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Projektitoiminta

• loppujen lopuksi on kyse terveestä sosiaalisesta
järjen ja organisaatioihin kertyneen yhteisen
kokemuksen hyödyntämisestä

• kokemukset ovat kiteyneet käsitteisiin ja niiden
määritelmiin ja näiden edustamiin konventioihin
hahmottaa projektitoimintaa

• pyörää ei todellakaan kannata keksiä uudestaan



”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”
(tuntematon)

”Projektinvetäjän ei pidä sekaantua 
projektin yksityiskohtaiseen 

tekemiseen”
(AA)

... ja muita kansanviisauksia
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Aloitusluento 1.3.2002 klo 16-18

• Hallinnolliset kuviot
– kurssin tavoitteet
– kurssin rakenne ja suoritus
– kurssin ohjelma ja aikataulu

• Mitä ovat projektit?
– Käsitteen määrittely
– Käytännön esimerkkejä projekteista
– Projektien teoreettiset komponentit
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Kurssin motivaatio ja tavoitteet

• Projektit ovat yhä enenevässä määrin keskeisin
(kollektiivisen) toiminnan muoto niin yksityisissä
kuin julkisissa organisaatioissa: esim. Nokian
kännykät (HS 31.3.2002)

• Samankaltaisten, toistuvien tehtävien
toteuttaminen on jo pitkään ollut väistymässä

• Tavoitteena on antaa yleiskuva siitä, mitä projektit
ja projektitoiminta ovat sekä miten projekteja
suunnitellaan, seurataan ja ohjataan
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Miksi organisaatiot toimivat 
projektien kautta?

• projektit tarjoavat mahdollisuuden 
joustavaan toimintaan
– ne voidaan käynnistää koota vastaamaan 

tiettyyn tarpeeseen, minkä jälkeen kyseiset 
resurssit voidaan ohjata uusiin tarpeisiin

• nopeuttavat organisaatioiden reagointikykyä
yhä dynaamisempi toimintaympäristö
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Kurssin rakenne ja suoritus

• Neljä intensiivistä luentopäivää à 4 tuntia
• Tentti (1 ov)
• Harjoitustyö (1 ov)
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Suoritus I: luennot

• ma, ti, ke & to 1-4.3.
• klo 16-18 ja 18-20
• Porthania, luentosali P720 (3. kerros)
• “teoria”- ja vierailuluentoja
• luentomateriaalit löytyvät verkosta kurssin

verkkosivuilta
– http://www.ling.helsinki.fi/kit/2004k/ctl310pro/
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Suoritus II: tentti
• Laajuus 1 opintoviikko
• 29.3 16-18 luentosalissa P720 ja

tiedekuntatenttipäivänä ke 5.5. (ilm. ma 26.4.)
• Käsitteet ja niiden yhteydet sekä keskeisiä 

periaatteellisia kysymyksiä
• Kurssikirja: Artto, Karlos (2002/2003). Managing 

Business by Projects
– soveltuvin osin, soveltuvin osin
– tutkittavissa laitoksen kirjastosta sekä 

luentomateriaalihyllyssä kanslian laitoksen viereisessä 
aulassa (Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros)
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Tenttimateriaali
• Artton kirjasta seuraavat kohdat:

• 1: 2-3, 5-8
• 2: 3-4
• 3: 1, 3-4
• 4: 1, 7
• 5: 1-5
• 6: 1-8
• 7: 1.3-1.4, 2-8
• 8: 1-8
• 9:1-4, 6
• 11: 1, 4, 6
• 12: 1,3-4 

• Luennot (materiaali kurssin verkkosivuilla):
• http://www.ling.helsinki.fi/kit/2004k/ctl310pro/
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Suoritus III: harjoitustyö

• laajuus 1 opintoviikko
• pienimuotoinen projektisuunnitelma
• 2 hengen poikkitieteellisissä ryhmissä
• palautus pe 26.3.2003
• tarkempi ohjeistus toisella luentokerralla

(tiistaina 2.3.)
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Luentojen rakenne ja aikataulu I
• Ma 1.3.

– 16-18: johdanto, mitä ovat projektit?
– 18-20: projektien analyyttinen suunnittelu,

rakenne ja aikataulutus
• Ti 2.3.

– 16-20: projektien kustannusten arviointi, 
projektien asema organisaatioissa, harjoitustyön 
esittely
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Kurssin aikataulu II

• Ke 3.3.
– 18-20: toiminta projektiryhmässä – projektiryhmän 

toiminta: eri roolit ja tehtävät; projektien
käynnistämien, seuranta, ohjaus ja päättäminen

• To 4.3.
– 16-18: Case – Matti Keijola, TKK: projektitoiminnan

arkea akateemisen ja yritysmaailman yhtymäkohdassa
– 18-20: projektitoiminnan ongelmat ja ratkaisumalleja; 

yhteenveto



Missä projekteissa olette itse 
olleet mukana?

Mitä projekteja olette vieneet läpi
– päävastuullisena henkilönä?
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Omia projektejani

• Erinäiset juhlatilaisuudet opiskeluaikana
• Edustajistovaalikampanja
• Diplomityö
• DI-tutkinto
• ruotsin kieliopintarkistusohjelma
• projektityö(skentely)kurssi
• väitöskirja (kesken)
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Esimerkkejä projekteista I

• http://www.pmforum.org/library/case.htm
• Human Genome Project

– 15 vuoden kesto
– identifioida ihmisen kaikki (arviolta) 80 000 geeniä

• Internet2
– nopeampi tietoverkko akateemiseen käyttöön

• Canadian Government: Wide Procurement 
Reform Project
– Kanadan valtion hankintatoimen kehittämisprojekti

• Terveydenhuollon kehittämisprojekti Suomessa
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Esimerkkejä projekteista II

• ESA: Ariane 5
• Yhdysvaltain laivasto: High-flyer F-14
• Pyramidit, katedraalit, Eiffel-torni, Sydneyn 

oopperatalo, Kiasma
• Ruotsin Akatemian murresanakirja

– aloitettu jo 1800-luvulla
– edennyt 2000 mennessä kirjaimeen ’T’

• Mikä ei olisi projekti: esim. GNU-”projekti? (lisää 
myöhemmin)
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Projektien erilaisia ryhmittelyjä 
(Artto: 10)

• organisaation suhde projektiin
– investointi tai hankinta
– toimitus
– investoinnit ja toimitukset voivat muodostaa 

(toimitus)ketjun, jonka päässä on loppuasiakas (end-
user, customer)

• sisäinen vai ulkoinen projekti
– missä asiakas/sponsori/omistaja on?

• projektien sovellusalue tai piirteet



19

Projektityyppien keskeiset 
parametrit (Youker)

• laajuuden stabiilisuus (korkea↑/keski↔/matala↓)
• epävarmuuden tai riskin aste (↑/↔/↓)
• työntekijöiden taidot (tieto vs. taito)
• ajan tärkeys (↑/↔/↓)
• kustannusten tärkeys (↑/↔/↓)
• osa sarjaa vai täysin ainutlaatuinen (↑/↔/↓)
• sitoutumisen aste (sisäinen vai ulkoinen asiakas)
• suunnitelmien yksityiskohtaisuus (↑/↔/↓)
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Projektityyppien toissijaiset 
parametrit (Youker)

• projektin koko (tarvittavan työn määrä)
• kesto
• teollisuuden ala
• maantieteellinen sijainti
• henkilömäärä
• kustannukset
• kompleksisuuden aste
• kiireellisyyden aste
• projektiorganisaation laatu
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Projektityyppejä ja näiden 
erityispiirteitä I (A: 11)

• tutkimusprojekti
– tavoitteet ja niiden mittaus

• tuotekehitysprojekti
– laatutavoitteet ja käytettävissä oleva aika sekalainen 

joukko asiantuntijoita
• muutosprojekti

– tiimin rakentaminen
• ohjelmistoprojekti

– tiukka kontrolli
– muutosvalmius asiakkaan esittämien toivomusten 

perusteella
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Projektityyppejä II

• rakennusprojekti
– työn määrän ja kustannusten seuranta

• suunnitelmien kehittämisprojekti
– aluksi hyvinkin sumeiden ja muuttuvien tavoitteiden 

hallinta
• tapahtumat

– ajoituksen kriittisyys
• prosessiteollisuuden ylläpitoprojekti

– tarkka etukäteissuunnittelu kustannusten suuret 
volyymit
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Mikä on projekti? (A: 11)

• ”työ joka tehdään kerran”
• ”ongelma jolle on suunniteltu ratkaisu”

– ongelma on ero nykytilanteen ja tavoitteen välillä, 
missä jokin estää eron nopean kiinnikuromisen

– ongelma ei ole triviaali

• projekti < lat. pro-jectum
– jotain mitään heitetään eteen tai ulos ~ ehdotus
– käytetty englannissa suunnilleen nykymerkityksessä 

1400-1600-luvuilta eteenpäin (OED)
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Projektin määritelmä (Project 
Management Body Of Knowledge 

eli PMBOK 1996)
”PROJEKTI on
• sarja ainutlaatuisia, monimutkaisia ja 

toisiinsa kytkeytyviä toimintoja
• joilla on yksi tavoite tai päämäärä
• ja jotka pitää toteuttaa määrätyssä ajassa, 

määrätyllä budjetilla ja määrättyjen 
spesifikaatioiden mukaan"
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Projektin elementit I (A: 12)

• sarja toimintoja
– määrätty järjestys
– yhden toiminnan/tehtävän tuotos on toisen syöte

• uniikkisuus
– ei ole toteutettu sellaisenaan aikaisemmin eikä tulla 

toteuttamaan täysin sellaisenaan myöhemminkään
– ero voi olla toteuttamiseen liittyvässä riskissä ja 

epävarmuudessa ja sen hallinnassa
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Projektin elementit II

• monimutkaisuus
– toiminnot eivät ole yksinkertaisia tai itseään 

toistavia
– vaativat erityisosaamista, luovaa panosta ja 

harkintaa
• kytkeytyneisyys

– toimintojen väliset riippuvuudet keskeisiä 
johtuen niiden liittymisestä toisiinsa sarjoina
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Projektin elementit III

• yksi tavoite
– päämääränä tyydyttää asiakkaan/sponsorin toivomukset

• määrätty aika
– projektilla on määrätty alku ja loppu

• määrätty budjetti
– käytössä olevat resurssit (ihmiset, raha ja aika) ovat 

rajoitetut
• spesifikaation mukaan

– tavoitteen puitteissa tähdätään tiettyyn 
toiminnallisuuteen ja laatutasoon

– toimitettavan tuotteen täytyy vastata asiakkaan toiveita
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Projektin elementit IV (A: 16-18)

• keskeisessä asemassa ovat projektin laajuus, 
projektiin kuluva aika ja projektin kustannukset

• laajuus
– projektien tuottamien tuotteiden ja palvelujen summa
– tuotteen toiminnallisuus
– lopputuloksen laatu
– projekti on pyrittävä toteuttamaan koko, mutta vain 

koko laajuudessaan! 
• kustannukset

– projektin tarvitsemat resurssit ylipäänsä
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Projektin elementit V

Kustannukset Aika

Laajuus (+ laatu)

Laatu

Resurssit/
lopputuote

Lopputuote

Laajuus

Kustannukset Aika

Kustannukset
C = ϕ t

Aika = t

Laajuus (+ laatu) ϕ
Lopputuote

Artto:

Arppe ( Artto):

PMBOK:

Riski

LaatuOdotukset

Laajuus

Kustannukset

Aika

Hamil:
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Projektit vs. ohjelmat (A: 12)

• ohjelma on kokoelma projekteja, joilla on 
yhteinen (abstrakti) tavoite

• ohjelmaan kuuluvilla yksittäisillä projekteilla on 
kullakin oma tavoitteensa

• ohjelman projektien tavoitteet ovat ohjelman 
yhteisen tavoitteen mukaisia

• ohjelman projekteja hallinnoidaan ja johdetaan 
yhtenäisesti

• tyypillisesti erittäin suuria tai monimutkaisia 
projektikokonaisuuksia (Yhdysvaltain 
avaruusohjelma tai vaikkapa GNU-projekti)
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Projektit vs. prosessit I
(A: 74-75)

• ainutlaatuinen vs. toistuva
• ajallisesti rajallinen vs. ikuinen
• vallankumouksellinen vs. evolutionaarinen muutos

– muutos kertaheitolla vai pikku hiljaa
• epätasapaino vs. tasapaino
• epätasapainoiset vs. tasapainotetut tavoitteet

– projekteissa vetävänä voimana on nyky- ja 
toivetilanteen välinen ristiriita

– toiminnoissa tärkeää on status quon ylläpitäminen
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Projektit vs. prosessit II
(A: 74-75)

• muuttuvat vs. stabiilit resurssit
– projektien resurssit ovat kasassa ainoastaan projektin 

ajan
– toiminnan resurssit pyritään ylläpitään pysyvinä ja 

jatkuvasti käytettävinä
• joustavuus vs. pysyvyys

– projektissa on pystyttävä vastaamaan uusiin, ennen 
kokemanttomiin tilanteisiin

• tehokas vaikutus vs. tehokas toteutus
– projektissa toimiva lopputulos on tärkeintä, ei miten se 

se aikaansaadaan
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Projektit vs. prosessit III
(A: 74-75)

• tavoitteet vs. roolit
– projekteissa työntekijöiden on määriteltävä 

toimenkuvansa tavoitteiden perusteella
– toiminnoissa työntekijät voivat pitäytyä kehittämissään 

rooleissa
• risk ja epävarmuus vs. kokemus

– projekteissa tehtävän ainutlaatuisuus pitää sisällään 
epävarmuutta projektin tavoitteiden saavuttamisen 
suhteen projekteissa on hallittava riskejä ja 
epävarmuutta

– toiminnoissa ratkaisut ongelmatilanteissa tehdään 
kertyneen kokemuksen perusteella lopputuloksesta 
on suurempi varmuus
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Projektien organisatorinen 
konteksti I

• projekteilla on aina ”omistaja”
• omistaja maksaa projektin kustannukset 

mutta myös asettaa viime kädessä projektin 
tavoitteet

• ulkoinen omistaja tilaaja tai asiakas
• omistaja voi myös olla sisäinen sponsori
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Projektien organisatorinen 
konteksti II

• projekteja tarkastellaan perinteisesti yksittäisinä
tapauksia ~umpiossa

• käytännössä projektit ovat kuitenkin usein osa 
projektia laajemman organisaation toimintaa
– projektin myynti ja käynnistämispäätös tehdään 

organisaation toimesta projektin ”ulkopuolella”
• projektien on liityttävä organisaation yleisstrategiaan

– projektin käyttämät resurssit siirtyvät yhdestä
projektista toiseen, ja voivat olla samanaikaisesti 
käytössä useammissakin projekteissa

– projektin tuotos menee ensi sijassa koko organisaation 
hyödyksi
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Projektien organisatorinen 
konteksti III (A: 20, 53-54)

• Projekteilla on organisaatioissa useita sidosryhmiä
(stakeholder)
– jotka aktiivisesti osallistuvat projektiin tai ovat sen 

kanssa tekemisissä
– joiden intresseihin projektin toteuttaminen ja 

toteutuminen voi vaikuttaa joko positiivisesti tai 
negatiivisesti

• projektipäällikkö, projektiorganisaatio, 
projektitiimi/ryhmä, ympäröivä organisaatio, 
asiakas, käyttäjä ja sponsori
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Projektien organisatorinen 
konteksti IV (A: 53-54)

• projektipäällikkö
– henkilö joka vastaa projektin suunnittelusta ja 

toteutuksesta

• projektiorganisaatio
– projektiin liittyvien (kaikkien) sidosryhmien 

organisaatio ja suhteet

• projektitiimi
– ihmisryhmä joka toteuttaa projektin käytännössä ja 

jotka raportoivat pääsääntöisesti projektipäällikölle
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Projektien organisatorinen 
konteksti V

• ympäröivä organisaatio
– juridinen organisaatio jonka puitteissa projekti 

pääsääntöisesti toteutetaan
– ko. organisaatiossa olevat muut projektiin liittyvät 

tahot: myyjät, päättäjät, asiantuntijat tms.
• asiakas

– ulkopuolinen taho joka tilaa projektin ja maksaa sen 
kustannukset asiakkaan identifiointi on olennaista!

