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1 JOHDANTO 

Digitalisaation merkitys lisääntyy kaikkialla. Kehityksen mukana pysyminen ja 

sen hyödyntäminen kaupallisesti vaatii yrityksiltä perehtymistä, suunnitelmalli-

suutta ja rohkeutta investoida. Tämän työn toimeksiantaja, HaminaKotka Sa-

tama Oy, on päättänyt investoida uuteen ja innovatiiviseen sataman tietojär-

jestelmään. Järjestelmä rakennetaan yhteistyöprojektina jyväskyläläisen VRT 

Finland Oy:n kanssa.  

 

Uuden järjestelmän pohjana on VRT Finlandin kehittämä onlinealusta Gisgro, 

jonka ominaisuuksia on ollut HaminaKotka Satama Oy:n käytössä jo aiemmin. 

Gisgro-järjestelmän käyttö on toistaiseksi rajoittunut lähinnä vedenalaisiin ra-

kennetarkastuksiin, mutta uuden järjestelmän myötä toiminnot laajennetaan 

koskemaan koko satama-aluetta, ml. maanpäälliset rakenteet, kuten laiturit, 

kulkureitit, sekä LVIS-infrastruktuuri. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus 

ottaa mukaan myös satamakiinteistöt. 

 

Gisgro on online-palvelu, johon kirjautumalla avautuu näkymä HaminaKotkan 

satamaan 3D-ympäristössä. Pistepilvitekniikalla sekä kaikuluotaus- ja laser-

keilaustekniikoilla sekä ortokuvin toteutettu kokonaisuus on digitaalinen kakso-

nen sataman olemassa olevista rakenteista, sekä reaaliaikainen tilannekuva 

muun muassa. kunnossapidon korjausmerkinnöistä, liikenteen poikkeusjärjes-

telyistä, vuokra-alueista, alusliikenteestä ja sataman sääolosuhteista. 

 

Mainittujen ominaisuuksien ansiosta myös myynti ja markkinointi hyötyvät oh-

jelman käytöstä laajalti. Vaikka Gisgro tulee ensisijaisesti ja ensimmäisenä sa-

taman itsensä käyttöön, periaatteellista estettä käyttöoikeuksien jakamiseen 

myös sataman operaattoreille, asiakkaille ja sidosryhmille ei ole. Satama on 

päättänyt kartoittaa eri toimijoiden vaatimuksia, toiveita ja ajatuksia järjestel-

mästä, jotta mahdollista luovuttamista muiden satamatoimijoiden käyttöön voi-

taisiin harkita. Asiakkaille ja sidosryhmille tuotettava lisäarvo kulkee tämän tut-

kimuksen kantavana teemana. 

 

Motiivi mahdolliselle käyttäjäkunnan laajentamiselle ja jopa käyttöoikeuksien 

kaupallistamiselle on halu parantaa sataman palvelutasoa. Sataman saama 
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asiakaspalaute on suurelta osin positiivista, mutta toiminta näkyy joskus ulos-

päin jäykkänä tai hitaana. Satamassa on tiedostettu digitalisaation merkitys ja 

tartuttu mahdollisuuteen tehdä asian suhteen jotain konkreettista. Järjestel-

män taloudelliset perustelut ovat vahvat, mutta samalla sen antamista mah-

dollisuuksista halutaan ottaa mahdollisimman paljon irti. Järjestelmä tarvitsee 

myös käyttäjiä, jotta sitä voidaan kehittää aktiivisesti käyttöönoton jälkeen.  

 

Opinnäytetyön kannalta kiinnostavia aiheita ovat myös kustannusten ja tuoton 

jakamiseen tilaajan ja toimittajan välillä liittyvät seikat, sekä immateriaalioi-

keuksien ja riskienhallinnan kysymykset. Ohjelman käyttöoikeuksien hinnoitte-

luun, potentiaalisten käyttäjien kartoitukseen sekä ohjelman mahdolliseen jat-

kokehitykseen liittyen nämä ovat aivan olennaisia kysymyksiä. Gisgron kehi-

tystyö ja tämän opinnäytetyön valmistuminen ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, 

koska olen itse mukana ohjelmaprojektin ohjausryhmässä varsinaisen leipä-

työni (satamayhtiön myyntipäällikkö) lisäksi. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet 

tuoda asiakkaiden ja sataman kaupallisen organisaation näkökulmia mukaan 

jo ohjelmaa tehtäessä. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään tietojärjestelmäinvestointeja ja nii-

den problematiikkaa muun muassa tekijänoikeuksien kannalta. Lisäksi selvite-

tään soveltuvin osin kaupallisia näkökulmia, kuten asiakaslähtöisyyttä, tuot-

teistamista ja hinnoittelua. Myös projektinhallintaan luodaan katsaus, painot-

taen tutkimuksen kannalta olennaisia asioita (tutkimuksessa arvioidaan myös 

Gisgron toteuttamista projektinhallinnan näkökulmasta). Laadullisella otteella 

toteutettu tutkimus nojaa haastatteluihin, joita tehtiin sekä tilaajan että potenti-

aalisten asiakkaiden parissa. Kvantitatiivista sisältöä tutkimukseen on saatu 

arvioimalla ohjelmistohankinnan resurssihyötyjä.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa tutustutaan Gisgro-kehityshankkeen ja lisäarvon löytämisen 

kannalta olennaiseen kirjallisuuteen. Gisgron hankintaan on mahdollista pe-

rehtyä syvällisemmin luomalla katsaus investointeihin ja kannattavuuteen. Toi-

saalta tietojärjestelmäinvestointi, vaikka se onkin kirjallisuuden mukaan vähin-

tään kohtalaisesti rinnastettavissa muihin laiteinvestointeihin, eroaa tietyiltä 

osin esimerkiksi tekijänoikeuskysymyksissä tavanomaisista hankinnoista. 

Näitä selvitetään siltä osin, kuin on Gisgron kannalta tarkoituksenmukaista. Li-

säksi pohditaan projektinhallinnan perusasioita, perehdytään prospektointiin, 

sekä arvioidaan tuotteen ominaisuuksia markkinointitekijänä, unohtamatta hin-

noittelun perusperiaatteita. 

 

2.1 Yrityksen investoinnit 

Gisgroa hankittaessa tehtiin investointipäätös. Arvokkaan järjestelmäinves-

toinnin taustalla tulee olla hyvä ymmärrys järjestelmästä tuotannontekijänä. 

Sataman mallintaminen 3D-ympäristössä ei ole vanhan päivitystä, vaan koko-

naan uudenlaisen toimintamallin alku. 

 

Kaikissa yrityksissä on kuluja. Jotta yrityksen on mahdollista saada tuloja, on 

sen maksettava menoja. Erotuksena esimerkiksi juoksevista kuluista inves-

tointina pidetään yrityksen toimintaan kohdistuvaa rahamäärältään suurta me-

noa, jossa tulon odotusaika on pitkä (Haverila ym. 2005, 195). Puolamäen ja 

Ruususen (2009, 23) mukaan ”investointi on rahan käyttöä, jonka tarkoituk-

sena on tulon hankkiminen”. 

 

Investoinnit voidaan jakaa rahoitus- ja reaali-investointeihin. Rahoitusinves-

toinneissa sijoitetaan rahaa yrityksen toimintaan joko oman pääoman tai vie-

raan pääoman muodossa, kun reaali-investoinneissa raha sijoitetaan tuotan-

nontekijöihin tuoton saamiseksi. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 23.) 

 

Reaali-investointi voi olla laitteistojen ja toimitilojen hankkimista, tai esimer-

kiksi panostusta henkilöstön koulutukseen. Investoinnin luonteesta riippumatta 

sen tulee olla kannattava. Uusinvestointi laajentaa yrityksen olemassa olevaa 

reaalipääomaa, kun uusinta- tai korvausinvestoinnissa uudistetaan tai korja-

taan esimerkiksi vanhentunutta reaalipääomaa sen kannattavuuden ja tuoton 
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parantamiseksi tai saattamiseksi ennalleen. Yrityksen toiminnan puitteet luo-

daan investoinneilla, ja ne sitovat yrityksen toimintaa pitkällä tähtäimellä. (Ha-

verila ym. 2005, 195.) 

 

2.1.1 Investointitarpeen, kannattavuuden ja riskien arviointi 

Investointi on suunniteltava huolellisesti, ja sen on oltava sopusoinnussa yri-

tyksen strategian kanssa. Huolimattomasti suunniteltu ja toteutettu investointi 

voi olla yrityksen tulevaisuuden kannalta tuhoisa, ja vaarantaa jopa sen tule-

vaisuuden. Myös investoinnin rahoituksen on oltava vankalla pohjalla. (Have-

rila ym. 2005 195–196.) 

 

Investoinnit voidaan luokitella eri tyyppeihin. Puolamäki ja Ruusunen (2009, 

23–24) puhuvat strategisista ja operatiivisista investoinneista, joista ensin mai-

nittuihin kuuluvat muun muassa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, joissa esimer-

kiksi ”IT-investoinnit ovat toimialansa johtavan yrityksen elinehto”. Haverila 

ym. (2005, 197) puolestaan tekevät luokituksen seuraavasti: pakolliset inves-

toinnit (lainsäädäntö), välttämättömyysinvestoinnit (toimintavarmuuden kan-

nalta tehtävät korjaukset ja investoinnit), strategiset investoinnit (luovat pitkän 

aikavälin toimintalinjoja, muun muassa markkinointi ja tuotekehitys), tuotta-

vuusinvestoinnit (kilpailukyky ja tehokkuus), sekä laajennusinvestoinnit (toi-

minnan merkittävä laajentaminen). Gisgro on tässä mielessä sekä kehitys-, 

tuottavuus-, että strateginen investointi. 

 

Investoinnit ovat tyypillisesti projektiluontoisia. Tämä ei tarkoita välttämättä 

projektiliiketoimintaa, mutta investointi voi olla ratkaisu johonkin rajattuun on-

gelmaan, jonka suorittamiseksi voidaan tehdä projekti- ja kustannussuunni-

telma. Kustannussuunnitelma voi vaihdella alakohtaisesti, eikä jokaiselle alalle 

sopivaa mallia ole. Projektin kuluessa on mahdollista vaikuttaa lopputulok-

seen. Tämä vaatii aktiivista tilanteen tasalla olemista, ja korjaustoimenpiteisiin 

on ryhdyttävä tarpeen vaatiessa. (Haverila ym. 2005, 196–197.) 

 

Investointilaskentamenetelmiä on lukuisia, ja niistä voidaan valita jokaiselle in-

vestoinnille sopiva. Tunnetuimpia ovat nykyarvomenetelmä, annuiteettimene-

telmä, sisäisen korkokannan menetelmä, yksinkertaistettu sisäisen korkokan-

nan menetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä. Mainituista kaksi viimeistä 
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ovat ns. yksinkertaistettuja menetelmiä, joihin tutustutaan seuraavassa hie-

man tarkemmin. (Haverila ym. 2005, 197.) 

 

Sisäinen korkokanta osoittaa korkokannan, jolla investoinnin nettonykyarvo on 

nolla, eli investoinnista kertyvien nettotuottojen nykyarvo vastaa peruskustan-

nuksia. Kannattavana investointia voidaan pitää silloin, kun sisäinen korko-

kanta on sama tai suurempi, kuin tavoitteeksi asetettu pääomatuottoprosentti. 

Menetelmää kannattaa yksinkertaistaa esimerkiksi tilanteessa, jossa lähtöar-

vot ovat epävarmoja. Tällöin lasketaan tuottoaste (ROI = return on investment) 

jakamalla tyypillisen vuoden nettotuotto keskimääräisen investoinnin suuruu-

della, mutta sisäisen korkokannan laskennalle tyypilliset eriaikaisuudet jäte-

tään pois laskelmista. Niiden tilalle tulevat investoinnin poistot. (Haverila ym. 

2005, 204–205.) 

 

Takaisinmaksumenetelmä on erittäin yksinkertainen, josta syystä sitä käyte-

tään laajalti investointilaskennassa. Se on erityisen sopiva menetelmä tilan-

teessa, jossa tuottojen kertymistä on vaikea arvioida täsmällisesti pitkällä täh-

täimellä. Menetelmän perusperiaate on selvittää, missä ajassa investoinnin 

nettotuotto ylittää perushankintakustannukset. Menetelmän mukaan ne inves-

toinnit kannattaa suorittaa, joista sijoitetun pääoman voidaan arvioida kertyvän 

takaisin nopeasti. Sen heikkona puolena on vaikeus arvioida investoinnin vai-

kutuksia takaisinmaksuajan jälkeen, mutta menetelmä sopii kuitenkin hyväksi 

välineeksi käytettäväksi muiden laskelmien rinnalla. (Haverila ym. 2005, 205–

206.) 

 

Investointien yhteydessä on aina tehtävä myös riskien ja epävarmuuden arvi-

ointia. Yrityksen toimintaan sisältyy aina epävarmuutta. Yrityksen liiketoimin-

taan liittyvää mitattavissa olevaa epävarmuutta kutsutaan riskiksi. Taloudelli-

set riskit eivät ole itsestään selvästi negatiivisia (tappioita aiheuttavia), vaan 

ne myös generoida voittoa. Riskit voidaan jakaa edelleen strategisiin ja opera-

tiivisiin riskeihin. Strategisista riskeistä on vaaraa yrityksen strategialle, kun 

operatiiviset riskit uhkaavat yhtiön normaalia liiketoimintaa. Lisäksi voi olla lu-

kuisia yrityskohtaisia riskejä, jotka on arvioitava erikseen. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi henkilöstöriskit. Investointeihin liittyy aina myös sopimusriskejä, ja 

usein eri riskilajit menevät päällekkäin. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 25–28.) 
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2.1.2 Tietojärjestelmäinvestointi 

Kettusen (2002, 23) mukaan ohjelmisto- tai tietojärjestelmäinvestointi, jollai-

nen Gisgrokin on, ei eroa merkittävästi muista yritysten investoinneista. Tästä 

syystä niitä kannattaa käsitellä samoin perusperiaattein, kuin esimerkiksi teol-

lisuuden laiteinvestointeja. 

 

Kun yritys päättää investoida tietojärjestelmään tai ohjelmistoon, on investoin-

nin perustelu usein halu säästää, yksinkertaistaa, automatisoida, ja välttää in-

himillisen erehdyksen aiheuttamia kustannuksia. Jokaisella yrityksellä on omat 

motiivinsa, mutta investointien takaa löytyy usein konkreettisia hyötynäkökul-

mia, kuten asiakaspalvelun parantaminen, kilpailukyvyn varmentaminen, tie-

donhallinta, sekä kustannusten vähentäminen ja tulovirtojen lisääminen. (Ket-

tunen 2002, 27.) 

 

Ohjelmistoinvestointia harkittaessa on päätettävä, hankitaanko markkinoilta 

valmis sovellus vai ryhdytäänkö kehittämään uutta räätälöityä projektia yh-

dessä järjestelmätoimittajan kanssa. Käytännössä valmiinkin ohjelmiston va-

linta edellyttää usein jonkin asteista räätälöintiä, jotta se toimisi optimaalisesti 

yrityksen käyttöympäristössä. Yksiselitteistä vastausta siihen, kumpaa toimin-

tatapaa kannattaa käyttää, ei ole, etenkin kun usein räätälöitykin ohjelmistoko-

konaisuus koostuu osin valmiista komponenteista tai ominaisuuksista. Kaikki 

riippuu yrityksestä sekä ohjelmiston käyttötarkoituksesta. Täysin räätälöity oh-

jelmistoprojekti tulee kysymykseen parhaimmillaan silloin, kun se auttaa rat-

kaisemaan jonkun yritykselle itselleen spesifin ongelman, johon valmisohjel-

maa ei ole saatavilla. (Kettunen 2002, 37–39.) 

 

Tietojärjestelmäinvestointi, kuten muutkin investoinnit, sisältää aina myös ris-

kejä, joihin on syytä varautua ennakolta mahdollisimman hyvin. Potentiaaliset 

riskit on pyrittävä tunnistamaan, sekä kehitystyöhön liittyvä epävarmuus on 

tiedostettava osana projektisuunnitelmaa. (Kettunen 2002, 146.) 

 

Jatkuvat yritysjärjestelyt ovat tietotekniikkatoimialalle on tyypillistä toimintaa. 

Projektin alkaessa ohjelmistontoimittaja voi olla eri yritys kuin valmiin ohjelman 
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käyttöönotossa, esimerkiksi yrityskaupan takia. Konkurssit, toiminnan lakkaut-

taminen tai liiketoiminnan haltuunotto ovat kaikki riskejä, joihin on syytä varau-

tua. (Forselius 2013, 65.) 

 

2.2 Tietokoneohjelman tekijänoikeudet 

Tässä luvussa luodaan katsaus Gisgro-ohjelman käytön kannalta relevanttei-

hin tekijänoikeus- ja immateriaalioikeuskysymyksiin. Tästä syystä esimerkiksi 

avoin lähdekoodi, kuluttajansuoja ja korvausvastuu on rajattu tarkastelun ulko-

puolelle. 

 

2.2.1 Tietokoneohjelma teoksena ja luojan tekijänoikeus 

Euroopan yhteisö on yhdenmukaistanut tekijänoikeuksia koskevat sääntönsä. 

Tietokoneohjelmien tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin vuonna 1991. Suo-

messa käytettävää normistoa on aika ajoin jouduttu muuttamaan tuon jälkeen, 

mutta Suomella on eurooppalainen normipohja. (Välimäki 2009, 11.) 

 

Tekijänoikeus ei ole ikuinen, eikä varsinaisesti omistusoikeus, vaan kyse on 

ennemminkin rajatusta monopolioikeudesta. Tekijänoikeussuoja on tärkeää 

asettaa oikealle tasolle luovan tuotannon volyymin optimoimiseksi. Tästä 

syystä tekijänoikeuksia on rajattu muun muassa. ajallisesti. Myös suojan laa-

juutta on rajoitettu. Tietokoneohjelmissa on huomioitavaa, ettei suoja koske 

kaikkea käyttöä, vaan ainoastaan tiettyjä tilanteita, kuten kopiointia, levitystä ja 

muuntelua. Tekijänoikeus ei myöskään koske koko ohjelmaa, vaan ainoas-

taan välittömästi näkyvää osaa, kuten koodia, käyttöliittymägrafiikkaa ja ohjel-

mapakettia. Algoritmeja tai käyttöliittymän logiikkaa tekijänoikeus ei pääsään-

töisesti kata. (Välimäki 2009, 13–15.) 

 

Välimäen (2009, 17) mukaan ”tietokoneohjelmien tekijänoikeusdirektiivi lähtee 

ohjelmoijan ja koodin näkökulmasta”. Relevantti kysymys on myös, onko tieto-

koneohjelma teos. Teoksen käsitteen soveltaminen tietokoneohjelmiin onkin 

ollut laajalti väitelty aihe. Vakiintuneen käytännön mukaan lähdekoodi, kään-

netty konekieli ja näiden välimuodot ovat suojattuja. Toinen ajattelumalli mää-

rittelee teoksen ja alkuperäinen lähdekoodi samaksi asiaksi. Tekijänoikeuden 

saamiseksi ohjelman on ylitettävä teoskynnys, eli ohjelman on oltava tekijänsä 

itsenäinen luomus. Tämä on myös määritelty tekijänoikeusdirektiivissä. 
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(Välimäki 2009, 17–18.) 

 

Lähtökohtaisesti tekijänoikeuden omistaa teoksen luoja. Tietokoneohjelman 

luoja on ohjelmoija, ja näin on myös silloin, jos kyseessä on ohjelmistoprojekti. 

Oikeuden omistaja on se, joka konkreettisesti luo lähdekoodin, joskin tekijä voi 

siirtää oikeutensa oikeushenkilölle, kuten osakeyhtiölle. Tekijänoikeus siirtyy 

yritykselle erikseen sopimalla, tai työnantajalle automaattisesti silloin, kun tie-

tokoneohjelma on luotu koodaajan täyttäessä työ- tai virkatehtäviään. 

