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1

Johdanto

Tämä opinnäytetyö on toteutettu tutkien eri projektipäällikölle sopivien työkalujen teoriaa
ja miten niitä voidaan soveltaa eri työvaiheita helpottamaan. Teoriaosuudessa käsitellään projektin teoriaa ja syvennytään konsulttitoimiston projektipäällikölle sopiviin työkaluihin ja Lean teoriaan.

Projektipäällikön työ on hyvin monisäikeistä ja jotta lopputulos, joka menee tilaajalle, olisi
yhdenmukaista projektipäälliköstä riippumatta, olisi tälle hyvä löytää työkaluja, jotta voidaan seurata projektin läpimenoa sen koko elinkaaren ajan.

Työn tilaajana toimii helsinkiläinen vuonna 2017 perustettu yritys, Korjauspartnerit Oy.
Korjauspartnerit Oy on erikoistunut korjausrakentamiseen. Yrityksessä työskentelee
useita eri alan projektipäälliköitä ja heitä haastattelemalla pyritään saamaan kokonaiskuva haasteista mitä projektipäällikkö työssään kokee.

1.1

Aiheen rajaus

Työ on laadittu ennen kaikkea korjausrakentamisen konsulttitoimiston projektipäällikön
työnkuvan vaiheita ja haasteita ajatellen. Tarkastelun kohteena on olemassa olevien työkalujen käyttö, olemassa olevien eri alojen työkalujen sovitus kyseessä olevan projektipäällikön työhön, muuttujien tunnistaminen ja projektipäällikön työssään kohtaamat
haasteet.
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2

Korjausrakentamisen konsultin työ ja sovellettavat työkalut

2.1

Projektipäällikkö

Projektipäälliköllä tarkoitetaan projektiryhmän vetäjää, johtajaa ja vastuuhenkilöä. Projektipäällikkö vastaa työn aikataulutuksesta, aikataulussa pysymisestä, mahdollisesti
budjetoinnista ja budjetissa pysymisestä.

Projektipäällikkö voi olla mukana tarveselvitysvaiheessa, hankesuunnittelussa, suunnittelussa kuin rakennuttamisvaiheessa. Usein projektit onnistuvat parhaiten, jos projektipäällikkö on mukana koko hankkeen kehityksen ajan.

Projektipäällikkö innostaa, ohjaa ja valvoo työn etenemistä ja tästäkin syystä hyvältä projektipäälliköltä vaaditaan hyviä sosiaalisia taitoja. Tärkein taito on silti osata ratkaista ongelmia, mikä on projektipäällikön päätehtäviä. Näiden taitojen lisäksi korjausrakentamisen asiantuntijatyössä vaaditaan hyvää rakennusalan tuntemusta, jokaisesta ammattialasta on tiedettävä ainakin perusteita.

2.2

Töiden delegointi

Projektipäällikön tehtävänä on saavuttaa projektille asetetut tavoitteet käytössä olevilla
resursseilla. Projektipäällikkö ei varsinaisesti itse tee vaan delegoi vastuualueet tai työtehtävät projektiryhmässä oleville henkilöille, poikkeuksena tietysti pienet projektit, jossa
projektipäällikkökin voi itse olla työnsuorittajana.

Delegointi kyky onkin projektipäällikön tärkeimpiä ja välttämättömimpiä kykyjä. Ilman delegointia itse ohjaukseen liittyvät työt jäävät joko tekemättä tai ne tehdään normaalin
työajan ulkopuolella, projektipäällikön on luotettava projektiryhmässä mukana oleviin asiantuntijoihin. Delegoinnissa tyypilliset ongelmat ovat:
•

Ettei tehtävää ole kerrottu tarpeeksi täsmällisesti ja tulee väärä käsitys mitä ollaan tekemässä.
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•

Riittävää toimivaltaa ei annetta.

•

Tehtävää valvotaan liian tarkasti ja tehtävän suorittaja kokee niskaan hengittämistä tai ei valvota ollenkaan, jolloin virheiden sattuessa niihin ei puututa tarpeeksi ajoissa.

•

Sovittua tehtävää ei oteta tarpeeksi vakavasti ja työ jää suorittamatta.

•

Tapahtuu jälleen delegointi ja tästä ei kerrota projektipäällikölle.

Delegointi voi tapahtua niin yksittäiselle henkilölle kuin ryhmälle. Ryhmädelegoinnin
etuna on nopeus ja se on yleensä luotettavampi, koska väärinkäsityksien mahdollisuus
pienenee. Myös ryhmädelegoinnissa jäsenet tuovat usein esiin asioita mitä projektipäällikkö ei ole ajatellut. Silti myös ryhmädelegoinnissa on hyvä nimetä vastuuhenkilö, ettei
työt jää tekemättä.

Projektityössä yleensä delegoinnin pääpaino on yksilödelegoinnissa ja delegointi tapahtuu projektipalaverissa ja työtä voi sitten täsmentää kahden kesken. Tiedonkulun näkökulmasta tapa on hyvä, koska kaikki projektissa mukana olevat on kärryillä mitä muut
projektissa mukana oleva tekevät.

Jos yhteisiä palavereja projektin etenemisestä ei pidetä korostuu projektipäällikön koordinointi vastuu, koska on varmistuttava siitä, ettei samaa työtä tehdä kahdesti eikä mikään vaihe jää tekemättä.

Puutteellisen koordinoinnin ongelmat ovat:
•

Töitä jää tekemättä ja korjausliikkeet jälkikäteen maksavat.

•

Tehdään useasti sama työ.

•

Työ ei etene sovitulla tavalla tai tahti on väärä. Tämä näkyy aikataulussa ja resursseissa. [6, s. 123-125.]
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2.3

Lean ajattelu

Lean ajatusmaailman lähtökohtana on, että asiakas saa suoritetusta työstä enemmän
arvoa ja jotta onnistuttaisiin hyvin tavoitteessa, on projekti suoritettava yhdessä läpi, yhteen hiileen puhaltamalla.

Lean ajattelun pää kulmakiviä on tukea yrityksessä toimivien henkilöiden itseohjautuvuutta ja tapaa ajatella.

On tärkeää ymmärtää jatkuvan parantamisen merkitys ja se, ettei sitä voida saavuttaa
vauhtia lisäämällä vaan lyhentämällä matkaa, eli haluttu loputus on jaettava useaan vaiheeseen ja välitavoitteeseen.

Lean perustuu virheistä oppimiseen ja tällöin siirtää ihmisen pois omasta mukavuusalueestaan, joka voi väärin käytettynä aiheuttaa ihmiselle stressiä ja ahdistusta, tämä muun
muassa aiheuttaa sitä, ettei yrityksissä mielletä hyvänä vaihtoehtona Lean ajattelua.

[13, s. 17-20.]

2.4

Prosessien virtausta säätelevät yleispätevät lait

On olemassa kolme yleispätevää lakia, jotka säätelevät prosessin virtausta, näiden lakien avulla voidaan selittää myös, miksi on vaikea saavuttaa hyvä virtaustehokkuus ja
hyvä resurssitehokkuus.

2.4.1

Littlen laki

Littlen laki tarkoittaa läpimenoaikaa. Esimerkiksi miksi jäätelökioskin jono numero 1 on
hitaampi kuin jono numero 2, vaikka kassa numero 1 olisikin lyhyempi. Jonon läpimenoaika riippuu jonossa olevien ihmisten kappalemäärästä ja keskimääräisestä ajasta, joka
menee yhden ihmisen palvelemiseen.
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Prosessin läpimenoaika riippuu tuotteiden tai ihmisien lukumäärästä. Keskeneräiset virtausyksiköt tarkoittavat joko ihmisiä tai tuotteita esimerkiksi tehtaan koneistossa, eli kaikkea mitä jalostetaan ja ovat keskeneräisiä. Jaksoaika tarkoittaa sitä aikaa mikä keskimääräisesti kuuluu, kun ihminen tai tuote linjastossa käy läpi prosessin.