• käyttäjä
– taho joka käyttää projektin tuotosta

• sponsori
– taho joka organisaation sisällä rahoittaa projektin
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Projektin elinkaari
Resurssien
käyttö

Aika

Projektin
päättäminen

Projektin
toteuttaminen

Tarpeen
havaitseminen

Tarjous-
pyyntö

Sopimus

Tarjouksen
ja

suunnitelman
laatiminen

Projektin
tavoite
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Projektin laajempi 
ajallisorganisatorinen konteksti VI 

(A: 49-52, 81-89)
• projekti osana sekä toimittaja- että asiakasorganisaation 

toiminnan jatkumoa
– toimittaja- ja asiakasorganisaation strateginen 

suunnittelu
– myynti (T) ja toimintatarpeiden analyysi (A)
– toteutettavuus- (T) ja kannattavuusanalyysi (A)
– tarjous (T A) ja investointipäätös (A T)
P yksityiskohtainen suunnittelu (T) ja hyväksyntä (A)
P toteutus (T) ja palaute (A)
P käyttöönotto ja testaus (T + A)
– luovutus asiakkaalle (T A)
– asiakkaan käyttö ad infinitum (A) ja asiakastuki (T)
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Projektien hallinta - Project 
management (A: 18-19)

• tiedon, taitojen, työkalujen ja 
tekniikoiden/metodien käyttäminen 
projektitoiminnassa

• tavoitteena on saavuttaa tai ylittää projektin 
sidosryhmien tarpeet ja odotukset projektin 
suhteen

kilpailevien vaatimusten tasapainottaminen
tavoitteet: laajuus, aika ja kustannukset
niiden sidosryhmien havaitseminen, joiden tarpeet ja 

odotukset eroavat toisistaan
julkilausuttujen vaatimusten (tarpeet) ja 

julkilausumattomien vaatimusten (odotukset) 
havaitseminen
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Projektin hallinnan (tiedon)
osa-alueet (A: 20)

• projektin integrointi 
organisaation muuhun 
toimintaan

• laajuus
• aika
• kustannukset
• laatu

• henkilöresurssit
• tiedonkulku ja tiedon 

keruu
• riskien hallinta
• ulkopuolisten 

tarvikkeiden ja 
resurssien hankinta
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Projektin hallinnan prosessit
(A: 22)

• määrittely ja käynnistys
• suunnittelu
• toteutus
• seuranta ja ohjaus
• päättäminen

toistetaan kussakin projektin vaiheessa
jakautuvat aliprosesseihin
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Projektin hallinnan prosessit I
(A: 24)

• määrittely ja käynnistys
– ongelman tai mahdollisuuden toteaminen
– päämäärän ja tavoitteiden määrittely
– onnistumiskriteerien määrittely
– oletusten, riskien ja esteiden määrittely
– projektiehdotuksen tai –suunnitelman 

laatiminen
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Projektin hallinnan prosessit II 
(A: 22)

• suunnittelu ( yksityiskohtainen 
projektisuunnitelma)
– projektitoimintojen identifiointi
– toimintojen keston arviointi
– resurssitarpeiden arviointi
– projektiverkon luonti ja kriittisten kohtien 

analysointi
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Projektin hallinnan prosessit III
(A: 22)

• toteutus
– projektitiimin organisointi
– tiimin toiminnan periaatteiden määrittely
– projektin resurssien hankinta ja jako
– työpakettien (WP) aikatauluttaminen
– työpakettien tarkempi määrittely
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Projektin hallinnan prosessit IV
(A: 22)

• seuranta ja ohjaus
– etenisraportoinnin periaatteiden määrittely
– muutoksen hallinnan työkalujen valinta
– mahdollisten ongelmien eskaloinnin käsittelyn 

määrittely ( milloin kuka tekee mitä)
– projektin etenemisen seuranta 

projektisuunnitelman suhteen
– projektisuunnitelman säätäminen ja korjaus
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Projektin hallinnan prosessit
(A: 22)

• päättäminen
– projektin tuotoksen luovuttaminen asiakkaalle
– asiakkaan hyväksynnän varmistaminen
– projektin dokumentoinnin saattaminen 

päätökseen
– projektin arviointi
– lopullisen projekti raportin laadinta
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Ctl310pro
Projektityöskentely

Antti Arppe

• projektien analyyttinen suunnittelu
• projektien rakenne
• projektien aikataulutus
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Projektisuunnitelma (A: 43-48)

• Sisältö:
– tausta ja hyödyt (projektin 

motivaatio)
– tavoitteet (laajuus, aika, 

kustannukset)
– riskit (ja mahdollisuudet 

sekä niiden hallinta)
– työn ositus
– budjetti ja sen hallinta
– aikataulu ja sen hallinta
– organisaatio mukaanlukien 

ulkopuoliset toimittajat

– projektin eri sidosryhmät 
(stakeholders)

Alisuunnitelmat:
– resurssien hankinta- ja 

käyttösuunnitelma
– laadun- ja muutoksen 

hallintasuunnitelma
– projektin eri dokumentit
– raportointi ja kommukointi 

(ml. kokoukset ja PR)

• tietyn muodon omaava, hyväksytty asiakirja jota käytetään 
sekä projektin toteuttamisessa että sen ohjauksessa
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Suppeampi projektisuunnitelma 
tai projektiehdotus

• tausta ja hyödyt
• tavoitteet
• riskit
• työn ositus
• organisaatio
• sidosryhmät
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Eri tapoja hahmottaa ja osittaa 
projektien rakenne

• Product Breakdown Structure (PBS)
(Loppu)tuotteen ositus, tuoterakenne

[tärkeä rooli projektin muutoksen hallinnassa, käsit. myöh.]
• Work Breakdown Structure (WBS)

Työn ositus, työn rakenne
• Organization Breakdown Structure (OBS)

organisaation ositus, organisaatiorakenne
• Cost Breakdown Structure (CBS)

kustannusten ositus, kustannusrakenne
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Työn ositus (WBS) (A: 119-120)

• tavoitteena jakaa projekti pienempiin elementteihin, 
jotka ovat:
– hallittavissa: selkeät suoritusoikeudet ja –vastuut
– itsenäisiä ja riippumattomasti toteutettavia
– kuitenkin kokonaisuuden olennaisia osia
– järkevästi mitattavia

• lopputuloksena työpaketteja – Work Package (WP) 
– ja niiden muodostama kokoonpanohierarkia

• analogiana lauseen jäsentäminen PSG-malleilla
– projekti ~ S
– WP:t ~ terminaalinoodit
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Työn osituksen merkitys

• projektin suunnittelun keskeinen väline
– sen noudattaminen johtaa projektin lopputuotteeseen
– sen pohjalta voidaan jakaa projekti eri 

organisaatioyksiköiden suoritettavaksi
– sen pohjalta voidaan arvioida projektin kustannukset ja 

muut resurssitarpeet
– sen pohjalta voidaan suunnitella projektin aikataulu
– sen pohjalta voidaan seurata projektin etenemistä 

laajuuden, ajan kuin kustannusten suhteen
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Työn ositusmenetelmiä I (A: 
120-122)

• ylhäältä alas (top-down) tai alhaalta ylös 
(botton-up)

• substantiivityyppinen lähestymistapa
• verbityyppinen lähestymistapa
• maantieteellinen lähestymistapa
• liiketoimintafunktionaalinen lähestymistapa
• yksikköpohjainen lähestymistapa
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Työn ositusmenetelmiä II

• substantiivityyppinen lähestymistapa
– fyysinen dekompositio

• polkupyörän fyysiset osat: jarrut, polkimet, tanko

– funktionaalinen dekompositio
• polkupyörän fyysisten osien funktiot: vauhdin 

hallinta, liikeenergian tuotto, liikkeen ohjaus

• verbityyppinen lähestymistapa
– työn teon vaiheiden dekompositio
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Työn ositusmenetelmiä III

• maantieteellinen lähestymistapa
– projektin toteuttaminen maantieteellisesti hajautettu

• liiketoimintafunktionaalinen lähestymistapa
– projektien toteuttaminen hajautuu eri 

liiketoimintafunktioihin

• yksikköpohjainen lähestymistapa
– projektin toteuttaminen hajautuu eri 

organisaatioyksiköihin
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Työn ositusmenetelmiä IV

”G” 

Suunnittelu Toteuttaminen Tulkitseminen

Aiheen 
valinta

Tausta-
tutkimus

Menetelmän 
valinta

Aineiston 
valinta

Aineiston
keruu

Aineiston
käsittely

Aineiston
analyysi

Tulosten
tulkinta

Yhteenvedon
laadinta

Tutkimus-
kysymysten 
asettaminen
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Työn osituksen arviointi (A: 123)
• työpakettien tilanne ja valmistuminen on selkeästi 

mitattavissa
• työpakettien alku- ja lopputapahtumat ovat 

selkeästi määriteltyjä
• työpaketilla on jonkinlainen tuotos: konkreettinen 

tai abstrakti
• työpaketiin kuluva aika ja kustannukset ovat 

helposti arvioitavissa
• työpaketin kesto on projektikokonaisuuteen nähden 

järkevän pituinen
• työpaketti voidaan toteuttaa itsenäisesti ilman 

kummempaa ylimääräistä ohjausta
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Työn osituksen muita periaatteita 
(A: 124-125)

• projektia ei kannata osittaa liikaa
– myös osittaminen ja siihen liittyminen arviointi maksaa

• ositukseen pitää olla joustava
• osituksen tarkkuus voi vaihdella projektiryhmän 

jäsenten johdosta
– kokeneet projektilaiset eivät välttämättä tarvitse 

kaikkein yksityiskohtaisinta ositusta
– heijastaa projektin johtajan luottamusta projektin 

jäseniin
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Organisaation ositus (OBS)
(A: 62, 128)

• työn osituksessa syntyneiden työpakettin 
toteuttamisvastuu ja –velvollisuus osoitetaan 
organisaation eri yksiköille tai henkilöille

• eri rooleja ja vastuita
– eXecutes: toteuttaja
– takes Decision solely: tekee päätöksen yksin
– takes decision jointly or partly: tekee päätöksen muiden 

kanssa
– controls Progress: valvoo etenemistä
– provides Tuition: opettaa työn suorittamista
– must be Consulted: konsultoitava
– must be Informed: tiedotettava
– available to Advise: käytettävissä neuvonantajana
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Työn osituksen ja organisaation 
osituksen yhdistäminen 

(WBSxOBS)

1-1 2-11-2 2-32-2

1 2

a

b

c

O

W

X

X X

X

P

PA

X

P PP I

WBS

OBS
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Projektin aikataulutus
(A: 130-153)

• projektin toteutuksen aikataulun kuvaustavat
– janakaaviot l. Gantt-kaaviot, etapit l. virstanpylväät, 

projektiverkostot l. tehtäväverkot
• työpakettien keston arviointi
• työpakettien keskinäisten riippuvaisuuksien 

järjestyksen määrittely
• projektin kokonaiskeston määrittely

– toimintojen liikkumavarat ja kriittinen polku
– kokonaiskeston muuttaminen
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Aikataulutuksen kuvaustavat

• janakaaviot l. Gantt-kaaviot
– 2-ulotteinen kaavio: työpaketti x aika
– kullekin työpaketille merkitään kaavioon jana, joka 

osoittaa työpaketin toteuttamisen aloitusta, lopetusta ja 
siten kokonaisaikaa

– ei kerro kuitenkaan työpakettien välisistä 
riippuvaisuuksista mm. resurssien saatavuuden tai 
aloitettavuuden tai loogisesta järjestyksestä

tehtäväverkko l. projektiverkostot

• etappisuunnitelma lisää janakaavioon projektin 
merkittävimmät virstanpylväät/tapahtumat
– projektin eteneminen strategisella tasolla
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Aikataulun rakentamisen tapoja

• projektin alusta loppua kohti
• projektin lopusta alkua kohti

– helpottaa suunnittelua, mikäli projektin 
päättyminen jonain tiettynä ajankohtana on 
tärkeää

• etappien mukaan
– etappien väliset työpaketit mahdutetaan 

etappien väliseen tilaan tai etappien ajankohtia 
muutetaan
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Toimintojen keston arviointiin 
vaikuttavia tekijöitä

• käytettävissä olevien resurssien määrä voi 
vaihdella projektin keston aikana

• työntekijöiden osaaminen ja aikaansaamiskyky voi 
vaihdella merkittävästi

• yllättäviä tai ennakoimattomia tapahtumia tulee 
varmasti: sairaudet, onnettomuudet jne.

• työajan käytön tehokkuutta on vaikea arvioida
– kuinka paljon aikaa menee projektin todelliseen 

edistämiseen ja kuinka paljon kokouksiin tms.
– arvioitu keskimäärin 70 %:n tehokkuutta

• virheitä ja väärinkäsityksiä sattuu varmasti
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Toimintojen keston 
arviointimenetelmiä

• samankaltaisuus toisten vaikkeikaan samojen 
toimintojen kanssa

• historiallinen tieto aikaisemmista projekteista
• asiantuntijoiden arviot
• Delphi-tekniikka

– ryhmässä tehtävä menetelmä, jossa ryhmän kunkin 
jäsenen itsenäisten arvioiden jälkeen käydään 
keskustelua arvioiden perusteista, jonka jälkeen pyritään 
iteratiivisesti kohti konvergenssia

• kolmen pisteen tekniikka
– Estimaatti = (Optimistinen + 4 x Todennäköinen + 

Pessimistinen) / 6 
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Projektiverkosto (tehtäväverkko)

• Menetelmiä ja taustoja
– Kriittisen polun menetelmä – Critical Path Method

(CPM)
– Program Evaluation and Review Technique (PERT): 

CPM + todennäköisyyksiä ja ajankohtajakaumia
– Precedence Diagramming Model (PDM) eli Activity-

on-node -verkko

• käyttävät (nuoli)diagrammeja toimintojen 
keskinäisten riippuvuuksien tarkasteluun
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Projektiverkosto
• verkkodiagrammi

– projektin tehtävien loogisten riippuvaisuuksien 
skemaattinen kuvaus

• määritelmiä
– työ – task: hyvinmääritely, diskreetti toimenpide
– tehtävä – activity: voi koostua useammasta työstä
– kriittinen tehtävä: tehtävä joka on saatava valmiiksi 

tiettyyn ajankohtaan mennessä; tehtävä jossa ei ole 
pelivaraa

– kriittinen polku: niiden tehtävien ketju jotka määräävät 
projektin aikaisimman mahdollisimamn 
päättymisajankohdan

– pelivara – float: aika jonka tehtävä voi lykkääntyä ilman 
että projekti kokonaisuudessaan lykkääntyy
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Tehtävien väliset riippuvuudet

• FS: Finish-to-start
– kun A päättyy, B voi alkaa

• FF: Finish-to-finish
– kun A päättyy, B voi päättyä

• SS: Start-to-start
– kun A alkaa, B voi alkaa

• SF: Start-to-finish:
– kun A alkaa, B voi päättyä
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Riippuvuuksien kuvaus activity-
on-node –diagrammeissa

