittäisessä scrum-palaverissa, Daily scrumissa, kehitystiimi käy läpi henkilötasolla 

mitä ovat tehneet edellisen palaverin jälkeen, mitä aikovat tehdä seuraavaksi ja onko 

ollut haasteita tai ongelmia edistymisessä. Palaverin on tarkoitus olla lyhyt, enintään 15 

minuuttia. (Schwaber & Sutherland 2017, 12; Opelt & Gloger 2013, 18–19; Cervone 

2011, 20.) 

Sprinttikatselmus (eng. Sprint Review) on sprintin lopussa pidettävä epämuodollinen pa-

laveri, jossa tarkastellaan kehitetty tuoteversio ja sopeutetaan tarvittaessa tuotteen ke-

hitysjonoa. Sprinttikatselmuksen aikana scrum-tiimi ja sidosryhmät selvittävät yhteis-

työssä, mitä sprintissä kehitettiin. Kyseessä on epämuodollinen palaveri, ei statuskat-

saus, jossa inkrementin esittelyn tavoitteena on saada palautetta ja edistää vuoropuhe-

lua. (Schwaber & Sutherland 2017, 13.) 

Ennen seuraavan sprintin aloitusta pidetään myös retrospektiivi (eng. Retrospective), 

jossa tarkastellaan kehitystyön sujumista ja tehdään suunnitelma kehitysprosessin pa-

rannuksille, jotka toteutetaan seuraavassa sprintissä. (Schwaber & Sutherland 2017, 14; 

Opelt & Gloger 2013, 18–19.) Sprintin retrospektiivi pidetään sprinttikatselmuksen jäl-

keen ja ennen seuraavan sprintin suunnittelupalaveria. (Schwaber & Sutherland 2017, 

14.) 

2.4.2 Kanban ja Scrumban 

Kanban on menetelmä, jonka tavoitteena on muodostaa sujuva ja nopea työnkulku. 

(Lehtonen et al. 2014, 88.) Kanbanin avulla organisaatio voi muuttaa nykyisiä prosesse-

jaan Leanin periaatteiden mukaisesti, jolla voidaan vähentää hukkaa työprosesseissa ja 

luoda arvoa työvaiheissa. (Lehtonen et al. 2014, 8.) Kanban ei varsinaisesti ole ohjel-

mistokehityksen viitekehys vaan vaihtoehtoinen tapa kehittää palvelun tai ohjelmistotuo-

tannon prosessia ketterämmäksi. (Measey 2015, 148.) 

Kanban-menetelmässä muodostetaan Kanban-taulu, johon kuvataan työvaiheiden pro-

sessit näkyväksi valkotaululle tai vaiheet mallinnetaan sähköisesti. (Lehtonen et al. 2014, 
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8.) Kanban-taulu koostuu sarakkeista ja työtehtävistä jokaisessa sarakkeessa. Sarak-

keet kuvaavat työprosessia ja sen eri vaiheita. Työtehtävät liikkuvat taululla prosessimai-

sesti työn etenemisen mukaan. (Lehtonen et al. 2014, 8.) Kanbanin avulla saadaan nä-

kyviin työvaiheiden edistyminen alusta loppuun ja työskentely on jatkuvaa. (Measey 

2015, 152.) Visuaalisuuden lisäksi kanban-taululla saadaan mitattua työkuormaa ja edis-

tymistä sekä hallittua työvaiheita tehokkaasti. (Measey 2015, 148.) 

Ohjelmistokehityksessä voidaan käyttää myös Scrumin ja Kanbanin yhdistelmää, 

Scrumban-menetelmää, jossa scrum-tiimi käyttää taulua sprintin etenemisen seuran-

taan. (Measey 2015, 152.) Kehittäjät valitsevat taulun eli prosessin alkuvaiheesta työ-

tehtävän, jota siirtävät eri toteutusvaiheiden mukaan. Scrumbania voi hyödyntää Scru-

mia paremmin esimerkiksi palvelumuotoisessa kehittämisessä tai ylläpitotoiminnoissa, 

joissa on vaikea arvioida työtehtävien kestoa ja määrää ennakolta tai pysyä määrämuo-

toisissa sprinteissä. Myös vaihtuvat kehittäjätiimit tai hankalat organisaatiorakenteet voi-

vat olla helpompia hallita Scrumban-menetelmällä, kuin perinteisellä Scrumilla. (Measey 

2015, 152.) 

Yksinkertaisimmillaan kanban/scrumban-taulussa on kolme saraketta, jotka kuvaavat 

työvaiheita: tehtävät työt, käynnissä olevat työt sekä tehdyt työt (Lehtonen et. al. 2014, 

8.), mutta ohjelmistokehityksessä voidaan ottaa käyttöön muitakin vaiheita, kuten esi-

merkiksi määrittely, testaus, odotustilassa olevat sekä esimerkiksi tuotantoon siirtymisen 

vaihe. Malliesimerkki ohjelmistotuotannon kanban-taulusta on kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Kanban-taulu työvaiheineen (mukaillen Lehtonen et. al. 2014, 9.) 
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2.5 Projektien vaiheistus ja elinkaari 

Perinteisiä projekteja hallitaan prosessien ja vaiheiden avulla, jossa jokaisella projektin 

elinkaaren vaiheella tulisi olla jokin tuotos. Tuotoksia olisi arvioitava säännöllisesti pro-

jektin aikana kaikkien sidosryhmien toimesta. (SFS-ISO 21500 2012, 14.) Projektit jae-

taan yleensä eri vaiheisiin, jotka määräytyvät projektin hallinnon ja ohjauksen tarpeiden 

mukaan. Vaiheiden on oltava loogisessa järjestyksessä ja niillä on alku- ja loppukohta. 

Jokaisessa vaiheessa olisi suoritettava tietyt tehtävät, jotta projektia voidaan hallita te-

hokkaasti koko sen elinkaaren ajan. Projektin vaiheet muodostavat yhdessä projektin 

elinkaaren (SFS-ISO 2012, 22.) 

Perinteisesti projekti vaiheistetaan esimerkiksi neljään (jos ohjaaminen kuuluu osaksi 

kaikkia vaiheita) tai viiteen eri kokonaisuuteen muodostaen koko projektin elinkaaren;  

1. Asettaminen tai perustaminen (eng. initiating)  

2. Suunnittelu (eng. planning)  

3. Toteuttaminen (eng. implementing/executing)  

4. Ohjaaminen (eng. controlling/monitoring) 

5. Lopettaminen tai päättäminen (eng. closing)  

 (PMBOK 6ed 2017, 18–20; SFS-ISO 21500 2012, 26, 70–78; Pelin 2011, 57; Artto et al 

2008, 49–50; Ruuska 2007, 23). 

 

Kuva 4. Projektin elinkaaren vaiheet (PMBOK 6ed 2017 18–20; ATR Soft). 

Ketterissä menetelmissä projektin elinkaaren vaiheet ovat hieman erilaisia. Esimerkiksi 

Scrumissa projektin toteutusvaiheet on jaettu lyhyisiin sprintteihin, jonka aikana on tar-



20 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Patrick Storberg 

koitus saada yksittäisiä priorisoituja kokonaisuuksia valmiiksi. Kanban-mallissa taas työ-

vaiheita voi olla erilaisia, kuten kehitysjonossa olevat, kehityksessä olevat sekä valmiit 

työtehtävät. (Lehtonen et al. 2014, 4–5, 8.) 

Kukin elinkaaren vaihe eroaa toisistaan toimintamalliensa ja lopputuotosten osalta. Vai-

heet voivat osittain limittyä projektin toteutuessa, mutta yleensä vaiheiden välissä on 

päätöspisteitä tai katselmointeja, jossa käydään läpi ja hyväksytään kyseisen vaiheen 

tuotokset sekä hyväksytään eteneminen seuraavaan vaiheeseen. (PMBOK 6ed 2017 

20–21; SFS-ISO 21500 2012, 22; Pelin 2011, 58, Ruuska 2007, 22.)  

Projekti alkaa, kun sen suorittava organisaatio saa valmiiksi prosessit, joita tarvitaan uu-

den projektin valtuutukseen. Projekti loppuu, kun projektin tuotokset on hyväksytty tai 

projekti on keskeytetty ennenaikaisesti ja kun kaikki projektin asiakirjat on toimitettu ja 

kaikki lopettamistehtävät on saatu valmiiksi. (SFS-ISO 21500 2012, 34.) 

2.6 Projektin vaatimusmäärittely ja projektin laajuus 

Projektin valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa on erityisen tärkeää määritellä projektin 

vaatimukset, jotta tiedetään mitä lopputuotoksia projektin tulisi toteuttaa. Samalla teh-

dään ero sidosryhmien toiveiden ja vaatimusten välillä. (Pelin 2011, 198.) Vaatimusmää-

rittely on joukko käytäntöjä, toimenpiteitä, prosesseja ja työkaluja, joilla varmistetaan, 

että määritellyt projektin tuotokset tulevat toteutetuksi kuten projektin sidosryhmien 

kanssa on sovittu. (CDC 2007, 1.) Valmiiden projektiviitekehysten käyttö sekä informaa-

tio aiempien projektien toteutumisista auttaa myös arviointien ja määrittelyjen tekemi-

sessä. (Larson & Larson 2009, 3–4.) 

Vaatimusmäärittelyjä voidaan jakaa karkeasti erilaisiin tyyppeihin, kuten liiketoimintatar-

peisiin (mihin projektia tarvitaan), sidosryhmien tarpeisiin (mitä projektin sidosryhmiltä 

tarvitaan), ratkaisun määrittelyihin (toiminnalliset ja ei-toiminnalliset, tekniset vaatimuk-

set), ylimenovaiheen vaatimuksiin (koulutukset ja käyttöönotto), projektin vaatimuksiin 

(projektikohtaiset määrittelyt, aikataulut ja rajaukset) sekä laatuvaatimuksiin (testit ja ar-

viointikriteerit). (PMBOK 6ed 2017, 148.) Vaatimuksia voidaan kategorioida myös tär-

keysjärjestyksessä esimerkiksi pakollisten ja valinnaisten vaatimusten välillä. (Pelin 

2011, 199.)  
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Vaatimusmäärittelyssä määritellään projektille tarkka sisältö, kuvaillaan tuotokset ja lop-

putulokset, projektin hyödyt sekä tarvittava työmäärä niiden toteuttamiseen. Määritte-

lyissä kuvataan myös asiat, jotka kuuluvat tai eivät kuulu projektin laajuuteen. (IPMA ICB 

v4 2015, 109.) Lopputuloksena tulisi olla dokumentaatio kaikista projektiin liittyvistä vaa-

timuksista, joita käytetään laajuuden seurantaan ja hallintaan sekä projektin perustasona 

(eng. Project Scope Statement, Scope tai Baseline), sekä listataan lopputuotokset, ole-

tukset ja rajoitukset. (PMBOK 6ed 2017, 87, 154.) 

Projektin laajuuden määrittelevät usein projektin omistaja, johtoryhmä ja projektin asia-

kas muiden projektin sidosryhmien kanssa. (CDC 2007, 1.) Jokaista projektin tuotosta 

tulisi verrata vaatimusmäärittelyyn ennen hyväksyntää. (Stackpole & Snyder 2013, 211.) 

Projektin tuotosten olisi täytettävä projektille asetetut vaatimukset määritellyissä rajoit-

teissa, kuten laadussa, aikataulussa, resursseissa ja kustannuksissa. (SFS-ISO 21500 

2012, 22.) Aikataulun ja kustannusten arvion tulisi perustua aiempien projektien toteutu-

miin. (Larson & Larson 2009, 5–6.) 

Ketterissä menetelmissä vaatimusmäärittely on merkittävässä osassa, kun muodoste-

taan tuotteen kehitysjonoon kaikki tiedossa olevat vaatimukset ja tehtävät. Perinteisiin 

projekteihin verrattuna työjonoon voidaan lisätä uusia tehtäviä sekä priorisoida olemassa 

olevia projektin elinkaaren aikana eikä se ole koskaan valmis. Tiimi valitsee työjonosta 

tehtävät sprintin toteutukseen, jonka jälkeen niihin ei enää kohdistu muutoksia ja tehtävät 

tulevat valmiiksi sprintin loputtua. (Schwaber & Sutherland 2017, 9–12, 14–17.) 