Littlen laki pätee jokaisessa prosessin kulussa riippumatta prosessista, jota tarkastellaan. Esimerkiksi jäätelökioskin jono numerolla yksi on asiakkaita 15 kappaletta ja virtausyksikkö on 2 minuuttia eli prosessin läpimenoaika on tällöin 15 henkilöä x 2 minuuttia
= 30 minuuttia, jäätelökioskijonossa numero kaksi on asiakkaita 15 henkilöä ja virtausyksikkö on 1 minuuttia, prosessin läpimenoaika olisi tällöin 15 henkilöä x 1 minuuttia =
15 minuuttia.

Jos halutaan, että yrityksellä on hyvä resurssitehokkuus, täytyy keskeneräisiä virtausyksiköitä olla odottamassa, ettei resurssit olisi tyhjänpanttina, tietysti läpimenoaika kasvaa
tällöin.

Läpimenoaika=keskeneräisten virtausyksiköiden määrä x jaksoaika

2.4.2

Pullonkaulojen laki

Pullonkaulat ovat prosessin vaiheita, jonne syntyy jonoa ja prosessi ei kulje jouhevasti.
Pullonkaulat ovat yleensä vain yksittäisiä prosessin vaiheita, mutta ne rajoittavat prosessin virtausta. Prosessin kululle on tärkeää havaita eri pullonkaulat, muuten syntyy tyhjää
kapasiteettia. Pullonkaulat syntyvät yleensä sen takia, että tietyt asiat täytyy tehdä tietyssä järjestyksessä. Esimerkiksi rakennuksen pohjapiirustukset täytyy piirtää ennen
kuin sähkösuunnittelija pääsee piirtämään sähköpiirustukset pohjakuviin.

2.4.3

Laki vaihtelun vaikutuksesta

Prosessin kulussa on aina vaihtelua ja syyt ovat karkeasti virtausyksiköt, resurssit ja ulkoiset tekijät. Resursseihin vaikuttaa esimerkiksi työntekijän sairastuminen, työmotivaatio, henkilökohtaiset asiat ym. Virtausyksiköissä vaihtelua on esimerkiksi asiakkaiden
halu palvelun sisällöstä.
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Ulkoisissa tekijöissä on vaihtelun aiheuttajina tilauskanta, yllättävän suuri tilaus tai niin
sanottu kiireinen aika. Käytännössä aina kun virtausyksiköt ovat ihmisiä, ei vaihtelusta
pääse eroon.

2.5

Kingmanin yhtälö

Prosessin läpimenoaika riippuu resurssien käyttöasteesta. Mitä lähempänä 100 prosenttia käyttöaste on, sitä tehokkaammin resursseja käytetään. Mitä suurempi on käyttöaste
sitä enemmän kasvaa prosessin läpimenoaika.

Kuva 1. Kingmanin kaavan soveltaminen

Punainen ja vihreä käyrä kuvaavat vaihtelun merkitystä prosessissa, punainen käyrä kuvaa suurta vaihtelua ja vihreä käyrä pientä vaihtelua. Eli jos halutaan saada resurssit
tehokkaampaan käyttöön ja lisättäisiin prosessin käyttöastetta 80 prosentista 85 prosenttiin, niin läpimenoaika kasvaa huomattavasti enemmän, kuin silloin kun nostettaisiin 70
prosentista 75 prosenttiin. Eli mitä lähemmäs mennään 100 prosenttia niin sitä nopeammin läpimenoaika rupeaa kasvamaan. Myös jos vaihtelua on paljon, prosessin läpimeno
kasvaa. Eli mitä enemmän resurssit on kuormitettu, sitä pidempi on läpimenoaika.
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Virtaustehokuuden parantaminen
•

Vähentämällä keskeneräisien virtausyksiköiden määrää

•

Suorittaa työ nopeammin

•

Lisäämällä resursseja

•

Pyrkiä poistamaan/vähentämään vaihtelua prosessissa.

[1, s. 186-191.]

2.6

Hukka (Muda)

Hukan poistamisella on tarkoituksena saavuttaa jatkuvaa, vakautettua toimintaa ja tasaisen virran läpikäyvää tulosta. Korjausrakentamisen suunnittelussa on tärkeää tunnistaa
toisistaan riippuvaisten työvaiheiden suunnittelun valmiusasteet, jotta vältytään turhalta
odottamiselta eli hukalta.

Hukkaa syntyy esimerkiksi huonosti järjestetystä projektin kansiosta, jolloin oikeaa tiedostoa joudutaan etsimään. Kansioiden ketjutus pitää olla niin selvä, että ilman perehdytystä ihminen löytää pienellä etsimisellä tarvittavan tiedon. Epäselvässä ja huonosti
suunnitellusta työstä syntyy myös hukkaa, joka voi aiheuttaa pullonkauloja ja käsittelyssä
olevat asiat jäävät seisomaan.

Keskeneräisen projektin siirtämisessä toiselle henkilölle syntyy suuri hukka puutteellisen
tiedonvälityksen takia. Tällaisia tilanteita tietysti sattuu ja työ joudutaan siirtämään seuraavalle henkilölle (esimerkkinä lomatuuraukset), mutta tätä voi minimoida oikeaoppisella arkistoimisella, kun tiedon etsimiseen ei kuluteta ylimääräistä aikaa.

Sähköpostiin vastaaminen ei ole sinällään hukan muoto vaan tuottavaa työtä, jos saman
sähköpostin avaa useaan kertaan vastaamatta siihen, syntyy siitä hukkaa. Sen takia on
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hyvä sopia työyhteisössä sähköpostikäytännöistä. Esimerkkinä yleensä lähetetään turhan helposti tiedoksi viestejä ja nämä syövät resursseja.

Kuva 2. Vaihtelu on kuormituksen ja hukan juurisyy [1, s. 23.]

2.7

Toiminnan parantamisen portaat

Toiminnan parantaminen tapahtuu portaittain. Jokainen porras on läpikäytävä ja portaiden ylittäminen ei välttämättä tuota haluttua lopputulosta. Portaiden taso määrittää mitä
johtamisen ja päätöksenteon mallia käytetään.

Kaoottisessa portaassa jokainen tekee sen mikä on heidän mielestään oikein. Kaoottisessa portaassa ei ole mahdollista ennustaa tapahtumien syy-seuraus-suhteita, ja tämän takia komento ja kontrolli-johtamismalli on tehokkain. Johtajan on tärkeää jatkuvasti
seurata päätöstensä seurauksia ja reagoida välittömästi, jos korjaustoimenpiteitä vaaditaan.

Keinoja prosessin sujuvoittamiseksi:
•

Poistamalla turhat työvaiheet ja siirrot henkilöiltä toiselle

•

Poistamalla turhat hyväksynnät

•

Yhdistämällä työvaiheita

•

Muuttamalla tehtävien järjestystä, rytmiä ja ajoitusta
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•

Parantamalla laatua

•

Luomalla standardeja.

Järjestäytyneessä portaassa on käytössä yhteiset menettelytavat. Kontrollimittareiden
avulla tiedetään, että menettelytavat ovat käytössä. Prosessimittareiden avulla voidaan
mitata suorituskyvyn tasoa. Järjestäytyneessä portaassa prosessin vaihtelua lisää yksittäiset tekijät, joiden muuttuessa aiheutuu näkyvä muutos prosessin ulostulossa. Tätä
tekijää kutsutaan erityissyyksi. Prosessia, jossa esiintyy erityissyitä, ei voida ennustaa.
Seuraavalle portaalle päästäkseen on poistettava juurisyyt, nämä voidaan tunnistaa ja
poistaa esimerkiksi laatimalla prosessin käyttäytymiskäyrä ja luomalla organisaatiolle toimintamalli, jossa erityissyyt poistetaan osana normaalia toimintaa

Stabiilissa portaassa prosessi käyttäytyy vakaana, se on ennustettavissa ja johdonmukainen. Stabiilissa portaassa on mahdollista ennustaa prosessin suorituskykyä eli keskiarvon ja vaihteluvälin lähitulevaisuudessa. Stabiilissa portaassa prosessien suorituskyvyssä on pelkästään satunnaista vaihtelua, eli vaihtelu on luonnollista kyseessä olevalle prosessille ja muuttaminen vaatisi prosessin uudelleen suunnittelua.