Tehtävä

Kesto

ES EF

LS LF

Tehtävä A Tehtävä B

Tehtävä A Tehtävä B

Tehtävä A Tehtävä B

Tehtävä A Tehtävä B

FS = Finish to start

FF = Finish to Finish

SS = Start to start

SF = Start to Finish

ES = Earliest Start

EF = Earliest Finish

LS = Latest start

LF = Latest Finish
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Projektiverkon rakentaminen

• lähtökohtana työn ositus (WBS)
• määritellään työpakettien riippuvuudet
• määritellään työpakettien kestot
• lasketaan ns. aikainen aikataulu (early schedule ja 

myöhäinen aikataulu (late schedule)
• lasketaan tehtävien pelivarat
• identifioidaan kriittiset tehtävät, ts. tehtävät joiden 

pelivara = 0
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Aikaisen aikataulun laskeminen
• ns. forward pass computation
• tehtävän aikaisimmaksi mahdolliseksi 

alkamisajankohdaksi valitaan myöhäisin 
sitä loogisesti edeltävien tehtävien 
aikaisimmista päättymisajankohdista
– ES(i+1) = max(EF(i))
– EF(i) = ES(i) + DU(i)
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Aikainen aikataulu

Tehtävä i

Kesto=15

ES=0 EF=15

LS LF

Tehtävä i+1

Kesto=15

ES=30 EF=45

LS LF

Tehtävä i

Kesto=30

ES=0 EF=30

LS LF
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Myöhäisen aikataulun 
laskeminen

• ns. backward pass computation
• tehtävän viimeinen mahdollinen 

päättymisajankohta on aina aikaisin sitä 
loogisesti seuraavien tehtävien 
myöhäisimmistä alkamisajankohdista

• LF(i) = min(LS(i+1))
• LS(i) = LF(i) – DU(i)  
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Myöhäinen aikataulu

Tehtävä i+1

Kesto=15

ES=15 EF=30

LS=30 LF=45

Tehtävä i

Kesto=15

ES=0 EF=15

LS=0 LF=15

Tehtävä i+1

Kesto=30

ES=15 EF=45

LS=15 LF=45

LF=45
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Pelivaran laskeminen ja kriittiset 
tehtävät

• pelivara = LS – ES tai LF – EF
• kriittisellä tehtävällä pelivara = 0
• kriittinen polku on siis niiden (kriittisten) 

tehtävien sekvenssi, joiden pelivara = 0
• kriittinen polku on samalla projektin 

kokonaiskesto annetuissa ajallisissa puitteissa
• kriittisen tehtävän myöhästyminen johtaa koko 

projektin myöhästymiseen
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Pelivara, kriittiset tehtävät ja 
kriittinen polku

Tehtävä i+1

Kesto=15

ES=15 EF=30

LS=30 LF=45

Tehtävä i

Kesto=15

ES=0 EF=15

LS=0 LF=15

Tehtävä i+1

Kesto=30

ES=15 EF=45

LS=15 LF=45

LF=45

pelivara = 15 – 15 = 0

pelivara = 45 – 30 = 15

pelivara = 45 – 45 = 0
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Työn ositus ja aikataulutus I –
työvaihdeiden keston arviointi

”G” 

Suunnittelu Toteuttaminen Tulkitseminen

Aiheen 
valinta

1

Tausta-
tutkimus

4

Menetelmän 
valinta

1

Aineiston 
valinta

1

Aineiston
keruu

4

Aineiston
käsittely

1

Aineiston
analyysi

2

Tulosten
tulkinta

2

Yhteenvedon
laadinta

2

Tutkimus-
kysymysten 
asettaminen

1
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Työn ositus ja aikataulutus II –
työvaiheiden järjestyksen arviointi

Aiheen 
valinta

1

Tausta-
tutkimus

4

Menetelmän 
valinta

1

Aineiston 
valinta

1

Aineiston
keruu

4

Aineiston
käsittely

1

Aineiston
analyysi

2

Tulosten
tulkinta

2

Yhteenvedon
laadinta

2

Tutkimus-
kysymysten 
asettaminen

1
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Työn ositus ja aikataulutus III –
aikaisen aikataulun laskeminen

Aiheen 
valinta

1

Tausta-
tutkimus

4

Menetelmän 
valinta

1

Aineiston 
valinta

1

Aineiston
keruu

4

Aineiston
käsittely

1

Aineiston
analyysi

2

Tulosten
tulkinta

2

Yhteenvedon
laadinta

2

Tutkimus-
kysymysten 
asettaminen

1

0 1

1 5

1 2

1 2

5 6

6 10

6 7

6 8

10 12 12 14

0 + 1 = 1
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Työn ositus ja aikataulutus IV –
myöhäisen aikataulun laskeminen

Aiheen 
valinta

1

Tausta-
tutkimus

4

Menetelmän 
valinta

1

Aineiston 
valinta

1

Aineiston
keruu

4

Aineiston
käsittely

1

Aineiston
analyysi

2

Tulosten
tulkinta

2

Yhteenvedon
laadinta

2

Tutkimus-
kysymysten 
asettaminen

1

0 1

1 5

1 2

1 2

5 6

6 10

6 7

6 8

10 12 12 14

14121210

10

10

108

8

6

65

51

54

54

10

14 – 2 = 12
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Työn ositus ja aikataulutus V –
kriittisen polun laskeminen

Aiheen 
valinta

1

Tausta-
tutkimus

4

Menetelmän 
valinta

1

Aineiston 
valinta

1

Aineiston
keruu

4

Aineiston
käsittely

1

Aineiston
analyysi

2

Tulosten
tulkinta

2

Yhteenvedon
laadinta

2

Tutkimus-
kysymysten 
asettaminen

1

0 1

1 5

1 2

1 2

5 6

6 10

6 7

6 8

10 12 12 14

14121210

10

10

108

9

6

65

51

54

54

10

10 = 10

7 ≠ 10

8 ≠ 10
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Todellinen kriittinen polku: 
speksinäytelmä

Ensi-
ilta
0-hetki

Kenraali-
harjoitus
–1 pvä

Käsikirjoitus
valmis
–3 kk

Tilavaraus
–12 kk

Improvisaatio-
kurssin
alku –4 kk

Näyttelijöiden
valinta
–2 kk

Laulujen
sanoitus
–2 kk

Käsikirjoitusryhmän
valinta
–7 kk

Lipunmyynnin
aloitus –1kk

Ohjaajan
valinta
–5 kk

Laulujen
sovitus
–6 vko

Kapellimestarin
valinta
–3 kk

Tuottajan
valinta
–8 kk

Mainostamisen
aloitus –2 kk

Lipunmyynnin
järjestäminen –3 kk

PR-materiaalin
tuottaminen –3 kk

Laulujen
treenaus
–6 vko
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Projektin nopeuttaminen, 
tiivistäminen tai tehostaminen

• concurrent engineering
– projektin ja tehtävien vuorovaikutuksen suunnittelu siten, 

että loogisesti toisiaan seuraavia tehtäviä voidaan toteuttaa 
päällekkäisesti

• fast tracking
– samoja piirteitä kuin CE:ssä
– tavoitteena kuitenkin projektin keston tiivistäminen kaikin 

mahdollisin keinoin
– tehtävien aikataulutus päällekkäisiksi vaikka ne normaalisti 

toteutettaisiin sekvenssissä
– motivaationa korkeat pääomakustukset projektin 

loppupuolella, joita näin saadaan vähennettyä
• molemmat lisäävät kriittisten tehtävien määrää ja siten 

myöhästymisriskiä
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Projektiaikataulun ja resurssien 
yhteys

• projektien aikataulu suunnitellaan tyypillisesti 
siten, että keskitytään ensiksi tehtävien loogisiin 
yhteyksiin ja oletaan rajattomat resurssit
– varsinainen resurssitarpeiden arviointi alkaa usein vasta 

projektiaikataulun alustavan suunnittelun jälkeen
• resurssitarpeita ovat:

– ihmiset erityisosaamistarpeet
– tilat
– laitteistot
– raha
– materiaali
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Resurssitarpeiden määrittely

• kullekin työpaketille määritellään 
resurssitarpeet: ihmiset, tilat, materiaalit jne.

• projektiaikataulun ja työpakettien avulla 
arvioidaan resurssien kulutus kaikkina 
ajankohtina

• oletettuja resurssien kulutusta verrataan 
käytettävissä oleviin resursseihin
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Työn ositus ja aikataulutus VI –
resurssitarpeiden laskeminen

Aiheen 
valinta

Tausta-
tutkimus

Aineist. 
valinta

Menet. 
valinta

Kysym. 
asetus

Aineiston
keruu

Aineist. 
käsitt.

Aineiston
analyysi

Tulosten
tulkinta

Yhteen-
veto

Aika

Resurssit

Tehtävä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Resurssitarpeiden hallinta
(A: 152-153)

• perimmäisenä päämääränä resurssien tasainen 
mutta tehokas kulutus
– ei tyhjäkäyntiä eikä suuria heilahteluja tai piikkejä

• tehtävän alkamisen liikuttelu pelivaran puitteissa
• tehtävän venyttäminen ja resurssitarpeen 

ohentaminen pelivaran puitteissa
• tehtävän pilkkominen pienemmiksi osiksi
• korvaavien, ylimääräisten resurssien osoittaminen

– uusista tehtäväkenttää tuntemattomista työntekijöistä 
voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä he 
tarvitsevat muilta koulutusta
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Työn ositus ja aikataulutus VI –
resurssitarpeiden tasaaminen

Aiheen 
valinta

Taustatutkimus

Aineiston valinta

Aika

Resurssit

Tehtävä

Menetelm. valinta

Aineiston
keruu

Aineist. 
käsitt.

Aineiston
analyysi

Tulosten
tulkinta

Yhteen-
veto

Venyttäminen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kysym.
asetus

12
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Työn ositus ja aikataulutus VII –
resurssitarpeiden tasaaminen

Aiheen 
valinta

Taustatutkimus

Aineiston valinta

Aika

Resurssit

Tehtävä

Menetelm. valinta

Aineiston
keruu

Aineist. 
käsitt.

Aineiston
analyysi

Tulost.
tulkinta

Yhteen-
veto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kysym.
asetus

12

Siirtäminen
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Työn ositus ja aikataulutus VIII –
resurssitarpeiden tasaaminen

Aineiston
keruu I

K 
I

Aineist
anal. I

Aika
Resurssit

Tehtävä

Aineiston
keruu II

Aineist
anal. II

K 
II

Pilkkominen

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kysym.
asetus

Tulosten
tulkinta

Yhteen-
veto

18 19

Aineisto käsittely
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Projektin kustannusten arviointi 
ja ositus

• pohjana projektin työn ositus
• kutakin työpakettia vastaan luodaan 

kustannuselementti – cost account (CA)
• kunkin työpaketin resurssitarpeille voidaan 

arvioida hinta
• näiden perusteella voidaan koota projektin 

kokonaiskustannukset
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Kustannusten ositus (CBS)
• koko organisaation laajuinen kustannusten jako eri 

kustannustyyppeihin
– henkilöstökulut
– materiaalikustannukset
– tulot yms.

• kustannustyyppien ositus voidaan kohdistaa 
projektin työn ja organisaation ositukseen 
”kustannuskuutio”
– yksittäisten työpakettien kustannusjakaumat eri 

kustannustyyppeihin on huomattavasti helpompi tehdä 
kuin koko projektin kustannusjakauma

– koko projektin kustannusjakauma voidaan koostaa 
työpakettien kustannusjakaumasta
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Projektin kokonaiskustannusten 
jakautuminen

1-1 2-11-2 2-32-2

1 2

a

b

c

O

W

WBS

OBS

työ +
sivukuluttilatmateriaalit

WPi

työ +
sivukuluttilatmateriaalit

materiaalit

ΣTYYPPIΣWPkustannusTYYPPI,,TEKIJÄ=a,WP ΣWPCostTYYPPI=vakio,TEKIJÄ=a, WP

ΣTYYPPIkustannusTYYPPI,TEKIJÄ=a,WP=vakio
ΣTYYPPIΣWPkustannusTYYPPI,TEKIJÄ=a,WP

CBS:
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Miten PBS, WBS, OBS ja CBS 
liittyvät toisiinsa?

• Pitäisikö lisäksi olla resurssien ositus –
resource breakdown (RBS)?

PBS
OBS

WBS
RBS

CBS
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Ctl310pro
Projektityöskentely

Antti Arppe

• Projektin kustannusten, riskien ja laadun
arviointi

• Projektiharjoitusryhmien muodostaminen
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Kustannusten arviointi

• Alkuvaiheiden suuri painoarvo I (A: 155-156)
– 85% projektin elinkaaren kustannuksista syntyy tai 

niihin on sitouduttu ennen kuin itse projekti on 
varsinaisesti alkanut (ns. sidotut kustannukset eli 
committed costs)

– 1 euro suunnittelu voi siis periaatteessa johtaa 8-10 
euron säästöihin toteutuksessa

– vaikka suunnittelukustannukset ovat tyypillisesti 10% 
kokonaiskustannuksista, ko. vaiheessa periaatteessa 
määrätään 90% projektin kustannuksista
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Alkuvaiheiden merkitys II

• alkuvaiheessa päätösten määrä on vähäinen 
verrattuna loppuvaiheeseen

• mutta päätösten keskimääräinen vaikutus ja 
niihin liittyvät riskivat ovat suuri

• päätösten määrä kasvaa, mutta niiden 
vaikutukset ja riskit pienenevät
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Alkuvaiheiden merkitys III

• kyky arvioida kustannuksia kasvaa projektin 
edetessä ( kertyvä kokemus ja parantuva 
näkemys projektista kokonaisuudessaan), mutta 
mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin pienenee 

• muutosten hinta on pieni alussa (A: 192) mutta 
kasvaa projektin edetessä
– jo tehdyt hankinnat tai sopimukset hankittavista 

ratkaisuista
– muutosten suunnittelun ja muutosten vaikutusten 

huomioimisen aikaansaamat kustannukset
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Päätösten vaikutukset I (A: 156)

Strateginen suunnittelu

Analyysi

Toteutettavuusanalyysi

Investointipäätös

Suunnittelu

Toteutus

Testaus

Käyttö

Luovutus

Kustannuskertymä

Projektin hallinnan
vaikutus kustannuksiin Projektin

kokonaiskustannus
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Päätösten vaikutukset II (A: 157)

Strateginen suunnittelu

Analyysi

Toteutettavuusanalyysi

Investointipäätös

Suunnittelu

Toteutus

Testaus

Käyttö

Luovutus

Päätösten määrä

Keskivertopäätöksen merkitys
ja riskivaikutukset
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Kustannusten arvioinnin 
yleisperiaatteita I (A: 159-160)

• suoritettava projektin kaikissa vaiheissa
– toteutettavuusanalyysissä: kannattaa projektia lähteä 

ylipäänsä toteuttamaan tai tarjoamaan tai pyytämään 
tarjousta

– tarjouksen valmistelussa: mikä laitetaan tarjouksen 
hinnaksi

– budjetointi: miten toteutettavan projektin kustannukset 
jakautuvat eri työpaketeille

– toteutuksessa: miten toteutuneet kustannukset vastaavat 
projektin budjettia

• arvionnin tarkkuuden periaatteena ns. vyöryvä 
aalto (rolling wave)
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Kustannusten arvioinnin 
yleisperiaatteita II

• kustannuksissa otettava myös huomioon:
– projektin yleiskulut: projektin suunnittelu ja johto, tilat
– organisaation yleiskulut: organisaation projektille 

tarjoamat tukipalvelut, esim. koulutus, taloushallinto, 
markkinointi sekä yrityksen strateginen johto