Projektin vaatimusmäärittelyn prosessi 

Perinteisesti projektin vaatimusmäärittelyä toteutetaan projektin valmistelu- ja suunnitte-

luvaiheessa. Vaatimusmäärittelyn prosessiin kuuluu usean eri tahon mukaan seuraavia 

vaiheita; 

1. Projektin käynnistämisvaihe (Project Initiation). Projekteja käynnistetään täyttä-

mään lopputuotoksellaan jokin tarve, kuten kysyntä markkinoilla, palvelun kehit-

täminen, vaatimusten täyttäminen tai uuden tuotteen/palvelun toteuttaminen. Al-

kuvaiheessa tulisi arvioida projektin toteuttamiskelpoisuutta tietotaidon, teknolo-

gian, taloudellisuuden ja lopputuotoksen hyödynnettävyyden osalta. (Khan 2006, 

12.) 
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2. Laajuuden hallinnan suunnitelma: prosessi ja dokumentti, miten projektin laajuus 

määritellään, vahvistetaan ja valvotaan 

3. Vaatimusten kerääminen: projektin ja sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten 

määritteleminen, projektin tavoitteet sekä niiden määrittely ja dokumentointi 

4. Laajuuden määrittely: yksityiskohtainen kuvaus projektista ja projektin loppu-

tuotoksista. Lopputuloksena on projektin laajuuden hallintasuunnitelma, jossa ku-

vataan miten projektin laajuus määritellään, laajuus hyväksytään ja kuinka esi-

merkiksi työn ositus (WBS) toteutetaan. 

5. Työn ositusrakenteen muodostus (WBS): projektin tuotosten ja työvaiheiden pilk-

kominen pieniin kokonaisuuksiin 

6. Laajuuden hyväksyntä: Määritelmät projektin toteutuneiden lopputuotosten hy-

väksyntään. Projektin asiakas hyväksyy projektin tuotoksiin ja tavoitteisiin liittyvät 

määritelmät sekä niihin liittyvät arviointikriteerit, joihin toteutumista verrataan pro-

jektin tuotosten osalta. 

7. Laajuuden hallinta ja valvonta, muutoshallinta: tavat hallita sekä valvoa projektin 

laajuutta sekä siihen kohdistuvia muutostarpeita, joita verrataan perustasoon 

(eng. Scope Baseline). 

(PMBOK 6ed 2017, 129; CDC 2007,1; Khan 2006, 12.) 

Projektisuunnitelma ja mahdollinen vaatimusmäärittely-dokumentaatio sisältävät kaikki 

määrittelyt projektiin liittyen. Vaatimusmäärittelyn sisältöä Salapataksen (Salapatas 

2000, 3.) parhaiden käytäntöjen mukaisesti: 

1. Laajuus ja tavoite, jossa projektin reunaehdot ja tavoitteet lopputuotoksille 

2. Aikataulutus: aikataulut ja resurssitarpeet suorittaa projekti aikataulussa 

3. Kustannusarviot: kokonaisvaltainen kuluarvio projektin tuotoksille ja jota vasten 

seurata projektin edistymistä 

4. Henkilöstö ja asiantuntijat, joita tarvitaan projektin toteuttamiseen sekä osaami-

nen ja koulutustarpeet. 

5. Arviointi ja valvonta: tavat seurata projektin edistymistä projektin jokaisessa vai-

heessa. 

6. Riskit ja haasteet tulisi tunnistaa, arvioida ja hallita. Riittävä riskienhallinta auttaa 

projektin kohtaamisessa ongelmissa ja on proaktiivinen, eikä reagoiva tapa. 

7. Laatumäärittelyt, joita projektin omistaja ja asiakkaat pitävät riittävinä. 
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Vaatimusmäärittelyssä olisi hyvä olla osallisena kaikki projektiin liittyvät sidosryhmät, 

jotta saadaan kerättyä kaikki projektiin liittyvät tarpeet ja vaatimukset. Projektin tulokset 

voidaan luokitella niiden prioriteetin mukaan sopimalla niistä sidosryhmien kanssa. Tuo-

toksia, joilla on alempi prioriteetti ei ehkä toimiteta projektin puitteissa, jos on rajallisesti 

aikaa tai budjettia käytettävissä. Sidosryhmien projektille asettamat toiveet olisi hyvä ke-

rätä jatkokehitystä varten, vaikka ne eivät kuuluisi projektin toteutettavaan laajuuteen. 

(PMBOK 6ed 2017, 523–529; PRY 2008, 23.) 

Vaatimusmäärittelyn haasteet 

Projektin määrittelyvaihe voi olla haasteellinen, mikäli eri osapuolet eivät käytä saman-

laista terminologiaa ja käsitteitä. Jos määrittelyt tapahtuvat ylätasolla ilman konkretiaa, 

asiakkaan tarpeen ja toimitetun lopputuotoksen välinen ero voi olla merkittävä projektin 

onnistumisen kannalta. (Ruuska 2007, 278.)  

Vaatimukset voivat olla myös liian tarkalla tasolla, virheellisiä tai epätäydellisiä. Sidos-

ryhmien välillä saattaa syntyä epäselvyyksiä, jos vaatimukset ymmärretään eri tavoin. 

Määrittelytyössä mukana olevilla ei aina ole täyttä tietämystä teknisistä rajoitteista tai 

mahdollisuuksista, jolloin ratkaisu ei ehkä ole optimaalinen. Vaatimukset myös saattavat 

muuttua tai kehittyä ajan kuluessa, joten vaatimuksia olisi hyvä seurata projektin elinkaa-

ren aikana. (Wahono 2003, 55–57.) 

2.7 Työn ositusrakenne 

Projekti tulisi jakaa pienempiin, paremmin hallittaviin kokonaisuuksiin, jotta laajuutta on 

helpompi hallita. (Artto et al 2008, 112.) Työn ositusrakenteen (WBS, Work Breakdown 

Structure) laatimisen avulla luodaan hierarkkinen ositusmalli työstä, jotka ovat suoritet-

tava, jotta projektin tavoitteet täyttyvät. (SFS-ISO 21500 2012, 42). Työnositukseen ote-

taan mukaan esimerkiksi projektin vaiheet ja tärkeimmät tuotokset sekä niiden yksityis-

kohtainen pilkkominen eri työvaiheiden ja toimintojen mukaisesti. (SFS-ISO 21500 2012, 

42.) Projektiosituksella voidaan vaiheistaa projekti, antaa projektin työlle hierarkkinen jä-

sentely, jakaa projektin organisatorisesti kokonaisuuksiin, luoda puitteet kustannusoh-

jaukselle ja muodostaa osa-aikatauluja, joilla on riippuvuuksia toisiinsa. (Pelin 2011, 91–

92; Artto et al. 2008, 112.) 
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Ketterissä menetelmissä ei toteuteta työn ositusrakennetta, vaan projektin laajuus pilko-

taan pienempiin toteutettaviin tehtäviin kehitysjonoon. Kehitysjonossa tehtävät priorisoi-

daan toteutettavaksi sprinteissä. (Schwaber & Sutherland 2017, 14–17.) 

2.8 Projektin laajuus 

Projektin laajuus (eng. scope) on alkuvaiheen, korkean tason kuvaus tavasta, jolla pro-

jektin tavoite saavutetaan (Turner 1999, 99). Laajuuden määrittelyn tarkoitus on selven-

tää projektin laajuutta, tavoitteita, tuotoksia, vaatimuksia ja rajoituksia määrittelemällä 

projektin lopputilanne. (PMBOK 6ed 2017, 161; PRY 2008, 23.) Projektin laajuuden mää-

rittelyssä tarkennetaan, mitä hyötyä projektista on organisaation strategisten päämää-

rien saavuttamisen kannalta. Projektin laajuuden määritelmää olisi käytettävä tulevien 

projektipäätösten perustana.  

Laajuutta voidaan määritellä erikseen tuotteelle tai projektille. (PMBOK 6ed 2017, 131.) 

Projektin laajuuden määrittelyssä tarkennetaan myös, mitä hyötyä projektista on organi-

saation strategian kannalta. Määrittelyn perusteella voidaan viestiä projektin tärkeydestä 

sekä hyödyistä, joita projektin onnistuneella toteuttamisella saavutetaan. (ISO-SFS 

21500 2012, 42; Artto et al. 2008, 110.) Laajuuteen liittyy työtehtävät tuotteen, palvelun 

tai tuotoksen toimitukseen ja samalla voidaan määritellä asiat, jotka eivät kuulu projektin 

toteutettavaan laajuuteen. (PMBOK 6ed 2017, 131; IPMA ICB 2015 v4, 109; Ruuska 

2007, 42; Turner 1999, 99.)  

Useat kirjalliset lähteet ja tutkimukset typistävät projektin laajuuden rajauksiksi niin sa-

notun projektikolmion, jonka kärkinä ovat aika, kustannukset sekä laatu. (Pelin 2011, 35; 

Toor & Ogunlana 2009, 228; Bannerman 2008, 2; Atkinson 1999, 337–338; Turner 1999, 

9; de Wit 1988, 164; Pinto & Slevin 1988, 67.) Sidosryhmien näkökulmasta laajuus sisäl-

tää projektin kaikkien tulosten muodostaman kokonaisuuden ja projektin tulee toimittaa 

kaikki se, mikä on kuvattu sen laajuudessa. (PRY 2008, 23.) 

Kustannusten, aikataulujen sekä laadun hallintaan löytyy erillisiä hallintaprosesseja, mit-

tareita ja dokumentaatiota, joihin ei paneuduta tämän opinnäytetyön puolesta tarkem-

min. Lisäksi esimerkiksi riskienhallinta, kommunikaatiosuunnitelma, sidosryhmäanalyysi 

yms. projektinhallinnan työkalut ja metodit jätetään tarkemmin määrittelemättä, vaikka 

ne toimivat tärkeänä osana projektinhallintaa. 
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2.9 Projektin laajuuden hallitsematon muutos 

Projekti kohtaa lähes väistämättä muutostarpeita elinkaarensa aikana, joten on myös 

merkittävä riski laajuuden hallitsemattomaan muuttumiseen, scope creepiin. (Larson & 

Larson 2009, 1.) Scope Creep -termillä tarkoitetaan projektiin kohdistuvia yllättäviä ja 

hallitsemattomia muutostarpeita. (Turner 2014, 172.) PMI:n PMBOK-kirjoissa määritel-

lään Scope Creepin olevan hallitsematon lisäys tuotoksen tai projektin laajuuteen ilman 

aikataulun, kustannusten tai resurssien säätämistä.  (PMBOK 6ed 2017, 722.) Myös 

muutokset ja lisäykset projektiin ilman asiakkaan hyväksyntää liittyivät Scope Creepin 

aiempaan määrittelyyn. (PMBOK 4ed 2008, 448.) Mikäli muutos on hyväksytty, silloin 

kyseessä ei ole scope creep, vaan hallittu muutos projektin laajuuteen (Larson & Larson 

2009, 1.) Laajuuden hallitsematon muutos on merkittävä syy projektin kustannusten kas-

vamiseen, myöhästymiseen aikataulusta tai tuotoksen laadun heikentymiseen. (Larson 

& Larson 2009, 1.) 

Larson & Larson ovat tutkimuksessaan keränneet erilaisia yleisiä syitä projektin laajuu-

den muutostarpeille (Larson & Larson 2009, 1–2.) 

1. Projektiryhmä toteuttaa ylimääräisiä toiminnallisuuksia tai laadukkaampaa tuo-

tosta, kuin oli alun perin määritelty tarvittavan. Tämä saattaa vaikuttaa positiivi-

sesti asiakkaan kokemaan laatuun, mutta saattaa vaikuttaa vahingollisesti pro-

jektin muihin vaatimuksiin 

2. Selkeyden ja kattavuuden haasteet määrittelydokumentissa tai huonosti tai epä-

määräisesti toteutetut vaatimusmäärittelyt. Asiakas kuvaa epäselvästi tarpeensa 

lopputuotoksille tai kuvaus mahdollistaa väärinymmärryksen. 

3. Asiakkaan ja projektiryhmän jäsenten välinen hallitsematon kommunikointi.  

4. Projektiryhmän vähäinen tai huono viestintä projektin omistajan tai sidosryhmien 

kanssa saattaa vaikuttaa muutoshallinnan ohittamiseen. Esimerkiksi asiakas ot-

taa yhteyttä suoraan projektiryhmän jäseneen toteuttaakseen muutostarpeen. 

5. Asiakkaat yrittävät saada lisätyötä tai toiminnallisuuksia mahdollisimman hal-

valla. Asiakas saattaa alkuperäisten vaatimusten ohella lisätä uusia määrittelyjä 

saadakseen lisähyötyä tai uusia toiminnallisuuksia. 

6. Suunnittelun ja toteuttamisen aloittaminen ilman vaikuttavuusanalyysiä muutos-

ten vaikutuksista kokonaisuuteen esimerkiksi kustannusten, laajuuden ja aika-

taulun osalta 
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7. Itseaiheutettu muutos, joka johtuu toteuttamisesta ilman seurantaa ja suunnitte-

lua. Esimerkiksi projektiin arvioidut työtunnit täyttyvät aikaisemmassa vaiheessa. 

8. Ylemmän tason johto tai muu taho lupaa asiakkaalle toiminnallisuuksia, joita pro-

jektiryhmä ei pysty toteuttamaan annetussa aikarajassa ja resurssein 

Toteuttamalla hyväksymättömiä lisäyksiä projektiin projektiryhmä käyttää resurssejaan, 

aikaa sekä kustannuksia, jotka ovat pois hyväksyttyjen määrittelyjen toteuttamisesta. 

Tämä voi johtaa siihen, ettei projektille määritellyt toiminnallisuudet valmistu aikatau-

lussa, kustannukset ylittyvät tai projektin lopputulos ei ole sovitun kaltainen (Larson & 

Larson 2009, 1.)  