Optimoidussa portaassa prosessi on vakaa ja se on optimoitu asiakkaan vaatimuksien
mukaiseksi ja näin asiakkaan odotukset/vaatimukset toteutuvat. Jotta odotukset/vaatimukset toteutuvat täytyy ne määritellä mitattavissa olevalla tavalla, jotka tilaaja ja yritys
hyväksyvät. Optimoidussa portaassa prosessin suorituskykyä voidaan verrata etukäteen
sovittuun vaatimustasoon. Vertailusta saatavaa tulosta kutsutaan prosessin kyvykkyydeksi ja sitä kuvataan sigmatasolla. Sigmataso tarkoittaa sitä, kuinka kaukana asiakasvaatimus eli USL tai LSL on prosessin todellisesta keskiarvosta. Etäisyyksien mittaukseen käytetään keskihajonnan eli sigman lukumäärää. Kaavassa 1 Z kuvaa sigmatasoa,
USL asiakkaan vaatimusta, μ kuvaa prosessin keskiarvoa ja σ eli sigma prosessin keskihajontaa.
𝑍 = (𝑈𝑆𝐿 − 𝜇) ÷ 𝜎

Kaava 1 Sigmatason laskeminen
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Mitä korkeampi saatu sigmataso on, sitä paremmin prosessi toimii suhteessa asiakkaan
vaatimustasoon, eli sitä vähemmän asiakas näkee virheitä. Jos esimerkiksi sopimukseen on määritelty, että vasteajan on oltava alle viisi päivää (USL=5), todellisen vasteajan keskiarvo on kolme päivää (μ) ja yksittäinen asteaika poikkeaa keskiarvosta
yleensä keskimäärin puoli päivää (σ=0,5), tällöin prosessin sigmataso on neljä.
𝑍 = (5 − 3) ÷ 0,5 = 4

Tässä asiakasvaatimus ei toteutuisi 6210 kerralla miljoonasta eli virtausprosentti olisi
0,62 ja onnistumisprosentti olisi 99,38

Jos prosessin kyvykkyys jää alle kolme sigmaa täytyy asiakkaan kanssa neuvotella asiakasvaatimus mahdollisimman kauaksi yli prosessin luontaisen sigman tason, näin todennäköisyys, että asiakas näkisi virheet, pienenee. Esimerkkinä jos sähköpostikysymykseen yritys pystyy vastaamaan kahdeksassa tunnissa (kolmen sigman laskennallisessa
rajassa), on järkevää neuvotella sopimukseen mahdollisimman paljon yli kahdeksan tuntia. [1, s148-155.]

2.8

Projektin kannattavuus

Arvo käsitteenä tarkoittaa sitä, että työn tilaaja on valmis maksamaan enemmän tuotteesta/palvelusta kuin sen suorittamisessa käytetyt kustannukset ovat. Tilanteessa,
jossa kustannukset nousevat yli arvon on tuotteen/palvelun tuottaminen kannattamatonta.

Kannattavuutta voidaan parantaa nostamalla arvoa, pienentämällä suunniteltua työpanosta, pienentämällä panosta ja nostaa arvoa, nostamalla huomattavasti enemmän arvoa ja hieman panoksia ja vähentämällä arvoa ja käytettäviä panoksia. Käytännössä
kuitenkin arvossa pätee kysynnän ja tarjonnan laki, eli jos tuotetta ei ole saatavilla, mutta
se on hyvin suosittua, sen arvo nousee.
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kuva 3. Katteen parantaminen [4.]

2.9

Prosessi käsitteenä

Sanalla prosessi tarkoitetaan mitä tahansa muutosta tai kehitystä, esimerkiksi muutos-,
kehitys-, ymmärtämis- tai oppimisprosessi. Kyseessä on siis ilmiö kehityksestä ymmärtämään toimintaa.

Liiketoiminta prosessi on toisiinsa liittyviä toimintoja ja näihin liittyviä resursseja, jotka
muutetaan syötteen avulla tuotteeksi. Toimintaprosessi on loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja näiden läpiviemiseen vaadittavia resursseja, joilla saadaan aikaan toiminnan
tulokset. [2, s19.]

Prosessiajattelu lähtee liikkeelle siitä, että on olemassa jotain toistuvaa ja pysyvää, jota
voidaan sopia ja jota voidaan kehittää ja mallintaa. Karkeasti ajateltuna prosessi koostuu
neljästä asiasta toiminnasta (activity), resurssista (resource), tuotoksesta (artifact) ja
suorituskyky (perfomance).
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Kuva 4. Prosessi on sarja toimenpiteitä ja resurssit [2, s20.]

Aineellisia tuotteita kehittävien ja valmistavien yrityksien prosessi on yksinkertaisempi
kuvata ja hahmottaa tarkastelemalla tavaravirtaa, esimerkkinä voisi olla raaka-aineen
hankinta, tuotteen valmistus, varastointi ja kuljetus. Näitä voidaan kuvata selkeästi vaiheiden ketjuna, säännöllisesti toistuen loppuen onnelliseen asiakkaaseen. [2, s 20.]

Konsultaatiota tarjoavan yrityksen prosessin kuvaus ei ole yhtä yksinkertainen johtuen
asiakkaiden erilaisista tarpeista ja heidän mielijohteistaan. Tässä on suuri kehityshaaste,
miten tuotetaan lopputuote mistä asiakas on aina yhtä tyytyväinen, jopa ennalta arvaamattomissa tilanteissa. [2, s 21.]

Kuva 5. Esimerkki prosessin kuvauksesta korjausrakentamisen konsultoinnissa

Prosessiajattelu lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta. Käydään läpi, mitä asiakas tarvitsee (output) ja miten tarve saadaan täytettyä. Asiakkaan tarpeen selvityksen jälkeen
suunnitellaan prosessi (toimenpiteet ja resurssit), jotta saadaan aikaan haluttu tuote ja
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palvelu. Selvitetään, millä syötteillä (input, materiaali ja tieto) vaaditaan prosessin läpikäymiseen. [2, s 21.].

Prosessin muodostuksessa on hyvin tärkeää luoda hyvä yhteystyö asiakkaan kanssa,
jotta asiakas kokee saavansa vastinetta rahalleen. Yrityksen organisaation täytyy ymmärtää projektin kokonaisuus, jotta itseohjautuminen on mahdollista.

Kuva 6. Kuvattuna miten prosessin toimenpiteiden sarja menee läpi organisaation [2,
22.]

Jotta tilaaja saa tilaamansa tuotteen/palvelun, voidaan käydä läpi esimerkiksi kuvan 6
mukaisesti prosessin toimenpiteet. Tarkoittaen myynnin, tuotekehityksen, asiakaspalvelun ja hallinnon läpikäymistä, tästä muodostuu kokonaisprosessi. Mikä myös on virtaustehokkuuden näkökulma, eli resursoidaan eri organisaation osapuolet tuottamaan saman päämäärän. Resurssitehokkaassa toimintaorganisaatiossa taas keskityttäisiin
osastoihin yksilöinä, asiakkaan tarpeet ja koko organisaation tehokkuus jää tuolloin vähemmälle. [2, s22-23.]
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2.10 Projekti

Sana projekti tulee latinan kielestä ja se tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Suomen
kielessä synonyymi sanalle projekti on hanke. Hanke-sana kuitenkin tarkoittaa yleensä
projektia laajempaa kokonaisuutta.