– verot ja muut vastaavat maksut
– inflaatio
– valuuttariskit

• kustannusten lisäksi pitää arvioida varaukset 
(contingency), joilla katetaan
– yllättävät kustannukset, riskit ja epävarmuus (tiettyyn 

pisteeseen saakka)
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Kustannusten arvioinnin 
tarkkuuksia (A: 161)

• American Association of Cost Engineers (AACE)
– kertaluokka-arvio: -30 – 50%
– budjetointiarvio: -15 – 30%
– tarkka arvio: -5 – 15%

• Turner (1993)
– projektiehdotus ja käynnistys: ±5%
– toteuttamispäätös: ±20%
– perussuunnittelun jälkeiset sopimukset: ±10%
– toteutus- ja seurantavaihe: ±5%

• Projekteja toteuttamispäätöksiä tehdään siis 
merkittävällä epävarmuudella kustannuksista
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Kustannusten arvioinnin 
menetelmiä I (A: 161-162)

• askelmenetelmä
– kustannus = funktio(toiminnot, tuotos)

• eksponenttimenetelmä
– kustannusuusi = kustannustunnettu x 

(kapasiteettiuusi/kapasiteettitunnettu)
6/10

• parametrinen menetelmä
– kustannus = kerroinydinkustannus x ydinkustannus

• rakenteellinen menetelmä
– kustannus = Σkomp. kerroinkomponentti x kustannuskomponentti

• yksityiskohtainen
– kustannus = Σtarvike kustannustarvike
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Kustannusinformaation lähteitä 
(A: 163)

• tuottajien julkisesti ilmoittamat hinnat
• alan kirjallisuus ja lehdet
• yrityksen omat tiedot aikaisemmista 

projekteista ja niiden kustannuksista
• julkiset tietokannat ja tilastot
• aluksi aina erittäin vaikeaa, mutta helpottuu 

kokemuksen myötä
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Kustannusten arvioinnin 
menetelmiä II (A: 163)

• ylhäältä-alas
– kustannusarviota tarkennetaan etenemällä hierarkisesti 

työosituskaaviossa ylhäältä alaspäin kohti yksittäisiä 
työpaketteja

– arviot ovat epävarmempia ositushierarkian ylemmillä 
tasoilla

• alhaalta-ylös
– kustannusarvio rakennetaan lähtemällä liikkeelle 

yksittäisten työpakettin kustannuksista ja koostamalla 
näistä projektin kokonaiskustannusarvio

– joitain työpaketteja tai projektin kustannusaspekteja voi 
jäädä huomaamatta

• molempien yhdistelmä suositeltavaa
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Kustannustavoitteiden mukainen 
suunnittelu (A: 163)

• design-to-cost
• projektille asetetaan kokonaisukustannustavoite
• tämä kustannus jaetaan iteratiivisesti kullekin työn 

osituksen tasolle aina työpaketteihin asti
• tavoitteena löytää tekniset ratkaisut, 

resurssivaatimukset ja aikataulut jotka toteuttavat 
annetun kustannustavoitteen

• projektin lopputuloksen laadun määrää siis 
projektille annetut kokonaisresurssit (eli 
hinta/kustannus)
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Vyöryvä aalto I (A: 166-167)

• kunakin tarkasteluajankohtana:
• toteutettujen työvaiheiden kustannukset lyödään 

lukkoon sellaisenaan
– jo toteutuneita kustannuksia ei muuteta
– kustannukset kohdistetaan aina sille ajankohdalle, 

jolloin ne ovat syntyneet
• lähimmän vaiheen kustannukset tarkennetaan 

työpakettitasolle
• kaukaisempien vaiheiden kustannukset arvioidaan 

yleisemmällä tasolla
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Vyöryvä aalto II

WP WP WP WP WP WP WP WP WP WPWP

W WW

W W W

PROJEKTI

W W W

Aika

Nykyhetki

Suljetut
budjettierät

Avoimet
budjettierät

Tarkat
kustannusarviot

Yleiset
kustannusarviot
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Kustannusten arvionti ja 
toteutuminen

• -12 kuukautta: ylimalkainen ”kustannusodotus” 
lähdettäessä laatimaan projektiehdotusta

• - 6 kuukautta: alihankinnan tarjouspyynnöt 
tarkentuva kustannusodotus 

• -5 kuukautta: sitovat tarjoukset ensimmäinen 
kustannusarvio 

• -4 kuukautta: sopimus yhden toimittajan kanssa 
sidottu kustannus (committed cost)

• 0-hetki: työ on suoritettu ja lopputulos on 
luovutettu/vastaanotettu maksuvelvoitteen 
synty



113

Kustannusten toteutuminen II
• +1 kuukautta: työn hyväksyminen, laskun 

vastaanottaminen/lähettäminen
– usein jonkun aikarajan sisällä, esim. 90 päivää luovutuksesta

• +2 kuukautta: laskun hyväksyminen 
vastaanottajaorganisaatiossa

• +3 kuukautta: laskun näkyminen kustannusseurannassa
• +4 kuukautta: laskun eräpäivä

– kansainvälisesti tyypillisesti 90 päivää laskun päivämäärästä
• työn eteneminen ja kustannusten kirjausten eteneminen 

noudattavat omia tahtejaan
• kassavirran (=rahojen riittävyyden) tarkkailu EI saa 

jäädä kirjausperiaatteiden jalkoihin
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Arvioidut ja todelliset 
kustannukset ja tulot

tilaus/sopimus ennakko luovutusennakko beta-toimitus hyväksyntä maksu

Kustannus/
hinta

Aika

Kokonais-
kustannukset

Hinta

Sidotut
kustannukset

Projektin
kassavirrassa
katettava vaje

Suunnittelu Toteutus
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Riskien hallinta 
projektitoiminnassa I (A:173-

193)
• projektien ainutlaatuisuus epävarmuus ja riski
• riski: positiivisen tai negatiivisen tapahtuman tai 

vaikutuksen mahdollisuus
– todennäköisyys P
– vaikutus/kustannus C (impact)
– odotusarvo E(C) = P x C

• positiivinen tapahtuma = mahdollisuus
– jokin voi tekninen ongelma osoittautua vähemmän 

ongelmalliseksi tai jokin työpaketti vähemmän työtä 
vaativaksi kuin mitä alun perin odotettiin
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Riskityypit I (A: 177-180)

• puhtaat riskit (pure risk)
• rahoitusriskit (financial risk)
• liiketoimintariskit (business risk)
• poliittiset riskit ja maariskit
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Riskityypit II
• puhtaat riskit (~vedonlyönti)

– tilastollisesti ennakoitavia vahinkoja tai tuhoja joihin ei 
voi tehokkaasti vaikuttaa liikkeenjohdollisin keinoin

– todennäköisyys on pieni, mutta vaikutus suuri
– yleensä vakuutettavia

• rahoitukselliset riskit
– liittyvät projektin rahoitusjärjestelyihin
– kassavirtaongelmat tai valuuttakurssivaihtelut
– näihin vaikutuksia voidaan vähentää rahoituslaitosten 

finanssi-instrumenteilla
lainalla rahaa kassan pitämiseksi plussalla
futuureilla valuutan vaihtokurssin saattaminen kiinteäksi
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Riskityypit III
• liiketoimintariskit

– projektitoiminnalle tyypilliset, ratkaisemista edellyttävät 
ongelmat

– ongelmat teknologian hyödyntämisessa tai uuden 
teknologian kehittämisessä

– muutokset suunnitelmissa tai spesifikaatioissa
– työteho-ongelmat
– puuttuva tieto suunnittelussa tai päätöksenteossa
– toimittajan ja asiakkaan vastakkaiset tavoitteet
– suurimmat vaihtelut projektien laajuudessa, 

kustannuksissa ja kestossa syntyvät epätarkkuudesta 
ihmisten toiminnassa kuten yhteistyö- tai 
kommunikaatiovaikeuksista tai väärinkäsityksistä
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Riskityypit IV

• Poliittiset riskit ja maariskit
• sodan uhka
• levottomuudet
• kidnappaukset
• kansallistaminen
• lakot
• boikotit

– niin toimintamaassa kuin kotimaassa
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Riskien hallinta 
projektitoiminnassa II

• negatiivisten tapahtumien minimointia ja 
positiivisten tapahtumien maksimointia

• muutoksen hallintaa (change management): 
muutosten ja niiden seuraamusten pitämistä 
aisoissa ja niiden hallittua integrointia projektin 
”normaaliin” etenemiseen

• joskus muuntuu kriisin hallinnaksi (crisis 
management), kun muutokset edellyttävät 
äkkinäistä sopeutumista ja projektin etenemisen 
radikaalimpaa uudelleenarviointia
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Riskin hallinnan komponentit

• suunnitteluvaiheissa
– riskien identifiointi
– riskien estimointi tai kvantifiointi
– riskeihin vastaamisen suunnittelu

• toteutusvaiheissa
– riskien kontrolli: riskimahdollisuuksien 

seuranta ja reagointi



122

Riskien identifiointi
• toistuva prosessi läpi koko projektin

projektin edetessä tilanteet, riskien 
toteutumistodennäköisyydet ja itse mahdolliset riskit 
voivat muuttua toteutunuun projektin muututtua

• projektin kannalta riskin määritelmän täyttävien 
tapahtumien identifiointi
– sisäiset riskit: tekijät jotka ovat projektitiimin 

hallittavissa
– ulkoiset riskit: organisaation ulkoiset tekijät

• syyt ja seuraukset: mitä voi tapahtua ja mitä 
negatiivisia seurauksia näillä syillä voi olla

• seuraukset ja syyt: mitä negatiivista halutaan 
välttää mitkä syyt aiheuttavat nämä seuraukset
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Riskien kvantifiointi I
• määritellään riskin vaikutus (=kustannukset) koko 

projektiin
auttaa päättämään mihin riskeihin kannattaa valmistautua

• mahdollisuudet ja uhkat voivat vaikuttaa 
odottamattomilla tavoilla
– jonkun työvaiheen epäonnistuminen uuden teknologisen 

ratkaisun kehittäminen nopeutunut 
kokonaistoteutusaikataulu

• yksittäisellä riskillä voi olla useita seuraamuksia:
– keskeisen komponentin puuttuminen projektin 

kokonaisaikataulun lykkääntyminen sopimussakot
• projektin yhden sidosryhmän mahdollisuus voi olla 

toiselle riski
– pienemmät kustannukset (projekti) ↔ pienempi voitto (johto)
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Riskien kvantifiointi II

Kustannukset

Todennäköisyys

korkea riski:
- tapahtuu todella harvoin
- kustannukset voivat olla 
erittäin suuret

keskitasoinen riski

matala riski:
- saattaa jäädä tapahtumatta
- hinta tunnetaan eikä ole suuri
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Riskeihin reagoimisen 
suunnittelu

• välttäminen: riskin syyn poistaminen
– tiettyjen riskitapahtumien välttäminen voi olla 

tarkoituksenmukaista, vaikka kaikkien riskien syiden 
poistaminen olisi erittäin kallista ellei mahdotonta

• vaikutusten lieventäminen
– tapahtumistodennäköisyyden vähentäminen: tutun ja tunnetun 

vaikkakin vanhan ja hankalan teknologian käyttäminen uuden ja 
tehokkaamman kehittämisen tai hankkimisen sijasta

– riskin siirtäminen (vakuutukset) tai jakaminen (alihankkijat)
• seurausten hyväksyminen

– aktiivinen: toimintasuunnitelma toteutumisen varalta
– passiivinen: pienemmän voiton tai epäonnistumisen 

hyväksyminen
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Riskien hallinnan menetelmistä
• identifiointi:

– geneeriset tarkistuslistat, kaksiulotteiset taulukot (riskin 
kohde/laatu X riskin lähde riskin impakti riskiin 
reagointi)

• kvantifiointi: kokonaisriskin koostaminen 
yksittäisistä riskitapahtumista
– projektin ositus riskien identifiointi riskirakenteen 

mallintaminen yksittäisten riskien kvantifiointi 
kokonaisriskin laskeminen

– riskien impaktit ovat tyypillisesti epäsymmetrisiä 
jakaumia

• reagointi: riskeistä mahdollisesti aiheutuvien 
kustannusten huomioiminen varaumissa
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Tavoitteiden ja riskien suhde

• tavoitteiden pitää olla tiukkoja mutta realistisesti 
saavutettavissa

• riskin pitää olla toteuttamisen kannalta aidosti 
poikkeuksellinen tai odottamaton tapahtuma

riskiä ei saa upottaa tavoitteisiin
tavoitteet tai kustannusarvio eivät saa olla minimi, 

millä projekti olisi [ehkä] teoriassa mahdollista 
toteuttaa

• esim. tavoite pitäisi olla saavutettavissa 70-80%:n 
todennäköisyydellä, ei 50%:n
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Riskien hallinnan arkea

• negatiivisia asioita ei helposti raportoida
– ongelmiin ei päästä reagoimaan ajoissa
– oletetaan tai toivotaan että ongelmat sittenkin 

ratkeaisivat itsekseen
• (yli)optimistisuus riskien suhteen

– ei haluta tai osata identifioida kaikkia 
potentiaaleja riskejä

– luotetaan liikaa omaan kykyyn ratkaista edessä 
olevat tekniset ongelmat
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Riskien hallinta osana projektin 
hallintaa

• ensin tehdään hieno suunnitelma miten projektin pitäisi 
periaatteessa/teoriassa toteutua

• sitten pyritään arvioimaan, minkälaisia ongelmia 
periaatteellisen suunnitelman toteuttamisessa voi 
käytännössä ilmetä ja suunnittelemaan tapoja vastata 
näihin ongelmiin riskien hallinta

• seuraavaksi ryhdytään toteuttamaan projektia toivoen, että 
etukäteissuunnittelussa on osattu varautua oikeisiin 
asioihin riskien hallinta

• ei tunnetuissa riskeissä ole mitään vikaa, vaan 
yllätyksissä

• lopuksi nähdään miten projekti toteutui käytännössä
• riskien hallinta: projektien todellisuuden hallintaa
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Muutosten hallinta
• pohjana voidaan käyttää (teknisen) kokoonpanon 

hallinnan periaatteita (configuration management)
• hallitaan tuotteen rakennetta (PBS) ja siihen liittyviä 

spesifikaatioita
– projektin kaikkien komponenttien identifioiti tuoteosituksen 

avulla mielekkäälle tasolle
maksimaalinen koheesio komponenttien sisällä
minimaalinen kytkentä komponenttien välillä

– seurataan joka ikistä komponenttia läpi koko projektin
• muutosten vastapainona tasaisesti etenevä 

suunnitelmien arviointi ja jäädyttäminen (design review
design freeze)

käyttö seuraavien suunnitelmien pohjana
käyttö projektin toteutuksen pohjana
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Muutosten syitä

• projektin suunnittelun huolellisuudesta 
riippumatta on todennäköistä että suunnitelmiin 
tulee muutoksia

• muutosten syitä:
– asiakkaan vaatimukset
– muutokset käytettävässä teknologiassa
– kilpailu
– työn uusiminen alkuperäisen huonon laadun johdosta
– riittämättömät tai virheelliset tuotespesifikaatiot
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Muutosten toteuttaminen

• edellettää käytäntöä muutosten ehdottamista ja 
hyväksymistä varten

• muutoksilla on aina vaikutuksia projektin 
[kokonais-] aikatauluun ja kustannuksiin
– keskeistä on määritellä muutoksen luonne ja kaikki 

projektin aspektit mihin muutos vaikuttaa niin suorasti 
kuin epäsuorasti koko projektin keston osalta

projektidokumentaatio
projektin laajuus, spesifikaatiot, aikataulu ja kesto, 

kustannukset ja resurssitarpeet

• muutoksen hyöty pitää myös osoittaa
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Projektien laadun hallinta
(A: 213-220)

• laatu = asiakkaalle toimitetaan:
– mitä asiakas haluaa
– asiakkaan hyväksymän tuotespesifikaation 

mukaan
– ennustettavalla tasalaatuisuudella ja 

luotettavuudella, ja
– asiakkaan kanssa sovittuun hinaan

• laatu = kokemukset – odotukset (Grönroos)
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Projektin lopputuloksen laadun 
keskeiset elementit

• tähdätään hyvään laatuun (good quality) eikä
korkeaan laatuun (high quality)

”paras on hyvän pahin vihollinen”
• hyvä laatu = sopivuus aiottuun käyttöön
• laadun arvioija ensi ja viime kädessä on asiakas
• mahdollisia ongelmia:

– tuleeko pitäytyä asiakkaan hyväksymässä
alkuperäisessä spesifikaatiossa vai hyväksyä asiakkaan 
toivomat muutokset?