Mikäli projektin omistaja on haluton osallistumaan alimman tason päätöksentekoon, pro-

jektiryhmä saattaa tehdä päätöksiä itsenäisesti projektin edetessä. Pienet muutokset 

saatetaan ottaa itsenäisesti käsittelyyn ilman muodollista muutoshallinta-prosessia. 

Jäykkä tai raskas muutoshallintaprosessi saattaa myös vaikuttaa projektiryhmän tai asi-

akkaan haluun käyttää sitä lisätessään projektiin vaikuttavia pieniä muutoksia. Muutos-

hallintaprosessi voi myös puuttua kokonaan. (Larson & Larson 2009, 1–2.) 

Laajuuden hallitsemattomilla muutoksilla voi olla myös positiivisia vaikutuksia projektille. 

Prabhakar & Quah keräsivät artikkeliinsa useita tutkimuksia, joissa projektin kokemat 

muutostarpeet ohjaavat parempaan lopputuotokseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 

Asiakaslähtöiset muutostarpeet ohjaavat projektia paremmin kohti liiketoimintatarpeita 

tuottaen yleensä paremman lopputuloksen. Lisäksi muutostarpeiden tulisi haastaa pro-

jektiryhmää miettimään ja havainnoimaan aktiivisesti toimintaympäristöään ja toiminta-

tapojaan. Liiketoimintanäkökulmasta projektin reagointi muutoksiin auttaa pärjäämään 

markkinoiden, teknologian ja kilpailutekijöiden muuttuessa. (Prabhakar & Quah 2008, 4.) 

Myös projektituotoksen poistuminen projektin laajuudesta saattaa vapauttaa aikaa, 

säästää kustannuksia ja kasvattaa resursseja toisaalla. 

Laajuuden muutosta, scope creepiä, voidaan pyrkiä minimoimaan tunnistamalla se mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa ja hallita muutoksen toteutuminen. 

2.10 Projektin muutosten ja laajuuden hallinta 

Projekti ja sen laajuus kokee väistämättä muutoksia elinkaarensa aikana, joten projektilla 

tulee olla tapoja hallita ja johtaa muutosta. (PMBOK 6ed 2017, 168; Millhollan 2008, 1.) 
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Muutokset koskevat esimerkiksi projektin hallinnan osa-aluetta tai muutostarpeet koh-

distuvat suoraan projektin määriteltyyn laajuuteen. Monet projektit käynnistetään sisällön 

määrittelyn ollessa epätäsmällisiä. Seurauksena saattaa olla sisällön laajeneminen pro-

jektin aikana. (Pelin 2011, 198.) 

Projektinhallinnan viitekehykset jakavat muutokseen liittyvät hallintaprosessit kahtia; pro-

jektityön muutosten hallintaan (eng. Control Changes/Change control) (PMBOK 6ed 

2017, 113–116; SFS-ISO 21500 2012, 38) ja laajuuden hallintaan (eng. Control 

Scope/Scope Management) (PMBOK 6ed 2017, 129–131; SFS-ISO 21500 2012, 44). 

Muutosten hallinnan toimintatavat voidaan kuvata joko laajuuden hallinnan yhteydessä 

tai projektin dokumenteissa. (Artto et al. 2008, 108.) 

Muutosten hallinta 

Muutosten hallinnan tarkoituksena on hallita projektiin kohdistuvia muutoksia sekä tehdä 

päätös niiden toteuttamisesta. (SFS-ISO 21500 2012, 38.) Projektinhallinnassa tulisi 

seurata projektin edistymistä sekä viestiä eri sidosryhmien välillä, jotta mahdolliset muu-

tostarpeet havaitaan mahdollisimman ajoissa. (Salapatas 2000, 3.) Muutos voi olla esi-

merkiksi aikataulun venyminen, kustannusten ylittyminen, ratkaisemattomat ongelmat, 

uudet riskitekijät tai tunnistetut haasteet (Salapatas 2000, 3.) Muutoshallinnan proses-

sien tehtävänä on arvioida muutosehdotukset (eng. Change Request), hyväksyä muu-

tokset ja hallita muutokset tuotoksiin ja projektidokumentteihin sekä viestiä muutokset 

sidosryhmille. (PMBOK 6ed 2017, 113.) Muutosehdotus on projektin tavoitteisiin liittyvän 

muutoksen kuvaus ja se sisältää myös muutoksen vaikutusten kuvauksen (Pelin 2011, 

380). 

Sidosryhmät voivat koska tahansa esittää muutospyynnön projektin elinkaaren aikana. 

(PMBOK 6ed 2017, 115.) Projektiin kohdistuvat muutospyynnöt ja muutosesitykset tulisi 

kirjata erilliseen muutosrekisteriin (eng. Change register/Change log) sekä arvioida muu-

tosten hyödyllisyyttä, laajuutta, resurssitarpeita, aikataulua, kustannuksia, laatua, mah-

dollisia riskejä ja hankkia muutoksille hyväksyntä ennen toteutusta. (PMBOK 6ed 2017, 

113–115; SFS-ISO 21500 2012, 38.) Ruuskan mielestä myös muutosehdotusten käsit-

telyä olisi syytä byrokratisoida niin, että muutosehdotukset kulkevat aina projektipäälli-

kön kautta eikä niitä lähetellä suoraan esimerkiksi projektiryhmän asiantuntijoille. 

(Ruuska 2007, 44.) 
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Muutosesitystä voidaan muuttaa tai se voidaan jopa perua vaikutusarvioinnin perus-

teella. Kun muutos on hyväksytty, päätöksestä olisi viestittävä kaikille olennaisille sidos-

ryhmille, jotta se voidaan toteuttaa. Tähän sisältyy myös projektin asiakirjojen päivitys 

tarvittavin osin. (SFS-ISO 21500 2012, 38). 

Mikäli kehitysvaiheessa tulee tarvetta uudelle tehtäväkokonaisuudelle, kyseessä on sel-

keästi muutos. Lisäksi tulisi määritellä, onko työtehtävä lisämääritystä toteutukseen, 

muutostyö olemassa olevaan ratkaisuun vai lisätyötä uuden toiminnallisuuden toteutta-

miseksi. Tavoitteena on määrittelyn mukaisen työn aikaansaaminen, varmistaa ettei yli-

määräisiä töitä tehdä ja että tehty työ edesauttaa projektin päämäärän ja liiketoiminnal-

listen tavoitteiden saavuttamista (PMBOK 6ed 2017, 129; Pelin 2011, 197). 

Laajuuden hallinta 

Laajuuden hallinnan avulla varmistetaan, että projektin tuotos täyttää sille asetetut vaa-

timukset ja että projektin tuotokset toteutetaan tehokkaasti ilman ylimääräistä tai tarpee-

tonta työtä (Artto et al. 2008, 37). Tietojärjestelmäprojektit ovat erityisen alttiita muutok-

sille, sillä niiden teknistä toteutusta on hankala arvioida vain liiketoimintatarpeen näkö-

kulmasta. Asiakkaan ymmärrys kehittyy projektin aikana ja alkuperäiset määrittelyt voi-

vat muuttua. (Pelin 2011, 209.) 

Projektin laajuuden hallinta varmistaa, että kaikki muutosehdotukset ja suositellut toi-

menpiteet käsitellään muutoshallinnassa. Laajuuden hallintaa käytetään tarvittaessa 

varsinaisten muutosten hallintaan. (PMBOK 6ed 2017, 168.) Tarkoituksena on rajata 

projektin laajuuden muuttumisen aiheuttamat vaikutuksia priorisoimalla myönteisiä vai-

kutuksia ja vähentämällä kielteisiä vaikutuksia. (ISO-SFS 21500 2012, 44.)  

Laajuuden hallintaan kuuluu joukko prosesseja ja tapoja seurata muutoksia verrattuna 

laajuuden perustasoon (eng. Scope Baseline). (Stackpole & Snyder 2013, 213.) Sekä 

SFS-ISO 21500 -standardilla, että PMBOK:lla on muutoshallintaan erilliset prosessit ja 

niiden lopputuotokset (PMBOK 6ed 2017, 129–171; SFS-ISO 21500 2012, 38–44, 72, 

76). PMBOK jaottelee muutoshallintansa SFS-ISO 21500-standardia tarkemmalla ta-

solla kuuteen aliprosessiin: 

1. Laajuuden hallinnan suunnittelu ja dokumentointi: laajuuden määrittely, vahvistus ja 

ohjaus. Lopputuotoksena on laajuudenhallinta-suunnitelma (eng. Scope Manage-

ment Plan). 
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2. Vaatimusten kerääminen; määrittele, dokumentoi ja hallinnoi sidosryhmien tarpeet ja 

vaatimukset projektin tavoitteiksi. Lopputuloksena syntyy vaatimusmäärittely (eng. 

Requirements documentation). 

3. Laajuuden määrittely: tuota yksityiskohtainen dokumentti projektin ja tuotteen sisäl-

löstä. Tästä muodostuu laajuuden määritelmä (eng. Scope Statement) 

4. Muodostetaan työn ositusrakenne (WBS), jossa projektin lopputuotosten ja työtehtä-

vät jaetaan pieniin, helpommin hallittaviin osakokonaisuuksiin. Tästä vaiheesta muo-

dostuu laajuuden perustaso, jota käytetään pohjana muutosten vertailuun ja hyväk-

syntään. 

5. Projektin laajuuden vahvistaminen ja virallinen hyväksyntä projektin valmiille loppu-

tuotoksille asiakkaalta tai projektin omistajalta. Vaiheen tuotoksena on hyväksytyt 

projektin tuotokset sekä muutospyynnöt. 

6. Laajuuden valvonta arvioimalla projektin tilaa ja tuotoksia sekä hallitsemalla projektin 

laajuuden perustasoon kohdistuvia muutostarpeita. Tässä vaiheessa päivitetään 

projektin dokumentaatioita, käsittelemällä muutospyyntöjä sekä tekemällä päätöksiä 

muutoshallinnassa. 

 (PMBOK 6ed 2017, 129–171.) 

 

Kuva 5. Yksinkertaistettu projektin muutoshallintaprosessi PMBOK-standardissa 
(PMBOK 6ed 2017, 129–171.) 

Pelin on kehittänyt oman muutoshallintaprosessin, jossa yksittäisiä muutospyyntöjä voi-

daan hallita. (Pelin 2011, 208–212.) 

1. Muutosehdotuksen laatiminen kirjallisesti kenen tahansa sidosryhmän toimesta 
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2. Muutoksen vaikutusten arviointi, vaikuttaako esimerkiksi aikatauluun, kustannuk-

siin, riskeihin tai tuotosten laajuuteen ja vertaillaan muutosta laajuuden perusta-

soon 

3. Asiantuntijalausunnot, esimerkiksi projektin asiantuntijoilta, omistajalta tai johto-

ryhmältä 

4. Muutosten käsittely ja päätös hyväksytäänkö vai hylätäänkö muutosehdotus. 

Olisi hyvä olla tapa ratkaista myös kiistatapaukset, mikäli sidosryhmät eivät 

pääse sopuun esimerkiksi projektin omistajan päättämänä.  

5. Muutoksen toteuttaminen projektissa 

6. Muutoksen dokumentointi projektin dokumentteihin 

7. Tiedottaminen muutoksesta kaikille sidosryhmille 

(Pelin 2011, 208–212.) 

Tavoitteena laajuuden ohjauksella on saada ratkaisu muutostarpeeseen mahdollisim-

man nopeasti ennen kuin se laajenee isoksi ongelmaksi, ja hallita muutokset ennen kuin 

niistä muodostuu scope creep. (Salapatas 2000, 4.)  

Artikkelissaan Millhollan (Millhollan 2008, 5.) listaa muutoshallintaan liittyviä hyviä käy-

täntöjä; 

 Muutosesityksistä ja näennäisesti hyvistä ideoista voi kieltäytyä vaikutusanalyy-

sin ja takaisinmaksuajan perusteella 

 Tulisi aina varmistaa, että muutosehdotus edistää liiketoimintatavoitteita 

 Projektiryhmän jäsenet tulisi valtuuttaa kieltäytymään epävirallisista muutospyyn-

nöistä 

Pelinin mukaan jo projektin sopimusvaiheessa olisi syytä varautua tuleviin lisätöihin, 

jotka voidaan hinnoitella optiona esimerkiksi sovitulla hinnalla tai yksikköperusteisena 

(Pelin 2011, 210). Kirjassaan Leadership in Complex Environments, Grisham ehdottaa 

projektille luotavan ylimääräisen tilin tai varjobudjetin, jota seurataan mutta kustannusten 

tai työmäärän jäädessä alle sovitun rajan, niitä ei lisätä varsinaisen projektin kuluihin. 