Työnantajan ei tällöin tarvitse maksaa ohjelman tekemisestä erityistä kor-

vausta. (Välimäki 2009, 26–31.) 

 

Tekijänoikeus ei yleensä koske tietokoneohjelman käyttöä. Omaan käyttöön 

saa myös kopioida, ja tietokoneohjelmien ollessa kyseessä tämä on jopa vält-

tämätöntä esimerkiksi varmuuskopioinnissa. Tätä oikeutta ei voida kumota 

edes keskinäisellä sopimuksella. (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.) 

 

Ohjelmaa ladattaessa, tallennettaessa jne. syntyy myös välikopioita, joita ei 

voida välttää. On huomattava, että jos ohjelmaa haluaa käyttää joku muu kuin 

sen laillinen käyttäjä, esimerkiksi tämän asiakas, voi lisenssisopimus rajoittaa 

tätä käyttöä, jos sen yhteydessä syntyy kopioita. Tällaisesta käytöstä olisi aina 

sovittava erikseen. (Välimäki 2009, 50–51.) 

 

2.2.2 Tietokoneohjelman lisensointi ja käyttö verkon kautta 

Ohjelman tekijänoikeuksien haltija voi tehdä ohjelmallaan kauppaa luovutta-

malla oikeudet tai lisensoimalla ne. Oikeuksien myynti soveltuu erinomaisesti 

esimerkiksi sellaisiin ohjelmistoprojekteihin, jotka laaditaan tilaustyönä jonkun 

yrityksen käyttöön ennakolta sovittua korvausta vastaan. Tällöin voidaan sopi-

mukseen kirjata, että kaikki oikeudet siirtyvät projektin valmistumisen jälkeen 

tilaajalle. (Välimäki 2009, 150.) 

 

Lisensoinnilla tarkoitetaan tietokoneohjelman käyttöehdoista sopimista. Usein 

tekijänoikeuden haltija antaa ohjelmistotuotteeseen rajoitetun käyttöoikeuden, 

muttei luovuta itse tekijänoikeuksia. Käyttäjä tai tilaaja voi täten käyttää ohjel-

maa, mutta vain lakien ja sopimusten asettamissa rajoissa. (Välimäki 2009, 

151–152.) 



14 

 

Jos ohjelman käyttöoikeus myydään verkon kautta käytettävänä online-palve-

luna, ei immateriaalioikeuden soveltaminen ole itsestään selvää. Ohjelmiston 

kehittäjällä on edelleen tekijänoikeus luomukseensa, mutta jos käyttäjällä tai 

tilaajalla ei ole hallinnassaan teoskappaletta, käyttö ei ole tekijänoikeudelli-

sesti merkityksellistä. Tällöin voitaisiinkin puhua ennemmin palvelu- kuin li-

senssisopimuksesta. Palvelusopimuksella myytyyn ohjelmistotuotteeseen voi 

silti liittyä vahva immateriaalioikeusnäkökulma etenkin silloin, kun ohjelman 

käyttämiseksi on asennettava erillinen yhteysohjelma. (Välimäki 2009, 153–

154.) 

 

2.3 Ohjelmistosopimus 

Käytettävällä sopimustyypillä on suuri merkitys. Jos yhteysohjelma on ole-

massa ja se asennetaan asiakkaan koneelle, tilanne rinnastuu irtaimen omai-

suuden luovutukseen. Tästä säädetään erikseen kauppalaissa. Sen sijaan 

verkon kautta käytettävässä palvelussa sopimusoikeudelliset säännöt ovat rin-

nastetaan vuokraukseen. Tämä koskee myös lisensointia, etenkin jos sopi-

muksen kesto on rajallinen. Yritysten välisissä sopimuksissa on usein kyse yk-

silöllisesti neuvotelluista sopimuksista, jolloin niitä tulkitaan joustavasti. (Väli-

mäki 2009, 154–155.) 

 

Palvelusopimuksessa voidaan sopia ohjelman kehittäjän ja ostajan välillä kai-

kesta muusta, paitsi niistä asioista, joita säätävät pakottavat normit. Tällaisia 

pakottavia normeja ovat muiden muassa oikeus varmuuskopiointiin ja kään-

teismallinnukseen (”reverse engineering”) tai tietyt kilpailuoikeudessa ja kulut-

tajansuojalaissa määritellyt normit. Lähtökohtaisesti sopimuksella on muotova-

paus. (Välimäki 2009, 156.) 

 

2.3.1 Sopimusehdot 

Kaikista ohjelmistohankinnoista ja -projekteista on laadittava kirjallinen sopi-

mus. Tällä tavoin voidaan suojata molempien osapuolten intressejä, sekä var-

mistaa hankinnan juridiset edellytykset. Sopimusehdot on mainittava jo tar-

jouspyyntövaiheessa. (Forselius 2013, 79.) 
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IT-alalla käytetään laajalti toimialan omia yleisiä ehtoja, joista viimeisin versio 

on IT2018-ehdot. IT2018-ehdot sisältävät yleisten sopimusehtojen lisäksi 

muun muassa erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä, 

sekä erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista. (IT2018-ehdot, 2018.) 

 

2.3.2 Tuki- ja ylläpitosopimus 

Hankitun tietojärjestelmän kustannuksiin kuuluvat investoinnin peruskustan-

nusten lisäksi myös ylläpito ja mahdollinen jatkokehitys. Yleisen käytännön 

mukaan tukipalvelut ostetaan osana tietojärjestelmän hankintaa, jolloin mah-

dollisissa ongelmatilanteissa tuki on varmasti saatavilla. Jatkokehitystarpeet 

ovat yrityksissä usein tiedossa jo käyttöönotto- ja suunnitteluvaiheissa, mutta 

niitä ei olla välttämättä toteutettu ohjelmiston ensimmäisessä versiossa. Kehi-

tysideoita syntyy myös ohjelman käytön yhteydessä, jolloin kehitystyö ei suin-

kaan lopu toteutusprojektin päättyessä. (Kettunen 2002, 46–47.) 

 

Ylläpidon hinnoittelu voi olla ongelmallista, joten siihen tulisi kiinnittää erityis-

huomiota jo alkuvaiheessa. Tällä halutaan välttää tilanne, jossa ohjelmiston yl-

läpito olisi yllättäen toimittajan puolesta ylihinnoiteltua, kun asiasta on sovittu 

liian myöhään. Myös muita kustannuksia yllättäen nostavia tilanteita voi tulla, 

kuten esimerkiksi työvoimakustannusten nousu. Ennakkoon sopimalla tällai-

sen tilanteen syntyminen voidaan estää, ja olisikin selkeintä tehdä erillinen so-

pimus ohjelmiston kunnossapidosta. Silloin virheiden korjaus ja ohjelman so-

peuttaminen teknisen ympäristön muutoksiin voi olla irrallaan muista muutos-

töistä Tässäkin yleiset sopimusehdot voivat olla tukena. (Forselius 2013, 79–

80.) 

 

Yhtä lailla ylläpitoon liittyväksi käytännöksi voidaan lukea ns. escrow-pykälä, 

jossa taataan lähdekoodin saatavuus tilanteessa, jossa ohjelmistotoimittaja ei 

pysty syystä tai toisesta jatkamaan kehitystyötä (esimerkiksi konkurssi). Ohjel-

man lähdekoodi annetaan tällöin kolmannen osapuolen haltuun talletettavaksi. 

Näin varmistetaan mahdollisuus jatkaa ohjelmiston kehittämistä toimittajan ti-

lanteesta riippumatta. (Forselius 2013, 79.) 
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2.3.3 Tekijänoikeuksista sopiminen osana ohjelmistosopimusta 

Tehdyn työn oikeuksista sopiminen on tärkeä teema ohjelmistoprojektia aloi-

tettaessa. On sovittava, saako asiakas haltuunsa ohjelman tekijänoikeudet, ja 

missä laajuudessa. Myös toimittajalle jäävät oikeudet on syytä mainita. (Kettu-

nen 2002, 132–133.) 

 

Omistuskysymysten lisäksi on mahdollista sopia osapuolten oikeuksista luo-

vuttaa projektin tai hankinnan tuloksia kolmannelle osapuolelle. Tässä voivat 

tulla kysymykseen esimerkiksi rojaltit tai muut maksut. Käyttöoikeuden laajuu-

desta on myös tärkeää sopia. Kehitettävän uuden ohjelmiston omistus- ja teki-

jänoikeuksista sovittaessa ei voida ohittaa esimerkiksi valmiiden komponent-

tien ja standardimoduulien tekijänoikeuksia. Ne onkin syytä luetteloida ja mai-

nita erikseen. (Forselius 2013, 79.) 

 

2.4 Katsaus projektityöskentelyyn 

Tämä opinnäytetyö on osa myynnin ja projektijohtamisen koulutusta. Tutki-

muksessa haluttiin peilata Gisgron toteuttamista projektinhallinnan kirjallisuu-

teen ja yleisiin käytäntöihin. Seuraavaksi määritellään projektinhallinnan kes-

keisiä käsitteitä, sekä selvitetään yleisiä projektinhallinnan käytäntöjä. Tutki-

muksen empiirisessä osassa verrataan näitä seikkoja Gisgro-projektin käytän-

nön kokemuksiin (s. 60). 

 

2.4.1 Projektin määritelmä, luokittelu ja organisointi 

Ruuska (2007, 19) määrittelee projektin ”joukoksi ihmisiä ja muita resursseja, 

jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää”. Pelinin 

(2009, 25) mukaan projekti on ”työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn ker-

taluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi.” 

 

Ruuska (2007, 24) jakaa projektit niiden luonteiden mukaan kahteen peruska-

tegoriaan: uudis- tai kehitysprojektit sekä ylläpito- tai perusparannusprojektit. 

Uudisprojekteissa kehitetään kokonaan uusi tuote tai järjestelmä, kun taas yl-

läpitoprojekteissa tehdään valmiiksi olemassa olevaan tuotteeseen tai järjes-

telmään esimerkiksi sen elinkaaren pidentämiseen tähtääviä muutoksia. 
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Aina tehtävää työtä ei kannata organisoida projektiksi. On pohdittava, onko 

työkokonaisuus niin laaja ja monimutkainen, että sen hoitaminen ylittää orga-

nisaation perustehtävät ja rajat. Pienten tehtävien hoitaminen projektina ei ole 

kannattavaa, vaan ne voidaan hoitaa työryhmissä tai tavallisena linjatyönä. 

(Ruuska 2007, 25–26.) 

 

Työ ei ole oikea projekti vain, jos sitä kutsutaan projektiksi, vaan kyse on joh-

tamisjärjestelmästä. Avainhenkilönä projektipäällikkö on vastuussa projektin 

saattamisesta maaliin tavoitteiden mukaisesti, mutta kaikkien projektissa mu-

kana olevien ei tarvitse olla suoranaisesti hänen alaisiaan. Esimerkiksi linjaor-

ganisaation työntekijöiden työpanos voi olla käytössä tilapäisesti, ja mukana 

voi olla myös alihankkijoita tai konsultteja. Projektilla ja projektipäälliköllä on 

myös päätösvaltaa, eli jokaista päätöstä ei tarvitse viedä linjaesimiehelle. Jos 

projektilla on ns. ”itsehallinto”, riittää, kun poikkeamista raportoidaan ylös or-

ganisaatioon, ja projektisuunnitelma toimii projektipäällikön valtakirjana. 

Pelin 2009, 25–29.) 

 

2.4.2 Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelma laaditaan projektin alussa. Siinä määritellään toimenpi-

teet, joilla projektille asetetut tulostavoitteet saavutetaan, kuka vastaa mistäkin 

osa-alueesta, miten projekti aikataulutetaan ja miten resurssit jaetaan. (Pelin 

2009, 89.) Projektisuunnitelmalla ja sen toteutuksen jatkuvalla ohjauksella voi-

daan varmistaa projektin tavoitteiden saavuttaminen (Pelin 2009, 85). 

 

Suunnittelutyötä tehtäessä etsitään paras tapa toteuttaa projekti, sillä vaihto-

ehtoja on usein monta. Suunnitteluvaiheessa arvioidaan ajalliset ja taloudelli-

set ratkaisut eri vaihtoehtojen väliltä, sekä kartoitetaan mahdollisia ongelma-

kohtia etukäteen. Suunnitteluvaiheen lopputulema on projektisuunnitelma, 

jonka ohjausryhmä hyväksyy. Myös projektin valvonta ja ohjaus perustuvat 

laadittuun ja hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan. (Pelin 2009, 89.) 

 

Projektisuunnitelman tulisi sisältää tavoitellun lopputuloksen määrittelyn, pro-

jektin rajauksen ja organisaation ainakin lisäksi toteutussuunnitelma (ositus, 

vaiheistus, aikataulu), budjetti, tarvittava ohjeistus, riskikartoitus sekä valvon-

nan, raportoinnin ja ohjauksen määrittely. (Pelin 2009, 90.) 
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2.4.3 Projektin riskien arviointi 

Projektiin liittyy aina epävarmuustekijöitä ja vaihtelevia olosuhteita. Onnistu-

neen riskien hallinnan kautta epävarmuutta on mahdollista vähentää. Odotta-

mattomiin tilanteisiin varautuminen kuuluu projektityöhön. Projektityön luon-

teeseen kuuluu asioiden tapahtuminen ketjussa, ja kriittisen tilanteen sattu-

essa tähän tapahtumaketjuun voi vaikuttaa ainakin vahinkojen vaikutusta vä-

hentäen, vaikkei täysimittainen vahinkojen estäminen olisikaan mahdollista. 

(Ruuska 2007, 248.) 

 

Riskien hallinta lähtee niiden tunnistamisesta, listaamisesta ja suuruusluokan 

arvioinnista. Riskianalyysillä on mahdollista löytää sellaisia kriittisiä tekijöitä, 

jotka uhkaavat olennaisesti projektin menestyksekästä läpivientiä. Kaikkien 

riskien luetteleminen ei siis ole järkevää. Riskit tulee siis kvantifioida niiden po-

tentiaalisesti aiheuttaman vahingon mukaisesti. Käytännössä riskit kannattaa 

arvioida kustannuspohjaisesti, sillä jos riskin toteutuminen ei aiheuta lisäkus-

tannuksia, voi olla kyseenalaista puhua edes todellisesta riskistä. (Ruuska 

2007, 248–251.) 

 

Pelin (2009, 238–240) muistuttaa riskien kartoituksesta jatkuvana prosessina 

osana läpi vietävää projektia. Jotta riskejä voidaan hallita, tulee laatia hallinta-

suunnitelma (Risk Management Plan). Vaiheittain etenevässä projektissa riskit 

olisi hyvä arvioida aina ennen uuteen vaiheeseen siirtymistä, jotta hallinta-

suunnitelmaa voitaisiin päivittää. 

 

Ruuska (2007, 252–257) ehdottaa ensisijaisesti suurimpien riskien hallintaa. 

Tällä hän tarkoittaa riskejä, joissa sekä toteutumistodennäköisyys että vaiku-

tus ovat suuria, erotuksena riskeistä, jotka voisivat toteutuessaan olla merkit-

täviä, mutta jotka eivät luultavasti tule koskaan toteutumaan. Tilannetta on 

mahdollista havainnollistaa riskiruudukolla (kuva 1): 
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Kuva 1. Riskiruudukko (Ruuska 2007, 253) 

 

Riskien arvioimiseksi voidaan käydä tunnistetut riskit läpi ja etsiä niille sopiva 

ruutu riskiruudukon nelikentästä. Kaikki riskit eivät voi olla suuria sekä vaiku-

tuksiltaan että toteutumistodennäköisyyksiltään, mutta pienimmän riskin ja vai-

kutuksen ruutu saattaa täyttyä helpostikin. Näiden eliminoiminen ei ole aina 

kuitenkaan tarpeellista, sillä projektin edetessä joitakin ennakoimattomia on-

gelmia tulee esiin joka tapauksessa. On hyvä kuitenkin olla tietoinen myös 

pienemmistä riskeistä, koska joissain tapauksissa ne voivat hoitamattomina 

johtaa suurempiin ongelmiin. (Ruuska 2007, 252–253.) 

 

Myllymäki ym. (2011, 41–42) nostavat IT-projektin yhteydessä erityisesti toi-

mittajavalinnan ja sopimuskokonaisuuden esiin mahdollisena epävarmuusteki-

jänä. Toimittajan on oltava oikean kokoinen ja omattava oikeanlainen uskot-

tava kokemus riskien minimoimiseksi. Sopimuskokonaisuudessa taas on otet-

tava huomioon paitsi toimitettava tuote, myös projektin käyttöönotto- ja ylläpi-

tovaihe. Sopimuksissa ei tulisi olla liian suuria vastuita tai riskejä, ja jos käyte-

tään toimittajan laatimaa sopimuskokonaisuutta, se tulisi aina tarkistuttaa sekä 

tietojärjestelmäprojekteihin että sopimusjuridiikkaan perehtyneellä asiantunti-

jalla. 

2
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Ei erityisiä toimenpiteitä

3

4
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2.4.4 Aikatauluohjaus, ositus ja vaiheistus 

Työmäärien arviointiin ja aikatauluttamiseen on olemassa monenlaisia käytän-

töjä. Joskus projektipäällikön kokemus riittää arvioinnin pohjaksi, mutta parhai-

ten työmäärän pystyvät arvioimaan sen suorittajat. Heitä olisikin hyvä käyttää 

voimavarana jo projektin suunnitteluvaiheessa. Lisäksi mukana on aina epä-

varmuustekijöitä, joten työmääräarvio on todella vain arvio. (Ruuska 2007, 

189–190.) 

 

Aikataulua suunniteltaessa, projektin luonteen mukaan, on viisasta käyttää hy-

väksi jonkinlaista laskennallista pohjaa tai verkkoanalyysiä, kuten esimerkiksi 

PERT-menetelmää (program evaluation and review technique), jossa arvioi-

daan optimistisin, pessimistisin sekä todennäköisin tilanne, ja näiden suhdelu-

vun perusteella pystytään haarukoimaan oikeasti odotettavissa oleva työ-

määrä. (Ruuska 2007, 191). PERT-menetelmä, tai jokin muu verkkoanalyysi-

työkalu, voi paitsi työtehtävien keskinäisen järjestyksen, myös projektin tehtä-

vien keskinäisten riippuvuuksien hallinnassa ja seurannassa. (Ruuska 2007, 

194.) 

 

Janakaaviomenetelmässä (Gantt) luodaan kaavio, jossa jokaisella työtehtä-

vällä on oma rivinsä. Tehtävän rivillä on jana, josta näkee tehtävän suorittami-

seen kuluvan ajan arvioituna. Kun kaavioon on merkitty alkamis- ja päättymis-

päivä, on projektin eri vaiheiden seuraaminen helppoa. Janat voivat myös olla 

limittäin toistensa päällä, jos jokin projektin vaiheista alkaa ennen kuin toinen 

loppuu. (Pelin 2009, 129.) 

 

Projektiosituksella (Work Breakdown Structure, WBS) tarkoitetaan projektin ja-

kamista osiin, jotka suunnitellaan ja toteutetaan itsenäisesti. Näin projekti voi-

daan jakaa selkeisiin osakokonaisuuksiin sekä aikatauluihin, joista selviävät 

eri osakokonaisuuksien keskinäiset riippuvuudet. Näin luodaan myös perus-

teet kustannusseurannalle ja -ohjaukselle. (Pelin 2009, 97–98.) 