– kuka on itse asiassa projektin lopputuotteen asiakas?
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Tuotteen laadukkuuden 
edellytykset (A: 216-218)

• selkeä tuotespesifikaatio
• standardien määrittely ja niiden käyttö
• historiaan perustuva kokemus
• pätevät resurssit
• puolueettomat suunnitelmien arvionnit
• muutoksen hallinta
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Laadun kehittämisen ongelma 
projektikontekstissa (A: 219-220)

• laadun tavoittelulla on kustannnuksensa:
– epäonnistumisen kustannus
– arvionnin ja kontrollinen kustannukset
– ennaltaehkäisyn kustannukset

• epäonnistumisen kustannusten vähenemistä vastaavat 
ennaltaehkäisyn ja kontrollin kustannusten nousu

• laatujohtamisen vaikutukset näkyvät viiveellä
– kokonaiskustannukset alkavat kääntyä laskuun 18 kuukauden 

jälkeen
– ennaltaehkäisyn kustannukset alkavat laskea vasta 4 vuoden 

jälkeen
• laadun tavoittelun kustannusten tuomat hyödyt eivät siis 

näy projektien aikaperspektiivissä
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Harjoitustyö I
• projektisuunnitelman laatiminen

– projektin määrittely: PBS
– WBS, resurssitarpeet, aikataulutus, kriittinen polku
– riskien arviointi

• 2 hengen poikkitieteelliset ryhmät
– kieliteknologi/lingvisti/ tietojenkäsittelijä
– filologi/kääntäjä

• palautus
– tavalla tai toisella luennoitsijalle 

<antti.arppe@helsinki.fi>
– pe 21.2.2002 mennessä tai sopimuksen mukaan
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Harjoitustyö II

• Aiheet:
– yhteinen tutkimusprojekti: kaksi toisiinsa 

liittyvää gradua kahdelta eri tutkimusalalta
– tilaisuuden järjestäminen: konferenssi
– talonrakennus- tai remonttiprojekti
– muuttoprojekti: laitos tai muu organisaatio –

ihmisiä, tavaraa ja infrastruktuuria
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Ctl310pro
Projektityöskentely

Antti Arppe

• Projektin ja projektityöntekijöiden asema
organisaatiossa

• Toiminta projektiryhmässä - projektiryhmän
toiminta

• Projektitiimin jäsenten eri roolit ja tehtävät
• Projektien käynnistäminen, seuranta, ohjaus ja 

päättäminen
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Projektien organisaatiot
(A:59-60)

• perusrakenne
– projektipäällikkö

• vastuussa projektin menestyksellisestä läpiviennistä
– projektin ydintiimi

• mukana projektissa kaikissa vaiheissa alusta loppuun
• eivät kuitenkaan välttämättä kokopäiväisesti projektin parissa
• projektipäällikön lisäksi voi olla ”pääsuunnittelija” tai ”taiteellinen 

johtaja”
– projektin alihankkijat ja tukijat

• mukana vain ”lainattuina” resursseina joissakin projektin työvaiheista

• toimintaa ohjaa projektin johtoryhmä, joissa voi 
projektin asiakkaasta riippuen olla myös yrityksen 
strategisen johdon tai organisaation ulkopuolisen 
asiakkaan edustaj(i)a
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Projektit organisaatioissa
(A: 61-69)

• projektit ovat uniikkeja tarpeita varten koottuja 
organisaatioyksiköitä, jotka ”lainaavat”
tarvitsemansa resurssit pysyvämmältä
organisaatiolta

• ympäröivillä organisaatiolla voi olla eri rakenteita
– funktionaaliset organisaatiot
– projektiorganisaatiot
– näiden välisen matriisit matriisiorganisaatiot

• ympäröivä organisaatio tarjoaa:
– vastuunkantajat
– resurssien tarjoajat eli tekijät
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Funktionaalinen organisaatio I
• henkilökunta järjestetään hierarkisesti 

erikoisalueiden mukaan
– tuotanto
– markkinointi
– tekninen suunnittelu
– strateginen suunnitelu ja hallinto

• puhtaimmillaan funktionaalisessa organisaatiossa 
projekteilla ei ole itsenäistä identiteettiä
– projektit syntyvät käytännössä organisaatioyksiköistä

toiseen siirtyvien toimenpiteiden sarjana
– projekteilla ei ole omaa päällikköä koordinoimassa 

projektin etenemistä
– projektipäällikkyys osapäiväistä
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Funktionaalinen organisaatio II

Toimitusjohtaja

LinjapäällikköLinjapäällikkö Linjapäällikkö

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Projektien
koordinointi

Projektissa
mukana
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Projektiorganisaatio I

• henkilökunta järjestetty pääsääntöisesti projektien 
mukaan
– projekteilla täysipäiväiset tekijät
– täysipäiväiset projektipäälliköt

• projektipäälliköillä on linjavastuu omien 
projektiensa henkilökunnasta

• pysyvät organisaatioyksiköt ovat tukiroolissa
• projektipäälliköillä on täysimääräinen vastuu 

projektien etenemisestä ja niiden käyttämistä 
resursseista
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Projektiorganisaatio II
Toimitusjohtaja

ProjektipäällikköProjektipäällikkö Projektipäällikkö

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Projektien
koordinointi

Projekti A Projekti B Projekti C
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Matriisiorganisaatio I
• yhdistävät funktionaalisten ja 

projektiorganisaatioiden piirteitä
– projektipäälliköt vastaavat projektien toteutuksesta
– funktionaaliset päälliköt vastaavat resurssien 

kehittämisestä ja saatavuudesta
– projektit lainaavat resursseja
– työntekijöillä sekä funktionaalinen että projektiesimies 

(mahdollisesti useita projekteja)
ristiriitainen ohjaus ja tavoitteet

• heikko (~funktionaalinen organisaatio), 
tasapainoinen tai vahva (~projektiorganisaatio)

• yleisin organisaatiomuoto nykyisin
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Matriisiorganisaatio II (vahva)

Toimitusjohtaja

LinjapäällikköLinjapäällikkö Projektijohtaja

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö

Projektin
koordinointi
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Funktionaalisen organisaation 
edut ja haitat

+ mahdollisuus kehittää erikoisosaamisalueita
+ jokainen ymmärtää ja hallitsee oman tehtävänsä
+ vakaa
+ funktioiden sisäinen standisointi mahdollista
– funktioiden välisten yhteistyön hallinta aika
– korkeampi projektien epäonnistumisriski
– funktioiden välinen kommunikaatio vaikeaa
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Projektiorganisaation edut ja 
haitat

+ projektipäälliköllä resurssien täysi kontrolli
+ jokainen ymmärtää oman projektinsa kokonaisuuden
+ vastaanottavainen uusille ideoille
+ suurempi henkilökohtainen näkyvyys
+ sopeutuvuus
+ suunnitelmien ja aikataulujen muutokset helpommin 

toteutettavissa
+ parempin kustannusten hallinta 
– resurssien tehoton käyttö (oman projektin ulkopuolella)
– vaatii johdon jatkuvaa seurantaa
– vähemmän mahdollisuuksia kehittää omia osaamisalueitaan
– ei selkeitä etenemisreittejä
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Matriisiorganisaation edut ja 
haitat

+ parempi osaamistarpeiden arviointi ja resurssien käyttö
+ hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan
+ joustava ja sopeutuvainen muuttuviin tilanteisiin
+ vähäiset kommunikaatio-ongelmat kaksittaiset raportoinnin johdosta
+ kaikki ymmärtävät työn kokonaisuudessaan
+ projektin tavoitteet ovat selvästi nähtävissä
+ tuottaa tulevaisuuden projektipäälliköitä
+ projektien käynnistämiset ja päättämiset sujuvia
– johdon epäselvät vastuualueet
– työntekijöillä kaksi esimiestä
– ristiriitaiset tavoitteet
– valtapelit poliittiset intrigit
– projektipäälliköt joutuvat taistelemaan keskenään parhaista resursseista
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Projektitoiminnan organisatoriset 
piirteet (A: 103-104)

• matriisimuotoiset organisaatiot
– epäselvät lojaliteetit: funktionaaliselle vai projektiesimiehelle?
– organisaation tulos tehdään projekteissa, mutta organisaation 

osaamisen ja resurssien kehitys tehdään funktionaalisessa 
organisaatiossa

• matalammat organisaatiorakenteet = vähemmän hierarkiaa 
ja organisaatioportaita
– heikommat urakehitysmahdollisuudet perinteisessä mielessä

• projektien organisaatioyhtymien vaihtuvuus
– kullakin projektilla on oma organisaationsa
– työntekijät siirtyvät projektien päättyessä organisaatioyhtymästä

toiseen
– työntekijät saattavat samalla olla osa useampaa 

projektiorganisaatiota
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Motivaatiokeinot projekteissa
(A: 104-107)

• projektiorganisaatio on asiantuntijaorganisaatio
– organisaation suurin arvo ei ole laitteissa tai tuotteissa 

vaan työntekijöiden osaamisessa
– projektiorganisaatio ei ole intti

• tietotyöläisten motivaatiokeinot
– tavoitteellisuus
– proaktiivisuus
– voitonjako (rahan tai arvostuksen)
– eteneminen, jos ei organisatorisesti niin muiden 

statussymbolien suhteen
– ammatillinen arvostus
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Motivaatiokeinojen painotus

• motivaatiokeinojen painotus vaihtelee projektin eri 
vaiheissa

Tekijä Määrittely Toteutus Päätös
Tavoitteellisuus korkea matala korkea
Proaktiivisuus korkea keski korkea
Voitonjako korkea matala korkea
Eteneminen korkea matala korkea
Ammatillisuus keski keski korkea
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Projektipäällikön tehtävät
(A: 107-109)

• päätehtävät
– projektiryhmän johtaminen
– luvattujen tulosten aikaansaaminen ja toimittaminen

• johtamisen osa-alueet
– työnsuunnittelu määriteltyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi
– projektiryhmän organisointi työn suorittamista varten
– työn toteuttaminen jakamalla työtehtävät työntekijöille
– etenemisen valvonta ja kontrolli
– projektiryhmän johtaminen (leading)
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Projektiryhmän johtaminen

• johtamista, ei hallinnointia: ”leadership, not 
management”

• motivointi ja palkitseminen
• perspektiivin säilyttäminen (= projektin lopullisen 

tavoitteen pitäminen mielessä)
• kannustaminen ryhmäpäätöksentekoon tarvittaessa
• projektiryhmän toiminnan ja käyttäytymisen 

valvonta ja säilyttäminen toimivana
• varmistaa, että kaikki voittavat
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Projektijohtamisen tyylejä

• tyylejä pitää vaihtaa projektin tilanteen ja 
projektiryhmän mukaan

• demokraattinen
– sopivin projektin suunnitteluvaiheessa

• autokraattinen
– sopivin projektin toteuttamis- ja päättämisvaiheessa

• byrokraattinen
– käyttökelpoinen projektin päättämisvaiheessa

• laissez-faire = anarkistinen
– sopiva aikaisessa suunnitteluvaiheessa tai 

tutkimusprojekteissa
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Vältettäviä johtamistyylejä

• teknokraatti
– käytettävät menetelmät ja tekniikat ovat tärkeämpiä

kuin tavoitteet

• äärimmäisyyteen viety byrokraatti
– proseduurien muotojen seuraaminen tärkeämpää kuin 

tehokkuus

• myyntimies
– hyvä myymään projekteja muttei toteuttamaan niitä



158

Projektiryhmän toimintaan 
vaikuttavat tekijät I (A: 110-111)
• tehtävään liittyvät tekijät

– kyky aikaansaada laadukkaita tuloksia 
aikataulun ja budjetin mukaisesti, kyky 
innovatiiviseen toimintaan, muutos halukkuus

• ihmisiin liittyvät tekijät
– kommunikaation järjestely, sitoutuneisuus 

projektiryhmään sekä projektin tavoitteisiin, 
kyky ratkaista ristiriitoja, keskinäinen 
luottamus
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Projektiryhmän toimintaan 
vaikuttavat tekijät II

• johtamiseen liittyvät tekijät
– muodollisesti määritellyt johtamisasemat: projektipäälliköt, 

erikoisasiantuntijat, ryhmänvetäjät
– dynaamisesti henkilökohtaisista valta-asemista (power base) 

syntyvät johtamisasemat asiantuntijuus, luottamus, 
kunnioitus, uskottavuus, ystävyys, empatia

– henkilökohtaiset johtamisasemat ovat yleensä pitemmän 
päälle ratkaisevia siinä, miten johtaminen onnistuu

• organisaatioympäristöön liittyvät tekijät
– organisaation yleinen ilmapiiri, taloudellinen tilanne, arvot, 

alueellinen kulttuuri, komento- ja auktoriteettirakenteet, 
toimintatavat
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Projektiryhmän toimintaan 
vaikuttavat tekijät III

Tehokas
projektiryhmä

Organisaatio
- yhteistyöorientoinut kulttuuri
- yhteiset tavoitteet
- riskin jakaminen
- sitoutunut johto
- pitkän tähtäimen strategia
- stimuloiva työympäristö

Johtajuus
- kyky organisoida asioita ja saada 
organisaatioita toimimaan
- kyky edistää ja helpottaa ryhmän 
päätöksentekoa
- motivaatio
- ristiriitojen ratkominen
- ryhmän yhteishengen ylläpito
- näkyvyys ja saatavilla olo
- yhteydet ylimpään johtoon

Ihmiset
- hyvä kommunikaatio
- syvä mukanaolo
- kyky ratkoa ristiriitoja
- keskinäinen luottamus
- hyvä ryhmähenki
- korka sitoutuneisuus
- ryhmän itsekehitys
- kyky ottaa yhteyksiä ryhmän 
ulkopuolelle
- suoritustarve
- yhteistyöhenki

Tehtävä
- tekninen menestys
- laadukkaat lopputulokset
- aikataulussa pysyminen
- budjetissa pysyminen
- innovatiivisuus ja luovuus
- joustavuus, kyky muutoksiin

”Poliittinen”
ympäristö

Taloudellinen
ympäristö

Sosiaalinen
ympäristö

Kokonais-
organisaatio-

ympäristö
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Projektiryhmien 
organisaatiotyypit (A: 113-117)

• tehokkaiden ryhmien tavoitteet
– minimoidaan ryhmien työntekijöiden vaihtuvuuden 

haitat
– maksimoidaan projektipäällikön mahdollisuudet 

kontrolloida projektin tarvitsemia resursseja
– optimoidaan projektin tiedonkulku
– optimoidaan projektin osasten integrointi