(Grisham 2009, 224–225.) Tällä tavalla saisi seurannan kaikille pienille muutostarpeille, 

joita muuten olisi hankala tai työläs viedä muutosprosessin läpi, mutta usean muutoksen 

kasautuessa vaikuttaa kuitenkin budjettiin tai työmäärään. (Grisham 2009, 224–225.) 
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2.11 Projektinhallinnan työkalut ja mittarit 

Jotta projekti onnistuisi tavoitteissaan, tulisi projektin toteutumista arvioida ja mitata eri 

tavoin sen elinkaaren aikana. Ensisijaiset projektinhallinnan mittarit liittyvät usein projek-

tikolmion määreiden; ajan, kustannusten ja laajuuden hallintaan sekä usein myös asia-

kastyytyväisyyden analysointiin. De Wit toteaa artikkelissaan, että aika ja kustannukset 

ovat edistymisen mittareita, mutta eivät kuvaa projektin onnistumista. (de Wit 1988, 166.) 

Kyseiset arviointikriteerit on kuitenkin helppo muuttaa mitattavaan muotoon ja käyttää 

mittareina. (Pinto & Slevin 1988, 67).  

Projektinhallinnassa on lukuisia erilaisia tapoja seurata projektin aikatauluja, edistymistä, 

resurssien käyttöä, kustannuksia tai laatua. Edistymistä voidaan seurata toteutuneina 

tunteina, saavutettuina tavoitteina tai työvaiheina työnosituksessa. (PMBOK 6ed 2017, 

105, Turner 1999, 94–98) Gantt-janalla saadaan näkyvyyttä kriittisten toimintojen toteu-

tumisista kalenteriajassa. (Ruuska 2007, 201–202.) Lisäksi projektissa voidaan suorittaa 

katselmointeja eri vaiheissa ja luoda edistymisraportteja. (Ruuska 2007, 258–263.) Ket-

terissä menetelmissä voidaan seurata esimerkiksi edistymiskäyrän (eng. Burndown 

chart) avulla, jonka avulla voidaan seurata sprintin, julkaisujen ja tuotejonon toteutumista 

aikataulussa (Cervone 2011, 21.) 

Tämän opinnäytetyön puitteissa käydään läpi tarkemmin vain ATR Softin käytössä ole-

vat mittarit projektien seurantaan sekä kyselyssä esille tulleita mittaustapoja.  

Atlassianin Jira-ohjelmisto mahdollistaa automaattisesti monia erilaisia analyysejä ja mit-

tareita, kun projektin perustiedot kuten aikataulut, työtunnit ja budjetti määritellään pro-

jektin aloitusvaiheessa. Työtunneista tarvitaan arvio työtehtävän jäljellä olevasta työtun-

timäärästä, alkuperäiseen toteutukseen suunnitellut tunnit sekä työajankirjauksista to-

teutuneet tunnit. Tällä hetkellä tärkeimmät projektinseurannan mittarit ATR Softilla ovat 

tuntikirjaukset eri tehtäville sekä kehittäjien päivittämät työmääräarviot jäljellä olevasta 

työmäärästä. Syötettyjen työtuntien ja arvioiden avulla voidaan laskea ns. tuloksen ar-

voa, Earned Value-tunnuslukuja. (PMBOK 6ed 2017, 261–270; Pelin 2011, 185.) 

Suunniteltujen työtuntien määrä on alkuperäinen budjetti, joka on hyväksytty asiakkaan 

kanssa. Kaikki arviointi projektin kustannuksista ja aikatauluista perustuu suunniteltujen 

tuntien ja toteutumien vertailuun. Suunniteltuja työtuntien määrää voidaan muuttaa yh-

teisellä sopimuksella asiakkaan kanssa projektin aikana. 
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Taulukko 1. Projektinhallinnan tunnusluvut ATR Softilla 

Mittari Lyhenne Laskenta / alkuperä Kuvaus 

Budget at Comple-

tion (h) 

BAC Tarjous-dokumenttiin 

annettu arvio työmää-

rästä tunteina 

Kokonaisbudjetti, joka sovitaan asiak-

kaan kanssa projektin alussa tunteina, 

projektin keston peruslaajuus. 

Actual cost (h) AC Työajan kirjaukset pro-

jektin tehtäville 

Projektin toteutuneet työtunnit 

Estimate to Comp-

lete (h) (Jäljellä ole-

vat tunnit) 

ETC Projektin jäsenten ar-

viot 

Arvioitu työmäärä tunneissa työtehtävän 

valmistumiseen. Tulee perustua arvioon, 

jossa huomioidaan kaikki työn toteuttami-

seen vaikuttavat asiat. Arvio, jota ei voi 

laskea muista arvoista. 

Estimate at Com-

pletion (h), 

Kustannusennuste 

EAC EAC = AC + ETC Kokonaisarvio projektin kaikista tunneista 

tullessaan valmiiksi. Projektipäällikkö en-

nustaa projektin valmistumista toteutunei-

den ja arvioitujen työtuntien mukaisesti 

useita kertoja projektin elinkaaren aikana.  

Earned Value (h) EV EV=(AC/EAC)*BAC Tuloksen arvo. Kuinka paljon alkupe-

räistä budjettia on käytetty/”ansaittu”. 

Kuinka monta prosenttia projektista on 

toteutunut tehtyjen työtuntien mukaisesti 

ja arvio kokonaismäärästä. Samaa pro-

senttia käytetään alkuperäiseen budjet-

tiin, jotta tiedetään kuinka paljon alkupe-

räistä budjettia on toteutunut. 

Planned Value (h) 

(= arvioitu työ-

määrä tunneissa 

työkokonaisuuden 

valmistumiseen) 

PV Projektipäällikön arvio 

tuntimäärälle työkoko-

naisuuden valmistumi-

seen arviointihetkestä. 

Arvio työmäärästä työkokonaisuuden val-

mistumiseen arviointihetkestä. PV void-

aan laskea jokaiselle työkokonaisuudelle 

tai koko projektille. 

Schedule Diffe-

rence (h) 

SD SD = EV-PV Eroavaisuus suunnitellussa aikataulussa. 

Arvo < 0 Tuntimäärä, jonka aikataulusta 

jäljessä. Arvo > 0 Tuntimäärä, jonka 

edellä aikataulusta 

Schedule Diffe-

rence % 

SD % SD% = EV/PV*100% Eroavaisuus suunnitellussa aikataulussa 

prosentteina. Kuinka paljon arvioidusta 

työstä on laskentahetkellä varsinaisesti 

toteutunut. 
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Schedule Perfor-

mance Index, Aika-

taulutehokkuusin-

deksi 

SPI SD = EV/PV Arvo < 1 = aikataulusta jäljessä 

Arvo > 1 = edellä aikataulua 

Cost difference (h) 

(Workload differ-

ence) 

CD CD = EV-AC Ero hyväksytyissä kustannuksissa. 

Arvo < 0, ovat yli budjetin 

Arvo >0, ovat budjetin alle 

Cost Difference % CD % CD % = EV/AC*100% Ero hyväksytyissä kustannuksissa pro-

sentteina. Kuinka paljon työtä alkuperäi-

sestä arviosta valmistuu työskentelemällä 

yhden tunnin. 

Arvo < 1, on yli budjetin 

Arvo > 1, on budjetin alle 

(ATR Soft Jira 2019; PMBOK 6ed 2017, 267; Pelin 2011, 185–192.) 

Tiivistetty ja aikataulutettu status-raportointi auttaa omistajia seuraamaan projektin tuo-

tosten edistymistä ylätasolla, jolloin pystyy tekemään tarvittavia päätöksiä tietoon perus-

tuen. (Larson & Larson 2009, 4–5.) 

2.12 Projektin onnistumisen kriteerit 

Projektia pidetään onnistuneena, kun se saavuttaa sille asetetut sisällölliset ja laadulliset 

tavoitteet ja valmistuu asetetun projektibudjetin ja aikataulun mukaisesti. (Pelin 2011, 35; 

Ruuska 2007, 275.) Projektin onnistumisen edellytyksiä (PSC, Project Success Criteria) 

käytetään yleensä projektin toteutumisen arviointiin, esimerkiksi projektikolmion toteutu-

misena. (Gomes 2016, 491.) Kyseistä projektikolmioon pohjautuvaa arviota käytetään 

usein projektin onnistumisen arvioinnissa, vaikka esimerkiksi Bannerman ja Atkinson to-

teavat artikkeleissaan projektikolmion olevan ensisijaisesti mittaustapa projektinhallin-

nan onnistumiselle ja projektin onnistumiseen liittyy useita muita kriteerejä. (Bannerman 

2008, 2; Atkinson 1999, 337–341.) Pinto & Slevin sekä Atkinson painottavat artikkeleis-

saan, että aikataulun, budjetin ja laajuuden lisäksi tulisi mitata esimerkiksi asiakkaiden 

sekä projektihenkilöstön tyytyväisyyttä eri vaikutusmittarein, kuten projektista hyötymi-

sen arvioinnilla. (Atkinson 1999, 338–341; Pinto & Slevin 1988, 70.)  

Projektille voidaan määritellä myös kriittisiä menestystekijöitä (eng. CSF, Critical Suc-

cess Factor), jossa arvioidaan projektin onnistumista esimerkiksi tavoitteiden saavutta-
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misella, tuotosten laadulla tai sidosryhmien tyytyväisyydellä. (Gomes 2016, 491.) Pro-

jektin kriittiset onnistumisen kriteerit voidaan jakaa karkeasti projektikohtaisiksi sekä 

asiakaskohtaisiksi. Asiakaskohtaisia kriteerejä voidaan kuitenkin arvioida varmaksi vasta 

projektin loppuvaiheessa tai jo päätyttyä. (Pinto & Slevin 1988, 69–70). 

Lisäksi on erilaisia mittareita projektin onnistumisen arviointiin, kuten projektin vaikutuk-

sella toimintaympäristön muutoksiin, lakivelvoitteiden noudattamiseen, henkilökohtai-

seen kehittymiseen ja oppimiseen, yrityksen voiton kasvamiselle ja strategisten tavoit-

teiden saavuttamisessa. (PMBOK 6ed 2017, Atkinson 1999, 340–341.) 

Projektin onnistumista on arvioitava sekä lopputuotteen että tuotantoprosessin näkökul-

masta. Projekti voi onnistua yhdessä asiassa ja epäonnistua toisessa ja projektiin koh-

distuu ristiriitaisia odotuksia eri sidosryhmiltä. Projektin epäonnistuminen tarkoittaa sitä, 

etteivät projektiin kohdistuneet odotukset täyttyneet. Taylor spekuloi tutkimuksessaan, 

että yhtenä selittävänä tekijänä IT-alan projektien epäonnistumiselle saattaa olla epäon-

nistumiseen liittyvät määritelmät. Projekti saattaa toteuttaa laadukkaan tuotoksen aika-

taulun tai budjetin ylittyessä tai projektin tuotos on ajallaan ja budjetissa, muttei tuota 

sidosryhmilleen arvoa. (Taylor 2004, 1.)  

Sama lopputulos voidaan tilanteen mukaan kokea sekä onnistumiseksi että epäonnistu-

miseksi. Projektien epäonnistuminen johtuu yleensä hallinnan ja menetelmien riittämät-

tömyydestä. Projektin tuotoksen onnistumista voidaan arvioida myös liiketoiminnan me-

nestyksen kautta. Esimerkiksi IT-projektit saattavat olla myöhässä aikataulussa, ylittä-

neet budjetin tai toimittaneet puutteellisia ratkaisuja, mutta ovat silti onnistuneita tuotta-

essaan asiakkaalle hyötyä tai lisäarvoa. (Bannerman 2008, 1–2.) 

Artikkelissaan de Wit määrittelee tarkemmin, että onnistumisen arviointia tulisi toteuttaa 

koko projektin elinkaaren ajan ja projektin suorituskyky ei ole sama asia kuin projektin 

onnistuminen. (de Wit, 1988, 164–167, 169.) De Wit:n mukaan projektia tulisi pitää ylei-

sesti onnistuneena, mikäli projekti saavuttaa vaatimusmäärittelyssä annetut tavoitteet 

tulee suoritetuksi ja jos projektin johto, projektin avainhenkilöt, projektin hyödyntäjät ja 

asiakkaat ovat tyytyväisiä lopputulokseen. (de Wit 1988, 165).  

Tutkimuksessaan Eskola et. al. listasivat IT-projektien kriittisiä menestystekijöitä ja niistä 

tärkeimmät viisi ovat ylimmän johdon tuki, projektiryhmän pätevyys, avoin kommunikaa-

tio, selkeät tavoitteet sekä projektin menestyksekäs johtaminen. (Eskola et. al. 2018, 3, 

9.) 
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Laadullisia tavoitteita on vaikea arvioida, sillä niille ei ole numeerisia suureita mitatta-

vaksi. (Ruuska 2007, 277.) Saavuttaakseen projektissa parhaan tuloksen, tulisi projekti-

päällikön, projektiryhmän ja sidosryhmien sopia yhdessä tavat arvioida projektin onnis-

tumista sekä päästä yhteisymmärrykseen projektin lopputuotoksen sisällöstä ja ominai-

suuksista. Muutoin projektin eri tahot pyrkivät toteuttamaan omia tavoitteitaan. (Banner-

man 2008, 2; Ruuska 2007, 277; Turner 1999, 71.)  