Projektille määritellään aikataulu ja budjetti. Projekti voi periaatteessa olla mitä vain, voi
kyseessä olla kerrostalo, sovellus tai vaikka ratkaisu ongelmaan.

Projektin ei siis täydy välttämättä olla mikään konkreettinen tuote. Sadhan Choundhury
tarkasteli vuonna 1988 kirjassaan Project Management, mitä tyypillisiä piirteitä projektista löytyy:

Tavoite: Projektissa on selkeä, yksi tai useampi päämäärä. Kun jokainen näistä on saavutettu, projekti on valmis.

Elinkaari: Projekti ei ole ainoastaan toimintaa, joka jatkuu, vaan sillä täytyy olla päämäärä
ja päätepiste.

Itsenäinen kokonaisuus: Projekti on kokonaisuus, jossa voi olla mukana useita osapuolia, mutta silti vain yksi päämäärä.

Ryhmätyöskentely: Jotta tavoite, joka on määrätty projektille, saavutettaisiin, täytyy työskentelyn tapahtua ryhmässä, vaikka mukana olevat edustaisivatkin eri organisaation
osaa.

Vaiheistus: Jokainen projekti on itsessään oppimisprosessi ja sen elinkaaren aikana voidaan huomata erinäköisiä uusia vaiheita, vaiheet voi joko kuihtua pois tai tarttua mukaan
uusiin projekteihin. Näiden käsittäminen on yrityksen ja työntekijöiden kasvamisen kannalta tärkeää.
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Ainutkertaisuus: Projektit eivät ole koskaan täysin samanlaisia. Varsinkin asiantuntija
työssä, jossa on melkein aina mukana ihmiset ja erinäköiset ympäristötekijät ei projektia
voi samanlaisena toistaa.

Muutos: Projektin läpiviennin aikana tapahtuu useita muutoksia. Osalla näistä ei ole mitään vaikutusta projektin toimintaan, mutta toiset muutokset voivat muokata projektin
luonteen täysin.

Seurannaisperiaate: Käynnissä olevan projektin vaiheessa ei ikinä täysin tiedetä, mitä
seuraavan vaiheen sisältö on. Edellisen vaiheen lopputulos vaikuttaa seuraavan työvaiheen tehtäviin ja tämä tarkentuu vasta edellisen vaiheen loputtua.

Tilaustyö: Asiakas tilaa työn ja asettaa sille vaatimukset ja reunaehdot, jotka rajaavat
projektin reunaehdot. Asiakas voi löytyä yrityksen sisältä tai yrityksen ulkopuolelta riippuen siitä onko kyseessä sisäinen kehitystyö vai ulkopuolinen tilaustyö.

Yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys: Projektissa itsessään on useita eri muuttujia, jotka liittyvät esimerkiksi laitteisiin, käytettyihin materiaaleihin, käytössä olevaan teknologiaan, ihmisiin tai eri kulttuureihin. Näillä on toisiinsa nähden loogisia riippuvaisuuksia. Silloin kun
itse riippuvuus puuttuu, muuttuja ei kuulu projektiin.

Alihankinnat: Osa projektin töistä täytyy hoitaa alihankintana, projektin kasvaessa
yleensä alihankinnan määrä myös kasvaa.

Riski ja epävarmuus: Aina projektilla on riskinsä ja epävarmuuksia, ne kuuluvat itsessään
projektin luonteeseen. Riskien hallinta ja niiden määrä riippuu siitä, miten projektia lähdetään viemään ja miten se viedään läpi sen elinkaaren. Huonosti suunnitellun ja seuratun projektin riskien määrä on yleensä hyvin suuri.

Projektitoiminnalla tarkoitetaan jokaista yrityksen toimintaa, jotka toteutetaan projekteina. Yrityksen projektit muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota kutsutaan projektisalkuksi (kuvassa seitsemän havainnollistettu).
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Kuva 7. Perusorganisaatio ja projektitoiminta [3, s 24.]

Yhteen projektiin voi kuulua työntekijöitä yrityksen eri osa-alueilta, jotta tämä paketti pysyisi kasassa, projektissa pitää olla yhdenmukainen projektin hallintamenettely ja hankejohto. Hankejohdon tehtävänä on priorisoida projektiehdotukset ja määritellä salkun
sisältö yrityksen operatiivisen johdon kanssa.

Projekteja luokitellaan usealla eri tavalla. Kuvassa seitsemän olevan jaottelun rinnalla
voidaan käyttää tehtävän luonteeseen liittyvää jaottelua. Esimerkiksi kehitysprojektissa
saadaan aikaan kokonaan uusi järjestelmä tai tuote, taas ylläpito- tai perusparannusprojektissa olemassa olevaan tuotteeseen kehitetään muutos.

Projekteja voidaan myös luokitella käytössä olevan ajan mukaan. Normaalissa projektissa aikaa on projektin läpiviemiseen varattu riittävä määrä, pikaprojektissa ostetaan
lisää aikaa lisäämällä sijoitettavaa rahaa, yleensä laatutavoitteessa myös tingitään. Katastrofiprojektissa melkein kaikki keinot on sallittuja. Hyväksytään huono laatu ja ylitöiden
määrä kasvaa, tässä yleensä kustannukset nousevat myös huomattavasti. Projektin luokitusta ei valitettavasti pysty aina valitsemaan, mutta ratkaisu on silti tehtävä tietoisesti.

Jokaisen projektissa mukana olevan on oltava tietoinen, miten aiotaan edetä. Muutoksia
tietysti tapahtuu projektin etenemisen aikana ja normaali projekti voi muuttua katastrofiprojektiksi.
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Projektia pidetään usein samana asiana kuin ryhmätyötä, näitä ei voida kuitenkaan pitää
samana asiana, koska projektissa päävastuun ottaa projektipäällikkö ja jokaisella mukana olevalla on oma vastuualueensa. Ryhmätyössä työskentely on kollektiivista, mistä
johtuu usein ryhmätyöskentelyn tehottomuus. [3, s. 25-26.]

2.11 Kanban

Kanban on työkalu, jolla pyritään rajoittaa keskeneräisien töiden määrää. Kanban-sana
itsessään tarkoittaa korttia. Kortteja jaetaan esimerkiksi päivittäin tietty määrä riippuen
työntekijöiden määrästä ja töiden vaativuudesta, jos joku esimerkiksi sairastuu, kortteja
jaetaan yhteensä vähemmän.

Korttien määrällä rajoitetaan prosessissa olevien keskeneräisien töiden lukumäärää ja
varmistutaan näin, että työt tullaan suorittamaan loppuun ennen seuraavan työn aloitusta. Keskeneräisien töiden rajoituksella saadaan Littlen lain mukaan lyhentämällä läpimenoaikaa saadaan tasainen valmistumisnopeus, koska vaihtelu vähentyy. Yksittäisen
työntekijän ylikuormitusta saadaan vähennettyä ja töiden ruuhkautuminen tasaantuu.
Virheet ja heikkoudet tulevat esiin helpommin ja niihin voidaan puuttua ajoissa, jolloin
näihin puuttuminen on nopeampaa ja virhe on helpommin korjattavissa.

2.12 Kalanruotokaavio (Ishikawa)

Kalanruotokaaviota voidaan käyttää ongelman ratkaisuun hankkeessa, joka vaatii ryhmätyötä. Seuraavaksi esimerkki kysymyksiä, joita käsitellään kalanruotokaaviossa:
•

Ihmiset: Onko ihmisillä tarvittava tieto hankkeesta? Onko prosessissa mukana
olevien osaaminen ajantasaista? Onko resursseja riittävästi suorittaa hanke vaadittavassa ajassa? Mikä on mahdollinen virheiden todennäköisyys?
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•

Menetelmät: Onko työtavat sopivat hankkeelle? Mikä on suunniteltu prosessin
kulku? Onko jokaisen vaiheen menetelmät sopivia kyseessä olevalle prosessille?
Onko menetelmät mitä käytetään yhtenäisiä?