 

WBS:lle ei ole olemassa yhtä ja oikeaa mallia, vaan kaikki riippuu siitä, miten 

projektin ohjaus halutaan toteuttaa. Jos projekti toteutetaan esimerkiksi vai-
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heittaista ositusta käyttäen, jaetaan kokonaisuus ajallisesti peräkkäisiin vaihei-

siin. Osat ovat ajallisesti rajattuja ja toisistaan itsenäisiä. Tyypillisesti vaiheita 

ovat muiden muassa esitutkimus, suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto. (Pelin 

2009, 99.)  

 

Vaiheiden sisällä projekti voidaan jakaa edelleen pienempiin rinnakkaisiin 

osiin. Vaiheiden lopussa syntyy selvästi mitattava tulos, ja vaiheiden välissä 

projektiryhmän kokoonpano voi vaihdella. Tyypillisesti tuotekehitysprojekteissa 

tehdään vaiheen lopussa vaihekatselmus, jolloin vaiheen tuotokset käydään 

läpi ja näiden pohjalta voidaan arvioida projektin kokonaisetenemistä. Samalla 

voidaan tehdä päätös projektin seuraavan vaiheen käynnistämisestä ja tarvit-

tavista muutoksista, sekä mahdollisesta aikataulun uudelleenarvioinnista. (Pe-

lin 2009, 103–104.) 

 

Aikatauluihin on syytä laskea mukaan myös pelivaraa. Aina kaikki ei etene 

suunnitellusti. Aikatauluja voidaan joutua muuttamaan, ja joskus työtehtäviä 

joudutaan jopa karsimaan projektin ulkopuolelle. Jos suoritettava tehtävä on 

selkeä, hyvin hallussa ja resurssit optimaaliset, voi pelivara (varmuusmargi-

naali) olla pienikin. Sen sijaan paljon riskejä ja epävarmuutta sisältävissä tilan-

teissa pelivaran riittävä väljyys on huomioitava. Pelivaraa ei kuitenkaan saa 

olla liian paljon, ja aikataulua on pystyttävä tarpeen mukaan myös kiristä-

mään, jos siitä on kokonaisuuden kannalta selvää hyötyä. (Ruuska 2007, 

205–208.) 

 

2.4.5 Kustannusohjaus 

Itsenäisesti johdettuna hankkeena projektilla on omat taloudelliset tavoit-

teensa, joiden toteutuminen arvioidaan, kun projekti on kokonaisuudessaan 

valmis. Kiinteä sopimushinta on toimitusprojekteissa yleinen käytäntö, jolloin 

etenkin projektissa työtehtäviä suorittavan yrityksen on oltava hereillä kustan-

nusseurannan kannalta. Yleensä projekti tuottaa vasta sen valmistuttua, mikä 

saattaa aiheuttaa painetta projektin kiirehtimiselle. Nopeasti toteutettu projekti 

on yleensä kallis, kun taas minimikustannuksiin voidaan päästä aikataulua pi-

dentämällä. Optimitason löytäminen on projektikokonaisuuden kannalta tär-

keää. (Pelin 2009, 169.) 
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Toimitusprojekteissa sopimusmuoto vaikuttaa kustannusten muodostumiseen 

olennaisesti. Perustyyppejä on kaksi: kokonaisurakka (kiinteä hinta) ja lasku-

tustyö töiden mukaan. Kokonaisurakassa hinta määritellään tarkasti sopi-

musta laadittaessa, ja toimittaja ottaa riskin työmäärän ja resurssien arvioin-

nista. Tämä näkyy yleensä projektin hinnassa, mutta toisaalta ennakoitavuus 

ja hyvä suunnittelu mahdollistavat sen, että kiinteään hintaan tehty sopimus 

on yleensä paras sekä tilaajan että toimittajan kannalta. (Pelin 2009, 172.) 

Laskutustyössä toimittaja laskuttaa tilaajaa tehtyjen töiden perusteella, jolloin 

riski on pieni, mutta toisaalta yleensä myös voitto jää vähäiseksi. (Pelin 2009, 

173.) 

 

Projekti on mahdollista toteuttaa myös muita sopimusmuotoja noudattaen. 

Esimerkiksi ”kiinteä sopimus + laskutustyö” toimii kahden edellä mainitun yh-

distelmänä, jolloin osa projektista tehdään kiinteästi sovitulla hinnalla, ja osa 

erikseen laskuttamalla. (Pelin 2009, 174.) 

 

Kustannusten minimointi ei ole projektissa tavoitteena, vaan laadukas ja odo-

tusten mukainen lopputulos. Kustannusohjaus ja kustannusten pitäminen ku-

rissa on silti osa normaalia projektitoimintaa, ja projektin kustannuksiin on vai-

kutettava aktiivisesti. Avainasemassa on kustannusten ja saavutettavan hyö-

dyn suhde, ja liian tarkkuuden sijaan olisi nähtävä projektin lopputulokseen ja 

kokonaisuuteen kohdistuva hyöty. (Ruuska 2007, 208–209.) 

 

Paras tapa vaikuttaa projektin kustannuksiin on sen suunnitteluvaiheessa. Tä-

män jälkeen tinkivaraa on yleensä vähän. Kustannukset voivat kuitenkin ka-

rata väärään suuntaan, jos suunnitteluvaiheessa on tehtyä virheitä tai projek-

tin edessä tulee liikaa odottamattomia ongelmia. (Ruuska 2007, 209–210.) 

 

Tehokas kustannusohjaus nojaa luotettavaan seuranta- ja suunnittelutietoon. 

Jos näitä ei ole saatavilla ajantasaisesti, voi edessä olla ongelmia. Koska kus-

tannusohjaus vaatii ennakointia, sen toimenpiteet voivat olla vain niin tehok-

kaita ja onnistuneita, kuin lähtötiedot sallivat. Aktiivinen kustannuksiin vaikutta-

minen ei onnistu viiveellä, mutta toisaalta liian raskas raportointikaan ei välttä-

mättä palvele kokonaisuutta. (Ruuska 2007, 210.) 
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2.4.6 Projektityöskentelyn mahdollisia ongelmakohtia 

Pelin (2009, 38–40) luettelee projektitoiminnassa usein esiintyviä sudenkuop-

pia ja ongelmia. Esiin nousee muun muassa, että projektia ei osata aina käyt-

tää käsitteenä oikealla tavalla. Tämä ilmenee siten, että projektijohtamisen 

suomia mahdollisuuksia ei osata käyttää silloin, kun niistä olisi varmasti hyö-

tyä. Yleistä on myös aikataulun venyminen ja budjetin ylittyminen samalla, kun 

viivästyksiä yritetään saada kiinni esimerkiksi ylitöitä tekemällä. Joskus taas 

lopputuloksen laadusta tingitään, jotta projekti saataisiin varmasti valmiiksi 

määräaikaan mennessä.  

 

Ruuskan (2007, 41) mukaan ongelmat johtuvat harvoin teknisistä tai sisällölli-

sistä syistä, vaan useimmiten kyse on projektin hallinnan riittämättömyydestä 

ja projektimenetelmien laiminlyönnistä. Projektiryhmässä saattaa olla asian-

tuntevaa osaamista, mutta organisointi ja suunnittelu ovat jääneet vajaaksi. 

 

Projektitoiminnassa on tavallista, että yksityiskohdat hioutuvat projektin ede-

tessä. Tämä voi aiheuttaa kuitenkin sen, että projektin rajauksen kanssa tulee 

ongelmia. Kaikki asiat eivät kuulu projektiin, ja on tavallista, että tilaaja esittää 

projektin edetessä lisätoiveita ja muutosehdotuksia, jotka aiheuttavat lisäkus-

tannuksia ja vaikeuttavat projektin toimintaa. Tämän vuoksi projektin päälin-

jauksista on sovittava yksiselitteisesti projektin alussa. Virheet on korjattava, 

mutta täysin uusien tehtävien sisällyttäminen jo käynnissä olevaan projektiin ei 

ole suotavaa, eikä sitä tulisi tehdä ilman erittäin painavia syitä. (Ruuska 2007, 

42–43.) 

 

Projektilla on oltava linjajohdon tuki. Organisaation on sitouduttava projektin 

läpivientiin. Aina näin ei ole, vaan esimerkiksi johdon mielenkiinto projektia 

kohtaan saattaa vähentyä. Lopputuotteelle ei ehkä sittenkään ole kysyntää, tai 

eteen on tullut kiireellisempiä ja tärkeämmäksi luokiteltavia asioita. Jos näin 

käy, projekti tulisi välittömästi keskeyttää ja arvioida uudelleen. Linja- ja pro-

jektiorganisaatioiden välille voi myös kehkeytyä näkemyseroja, jolloin ongel-

mia syntyy helposti. Linjaorganisaatio ei ehkä halua antaa projektipäällikölle 

tämän tarvitsemia valtuuksia, tai projektipäälliköltä vaaditaan raportointia paitsi 

projektin johtoryhmälle, myös linjaorganisaatiolle. Tällöin turhaan raportointiin 

kuluu aikaa ja resursseja. (Ruuska 2007, 44–46.) 
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Näiden lisäksi projektilla voi olla epärealistiset tavoitteet lopputuloksen suh-

teen. Aikataulun ja resurssien suhde vaatimuksiin voi olla väärä, jolloin projek-

tilla ei ole oikeanlaisia toimintaedellytyksiä. Myös suunnittelussa on mahdol-

lista tehdä virheitä, jolloin projektin hallinta on vaikeaa. Jos projektisuunnitel-

maa ei ole tehty kunnolla, ei projektilla ole kovin suuria mahdollisuuksia onnis-

tumiseen. (Ruuska 2007, 48–50.) 

 

Ruuska (2007, 52–53) mainitsee erikseen, että projektilla on oltava selvä alka-

mis- ja päättymishetki. Projektin alkaessa pitäisi olla mahdollista aloittaa työt 

heti täydellä teholla. Usein projektit myös jatkuvat, vaikka alun perin asetettu 

tavoite olisi jo saavutettu. Tähän liittyy myös sopivien välitavoitteiden asettami-

nen. Jos projekti on suuri, se on käytännössä pakko pilkkoa pienempiin osiin 

kokonaisuuden hallitsemiseksi. Virstanpylväiden tai välitavoitteiden kohdalla 

on mahdollista vetää henkeä, todeta tilanteen eteneminen, ja tehdä mahdolli-

sia korjauksia projektia eteenpäin vietäessä. 

 

2.4.7 Projektin onnistumisen arviointi 

Ruuska (2007, 275) arvioi, että ”onnistuneessa projektissa saavutetaan loppu-

tuotteelle asetetut tavoitteet suunnitellun aikataulun mukaisesti ja sovituilla 

kustannuksilla”. Jos projektia tarkastellaan investointina, pitää huomioida 

myös lopputuloksen tuomat hyödyt. 

 

Yksiselitteinen onnistumisen mittaaminen on vaikeaa. Lopputuotteen lisäksi 

on viisasta arvioida projektia myös prosessinäkökulmasta. Sisällölliseen laa-

tuun keskityttäessä projektin aikataulu ja kustannukset karkaavat helposti kä-

sistä, ja ohjausprosessin onnistumisella on lopulta merkitystä myös laadun 

kannalta. (Ruuska 2007, 276). Pelin (2009, 37) sivuaa samaa teemaa, ky-

syen, ”onko projekti onnistunut myös henkilöjohtamisen ja työviihtyvyyden 

kannalta?” 

 

Projektin onnistumisen arviointi on myös mielipidekysymys. Aikataulu ja bud-

jetti ovat tekijöitä, joiden mittaaminen onnistuu eksaktisti ja luotettavasti, mutta 

lopputuloksen mielekkyydestä voi olla useita näkemyksiä. Täysin alkumäärit-

telyn mukaan toimitettu tuote ei välttämättä tyydytä asiakasta, jos määrittely 
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on ollut huonosti tehty. Laadullisen onnistumisen ja sen arvioinnin kannalta on 

tärkeää, että jo projektia käynnistettäessä kriteerit ovat kaikille osapuolille sel-

vät. Tällöin on myös vielä mahdollista vaikuttaa suuresti lopputulokseen ja 

projektin suuntaan. (Ruuska 2007, 277.) 

 

Projekti on epäonnistunut silloin, kun siihen kohdistetut odotukset eivät täyty, 

ja se on yleensä monen eri tekijän summa. Epäonnistumiseen voi liittyä suun-

nitteluvirheitä, epärealistisia odotuksia tai vaikka negatiivisten asioiden koros-

tamista. Tällöin projekti koetaan epäonnistuneeksi. Suunnittelu on aina enna-

kointia, ja siihen kohdistuu epävarmuutta. Samoin osapuolten ristiriitaiset odo-

tukset voivat aiheuttaa sen, että toinen osapuoli kokee projektin onnistu-

miseksi, ja toinen epäonnistumiseksi. (Ruuska 2007, 279–283.) 

 

Jos tavoitteet on asetettu yksiselitteisesti, ei projektin lopussa jää sijaa jossit-

telulle. Ne tulee sopia tekijän ja tilaajan kesken, ilman sanelua. Kun tavoitteet 

on sovittu yhdessä, niihin myös sitoudutaan. (Pelin 2009, 37.) 

 

Myllymäki ym. (2011, 53–54) ovat pohtineet tietojärjestelmäprojektien hyötyjen 

arviointia. Hyöty on käsitteenä ristiriitainen ja epätäsmällinen, mutta välittömät 

hyödyt tulisi pystyä mittaamaan rahassa. Sen sijaan projektin lopputuloksena 

voi syntyä myös toisenlaista, vaikeammin kvantifioitavissa olevaa hyötyä, ku-

ten asiakastyytyväisyyden paranemista, tai yrityksen imagon kohentumista. 

Tietojärjestelmäprojektin tavoitteena on käytännössä kehittää liiketoimintaa ja 

sen toimintaedellytyksiä. 

 

2.5 Kaupalliset kysymykset 

Gisgron kaupalliset ulottuvuudet ovat tämän tutkimuksen keskeinen teema. 

Toimeksiantajan erityisen mielenkiinnon kohteena ovat Gisgron käyttömahdol-

lisuudet myynnissä ja markkinoinnissa, sekä mahdollisesti Gisgron investointi-

kustannusten kattaminen asiakkailta ja sidosryhmiltä kerättävillä maksuilla. 

Toisaalta on tärkeää tunnistaa Gisgron merkitys yleisesti asiakasnäkökulman 

kautta. Tutkimuksen tässä osassa selvitetään kaupallisten kysymysten teo-

reettista viitekehystä Gisgron mahdollisen kaupallistamisen tueksi. 
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2.5.1 Asiakaslähtöisyys 

Asiakaslähtöisyys on nykyaikaisen markkinointinäkemyksen perusta. Haverila 

ym. (2005, 226) määrittelevät asiakaslähtöisyyden seuraavasti: 

 

Asiakaslähtöisyys voidaan määritellä asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin 
tarpeisiin liittyvän markkinatiedon keräämiseksi läpi koko organisaation, 
asiakastiedon levittämiseksi kaikille yrityksen osastoille ja koko organi-
saation reagoinniksi siihen. 

 

Yrityksen menestyksen kannalta on olennaista kyetä luomaan kestävä kilpai-

luetu markkinoilla. Asiakkaiden on saatava yrityksen palveluista ja tuotteista 

sellaista lisäarvoa, mitä kilpailijoilla ei ole tarjota. Yrityksen eri organisaatioi-

den välinen koordinaatio on tärkeää asiakaslähtöisen strategian toteuttami-

sessa. Organisaation sisällä ei saa olla ristiriitaisia tavoitteita, ja kaikkien pää-

määränä tulee olla tyytyväinen asiakas. Jokainen organisaation jäsen voi osal-

listua tämän lisäarvon syntymiseen. (Haverila ym. 2005, 227–228.) 

 

Tutkimuksissa on havaittu, että asiakaslähtöisen toiminnan ja yrityksen kan-

nattavuuden välillä on selvä yhteys. Eräs vaikuttava tekijä on teknologian mer-

kitys toimialalla. Selvitysten mukaan asiakaslähtöisyyden vaikutus kannatta-

vuuteen on sitä alhaisempi, mitä suurempi on teknologian merkitys markki-

noilla. (Haverila ym. 2005, 228–229.) 

 

2.5.2 Asiakastyytyväisyys 

Eräs tärkeimmistä laatuajattelun käsitteistä on nk. asiakaskeskeinen laatu. 

Määritelmän mukaan laatu on kyky tyydyttää asiakkaan tarpeet. Yhdessä 

asiakaslähtöisyyden kanssa laatuajattelu on siis myös osa markkinoinnin teh-

täviä. Tästä näkökulmasta asiakastyytyväisyys on tuotteen tai palvelun laadun 

mittari. (Rope 2005, 555.) 

 

Asiakastyytyväisyyttä ja sen vaikutuksia on mahdollista mitata. Asiakaslaatu 

vaikuttaa suoraan tai välillisesti yrityksen imagoon, asiakassuhteiden kestoon, 

uusien asiakkaiden saamiseen positiivisen yrityskuvan kautta, sekä kannatta-

vuuden ylläpitoon hyvien asiakassuhteiden tuloksena. (Rope 2005, 556.) 
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Rope (2005, 558) listaa tärkeimpiä tyytyväisyystekijöitä, joihin kuuluvat muun 

muassa poikkeuksellisen hyvä henkilökohtainen asiakaspalvelu, tilannekohtai-

nen asiakasongelman hoitaminen, yllättävän positiivisen elementin antaminen 

tuotteen mukana jne. Tyytymättömyystekijöitä ovat muun muassa sovittujen 

asioiden pettäminen (esimerkiksi aikataulu), hintaan laitettavat lisät, joista 

asiakas ei ole ollut tietoinen tai alle imago-odotusten jäävä toiminta. 

 

Tyytyväisyystekijöiden määrä ja laatu eivät joka tilanteessa paina asiakassuh-

teessa yhtä paljon kuin tyytymättömyystekijät. Suurikaan määrä tyytyväisyys-

tekijöitä ei välttämättä kompensoi tyytymättömyystekijöitä, eivätkä ne ole tois-

tensa peilikuvia. Joitakin erottuvia tyytyväisyystekijöitä on, kuten asiakaskoh-

taisen asian hoitaminen nopeasti ja tyylikkäästi. Tärkeintä asiakastyytyväisyy-

den rakentamisessa on kuitenkin varmistaa tasalaatuinen toiminta, minimoida 

tyytymättömyys, ja korjata mahdolliset tyytymättömyyden aiheuttajat mahdolli-

simman hyvin asiakaspalautteen pohjalta. Pientenkin positiivisten yllätysteki-

jöiden, jotka jättävät asiakkaalle hyvän mielen, merkitystä ei myöskään kan-

nata aliarvioida. (Rope 2005, 559–560.) 

 

2.5.3 Tuote markkinointitekijänä 

Tuote markkinointitekijänä on yksi markkinoinnin klassisista kilpailukeinoista ja 

tuote itse kaiken markkinoinnin perusta. Tuote onkin sanonnan mukaan yritys-

toiminnan sydän. Tuotetta ei saa kuitenkaan jättää yksin ratkaisevaksi kilpailu-

tekijäksi, vaan sen pitäisi olla väline, jolla yrityksen on osaamisensa ja liiketoi-

mintansa kautta mahdollista tuottaa hyvää liiketaloudellista tulosta. Kun asia-

kaslähtöisyys ja hyvä tuote kulkevat käsi kädessä, voi yritys saavuttaa suurim-

man mahdollisen kilpailuedun. (Rope 2005, 206–208.) 

 

Tuote on asiakkaalle näkyvä kokonaisuus yrityksen toiminnassa. Kaupatta-

vana hyödykkeenä tuote voi olla palvelu, tavara, henkilö tai vaikka toimi-

paikka. Merkittävää myyjän kannalta on, että tuote saadaan haluttavaksi. 

(Rope 2005, 208–209.) 

 

Markkinointi luo valmistetusta tuotteesta tai palvelusta kokonaisuuden, jonka 

asiakas haluaa ostaa. Asiakas ei yleensä ostakaan pelkkää tuotetta, vaan sen 

hyödyn ja mielikuvan, jonka tuote oikein markkinoituna hänelle tarjoaa. 
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(Bergström & Leppänen 2011, 194.) 