Projektille tärkeät kriteerit saattavat vaihtua eri vaiheissa elinkaaren aikana, joten ajan, 

kustannusten ja laadun merkityksetkin vaihtelevat eri aikoina ja elinkaaren vaiheissa. (de 

Wit 1988, 166.). Esimerkiksi projektin alkuvaiheessa aikataulu on tärkein, myöhemmin 

kustannuksista tulee ohjaavin tekijä ja lopuksi vain saavutetulla laadulla on merkitystä. 

(de Wit 1988, 166). Myös näkökulmat onnistumisesta vaihtelevat sidosryhmittäin sekä 

pidemmän ajan kuluessa projektin päättymisestä. (Bannerman 2008, 1.) 

Toor & Ogunlana pisteyttivät tutkimuksessaan tärkeimmät projektin suorituskykymittarit; 

1. Projekti on ajoissa 

2. Projekti pysyy kustannusarviossa 

3. Täyttää vaatimusmääritykset 

4. Resursseja käytetään tehokkaasti 

5. Projektissa tehdään oikeita asioita 

6. Turvallisuus 

7. Korkea laatu ja ilman heikkouksia 

8. Täyttää sidosryhmien odotukset 

9. Minimoi kiistoja ja konflikteja 

(Toor & Ogunlana 2009, 228, 233.) 

Kuten scrumin retrospektiivissä, myös perinteisissä projekteissa tulisi projektin päätyttyä 

arvioida suoriutumista, kuten mikä meni hyvin tai huonosti sekä arvioida syitä. Samalla 

tulisi erottaa syyt projektin ja projektinhallinnan epäonnistumiselle. Projektin loppuarvi-

ointia tulisi käyttää jatkossa tulevien projektien suunnittelussa. (De Wit 1988, 164, 169.) 
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3 PROJEKTINHALLINTA ATR SOFT OY:SSÄ 

ATR Soft on siirtynyt liiketoiminnassaan projektimuotoiseen organisaatioon sekä ottanut 

käyttöönsä oman ”Project Frame”-viitekehyksensä projektien hallintaan. ATR Softilla on 

pääasiallisessa projektinhallinnassa käytössä Atlassianin tuoteperheestä Jira sekä Con-

fluence. Jira on ketterien kehitystiimien työkalu, jonka avulla voidaan suunnitella, seurata 

ja raportoida projektien työnkulkuja (Jira 2019). Confluence on dokumentaatio ja asian-

hallintaohjelmisto määrittelyjen ylläpitämiseen (Confluence 2019). Lisäksi käytössä on 

oma työajankirjausjärjestelmä, joka on integroitu Jiraan.  

Projektin tilausvaiheessa luodaan Jira-ohjelmistoon uusi projekti, johon arvioidaan ja osi-

tetaan tehtävät työkokonaisuudet. Alkuvaiheen määrittelyvaiheessa asiakkaan kanssa 

kehitysjonoon saattaa tulla myös lisää tehtäviä. ATR Soft käyttää projektien hallinnassa 

sisäisesti omia versioitaan scrumista ja kanbanista Jiran avulla, mutta Project Frame-

viitekehys ei ota kantaa käytettyihin viitekehyksiin. Käytännössä projektia voidaan hallita 

millä tahansa valitulla tavalla.  

Jiran Scrum-pohjaa käytetään ohjelmistotuotteiden kehitysprojekteissa. ATR Softin pro-

jektimallissa koko projekti voi olla yhtä pitkää sprinttiä eikä pakoteta käyttämään kaikkia 

scrumin osia, mikäli pienessä projektissa vain yksi kehittäjä tai projekti on ajallisesti ly-

hytkestoinen.  

Jiran valmista Kanban-pohjaa käytetään jatkuvien palvelujen, kuten ylläpitotoimintojen 

tuottamisessa. Molempia menetelmiä hallitaan Atlassianin Jira-sovelluksella, jossa jokai-

nen projektiin kuuluva työpaketti on kuvattuna ja integroituna työajanseurantaan. Projek-

tiryhmä valitsee kehitysjonosta itselleen yksittäisiä työtehtäviä kehitykseen, kunnes 

kaikki on toteutettu tai Kanban-tapauksessa siirretty tehtävät niiden statuksen mukaisesti 

prosessissa. 

Vaikka tehtävät määritellään ATR Softilla scrum- tai kanban-pohjille, asiakkaat seuraavat 

omia projektejaan usein perinteisin tavoin tai omin projektinhallintamenetelmin. Asia-

kasta saatetaan hyödyntää kehitysjonon hallintaan esimerkiksi jatkuvissa palveluissa. 

ATR Softilla projektiin liittyvät työkokonaisuudet merkitään JIRA-ohjelmistoon Epic, Story 

ja Task tasoille, joilla kategorioidaan ja kuvataan työkokonaisuuksien hierarkiaa. 
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 Epic-taso on korkein hierarkiassa ja suurin työkokonaisuus, jonka alle muodos-

tetaan Storyt ja Taskit. Epic-tasolle kirjataan työtunnit. 

 Story-taso on yksittäinen toteutettava ominaisuus kehitettävään järjestelmään, 

joka liittyy aina Epiciin.  

 Taskit ovat erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, kuten testiympäristön pystytys, ja ne 

liittyvät myös Epiciin.  

 Näiden lisäksi voidaan ohjelmistokehitys-projekteissa luoda Sub-Taskeja, Bugi-

raportteja sekä testitapauksia. 

Tämän jälkeen projektin työkokonaisuudet on luotuna järjestelmiin ja niille on arvioitu 

kesto ja työmäärä. Näin saadaan työjonoon seuranta, kun kehittäjät näkevät tekemättö-

mät työkokonaisuudet ja voivat ottaa kehitykseensä jonkin kokonaisuuksista. Työn ede-

tessä projektihenkilö päivittää toteutuneiden työtuntiensa lisäksi arvioitua työmäärää, jo-

ten projektin toteutumisesta saadaan tarkempaa analyysiä. Jirasta saa muodostettua 

useita erilaisia raportteja sekä laskentaa projektinhallintaa varten. 

ATR Softilla on IT-projektin vaatimusmäärittelyvaiheessa liiketoimintamalli, jossa asia-

kas voi pyytää tarjousta yksinkertaisesti kuvatun tarpeidensa mukaisesti. Ulkoistettu vaa-

timusmäärittely mahdollistaa asiakkaalle helpon ja nopean tavan saada tarkemmat tek-

niset määrittelyt. Työvaiheet, työmäärät ja käytettävät tekniikat perustuvat asiantuntijoi-

den arvioihin ja usein annetut arviot työmääristä ovat erittäin tarkalla tasolla. Arvioitu 

työmäärä ei siten riitä, mikäli projekti kokee muutostarpeita. Muutokset saattavat johtua 

esimerkiksi pitkittyneestä määrittely- ja testausvaiheesta sekä kommunikointiin ja pala-

vereihin käytetystä ajasta.  

Vaatimusmäärittelyä saattaa tehdä asiakkaiden kanssa eri henkilöt kuin projektin toteu-

tusvaiheessa, jolloin projektiryhmä ei ehkä havaitse mahdollisia vaatimusten muutoksia 

riittävän nopeasti tai osaa kyseenalaistaa palavereissa ilmeneviä lisämäärittelyjä. 
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4 TUTKIMUS PROJEKTIEN MUUTOSHALLINNASTA 

Tutkimuksen empiirisen osan tavoitteena oli selvittää, miten projektitoiminnassa kohda-

taan muutostarpeita, miten muutoksia hallitaan ja miten asiakkaat haluaisivat hallita 

muutoksia. Tutkimuksen tuloksista saa yleiskäsityksen projektien muutostarpeista sekä 

ATR Soft:n asiakkaiden ja työntekijöiden mielipiteet parhaista käytännöistä hallita pro-

jekteja muutoksissa.  

IT-projektit kohtaavat muutostarpeita erityisesti laajuuteen kohdistuen, mutta on ollut 

epäselvää, millainen vaikutus muutoksilla on projektien koettuun onnistumiseen ja miten 

asiakkaat kokevat muutoshallinnan. Tavoitteena tutkimuksessa oli kerätä aineistoa tut-

kimusongelmaan liittyen ja verrata aiempien tutkimusten tuloksia saatuun aineistoon. 

Tutkimusmetodiksi valikoitui kvantitatiivinen survey- eli kyselytutkimus, sillä projektinhal-

linnasta ja muutostarpeista on mahdollista luoda tarkkoja kysymyksiä analysointia varten 

ja saada mitattavissa olevia tuloksia. Survey-tutkimus on kyselylomakkeen avulla toteu-

tettavaa suunnitelmallista tiedonkeruuta, jolla saadaan kerättyä yksityiskohtaista tosi-

asiatietoa, tunnistettuja olemassa olevia käytäntöjä sekä tehdä vertailuja. (Likitalo & Ris-

sanen 1998, 42.) Kerätyn aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan tai selit-

tämään ilmiöitä (Hirsmäki et. al. 2009, 134).  

4.1 Tutkimuksen tavoitteet 

ATR Soft on muuttanut organisaatiorakenteensa projektimuotoiseksi vuonna 2017, ja 

toteuttaa liki kaikki asiakastoimintonsa projekteina. Asiakastyytyväisyys on tärkeä osa 

strategiaa sekä toimii mittarina yrityksen toiminnoille. Yhtenä jatkokehittämisen kohteena 

on muutostarpeiden kattavampi hallinta ilman, että asiakastyytyväisyys kärsii. ATR Sof-

tin projektiseurannalla tiedetään, että projektit kohtaavat muutostarpeita monista eri 

syistä.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten asiakkaat, työntekijät ja sidosryhmät haluavat 

projektien muutoksia hallittavan. Asiakas ei välttämättä halua ohjata projektiaan kette-

rästi, joten raportointi ja päätöksenteko toteutetaan vanhalla tavalla, mutta oma työmää-

rien ja toteutumien arviointi suoritetaan Scrum tai Kanban-ratkaisuilla. 



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Patrick Storberg 

4.2 Tutkimusongelma ja hypoteesit 

Tutkimuksen hypoteesina on, että IT-projektit kokevat usein muutostarpeita. Muutokset 

projekteissa eivät haittaa, mikäli niitä osataan ennakoida ja käsitellä sovittujen tapojen 

mukaisesti. Jos projektit kokevat jatkuvasti muutostarpeita, eikä niitä osata hallita sopivin 

menetelmin, muutokset saattavat vaikuttaa koettuun asiakastyytyväisyyteen. Projekteja 

voidaan hallita monin eri tavoin, mutta liian raskas ja työläs muutoshallinta voidaan kokea 

myös haitallisena, mikäli se vaatii ylimääräistä työtä tai hidastaa projektin edistymistä.  

Tutkimusongelmaksi valikoitui projektin muutoksen merkitys projektin sidosryhmille. 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään vastauksia tutkimuskysymyksiin; 

 Millainen ongelma on projektien pysyminen tilatussa laajuudessa? 

 Mistä laajuuden muutos (Scope Creep) yleisimmin projekteissa aiheutuu? 

 Miten projektien toteutumista ja muutoksia mitataan ja seurataan? 

 Mitkä ovat mieluisimmat tavat hallita laajuuden muutoksia? 

 Miten projektin laajuuden hallinta vaikuttaa sidosryhmien kokemaan tyytyväisyy-

teen? 

4.3 Kvantitatiivinen tutkimus 

Tutkimusmetodina oli Webropol-ohjelmistolla toteutettu kyselytutkimus, jossa kysyttiin 

projektitöitä tehneiltä vastaajilta mielipiteitä projektinhallinnan väittämiin sekä vastaajien 

omakohtaisia valintoja liittyen yleisiin projektinhallintametodeihin. ATR Softin asiakkai-

den, henkilökunnan sekä anonyymien some-vastaajien tuloksia voidaan vertailla keske-

nään ja löytää siten parhaat käytännöt muutoshallintaan. Kaikkien kyselyjen vastaukset 

kerättiin anonyymisti, joten kyselyt toteutettiin erikseen jokaiselle vastaajaryhmälle. 

4.4 Aineiston keruu 

Kyselyt olivat avoinna koko lokakuun 2018. Kyselyn ensisijaisena perusjoukkona olivat 

ATR Softin asiakkaat sekä uutiskirjeen tilaajat, joille lähetettiin erillinen viesti tutkimusky-

selystä. Vastaajia oli yhteensä 23 henkilöä eri asiakasyrityksistä. 
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Lisäksi samanlainen kysely suoritettiin ATR Soft Oy:n henkilökunnalle, minkä avulla saa-

tiin kerättyä projektihenkilöstön ja projektipäällikköjen vastaukset yrityksen toimintatapo-

jen osalta. Kolmantena vastaajajoukkona oli projektihenkilöt tavoitettuna sosiaalisten 

medioiden kautta. Vastauksista oli tarkoitus saada vertailutietoa sekä suurempi vastaa-

jajoukko kyselyn otantaan. Sosiaalisiin medioihin suunnattuun kyselyyn osallistui yh-

teensä 80 vastaajaa. Anonyymistä kyselystä huolimatta vastaajajoukko on yhtenäinen 

sekä tarkoin rajattu johtuen kyselyn projektinhallinnan aiheesta. 