•

Tiedot: Onko jokaisella työnsuorittajalla tarvitsemansa tieto hankkeesta ja onko
se ajantasaista? Mistä tieto löytyy?

•

Mittarit: Mitä vaatimuksia hankkeella on ja miten niitä mitataan?

•

Tietojärjestelmät: Onko ohjelmistot ajantasaisia? Tarvitseeko yritys uusia ohjelmia hankkeen toteuttamiseen?

•

Ympäristö: Mitä erityisvaatimuksia tilaajalla on? Onko hankkeen sijainti erityisvaativa?

Kuva 8. Kalanruotokaavio asiantuntijatyössä [1, 98.]
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2.13 Tarjoustoiminta

Tarjoustoiminta alkaa tilaajan tarjouspyynnöstä, josta tulee ilmi kohde, työnsisältö ja tarjouksen jättöpäivä. Yrityksen näkökulmasta ensin tutustutaan kohteeseen ja päätetään,
onko kohde yrityksen toiminnalle sopivaa ja onko yrityksellä resursseja suorittaa tehtävä.
Jos kohde on yritykselle sopiva ja resursseja on riittävästi, lähdetään suorittamaan tarjouslaskentaa.

Tarjouslaskenta perustuu joko RT-kortistosta/rakennustiedosta saataviin kaavoihin, joiden avulla voidaan laskea menekit ja työtekijätunnit. Konsultti toiminnassa näitä laskenta
apuvälineitä on hyvin vähän ja yleensä laskenta perustuu toteutuneisiin projekteihin ja
kokemukseen. Koska konsulttitoiminnassa pääpaino on resurssien myynnissä eikä niinkään materiaalien myynnissä, laskenta perustuu aikaan, jota tarjottava työ vaatii.

Laskennan jälkeen laaditaan tarjousasiakirja. Tarjousasiakirjassa on oleellista tulla esille
mahdollisimman tarkasti asiat, joita kyseessä oleva tarjous pitää sisällään. Esimerkkinä
jos puhutaan julkisivusaneerauksen suunnittelusta, tarjouksessa luetellaan mitä piirustuksia hinta pitää sisällään, kuinka monta kokousta, miten raportointi tapahtuu ym.

Jos työtä ei eritellä tarkasti tai työn sisällön voi ymmärtää monella tapaa tulee urakan
suoritusvaiheessa kiusallinen tilanne, mikä alun perin kuului urakkaan ja mikä ei, ilman
tarpeeksi tarkasti selostettua sisältöä voi yritys joutua tekemään huomattavasti enemmän työtä mitä oli alun perin kuvitellut.

Tarjouksen laatimisen jälkeen tarjousasiakirja lähetetään tilaajalle määräaikaan mennessä. Yleensä tilaaja haluaa omalla tahollaan tutustua tarjoukseen ja pyytää tarkentavia
kysymyksiä, jos kokee ne tarpeelliseksi.

Tarkentavien kysymyksien jälkeen alkaa urakkaneuvotteluvaihe. Urakkaneuvotteluissa
käsitellään vielä tarjous läpi ja varmistetaan, että molemmat ovat ymmärtäneet tarjouspyynnön ja tarjouksen sisällön. Hyvin usein vielä tässä vaiheessa tilaaja pyytää tarkennuksia tarjoukseen ja mahdollisesti yritys ehdottaa vaihtoehtoista tapaa suorittaa haluttu
työ.
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Mahdollisien tarkennuksien jälkeen, jos molemmat osapuolet kokevat olevansa tyydytettyjä syntyvällä sopimuksella, sopimus laaditaan ja urakkaneuvotteluiden pöytäkirja ja viimeisin tarjous liitetään sopimuksen liitteeksi.

2.14 Laadunohjaus, laadunvarmistus ja laadunhallinta

Laadunohjaus tarkoittaa johtamisprosessia, jonka avulla ehkäistään yllättäviä muutoksia
ja varmistutaan, että suoritukselle vaadittavat tavoitteet täyttyvät. Laadunohjaus ei varsinaisesti paranna suoritusta vaan stabiloi sen ja pyrkii estämään yllättävien piikkien syntymisen.

2.15 Microsoft Teams

Microsoft Teams on ryhmätyöskentelyyn tarkoitettu ohjelma. Teamsia voi käyttää sisäiseen yhteistyöhön tai yrityksen ulkopuoliseen työskentelyyn, esimerkiksi etäpalavereihin. Teamsin avulla voidaan luoda projektille tiimi. Tiimiin pystytään nivottamaan yhteen
useita eri Microsoftin luomia ohjelmia. Esimerkiksi projektityössä usein käytetyt Excel,
Word ja Planner. Teamsin avulla ei tarvitse hakea työkaluja useasta paikasta, vaan
kaikki löytyvät yhdestä paikasta ja jokainen tiimissä mukana oleva löytää ne vaivattomasti.

2.16 Projektin aikataulutus korjaussuunnitteluhankkeessa

Piirustusaikataulu laaditaan johtamaan suunnittelun etenemistä. Aikataulussa kuvataan
suunnitelmien eteneminen ja ajoitus. Aikatauluun määritellään päivämäärät, jolloin eri
suunnitelmien tulee valmistua. Huolellisesti tehty ja ohjattu aikataulu on keskeinen osa
suunnittelujohtamiseen hankkeen elinkaaressa.

Aikataulu laaditaan yleensä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista ja sen pohjana
toimii yleensä hankesuunnitelmassa esitetty karkea aikataulu. Aikataulusta laaditaan
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aikataulu ehdotus ja jos kumpikin sopimukseen ryhtyvä osapuoli hyväksyy sen, liitetään
aikataulu urakkasopimukseen.

Suunnitelma-aikataulu lähtee hankkeen toteutukseen vaadittavista tarpeista. Jotta aikataulusta saadaan laadittua toimiva ja realistinen, täytyy taustalle olla laadittuna töiden
yleisaikataulu sekä suunnitteluaikataulu. Merkityt valmistumispäivät määritellään
yleensä toiminnallisten ja kaupallisten tavoitteiden pohjalta sekä tilaajan taholta.

Kuva 9 Suunnitteluaikataulu [6, s48.]

3

3.1

Konsulttitoimiston projektipäällikön työn standardointi

Kanbanin käyttö asiantuntijatyössä

Vaikka Kanban on kehitetty alkujaan Toyotan tapaiselle tuotantotehtaalle. Kanbania voidaan käyttää silti sovellettuna hyvin asiantuntijatyössä, jotta ymmärretään yhteinen päämäärä ja työt mitkä pitää suorittaa projektin läpiviemiseen. Kanbania varten on laadittava
lista tai kortit keskeneräisistä työtehtävistä, työt voidaan halkoa pienempiin osiin tai
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keskittyä suurempiin kokonaisuuksiin. Korttien lukumäärällä voidaan hallita keskeneräisien töiden lukumäärää. [1,s 63.]

3.2

Kustannuksien seuranta

Projektien kustannusseuranta keskittyy yleensä pääsääntöisesti vain epäsuorasti toteutuneisiin työmääriin. Varsinkin kun puhutaan hankkeista, joissa henkilöstö kustannukset
ovat suurin kustannustekijä. Näihinkin projekteihin pitäisi arvioida välitavoitteiden kustannukset ja valvoa kustannuskertymää koko projektin ajan.