 

”Ydintuote on nimensä mukaisesti tuotekäsitteen ydin”, kuvaa Rope (2005, 

210). Asiakas ostaa tuotteen tai palvelun juuri tiettyä tarvetta varten. Kilpailun 

lisääntyessä pelkällä ydintuoteratkaisulla ei välttämättä enää pärjää, sillä kil-

pailijoilla on aina mahdollisuus tehdä vastaava tai parempi tuote. Useat yrityk-

set keskittyvätkin ydintuotteen (tai ydinpalvelun) ulkopuolella oleviin lisäetui-

hin. Nämä voivat olla tavaroita tai palveluita, jotka kytkettynä ydintuotteeseen 

madaltavat kaupanteon kynnystä asiakkaan näkökulmasta, ja toisaalta saatta-

vat erottaa yrityksen kilpailijoistaan. Ydintuotteen ja lisäetujen kombinaatiota 

kutsutaan toiminnalliseksi tuotteeksi. (Rope 2005, 210–211.) 

 

Jotta myyjällä olisi mitä kaupata, pitää olla konkreettista tarjottavaa asiak-

kaalle. Tämä on myös pystyttävä kertomaan auki, jotta asiakas tietää mitä os-

taa. Tarjontapaketiksi kutsutaan tuotteen nimestä, konkreettisesta sisällöstä ja 

hinnasta koostuvaa kokonaisuutta. Kun nämä täyttyvät, myyjällä on tuote, 

jonka asiakas pystyy ostamaan. Tuote on pystyttävä vakioimaan riittävästi, 

jotta sitä voitaisiin kutsua tuotteistetuksi. Soveltaminen ja modifioiminen asia-

kaskohtaiseksi on mahdollista siinä vaiheessa, kun tuote on muuten saavutta-

nut riittävän konkretian tason. (Rope 2005, 214–216.) 

 

Kun yrityksellä on yhdistelmä useita asiakkaan tarpeita tyydyttämään luotuja 

tuotteita, puhutaan tarjoomasta. Tarjooma voi tarkoittaa myös yksittäisen tuot-

teen asiakkaan tarpeet täyttävää kokonaisuutta. (Bergström & Leppänen 

2011, 200.) 

 

Bergströmin ja Leppäsen (2011, 218) mukaan ”tuotteistaminen tarkoittaa tuo-

tekehityksessä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tuoteaihiosta saadaan markki-

noitava tuote”. Tavoitteena on luoda kilpailukykyinen ja houkutteleva koko-

naisuus, jolla asiakkaan tarpeet tyydyttyvät. Tällöin tuotteen kehittäminen pi-

tää tehdä järkevästi ja painottaa eri osatekijöitä siten, että tarjooma aidosti 

erottuu kilpailijoista. 
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2.5.4 Potentiaalisten ostajien kartoitus 

Jotta tuotetta päästään myymään, on löydettävä potentiaalisia asiakkaita. Oi-

kea kontakti mahdollisessa asiakasorganisaatiossa on asemassa, jossa hä-

nellä on valtuudet tehdä ostopäätös, tai vähintään vaikuttaa ostopäätökseen. 

Johdon ulkopuolella esimerkiksi yrityksen ostaja voi olla tällainen taho. Berg-

ström ja Leppänen (2011, 145) puhuvat ”portinvartijoista”, jotka suodattavat 

yrityksen johdon tai ostajien suuntaan saapuvaa informaatiota. Tällaisia portin-

vartijoita voivat olla esimerkiksi sihteerit tai tekninen henkilöstö. Heidät ohit-

seen on päästävä, jotta kaupanteko olisi ylipäätään mahdollista.  

 

Potentiaalisten asiakkaiden kartoitusta kutsutaan joskus prospektoinniksi, ja 

siinä voi oman ammattitaidon lisäksi käyttää apunaan erilaisia lähteitä. Tyypil-

lisesti tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi henkilökohtaiset verkostot, alan uuti-

set, omien tyytyväisten asiakkaiden suosittelemat tahot, messut, sähköiset ha-

kupalvelut ja tietokannat, sekä erilaiset tutkimukset. (Bergström & Leppänen 

2011, 423.) 

 

2.5.5 Ansaintamalli ja hinnoittelu 

Yrityksen ansaintamallilla tarkoitetaan toimintatapaa, jolla yritys saa tuottoja. 

Toimintatavat vaihtelevat yritys- ja alakohtaisesti. Yleensä tuottoa saadaan 

myymällä tuotteita, palveluita, tai näiden erilaisia yhdistelmiä. Tavarat ja palve-

lut voidaan tuottaa itse, tai niitä voidaan välittää, vuokrata tai myydä jonkun 

muun valmistamana. Olennaista on löytää kullekin yritykselle sopiva tuote- tai 

palvelukohtainen ansaintamalli. Liikeidealla taas tarkoitetaan ansaintamallia 

koko yrityksen mittakaavassa. Ansaintamalli ohjaa yrityksen hinnoittelua. 

(Bergström & Leppänen 2011, 258–259.) 

 

Markkinoinnin kirjallisuus puhuu hinnasta kilpailukeinona, jonka avulla varmis-

tetaan yrityksen kannattavuus ja liiketoiminnan menestys varmistetaan. Hin-

noittelun perusteena voivat olla kustannukset, mutta myös muita seikkoja on 

syytä ottaa huomioon. Näitä ovat muun muassa asiakkaiden kokema arvo, yri-

tyksen liiketoiminnalliset tavoitteet, sekä kilpailutilanne. (Bergström & Leppä-

nen 2011, 257.) 
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Hinnoitteluun vaikuttavat myös markkinat, joilla toimitaan. Tällä tarkoitetaan 

sekä kilpailua, että kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Joissain tapauksissa julki-

nen valta voi osallistua hinnoista päättämiseen lainsäädännön kautta (muun 

muassa lääkkeet). Yrityksen omat tavoitteet muodostavat lopulta kaiken hin-

noittelun perustan. Hinnoittelulla on mahdollista vaikuttaa yrityksen imagoon. 

Myytävä tuote on luonnollisesti otettava myös huomioon hintaa määriteltä-

essä, samoin kuin tavoiteltava kohderyhmä. Yleensä myös tuotteen tai palve-

lun kustannukset ovat mukana hintaa määriteltäessä. Hinnalla voidaan vaikut-

taa myös yrityksen ja tuotteen asemaan markkinoilla. Kun jonkin tuotteen tai 

palvelun lanseerauksessa otetaan ensiaskeleita, voidaan esimerkiksi turvau-

tua ns. penetraatiohintaan, joka on halpa, ja näin tavoitella pääsyä ylipäätään 

mukaan markkinoille. Toisaalta voidaan puhua imagohinnoittelusta, kun tuot-

teelle asetetaan kova hinta heti alusta lähtien, ja haetaan tällä positiivista laa-

tukuvaa. (Bergström & Leppänen 2011, 261–264.) 

 

Kun oikeaa hintaa pohditaan, yritys voi halutessaan käyttää kahta vaihtoetoa: 

kustannuksiin perustuvaa hinnoittelua, tai markkinatilannehinnoittelua. Kun 

hinta lasketaan kustannusten perusteella, puhutaan perinteisestä kustannus-

ten ja katteen laskemisesta. Markkinatilannehinnoittelussa otetaan huomioon 

kysynnän ja tarjonnan suhde. Oikea hinta ei nykyajattelussa olekaan enää se, 

joka riittää kattamaan kustannukset, ja jonka päälle on laskettu sopiva kate. 

Oikea hinta on se, jonka asiakas suostuu maksamaan tuotteesta, ja kokee 

saavansa rahoilleen vastinetta. (Bergström & Leppänen 2011, 265–270.) 

 

Rope (2005, 223) muistuttaa, että hinta on aina markkinoilla vallitsevan tilan-

teen mukaisesti joko kilpailijoita halvempi tai kalliimpi, ja viime kädessä asia-

kas joko hyväksyy tai hylkää hinnan. Pelkkien kustannusten avulla hintaa ei 

siis kannata määritellä. Hinta voidaan kuitenkin arvioida joustavammin silloin, 

kun tuote on aivan erityinen ja omaleimainen. 

 

Myös arvoperusteinen hinnoittelu on lisääntymässä. Siinä hinta määräytyy asi-

akkaan saamien hyötyjen perusteella. Asiakkaan saama arvo voi olla käyttöar-

voa, vaihtoarvoa tai symboliarvoa. Haasteelliseksi arvoperusteisen hinnoitte-

lun tekee se, että eri asiakkaat kokevat hyödyt ja arvon eri tavoin. Eri asiakkai-

den arvostukset onkin selvitettävä huolella ja tapauskohtaisesti. Asiakas saat-
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taa olla hintaherkkä, jolloin halvempi tuote tuntuu houkuttelevalta. Toiset asi-

akkaat taas ovat varovaisia ja haluavat tehdä ostoksensa varmaan päälle. Täl-

löin voi olla mahdollista saada tuotteesta jopa parempi hinta. Hinnan arvioimi-

nen onkin kokonaisvaltainen prosessi, jossa joudutaan ottamaan huomioon 

paljon muutakin kuin kustannukset. (Bergström & Leppänen 2011, 271–272.) 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA MENETELMÄT 

3.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen ydinkysymys kuuluu: miten Gisgro-järjestelmää pystyttäisiin käyt-

tämään ja kehittämään siten, että siitä olisi mahdollisimman paljon lisäarvoa 

asiakkaille ja sidosryhmille, sekä toimeksiantajalle itselleen?  

 

Toisaalta on olennaista selvittää, miten sataman teknisten tietojen saatavuus 

auttaa asiakasta saamaan toiminnastaan lisäarvoa, ja miten reaaliaikainen 

operatiivinen tilannekuva auttaa satamaa palvelemaan asiakkaitaan. Entä 

käytettiinkö Gisgroa toteutettaessa tehokkaita projektinjohtamisen metodeja? 

Mitä hankkeen läpi viemisestä voidaan oppia? Millä tavoin Gisgro on kannat-

tava projekti HaminaKotkan satamalle? 

 

Kun Gisgron kehitystyötä tarkastellaan kaupallisen soveltamisen kannalta, 

seuraa tästä automaattisesti lisänäkökulmia, kuten millaisia ansaintalogiikan 

vaihtoehtoja palvelulle voidaan harkita lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Millaisia 

muita satamayhtiön ja -yhteisön hyötyjä, kuten palvelun laadun tai yrityksen 

imagon paraneminen, kannattaa ottaa huomioon palvelun käytön laajentami-

sessa ja hinnoittelussa? Millaisia palvelun jatkokehitystoiveita sidosryhmillä on 

nykyisen järjestelmän mahdollistamaan palveluun verrattuna? Millaisia esteitä 

ja riskejä palvelun käyttöön voi liittyä? Miten satama pystyy käyttämään ohjel-

maa itse omasta kaupallisesta näkökulmastaan? 

 

3.2 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus on toteutettu pääasiassa laadullista tutkimusmenetelmää käyt-

täen. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä ollaan lähellä tutkittavaa kohdetta. 

Aineistoa kerätessä pyritään selvittämään tutkittavien näkemyksiä tutkittavasta 
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aiheesta. Tyypillinen tapa kerätä aineistoa on haastattelu. Toisin kuin tilastolli-

sissa menetelmissä, laadullisessa tutkimuksessa ei painoteta satunnaisotan-

taa, vaan ennemminkin harkittuja näytteitä ja esimerkkejä, jolloin itse tutkitta-

vaan aiheeseen tai ilmiöön voidaan perehtyä syvällisesti. Aineistoa analysoita-

essa tutkimuksen kohde pyritään ymmärtämään suhteessa kontekstiinsa ja 

tutkittujen tapahtumien erityispiirteisiin. (Kiviniemi 2001, 68.) 

 

Haastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi ja aineistonkeruutavaksi, koska se 

oli käytännössä ainoa tapa saada monimutkaisesta aiheesta riittävän huolelli-

nen kuva. Toisaalta Gisgroa esiteltäessä oli tarpeellista käydä asioita läpi asi-

akkaiden kanssa syvällisesti ja yksityiskohtaisesti. Tämä ei olisi onnistunut 

esimerkiksi online-kyselyä käyttäen. Lisäksi jokainen asiakkaan ja sidosryh-

män edustaja, johon otettiin yhteyttä, haluttiin mukaan joko Gisgron käyttäjäksi 

tai vähintään kertomaan oma mielipiteensä suunnitelmasta. Haastateltavat oli 

valittu tarkasti, ja online-kyselyn käyttämisen pelättiin johtavan pieneen vas-

tausprosenttiin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruun väline on tutkija itse. Tällöin nä-

kökulmat ja tulkinnat tutkijan mielessä voivat kehittyä tutkimusprosessin ede-

tessä. Tätä kehitystä pyritään hyödyntämään esimerkiksi tutkimustehtävän ja-

lostamisessa. Tutkijan täytyy tiedostaa oman näkemyksensä kehittyminen, ja 

oltava tarvittaessa valmis linjaamaan tutkimustaan uudestaan. Laadullinen tut-

kimus on siis eräänlainen oppimisprosessi. (Kiviniemi 2001, 68–69.) 

 

Tutkimuksen edetessä havaittiin, että Gisgro kehittyi tietyiltä osin eri suuntaan, 

kuin oli alun perin ajateltu. Tämä johti tutkimuksen näkökulman tarkentumi-

seen, koskemaan silkan kaupallistamisen sijaan Gisgrosta saatavaa lisäarvoa 

laajemmin. Keskusteltaessa asiakkaiden sidosryhmien kanssa opittiin paljon 

uusia asioita ja pystyttiin viemään Gisgron kehitystyötä asiakaslähtöisempään 

suuntaan.  

 

Tutkijan intensiivinen perehtyminen tutkimuksen kohteeseen ja tutkittavaan 

alueeseen sekä tutkimusajattelu tutkittavien näkökulmasta, ”sisältä päin”, on 

ominaista laadulliselle tutkimukselle. Tältä osin laadullinen tutkimus omaa aina 

tulkinnallisuutta. (Kiviniemi 2001, 74–75.) 
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Tutkijan on päätettävä, mitä tarkoitusta varten aineisto kerätään. Perinteinen 

hypoteesien testaaminen, alustava kysymys, johon tutkija hakee vastausta, ei 

välttämättä sovi laadulliseen ajatteluun. Hypoteesien todentamisen sijaan voi-

daankin puhua hypoteesien luomisesta, prosessista, joka inspiroi uusia näkö-

kulmia entisten arvioimisen sijaan. Tämäkin pätee Gisgroon, sillä alkuperäiset 

suunnitelmat suppeasta asiakaskäytöstä laajenivat pian asiakkaiden esittä-

essä omia näkökulmiaan. Laadullinen tutkimus toimii siten, että esimerkiksi 

haastatteluihin vastaajat tuottavat omat näkemyksensä käsiteltävästä ilmiöstä. 

Tutkijan on siis selvitettävä itselleen, mitä aineistolla haetaan ja miksi se on 

kerätty. Tähän tutkimukseen kerätty materiaali tähtäsi nimenomaisesti lisäar-

von tuottamiseen asiakkaille. (Eskola 2001, 136.) 

 

Tutkimuksen tässä vaiheessa on syytä mainita, että myyntiä ja markkinointia 

koskeva osuus pohjautuu vahvasti kirjoittajan omiin näkemyksiin paitsi Gisgro-

projektin ohjausryhmän jäsenenä, myös satamayhtiön myyntipäällikkönä.  

Koska laadullinen menetelmä nojaa vahvasti tutkimusasetelman avoimuuteen 

ja eräänlaiseen prosessimaisuuteen, ja aineistonkeruussa ja mittaamisessa 

esiintyy vaihtelua, on laadullista menetelmää pidetty osittain ongelmallisena. 

Kun tämän vaihtelun tiedostaa ja ymmärtää tutkijan itsensä olevan aineiston-

keruunväline, kyseessä ei välttämättä ole puute, vaan menetelmään luontai-

sesti liittyvä ominaisuus. On tärkeää tuoda nämä elementit esiin myös rapor-

toinnissa, jotta myös ulkopuolisille avautuu mahdollisuus arvioida tutkimusko-

konaisuutta luotettavasti. Vaikka tutkimus itsessään olisi prosessi, ei raportoin-

nin tarvitse noudattaa samaa kaavaa. Tutkimusprosessin kuvaus ei tällöin ole 

pelkkä tyylikeino, vaan uskottavuuden kannalta keskeinen valinta. (Kiviniemi 

2001, 79–81.) 

 

Tämän tutkimuksen keskeisenä aineistonkeruumenetelmänä ovat siis asiak-

kaiden, sidosryhmien ja projektiin osallistuneiden henkilöiden haastattelut, 

sekä projektin ohjausryhmätyöskentely. Ohjausryhmä työskenteli koko tutki-

muksen ajan, ja projekti jatkuu vielä tutkimuksen päätyttyä. Kuvassa 2 selvite-

tään tutkimusprosessin rakennetta karkeasti vaiheistettuna. 
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Kuva 2. Tutkimusprosessi 

 

4 GISGRO-OHJELMISTON KEHITYS JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti työn tilaaja, HaminaKotka Satama Oy, sekä 

kuvataan Gisgron kehitystyötä ja käyttöönottoa. Lisäksi käydään läpi keskeis-

ten käyttäjäryhmien tarpeet, sekä osoitetaan, miten Gisgro vastaa näihin tar-

peisiin. Asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut toteutettiin 

pyynnöstä nimettöminä. 

 

4.1 Suomen suurin vienti- ja yleissatama 

HaminaKotkan satama on Suomen suurin vienti- ja yleissatama, jonka koko-

naisvolyymi vuonna 2018 oli noin 16,1 miljoonaa tonnia. Satamassa toimii 

Suomen suurin konttiterminaali, jonka kautta käsiteltiin vuonna 2018 yhteensä 

653 443 TEU-yksikköä (kuva 3). Erittäin merkittävä osa vientiliikenteestä on 

suomalaisen metsäteollisuuden tuotteita, kuten sellua, paperia ja sahatavaraa. 

Lisäksi satamassa käsitellään muun muassa neste- ja kuivabulk-tuotteita, kaa-

sua, roro-lasteja sekä erilaisia projekteja. Kotimaan tuonnin ja vientiliikenteen 

lisäksi satamassa on merkittävä määrä transitoliikennettä. Transitoliikenteestä 

suuri osa on lannoitteita ja erilaisia nestebulk-lasteja. (HaminaKotka Satama 

2018b; Väylä 2019.) 

Ohjelmistoprojektin käynnistyminen, tutkimuskysymysten 
syntyminen

Valmisteleva työ, kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin 
tutustuminen

Ensimmäinen haastattelu- ja esittelykierros, alustavien tietojen 
hankinta sidosryhmiltä

Satamaorganisaation tarpeiden kartoitus ja analysointi, toinen 
asiakashaastattelukierros pienemmällä kohderyhmällä, tulosten 
analysointi

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset
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HaminaKotkan satamassa on useita satamanosia, joista suurimmat ovat Ha-

mina, Mussalo ja erityisesti roro-liikenteeseen keskittynyt Hietanen. Lisäksi 

Sunilassa ja Hallassa on pienemmät satamanosat, ja Kotkan Kantasatamassa 

pääasiassa matkustajaliikennettä palveleva satamanosa. Satamalla on yh-

teensä 1100 ha maa-aluetta, joka jakautuu laajalti sekä Haminan että Kotkan 

alueelle. Tämän lisäksi satamaan kuuluvaa merialuetta on 1400 ha. Sekä Ha-

minaan että Kotkaan johtaa syväväylä. HaminaKotkassa on laitureita yh-

teensä 9 km, joissa on 76 laivapaikkaa. Raidetta satamassa on yhteensä n. 

