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Hyvä projektisuunnitelma 

• Auttaa teitä rahoituksen hakemisessa 

• Realistinen resurssi-, aikataulu- ja kustannusarvio 

• Auttaa teitä onnistumaan varsinaisen projektin 
toteuttamisessa 

• Ohjaus tavoitteeseen 

• Suunnitelma tarvitaan, jotta tiedetään minne ollaan 
menossa ennen kuin lähdetään liikkeelle 



Projekti 

•  On itsenäinen ja tilapäinen työkokonaisuus 

•   Selkeä tavoite ja sisällön rajaus 

•   Organisaatio, resurssit, aikataulu ja budjetti  projektia 
varten  

•   Toteuttamissuunnitelma  
–  Alku, työvaiheet, loppu 

•  Projektimuotoisella työllä aikaansaadaan tuloksia 
kustannustehokkaasti varsinkin jos projekti edellyttää 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä.  
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Projektin toteuttamisprosessi 

Mitä pitää saada aikaiseksi kenelle? 

Suunnitelma siitä, miten määritellyt 
tulokset aiotaan aikaansaada 

Tekeminen suunnitelman mukaan. 
Seuranta ja ohjaus, hallitut muutokset 
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Projektin 
valmistelut 

Projektin 
märitys 

Toteutus-
suunnitelma 

Projektin 
toteuttaminen 

Projektin 
päättäminen 

Tulosten 
hyödyntäminen 

Esiselvitys, rahoitushakemus  

Tulosten todentaminen 

Valmis suunnitelma? 



Projektisuunnitelman tyypillinen asiasisältö 

•  Projektin määritys 
–  Tavoiteasettelu, mitä pitää saada aikaiseksi 
–  Tavoitteen rajaus ja ositus 

•  Osapuolet ja organisointi 
–  Roolit, vastuunjako, päätökset 

•  Resurssitarpeet 
–  Henkiset ja aineelliset 

•  Projektin budjetti 
–  Kustannusarviot ja rahoitussuunnitelma 

•  Toteuttamisen suunnitelma  
–  Päävaiheet ja niiden ositus 
–  Hankinnat  
–  Työmääräarviot ja aikataulu 
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Projektisuunnitelman tyypillinen asiasisältö 

•  Laatusuunnitelma, asiakastyytyväisyys 
–  Tulosten tekninen laatu 
–  Projektityön laatu 

•  Riskianalyysit, riskien hallinta 
•  Muutosten käsittelyn säännöt 
•  Projektin toteuttamisen ohjeistus 

–  Aloittaminen ja päättäminen 
–  Henkilö- ja työnohjauksen  pelisäännöt 
–  Dokumentointisuunnitelma  
–  Kommunikointisuunnitelma, kokouskäytäntö 
–  Työmenetelmät, työkalut 

•  Projektisopimus  

6 



Projektin kokonaistavoitteen määritys 

• Mikä projekti, projektin nimi?  

• Mikä on projektin lopputulos, päätavoite? 

• Mitä on saatu aikaiseksi kun projekti on valmis?  

• Eri sidosryhmien tulosodotukset? 

• Taustalla ymmärrys nykytilasta ja projektin tarpeesta 

• Projektin rajaus; mitä kuuluu, mitä ei – pitää sopia!  

• Kokonaistavoitteen perusteella projektin ositus 
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Esimerkkejä projektin tavoitteen määrityksistä 

Pohjois-Lapin perhokalastajan opas valmiina 
kevätmyyntiin 2010 

Kamera- ja tietotekniikkapohjainen kulunvalvonta-
järjestelmä  asiakkaamme tehdasalueelle käyttöönotettuna 
xx.xx.xx 

- Mitä pitää tehdä? 
- Mihin mennessä? 
- Todennettavuus, mitattavuus! 
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Digitointi-
projekti  

Aineiston 
valinta Digitointi  

Valmistelu Kuvaus  Tallennus  Testit  

Järj. testit Koe- 
näyttely 

Projektin detaljitaso - ositus 

Visuaalinen kuva projektin rakenteesta auttaa kommunikointia 
ja antaa ymmärrystä 
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Digitointi-
projekti  

Aineiston 
valinta 

Kohde- 
ryhmä 

Käyttö-
tarkoitus 

Valinta ja 
rajaus 

Digitointi  Järj. 
testit 

Koe- 
näyttely 

Projektin detaljitaso - ositus 

Määritys ja ositustyöhön kannattaa panostaa.      
Antaa projektille onnistumisen mahdollisuudet! 