Kustannuksien kertymän, kustannuksien ohjauksen ja budjetoinnin avulla voidaan tehostaa ja kehittää projektissa mukanaolevien työnsuorittajien ja projektipäällikön työtä ja
kustannustietoisuutta. Ilman budjetin seurantaa projektissa tapahtuvien rahallisten poikkeamien korjaaminen on hyvin hankalaa, jos yksi junanvaunu on suistumassa raiteiltaan
ja mitä aikaisemmin veturille tulee tieto asiasta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä
vaunu saadaan vielä raiteilleen ennen kuin koko juna suistuu raiteiltaan.

Kustannuksien minimointi jokaisessa työvaiheessa ei ole silti ratkaisu eikä se saa olla
ensisijainen tavoite, vaan lopputuloksen sisältö ja laadun taso on projektin tärkeimmät
asiat mitä projektilta vaaditaan. Laadun tasolla taas määritellään kustannuksien alaraja.

Budjetointi pitää aloittaa jo tarjouslaskenta vaiheessa, kun määritellään eri kokonaisuuksien/työvaiheiden kustannuksia. Näitä voidaan käyttää myös laskutus vaiheina, esimerkkinä lasku numero neljä, kun raudoituspiirustukset ovat valmiina. Tähän työn tilaajalla on
käytössään Visma Severa -ohjelmisto, jossa oikeilla työvaiheilla ja näiden budjetoinnilla
seuranta on mahdollista.

[3, s 208-209.]
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3.3

Suunnitelma-aikataulun laadinta käynnissä olevassa projektissa

Suunnitelma-aikataulu määräytyy yleensä hankesuunnitelmissa ja tarjouspyynnössä
esitetyn aikataulun mukaan. Riippuen hankkeesta aikataulu liitetään urakkasopimukseen tai siitä sovitaan erikseen. Käynnissä olevien saneerauksien piirustuksien tulisi valmistua neljä/viisi viikkoa aikaisemmin kuin kunkin työvaiheen aloitusajankohta on, tällöin
tarvittaessa urakoitsija/tilaaja pystyy kommentoimaan osaltaan piirustuksia ja piirustuksiin pystytään tekemään tarvittavia muutoksia.

Aikaa on myös varattava viranomaisten vaatimiin dokumentteihin, kuten paloturvallisuussuunnitelmiin, purkusuunnitelmiin ja asennussuunnitelmiin. Rakennusvalvonnan
käsittelyajat on hyvä selvittää aina etukäteen kyseessä olevan paikkakunnan rakennusvalvonnasta.

Piirustusaikatauluun merkitään erikseen jokaisen erikoisammattialan suunnitelmien valmistumisaikataulut. Aikatauluun on myös järkevää kirjata tilaajan kanssa sovittujen lähtötietojen päivämäärät, jotta voidaan valvoa myös suunnittelun käynnistymistä. Päivämäärissä on myös tärkeä huomata, että riippuen jakelukanavasta ja kopiolaitoksesta piirustuksien saapuminen työmaalle kestää yhden ja seitsemän arkipäivän välillä.

Suunnitelmien aikataulun voi laatia joko aikataulumuotoon, jolloin sen voi sitoa kalenteripohjaan tai luetteloimalla piirustukset ja merkitsemällä piirustuksien tarvitsemispäivämäärät (katso kuva 10). Aikataulun ei siis tarvitse olla aikataulutusohjelmalla tai Excelillä
tehty.
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Kuva 10. Piirustusluettelo käytössä työmaan suunnitelma-aikatauluna

Suunnitelma-aikataulu vaatii seurantaa ja ohjaamista, joihin kuuluu muun muassa;
•

Aikataulun hyväksyminen yhteisesti

•

Aikataulun seuranta/valvonta

•

Sisäisesti ja tilaajan kanssa pidettävät säännölliset suunnittelukokoukset.

Jotta suunnitelma-aikataulun mukaiset määräajat toteutuvat, on oleellista noudattaa sovittuja menettelyjä. Sovitut asiat pidetään ja niitä noudatetaan. Suunnittelukokouksissa
käsitellään läpi jokaisen mukanaolevan suunnittelijan aikataulutilanne.

Henkilön, joka vastaa kootusta suunnitteluryhmästä tulee seurata sovitun aikataulun toteutumista. Seurannan tulee tapahtua vähintään kerran viikossa palavereissa, kokouksissa tai henkilökohtaisilla yhteydenotoilla, tarkoittaen keskustelua kahden kesken joko
soittamalla tai tapaamalla kasvotusten. Suunnittelusopimukseen on varattava riittävä
aika työn toteutuksille, jotta saavutetaan ristiriidaton toteutustapa.

[6, s49.]
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3.4

Dokumentointi

Dokumenttien hallinnan ideana on optimoida tiedon hyödyntämistä, etsimistä ja ylläpitoa.
Projektin tiedostojen säilytyspaikkaa kutsutaan projektikansioksi, projektikansio perustetaan yleensä yhteiselle palvelimelle, mihin jokaisella projektissa mukanaolevalla on mahdollisuus päästä.

Käytössä oleva projektikansio sisältää kyseistä projektia koskevat asiakirjat tai vaihtoehtona on linkki sähköiseen paikkaan, jossa tieto löytyy tai jos kyseessä on paperinen arkisto, täytyy kansiosta löytyä tieto arkiston paikasta.

Kansion sisältö olisi hyvä, jos se olisi jokaisessa projektissa sama, näin jokainen, joka
avaa kansion ensimmäistä kertaa tietää mistä dokumenttia lähteä etsimään, näin ei valitettavasti kuitenkaan aina tapahdu ja siitä syntyy suurta hukkaa muille työntekijöille.
Kansiot on hyvä nimetä sellaisiksi, että jokainen työntekijä löytää vaivattomasti tarvitsemansa tiedon. [3, s. 240-244.]

Esimerkki projektikansion etusivun sisällöstä:

1. Lähtötiedot

2. Hankesuunnittelu

3. Toteutussuunnittelu

4. Rakennuttaminen

5. Tulosteet

6. Valokuvat
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3.5

Projekti

Kehitykseen kuuluu kasvu ja kasvuhakuisuus on tyypillistä organisaatiolle. Käytössä olevat resurssit ja kuinka käytössä olevia resursseja voidaan hyödyntää, määrittelee osanaan kasvunopeuden. Resurssit ovat käytännössä aina rajallisia, mistä seuraa se, että
niiden saatavuudesta on käynnissä jatkuvaa kilpailua.

Yrityksien on jatkuvasti kehitettävä uusia tapoja ja ideoita pysyäkseen markkinoissa
kiinni. Tähän kaikkeen vaaditaan myös investointeja, joiden toteutukseen perustetaan
projekti. Projekti on siis yksi keino vastata jatkuvaan ympäristön aiheuttamaan muutokseen.

Monesti kuulee puhuttavan, että aika tai raha ei riitä aloituspalaverin pitämiseen, mikä
on aivan väärä paikka säästää. Aloituspalaverissa käydään kuitenkin läpi asioita mitä
jokaisen projektissa mukana olevan pitää tiedostaa, esimerkiksi: tilaajan tiedot, yhteiset
tavoitteet, henkilökohtaiset tavoitteet, projektin yleistiedot, projektin päätavoite, mitä resursseja projekti tarvitsee, mikä on projektin budjetti ja miten tiedot/dokumentit jaetaan
projektissa mukana olevien kesken ja mistä ne löytyvät. Ilman näitä tietoja jokainen projektissa mukana oleva joutuu itse selvittämään asiat, mikä kuluttaa projektilta ison osuuden.

Suuremmissa hankkeissa voi projektipäällikön apuna olla apulaisprojektipäällikkö tai
projektisihteeri, jotka auttavat niin suunnittelu kuin valvontatehtävissä.