80 km. Satamalla on myös jonkin verran omaa nosturi- ja vaakakalustoa. (Ha-

minaKotka Satama 2019c.) 

 

HaminaKotka Satama Oy:n omistajat ovat Haminan kaupunki (40 %) ja Kot-

kan kaupunki (60 %) (HaminaKotka Satama Oy 2019e, 7.). 

 

 

Kuva 3. Mussalon satamanosan konttiterminaali 

 

4.2 Mikä on Gisgro? 

VRT Finland on perustettu vuonna 2010 tekemään vedenalaisten rakenteiden 

tarkastuksia kaikuluotausteknologiaa hyödyntäen. Kaikuluotaus on erityisen 

käyttökelpoista huonon vedenalaisen näkyvyyden olosuhteissa. Yritys työllis-
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tää noin 20 henkilöä. Gisgro on VRT Finlandin luomus, jonka satamaan liitty-

viä ominaisuuksia on kehitetty yhdessä muun muassa HaminaKotka Sataman 

kanssa. 

 

Gisgro on online-ohjelma, jolla luodaan kolmiulotteinen digitaalinen kaksonen 

satamaympäristöstä. HaminaKotkan tapauksessa kaikki satama-alueet mallin-

netaan käyttäen sekä kaikuluotainta (vedenalaiset alueet) että laserkeilausta 

(maanpäälliset alueet). Näiden lisäksi kuvataan dronekalustolla ortokuvat koko 

satama-alueesta. Kaikuluotaaminen tehdään liikkuvasta veneestä käsin 

R2Sonic-kaikuluotaimen ja Trimble GNSS-paikannusjärjestelmän avulla. Syn-

tyvästä materiaalista luodaan 3D-pistepilviaineisto, jota käyttäjä voi tarkastella 

Gisgron avulla. Maanpäällisten alueiden keilaukseen käytetään Leican P20 la-

serkeilainta, ja mitattu aineisto sidotaan N2000-korkeusjärjestelmään ja 

ETRS-GK27 koordinaattijärjestelmään (kuva 4). 

 

Kaikuluodattu pistepilviaineisto mahdollistaa vedenalaisten rakenteiden kunto-

tarkastukset joko ilman sukeltajia tai siten, että vain tietyt erityistarkastusta 

vaativat kohteet tutkitaan sukeltamalla. Gisgron avulla saadaan näkyviin esi-

merkiksi jokin pohja- tai laiturialue kokonaisuudessaan, ja sitä voidaan tarkas-

tella turvallisesti tietokoneelta ilman sääolosuhteiden tuomia haittoja. Kolmi-

ulotteisilla maanpäällisillä rakenteilla, viemäreillä, sähkölinjoilla ja liikenne-

väylillä varustettuna HaminaKotka Sataman tuotantoversio Gisgrosta on käy-

tännössä BIM-malli sataman olennaisista rakenteista ja ominaisuuksista. 
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Kuva 4. Hallan satamanosa Gisgrossa 

 

4.3 Sataman saama lisäarvo 

Koska kaikkea Gisgron tuottamaa lisäarvoa on vaikeaa mitata eksaktein lu-

vuin, on kokonaisuuden kannalta saatavat hyödyt tunnistettava laajemmin. 

Seuraavassa tarkastellaan Gisgron kunnossapidolle, liikennepalvelulle, sekä 

myynti- ja markkinointitoiminnalle tuottamaa hyötyä. 

 

4.3.1 Gisgro kunnossapidon työvälineenä 

Tutkimuksen kunnossapidon osuus perustuu keskusteluihin Gisgro-projektin 

ohjausryhmän kesken, sekä HaminaKotka Satama Oy:n kunnossapitopääl-

likkö Saana Vuorisen haastatteluun (Vuorinen 2019). VRT Finland oli tehnyt 

satamalle jo aiemmin vedenalaisten rakenteiden kuvauksia, ja idea laajem-

man palvelun kehittämisestä syntyi HaminaKotka Sataman kunnossapidon ja 

VRT Finlandin välisissä keskusteluissa tulevaisuuden tarpeista.  

 

Yksin sataman maa-alueet ovat suuret, yli 1100 hehtaaria. Tämän lisäksi sata-

maan kuuluu laajoja vesialueita. Osa sataman rakenteista on vanhoja, ja to-

teutettu eri aikakausien rakennustekniikoilla. Satama on myös ympäristö, joka 

laajenee jatkuvasti, siirtyen pikkuhiljaa uusille alueille. Kunnossapidon on py-

syttävä muutoksissa mukana ja kyettävä seuraamaan rakenteiden kuntoa asi-
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anmukaisesti. Laajalla alueella tehtävien töiden reaaliaikainen seuranta on tär-

keää töiden valvonnan ja resurssien jakamisen kannalta. Korjaustarpeiden ha-

vainnointi, mahdollisten tulevien korjausten ennakointi, korjattavien kohteiden 

havainnollistaminen alihankkijoille ja resurssien ohjaaminen tehokkaasti ovat 

niitä tarpeita, joiden tyydyttämiseksi Gisgro on alun perin ja ensisijaisesti tar-

koitettu. Alueet kuvataan kahden vuoden välein, jolloin mahdolliset rakenteelli-

set muutokset voidaan havainnoida riittävän tehokkaasti (kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Vedenalaista keilausmateriaalia, Mussalon satamanosa 

 

Gisgro on BIM-järjestelmä. BIM (Building Information Model) tarkoittaa fyysi-

sen rakenteen, tässä tapauksessa sataman, digitaalista kuvantamista. Gis-

groon on jo alkuvaiheessa haluttu mukaan fyysisen infrastruktuurin tietoja 

mahdollisimman kattavasti. Tällaisia tietoja ovat muun muassa laitureiden 

kantavuustiedot, sekä sähköjen, viemärien ja rautateiden paikkatiedot (kuva 

6). 

 



39 

 

Kuva 6. Hietasen satamanosan teknisiä tietoja BIM-ympäristössä 

 

Sataman kunnossapitopäällikkö, joka vastaa kunnossapitotöiden jakamisesta 

ja priorisoinnista, voi omalta työpisteeltään määrittää tiettyjen kohteiden kor-

jaustarpeen (kuva 7), ja tehdä sähköisen työtilauksen urakoitsijalle. Työtilauk-

seen kirjataan korjaustarve, aikataulu, sekä muut tarvittavat ohjeet mahdolli-

sine kuvineen. Tilauksesta lähtee automaattisesti viesti urakoitsijalle. Myös 

urakoitsijalla on pääsy Gisgroon, ja töiden eteneminen merkitään suoraan jär-

jestelmään. Kun työ on valmis, siirtyy korjausmerkintä kunnossapitopäällikön 

hyväksynnällä arkistoon. Työt voidaan myös tarvittaessa jäädyttää, ja niitä voi-

daan kommentoida lisäohjeistuksen tai muun tarpeellisen informaation välittä-

miseksi. 

 

Sataman ulkoalueiden valaistus on mahdollista ottaa haltuun Gisgron kautta. 

Kaikki uudet valomastot varustetaan LED-tekniikalla. Myös olemassa olevia 

valaisimia uusitaan vähitellen. Gisgroon on mahdollista ottaa mukaan ominai-

suus, jonka avulla uusia valomastoja voidaan ohjailla. Tämä edellyttää jokai-

sen maston varustamista ohjainlaitteella. Etäohjaus yhdistettynä älykkääseen 

valaistukseen, jossa valot ovat päällä vain, kun niitä tarvitaan, mahdollistaa 

merkittävät kustannussäästöt, ja vähentää myös valosaastetta. Valaisimeen 

tarvittavan energian väheneminen pienentää sataman toiminnan hiilijalanjäl-

keä. 
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Kuva 7. Kunnossapidon näkymä Gisgroon, Mussalon satamanosa 

 

HaminaKotkan sataman rakenteet eivät ole valmistuneet kerralla, vaan sekä 

Haminassa että Kotkassa satamakokonaisuus on vuosikymmenten evoluution 

tulos. Eri satamanosissa on käytetty eri aikakausien rakennusteknisiä ratkai-

suja, ja niiden elinkaaren seuranta ja ennustaminen on tärkeä osa kestävää 

satamatoimintaa. Gisgro tarjoaa tähän suuren avun, kun vedenalaisia ja myös 

maanpäällisiä rakenteita voidaan seurata, ja niiden korjaus- ja kunnossapito-

tarpeita voidaan arvioida pitkällä tähtäimellä. Luotettava ja täsmällinen suun-

nittelu pidentää rakenteiden elinkaarta, ja Gisgro synnyttää tästä näkökul-

masta merkittävää lisäarvoa satamalle. (Vuorinen 2019.) 

 

Gisgron mahdollistama digitaalinen kirjanpito tehtävistä töistä vähentää muun 

kommunikoinnin tarvetta. Reaaliaikainen seuranta vähentää kohteiden välillä 

matkustamista, ja vaikuttaa siten kustannuksia alentavasti. Yhteenlaskettu li-

säarvo vähentyneinä ajoneuvokustannuksina ja ajankäyttöresurssien vapautu-

misena on arvioitu olevan noin 1–2 henkilötyövuotta huomioiden eri vuosien 

välillä tapahtuva vaihtelu kunnossapitotarpeissa. Lisäksi Gisgron korjausmer-

kintätyökalu nopeuttaa korjaustoimenpiteiden käynnistämistä huomattavasti, 

ja mahdollistaa näin nopeamman asiakaspalvelun. Kunnossapitotarpeiden vi-

sualisointi auttaa työkokonaisuuden hahmottamisessa ja eri toimenpiteiden 

priorisoinnissa. (Vuorinen 2019.)  
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4.3.2 Gisgro sataman operatiivisessa käytössä 

Tutkimuksen liikennepalvelua ja sataman operatiivista toimintaa käsittele-

vässä osassa nojataan HaminaKotka Satama Oy:n liikennepäällikkö Tapani 

Pasasen haastatteluun (Pasanen 2019) sekä Gisgron ohjausryhmässä järjes-

telmää kehitettäessä käytyihin keskusteluihin. 

 

HaminaKotkan palvelutarjontaan kuuluu liikennepalvelutoiminta. Liikennepal-

velu muun muassa hoitaa alusten kiinnitykset ja irrotukset, käyttää sata-

manostureita, suunnittelee ja ohjaa sataman alusliikennettä, sekä toimii infor-

maatiokanavana sataman operatiivisissa asioissa. 

 

Gisgro on yhteydessä Marine Traffic AIS-palveluun, josta saatava data mah-

dollistaa aluspositioiden reaaliaikaisen seurannan satamassa (kuva 8). Kun 

alustiedot ovat saatavilla Gisgrossa, ei AIS-palvelua tarvitse avata enää erik-

seen. AIS-datan perusteella voidaan myös laskea aluksen arvioitu saapumis-

aika satamaan. Gisgro mahdollistaa myös alustietojen räätälöinnin juuri sel-

laiseksi, kuin liikennepalvelu haluaa. Tarpeeton data suodatetaan pois, ja Gis-

gron alustilanteesta saadaan vain sitä tietoa, joka on käyttäjälle oleellista, ku-

ten aluksen saapumis- ja lähtötiedot, laituripaikka, aluksen tunnistetiedot, sekä 

varustamon ja agentin tiedot (kuva 8). 

 

Laivanselvittäjät ja erilaiset laivojen liikkeistä riippuvaiset tahot, kuten sataman 

logistiikkayritykset, ovat erittäin kiinnostuneita ajantasaisesta alustietopalve-

lusta. Etenkin alusten saapumistiedot kiinnostavat lähes kaikkia satamatoimi-

joita. Tällä hetkellä palvelu toimii puhelimen varassa ja tietoja tarvitaan vuoro-

kauden ympäri. Kun alusten saapumisarviot, sekä muut tarvittavat tiedot saa-

daan suoraan Gisgrosta, turha soittelu vähenee ja satamatoimijat voivat itse 

poimia tarpeelliset tiedot järjestelmästä. Laivaliikenteen osalta voi olla vieläpä 

niin, että saman laivan liikkeistä on kiinnostunut 2–3 eri yritystä, jotka kaikki 

soittavat samaa asiaa vuorotellen, ruuhkauttaen aluspalvelun toimintaa. 

 

Reaaliaikaisen seurannan lisäksi Gisgro helpottaa alusallokointia satama-alu-

eella. Hakutoimintoa käyttäen pystytään etsimään alusrekisteristä laivan tie-

dot, ja Gisgron luomaa laivan kuvaa siirtämällä simuloimaan esimerkiksi tule-
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vaa laituripaikkatilannetta. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun alusliiken-

nettä on paljon, ja laitureissa vähän vapaata tilaa. Gisgron avulla voidaan 

myös luoda kokonaan uusi laiva, ”custom vessel”, jonka avulla pystytään si-

muloimaan esimerkiksi jonkin erityisen suuren laivan vaikutusta laituritilantee-

seen. Tarkat rakenteiden sijaintitiedot, kuten pollareiden paikat ja vedenalais-

ten rakenteiden muodot, pystytään ottamaan huomioon, mikä tekee simuloin-

nista luotettavaa. Tämä nopeuttaa asiakkaiden tiedusteluihin vastaamista huo-

mattavasti, mutta toisaalta auttaa myös hälventämään ruuhkatilanteista synty-

vää epätietoisuutta ja huolta. 

 

 

Kuva 8. Alustilanne Mussalon konttisatamassa 

 

Gisgroon yhdistetty sataman oma sääasema on erittäin merkittävä lisä alus-

palvelun kannalta. Paikalliset säätiedot vaihtelevat suuresti, ja Mussalon sää-

asema auttaa koko HaminaKotkan aluetta ajantasaisten säätietojen saami-

sessa. Merenkulku on sääherkkää toimintaa, ja sääaseman saaminen myös 

Haminaan saattaisi olla kannattava investointi. Säätilan lisäksi vedenkorkeus 

on kriittinen elementti satamaan saavuttaessa, ja Gisgroon on mahdollista 

saada yhteys Ilmatieteen laitoksen Haminan vedenkorkeusasemalta. 
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Gisgron syvyystyökalut ovat aluspalvelun jatkuvassa käytössä (kuvat 9 ja 10). 

Karttaan merkityn syvyyden lisäksi Gisgrossa on mahdollista simuloida erilai-

sia tilanteita vedenkorkeuden suhteen, mikä auttaa operatiivisen toiminnan 

suunnittelussa. 

 

 

Kuva 9. Syvyystyökalu, kohdesyvyys "target depth" 

 

Syvyystyökalujen potentiaalisia käyttäjiä ovat ainakin varustamoyhtiöt, laivan-

selvittäjät ja luotsit. On huomattava, että Gisgron syvyysmittaukset eivät ra-

joitu varsinaiselle satama-alueelle, vaan myös tuloväylät on mallinnettu järjes-

telmään. 
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Kuva 10. Syvyystyökalu, syvyyskartta 

 

4.3.3 Myynti ja markkinointi 

Sataman markkinointi käyttää Gisgroa digitaalisena esitteenä ja havainnointi-

välineenä. 3D-mallinnettu satamaympäristö on helppo ottaa mukaan esimer-

kiksi asiakaskäynneille tai messuille, jossa palveluita ja sataman kapasiteettia 

on usein tarve esitellä paitsi numeroina, myös visuaalisesti. Kun sataman malli 

kulkee jatkuvasti mukana, voidaan sillä simuloida erilaisia liikenne- ja operoin-

tiympäristöjä yhdessä potentiaalisen asiakkaan kanssa havainnollisesti ja 

konkreettisesti.  

 

Sataman myyntityö on usein alueiden ja kiinteistöjen vuokraamista ja hallin-

nointia, ja tämä helpottuu olennaisesti, kun Gisgroon saadaan mukaan 

vuokra-aluekartat ja niiden suunnittelu (kuva 11). Myös kiinteistöjen tiedot, re-

monttihistoria ja rakenneominaisuudet on mahdollista saada ohjelmaan mu-

kaan, mikä helpottaa paitsi sataman omaa, myös tytäryhtiö Kotkan Satamata-

lot Oy:n myyntiä ja markkinointia. 
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Gisgro nopeuttaa asiakaskyselyihin vastaamista. Laitureiden ja alueiden omi-

naisuudet ovat Gisgrossa saatavilla myös mobiilisovelluksen kautta, jolloin 

asioiden nopea tarkistaminen helpottuu olennaisesti. Kaikki tiedot ovat olleet 

saatavilla myös ennen Gisgron käyttöönottoa, mutta suureksi osaksi kansi-

oissa tai servereillä. Gisgroon voi tehdä myös erilaisia alueluonnoksia ja -hah-

motelmia, ottaen huomioon eri alueiden rajoitteet, tai esimerkiksi liikenneyh-

teyksien tarjoamat mahdollisuudet. 

 

 

Kuva 11. Gisgrolla luotu vuokra-alueluonnos, Hietasen satamanosa 

 

Tyypillisesti satamaan sijoittumista harkitseva asiakas tarvitsee liikenteeseen 

liittyvien tietojen lisäksi erilaista teknistä dataa. Mahdollisten vuokra-alueiden 

sijainti kulkuväylien kannalta, viemäröinti, sähköt, hulevesirakenteet, raideyh-

teys, etäisyys laitureihin, alueen kantavuus sekä pinta-alavaihtoehdot pysty-

tään kaikki simuloimaan Gisgron avulla sekä tallentamaan sähköisesti järjes-

telmään. Myös eri alueiden historia voidaan haluttaessa merkitä näkyviin. 

Myynnissä työskentelevä henkilö voi tehdä alustavan tarjouksen muutamassa 
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minuutissa ilman, että tietoja tarvitsee selvittää usealta taholta puhelimitse tai 

sähköpostilla. 

 

4.4 Sidosryhmille tuotettava lisäarvo 

Lisäarvon tuottaminen sidosryhmille on yksi Gisgro-järjestelmän hankinnan 

päätavoitteista. Myös sataman itselleen saama lisäarvo koituu vähintään välil-

lisesti muiden hyväksi, sillä palveluorganisaationa sataman kunnossapito, 

myynti ja operatiivinen toiminta tähtäävät asiakkaiden parempaan palvelemi-

seen. Asiakkaiden tarpeet kulkevat johtavana ajatuksena läpi satamaorgani-

saation, ja tässä mielessä toiminta on puhtaasti asiakaslähtöistä (Haverila ym. 

2005, 227–228). 

 

Tämän lisäksi on mahdollista tuottaa asiakkaille myös suoraa lisäarvoa, jos 

Gisgro päätyy suoraan asiakkaiden omaan käyttöön. Erilaisilla ominaisuuk-

silla, jotka helpottavat asiakkaiden päivittäistä toimintaa, Gisgro pystyy vapaut-

tamaan asiakkaiden resursseja muuhun käyttöön. Esimerkiksi aineistojen et-

sintään, mittausten tekemiseen ja suunnitteluun käytettävä aika voidaan käyt-

tää tuottavaan toimintaan, kun sataman data on helposti saatavilla yhdestä 

paikasta. 

 

4.4.1 Sisäisten ja ulkoisten käyttäjien kartoitus 

Ohjelmistoprojektia aloitettaessa satamayhtiön kunnossapidon ja aluspalvelun 

mukanaolo Gisgron käyttäjinä oli selvää. Tähän ei tarvittu erityisempää kartoi-

tusta, sillä jo ohjelmaa ideoitaessa lähdettiin liikkeelle näistä kahdesta perus-

käyttäjäryhmästä. Sataman kaupallisen osaston (myynti ja markkinointi) in-

tressissä oli myös päästä käyttäjäksi, koska uuden ohjelmiston markkinoin-

tiarvo ymmärrettiin alusta pitäen. Sen sijaan varsinaisia ohjelmassa myynnin 

ja markkinoinnin kannalta käteviä työkaluja ei työtä aloittaessa ollut vielä selvi-

tetty. 