4.5 Kyselyn suunnittelu ja toteutus 

Kysely toteutettiin lyhyenä ja täsmällisenä, joten kyselystä jäi tarkoituksella pois demo-

grafiset kysymykset, kuten esimerkiksi ikä, sukupuoli tai maantieteellinen sijainti, koska 

en kokenut niillä olevan kysyttävän aiheen kannalta suurta merkitystä. Myöskään koulu-

tus tai tiedot projektinhallinnan sertifioinneista eivät olisi tuoneet merkittävää lisäarvoa 

projektien muutoshallinnan tavoissa. Projektien määrän, keston ja projektikokemusvuo-

sien avulla saa riittävän pohjatiedon vastaajista. Kyselyt olivat jaettu kolmeen osioon; 

vastaajan perustiedot, projektien toteutuminen/hallinta sekä muutosten käsittely/hallinta. 

Kysely pidettiin mahdollisimman lyhyenä ja asiapitoisena, jotta saatiin riittävästi vastauk-

sia. Kyselyssä oli 15 tarkoin valittua kysymystä liittyen projektinhallintaan sekä muutos-

ten hallintaan. Kyselyn kysymykset sekä vastausvaihtoehdot olivat tarkkaan rajattuja ja 

kyselyssä pyrittiin vähentämään virhetulkintojen mahdollisuutta sekä epäselvyyksiä. Ky-

selyn vastausvaihtoehtojen järjestys vaihteli satunnaisesti vastaajittain, jotta yksittäistä 

vastausvaihtoehtoa ei suosittaisi sijaintinsa perusteella. Kokonaisuudessa monivalinta-

kysymyksiin tuli vain vähän ”Ei tiedossa/Ei halua vastata” -vastauksia (noin 5 %), joten 

vastaajien mielipiteet ja valinnat ovat kattavasti kerätty.  

Tutkimuksessa toteutettiin samanlaiset kyselyt kolmelle eri kohderyhmälle. Kyselyt oli 

jaettu kolmeen osioon; vastaajan perustiedot, projektien toteutuminen ja hallinta sekä 

muutosten käsittely ja hallinta. Tavoitteena ei ollut löytää varsinaisesti eroja ryhmien vä-

lillä, vaan löytää ryhmien yhteiset tekijät ja saada sitä kautta vertailuarvoja. 
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5 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 

Kyselyihin vastasi yhteensä 127 vastaajaa; 23 kpl ATR Soft Oy:n asiakasyritysten edus-

tajaa, 24 kpl ATR Soft Oy:n työntekijää sekä 80 vastaajaa sosiaalisen median kautta 

kaikille avoimeen kyselyyn. 

5.1 Vastaajien rooli projekteissa 

Suurin osa, 43 prosenttia kyselyyn vastaajista, ovat projektipäälliköitä tai projektinvetäjiä. 

Seuraavaksi suurin vastaajaryhmä (38 %) oli projektityöntekijät sekä -asiantuntijat. Kaksi 

suurinta vastaajaryhmää edustaa 80 prosenttia kaikista kyselyyn osallistuneista vastaa-

jista.  

Kyselyyn osallistui 23 ATR Softin asiakasta, mutta projektin asiakas- ja tilaajarooleihin 

heistä henkilöityi vain 13 vastaajaa (57 % asiakaskyselyn-vastaajista), jotka asemansa 

puolesta pystyvät vaikuttamaan esimerkiksi tilattavan projektin kokonaisuuteen enem-

män kuin projektipäälliköt tai -asiantuntijat. 

 

Kuvio 1. Vastaajien roolit projekteissa 
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Kuvio 2. Vastaajien roolien osuudet 

5.2 Vastaajien toimialat 
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Kuvio 3. Vastaajien toimialat (mukautettu ISIC) 
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Kuvio 4. Vastaajien roolit toimialoittain 
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5.3 Vastaajien osallistuminen projekteihin 

Kysymyksellä oli tarkoitus selvittää vastaajan kokemusta ja osallistumista eri projektei-

hin. Tarkasteltavaksi ajanjaksoksi valittiin viisi vuotta, jotta saadaan selvitettyä viimeai-

kaiset projektikokemukset. Vastaajista 39 prosenttia oli osallistunut yli kymmeneen pro-

jektiin, joten vastaajilla on merkittävästi kokemusta eri projekteista. Toiseksi eniten vas-

taajia, 24 prosenttia, on toiminut viiden vuoden aikana noin neljässä tai viidessä projek-

tissa. Yhteensä 59 prosenttia vastaajista on ollut enemmän kuin viidessä projektissa vii-

den vuoden aikana, joten projektit ovat keskimäärin alle vuoden kestoisia. Tätä tukee 

myös kysymys projektien keskimääräisestä kestosta, sillä 69 prosenttia vastaajien pro-

jekteista kestävät keskimäärin alle vuoden. 

 

Kuvio 5. Vastaajien osallistuminen eri projekteihin viiden vuoden aikana 
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kymmenen vuotta. Vastauksilla on merkitystä vastaajien osaamisen ja projektikokemuk-

sen arvioinnissa. Suhteutettuna asiakkaille suunnattuun kyselyyn, ATR Softin asiak-

kaissa 74 prosenttia vastaajista oli toiminut yli kymmenen vuotta projektitehtävissä, mikä 

osoittaa merkittävää kokemusta projektitoiminnasta. 

 

Kuvio 6. Vastaajien kokemus projektitehtävissä vuosissa 
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Kuvio 7. Vastaajien keskimääräinen projektin kesto kuukausissa 
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. 

 

Kuvio 8. Projektien ohjausmenetelmien käytön osuus kaikista vastaajista 
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missä. (Haikala & Mikkonen 2011, 36–37.) 
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Kuvio 9. Yrityksen oman viitekehyksen lisäksi muut käytössä olevat menetelmät 

5.7 Koetut haasteet projekteissa 

Aikataulujen hallinta on yksi merkittävimmistä haasteista projekteissa. Yhteensä 64 pro-
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Kuvio 10. Projektien kohtaamat haasteet 
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Kuvio 11. Haasteet projekteissa vastaajaryhmittäin 
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5.8 Projektin onnistumisen edellytykset 

Vastaajien tuli valita ja priorisoida kolme omasta mielestä tärkeintä onnistumisen edelly-

tystä. Tärkein onnistumisen edellytys on projektin omistajan kokema tyytyväisyys, jonka 

valitse yhteensä 75 prosenttia vastaajista. Vastaajista 67 prosentin mielestä toiseksi tär-

keintä on tuottaa jotain lisäarvoa, kuten kustannussäästöjä tai asiakastyytyväisyyttä. Kol-

manneksi ja neljänneksi tärkeimmät olivat aikataulussa (39 %) ja budjetissa (37 %) py-

syminen. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista valitsi kestävän kehityksen tärkeäksi pro-

jektin onnistumisen edellytykseksi. 

Toor & Ogunlanan lista eroaa merkittävästi kyselytutkimukseni tuloksista. Heidän priori-

soimassa listassa tärkeimpänä oli projektin toteutuminen ajoissa. Toiseksi tärkeintä oli 

projektin pysyminen kustannusarviossa ja kolmanneksi tärkeintä oli täyttää vaatimus-

määrittelyt. (Toor & Ogunlana 2009, 228, 233). Omassa kyselytutkimuksessani projek-

tien onnistumisen kriteereistä 75 prosentille vastaajista tärkeintä oli asiakkaan tai projek-

tin omistajan tyytyväisyys. Syyt päinvastaisille tuloksille vaatisi kattavamman analyysin, 

mutta oletuksena on kyselyjen kohderyhmien eroavaisuudet, vastaajamäärät sekä kult-

tuuritekijät. 
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Kuvio 12. Tärkeimmät projektin onnistumisen edellytykset priorisoituina 

ATR Softin työntekijöistä 92 prosenttia piti tärkeimpänä projektin onnistumisen edellytyk-

senä asiakkaan kokemaa tyytyväisyyttä projektin lopputuloksesta. Asiakkaista 87 pro-

sentin mielestä projektin tuottama lisäarvo oli tärkein projektin onnistumisen kriteeri. 
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Kuvio 13. Projektin onnistumisen edellytykset vastaajaryhmittäin 

5.9 Mieluisimmat tavat hallita projektin muutostarpeita 
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samoilla vastausmäärillä mieluisimmat tavat ovat ketterä muutoshallintaprosessi (59 % 

kaikista vastauksista), sekä projektipäällikön ja projektin omistajan yhteinen sopiminen 
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muutosten vaikutuksista sekä niihin reagointi (56 % kaikista vastauksista). Vähiten ääniä 

(kolme prosenttia), sai tapa, jossa projektin omistaja päättää projektin etenemisestä, 

kunnes resurssit, aikataulu tai budjetti on käytetty loppuun. Kyseisessä tavassa on epä-

varmuus projektin lopputuotoksesta tai tuotoksen laadusta, mikäli projekti päätetään en-

nenaikaisesti. 

Asiakas-vastaajista mieluisimmat tavat hallita projektien muutostarpeita oli 65 prosentin 

mielestä ketterä muutoshallintaprosessi, jossa yhdessä päätetään, mitä jätetään pois tai 

toteuttamatta muutostilanteissa. Toisena ja kolmantena mieluisina tapoina tuli samoilla 

43 prosenteilla yhteinen sopiminen ja toimiminen niiden mukaisesti lisäten tarvittaessa 

budjettia tai aikaa sekä tapa, jossa sovitaan projektin laajuudet ja niitä voi säätää tai 

vaihtaa projektin aikana, mikäli eivät vaikuta kokonaisennustukseen. 

ATR Softin työntekijöiden mielestä mieluisin tapa muutostarpeiden hallintaan oli 70 pro-

sentin mielestä ketterät muutoshallintaprosessit, joissa yhdessä päätetään, mitä jätetään 

pois tai toteuttamatta muutostilanteissa. Seuraavaksi mieluisin oli yhdessä sopiminen 

projektipäällikön ja omistajan kanssa muutosten vaikutuksista ja niiden mukaan toimimi-

sesta 58 prosenttia vastaajista. Samaa mieltä oli myös some-vertailuaineisto, jossa 58 

prosenttia vastaajista valitsi myös yhdessä sopimisen. 
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Kuvio 14. Mieluisimmat tavat hallita muutostarpeita 
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Avoimet vastaukset hyville käytännöille hallita muutoksia 

Yhteensä seitsemän vastaajaa kirjoitti oman mielipiteensä tai mieluisen tavan hallita pro-

jektien muutostarpeita. 

”Jatkuva, rehellinen kommunikointi” 

- Projektityöntekijä, IT- Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla 3 vuotta tai 
vähemmän 
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”Asiakaslähtöisyys eli kohderyhmän toiveet otetaan huomioon jatkuvasti 
projektin edetessä ja huomioidaan muutos- tai kehittämistarpeet” 

- Projektipäällikkö, Terveys- ja sosiaalipalvelut/koulutus/lääketeollisuus, 6 - 10 
vuotta alalla 

”Sovitaan tärkeimpien sidosryhmien, asiakkaan, ohjausryhmän, omistajan 
ja projektitiimin välillä, miten muutoksenhallinta toteutetaan.” 

- Projektityöntekijä, Rakentaminen/kiinteistöalan toiminta, alalla 3 vuotta tai 
vähemmän 

”IT-projekteissa ITIL:n mukainen it-muutoksenhallinta” 

- Projektipäällikkönä, IT- Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla 4 - 5 vuotta 

”Tietty formaali menettely tarvitaan, jotta vältytään juupaseipästelyltä las-
kutuksen suhteen.” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Projektin hyödyt ohjaavana muutosten päätöksenteon pohjana” 

- Muu sidosryhmä, Tukku- ja vähittäiskauppa, alalla yli kymmenen vuotta 

”Muodollinen muutoshallinta, tarkastelu erit. kriittisen polun läheisyydessä 
olevien muutos vaikutusten osalta” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

 

5.10 Projektien kohtaamat haasteet ja muutostarpeet 

Kysymyksessä vastaajat saivat valita kolme tärkeintä syytä, joiden vuoksi projekti on 

kohdannut haasteita. Kysymykseen 127 vastannutta kumuloi yhteensä 379 vastausta.  

Merkittävin projektin kohtaama haaste oli projektin laajuuden (scope) muuttuminen kes-

ken kaiken, 57 prosenttia kaikista vastauksista. Toiseksi merkittäväksi syyksi nimettiin 

riittämätön tai ylioptimistinen budjetointi tai aikataulu, 44 prosenttia vastauksista. Kol-

manneksi suurin haaste on riittämätön tuki omistajalta tai johdolta, 29 prosenttia vas-

tauksista. Lisäksi kahdeksan prosenttia projekteista oli kokenut laajuuden muutoksen 

(Scope Creep) muutoshallintapojen puuttuessa. Syitä projektin muutostarpeille on kui-
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tenkin useita, jotka yleensä ovat yksilöllisiä projektille. Vähiten muutospaineita muodos-

tuu yhden vastaajan mukaan yrityksen strategiasta tai prosesseista, mikä saattaa johtua 

kummankin pysyvyydestä ja muutoshitaudesta yrityksen toiminnassa. 