Digitointiprosessi, päävaiheet 

•  Digitoitavan aineiston valinta 
•  Kohteen esille otto ja puhdistus 
•  Kohteen digitointi (skannaus tai digikuvaus) 
•  Mahdollinen kuvan käsittely ja työkopioiden teko 
•  Kohteen kuvailutietojen (metadatan) vieminen 

kokoelmahallintajärjestelmään 
•  Digitaalisen kohteen liittäminen 

kokoelmahallintajärjestelmään 
•  Aineiston palauttaminen alkuperäiselle paikalleen 





Projektin ositus, tavoitteen pilkkominen osiksi 

• Projektin tuloksen/tuotteen sisällön tarkka kuvaus 

• Mistä osatuloksista lopputulos muodostuu? 

• Tuotespesifikaatiot, -vaatimukset 

• Ominaisuudet, asiat 

• Tekniset vaatimukset, tunnusluvut, toteutus- ja 
käyttöympäristö 

• Laatuvaatimukset, standardit, suositukset 

• Lainsäädännölliset ja muut ulkoiset ja sisäiset reunaehdot 

• Rajaus yksityiskohdissa, mitä mukaan, mitä ei? 

• Todennettavuus, mitattavuus, hyväksymiskriteerit 
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Osituksen tarkoitus 
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• Osituksen tuloksena saadaan kuva 
• Mistä osatuloksista lopputulos muodostuu? 

• Mitä työvaiheita projektissa tarvitaan 

• Yhteisymmärrys detaljitasolla tilaajan ja toimittajan välillä 

• Projektin ositus on tarkemman suunnittelun eli  

• resurssi-,  

• työmäärä-,   

• kustannus- ja  

• aikatauluarvion pohjana! 



Projektin organisointi ja työnjako 
• Johto- (ohjaus-)ryhmä 

• Projektipäällikkö 

• Projektiryhmä 

• Ydinryhmä  

• kumppanit, toimittajat 

• Projektin hallintotyöt 

• Tarkoituksenmukainen projektiorganisaatio! 

• Selkeät vastuut päätöksenteossa ja tekemisessä 
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Projektin johtoryhmä 
Ketkä mukaan? 
Selvä intressi projektin onnistumiseen. Omat tulosodotukset. 
Tarvitsee projektiin sitoutuneen puheenjohtajan 

Rooli 
• Projektin aktiivinen edistymisen ja onnistumisen seuranta 

• Projektipäällikön tuki 

• Päätökset 

• lisää rahaa, resursseja, aikaa 

• muutoshallinta 
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Projektipäällikön rooli 

• Vastaa projektin johtamisesta tavoitteeseen sovittujen raamien 
puitteissa 

• Projektisuunnitelman tekeminen ja vaiheittainen täydentäminen 

• Asiantuntija/tekijä/valmentaja 

• Kommunikointi 

• myyjä/neuvottelija/ tiedonantaja 

• aikaansaaja  

• Delegoi, koordinoi, luottaa asiantuntijoihinsa 

• Antaa tehtävät ja valvoo niiden suoritusta 

• Pitää langat käsissä, tietää missä ollaan 

• Jatkuvaa päätöksentekoa ja päätösten aikaansaamista 
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Projekti  

Vaihe 1 Vaihe 2 

Tehtävä 
A 

Tehtävä 
B 

Tehtävä 
C 

Tehtävä 
D 

Vaihe 3 Vaihe 4 

Projektin henkilöresurssitarve osituksen pohjalta  

Osaamistarve? 

Löytyykö resursseja ja osaamista, omat tai vieraat? 
Koulutustarve? 
Henkilömäärän tarve vaihtelee projektin aikana 

Osaamistarve? Osaamistarve? Osaamistarve? 



Projektin muut resurssit ja kustannustekijät 
• Projektihenkilöstön tarvitsemat koneet, laitteet, tilat .. 

• Testausmahdollisuudet ja ajat 

• Ostot lopputuotteeseen , eli materiaali- ym. toimitukset 

• Töiden alihankinnat 

• Matkustaminen 

• Projektiryhmän koulutustarve 

• Asiakkaalta/tilaajalta tarvittavat tiedot, materiaalit 
•   .. 
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Työpaketit  

Tehtävätaso  

Projektin kustannusbudjetti 

Kustannukset arvioidaan osituksen mukaan tarkoituksenmukaiselle 
tasolle 

Saadaan arvio projektin kokonaiskustannuksista 

Kustannukset sijoitetaan osituksen mukaiseen projektiaikatauluun             
= Projektibudjetti.    