 

Sataman oman organisaation ulkopuolisille tahoille tuotettavaa lisäarvoa poh-

dittaessa tuli ensin miettiä kenelle ohjelmasta saattaisi olla aitoa hyötyä. Gis-

gro mallintaa satamaympäristön kolmiulotteisesti ja tuottaa erilaista dataa sa-

taman tilanteesta, kuten esimerkiksi säätietoja sekä tietoja laitureiden käy-

töstä. Nämä ovat tarpeellisia tietoja monessakin mielessä, koska satama saa 
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usein pyyntöjä erilaisilta tahoilta koskien laituripaikkojen soveltuvuutta tiettyjen 

alusten ja nostureiden käyttöön, mutta myös tiedusteluja koskien alueiden ra-

kenteellisia ominaisuuksia. Laiturialueiden kantavuustiedot ovat kriittisiä sil-

loin, kun suunnitellaan raskaiden kuljettimien, nosturikaluston tai esimerkiksi 

tiheysarvoltaan suuren kuivabulk-lastin sijoittelua satama-alueelle. Myös tieto 

eri raiteiden ominaisuuksista ja kunnosta on tärkeää sataman operaattoreille.  

 

Näiden ajatusten pohjalta päätettiin kartoittaa asiakkaiden ja sataman toimijoi-

den tarpeita ja kiinnostusta Gisgron ominaisuuksiin kysymällä asiasta heiltä 

suoraan. Kysely toteutettiin henkilökohtaisten asiakaskäyntien yhteydessä 

haastattelujen ja keskustelun muodossa. Päätös toteuttaa alkuvaiheen tiedon-

keruu näin perustui tarpeeseen näyttää Gisgron (tässä vaiheessa vähäisiä) 

ominaisuuksia käytännössä, sekä asiakkailta aiemmin saatuun palautteeseen 

henkilökohtaisten tapaamisen tärkeydestä asiakassuhteiden kehittämisessä ja 

ylläpitämisessä. (HaminaKotka Satama Oy 2018a). 

 

Bergström ja Leppänen (2011, 245) viittaavat ”portinvartijoihin”, tahoihin, jotka 

yrityksessä tai yhteisössä toimivat informaatiosuodattimina johdon ja oman or-

ganisaationsa suuntaan. Satamaympäristössä päivittäisiä operatiivisia asioita 

hoitavat henkilöt ovat suuressa vastuussa töiden sujuvuudesta ja koko sata-

man toimivuudesta. He ovat avainasemassa ”portinvartijoina”, kun sataman 

toiminnallisuudesta välitetään informaatiota eteenpäin. Gisgron kaltaisesta sa-

tamaa kolmiulotteisesti mallintavasta työkalusta ajateltiin olevan ensisijaisesti 

hyötyä juuri tälle ryhmälle, ja toisaalta haluttiin herättää keskustelua mahdolli-

suudesta luovuttaa Gisgron käyttöoikeudet sataman ulkopuolisen organisaa-

tion käyttöön. Koska asiaan haluttiin kattavasti erilaisia näkemyksiä, otettiin 

yhteyttä varustamoihin, huolintaa tekeviin yrityksiin, satamaoperaattoreihin, 

tulliin, luotsitoimintaa harjoittavaan Finnpilotiin sekä laivanselvittäjiin. Alusta-

vaan kartoitukseen osallistui yhteensä 17 eri organisaation edustajia.  

 

Lisäksi potentiaalisia käyttäjäyrityksiä ja -organisaatioita kartoitettiin sataman 

asiakasrekisterin avulla, sekä kaupallisen osaston henkilökohtaisia verkostoja 

käyttämällä. Yhtenä keinona kiinnostuneiden asiakkaiden herättämiseksi käy-

tettiin julkisia puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa syksyn 2018 ja kevään 

2019 mittaan. 
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4.4.2 Sidosryhmien toiveita järjestelmän kannalta 

Kaikki yritykset ja organisaatiot, joihin oltiin alussa yhteydessä Gisgron käyttä-

jäpotentiaalin selvittämiseksi, olivat kiinnostuneita kuulemaan lisää ja kerto-

maan omia näkemyksiään. Sataman asiakastyytyväisyyskyselyssä (Hamina-

Kotka Satama 2018a) henkilökohtaiset asiakaskäynnit nousivat erityisesti 

esiin toivotuissa kontaktointitavoissa, ja asiakkaat olivat tyytyväisiä, että heille 

tarjoutui mahdollisuus olla mukana Gisgron kehityksessä jo alkumetreillä. 

Kaikkia asiakkaita sovittiin käsiteltävän anonyymisti liikesalaisuuksien varjele-

miseksi. Kaikkia asiakkaita puhutettaessa käytettiin samaa kysymyspohjaa 

(ks. liite 1). 

 

Satamaoperaattorit, joilla tässä tarkoitetaan yrityksiä, jotka harjoittavat lastin-

käsittelyä satama-alueella, olivat yksimielisiä siitä, että järjestelmästä olisi 

heille varmasti hyötyä. Erityisesti esiin nousevia ominaisuuksia olivat raiteiden 

ominaisuudet, kuten vaihteet ja raiteiden liittymäpinnat. Satamassa on kym-

meniä kilometrejä raidetta ja perinteisen raidekaavion käyttäminen on monelle 

monimutkaista ja hankalaa. Tämän palautteen kannustamana Gisgroon on 

suunnitteilla ominaisuus, joka mahdollistaa raiteiden paikantamisen kartalta 

helposti ja mutkattomasti. Raidetietoihin on mahdollista lisätä informaatiota 

myöhempää käyttöä varten. 

 

Lisäominaisuus, jonka operaattorit kysyttäessä mielellään näkisivät, on aluei-

den ja laitureiden kantavuus. Eri satamanosien ominaisuudet vaihtelevat ko-

vasti, eikä etenkään vanhojen alueiden kantavuus ole aina yhtä hyvä kuin uu-

sien. Toisaalta jotkut uudemmatkin alueet on rakennettu toisia kevyemmin, 

riippuen esimerkiksi täyttömateriaalista tai paikallisista olosuhteista. Kanta-

vuustiedot ovat olennaisia esimerkiksi silloin, kun laiturialueilla käsitellään ta-

varaa mobiilinostureilla tai raskailla kuljettimilla. Toisaalta joskus alueilla säily-

tetään raskaita lasteja, kuten malmeja, muuta irtolastia sekä suuria koneita, 

jolloin oikeat kantavuustiedot varmistavat turvallisen työskentelyn. Rakentei-

den elinkaaren kannalta on myös tärkeää, että alueita käytetään niille sopi-

valla tavalla. Gisgro mahdollistaa laitureiden ja erikseen kartoitettujen alueiden 

kantavuustietojen lisäämisen suoraan järjestelmään, jolloin töiden suunnittelu 

helpottuu olennaisesti. 
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Myös laitureiden mittojen sekä erilaisten mittaustyökalujen saatavuus nähtiin 

yleisesti tarpeellisena. Erityisesti pinta-alojen ja etäisyyksien tarkka mittaami-

nen silmämääräisen arvioinnin sekä perinteisen kartan ja viivoittimen käytön 

sijaan oli tervetullut mahdollisuus. 

 

Varustamojen tarpeet mukailivat paljolti satamaoperaattoreita. Erityisen hyö-

dyllisenä nähtiin mahdollisuus reaaliaikaisten säätietojen seurantaan, sekä lo-

kiin jäävien säätietojen tarkastaminen jälkikäteen mahdollisissa reklamaatioti-

lanteissa. Tämä oli myös joidenkin operaattoreiden toive, joskin toissijaisena. 

Etenkin tuulen nopeus ja suunta näyttelevät suurta roolia laivojen käsittelyssä, 

mutta myös lastit saattavat olla herkkiä olosuhteille. Kaikki kuivabulk-lastit ei-

vät kestä sadetta ja esimerkiksi konttipinot ovat herkkiä kovalle tuulelle. Varus-

tamot olivat myös erittäin kiinnostuneita alustiedoista, jotka Gisgro ottaa viralli-

sesta AIS-järjestelmästä (Automatic Identification System). Nämä tiedot ovat 

kaikkien saatavilla ilman Gisgroakin, mutta yhdistettynä sataman tilanneku-

vaan ja aluskohtaisiin saapumis- ja lähtötietoihin ominaisuus nähtiin tärkeänä. 

Varustamoja kiinnostivat myös alusten lastaustilannetietojen näkyminen suo-

raan Gisgrosta sekä laiturikohtaiset tiedot seuraavaksi saapuvista aluksista. 

Laiturien käyttöä seuraamalla varustamojen on mahdollista ohjeistaa laivoja 

ajamaan hitaammin tai nopeammin, ja näin optimoida saapumisaika operointi-

mahdollisuuksien mukaan. Pienikin vauhdin pudotus merellä voi merkitä 

suurta säästöä polttoainekustannuksissa. 

 

Laivanselvittäjät toimivat usein varustamon edustajina satamassa ja hoitavat 

muun muassa laivojen viranomaisilmoituksia, jätehuoltoa, hinaajien tilaamista, 

miehistönvaihdoksia ja ylipäätään kaikkea mitä laivojen satamakäynteihin liit-

tyy. Usein he toimivat myös satamaoperaattorin ja varustamon välisinä yh-

teyshenkilöinä, sujuvoittaen laivakäyntejä ja varmistaen, että kaikki menee 

suunnitelmien mukaan. Myös laivanselvittäjät kartoitettiin potentiaalisiksi Gis-

gron käyttäjiksi. Heille kantavuustiedot, jäteasematiedot sekä syvyystiedot 

ovat tärkeitä aluskäyntejä suunniteltaessa ja myös omia palveluita eteenpäin 

myytäessä. Erityisesti laivanselvittäjät kuitenkin hyötyisivät säätiedoista sekä 

laiturien käyttöön liittyvästä tiedonsiirrosta. Kuten varustamoille, myös laivan-

selvittäjille olisi hyödyllistä tietää, mikä laiva mihinkin laituriin on seuraavaksi 

tulossa, ja mikä on tilanne seuraavina päivinä. Kaikki tämä helpottaa asioiden 
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ennakointia ja siten tulevien päivien suunnittelua. Eräs laivanselvittäjistä eh-

dotti Gisgrosta kevytversiota, jossa olisi saatavilla määrättyjen avaintietojen 

(esimerkiksi säätila ja laituritilanne) lisäksi korkeintaan kartta ja liikennetiedot-

teet. Tämä madaltaisi ohjelman käyttökynnystä ja voisi olla saatavilla esimer-

kiksi sataman verkkosivujen kautta. Operaattoritietojen syöttämistä laivakoh-

taisesti pidettiin liian hankalana toteuttaa. 

 

Nesteoperaattoreilla tarpeet ovat samankaltaisia kuin muillakin, sillä erotuk-

sella, että heille tieto laitureiden rakenteista on erityisen tärkeää. Tankkerilii-

kenteessä asiakkaat vaativat tiettyjä rakennetietoja saataville auditointien 

vuoksi, ja tässä Gisgron vedenalainen aineisto voisi olla erittäin suuri apu. Toi-

saalta nesteoperaattorit, samoin kuin muutkin sataman yritykset, kaipaavat tie-

toa raiteista, sääolosuhteista ja mahdollisista sataman tilannetiedoista. 

 

Kaikkia haastateltuja kiinnosti mahdollisuus tehdä korjauspyyntöjä tai vaurioil-

moituksia sataman kunnossapidolle. Kommunikaation ja sataman reagoinnin 

nopeuttaminen, sekä mahdollisuus pitää kunnossapidon toimenpiteistä kirjaa 

on yhteinen intressi sekä asiakkaille että satamalle itselleen. Sataman mah-

dolliset liikennerajoitukset ja niistä tiedottaminen ovat sataman velvollisuuksia, 

jotka hoidetaan Gisgrosta huolimatta, mutta Gisgro voisi antaa tämän kaltai-

selle yhteydenpidolle aivan uudenlaisen väylän. Sataman asiakastyytyväisyys-

kyselyssä (HaminaKotka Satama 2018a) tiedonvälitys kohosikin yhdeksi tär-

keimmistä kehityskohteista. 

 

Luotseja kiinnostaa mahdollisuus käyttää Gisgron vedenalaisia aineistoja. Kai-

kuluotaimella tehdyt keilaukset näyttävät visuaalisesti ja tarkasti satama-aluei-

den syvyystiedot sekä mahdolliset epätasaisuudet merenpohjassa. On huo-

mattava, että Gisgron syvyysaineisto ei rajoitu pelkkiin laiturialueisiin vaan 

myös sataman tuloväylille, jolloin aineistosta on luotseille enemmän hyötyä. 

Toinen luotseille tärkeä ominaisuus on sääasema, josta saa reaaliaikaisena 

tiedon muun muassa tuulen voimakkuudesta ja suunnasta. Myös laiturien tie-

dot ja etenkin kiinni olevien sekä saapuvien alusten tiedot kiinnostavat. 

 

Keskustelussa tullin kanssa käytiin läpi lähinnä visuaalisen havainnoinnin 

mahdollisuuksia sekä potentiaalisia aluevalvontaan liittyviä ominaisuuksia. 
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Tullilla ei ole suoraa intressiä seurata satamatoimintaa sinänsä, mutta esimer-

kiksi erilaisten tarkastusten ja auditointien yhteydessä mahdollisuudesta käyt-

tää Gisgroa ja sen informaatiota ollaan kiinnostuneita. 

 

Yhteenveto haastattelukierroksen tärkeimmistä havainnoista ja toiveista Gis-

gron ominaisuuksiksi: 

 

• Kantavuustiedot ja muut tekniset tiedot laitureista 

• Raiteiden kartoitus ja ominaisuudet esillä 

• Säätiedot ml. säätietohistoria 

• Liikennerajoituksista ja muista akuuteista asioista tiedottaminen 

• Vedenalaisen aineiston saatavuus tarpeen mukaan 

• Tiedonkulun nopeuttaminen 

 

Kaikki mainitut toiveet vietiin Gisgro-ohjausryhmän tietoon ja valtaosa lisättiin 

välittömästi kehitettävien ominaisuuksien listalle. 

 

4.4.3 Syventävä keskustelu asiakkaiden kanssa 

Ensimmäinen keskustelukierros asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tehtiin ai-

kana, jolloin Gisgron ominaisuudet olivat vasta kartoitusvaiheessa. Suuri osa 

saadusta palautteesta oli ennakoitua, mutta esimerkiksi laivojen jonotustiedot, 

erilaisista rajoitteista tiedottaminen sekä eräät operaattorikohtaiset kysymyk-

set olivat asioita, joita ei ollut Gisgroa suunniteltaessa otettu ainakaan laajasti 

huomioon. Toivotut ominaisuudet hyödyttävät myös satamaorganisaatiossa 

työskenteleviä Gisgron käyttäjiä. Tutkimuksen tässä vaiheessa kerätty infor-

maatio on erittäin tärkeää ohjelman lopullisen käytön kannalta. 

 

Jotta kaikki mahdollinen tieto ja Gisgron potentiaali saataisiin esiin, päätettiin 

jatkaa keskustelua muutaman asiakkaan kanssa syvällisemmin. Nämä asiak-

kaat valikoituivat aiemmin käytyjen keskustelujen perusteella siten, että pa-

lautetta ja kehitysideoita saataisiin mahdollisimman kattavasti satamatoimin-

nan eri osa-alueilta. Gisgro valmistuu satamanosa kerrallaan, joten myös 

tämä aikataulu vaikutti asiakkaiden valikoitumiseen. Tässä vaiheessa kehitys-

työtä haluttiin painottaa erityisesti Hietasen satamanosaa, koska Gisgro oli 

Hietasen osalta lähes valmis. Hietanen on erillään muusta satamasta, toimi-

joita on suhteellisen vähän liiketoiminnan laajuuteen nähden, maa-alue on 

suuri ja Hietasen rakenteet työllistävät sataman kunnossapitoa säännöllisesti. 
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Keskustelut aloitettiin yhden varustamoyhtiön ja yhden satamaoperaattorin 

kanssa sillä ajatuksella, että he voisivat toimia Gisgron koekäyttäjinä. Muuta-

man asiakkaan pilottikokeilu voisi näin toimia eräänlaisena testilaboratoriona 

ennen kuin laajempaa asiakaskuntaa aletaan houkutella mukaan. Näin saatai-

siin arvokasta tietoa Gisgron toiminnasta asiakkaan näkökulmasta sekä voitai-

siin suunnata mahdollisia jatkokehitystoimia oikeaan suuntaan.  

 

Ensimmäisen keskustelun aikana Gisgro oli vielä alkutekijöissään, eikä näytet-

tävää ollut kovin paljon. Syventävällä keskustelukierroksella tilanne oli toinen. 

Sataman 3D-malli oli valmis sekä maanpäällisten että vedenalaisten materiaa-

lien osalta. Samoin suuri osa BIM-materiaalista oli joko kokonaan valmis tai 

sellaisessa vaiheessa, että asiakkaille pystyi havainnollistamaan selkeästi, 

mitä ohjelma voisi mahdollistaa paitsi sataman itsensä myös asiakkaiden toi-

minnan kannalta. 

 

Varustamoyhtiön kanssa keskusteltaessa ohjelmakokonaisuus nähtiin mielen-

kiintoisena ja esiin tuli useitakin täsmennyksiä aiemmin esitettyihin näkemyk-

siin ja toiveisiin. Tällainen oli muun muassa tarve saada Gisgroon sataman 

sähköjen saatavuustiedot, koska ajoittain Hietaseen saapuu lastiyksiköitä, esi-

merkiksi erilaisia trailereita, jotka on kytkettävä nopeasti sähköverkkoon. Ta-

valliset 230 V pistorasiat eivät aina ole riittäviä, vaan myös voimavirtaa on ol-

tava saatavilla. Sähkön saatavuuden kartoittaminen on yksinkertaista Gisgron 

avulla, kun valaisinpylväät ja niiden yhteydessä olevat sähkökaapit saadaan 

syötettyä järjestelmään. Varustamoyhtiö toivoo myös laitureiden kantavuustie-

toja näkyville sekä erilaisten nostureiden mahdollisia laiturikohtaisia rajoitteita. 

Lisäksi ramppien ja porttien leveydet ovat toivelistalla korkealla. Nämä kaikki 

on mahdollista toteuttaa Gisgron omaisuuserienhallintatyökalujen avulla. Va-

rustamoyhtiötä kiinnostavat lisäksi laiturialueiden syvyystiedot. 

 

3D-aineiston maanpäällinen osuus koettiin mukavana lisäominaisuutena, 

mutta sille ei nähty suoraa käyttöä. Mittatyökalut ja Gisgroon liitetty sääasema 

halutaan ehdottomasti mukaan. Alussimuloinnille ei ollut suurta tarvetta, mutta 

sen hyödyllisyys satamalle tunnistettiin. 

 

Satamaoperaattorin näkemykset eivät eronneet merkittävästi varustamoyhti-

östä, mutta luonnollisesti näkökulma oli hieman toinen. Operaattori purkaa ja 
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lastaa laivat satamassa sekä hoitaa lastiyksiköiden käsittelyn terminaalissa. 

Koska operaattori on vuokrannut satamalta laajoja maa-alueita käyttöönsä, 

myös kunnossapitoon liittyvät ongelma- ja häiriötilanteet ovat yleisempiä kuin 

varustamoilla. Gisgron kunnossapito-osa nähtiin erittäin hyödyllisenä sekä sa-

taman että operaattorin itsensä ajansäästön kannalta. Kun korjausilmoitukset 

voidaan tehdä sähköisesti, vähenee huoli siitä, onko asia varmasti mennyt pe-

rille ja operaattori voi myös seurata korjaustoimenpiteiden etenemistä etänä.  