Asiakkaiden merkittävin projekteissa kohtaama haaste oli 48 prosentin mielestä riittämä-

tön tai ylioptimistinen budjetointi tai aikataulu. Toiseksi merkittävimpänä haasteena oli 

43 prosentin mielestä projektin laajuuden (scopen) muuttuminen kesken projektin. 

ATR Softin työntekijöistä 74 prosenttia koki projektin laajuuden (scopen) muuttumisen 

merkittävimmäksi haasteeksi. Toiseksi merkittäväksi haasteeksi 49 prosenttia työnteki-

jöistä valitsi riittämättömän tai ylioptimistisen budjetin tai aikataulun. Samankaltainen tu-

los tuli somen verrokkiryhmältä, jossa projektin laajuuden muuttumisen mainitsi merkit-

tävimmäksi haasteeksi 56 prosenttia vastaajista ja riittämättömän budjetin tai aikataulun 

41 prosenttia vastaajista. 

Graafit on selkeyden vuoksi jaettu kahteen osaan. 
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Kuvio 15. Projektien kohtaamat haasteet ja muutostarpeet (graafi 1/2) 
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Kuvio 16. Projektien kohtaamat haasteet ja muutostarpeet (graafi 2/2) 
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Avoimet vastaukset kohdatuista muutoksista: 

”Projektista vastaava johtaja tmv. vaihtuu kesken toteutuksen” 

- Projektityöntekijänä/-asiantuntijana, Rakentaminen/kiinteistöalan toiminta, alalla 
yli kymmenen vuotta 

 

”Määrittelyjen saatavuus / hitaus projektin asiantuntijoilta. Resurssion-
gelma yleensä määrittelyiden osalta.” 

- (ATR) Projektityöntekijänä/ -asiantuntijana, IT-Informaatioteknologia/ 
tietotekniikka, alalla yli kymmenen vuotta 
 

”Alun baselinea ei määritellä, jolloin on vaikea havaita mikä on muutos” 

- (ATR) Projektipäällikkönä/ Projektivetäjänä, IT-Informaatioteknologia/ 
tietotekniikka, alalla yli kymmenen vuotta 

 

5.11 Projektin määrittelyvaiheen tehostaminen 

Kysymyksellä oli tarkoitus kerätä vastaajilta tapoja, joilla projektin aloitusta ja määrittely-

vaihetta saisi tehostettua sujuvammaksi. Kysymyksessä vastaajat saivat valita listasta 

useita vastauksia, joten 127 vastaajaa vastasi yhteensä 431 kohtaan.  

Tärkeimpänä tapana tehostaa projektin alkuvaiheen määrittelyjä, 71 prosenttia vastaa-

jista ottaisivat kaikki sidosryhmät mukaan määrittelytyöhön. 

Toiseksi tärkeimpänä (43 % vastaajista) pidettiin muutoshallintaprosessin ja hallintata-

pojen hyväksymistä projektin alkuvaiheessa. ATR Softin asiakkaat pitivät kuitenkin 

toiseksi tärkeimpänä tapana vaatimusmäärittely-dokumentin luontia ja sen seuraamista, 

47 prosenttia vastaajista. ATR Softin työntekijöistä toiseksi tärkeimpänä määritysvaiheen 

tehostajana pidetiin asiakkaan priorisoimia työkokonaisuuksia projektin aikana, 47 pro-

senttia vastaajista. 

Vähiten ääniä (5 % vastaajista) sai tapa, jossa mahdolliset muutostarpeet tiedostetaan 

etukäteen ja niitä varten luodaan jo valmiiksi ylimääräinen budjetti, jota käytetään muu-

tosten toteuttamiseen saaden aikaan seurannan sekä liikkumavaraa suunniteltuun ko-

konaisuuteen, joka ei vaikuta suunnitellun projektikolmion (aika, kustannukset, laatu/laa-

juus) sisältöön.  
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Kuvio 17. Projektin määrittelyvaiheen tehostaminen 
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Lisäksi kuusi vastaajaa antoi oman vastauksensa, koskien esimerkiksi riskienhallintaa 

sekä projektin lopputuotosten ja tarkkojen käyttäjätarinoiden kuvaamista. 

Avoimet vastaukset projektin määrittelyvaiheen tehostamiseen 

”Projektin lopputuotosten kuvaaminen” 

- Projektipäällikkö, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla 6 - 10 vuotta 

”Riskien tunnistamisen ohella on hyvä miettiä hälytysmerkkejä, jotka vies-
tivät siitä, että riski on toteutumassa. Näiden suhteen kannattaa miettiä toi-
mintatavat ja vastuuhenkilöt valmiiksi.” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Asiakas kantaa riskiä, mikäli vaatimukset ovat epäselviä” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Kattavampia käyttäjätarinoita” 

- Projektipäällikkö, Julkinen sektori/hallinto, alalla yli kymmenen vuotta 

”Aikataulu, jota molemmat noudattavat” 

- Projektin omistajana/tilaajana, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Käyttäjäkeskeinen vaatimusmäärittely, eli oikeat loppukäyttäjät mukaan 
määrittelyyn” 

- (ATR) Projektipäällikkö, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla yli 
kymmenen vuotta 

5.12 Projektin laajuuden muutosten ja muutostarpeiden tunnistaminen 

Vastaajat saivat valita listasta eri tapoja, joita he käyttävät projektien muutostarpeiden 

tunnistamisessa. 127 vastaajaa muodosti yhteensä 354 vastausta. Enemmistö, 69 pro-

senttia vastaajista, tunnistavat projektin muutostarpeet kun asiakkaan pyytämä työteh-

tävä ei vastaa määriteltyjä tai määrittely muuttuu työn kuluessa. Toiseksi tunnistusta-

vaksi 55 prosenttia vastaajista valitsivat toteutuksen puuttumisen vaatimusmäärittelystä 

ja kolmanneksi 54 prosenttia vastaajista työtehtävän puuttumisen vaatimusmäärittelystä. 
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Vain 16 prosenttia vastaajista käyttää erityisiä mittareita tai analyysejä muutosten ha-

vaitsemiseksi. Yksi syy mittareiden ja analyysien vähälle käytölle saattaa olla niiden re-

aktiivinen lähestymistapa. Esimerkiksi toteutuneet työtunnit, kustannukset yms. havai-

taan vasta jälkikäteen, eikä siten auta havaitsemaan muutosta ajoissa. Havaittu muutos 

tulisi ottaa käsittelyyn välittömästi tunnistamisen jälkeen esimerkiksi ennalta määritellyn 

muutoshallintaprosessien mukaisesti. Esimerkiksi ATR Softin vastaajista yksikään ei 

maininnut käyttävänsä projektien seurantaan mittareita ja analyysejä, vaikka sellaiset on 

luotuna valmiina. 

 

Kuvio 18. Muutostarpeiden tunnistaminen 
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Avoimet vastaukset koskien muutostarpeiden tunnistamista 

”Asia ei löydy projektisuunnitelmaan kuvatuista lopputuotteista” 

- Projektipäällikkö, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla 6 - 10 vuotta 

”Liittymäpinnat muihin käynnissä oleviin projekteihin tai olemassa olevaan 
ympäristöön muuttuu tai määrittely tarkentuu.” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Raportointi ja seuranta” 

- Projektipäällikkö, Julkinen sektori/hallinto, alalla 6 - 10 vuotta 

5.13 Projektien etenemisen ja muutostarpeiden seurantamenetelmät 

Tärkeimmäksi projektin etenemisen seurantamenetelmäksi 53 prosenttia vastaajista va-

litse seurannan työaikakirjauksista ja toteutuneista tunneista. Tapa on tietenkin tarkka ja 

sitä kautta saa laskettua tehtyä työmäärää sekä budjettia, mutta tieto on saatavilla vasta 

takautuvasti. Toiseksi tärkein projektin etenemisen seurantamenetelmä on 42 prosenttia 

vastaajien mukaan työn osituksen työvaiheiden toteutuminen. Vain kaksi prosenttia vas-

taajista käyttää varianssianalyysiä tai aikataulutehokkuusindeksiä (SPI; Schedule Per-

formance Index). 
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Kuvio 19. Projektin etenemisen ja muutostarpeiden seurantamenetelmät 
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Avoimet vastaukset koskien projektin etenemisen seurantamenetelmiä 

”Asiakastyytyväisyys” 

- Projektipäällikkö, Tukku- ja vähittäiskauppa, alalla 6 - 10 vuotta 

”Oma lisä- ja muutostyölista” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla 4 - 5 vuotta 

”Kommunikointi asiantuntijoiden kanssa” 

- Projektipäällikkö, IT- Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla 6 - 10 vuotta 

”Omilla arviointimenetelmillä” 

- Projektipäällikkö, Terveys- ja sosiaalipalvelut/koulutus/lääketeollisuus, alalla 6 - 
10 vuotta 

”Pakolliset päätöksentekopisteet etenemiselle, tarvitaan johdon hyväk-
syntä” 

- Projektityöntekijänä/-asiantuntijana, Julkinen sektori/hallinto, alalla alle 3 vuotta 

”Välitavoitteisiin sidotut lopputulokset” 

- Muu sidosryhmä, Tukku- ja vähittäiskauppa, alalla yli kymmenen vuotta 

”Suunnitelma vs toteuma (1. tehtävien osalta, 2. rahan osalta, 3. aikataulun 
osalta). Edellyttää kunnollista projektin suunnittelua.” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Rahoittajan vaatima raportointi” 

- Projektipäällikkö, Terveys- ja sosiaalipalvelut/koulutus/lääketeollisuus, alalla yli 
kymmenen vuotta 

”Milestones, pysyminen aikataulussa” 

- Projektipäällikkö, Liikenne/kuljetukset/varastointi, alalla 6 - 10 vuotta 

5.14 Muutoshallintaan liittyviä väittämiä 

Vastaajista 94 prosenttia oli sitä mieltä, että projektin toteutuskelpoisuus tulisi selvittää 

aina ennen projektin aloittamista. Vastaajista 92 prosenttia on sitä mieltä, että projektin 

etenemisestä tulisi kommunikoida kaikille organisaation tasoille. Muutos ei vaikuta moti-

vaatioon alentavasti, eli muutos ei aina ole vastaajien mielestä haitallista 61 prosentin 

mielestä. 
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Asiakas-kategorian vastaajat ovat muita vastaajia enemmän valmiita lopettamaan pro-

jekti ennenaikaisesti, mikäli ei tuota haluttua hyötyä. Asiakkaiden vastausten keskiarvo 

oli 4,17. Se on selkeästi suurempi verrattuna ATR Softin henkilöstön 3,75 tai Some-vas-

taajien 3,65 keskiarvoihin. 

ATR Softin henkilöstö haluaisi enemmän lisäpuskuria ennakolta arvioituihin työmääräar-

vioihin, mikäli käytössä on toteutumaan perustuva laskutus keskiarvolla 4,17 (välillä 1-5) 

verrattuna asiakkaat 3,57 tai Some 3,61. 

Merkittävä eroavaisuus eri vastaajaryhmistä löytyi myös muutostyön, lisätyön ja tarken-

netun määrittelyn eroavaisuuksien tunnistamisessa. ATR Softin henkilöstön keskiarvo 

oli 4,0 kun asiakkailla 3,13 ja Somella vain 3,04. 
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Kuvio 20. Muutoshallinnan väittämien keskiarvot vastaajaryhmittäin 
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Kuvio 21. Muutoshallinnan väittämien osuudet yhteensä 
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Muut tavat seurata ja hallita projektin muutoksia 

Yhteensä 21 vastaajaa kirjoitti vastauksensa koskien tapoja seurata muutoksia, jou-

kossa oli hyviä huomioita sekä tapoja. Valittuna 19 merkityksellisintä. 

Avoimet vastaukset vastaajittain 

”Muutosrekisteri, jossa jokainen muutos alkuperäiseen (baseline/sopimuk-
seen) arvioidaan. Näin voidaan muutosten vaikutus arvioida ja osoittaa asi-
akkaalle mahdollinen hintalappu ja aikatauluvaikutus.  Erittäin tärkeä pro-
jektin jälkipyykkiä pestäessä.”  

- Muu sidosryhmä, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Tämä oli ehkä vähän jäykkä jaottelu. Yleisesti kokemukseni mukaan olen-
naista on saada tuloksia = asiakkaalle lisäarvoa, toki budjetissa ja aikatau-
lussa tiettyyn pisteeseen saakka. Riippuu myös projektista. Sisällön muu-
tokset ovat vakio, ne pitää vain hallita hyvin eli siten että kokonaistavoit-
teessa pysytään ja saadaan valmista.” 