• tehokkaiden projektiryhmien tyypit
– isomorfinen
– erikoisosaamiseen perustuva
– tasa-arvoinen
– leikkaussaliorganisaatio
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Isomorfinen ryhmärakenne I
• projektin lopputuotteella ja projektiryhmällä on 

sama, isomorfinen rakenne
• projekti jakautuu melko itsenäisiin osaprojekteihin
• riskinä se, etteivät osaprojektit sovi täysin yhteen
• osaprojektien koordinointi ja integrointi 

kokonaisuudeksi projektipäällikön vastuulla
• organisatorisesti yksinkertainen, sillä

kommunikaatiokanavia on vähän
• vastuualueet ovat selvät
• osaprojektien itsenäisyys tekee samanaikaisen 

niiden samanaikaisen toteutuksen mahdolliseksi
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Isomorfinen ryhmärakenne II
Projektipäällikkö

Tiimin
jäsen A

Tiimin
jäsen B

Tiimin
jäsen C

WP1 WP2 WP3

Projekti

≈
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Erikoisosaamiseen perustuva 
ryhmärakenne I

• matriisirakenteen sovellus
• projektiryhmän jäsenen työpanosta sovelletaan 

projektin eri osien toteuttamisessa aina, kun tällä on 
työtehtävään liittyvää oleellista erikoisosaamista

• ongelmana usein se, että erikoisosaajat eivät ole 
yksinomaan projektin käytettävissä, jolloin 
projektipäälliköllä on toisaalta vastuu projektin 
toteutumisesta muttei selkeää vaikutusvaltaa projektin 
edellyttämiin resursseihin

• useampi työntekijä saattaa työskennellä saman 
osaprojektin kimpussa vastuualueet ovat epäselvät

• työnjako voi olla epätasaista
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Erikoisosaamiseen perustuva 
ryhmärakenne II

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5

Asiantuntija A Asiantuntija B Asiantuntija C

Projekti-
päällikkö

Projekti
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Tasa-arvoinen ryhmärakenne I
• ryhmällä ei ole selkeää johtohahmoa
• päätökset tehdään konsensusperiaatteella
• projektin lopputuloksessa heijastuu projektiryhmän 

kaikkien jäsenten työpanos ja näkemys kunnia 
on kollektiivista vaikea erottaa selkeästi eri 
työntekijöiden työpanosta toisistaan

• vaarana on että ryhmä menettää perspektiivin ja 
tavoitteet saattavat liukua

• sopii perustutkimusprojekteihin, joissa on oltava 
erittäin luova ja jonka ryhmällä on vahva koheesio
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Tasa-arvoinen ryhmärakenne II

Ryhmän
jäsen A

Ryhmän
jäsen B

Ryhmän
jäsen C

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5

Projekti
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Leikkaussali/kapellimestari-
tyyppinen ryhmärakenne I

• projektin käytännön toteuttaminen pyörii yhden 
johtohahmon ympärillä, jota toiset työntekijät avustavat
– tasa-arvoisen ryhmärakenteen vastakohta

• johtohahmon tehtävänä keskittyä ydintoimintaan 
avustajat hoitavat kaikki muut tehtävät
– hallinnolliset tehtävät

• johtohahmolla on varamies, joka voi astua johtohahmon 
saappaisiin tarvittaessa sairaus, onnettomuus, kuolema

• tehokas projektin komponenttien integroinnissa
• vaarana että kokonaisjohto sittenkin hajautuu, jos 

tiedonkulku ei suju
• soveltuu suunnittelutehtäviin: ohjelmointi
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Leikkaussalityyppinen 
ryhmärakenne II

Johtohahmo

WP1 WP2 WP3

WP4
WP5

Erityisavustaja/
varamies

Asiantuntija A

Avustaja B

Projektin
administraattori

Asiantuntija C

Administratiivinen
puskuri

Projekti
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Projektien toiminta

• käynnistys
• toimintatavat ja ryhmäidentiteetti
• seuranta, kontrolli ja raportointi
• päättäminen
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Projektien käynnistäminen
• projektia edeltävässä vaiheessa yhteiset suunnittelu- ja 

hahmottelupalaverit oman ja asiakasorganisaation 
edustajien kanssa

• projektin virallisesti käynnistyessä käynnistyskokous 
(kick-off meeting), jossa mukana laajemminkin 
projektin eri sidosryhmiä

• samassa yhteydessä voidaan projektin suunnittelua 
tarkentaa esim. pidemmällä käynnistysworkshopilla

• tärkeää on projektin toimintatapojen määrittely (
projektisuunnitelma) sekä projektiin osallistuvien 
työntekijöiden vastuualueiden määrittely ja itsenäisen 
identiteetin luominen projektille ryhmähenki
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Ryhmän identiteetin luominen

• tavoitteena projektiryhmän jäsenten sitouttaminen 
projektin tavoitteisiin mahdollisimman nopeasti

• säännölliset kokoukset
• työntekijöiden sijainti lähellä toisiaan
• yhteisiä työn etenemiseen liittyviä juhlistuksia ja 

muita aktiviteetteja
• projektilla on oma nimi
• palkitsevuusjärjestelmä: projektin puitteissa on 

saatavissa etuisuuksia kuten matkoja tai vapauksia 
työajoissa
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Projektien seuranta ja kontrolli
• kontrolli

– projektin tapahtuneen etenemisen vertaaminen suunniteltuun 
etenemiseen

– säännöllinen prosessi
• seuranta (monitorointi)

– tiedon keruu projektin edistymisestä ja tämän tiedon 
analysointi suunnistelmasta poikkeamisen havaitsemiseksi

– tiedon keruulle löydettävä optimaalinen tarkkuustaso 
tiedonkeruun kustannukset kasvavat tarkkuuden myötä

jossain vaiheessa tiedonkeruun kustannukset ylittävät 
kontrollin tarkentumisesta saatavat säästöt

korjaavat toimenpiteet
– projekti(suunnitelma)t ovat systeemejä
– projektit voivat mennä epätasapainoon tasapainotila täytyy 

palauttaa
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Projektin raportoinnin piirteitä I 
(A:234-240)

• tehokas raportointijärjestelmä
– perustuu projektisuunnitelman rakenteeseen; 

mittauksen kohteet ja tarkkuus ovat samat kuin 
projektisuunnitelmassa

– raportoinnin toteuttamisella on selkeät ohjeet
– raportointityön tulisi vaatia työntekijöiltä

mahdollisimman vähän aikaa esim. raportoidaan 
ainoastaan muutokset

– säännöllinen
– johtavat selkeään keskusteluun ja lyhyisiin/tehokkaisiin 

kokouksiin
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Projektin raportoinnin piirteitä II
– raportoinnin tulisi varoittaa ongelmista ja antaa 

rakenteensa puitteessa antaa mahdollisuus nähdä
ongelmaan vaikuttaa syyt ja suhteet

– raportoinnin tulisi kattaa projektin kaikki keskeiset ja 
relevantit näkökulmat: laajuus, aika, kustannukset, 
resurssit, riskit, toimitukset, hankinnat, asiakkaan 
palaute

– kustannukset tulisi kirjata aikaisimmassa mahdollisessa 
vaiheessa (kun kustannuksen suuruus varmuudella 
tiedetään, vaikkakin se maksettaisiin paljon 
myöhemmin)
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Raportoinnin kohteet I

• vastaanottajina projektin eri sidosryhmät
eri sidosryhmille toimitetaan erimuotoisia raportteja
eri sidosryhmille toimitetaan raportteja eri aikavälein

• raporttien on eroistaan huolimatta silti vastattava 
sisällöltään ja rakenteeltaan toisiaan

raporteissa ei saa olla ristiriitaista tietoa
ylimalkaisemman raportin pohjalta on voitava edetä

suoraviivaisesti kohti tarkempia tietoja, esimerkiksi 
yrityksen johdolle suunnitellusta raportista kohti jonkin 
yksittäisen ongelmatilanteen yksityiskohtia
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Raportoinnin kohteet II

• sisäiset raportit
– yksityiskohtaisia
– käytetään projektien päivittäiseen johtamiseen tai 

tiedonlevitykseen

• ulkoiset raportit
– yhteenvetoja projektin etenemisestä
– projektin asiakkaalle
– projektin emo-organisaation johdolle
– projektin alihankkijoilta osaprojekteista
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Raporttityyppejä
• janakaavio (Gantt-kaavio)

– toteutuneen ja suunnitellun aikataulun vertailu
• etappitrendikaavio (varianssiraportointi, kuten S-käyrä)
• liikennevaloraportti (RAG)

– projektin osa-alueiden edistymisen tilan raportointi (vihreä
suunnitelman mukaan; keltainen pieniä hallittavia ongelmia; 
punainen varoituskriteerit ylittävä ongelma)

• S-käyräraportti
– kustannusten kertymisen ja varianssin tarkkailu

• Taulukko (S-käyrä numeerisessa muodossa)
• Liikkeenjohdon yhteenveto

– tekstiä, numeroita ja kaavioita projektin etenemisestä
poikkeamineen, nykytilasta sekä tulevaisuudesta ja tähän 
liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista nykytilanteen perusteella
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Projektikokouksista I
• säännöllisesti viikottain
• optimipituus tunnin paikkeilla; ehdoton 

maksimipituus kaksi tuntia
• mukana pääsääntöisesti projektin ydinryhmä

kokoukset maksavat: 10hlö x 3h x 150e/h = 4500e siitä
että 9 henkilöä kenties kuuntelee kun yksi henkilö
puhuu !!!

• jaettujen työtehtävien etenemisen seuranta
• muiden projektin etenemiseen vaikuttavien 

seikkojen tuominen esille
– asiakkaan palaute
– organisaation muut tarpeet: esim. jotain erityisosaamista 

tarvittaisiin myös toisessa projektissa
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Projektikokouksista II
• ilmaantuneiden ongelmatilanteisiin liittyvät 

päätökset
– raportointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

tuottaa asiantuntijoille välillä tuskaa
– koko projektin osalta priorisointi: projektipäällikön 

johdolla, projektin yhteisasiantuntemukseen perustuen
– jotta kokoukset ovat mielekkäitä, täytyy niissä tehtyihin 

päätöksiin sitoutua
eriävät näkökannat on esitettävä kokouksessa

• projektin tavoitteiden asettaminen ja säätäminen
– lähitavoitteet: seuraavaan kokoukseen mennessä
– pitemmällä tai koko projektin tähtäimellä
– selkeät, mitattavat tavoitteet
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Projektikokouksista III
• kokoukset ovat päätöksenteon, sitouttamisen ja 

priorisoinnin työkalu
• säännöllisiä kokouksia EI tulisi käyttää ongelmien 

varsinaiseen syvälliseen tarkasteluun
kokouksessa ei pidä jämähtää yleiseen selostukseen tai 

pohdiskeluun
ongelmien tarkastelut ja mahdollisten ratkaisumallien 

selvittely tulisi tehdä asianosaisten kanssa ennen varsinaista 
kokousta
kokouksessa joko annetaan ongelma ratkaistavaksi tai 

valitaan jokin selvitetyistä vaihtoehdoista
• hyvin valmisteltu kokous on hyvä ja tehokas kokous

edellyttää paljon vaivaa ja aikaa projektipäälliköltä 
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Projektin päättäminen I
(A: 240-244)

• projektin viimeistelyvaiheessa projektin 
työntekijöitä jo kaipaillaan uusiin projekteihin

• toisaalta projektissa on monia kohtia joita ”pitäisi” 
vielä ehdottomasti parantaa

projekti on kuitenkin päätettävä aikataulussaan sillä
budjetti perustuu aikataulun noudattamiseen

• varmistus, että asiakkaalle on toimitettu kaikki 
projektin luvatut tulokset

• asiakkaan hyväksynnän hankkiminen
– takuuaika on huomioita
– hyväksynnän jälkeen asiakkaan laskuttaminen
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Projektin päättäminen II

• projektiin tuotteen lopullinen dokumentointi
• projektin toteuttamisen vaiheiden dokumentointi

– vertailukohtana projektin alkuperäinen suunnitelma
– pohjana projektin tuleville versioille
– apuna uusien projektien suunnittelussa ja arvioissa sekä 

projektikoulutuksessa
– lähtökohtana projektin työntekijöiden arvioinnissa
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Projektin päättäminen III

• projektin päätöskatselmuksen toteuttaminen
– saatujen kokemusten kerääminen, tallentaminen 

ja siirtäminen eteenpäin
– ongelmatilanteiden ja niiden ratkaisujen, 

parannusehdotusten ja jatkosuunnitelmien 
kerääminen tulevaisuutta varten

– paljonkin hyötyä nimenomaan myöhemmille 
projekteille eli siten organisaatiolle 
kokonaisuudessaan
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Projektin päättäminen IV

• projektin muodollinen, hallinnollinen päättäminen
– projektille ei saa enää kertyä lisää kustannuksia, vaan 

mahdollisia jatkokuvioita varten pitää perustaa uusi, 
itsenäinen projekti jolla on oma hyväksytty 
suunnitelmansa

• projektin päättymisen juhlistaminen
– vaikka projektin alussa työntekijöiden sitouttaminen 

saattaa kestää, projektin päättyessä työntekijöille voi 
olla vaikeaa päästää projekti irti
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Ctl310pro
Projektityöskentely

• Case 0: Ruotsin kieliopintarkistimen
kehitysprojekti

• Antti Arppe
– tuotepäällikkö, varatoimitusjohtaja 1995-2000
– Lingsoft
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Sisältö

• projektista ja sen taustoista yleisesti
• projektin tavoitteiden, tai pikemminkin 

tuotteen problematiikasta: mikä on 
kieliopintarkistin

• projektin vaiheista
• projektin arki
• ongelmia, kriisejä ja ratkaisuja
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Projektin taustat I
• toteutettiin Lingsoftilla www.lingsoft.fi

– perustettu 1987 kaupallistamaan Helsingin yliopiston Yleisen 
kielitieteen laitoksella kehitettyjä lingvistisiä malleja

– kaksitasomalli TWOL prof. Kimmo Koskenniemi
– rajoitekielioppi (CG) prof. Fred Karlsson

• kielitieteellisen ja kieliteknologisen teorian tiestä 
kaupallisiksi tuotteiksi (esim. tämän esitelmän tuote) 
löytyy seikkaperäisempi esitelmä:
– http://www.ling.helsinki.fi/kit/2001s/ctl310com/011015/luent

o-011015-1.htm
• keväästä 1997 syksyyn 1998
• projektissa oli mukana kymmenisen henkilöä

– itse olin mukana vetämässä toteutettavuusprojektia ja 
huolehtimassa sen jälkeen erityisesti asiakassuhteesta
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Projektin tausta II
• Lingsoft oli toimittanut Microsoftille 

kielentarkistusmoduuleja (oikoluku, tavutus ja/tai 
synonyymisanakirja) suomea, ruotsia ja tanskaa ja 
norjaa varten 1995, 1996 ja 1997

• Joitakin uusia moduuleja oltiin toimittamassa 
MS:lle keväällä 1997

• Microsoft oli kysellyt mahdollisuutta toimittaa 
kieliopintarkistin jo 1995, mutta tähän ei silloin 
uskottu olevan teknologista tai inhimillistä 
kompetenssia
– yrityksessä oli silloin 7 työntekijää
– ruotsin rajoitekielioppia (SWECG) oli kuitenkin 

kehitetty tämän jälkeen (Jussi Birn)
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Projektin vaiheet

• toteutettavuusprojekti 5/1997–10/1997
• luisuminen tuotekehitysprojektiksi syksyn 

1997 mittaan
• tuotekehitysprojektin päättäminen 10/1998
• jatko toimitusprojektina yhdessä muiden 

kielentarkistustyökalujen kanssa keväällä 
1999 osaksi MS Office 2000 –pakettia
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Toteutettavuusprojekti I: 
käynnistys

Date: Wed, 7 May 1997 14:03:00 +0300 (EET DST)

From: Antti Arppe <arppe>

To: fwesterl (Fredrik Westerlund), jbirn (Jussi Birn), reriksso (Era 
Eriksson), ryhanen (Pasi Ryhanen)

Cc: arppe (Antti Arppe), klinden (Krister Linden)

Subject: Swedish grammar & style checking

Fredrik, Jussi, era, Pasi,

Tässä nyt alustava suunnitelma siitä miten yritämme saada aikaan kieliasun ja
-opin tarkastuksen ruotsia varten. Käyn itse kunkin tykönä selostamassa
tarkemmin, mitä ajan takaa.