Mahdollistaa seurannan: 

- mitä tuloksia on aikaansaatu suunnitelmaan verrattuna 

- millä kustannuksilla budjettiin verrattuna? 
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Muutosten hallinta 

• Muutostarpeiden käsittelystä pitää sopia jo projektisuunnitelmassa 
• Keskeiset kysymykset 

• Mikä muutostarve, kenen ehdottamana? 
• Mikä ongelma, mistä syystä? 
• Muutoksen vaikutuksen arviointi 

• aikatauluun, resurssitarpeeseen, kustannuksiin .. 
• muutoksen pakollisuus? 

• Päätöstaso (johtoryhmä/projektipäällikkö?) 
• Muutoksen käsittelyn ja vaikutusten dokumentointi 
• Muutoksesta tiedottaminen 
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Projektin riskit? 
• Tavoite/aikataulu/resurssit 

• Projektiorganisaatio, henkilöt 

• Toimittajat  

• Tekniikka 

• ??? 

Riski, projektin epävarmuustekijä 
Voi mahdollisesti aiheuttaa negatiivisen  poikkeaman projektin tavoitteista 

Opi kokemuksesta,  aikaisemmista projekteista! 

Projektin riskianalyysit, potentiaaliset ongelmat 
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Projektin riskianalyysit 

• Arvioidaan/listataan mahdolliset tulevat ongelmat/riskit 
• Arvioidaan niiden todennäköisyys (suuri/keskisuuri/pieni) 
• Arvioidaan vaikutus projektiin jos tapahtuu (-”-) 
• Miten voidaan ennalta ehkäistä? Ehkäisytoimet? 
• Mitä tehdään jos tapahtuu? 

• toimenpidesuunnitelma 
• päätösvaltuudet 

• Riskianalyysi liitetään osaksi projektisuunnitelmaa 

Riskianalyysi kannattaa tehdä projektin määritysvaiheessa 
Riskimahdollisuudet seurataan säännöllisesti projektikokouksissa 
Pyritään myös tunnistamaan uusia riskejä 
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Projektin osituksesta aikatauluun 

• Ensin päävaiheet, isot työpaketit ja välitavoitteet 
• Saadaan karkea aikataulu 

• Ositus työtehtäviin, aika-arviot ja suoritusjärjestys 
• Yksityiskohtainen aikataulu 

• Huomioi 
• Henkilöiden käytettävyys projektiin 

• muiden resurssien saatavuus 

• Toimittajien aikataulut 

• Jotta saadaan realistinen aikataulu 

Iso hanke kannattaa jakaa osaprojekteiksi 
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Projekti  

Projektityön ositus aikataulua varten 

Ositus tehdään aikataulun kannalta tarkoituksenmukaiselle tasolle 
Alin taso = suoritettavat ja aika-arvioitavat työt 
Varmista, että kaikki tarvittavat työvaiheet on huomioitu! 

Päävaiheet  

Suoritettavat 
työt 



Projektin aikataulun tekeminen 

• Listataan projektiin kuuluvat kaikki tehtävät   

• Tehdään tehtäväkohtaiset aika-arviot  

• Määrätään tehtävien suoritusjärjestys ja keskinäinen riippuvuus 

• Mistä voidaan/pitää aloittaa? (tehtävä 1) 

• Mitkä muut tehtävät voidaan aloittaa samanaikaisesti? 

• Mikä tehtävä voidaan aloittaa kun tehtävä 1 on valmis? 

• Jatketaan kunnes tehtävien suoritusjärjestys on saatu kartalle 

• Esim. ryhmäaivoriihi työnä, tarralaput ja seinäpintaa työvälineenä 
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Projektin työvaiheet verkkokaaviona 

Työvaiheiden vuorovaikutukset huomioitu 

Työvaiheet sijoitetaan kalenteriin mahdollisimman realistisesti 

Aikataulu,  janakaavio 

A 

L 

K 

U 

L 
O
P
P
U

A

B

C

D

E

F

G

H
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Projektin aikataulu janakaaviona - Excel 



Projektin aikataulu janakaaviona – MS Project 



Aikataulujen tarkoitus 
• Tärkeä kommunikointiväline projektissa 

• Sitoutuminen projektin osapuolten kesken siihen, milloin asiat tehdään 

• Osatulokset  

• Lopputulos  

• Auttaa projektiin osallistuvia näkemään panoksensa kokonaisuuden osana 

• Riippuvuussuhteet muiden töiden kanssa 

• Työkalu projektin edistymisen seurantaan 

• Aikatauluista pitää olla yhteisymmärrys kaikkien osapuolten kesken 
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Projektityötä tukevat toimintamallit 

• Projektin suunnittelu- ja toteutusmalli 

• Malliin kuuluvat ohjeet ja dokumenttipohjat 

• Excel, MS project .. 