Laajoissa projekteissa voidaan asettaa jokaiselle osa-alueelle oma aliprojektipäällikkö,
joka vastaa omasta osa-alueestaan ja raportoi näistä projektipäällikölle. Projektissa voi
myös olla mukana viiteryhmiä tai laaturyhmiä. Viiteryhmä on loppukäyttäjistä koottu
ryhmä, joka tukee projektia ja lopputulokseen liittyvissä kysymyksissä. Laaturyhmä taas
avustaa työmenetelmiin ja ohjeistukseen liittyvissä asioissa. [3, s. 23-27.]

27 (37)

Kuva 11. Projektin vaiheistus [3,s 23.]

Projektin vaiheille on tyypillistä, että ne limittyvät osittain toistensa kanssa (kuva 11) ja
usein joudutaan palaamaan edelliseen vaiheeseen ja tästä syystä ei aina voida sanoa
missä vaiheessa projekti on.

3.6

Projektisuunnitelma

Vanha viisaus jo sanoo, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, oli kyse kerrostalon rakentamisesta, saneerauksesta tai suunnitelmien teosta on työ ensin suunniteltava. Esimerkiksi projektisuunnitelmalla voidaan varmistaa, että työ on alusta alkaen koordinoitua
ja pelisäännöt ovat jokaiselle selviä ja mitä tärkeämpää varmistutaan, että tilattu tuote
saadaan tuotettua tilaajalle vaaditussa määrin.

Hyvä projektisuunnitelma tukee myös itse projektin etenemisen seurantaa, toteutusta ja
arviointia miten projekti onnistui. Konsulttitoimiston projektisuunnitelmassa voidaan
tuoda esimerkiksi esille:
•

Projektin yleistiedot

•

Projektin tavoitteet ja eri tehtävät

•

Hankkeessa mukana olevat
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•

Vastuut

•

Aikataulu

•

Budjetti

•

Kokouskäytännöt ja viestintä

•

Projektin riskit

•

Projektin päättäminen.

Jotta varmistutaan siitä, että projektisuunnitelmassa on tuotu esille kaikki projektille olennaiset asiat, on hyvä käyttää tarkastuslistaa projektisuunnitelmalle. Tarkastuslistan olennaisimmat kysymykset ovat:

3.7

•

Onko aikataulu projektille mahdollinen ja onko aikataulu jaettu uskottavasti?

•

Onko käytössä vaadittavat resurssit?

•

Onko jokaiselle työlle resursoitu henkilö?

•

Onko mahdolliset riskit tunnistettu ja mitä niiden ehkäisemiseksi tehdään?

Microsoft Teamsin käyttö projektissa

Microsoft Teams on hyvin taipuisa ja kätevä työkalu projektin seurantaan ja viestintään.
Teamsin avulla voidaan esimerkiksi ratkaista kyselyssä ja kokemuksella todetut haasteet
töiden delegoinnissa, töiden muistilistassa, aikataulutuksessa ja resurssoinnissa.

Teamsillä voidaan luoda projektille tiimi, johon voidaan lisätä projektissa mukana olevat
henkilöt ja tarvittaessa tilaajan/tilaajat, tilaajan näkymää voidaan rajoittaa haluttaessa.
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Ohjelma tukee lähes kaikkia Microsoftin kehittämiä työkaluja Excelistä Planneriin ja esimerkiksi Plannerin avulla pystytään luomaan projektille tehtäviä ja tehtävän alle tarkennuksia. Tarkennuksia pystytään kohdistamaan ryhmille tai henkilöille. Tehtävät voidaan
järjestää tärkeysjärjestykseen ja niille pystytään määrittämään aikataulu, jota Teamsin
oman kaavion kautta voi seurata.

Kuva 12. Planner tehtävät

Kuva 13. Tehtävän aikataulu ja edistyminen

Projektipäällikkö ja muut tiimissä mukana olevat pystyvät vaivattomasti seuraamaan työvaiheiden edistymistä ja näin ei synny tilannetta, ettei projektipäällikkö tiedä missä vaiheessa työ edistyy. Työn valmistuessa (esimerkiksi parvekeraudoituspiirustuksien) työn
suorittaja käy merkitsemässä määrätyn työn valmiiksi ja jokainen tiimissä mukana oleva
pystyy sen näkemään. Tietysti tämä tarkoittaa sitä, että työ merkitään aloitetuksi vain,
jos työ on oikeasti aloitettu, muuten merkitys jää kokonaan pois.
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Kuva 14. Projektin aikataulutus Teams sovelluksella

Aikataulun ja siihen vaikuttaminen on mahdollista ja helposti luettavissa.

Kuva 15. Projektin resurssointi

Resurssointi on mahdollista ja näin vältytään kuormittamasta yhtä työntekijää liikaa.
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Kuva 16. Projektin/töiden vaiheiden eteneminen.

Yhdellä silmäyksellä on mahdollista seurata projektin ja työvaiheiden etenemistä.

Tiimiin pystyy myös lisäämään tiedostoja, näin jos piirustuksiin tulee useita muutoksia,
viimeiseksi tehty piirustus on helppo löytää ja vältytään näin väärinymmärryksiltä ja usein
turhalta työltä.

Luotua tiimiä pystyy myös käyttämään vapaaseen keskusteluun projektiin liittyen, tähän
Microsoft on luonut esimerkiksi OneNote-ohjelman, OneNote-ohjelman avulla voidaan
keskustella vapaasti mistä vain projektiin liittyvästä asiasta.

3.8

Taulukkovertailu (Visma Severa, Teams tiimi ja Excel)

Taulukossa vertaillaan eri ohjelmia/työkaluja, joita Korjauspartnerit yrityksellä on käytössään. Taulukosta tulee ilmi, että Visma Severan ja Teams tiimin avulla voidaan ratkaista
ongelmia, joita tässä tutkimuksessa tulee ilmi.

32 (37)

33 (37)

4

Haastattelut

Haastatteluita suoritettiin eri yrityksien projektipäälliköille, projektipäälliköiden esimiehille
ja toimihenkilöille, jotka ovat päivittäin mukana projekteissa. Haastatteluissa lähetettiin
ennakkoon kysymykset sähköpostilla, jotta haastateltavat voivat tutustua ennakkoon
haastattelun sisältöön. Haastatteluissa keskustelut menivät myös ulkopuolelle kysymyksistä. Haastattelukysymykset lähetettiin 35 henkilölle ja vastauksia saatiin 12 kpl.

Kysymykset kaikille:
•

Millainen on hyvä projektipäällikkö?

•

Mitä hukkaa koet työssäsi?

•

Käsitelläänkö projektien sisäisissä palavereissa sinusta asiat tarpeeksi laajasti?
(aloituskokous, välipalaverit, lopetuspalaverit ym.)

Kysymykset projektipäälliköille ja heidän esimiehilleen:
•

Mitä haasteita koet projektipäällikön työssä?

•

Onko käytössäsi kaikki tarvittavat työkalut?

•

Mitä muuttaisit projektipäällikön työnkuvassa?

Kysymykseen, millainen on hyvä projektipäällikkö vastasi jokainen haastateltava, että
projektipäällikön pitää omata hyvät sosiaaliset taidot ja aikataulussa pysyminen on tärkeää.

Kysymykseen hukasta vastauksien otanta oli huomattavasti laajempaa. Yleisin vastaus
liittyi sähköpostikäytäntöihin ja lähtötietojen riittämättömyyteen.

Kysymyksessä, jossa kysyttiin palaverien riittävää laajuutta, suurin osa oli sitä mieltä,
että palavereissa käsiteltävät yleiset tiedot, lähtötiedot ja eteneminen saisi olla laajempaa tai tarkempaa.