- Projektipäällikkö, IT - Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla yli kymmenen 
vuotta 

”Sillä ei ole niin väliä, onko tieto hyvää vai huonoa, kunhan kaikilla on 
sama.” 

- Projektityöntekijä, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Yleisellä tasolla olisi tärkeätä että asiakaspuolen projektihenkilöt omaavat 
riittävästi "valtaa ja vastuuta", jotta projektin lopputulos ei tule yllätyksenä 
ylemmälle johdolle ja vain projektin toimittaja joutuu vastuuseen lopputu-
loksesta.” 

- Projektipäällikkö, Media/Mainonta/markkinointi/taiteet ja viihdepalvelut, alalla yli 
kymmenen vuotta 

”Selkeä tavoite ja vaatimusmäärittelyt jo alussa ja niistä kiinnipitäminen tai 
tarvittaessa päivittäminen projektin edetessä, aikataulun päivittäminen, 
wbs päivittäminen.” 

- Projektityöntekijä, Julkinen sektori/hallinto, alalla 3 vuotta tai vähemmän 

”Prototyypit, mockupit”  

- Projektipäällikkö, IT- Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla 6 - 10 vuotta 
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”Varaprojektipäälliköt, sijaiset, joku senior pm taustalla” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Alustava laajuusarvio, projektin pilkkominen tarvittaessa” 

- Projektipäällikkö, Julkinen sektori/hallinto, alalla 4 - 5 vuotta 

”Jokaisen merkittävän muutoksen ja uuden asian irrottaminen ja nimeämi-
nen uudeksi osaprojektiksi.” 

- Projektityöntekijä, rakentaminen/kiinteistöalan toiminta, alalla yli kymmenen 
vuotta 

”Tulosten jatkuva, vaiheittainen verifiointi ja validointi. Asiakkaan pitäminen 
tietoisena siitä, että nyt tämä on valmistumassa ja kohta valmis. Sitten ei 
enää muutella.” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Lopputulokset per sprintti.” 

- Muu sidosryhmä, Tukku- ja vähittäiskauppa, palveluliiketoiminta, alalla yli 
kymmenen vuotta 

”Toimenpiteiden jako riittävän selkeisiin kokonaisuuksiin ja niiden linkittä-
minen yhteen” 

- Projektipäällikkö, Terveys- ja sosiaalipalvelut/koulutus/lääketeollisuus, alalla yli 
kymmenen vuotta 

”Säännöllinen omistajaseuranta aikataulu, budjetti, sisällönmukaisuus, ris-
kit. Varhainen välittäminen.” 

- Projektin omistajana/tilaajana, Julkinen sektori/hallinto, alalla yli kymmenen 
vuotta 

”Projektin muutoshallintaelin (isohkossa projektissa), joka tarkastaa erityi-
sesti kriittisen polun läheisyydessä olevat muutosehdotukset suhteessa hy-
väksyttyyn perustasoon.” 

- Projektipäällikkö, Teollisuus/valmistus, alalla yli kymmenen vuotta 

”Tilanteeseen reagoiva raportointi (esim. Työajalla ylitettyjen tikettien lis-
taus yms)” 

- Projektipäällikkö, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla yli kymmenen 
vuotta 
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”Kanban on tästä hyvä esimerkki. Nähdään asia iteraatioina, joiden lo-
pussa on aina jotain toimivaa. Näin ollen projektin laajuus on x kpl iteraati-
oita. Ideaalitilanteessa iteraatiolle voidaan sopia kiinteä kuluerä, joka mah-
dollistaa projektin budjetinkin vakioitumisen. Oma tuntuma aiheeseen on 
että min. 3 iteraatiota per projekti. Maksimi on 6 iteraatiota, muuten kannat-
taa jakaa projekti useaksi projektiksi ja muodostaa ohjelma, joka sitoo ne 
yhteen.” 

- Projektityöntekijä, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla yli kymmenen 
vuotta. (Vastaaja saattanut sekoittaa Scrumin ja Kanbanin) 

”Meidän pitäisi tähdätä Scrum-malliin.” 

- (ATR) Projektityöntekijä, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla 6 - 10 
vuotta 

”Kun muutos halutaan kesken projektin ja sen työmäärä on arvioitu, pitäisi 
heti heijastaa kyseisen muutoksen vaikutukset koko projektin aikatau-
luun/budjettiin ja resursseihin jotta muutoksen koko impakti saadaan sel-
ville. Sen jälkeen vielä asiakkaan pitäisi hyväksyä koko muutos ymmärtäen 
laajemmat vaikutukset.” 

- (ATR) Projektityöntekijä, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla yli 
kymmenen vuotta 

”Mietitään MVP (MVP = Minimum Viable Product, pienin toimiva tuotos) ja 
pidetään se mielessä / päivitetään projektin ajan. Siihen voidaan suhteut-
taa muutosten hyöty vs niiden vaatima lisäaika/-työmäärä.” 

- (ATR) Projektityöntekijä, IT-Informaatioteknologia/tietotekniikka, alalla yli 
kymmenen vuotta.  
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6 POHDINTAA PROJEKTIEN MUUTOSHALLINNASTA 

Tutkimuksen hypoteesina oli, että IT-projektit kokevat usein ja erilaisia muutostarpeita. 

Jos yrityksen toteuttamat projektit kokevat jatkuvasti muutostarpeita, eikä niitä osata hal-

lita sopivin menetelmin, se saattaa vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Siksi oli tarvetta 

selvittää tarkemmin, millaista projektien muutoshallinta on ja miten eri sidosryhmät sen 

kokevat. Muutokset projekteissa eivät haittaa, mikäli niihin osataan varautua ja muutok-

set käsitellä sovittujen tapojen mukaisesti. 

Projekteja voidaan hallita monin eri tavoin, mutta liian raskas muutoshallinta voidaan 

kokea myös haitallisena, mikäli byrokratia vaatii ylimääräistä työtä. Muutoshallinta-pro-

sessi voi hidastaa merkittävästi projektin edistymistä, jos jokainen muutos pitää anoa 

erikseen ja hyväksyttää monella taholla.  

Vaatimusmäärittely on erittäin tärkeä työvaihe projektissa. Aina asiakas ei kuitenkaan 

osaa arvioida teknisen toteutuksen vaatimuksia tai ne tarkentuvat vasta kehitysvai-

heessa. Asiakkaalla on liiketoimintatarve tai suunniteltu lopputulos, mutta toteutukseen 

saattaa liittyä merkittävä määrä päätöksiä, joihin ei alkuvaiheessa osata valmistautua. 

Joskus vaatimusmäärittelyt tehdään esimerkiksi liiketoimintaosaajien ja projektipäällikön 

kanssa ja varsinainen toteutus tehdään kehittäjien ja muiden asiantuntijoiden toimesta. 

Tästä syystä kehittäjät eivät ehkä osaa reagoida uuteen tai muuttuneeseen määrittelyyn, 

jos vaatimus vaikuttaa kuuluvan toteutettavaan kokonaisuuteen, mutta eivät ole olleet 

sitä itse määrittelemässä. Siksi olisi hyvä, että projektin vaatimuksia kerätään ja verra-

taan vaatimusmäärittelydokumentaatioon myös toteutusvaiheen aikana. 

Kiireisen tarjousvaiheen aikana työvaiheiden kesto saatetaan arvioida liian tarkalle ta-

solle hieman alakanttiin tai kaikkia teknisiä asioita ei ole vielä lyöty lukkoon. Esimerkiksi 

määrittely- tai testausvaihe saattavat viedä enemmän aikaa kuin alun perin on arvioitu. 

Tämä saattaa vaikuttaa merkittävästi työmäärään, jolloin toteutukseen varattu aika saat-

taa ylittyä, joka vastaavasti vaikuttaa kustannuksiin. Tästä syystä tulisi kommunikoida 

asiakkaalle, että tarjous perustuu arvioon ja sitä tulisi täsmentää projektin edistyessä. 

Jos projektiin kohdistuvat muutostarpeet tiedostetaan etukäteen, ketterien menetelmien 

hyödyntäminen auttaa merkittävästi. Parhaat tavat hallita muutoksia oli tutkimuksen mu-
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kaan ketterät muutoshallintaprosessit, joissa yhdessä päätetään kehitysjonon toteutuk-

sista. Yrityksessä voidaan toteuttaa projektia sisäisesti ketterillä menetelmillä, vaikka 

asiakas käyttäisi muita projektinhallinta-menetelmiä kokonaisuuden hallintaan. 

Lähes yhtä tärkeä muutoksenhallintatapa oli yhdessä projektipäällikön ja projektin omis-

tajan kanssa arvioidut muutosten vaikutukset ja sovittu etenemistapa. Projektin sidos-

ryhmien kanssa tulee sopia yhdessä muutosprosessista: kuka päättää, missä järjestyk-

sessä vaatimuksia käsitellään ja miten resurssit, aikataulut sekä budjetti hallinnoidaan?  

Yhtenä haasteena projektille on riittämätön tuki omistajalta tai johdolta, jolloin ei saada 

riittävän nopeita päätöksiä muutoksen toteuttamisesta. Päätös voi jäädä myös kokonaan 

saamatta, jolloin projekti joutuu tekemään itse ratkaisuja ohi virallisen hyväksyntäpro-

sessin.  

Sidosryhmien kanssa tulee sopia tavat ja menetelmät kommunikoida. Jatkuva kommu-

nikointi on tärkeää muutosten aikaisessa havaitsemisessa ja toimenpiteiden aloittami-

sessa. Projektipäällikön tulisi koko ajan kommunikoida projektin omistajan ja asiakkaan 

kanssa ehdottaen ratkaisuja muutostarpeiden ilmetessä. Projektin etenemisestä tulee 

myös viestiä aktiivisesti kaikille projektin sidosryhmille. 

Projektiin liittyvät materiaalit ja dokumentaatiot ovat erittäin tärkeitä projektin onnistumi-

selle. Kaiken projektiin liittyvän dokumentaation tulisi olla yhdessä paikassa ja kaikkien 

projektin sidosryhmien käytettävissä.  

Tutkimustuloksista on tulkittavissa, että suurin osa seuraavat projektin toteutumista työ-

aikakirjauksista ja toteutuneista tunneista. Seurantatapa on ymmärrettävä, sillä projektia 

pystyy seuraamaan konkreettisella tavalla ja sisäisissäkin projekteissa, joita ei ehkä ole 

mieluista seurata esimerkiksi taloustiedoilla. Yleisimmät projektien muutostarpeet vaikut-

tavat aikatauluun tai budjettiin, jotka ovat kuitenkin helppo muuttaa mitattavaan muotoon 

ja seurata projektin toteutumista. 

Myös projektin osittaminen WBS-malliin on erittäin hyvä tapa seurata projektin pienem-

pien osien toteutumista. Hieman vastaava on ketterien menetelmien tuotteen kehitys-

jono, johon listataan sprinteissä toteutettavat tuotokset. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyö ja siihen liittyvä tutkimus oli haastavaa, mutta samalla erittäin opettavaista. 

Suuren tutkimusmateriaalin läpikäynti antoi uutta ymmärrystä projektinhallinnasta ja eri 

menetelmistä. Tieteellinen tutkimustieto sekä vakiintuneet projektinhallinta-standardit si-

sälsivät paljon opettavaisia esimerkkejä ja tapoja hallita projekteja. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa suunniteltu ja toteutettu kysely oli mielenkiintoinen prosessi. 

Kysymysten valinta ja kyselyn muodostaminen siten, että tulokset ovat mahdollisimman 

laadukkaita oli työläs työvaihe. Tavoitteena oli pitää kyselytutkimus mahdollisimman ke-

vyenä vastaajalle. Kyselyssä olisi voinut olla enemmän vastaajia useammalta toimialalta. 

Lisäksi olisi vastaajia voinut olla useammassa eri roolissa. 

Tutkimusmateriaalilla pystytään löytämään parhaita käytäntöjä muutosten hallintaan. Li-

säksi saatiin kattavasti vertailudataa muilta toimialoilta. Opinnäytetyöhön toteutettu tut-

kimus oli erityisesti kohdennettu muutoshallinnan menetelmien tutkimiseen, mutta saa-

dut vastaukset antavat mahdollisuuden tutkia projektin onnistumisen haasteita eri näkö-

kulmista.  Kyselydatasta on mahdollista etsiä erilaisia korrelaatioita vastaajaryhmien vä-

lillä.  

Työn tulokset eivät varmaankaan välittömästi vaikuta yrityksen toimintatapojen muutok-

seen, mutta tuotti hyvää taustamateriaalia toimintatapojen kehittämiseen. Yrityksen oma 

Project Frame -viitekehys kehittyy koko ajan ja tarvittaessa siinä voidaan huomioida 

muutoshallinta-tarpeita eri tavoin. Jatkotutkimuksissa voisi laajentaa otantaa eri toimi-

aloille sekä saada lisää vastaajia projektin omistajaroolissa. Lisäksi voisi selvittää eri vii-

tekehysten toimivuus muutostilanteissa ja korrelaatiot projektin toteutumisiin. 
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