Lisäksi meillä on maanantaina kello 11.00 kokous, jolloin on tarkoitus katsoa
kokonaiskuvaa.

Kyseessä on ennen kaikkea evaluointiprojekti - vaiheen 4 jälkeen, joka on 
viimeistään ennen juhannusta - meidän on päätettävä, lähdemmekö leikkiin vai
emme.

Yleispätevyydestä johtuen muistion kieli on englanti. Era: huomaa, että
kuviot ovat hiukan tarkentuneet.

-Antti
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Toteutettavuusprojekti II  
suunnitelma: ~WBS ja ~OBS

Grammar & Style Checker for Swedish – Plan for feasibility evaluation

Team:   Fredrik, Era, Jussi (linguistic specifications)
Pasi (programming planning)
AriP (programming)
Antti, Krister (goals)

1A. Acquisition of existing grammar checkers plus grammar and style guides for Swedish (Era)
1B. Evaluation of other grammar and style checking programs (Era)

2. Specification of a good grammar and style checker for Swedish from various starting points
2A. Typography, style and grammar (Era)
2B. Corpus-based approach (Fredrik)
2C. CG-based approach (Jussi)
4. Exchange and feedback on individual reports

- sorting the errors by type
* typography: Era
* corpus-based and text-book-based: Fredrik
* SWECG-based: Jussi

- consolidating the reports into one
- setting priorities for error detection
- realizing limits

5. Specifications for Lingsoft Swedish Grammar checker (SweGC) (Pasi)
6A. Programming work (Ari)
6B. CG work (Jussi)
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Toteutettavuusprojekti III: 
aikataulu

Timetable:

15.5.         2.6.        9.6.         16.6.

Era     |-- 1 & 2A --|---- 4 ----|             |
Fredrik |---- 2B ----|---- 4 ----|----- 5 -----|----- 6A & 6B -----
Jussi |---- 2C ----|---- 4 ----|             |

2.6. meeting with error hunters

9.6. consolidated report of error hunters to be discussed with 
programmers
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Toteutettavuusprojekti IV: 
tavoitteet ja tuotokset

• tuotespesifikaatio
– virhetyypit
– niiden tunnistamismenetelmät
– tunnistamisen toteutettavuus
– oletettu merkitys/hyöty käyttäjälle
– virheiden korjausrutiinit

• punainen tai vihreä valo itse 
tuotekehitysprojektille



195

Tuotespesifikaatio I
Error# Weight Tech Error description 
100-399 Typography 
100-109 Sentence integrity 
100 1 Flex Sentences should begin with proper capitalization 
101 1 Flex Sentence should have terminating punctuation 
110-129 Spacing and punctuation 
110 1 Flex Multiple spaces 
111 1 Flex Spacing before punctuation 
112 1 Flex No spacing after punctuation 
113 1 CG Period instead of question mark 
114 1 CG Question mark instead of period 
115 1 Flex Spacing outside parentheses 
116 1 Flex Spacing inside parentheses 
117 1 Flex Signs that require spacing 
118 1 Flex Signs that do not require spacing 
119 2 Flex Spacing after incomplete word with ellipsis after it 
120 1 Flex No space after complete word with ellipsis after it 
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Tuotespesifikaatio II
401 Gender: masculine – feminine:
(EE/JB)

Examples:
1. den trötte flickan
2. det slöe teveprogrammet

Detection (method/accuracy/impact): (CG/high/medium)
1. UTR-MASC + <FEM>
2. UTR-MASC + NEU

Correction:
1-2. A UTR-MASC DEF SG => A UTR DEF SG

Corrected examples:
1. den trötta flickan
2. det slöa teveprogrammet



Toteutettavuusprojektin 
keskeisin kysymys –

mikä on 
kieliopintarkistin?
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Kieliopintarkistimet I

• ongelmana tuotteen konkretisoiminen ja 
odotusten saattaminen realistisiksi

• ideaali kieliopintarkistin (liialliset odotukset)
1) tunnistaa kaikki (kieliopilliset) virheet
2) hyväksyy kaikki (kieliopilliset) rakenteet
3) ehdottaa oikean/sopivan korjauksen virheellisille 

sanoille tai rakenteille

• nykyisellä teknologialla mahdoton toteuttaa 
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Kieliopintarkistimet II

• kieliopintarkistus käytännössä voi (realistiset 
odotukset)
1) tunnistaa todellisia kielioppivirheitä (eli valittaa 

oikeista virheistä), vaikkei kaikkia löytäisikään
2) löytää näitä virheitä – kuitenkin – mahdollisimman 

paljon
3) keskittyä virhetyyppeihin, jotka ovat eri 

kirjoittajaryhmille (esim. murteiden puhujat, 
tekstinkäsittelyohjelmien käyttäjän, maahanmuuttajat ja 
muut kieltä ei-äidinkielenään oppineet) yleisiä tai 
muuten tekstinkäsittelylle tyypillisiä = tehdä jotakin 
hyödyllistä mieluummin kuin paljon hyödytöntä
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Kieliopintarkistimet III
• asiakkaan ja loppukäyttäjän sekä näiden tarpeiden ja 

odotusten identifiointi
– tuotekehittäjä loppukäyttäjänä: vastaavatko arvostukset 

asiakkaan olettaman loppukäyttäjän arvostuksia
• toimitettava tuote osana toista tuotetta

– kieliopintarkistimet erotetaan oikeinkirjoituksen tarkistimista,
mutta miksi?

– MS:llä on spellereitä ja grammareita varten eri 
ohjelmistorajapinnat, siksi!

– asiakkaan tuotteen rajapinnat määräävät toimitettavan tuotteen 
luonnetta ja funktionaalisuutta

• toimitettavan tuotteen rinnastaminen aikaisempiin 
vastaaviin työkaluihin
– miten selittää, että ruotsissa tehtävät kielioppivirheet ovat 

erilaisia kuin englannissa
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Tuotespesifikaation rajausta I
• ”look ’n’ feel” tavallisen käyttäjän näkökulmasta

– miten tavallinen käyttäjä kokee tai tulkitsee ohjelman tekoset
– mitä loppukäyttäjät todella haluavat vs. mitä tuotekehittäjät 

kuvittelevat loppukäyttäjien haluavan
– nostavatko vai laskevatko ohjelman korjausehdotukset 

psykologisesti luottamusta ohjelmistoon?
• ”cost-benefit” –analyysi

– kuinka paljon työtä tai tietokoneen muistinkäyttöä tai 
(prosessointi)aikaa jonkin piirteen toteuttaminen tulee vaatia, 
ja mitä konkreettisesti saadaan käteen tästä resurssien 
käytöstä

– miten yksittäisen piirteen cost-benefit-arvot suhtautuvat 
muihin piirteisiin

piirteiden priorisointi
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Tuotespesifikaation rajausta II

• onnistumisen tai epäonnistumisen riskianalyysi
– epävarmoissa tapauksissa, kun ei ole kysymys 

pelkästään resurssien priorisoinnista: mikä on 
todennäköisyys että kaikki efortit menevät loppujen 
lopuksi hukkaan

– mitkä ovat toteutettavan piirteen epäonnistumisriskit

• Budjettirajoitukset
– tyydyttävä tuote on toteutettava budjetin asettamissa 

raameissa
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Tuotekehitysprojekti:
~WBS & ~OBS & aikataulu (11.11.1997)

Task Who? When? How 
man
y 
week
s? 

Finishing the rest of GC rules Jussi -49 2 
Fine-tuning existing GC rules  Jussi 50, 3-4, 

8-9 
5 

Devising additional information for each error (title, 
additional information)  

Jussi, 
Fredrik 

51, 5, 
8-9 11-
12 

4+4 

Devising correction schemes for individual errors  Jussi 52 1 
Adapting SWETWOL+ lexicon with CG formalism  Fredrik 49-52, 

1-5 
9 

Implementing individual typography error recognition 
and treatment schemes  

Ari -47 - 

Implementing individual grammar error recognition and 
treatment schemes 

Ari 49-52 4 
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Projektin arkea: kokous 24.11.1997
Date: Mon, 24 Nov 1997 13:29:19 +0200 (EET)
From: Antti Arppe <arppe>
To: fwesterl (Fredrik Westerlund), jbirn (Jussi Birn), reriksso (Era Eriksson), ryhanen (Pasi Ryhanen), apaavila (Ari Paavilainen)
Cc: arppe (Antti Arppe), klinden (Krister Linden)
Subject: SWEGC Memo 24.11.

Dear all,

The last memo on SWEGC from my hands, for the time being.

-Antti

SWEGC memo
Nov 24, 1997

General:
- milestones in the beginning of January 1998, beginning of February 1998 and end of March 1998
- progress in the implementation and testing of errors to be monitored via the error HTML page

Fredrik:
+ CG adaptation of SWETWOL has been started
+ tests of different speller versions have been begun, but a mysterious error has distorted the results
+ the error has been discovered in the lexicon

Next tasks:
1. Complete tests on the different versions of SWESPELL (summer corrections, enhanced lexicon, and 
restricted compounding
2. Analyse and add words which should be recognized but are rejected because of restricted 
compounding as far as can be done this week
...
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Projektin ongelmia ja haasteita
• projektilla oli sen keston aikana kolme vetäjää 

toteutuksen vetäjä oli eri kuin suunnittelun vetäjä
– projektin ulkopuolinen organisaatio muuttui ja kasvoi 

merkittävästi projektin aikana
– projektin käynnistänyttä tuotepäällikköä tarvittiin myynnissä ja

markkinoinnissa ja ennen kaikkea asiakassuhteen hoidossa
• tuotekehitysprojektin vetäjä oli samalla myös projektin 

ydinteknologian asiantuntija
– vaikea pitää molempia rooleja erossa toisistaan
– projektin vetäjän on voitava keskittyä koko projektin edistymisen 

valvontaan tai kehitystyöhön, EI molempiin
• vaikka oma tuote oli jo funktionaalisesti valmis, asiakkaan 

oman tuotteen valmistuminen lykkääntyi
– asiakkaan tuotteen jokainen uusi versio edellytti toimittajalta 

testausta ja tukea sitoi resursseja ja piti projektin ”auki”
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Projektin vahvuuksia

• ydinteknologia oli kaikista oikuistaan huolimatta 
testattua ja useassa liemessä keitettyä
– projektissa pystyttiin keskittymään olennaiseen eli itse 

tuotteen ominaisuuksien kehittämiseen

• projektitiimin jäsenet olivat kukin oman alansa 
rautaisia ja kokeneita ammattilaisia

• projektiryhmien jäsenet sitoutuivat projektin 
tulokseen tuotteen ainutlaatuisuus ja haastavuus 
stimuloivat työntekijöitä
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Pitivätkö suunnitelmat

• aikataulu venyi
– organisaation sisäinen tuotekehityssuunnitelma venyi 

alkuperäisestä 3 kuukaudella (~25 %)
• tästä sovittiin asiakkaan kanssa

– toimitusprojekti venytti lopullista tuotteen 
luovuttamista ja hyväksyntää puolella vuodella

• sitoi resursseja joita oltaisiin tarvittu muihin projekteihin

• tuotteen laajuus eli spesifikaatiot pitivät
• projektin kokonaiskustannukset kasvoivat 

aikataulun venymisen suhteessa
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Projekti onnistui  ja poiki jatkoa

• tuote toimitettiin asiakkaalle
• asiakas hyväksyi tuotteen ja asiakas maksoi 

siitä sovitun hinnan
• projekti oli loppujen lopuksi kaiken 

kaikkiaan voitollinen
• tuote monistettiin seuraavaksi muille 

pohjoismaisille pääkielille eli suomelle, 
tanskalle ja norjalle



Kysymyksiä?
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Ctl310pro
Projektityöskentely

• Case I
• tutkija Matti Keijola
• TAI-tutkimuskeskus, TKK
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Ctl310pro
Projektityöskentely

Antti Arppe

• Projektitoiminnan ongelmia ja ratkaisumalleja
– politiikka: projektin ja sidosryhmien ristiriidat
– eritaustaiset projektityöntekijät

• Yhteenveto



Milloin voidaan sanoa että 
projekti on epäonnistunut?

Projekti on ylittänyt 
suunnitelmansa jossakin oleellisessa 

kohdassa
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Projektien epäonnistuminen I
(A: 39- Standish Group)

• IT-projektien keskiarvokustannukset
– suuryritykset: 2,3 MUSD
– keskikokoiset yritykset: 1,3 MUSD
– pienet yritykset: 0,4 MUSD

• ohjelmistoprojektien ”onnistuminen”
– 31% projekteista keskeytetään ennen valmistumistaan
– ainoastaan 16% projekteista päättyy suunnitellun 

aikataulun ja budjetin puitteissa
– suuryrityksissä suunnitelmissa pysytään ainoastaan 

9%:ssa projekteista 
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Projektien epäonnistuminen II

– 53% projekteista maksaa 89% enemmän kuin alun 
perin suunniteltiin

– suurimpien amerikkalaisten yritysten projekteissa 
toteutetaan ainoastaan 42% alun perin suunnitelluista 
piirteistä

• Seuraamukset ovat kollektiivisesti mittavia
keskeytetyistä ohjelmistoprojekteista kertyi 81 mrd 

USD kustannuksia Yhdysvalloissa
suunnitelmansa ylittäneistä projekteista kertyi 

lisäkustannuksia 59 mrd USD
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Projektien epäonnistuminen III
• Syitä (Standish Group)

– epäselvä projektin tavoitteiden tai laajuuden määrittely
– puuttuva tai epätäydellinen projektin seuranta ja 

kontrolli
– asiakkaan mukanaolon yritysjohdon tuen puuttuminen

• Syitä (KPMG Englannissa)
– riittämätön tai sopimaton projektin johto
– riittämätön kommunikaatio
– huonot suunnitelmat tai arviot
– kyvyttömyys ymmärtää projektin koko 

monimuotoisuutta
riittämätön kokemus
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Projektien epäonnistumisten, 
riskien ja ongelmien lähteet I

(A: 42-43)
• asiakkaat, loppukäyttäjät
• alihankkijat, toimittajat
• uudet paradigmat tai teknologiset ratkaisut
• päätöksenteko, johdon tuki, resurssit
• kommunikaatio, informaatio, tiedon saatavuus
• muutokset
• inhimilliset tekijät, optimismi
• vuorovaikutuksen ja osatavoitteiden hallinnan 

ongelmat
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Riskien ja ongelmien lähteet II

• asiakkaat, loppukäyttäjät
– asiakkaan sijainti organisaation ulkopuolella synnyttää 

riskejä kommunikaation laadussa
– asiakkaan tyytyväisyys- eli hyväksymiskriteerejä ei 

määritellä
– tuotteen spesifikaatio on riittämätön

• alihankkijat, toimittajat
– ulkopuolisuus ja kommunikaatio
– alihankinnan puutteellinen spesifikaatio
– useiden alihankkijoiden kontribuution integrointi



218

Riskien ja ongelmien lähteet III
• uudet paradigmat tai teknologiset ratkaisut

– uusien ratkaisujen implementaatiossa esiintyy lähes aina 
(negatiivisia) yllätyksiä aikataulun tai kustannusten 
suhteen

– projekti kadottaa alkuperäiset tavoitteet uuden 
menetelmän kehitys tunkee lopputuotteen 
aikaansaamisen taka-alalle projektitiimin silmissä