Seuraavat kysymykset oli tarkoitettu vain projektipäälliköille ja heidän esimiehilleen. Iso
osa vastanneista koki projektipäällikön työnkuvan haasteeksi aikataulun hallinnan ja
muuttuvat/hankalat asiakkaat. Jokainen haastateltava koki työkalujen olevan riittävällä
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tasolla suorittamaan työn. Projektipäällikön työnkuvan muuttamista ei yksikään haastateltava kokenut tarpeelliseksi.

Varsinaisen haastattelun jälkeen esitettiin tarkentavia kysymyksiä koskien työkaluja ja
niiden käyttöä.

5

Tulokset ja johtopäätökset

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua käytössä olevien materiaalien ja haastattelujen avulla projektipäällikölle tyypillisiin haasteisiin. Tutkimusvaiheessa havaittiin, että
kirjallisen materiaalin määrä on hyvin kattava, jos puhutaan yleisesti projektijohdosta,
mutta konsulttitoimistolle sopivaa materiaalia ei ole hirveästi tuotettu. Syy tähän luultavasti on siinä, että työnkuvalle on hyvin ominaista muuttuvat tekijät, jotka tulee ihmisistä
ja näin aiheesta ohjeistuksen tekeminen on haastavaa.

Tutkimusosuudella suoritettiin haastattelu, jossa haastateltavina oli eri rakennusalaan
liittyviä toimihenkilöitä sähkösuunnittelijoista yrityksien toimitusjohtajiin. Jokainen haastateltava on kuitenkin päivittäin tekemisissä projektipäälliköihin tai heidän työhönsä.

Opinnäytetyön standardointi osassa käsitellään eri tapoja ja työkaluja, joilla haasteet,
jota haastattelussa tuli ilmi saataisiin poistettua. Tässä onnistuttiinkin hyvin kaikella
muulla osuudella paitsi usean projektin resurssoinnin seuraamisessa. Usean tietyn projektin resurssien seurantaan ei ainakaan tietoisesti Microsoft Teams eikä Visma Severa
taivu.

Tutkimustuloksena on luotu mallitiimejä Microsoft Teamsiin, jotka toimivat korjausrakentamiseen erikoistuneen konsulttitoimiston projektissa mukana olevien osapuolien työkaluna, tiimin luomisesta on laadittu ohjeistus, joka löytyy tämän opinnäytetyön liitteenä
(liite 1).

Jokainen projektipäällikölle tuleva projekti on yksilönsä ja lopputulos on mahdotonta ennustaa etukäteen. Projekti itsessään edustaa tietynlaista riskiä yritykselle ja näiden riskien hallinta tai ainakin tiedostaminen on välttämätöntä. Jotta esitetyillä työkaluilla

35 (37)

saadaan ratkaistua tässä opinnäytetyössä esitetyt haasteet, vaatii tämä jokaisen työntekijän sitoutumista esitettyihin tapoihin. Yksin projektipäällikkö ei pysty näilläkään työkaluilla parantamaan projektin läpiviemistä.
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Microsoft Teamsilla tiimin luominen
Tiimin luominen alkaa tiimit välilehdellä, jossa vasemmasta alareunasta löytyy kohta ”liity tiimiin tai luo
tiimi”

Kohtaa klikkaamalla avautuu välilehti, jossa on kohta ”luo tiimi” tätä klikkaamalla pääsee luomaan tiimin

Tiimin voi määritellä yksityiselle, jolloin vain sinä ja tiimiin kutsutut henkilöt näkevät tiimin tai
vaihtoehtoisesti voit valita julkisen, jolloin jokainen organisaation sisällä voi nähdä tiimin

Valinnan jälkeen määrität tiimille nimen ja voit vapaasti kirjoittaa lyhyen kuvauksen tiimistä.
Korjauspartnerit Oy I Korjauspartnerit Turku Oy
Jämsänkatu 2 HELSINKI I Puutarhakatu 15 B TURKU
www.korjauspartnerit.fi I etunimi.sukunimi@korjauspartnerit.fi
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Seuraavaksi pääset lisäämään tiimiin jäseniä. Jäsenet voivat olla organisaation sisältä tai vaihtoehtoisesti
organisaation ulkopuolelta (esimerkiksi tilaaja)

Nyt olet luonut uuden tiimin ja eteen aukeaa tiimin aloitusvalikko. Aloitusvalikosta voit lisätä jälkikäteen
henkilöitä tiimiisi.

Korjauspartnerit Oy I Korjauspartnerit Turku Oy
Jämsänkatu 2 HELSINKI I Puutarhakatu 15 B TURKU
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Tiedostot välilehdellä voit lisätä projektiin kuuluvia tiedostoja (esimerkiksi päivitetyt piirustukset,
kokouspöytäkirjat ym.)
Klikkaamalla tiimin keskeltä löytyvää plus merkkiä voit lisätä luodun tiimin sisälle Microsoftin työkaluja,
joita koet tarpeelliseksi. Tässä mallissa on käytetty esimerkiksi Planner ohjelmaa.
Planner ohjelman liittäminen tapahtuu plus merkkiä painamalla, jolloin avautuu valikko, josta voi valita eri
Teamsin kanssa yhteystyössä toimivia työkaluja.

Korjauspartnerit Oy I Korjauspartnerit Turku Oy
Jämsänkatu 2 HELSINKI I Puutarhakatu 15 B TURKU
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Klikkaamalla tiimi kuvaketta hiiren oikealla näppäimellä avautuu valikko, josta voidaan lisätä uusi kanava.
Uuden kanavan voi määritellä näkyväksi vain tietyille henkilöille tai jokaiselle tiimissä mukana olevalle.

Korjauspartnerit Oy I Korjauspartnerit Turku Oy
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Valitsemalla Planner ohjelman eteesi aukeaa valikko, johon voit lisätä välilehden nimen tai vaihtoehtoisesti
käyttää jo olemassa olevaa suunnitelmaa. Esimerkki tapauksessa olemassa olevia suunnitelmia ei ole vielä
luotu, joten luodaan uusi.

Korjauspartnerit Oy I Korjauspartnerit Turku Oy
Jämsänkatu 2 HELSINKI I Puutarhakatu 15 B TURKU
www.korjauspartnerit.fi I etunimi.sukunimi@korjauspartnerit.fi

Liite 1 6/10

Luotuasi välilehden voit määritellä työlle eri tehtäviä. Voit määrittää tehtävälle nimen, määrittää aikataulun
ja työnsuorittajan

Korjauspartnerit Oy I Korjauspartnerit Turku Oy
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Klikkaamalla luotua tehtävää pystyt muokkaamaan säilöä, johon työ kuuluu, edistymistä (aloittamatta,
vaiheessa ja valmis), määrittää prioriteetti asteen eri värivaihtoehdoilla, muuttaa aikataulua, lisätä liitteitä
(esimerkiksi alkuperäiset piirustukset, johon tehdään muokkauksia), määrittää henkilöt ketkä tarkastavat
piirustukset, ja tehdä vapaita kommentointeja.
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Esimerkki tehtävistä, jotka kuuluvat projektinjohtoon.
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Klikkaamalla kaaviot välilehteä pääset tarkastelemaan projektin tilaa (mitkä aloitettu, mitkä ovat kesken,
myöhässä olevat työt ja valmistuneet työt. Prioriteetti palkistossa näkyy määritettyjen prioriteettien
valmiusasteet.

Samalta välilehdeltä löytyy kohta mistä näet eri projektissa mukana olevien jäsenien työtaakan ja niiden
valmiusasteen.

Korjauspartnerit Oy I Korjauspartnerit Turku Oy
Jämsänkatu 2 HELSINKI I Puutarhakatu 15 B TURKU
www.korjauspartnerit.fi I etunimi.sukunimi@korjauspartnerit.fi

Liite 1 10/10

Klikkaamalla aikataulu välilehteä näet suunnitelmien aikataulun kalentereissa. Jos työ on myöhässä tai
määritelty aikaraja lähestyy, tulee sähköpostiin ilmoitus tästä.
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