• Projektityössä tarvittavat 

• Kokous- ja raportointimenettely  

• Työkalut työn tekemiseen (IT-työkaluja, laitteita ..) 

• Projektitiimin yhteistyötä edistävät 

• Jaetut dokumenttikansiot 

• Jaetut kalenterit 

• Sähköposti-/viestintäkansiot 

Määritellään osana projektisuunnitelmaa! 
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Aseta tavoitteet, 
suunnittele 

Toteuta 
tehtävät 

Tee tarvittavat 
korjaus-
toimenpiteet 

Projektin 
ohjausympyrä 

Seuraa tuloksia 
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Projektin toteuttaminen 
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PP:n 
roolit 

Kommuni
-kointi 

Projekti-
kokoukset 

Sidos-
ryhmä-
tyyty-

väisyys 

Muutos- 
hallinta 

Tiimin 
yhteistyö 

Projektin 
pitäminen  
kurssissa 



• Projektin merkitys ja tavoitteet 

• Suunnitelman läpikäynti 

• Työn- ja vastuunjaon läpikäynti 

• Kommunikointi -, kokous- ja 
raportointikäytäntö 

• Kustannusseuranta 

• Projektia koskevat päätökset 

• Suoritetut riskianalyysit 

• Muutosten hallinta, ongelmien käsittely 

• Koulutustarve 

• Motivointia, keskustelua, yhteishengen 
luomista 

Projektin aloituskokous 
perehdyttäminen projektiin 

- Aihelista  

Osallistujina: 

- ohjausryhmä 

- projektipäällikkö 

- projektiryhmä 

- muita? 
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Projektin pitäminen kurssissa 
Jatkuvaa suunnittelua, priorisointia, seurantaa ja korjaustoimenpiteitä  

•  Eteneekö projekti suunnitelman mukaan? 
–  Vastaako välitulokset meidän ja toimeksiantajan käsityksiä? 
–  Olemmeko yhä aikataulussa? 
–  Pysymmekö budjetissa? 
–  Ovatko resurssiarviot pitäneet? 

•  Ennakointi – tulemmeko saavuttamaan tavoitteen suunnitelman 
mukaisesti? – tehtävät, resurssit, budjetti, aikataulu 
–  Mitä pitää varmistaa? 

•  Onko tapahtunut muutoksia jatkamisen edellytyksissä? 
•  Potentiaalisia ongelmia? 
•  Mitä oikaisuliikkeitä pitää tehdä? 
•  Projektipäällikkö tietää koko ajan missä mennään ja ennakoi tulevaa 
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Kommunikointitiet projektissa 

PP 

Ohjaus- 
ryhmä 

Muut 
sidosryhmät 

Asiakas Projekti- 
ryhmä 
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On hyvä sopia viestinnän raamit ja tavat 

- viestintäkanavat 
- viestinnän järjestelyt ja säännöt 
- projektin sisällä ja projektista ulospäin 
- tulevan käyttäjän huomioiminen 
- säännöllinen, jatkuva 
- Projektikansio, kommunikointikansio tarpeellinen 

Mahdollisimman avoin kommunikointi ja tiedon 
jakaminen ovat onnistuneen viestinnän osatekijöitä 
projektissa 



Projektikokoukset 
• Tärkeä osa projektin kommunikoinnin hallintaa 

• Milloin tarvitaan kokouksia, mistä syystä? 
• Säännölliset ja erityistarpeesta 

• Projektiryhmän/-pienryhmän kesken, ohjausryhmän kanssa 

• Kuinka usein? 

• Kokous voi olla tehokkain tapa 
• jakaa ja saada tietoa projektin etenemisestä 

• käsitellä ja ratkaista ongelmia 

• aikaansaada päätöksiä 

• Kirjallinen aihelista etukäteen, kenen pitää valmistella ja esittää 
mitäkin? 

• Mahdollisuudet kokoontua yhdessä? Verkko-kokoukset 

• Kokousten pöytäkirjat ovat tärkeä osa projektin dokumentaatiota 
 –mitä käsitelty, tehdyt päätökset, sovitut toimenpiteet 39 



Kokouksen esityslistan tärkeät 
• Projektin yleistilanne 

• Mitä valmista 

• Tulokset ja kustannukset suunnitelmaan verrattuna 

• Poikkeamat projektisuunnitelmaan nähden 

• Mitä edessä  

• Suunnitelman pitävyys? 