 

Sekä varustamoyhtiö että satamaoperaattori ilmaisivat kiinnostuksensa Gis-

gron koekäyttäjiksi ja totesivat järjestelmän mahdollisuudet tuottaa suurta lisä-

arvoa etenkin kunnossapidon ja sataman palvelutarjonnan kartoittamisen 

osalta. Yksinkertainen ja selkeä näkymä Hietasen teknisiin ominaisuuksiin 

saattaa auttaa jonkin verran työn suunnittelussa, mutta etenkin häiriötilan-

teissa avunsaanti nopeutuu. Myös kunnossapitotoimenpiteiden lokitietojen säi-

lyttämistä pidettiin tärkeänä. 

 

Satamaoperaattorin ja varustamoyhtiön lisäksi olisi tärkeää sopia myös yksi 

halukas laivanselvittäjä/agentti Gisgron koekäyttäjäksi. Tätä ei ole voitu vielä 

tehdä, koska alusliikenteeseen liittyvät ominaisuudet ovat suurelta osin vielä 

työn alla. 

 

Asiakkailla ei ole käyttöä kaikille Gisgron ominaisuuksille. Esimerkiksi sata-

malle tärkeät rakennekuvat eivät välttämättä ole kaikkien asiakkaiden mielestä 

lainkaan kiinnostavia. Toisaalta Gisgrossa on myös sellaista tietoa, jota sa-

tama ei halua tai voi luovuttaa asiakkaille. Esimerkiksi tietyt vedenalaiset ma-

teriaalit ovat tällaista materiaalia, samoin vuokra-aluekartat ja tietyt sataman 

omat korjausmerkinnät. Tämän vuoksi päätettiin rajoittaa ulkoisille sidosryh-

mille annettavan tiedon määrää käyttäjäkohtaisin rajoittein. Tämä onnistuu 

helpoiten käyttäjätunnuksia laadittaessa, kun uuden käyttäjän oikeuksia mää-

ritellään. 

 

4.4.4 Tulovirta ja hinnoittelu 

HaminaKotkan satama kerää erilaisia vuokra-, alus- ja tavaramaksuja, jotka 

muodostavat liikevaihdon pääasiallisen perustan. Nämä ovat niitä palveluita ja 
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tuotteita, joita myymällä satama saa yrityksenä tuottoa. Näin syntyy ansainta-

malli liiketoiminnalle, kuten Bergström ja Leppänen (2011, 258–259) kuvaavat. 

 

Jos Gisgro päätetään luovuttaa asiakas- tai sidosryhmäkäyttöön, olisi välittö-

män kaupallisen hyödyn saamiseksi luotava toisenlainen ansaintamalli. Ohjel-

mistoliiketoiminta ei ole perinteistä satamatoimintaa, joten sen hinnoitteluun ja 

ansaintalogiikan perusteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

Bergström ja Leppänen (2011, 261–264) muistuttavat, että hinnoitteluun vai-

kuttavat aina markkinat. Gisgrolla ei ole kilpailevaa tuotetta, joten hinnoittelun 

on lähdettävä sataman omista tarpeista. Tuotteen kustannukset ovat usein 

mukana hintaa määriteltäessä, mutta Gisgron tapauksessa tällainen hinnoit-

telu on vaikeaa. Ohjelman kehitys- ja käyttökustannukset lasketaan sadoissa 

tuhansissa euroissa, kun HaminaKotkan satamassa toimivia yrityksiä on vain 

n. 170 kpl ja näistä vain murto-osa potentiaalisia käyttäjiä. Hinnan jyvittäminen 

käyttäjäkohtaisesti kustannusten mukaan on epärealistisena vaihtoehtona 

pois suljettu, vaikka satama itse olisikin pääkäyttäjänä myös suurin maksaja. 

 

Olisikin järkevää luoda hinta markkinatilanteen, ei kustannusten perusteella. 

Bergström ja Leppänen (265–270) kehottavat tarkastelemaan kysynnän ja tar-

jonnan suhdetta. Gisgroa ajatellen oikea hinta on se, jonka asiakas suostuu 

maksamaan kokien samalla saavansa hintaa vastaavan hyödyn. Sataman he-

terogeeninen toimintaympäristö aiheuttaa sen, ettei yhtäkään toimijaa voi lait-

taa samaan muottiin kuin karkeasti yksinkertaistaen. Jokaisella satamaope-

raattorilla, huolintaliikkeellä ja varustamolla on omanlaistaan liiketoimintaa, ja 

omanlaisensa asiakaskunta. Ropen (2005, 223) esimerkki arvoperusteisesta 

hinnoittelusta, jossa hinta määräytyy suoraan asiakkaan saamien hyötyjen pe-

rusteella voi olla tässä mielessä vaikea toteuttaa käytännössä. 

 

Gisgrolle voidaan määrittää yrityskohtainen ”kytkentämaksu”, jollainen on käy-

tössä Rotterdamin sataman Portbase-järjestelmässä (Buck 2019). Maksu pe-

rittäisiin käyttäjäyritykseltä etukäteen, jonka jälkeen lisämaksuja ei enää tulisi. 

Tällaisen järjestelyn etuna olisi sen helppous. Asiakas voisi itse päättää onko 

järjestelmän käyttö kytkentämaksun arvoinen, eikä asiaan tarvitsisi enää pa-

lata. Myös laskuttaminen olisi yksinkertaista. Asiakas voisi myös itse päättää 
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yrityskohtaisen tunnuksen jakamisesta eteenpäin organisaation sisällä, eikä 

tunnusten hallinnointiin kuluisi juuri lainkaan sataman resursseja. 

 

Kertamaksun sijaan harkinnan arvoinen veloitusperiaate olisi myös vuosi- tai 

kuukausimaksu. Tällöin asiakas tilaisi käyttöoikeuden Gisgroon tietylle ajalle, 

jonka jälkeen tilaus katkeaisi tai jatkuisi sovitusti. 

 

Yksi mahdollinen vaihtoehto olisi käyttäjätunnuskohtainen maksu. Kaikki mak-

saisivat saman hinnan organisaatiosta riippumatta ja asiakasyritys voisi itse 

päättää kuinka monta käyttäjää Gisgrolle haluttaisiin. Tämä voisi olla myös 

asiakkaalle edullisempi, kuin yrityskohtainen käyttäjätunnus ja toisaalta mah-

dollistaisi ohjelman samanaikaisen käyttämisen helpommin, kuin yrityskohtai-

sen käyttäjätunnuksen malli. 

 

Lopullisen hinnan määrittelyssä on mahdollista ottaa huomioon ohjelman asia-

kaskohtaiset ominaisuudet. Täydellinen versio, jossa on mukana myös kun-

nossapidon ja aluspalvelun käyttöliittymä ja vedenalaiset rakenteet kokonai-

suudessaan ei tule vapaasti saataville, joten myös muiden rajausten tekemi-

nen voisi tulla kyseeseen. Yleisesti operaattoreita ei kiinnosta niiden sata-

manosien rakenteet ja liikenne, joissa heillä itsellään ei ole toimintaa. Salassa 

pidettäviä asiakaskohtaisia tietoja Gisgrossa ei ole, joten liikesalaisuuksien 

kannalta rajausten tekeminen ei tunnu tarpeelliselta. 

 

Aivan toisenlainen lähestymistapa hinnoitteluun on niin sanottu ”pay what you 

want” -periaate (PWYW). Dholakia (2007) kuvaa PWYW-mallia tiettyihin tilan-

teisiin käteväksi, muttei täysin vaarattomaksi malliksi. PWYW-mallissa asiakas 

päättää itse mitä palvelusta maksaa. Järjestely saattaa houkutella paljon asi-

akkaita ja kannustaa palvelun käyttöön, mutta voi osoittautua tuottamatto-

maksi, jos liian moni jättää kokonaan maksamatta. Toisaalta maksuhaluinen 

asiakas saattaa kokea tilanteen kiusalliseksi, kun ei ole varma mikä on sopiva 

hinta ja jättää palvelun jopa kokeilematta tästä syystä. Sataman hallinnoiman 

ohjelmiston kohdalla tilanne olisi turvallisempi, koska ohjelmasta saatava 

suora liikevaihto ei tulisi olemaan ydinliiketoimintaa, vaan parhaimmillaankin 

satamatoimintaan liittyvä lisäpalvelu. 
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4.5 Gisgro ohjelmistohankintana 

Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä sopimusasioita yksityiskohtaisesti liikesalai-

suuden säilyttämiseksi. Gisgroa ohjelmistohankintana sekä tiettyjä tekijänoi-

keusnäkökulmia on silti syytä avata. Gisgro on yhteisprojekti, jossa Hamina-

Kotka osallistuu kehitystyöhön aktiivisesti ja saa tämän työn sekä asianmukai-

sen rahoituksen vastineeksi pitkäaikaisen käyttöoikeuden Gisgroon. Tämä si-

sältää myös Gisgroon myöhemmin tulevat ominaisuudet. 

 

Kuten Välimäki kirjoittaa (2009, 26–31), omistaa tekijänoikeuden aina lähtö-

kohtaisesti teoksen luoja. Gisgron tapauksessa tekijänoikeuksien haltija on 

VRT Finland Oy. Yhteisprojektin tarkoitus on räätälöidä ohjelma sataman käyt-

töön, mutta omistusoikeutta käyttöön ei kuulu. Välimäen mukaan (2009, 153–

154) verkon kautta käytettävä online-palvelu, jollainen Gisgrokin on, ei ole 

yhtä selvä tapaus immateriaalioikeuksien kannalta, varsinkaan jos mukana ei 

ole erillistä yhteysohjelmaa. Näistä asioista on kuitenkin sovittu kahdenväli-

sesti. 

 

HaminaKotka Satama Oy omistaa kaiken aineistomateriaalin, joka sataman ti-

laamaan Gisgroon käytetään. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi satamasta otettua 

kuvamateriaalia, keilausmateriaalia, BIM-merkintöjä jne. Kun jokin toinen sa-

tama ottaa Gisgron käyttöön, heillä ei ole pääsyä HaminaKotkan aineistoon. 

Luonnollisesti tähän on olemassa vahvat perusteet myös liikesalaisuuksien 

säilyttämiseksi. VRT Finland ei myöskään voi ilman erillistä lupaa käyttää Ha-

minaKotkan aineistoja muussa toiminnassaan, esimerkiksi Gisgron markki-

nointiponnisteluissa. 

 

Tekijänoikeuksista sekä aineistojen käytöstä ja muista olennaisista asioista on 

sovittu kahdenvälisessä sopimuksessa VRT Finlandin ja HaminaKotkan vä-

lillä. Samalla on sovittu asianmukaisesti Gisgron ylläpidosta. Sopimusehdot 

ovat alalla laajalti käytetyt IT2018-ehdot.  

 

Huomattava seikka on, että tekijänoikeudet eivät rajoita järjestelmän luovutta-

mista sataman asiakkaiden käyttöön. Tästä on sovittu erikseen, kuten Väli-

mäki (2009, 50–51) kehottaa. Tekijänoikeudet eivät tässä yhteydessä kuiten-

kaan siirry, vaan Gisgro on edelleen VRT Finlandin omaisuutta ja Gisgrossa 
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käytettävä aineisto, sikäli kuin toimitaan HaminaKotkan alueella ja tunnuksilla, 

kuuluu HaminaKotkan satamalle. 

 

Kehityssopimuksen lisäksi HaminaKotkan satama ja VRT Finland ovat solmi-

neet asianmukaisen tuki- ja ylläpitosopimuksen. Tähän liittyy myös escrow-py-

kälä. Lisäksi jatkokehitystä suunnitellaan. Kettusen (2002, 46–47) mukaan on 

tavallista, että jatkokehitysideoita ja erilaisia tarpeita tunnistetaan jo ohjelman 

käyttöönoton yhteydessä, mutta niitä ei aina ehditä toteuttaa ensimmäiseen 

versioon. Tämä on tilanne myös Gisgron yhteydessä. 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen pohjana esitettiin joukko olennaisia kysymyksiä, joihin etsittiin 

vastauksia. Gisgron kehityksestä haettiin muun muassa mahdollisimman 

suurta lisäarvoa satamalle ja sataman asiakkaille, pohdittiin ansaintalogiikkaa, 

satamayhtiön ja -yhteisön hyötymistä järjestelmän käyttöönotosta sekä mietit-

tiin, miten satama voisi itse käyttää Gisgroa kaupallisesti. Näiden lisäksi Gis-

gron kehitystyötä haluttiin arvioida projektina sataman oman henkilökunnan 

kehityksen ja oppimisen kannalta. Seuraavassa esitellään tutkimuksen tulok-

set ja havaitaan, että esitettyihin kysymyksiin on löydetty vastaukset. 

 

5.1 Gisgron kannattavuus investointina 

Kun investoinnin kannattavuutta ja Gisgro-projektin onnistumista arvioidaan 

jälkikäteen, täytyy alussa asetettujen tavoitteiden ja lopputuleman suhteen li-

säksi arvioida myös suoria ja epäsuoria hyötyjä, joita ohjelman käyttöönotto 

mahdollistaa (kuva 12). Projektin läpivienti tuottaisi ilman tuloksiakin hyötyä 

oppimisen näkökulmasta. 
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Kuva 12. Gisgron arvioituja hyötyjä projektin alussa 

 

Kun Gisgron kehitystyön aloittamista pohdittiin, ei eksaktia investointilaskel-

maa, jossa näkyisivät kaikki hyödyt suhteissa kustannuksiin voitu tehdä. Tämä 

koettiin liian abstraktiksi ja epävarmaksi tehtäväksi, koska kaikkien hyötyjen 

kvantifioiminen ei olisi mahdollista. Haverilan (2005, 197) tarkoittamista suo-

rista investointilaskelmamenetelmistä takaisinmaksumenetelmää voidaan kui-

tenkin soveltaa tietyin osin myös Gisgron hankintaan. Hankkeen kokonaiskus-

tannukset ovat tiedossa, ja pelkästään kunnossapidon säästyneillä kustannuk-

silla Gisgro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Sisäisen korkokannan 

menetelmän käyttäminen tässä yhteydessä on erittäin vaikeaa, koska Gisgron 

nettotuotto jäänee alhaiseksi. Suurimmillaankaan Gisgron käyttömaksuista 

saatavat tuotot eivät yllä likimainkaan niin suuriksi, että niillä yksin katettaisiin 

investoinnin peruskustannukset. 

 

Gisgron ja HaminaKotkan tapauksessa suurin etu käyttäjäkunnan laajentami-

sessa ei olisi suora taloudellinen hyöty, vaan sataman palveluiden nopeutta-

minen ja parantaminen sekä aktiivisesta käytöstä saatavat kehitysajatukset. 

Kuten Kettunen (2002, 27) toteaa, on yrityksen ohjelmistoinvestoinnin takana 

usein halu tehdä säästöjä ja yksinkertaistaa toimintoja. Gisgron hankkimisella 

HaminaKotkan käyttöön on näiden lisäksi ajateltu parannettavan asiakaspal-

velua. Myös tulovirtoja on mahdollista kasvattaa, samoin kuin helpottaa ja su-

juvoittaa tiedonhallintaa. 
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Investointien yhteydessä tärkeää riskianalyysiä pohdittaessa tehtiin SWOT-

analyysi (kuva 13) auttamaan asioiden jäsentämisessä. Suoranaisia ulkoisia 

uhkia on vain vähän. Tietoturvariski konkretisoituu käytännössä vain, jos Gis-

groon kirjataan sensitiivistä tietoa. Muuten ulkopuolinen online-palvelu, jonka 

käyttämiseksi ei tarvitse asentaa mitään ei muodosta suurta tietoturvariskiä. 

Verkkoinfran epävarmuudetkin liittyvät lähinnä siihen, että Gisgron serverit 

menevät syystä tai toisesta pois käytöstä. Lainsäädännön muuttuminen niin, 

että esimerkiksi dronekäyttöön tulisi toimintaa rajoittavia muutoksia, vaikeut-

taisi Gisgron päivittämistä huomattavasti. Ohjelmistotoimittajariskiä on vähen-

netty muun muassa escrow-pykälällä. 

 

Ulkoisista mahdollisuuksista tekniikan kehittyminen on ainoa, joka on käytän-

nössä HaminaKotkasta riippumaton asia. 3D-mallinnukseen ja Gisgron taus-

talla toimiviin laitteisiin liittyvä teknologinen kehitys saattaa tuoda ohjelmaan 

uusia vielä tuntemattomia ulottuvuuksia, mutta myös jo ideatasoilla olemassa 

olevia kehityssuuntia, kuten virtual, augmented tai mixed reality-soveltuvuuk-

sia. Kiinteistöjen sisällä tehtävä keilaus ja kuvantaminen on jo nyt mahdollista, 

ja laitteistojen ja kuvantamista palveluna tekevien yritysten kehitys on nopeaa. 

Muilta osin HaminaKotka voi olla itse aktiivinen ja hankkia kehitysideoita asi-

akkailtaan ja sidosryhmiltään, esimerkiksi toisilta satamilta Suomessa ja ulko-

mailla. 
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Kuva 13. SWOT-analyysi Gisgrosta investointina satamassa 

 

Järjestelmän ottamisessa käyttöön ei ole selviä heikkouksia, mutta jollain ta-

solla se kuitenkin kuormittaa resursseja. VRT Finland päivittää ohjelmaa tekni-

sesti, mutta tietojen syöttämisen järjestelmään tekevät käyttäjät. Tämä vie pal-

jon aikaa ja aiheuttaa välillisesti kustannuksia, mutta kun alkutiedot on syö-

tetty, ovat ohjelmasta saatavat hyödyt selvästi aikauhrauksia suuremmat. Vir-

hevastuu on otettava huomioon etenkin, jos ohjelmaa käyttävät myös muut ta-

hot kuin satama itse. Samoin Gisgro tulee vuosien kuluessa vanhenemaan, 

kun teknologia ja satamaliiketoiminta kehittyvät. Tietojärjestelmiin liittyy aina 

myös varauksellisuutta tietosuojan kannalta. 

 

Investoinnin vahvuuksia analysoitaessa yhdeksi suurimmista eduista tunnis-

tettiin nopeutuva kommunikointi ja töiden ja havaintojen ajantasainen kirjaami-

nen. Etenkin satamaorganisaation sisällä on tarvetta kommunikoinnin sujuvoit-

tamiseksi asiakkaiden moninaisuuden ja työn ajoittain hektisen luonteen 
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vuoksi. Järjestelmällisellä lähestymistavalla myös töiden ja etenkin rajallisten 

resurssien optimointi helpottuu. Toisaalta operatiivisten tekijöiden lisäksi jär-

jestelmällä on suurta kaupallista ja markkinoinnillista arvoa. Gisgro saattaa 

synnyttää uudenlaista tulovirtaa itsestään, kun käyttöoikeuksia ja tietoja myy-

dään asiakkaiden käyttöön. Lisäksi uudenlaisen järjestelmän tuoma ima-

gohyöty markkinoilla on selvä, kun digitalisaatiossa pystytään osoittamaan 

konkreettisia koko satamayhteisöä hyödyttäviä tekoja mainospuheiden tueksi. 

 

5.2 Gisgron kehitys projektijohtamisen näkökulmasta 

On huomattava, että Gisgron kehitystyö ei kaikilta osin ole ollut projektimuo-

toista ainakaan siinä mielessä, kuin miten kirjallisuudessa määritellään projek-

tityö. Kyse on johtamisjärjestelmästä, tavasta saavuttaa haluttu lopputulos 

projektinhallinnan keinoin (Pelin 2009, 25–29). Ahtaasti tai kirjaimellisesti tar-

kasteltuna kyseessä ei oikeastaan ole lainkaan projekti, vaan eräänlainen yh-

teishanke. VRT Finlandin ja HaminaKotkan edustajista koottu ohjausryhmä 

teki kyllä päätökset ja ohjasi vahvasti kehityksen suuntaa, mutta esimerkiksi 

varsinaisia projektityökaluja, kuten Gantt-kaaviota tai PERT-menetelmää, oh-

jausryhmä ei käyttänyt. On syytä huomioida, että tässä tarkoitetaan Gisgro-

hankkeen kokonaisuuden ohjausta. VRT Finlandin sisäiset menetelmät ovat 

erittäin vahvat ja ammattimaiset. 