• päätöksenteko, johdon tuki, resurssit
– päätöksenteon epäsystemaattisuus: ongelmat lilluvat 

eikä päätöksiä tehdä
– johdon tuen puute voi johtaa projektin prioriteettin 

laskemiseen ja lopulta siihen, ettei kukaan johda 
projektia

– resurssien riittämättömyys projektin huono 
suunnittelu ja seuranta
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Riskien ja ongelmien lähteet IV
• kommunikaatio, informaatio, tiedon saatavuus

– suunnitelmia, päätöksiä tai spesifikaatiota ei jaeta 
kaikille asianosaisille päätöksenteko tai suunnitelu 
voi perustua vanhentuneeseen tietoon työn uusiminen

– tiedon kulun periaatteita ei ole määritelty millään tasolla 
virallisesti

• muutokset
asiakkaan muutostoivomukset tai toimiva teknologia 

toimimattoman tilalle
– muutos vaikuttaa aina projektin loppuvaiheen 

toteuttamisen kaikkiin aspekteihin (aikataulut, 
spesifikaatio ja kustannukset), mihin sisältyy inherentisti 
riski

– muutosten seurantaa ja hallintaa ei ole systematisoitu
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Riskien ja ongelmien lähteet V

• inhimilliset tekijät, optimismi
suunnitelmat eivät ole riittävän 

yksityiskohtaisia mahdollisten ongelmakohtien 
havaitsemiseen
epärealistinen riskien arviointi

• vuorovaikutuksen ja osatavoitteiden 
hallinnan ongelmat

projektin tuotteen ja sen aikaansaamiseksi 
tarvittavan prosessin monimutkaisuus
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Miten projektin saa varmasti 
epäonnistumaan I (A: 40-41)

• projektin ympäristön ignorointi
• uuden teknologian 

kiirehtiminen markkinoille
• varasuunnitelmien tekemättä 

jättäminen
• tarttuminen kaikkein 

näkyvimpiin ongelmiin
• uusien ideoiden näännyttäminen 

päättämättömyydellä
• toteutettavuussuunnitelmista 

piittaamattomuus
• kieltäytyminen myöntää 

projektin epäonnistuminen

• alaisten mikrojohtaminen
• katselmusten tekemättä 

jättäminen (epäonnistumisten 
jälkeen)

• projekteihin liittyvien 
vastavuoroisuuksien 
ymmärtämättömyys

• poliittisen 
tarkoituksenmukaisuuden 
päästäminen määräämään 
tärkeitä projektipäätöksiä

• heikon projektipäällikön valinta
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Epäonnistumisen keinot II

• projektin ympäristön ignorointi
projektin ulkopuoliset sidosryhmät (asiakkaat, johto) 

hyväksyvät projektin lopputuloksen ja antavat projektin 
sen tarvitsemat resurssit (tekijät ja korvauksen 
kustannusten kattamiseen)
mitkä ovat eri sidosryhmien tavoitteet ja intressit 

projektin suhteen?
• uuden teknologian kiirehtiminen markkinoille

perinteiset menetelmät ovat tunnettuina suositeltuja
uusien menetelmien kohdalla on keskityttävä riskin 

hallintaan
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Epäonnistumisen keinot II
• varasuunnitelmien tekemättä jättäminen

eri vaihtoehtojen ja niiden seuraamusten 
punnitseminen etukäteen, kun on aikaa vielä miettä

• tarttuminen kaikkein näkyvimpiin ongelmiin
ongelmat on priorisoitava niiden merkittävyyden 

mukaan hoidettava ongelmien todellisia syitä eikä
vain näkyviä oireita

• uusien ideoiden näännyttäminen 
päättämättömyydellä

projektin vetäjälle JA työntekijöille on annettava 
oikeudet ja velvollisuudet tehdä tarvittavia päätöksiä
projektin eteneminen ei saa jäädä tiukan muodollisten 
hyväksyttämisprosessien jalkoihin
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Epäonnistumisen keinot III

• toteutettavuussuunnitelmista piittaamattomuus
– koska projektien kustannukset perustuvat pitkälti 

projektin alussa suunnittelussa tehtyihin päätöksiin 
(mukaanlukien päätös projektin toteuttamisesta), pitää 
näihin vaiheeseen panostaa riittävästi

• kieltäytyminen myöntää projektin epäonnistuminen
– epäonnistumisen kieltäminen antaa väärän esimerkin ja 

väärän käsityksen onnistuneista projekteista
– epäonnistumisen jälkien korjaamattomuus voi johtaa 

virheisiin jatkossa ja siten lisätä kustannuksia
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Epäonnistumisen keinot IV

• alaisten mikrojohtaminen
– johtamisen periaatteet eivät saa kahlita alaisten 

luovuutta ja vapautta toteuttaa työ parhaaksi 
katsomallaan tavalla

• katselmusten tekemättä jättäminen 
(epäonnistumisten jälkeen)
– menneisyydestä ongelmista ja virheistä voi oppia 

tulevaisuutta varten, jottei niitä tarvitse toistaa 
seuraavissa projekteissa

– projektin päätöskatselmuksen havainnot eivät kenties 
hyödytä nykyistä projektia, mutta ne tulevat koko 
organisaation hyödyksi
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Epäonnistumisen keinot V
• projekteihin liittyvien vastavuoroisuuksien ja 

lopputuloksen ristiriitaisuuksien 
ymmärtämättömyys
– projektit eivät toimi umpiossa
– projektin lopputuloksen osaset ovat riippuvaisia 

toisistaan, eivätkä välttämättä aina toteutettavissa 
kokonaisuudessaan maksimaalisesti

• poliittisen tarkoituksenmukaisuuden päästäminen 
määräämään tärkeitä projektipäätöksiä
– projektin tavoitteet ovat tyypillisesti pysyvämpiä ja 

pitkäaikaisempia kuin poliittiset arvostukset
• heikon projektipäällikön valinta

– heikko projektipäällikkö voi saada hyvänkin tiimin 
epäonnistumaan, kun taas hyvä projektipäällikkö voi 
saada huonomman tiimin yllättämään 
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Projektiryhmän sisäisiä 
häiriötekijöitä I (A: 112-113)

• matriisiorganisaatiosta syntyvät ristiriidat
• huono tiedonkulku
• työpanosten huono integrointi
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Projektiryhmän häiriötekijöitä II

• matriisiorganisaatio
– henkilöstön jatkuvuuden puuttuminen

alhaisempi työteho projektien käynnistyessä
perehtyminen uuteen projektiin ja sen edellyttämiin 
työmenetelmiin
alhainen sitoutuneisuus projektin alussa

– projektipäällikkön heikko kontrolli 
henkilöstöresursseista

useiden funktioiden työntekijöitä yhdistävät tiimit
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Projektiryhmän häiriötekijöitä III
• huono tiedonkulku

– tehokas tiedonkulku on välttämätöntä projektin 
onnistumisen kannalta
tiedottamista pidetään itsessään tavoitteena eikä

pelkästään toimintatapana mitä enemmän tiedotetaan 
turhaan tai varmuuden vuoksi, sitä enemmän ryhmän 
sisäiset kommunikaatiokanavat tukkeutuvat
tiedonkulun byrokratisoiminen: tiedon kuljettaminen 

virkatietä pitkin useiden henkilöiden kautta kunnes se 
saavuttaa kaivatun vastaanottajan tietoa tarvitsevat 
kokonaisuudessaan useimmissa tapauksissa vain sen 
alkuperäinen lähettäjä ja lopullinen vastaanottaja
viestin muuttuminen sen kulkiessa työntekijältä toiselle
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Projektiryhmän häiriötekijöitä IV
• työpanosten huono integrointi

– ohjelmointiprojekteissa osien testaus ja debuggaaminen 
saattaa viedä enemmän aikaa kuin itse yksittäisten 
osasten ohjelmointi
työn osien puutteellinen spesifiointi niin, että

integrointi edellyttää lisätyötä
työn osan muuttaminen niin, ettei siihen liittyviä 

spesifikaatioita muuteta ennen niitten toteuttamista, 
joten integrointi edellyttää lisätyötä
huonot kokonaisspesifikaatiot osituksineen projektin 

alussa
ylimalkainen muutosten hallinta
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Projektit ja ”politiikka” 
organisaatioissa I

• projektin eri sidosryhmien toiveiden 
tyydyttäminen
– julkilausutut ja –lausumattomat toiveet
– win-win –tilanteiden luonti sidosryhmille

miksi sidosryhmien kannattaa tukea projektin onnistumista

• politiikan motivaattoreita
– projektipäälliköt kilpailevat keskenään resursseista

resursseja (rahaa/ihmisiä) on aina vain rajallinen määrä
– vanha kunnon kateus
– johdon periaatteelliset näkemyserot organisaation 

kokonaisstrategiasta muutokset projektin 
organisatorisessa toimintaympäristössä
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Projektit ja ”politiikka” II

• organisaation johdon tuen tärkeys
– parhaiden mahdollisten resurssien saaminen projektille

• projektitiimin sitouttamisen tärkeys
– projektipäällikkö on korkeintaan yhtä hyvä kuin 

tiiminsä
• asiakkaan hyväksynnän varmistaminen

– pelkästään sovittujen spesifikaatioiden toteuttaminen ei 
riitä asiakkaan on myös koettava, että lopputulos on 
hyväksyttävä asiakkaan pitäminen projektissa 
mukana alusta lähtien
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Projektin työntekijöiden eri 
taustat

• eroja käsityksessä siitä, miten asiat tehdään 
”oikein”

• näkemyksiin vaikuttavia tekijöitä
– eri koulutustaustat: insinöörit vs. humanistit
– eri kansalliset kulttuurit: suomalaiset vs. ruotsalaiset
– ikäerot tai erot elämäntilanteessa: sinkku vs. lapsiperhe
– sukupuolierot?
– eriasteiset kokemukset muista organisaatioista
– erilaiset persoonallisuustyypit: ristiriitojen sietäminen 

vs. välttäminen
• haasteena kääntää erot hyödyntämään projektia ja 

sen päämääriä
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Yhteenveto – projektitoiminnan 
”opetuksia” I

• menestyksekäs projektitoiminta 
kokemuksellisena viisautena eli sanontoina

• Viisas mies, joka tuntee sananlaskut, pääsee 
sovintoon vaikeuksien kanssa (Joruba)

Kuusi 1954: Sananlaskut ja puheenparret)
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Opetuksia II: projektien luonne 
(Kuusi 1993: Maailman 

sananlaskuviisaus)
• Millä ei ole alkua, ei ole loppua (Suomi)

– projektin on oltava ajallisesti rajallinen
• Tuhannen mailin matka alkoi yhdestä askeleesta 

(Kiina)
– työtä ei voi tehdä tehokkaasti osittamatta sitä

• Ei räätäli valitse kangasta (Swahili)
– asiakas määrää projektin tavoitteet ja niiden laatutason

• Ei laskua tehdä ilman isäntää (Länsi-Eurooppa)
– projektilla on aina oltava omistaja eli maksaja
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Opetuksia III: projektien 
suunnittelu

• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
– projektin kustannuksista 85% määräytyy jo 

suunnitteluvaiheessa
• Tyhmä joutuu tekemään työn toistamiseen 

(Burma)
– huonon suunnittelun ja heikon tiedonkulun johdosta 

joudutaan tekemään epäyhteensopivia tuotteen osia 
uudestaan

• Ei kahden työtä teetetä yhdellä (Bemba)
– projektin resurssikäyttösuunnitelmien on oltava 

realistisia
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Opetuksia IV: suunnittelu (jatk.)

• Yksi mies voi vastata tuhatta (Englanti)
– ihmisten työtehoissa voi olla suuriakin eroja

• Ei ole aikaa tehdä hyvin, mutta on aikaa korjata
(Järvenpää)
– korjaaminen maksaa aika enemmän kuin tekeminen 

alunperin oikein

• Neljätoista virkaa, viisitoista vahinkoa (Ruotsi)
– mukanaolo liian useassa projektissa vahingoittaa niitä 

kaikkia
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Opetuksia V: riskien hallinta

• Laske menetyksesi ennen kuin lasket voiton 
määrän (Libanon)
– riskien identifionnin ja kvantifioinnin tärkeys projektia 

suunniteltaessa ja käynnistettäessä
• Ei pidä ryhtyä yritykseen, joka ei ole vietävissä 

loppuun (Joruba)
– riskien kvantifioinnin tärkeys

• Ei kaikkia munia yhteen koriin
– projektin kriittisimpiä vaiheita varten on oltava 

varasuunnitelmat
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Opetuksia VI: riskien hallinta 
(jatk.)

• Kun hevonen on jo kuilun päällä, on myöhä 
kiristää ohjaksia (Kiina)
– varasuunnitelmat on tehtävä ajoissa

• Vanha härkä kyntää suoraan
– vanhoissa ratkaisuissa ja teknologioissa on 

puolensa
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Opetuksia VIII: toiminta 
ongelmatilanteissa

• Kun virhe on tunnustettu, se on puoliksi hyvitetty 
(Swahili)
– riskeihin pitää päästä puuttumaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa; virheen piilottelu on pahempaa 
kuin sen myöntäminen (ideaalissa yhteisössä)

• Menee sutta pakoon, törmää karhuun (Suomi)
– virheitä ei kannata paeta, sillä ne vain pahenevat

• Ei leikattua leipää yhteen saa (Suomi)
– mitä myöhäisemmäksi projekti on edennyt, sitä 

vaikeampaa on muuttaa projektin lopputulosta



241

Opetuksia IX: tehokas 
projektitiimi

• Kahdella yksimielisellä on kahdentoista 
hajallaan olevan voima (Mongolia)
– projektiryhmä on tehokkaimmillaan, kuin sen 

jäsenillä on yhteinen tavoite
• Suutari pysyköön lestissään

– ei ole hyvä jos projektipäällikkö joutuu 
samanaikaisesti sekä johtamaan projektia että 
toteuttamaan osaa siitä
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Opetuksia X: päättäminen
• Herroille ja narreille ei pidä näyttää keskentekoista työtä 

(Eurooppa)
– eri sidosryhmille kannattaa tuottaa erilaisia raportteja eri 

aikaväleillä
• Hepo syö mitä härkä tienaa (Armenia)

– projektin laadun kehittämisestä hyötyvät pikemminkin seuraavat 
projektit kuin oma

• Sotamiehet käyvät taistelun ja upseerit ottavat kunnian 
(Heprea)
– kunnia projektin onnistumisesta on jaettava kaikkien siihen 

osallistuneiden kesken
• Kun talo on valmis, puuseppä unohdetaan (Punjabi)

– projektin lopussa on muistettava tekijöitä kaikkien
palkitseminen



Projektien menestyksellinen 
hallinta on taito, ei eksakti tiede
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Muistutukset

• tentti tässä salissa ma 29.3. kello 16-18
• uusintatentti humanistisen tiedekunnan 

tiedekuntatentissä ke 5.5., ilmoittautuminen 
tenttikuorella viimeistään ma 26.4. 
mennessä

• harjoitustöiden palautus pe 26.3.
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Tenttimateriaali
• Artton kirjasta seuraavat kohdat:

• 1: 2-3, 5-8
• 2: 3-4
• 3: 1, 3-4
• 4: 1, 7
• 5: 1-5
• 6: 1-8
• 7: 1.3-1.4, 2-8
• 8: 1-8
• 9:1-4, 6
• 11: 1, 4, 6
• 12: 1,3-4 

• Luennot (materiaali kurssin verkkosivuilla):
• http://www.ling.helsinki.fi/kit/2003k/ctl310pro/material.html
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Ctl310pro
Projektityöskentely

Antti Arppe
Päätöskalvo

• Kysymyksiä?
• Ehdotuksia ensi luentokierrosta varten
• Palautelomake