• Odotettavissa olevat poikkeamat, potentiaaliset ongelmat 

• Ennakoivat ja korjaavat toimenpiteet 

• Riskilistan läpikäynti ja uudelleenarviointi 

• Päätökset, sovitut toimenpiteet 
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Projektin asioiden dokumentointi, projektikansio 
- Projektisuunnitelma kokonaisuudessaan 

- Projektikokousten (projektiryhmä, johtoryhmä) pöytäkirjat 

- Tilanneraportit 

- Muutosten käsittely 

- Lisätyötilaukset 

- Katselmointipöytäkirjat  

- Projektin tulosten dokumentointi 

- Projektin loppuraportti 

-   

Dokumentaatiosta huolehtiminen on projektipäällikön turva! 
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Projekti elää, tulee ongelmia/muutostarpeita 
• Asiakkaan lisä-/muutostarpeet 

• Kehitettävän tuotteen ominaisuuslista 

• Projektin edellytykset muuttuvat 

• Yllättävät resurssiongelmat, henkilövaihdot 

• Aikataulu venyy 

• Rahoitus loppuu 

Projektipäällikön ja johtoryhmän tulee nähdä muutostarpeet ja 
reagoida 
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Yhteistyön sujuvuus projektissa 

• Organisointi, oikeat henkilöt tehtäviin  
• Osaamisen hyödyntäminen, motivointi 

• Töiden priorisointi ja jakaminen 
• Tavoitteiden, roolien ja vastuiden pitää olla selkeät 
• Kommunikoinnin ja raportoinnin toimivuus 

• Tulokset, ajanhallinta, kustannukset, yhteisymmärrys 
• Projektitiimissä ja sidosryhmien kanssa 

• Ryhmätyö voi olla oleellinen osa projektityötä 
• Projektipäällikkö johtaa projektia 

• asioiden ja ihmisten johtamista 
• projektipäälliköllä pitää olla selkeät, sovitut valtuudet 

• Kullakin projektitiimin jäsenellä on oma sovittu tehtävä, rooli ja 
vastuu 
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Projektin päättäminen 
• Projektiryhmän sisäinen loppukatselmointi 

• projektin onnistuminen alkuperäiseen tavoitteeseen ja tarkoitukseen 
nähden 

• päätöskriteerien varmistaminen, määritellyt tehtävät suoritettu 

• Asiakkaan/tilaajan  hyväksyntä,  mitä pitää olla luovutettuna/annettuna? 

• aineisto, ohjelmisto, raportti, dokumentaatio .. 

• Koulutus 

• Oppimisnäkökulma 

• Miten siirretään kokemukset ja hyvät käytännöt seuraaville 
projekteille? 

• Oma oppiminen ja sen hyödyntäminen 

• Projektin päätösraportti? 
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Laadunhallinan periaate - Jatkuva parantaminen 

Suun- 
nittele 

Toteuta Arvioi 

Paranna 

Projektityömalli 

Laatu on suhteellinen käsite, jonka arviointikriteerit riippuvat tilanteesta ja 
asetetuista tavoitteista. Asiakas on laadun lopullinen arviomies. 

Laatu on todettua yhdenmukaisuutta vaatimusten kanssa 

Projekteissa laatu tarkoittaa tulosten vastaavuutta tavoitteisiin projektin 
kaikissa vaiheissa  45 
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Projektin laatusuunnitelma  

Checkpoints  
• Välitulosten/lopputuloksen tekninen/toiminnallinen laatu  

• Vastaavuus määrityksiin, hyväksymiskriteerit! 
• Projektityön laatu 

• Aikataulussa ja budjetissa pysyminen 
• Hyvä projektisuunnitelma! 

P   R  O  J  E  K  T  I 



Miksi projektit epäonnistuvat? 
• Heikko johtamisprosessi (johtoryhmä, projektipäällikö) 

• Määrittelyyn ja suunnitteluun ei panostettu tarpeeksi 

• Tehoton kommunikointi 

• Hallitsemattomat muutokset 

47 

Jälkiarvioinnin, projektista oppimisen kysymyksiä 
• Saavutimmeko tavoitteet? 

• Mitä teimme hyvin? 

• Mitä olisi voitu tehdä paremmin? 

• Pitikö aikataulu, pysyttiinkö budjetissa? 

• Miten yhteistyö sujui projektin sisällä ja ulkopuolella? 
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Projektikirjallisuutta: 

Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja 
ISO 10006: Opastus projektien laadunhallintaan 
Scott Berkun: Projektihallinnan taito 
Sami Kettunen: Onnistu projektissa  
Kai Ruuska: Pidä projekti hallinnassa 
Karlsson/Marttala: Projektikirja. onnistuneen projektin toteuttaminen.  
PMI/ Projektiyhdistys 