 

Projektisuunnitelma laadittiin sopimuksen yhteyteen, ja siihen kirjattiin työn 

ositus kolmen kuukauden sprintteihin, joiden sisällöt ohjausryhmä sopisi etu-

käteen. Ohjausryhmä myös puuttui projektin etenemiseen aktiivisesti, kuten 

sen tehtäviin kuuluukin (Pelin 2009, 85). Projektisuunnitelma oli kuitenkin 

luonteeltaan lähinnä karkea aikataulusuunnitelma sekä yhteinen sopimus oh-

jausryhmätyöskentelystä. Tärkeimmät tavoitteet määriteltiin, ja niille luotiin ai-

kataulu, jonka puitteissa projekti etenisi. Myös pelivara otettiin huomioon asi-

anmukaisesti. Pelinin (2009, 90) peräänkuuluttama raportoinnin ja ohjauksen 

määrittely sisältyivät projektisuunnitelmaan, mutta erillistä riskikartoitusta sii-

hen ei kirjattu. Myöskään lopputulemaa ei erikseen kirjattu projektisuunnitel-

maan, vaikka kaikki mainitut asiat löytyvät projektin sopimuksesta. 

 

Jatkoa ajatellen (jos vastaavia projekteja suunnitellaan) olisi suositeltavaa 

tehdä huolellinen riskikartoitus projektikirjallisuuden ohjeistuksen mukaan. 
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Hyvä tapa olisi esimerkiksi riskiruudukko. Satamatoiminnan epävarmuudet 

ovat asianosaisille tuttuja, mutta projektin läpivienti on niin monimutkainen 

prosessi, että jonkinlainen hallintasuunnitelma toisi lisäturvaa projektin ohjaus-

ryhmän työskentelyyn. Tästä olisi hyötyä sekä projektin tilaajalle, että toimitta-

jalle. Pelin (2009, 238–240) mainitsee riskien kartoituksen olevan jatkuvaa toi-

mintaa projektin kuluessa, ja näin Gisgron yhteydessä toimittiinkin. Suurimmat 

riskit, joita Ruuska (2007, 252–257) haluaa ensisijaisesti painottaa, otettiin 

pääosin huomioon sopimusvaiheessa. 

 

Gisgron kehitykselle ei luotu päätoimista projektiorganisaatiota eikä se olisi 

sataman toiminnan luonne ja organisaation koko huomioiden ollut edes järke-

vää. Projektiin osallistuvat henkilöt saivat kuitenkin laajat valtuudet ja ajalliset 

resurssit käyttöönsä projektin onnistumisen varmistamiseksi. Projektin ohjaus-

ryhmän jäsenet olivat mukana Gisgron kehittämisessä muiden tehtäviensä 

ohella. Nämä tehtävät ovat juuri niitä (myynti, kunnossapito ja operatiivinen 

toiminta), joiden sujuvuutta Gisgrolla halutaan parantaa, ja joista projektin 

edetessä kerättiin jatkuvasti tietoa. 

 

Gisgron kehitykselle on määritelty kiinteä sopimushinta, kuten on projekteille 

tyypillistä (Pelin 2009, 169) ja suositeltavaa. Tähän sisältyvät projektisuunni-

telmassa ja ylläpitosopimuksessa määritellyt palvelut. Lisäpalveluista tai Gis-

groon tulevista lisäominaisuuksista on sovittu päätettävän erikseen. 

 

Projektin edetessä törmättiin myös tyypillisiin projektityön ongelmiin. Gisgro on 

täysin uusi järjestelmä, jollaista ei muilla satamilla toistaiseksi ole ja sen räätä-

löinti vaatii paljon manuaalista työtä. Sataman laaja toimintaympäristö ja käyt-

täjien erilaiset vaatimukset aiheuttivat ajoittain kommunikaatio-ongelmia, joi-

den myötä tilaaja ei täysin onnistunut konkretisoimaan toiveitaan sellaiseen 

muotoon, että kehittäjä olisi ymmärtänyt mitä halutaan. Toimittaja joutui aina-

kin kertaalleen muistuttamaan projektin alkutilanteessa sovitusta toteutusjär-

jestyksestä, jotta kehitystyö ei rönsyilisi liikaa. Gisgron edetessä valmiimmaksi 

toimeksiantaja toi esiin uusia toiveita projektiin sisällytettäväksi. Ruuska 

(2007, 42–43) varoittaa tällaisen tilanteen potentiaalisesta vaarallisuudesta to-

deten kuitenkin jatkuvan hioutumisen olevan projektityölle tyypillistä. 

 



63 

Päälinjoja ei keskusteluista huolimatta enää projektin aloituksen jälkeen muu-

tettu ja ohjelman hienoiseen elämiseen oli varauduttu etukäteen muun mu-

assa jättämällä tiettyjä yksityiskohtia projektisuunnitelmasta tarkoituksella la-

veaksi (Vuorinen 2019). 

 

Ruuska (2007, 44–46) mainitsee erikseen johdon tuen tärkeyden projektin on-

nistumisen kannalta. Tämän suhteen Gisgron kehitystyö sujui oppikirjan mu-

kaan, sillä ohjausryhmällä oli laajat valtuudet alusta alkaen käyttää paitsi ai-

kaa, myös suunnitella Gisgron sisältöä itsenäisesti. Myös tämä tutkimus liittyy 

olennaisesti Gisgron suunnittelutyöhön. Projektin lopputulemaa ei tutkimusta 

tehtäessä ole mahdollista arvioida täydellisesti, koska sen kehitys on vielä 

kesken. 

 

Riski projektin viivästymisestä realisoitui siinä mielessä, että noin kolme kuu-

kautta ennen ohjelman suunniteltua luovutusta ja yhteistyöprojektin päättä-

mistä todettiin, että suurten satamanosien (Hamina ja Mussalo) kuvaaminen ja 

materiaalin konvertoiminen oli selvästi odotettua hitaampaa. Suurten alueiden 

käsittely vaatii paljon käsityötä, jotta dronella kerätty aineisto ja kuvamateriaali 

saataisiin mahdollisimman laadukkaasti esiin. Projektin valmistuminen aika-

taulussa ei siis täysin onnistunut, mutta toisaalta sekä tilaaja että toimittaja 

ovat yhtä mieltä siitä, että mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen varmis-

tamiseksi aikaa käytetään sen verran kuin työ vaatii. Viivästymisestä ei koitu-

nut vahinkoa tilaajalle, sillä järjestelmää on pystytty käyttämään laajalti jo kehi-

tysvaiheen aikana. Toisaalta osasyy viivästymiseen on ollut myös tilaajan puo-

lelta tullut lisätoiveiden määrä, joskaan nämä eivät ole liittyneet itse kuvaami-

seen. 

 

Olisi harkinnan arvoista, että vastaavat hankkeet toteutettaisiin jatkossa tiu-

kemmin projektimuotoisina. Jokainen projekti on yksilö ja jokaisella projektilla 

on omanlaisensa vaatimukset, mutta etenkin riskikartoitus sekä tarkempi aika-

taulutus ja ositus välitavoittein auttaisi projektin läpiviennissä. Kriittisten vaihei-

den kirjaaminen ylös olisi erittäin suotavaa, eikä esimerkiksi Gantt-kaavion 

luonnostelusta olisi haittaa. Gisgron kaltainen täysin uuden sovelluksen toteut-

taminen täysin uudenlaisessa ympäristössä on lähtökohdiltaan sellainen pro-

jekti, jossa olisi oltava erityisen tarkkana kustannusarvion ja aikataulun pitämi-

sen suhteen. Projekti pysyi hyvin hallinnassa, mutta työkaluja käyttämällä olisi 
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mahdollisesti vältytty ainakin joiltakin väärinkäsityksiltä sekä annettu kehittäjä-

tiimille paremmat mahdollisuudet keskittyä olennaisiin asioihin. 

 

Gisgro täyttää kuitenkin keskeneräisenäkin Ruuskan (2007, 275) arvion onnis-

tuneesta projektista. Lopputuotteelle asetetut tavoitteet saavutetaan ja jopa 

ylitetään, eivätkä kustannukset nouse merkittävästi yli sovitun. Lopputulok-

sesta on myös erittäin suuria hyötyjä tilaajalle. Ainoastaan aikataulussa etukä-

teen määritellyt parametrit eivät täysin pitäneet. 

 

5.3 Pohdintaa ja johtopäätöksiä 

HaminaKotka Satama Oy harjoittaa tuloksellista liiketoimintaa omistajiensa hy-

väksi. Tämä on normaalia kaikille yrityksille, mutta kahden kaupungin omista-

mana yhtiönä satamalla on myös alueellista merkitystä. Esimerkiksi Hamina-

Kotkan suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat useita tuhansia työpaik-

koja. Sataman ydintehtäviä on paitsi satamassa toimivien yritysten toiminnan 

mahdollistaminen ja edistäminen, myös uuden liiketoiminnan houkutteleminen 

seutukunnalle. Kaikki sataman toimintaa edistävä toiminta voidaan täten 

nähdä myös seutukunnalle tuotettavana lisäarvona. Digitalisaation ja kehitys-

työn mukanaan tuomat hyödyt edistävät satamayhteisön toimintaedellytyksiä, 

ja seutukunnan kollektiivista kehitystä. (Rossi 2019.)  

 

Gisgron avulla HaminaKotkan on mahdollista luoda kilpailuetua muihin sata-

miin nähden. Ohjelma luo lisäarvoa, jota ainakaan toistaiseksi muilla toimijoilla 

ei ole tarjota. Tämä, kuten Haverila ym. (2005, 227–228) painottavat, on yri-

tyksen menestyksen kannalta aivan olennaista. Satama elää asiakkaistaan ja 

on onnistunut toiminnassaan, kun asiakas on siihen tyytyväinen ja tällä on 

osoitettu olevan selvä yhteys myös kannattavuuteen (Haverila ym. 2005, 228–

229). 

 

Rope (2005, 206–208) mainitsee tuotteen olevan markkinointitekijänä yksi 

klassisista keinoista kilpailla ja yrityksen sekä sen toiminnan ytimessä. Hami-

naKotkan sataman ydintuote on laadukas infrastruktuuri sekä laaja palvelutar-

jonta, josta muun muassa Suomen vientiteollisuus pääsee hyötymään ja jonka 

puitteissa sataman yritykset toimivat. Vaikka sataman toiminta ja palvelut ovat 

asiakaspalautteen mukaan vähintään hyvätasoisia (HaminaKotka Satama 
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2018a), on aina varaa parantaa. Etenkin kommunikoinnin ja nopeuden suh-

teen palaute on ajoittain myös kriittistä. 

 

Vaikka kaikki 170 HaminaKotkan satamassa toimivaa yritystä rekisteröityisivät 

Gisgron käyttäjiksi, pelkillä Gisgrosta saatavilla tuloilla ei voida tehdä merkittä-

vää liiketoimintaa. Rotterdamin sataman Portbasella on 4000 yritystä käyttä-

jänä, mutta silti suurimman osan järjestelmän kustannuksista kantaa satama 

(Buck, 2019). Gisgrosta saatavat hyödyt on siis nähtävä laajemmin. Ydintuot-

teen lisäksi menestyvä yritys voi tuottaa myös lisäpalveluita, jotka tuottavat li-

säetuja asiakkaille. Tätä yhdistelmää Rope (2005, 210–211) tarkoittaa toimin-

nallisella tuotteella. 

 

Jos Gisgrosta tehdään maksullinen versio asiakkaille, pitää HaminaKotkan pa-

nostaa myös asiakastukeen. Tekninen tuki olisi varmasti hoidettavissa VRT 

Finlandin kautta, mutta aineistoissa on paljon myös sataman vastuulla olevaa 

tietoa. Näiden osalta olisi pystyttävä vastaamaan nopeasti esimerkiksi van-

hentuneiden tietojen päivityspyyntöihin. Tämä vaatisi lisäresursseja sataman 

osalta, eikä olisi itsestään selvää, että asiakkailta kerättävillä maksuilla voitai-

siin oikeuttaa nämä lisäresurssit.  

 

Vaikuttaa ilmeiseltä, ettei sataman kannata periä suuria käyttömaksuja Gis-

gron käytöstä ainakaan alkuvaiheessa, sillä asiakkaat eivät ole niitä valmiit 

maksamaan. Asiakaskeskusteluiden perusteella Gisgrossa nähdään potenti-

aalia, mutta kriittisen tärkeitä suoria hyötyjä on vähän. Suurin lisäarvo asiak-

kaille luultavasti syntyykin siitä, että satama itse omassa organisaatiossaan 

käyttää Gisgroa mahdollisimman aktiivisesti, ja näin pikkuhiljaa nopeuttaa ja 

parantaa asiakaspalveluaan. Ennen kaikkea spesifeihin asiakkaiden teknisiin 

haasteisiin saadaan jatkossa nopea apu. Tämä on suuri etu vanhaan toiminta-

malliin nähden, jossa tieto oli kyllä olemassa, mutta melko hajallaan ja jopa ar-

kistomapeissa.  

 

Gisgron käyttö nostaa sataman palveluiden laatua asiakastyytyväisyyden ko-

hotessa, ja sitä kautta vaikuttaa yrityskuvaan positiivisesti, sekä mahdollistaa 

paitsi olemassa olevien asiakkaiden toiminnan laadukkaan tukemisen, myös 

uusien asiakkuuksien saamisen. Rope (2005, 555–560) tarkoittaa juuri tätä 

kirjoittaessaan asiakaslähtöisyydestä, tarjoomasta ja asiakaslaadusta sekä 
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tärkeimmistä tyytyväisyystekijöistä. Vähintään harkinnan arvoinen asia voisi 

olla Gisgron luovuttaminen asiakaskäyttöön ilman vastinetta, sillä tämä nos-

taisi varmasti sataman profiilia markkinoilla. Laadukkaan sataman palvelutar-

jooma sisältäisi fyysisen infrastruktuurin lisäksi myös digitaalisia tukipalveluita. 

 

Yksi HaminaKotkan perusperiaatteista on asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. 

Jos Gisgro tulee asiakkaiden saataville, on sama mahdollisuus annettava kai-

kille. Koekäyttö ja pilotointi on asia erikseen, mutta siinä vaiheessa, kun järjes-

telmä toimii, voi jollekin käyttäjälle syntyä niin suurta kilpailuetua, että ainakin 

mahdollisuus järjestelmän hankkimiseen on oltava kaikilla. Myös eri asiakas-

ryhmien tulee saada yhtä laadukas palvelu, eli käyttöoikeuksien yksipuolinen 

rajoittaminen joltain toimijalta ei ole mahdollista. 

 

Lopullinen vastaus siihen, pystytäänkö Gisgroa kaupallistamaan HaminaKot-

kan asiakasyrityksille saadaan vasta sitten, kun ohjelma on ollut sataman it-

sensä käytössä jonkin aikaa. Myös muutaman asiakkaan kanssa alustavasti 

kaavailtu pilottikäyttö on syytä katsoa rauhassa loppuun. Jonkinlainen kevyt-

versio Gisgrosta, joka perustuisi pilottikäyttäjien kanssa tehtyyn yhteistyöhön, 

voisi olla ensimmäinen vaihe palvelun laajentamisessa asiakaskäyttöön. Täl-

löin asiakkaille annettaisiin mahdollisuus ottaa järjestelmä käyttöön esimer-

kiksi pientä kytkentämaksua vastaan, mutta riisutuin ominaisuuksin. Peruspa-

ketti voisi koostua esimerkiksi korjausmerkintätyökalusta, kolmiulotteisesta sa-

tamaympäristöstä, mittatyökaluista sekä sääasema- ja AIS-tiedoista. Myös 

kantavuustietoja sekä erilaisia satamasta tehtyjä mittauksia voitaisiin sisällyt-

tää tähän kevennettyyn asiakasversioon. 

 

Yhden tutkimisen arvoisen mahdollisen käyttäjäryhmän voisivat muodostaa 

oppilaitokset, esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, jossa koulu-

tetaan logistiikkainsinöörejä ja jossa sataman toiminta on muutenkin paljon 

esillä. Myös ICT-alaan ja tuotantotalouteen liittyvillä opintojaksoilla voisi olla 

hyödyllistä nähdä, miten satama on toteuttanut digitaalisen kaksosen 3D-mal-

linnuksineen, ja minkälaista potentiaalia uusilla digitaalisilla sovelluksilla voi 

olla. Lisähyötynä opiskelijoilta voitaisiin saada hyviä ajatuksia ja ideoita jatko-

kehitystä ajatellen. Opiskelijoiden ottamisella mukaan voitaisiin kantaa myös 

yhteiskuntavastuuta, joka on sataman kaltaiselle kaupunkien omistamalle yhti-

ölle erittäin tärkeä arvo. 
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Gisgro tulee tuskin kiinnostamaan aivan kaikkia asiakkaita ja sidosryhmiä. 

Saattaisi olla kannattavaa rummuttaa Gisgroa sopivissa yhteyksissä, esimer-

kiksi messuilla ja konferensseissa aina, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. 

Tällöin tietoisuus ohjelmiston potentiaalista ja ylipäätään olemassaolosta laa-

jenee, ja Gisgrolle saattaa löytyä yllättäviä uusia käyttäjiä. Mikäli VRT Finland 

onnistuu myymään järjestelmän myös muille satamille, voi HaminaKotka me-

nettää hieman etumatkaansa digitaalisen kaksosen käyttäjänä satamaympä-

ristössä, mutta toisaalta järjestelmä saa lisää käyttäjiä ja ominaisuuksia. Tästä 

olisi hyötyä kaikille osapuolille.  

 

Sataman imago on vahva, ja digitalisaation lävistäessä kaiken yhteiskunnalli-

sen toiminnan on selvää, että Gisgron kaltaiset palvelukokonaisuudet ja -mallit 

sopivat mielikuvaan toiminnan jatkuvasta kehittämisestä ja nykyaikaistami-

sesta. Huonoimmillaan digitalisaatio on pelkkä yritysten materiaaleissa tois-

tuva muotisana. Parhaimmillaan digitaaliset sovellukset ja ratkaisut syntyvät 

luonnollisen kysynnän myötä, ja ne voidaan räätälöidä palveluntarjoajan tar-

peisiin siten, että niistä tulee luonnollinen osa palvelutoimintaa. Gisgro vastaa 

HaminaKotkan satamassa tähän tarpeeseen. 
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    Liite 1  

Tarvekartoituslomake 

 

Minkälaisia ominaisuuksia ohjelmistoon tulisi liittää sataman yleisen toimivuu-

den kannalta? 

 

Mitä operaattorikohtaisia ominaisuuksia ohjelmassa voisi olla? 

 

Näetkö ohjelman käytössä tai käyttöönotossa riskejä operaattorin kannalta? 

 

Mitä ohjelmiston seuraavista ominaisuuksista käyttäisit tai voisit käyttää työs-

säsi? 

 

• turvaohjeistus 

• liikenteenohjaus 

• säätiedot ja sataman asettamat liikennerajoitteet 

• valaistuksen ohjaus 

• vuokra-alueiden hallinta 

• liikennesimulointi 

• rakenteiden auditointi 

• kunnossapidon hälyttäminen 

• asfaltoinnin tai muun päällystyksen suunnittelu 

• lumityöt 

• varastorakennusten sisämallinnus 

• vaarallisten aineiden varastointi 

• oman toiminnan markkinointi  

• sisäinen koulutuskäyttö 

• digitaalinen syvyysaineisto 

• alusten positio 

• alusten operaattoritiedot 

 


