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Miksi viestintä ja 
projektinhallinta?
1. Tulevaisuudessa työelämä vaatii yhä enemmän henkilökohtaista vastuun 

ottamista ja itsensä johtamista. Tarvitaan osaajia, jotka luovalla tavalla 

yhdistävät eri aloja ja osaamisalueita.

2. Projektimaiseksi muuttuva työ vaatii kykyä sietää epävarmuutta ja jatkuvia 

muutoksia. Tulevaisuudessa työskentelemme monimutkaisissa verkostoissa 

ja tilanteissa, joihin ei ole valmiita menetelmiä.

3. Digitaaliset työkalut ovat muokanneet yhteistyön tekemisen tapoja ja ovat 

melkein kaikilla aloilla käytössä. Teknologia on luonteva osa työnteon arkea, 

mutta työssä säilyy myös paljon ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. 
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Liiketoiminta
muodostuu yhä
useammin projekti-
liiketoiminnasta.

Projektien
johtaminen ja 
projekteissa
toimiminen ovat
yhä keskeisempiä
työelämän taitoja.
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Kurssikirjallisuus

• Artto, K.A., Martinsuo, M. and 

Kujala, J., 

2006. Projektiliiketoiminta (Vol. 2). 

WSOY.

• Luentokalvot sekä muu opettajan 

osoittama materiaali
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Seuraavat 2 viikkoa:

Luento 1: Projektinhallinta ja ketterät menetelmät 

Luento 2: Digitaalinen liiketoimintaympäristö ja 

uudet liiketoimintamallit (Keynote: 

Työelämäasiantuntija Niina Pitkänen, Teaching

Lab)

Pienryhmä 1: Business model canvas ja 

projektisuunnitelma
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Kurssin 
palautukset

Projektinhallintatesti 
(yksilötehtävä, 10 %)

Projektisuunnitelma 
(tiimitehtävä, 20 %)

Taustatutkimus 
(yksilötehtävä 1 ja 2, 

yhteensä 30 %)

Projektitehtävän 
tulosten esittely 

(tiimiesitys, 20 %)

Toteutettavuusanalyysin 
raportti (tiimitehtävä, 20 

%)

Yksilötehtävät 40%
Tiimitehtävät 60%



Projektitehtävä
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Toimialat murroksessa

Monet perinteiset toimialat ovat digitaalisen murroksen

kynnyksellä tai digitaalinen murros on jo kovaa vauhtia 

käynnissä

Digitaalinen murros on saanut alkunsa asiakkaiden 

muuttuneista odotuksista ja teknologioiden 

mahdollisuuksista palvella heitä paremmin

Markkinointi, myynti, tuote- ja palvelukehitys, 

asiakaspalvelu, sisäinen ja ulkoinen viestintä, talous- ja 

henkilöstöhallinto, rekrytointi
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Projektitehtävä

Kurssin aikana toteutetaan tiimissä projekti, jonka 

tarkoituksena on konkreettisesti perehtyä projektinhallinnan ja 

viestinnän keskeisiin osa-alueisiin

Sinä ja tiimisi olette projektitoimittajan myyntiryhmä, jonka 

tehtävä on tunnistaa valitussa yrityksessä projektimahdollisuus 

ja siten tarjota yritykselle ratkaisua sen liiketoiminnan 

kehittämiseen.

Tavoitteena on osallistua tarjouskilpailuun, saada myytyä 

projekti yritykselle ja luoda toimiva asiakassuhde (Ks. 

tarkemmin Artto ym. 2008, luvut 3.1–3.4.) 
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Valitkaa 
toimiala
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Kauppa: Miten ihmiset tekevät ostoksia 
nyt ja tulevaisuudessa? 

Terveys: Miten ihmiset pitävät huolta 
terveydestään nyt ja tulevaisuudessa? 

Pankki: Miten ihmiset käyttävät 
pankkipalveluita nyt ja tulevaisuudessa? 

Liikenne: Miten ihmiset liikkuvat nyt ja 
tulevaisuudessa?



Lukuläksy

”The Five Trademarks of Agile 

Organizations” 2017 (McKinsey)

Löytyy MyCoursesista !!
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Projektinhallinta-testi, 
DL su 3.11.

Projektinhallinta-testi toteutetaan MyCoursesissa omalla ajalla. Testissä on 20 monivalintakysymystä ja aikaa
vastata on 30 minuuttia. Valitse aina vaihtoehto, joka on eniten oikea. Testi käsittelee kirjan Artto, K.A., Martinsuo, 
M. and Kujala, J., 2006. Projektiliiketoiminta (Vol. 2). WSOY. kappaletta 2. Projektiliiketoiminnan lähtökohdat (s. 

13-51) sisältöjä, sekä ensimmäisellä luennolla käsiteltyjä sisältöjä.
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Luennon 
teemat
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MIKÄ ON 
PROJEKTI?

PROJEKTIN 
ELINKAARI

PROJEKTIN 
SUUNNITTELU

SIDOSRYHMÄT PROJEKTIMALLIT PROJEKTITEHTÄVÄ



1: Mikä on 
projekti?
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Projektin määritelmä

Projekti on joukko ihmisiä ja muita 

resursseja, jotka on tilapäisesti koottu 

yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää.

Lähde: Ruuska, K. (2007). Pidä projekti hallinnassa.Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 19



Projektiliiketoiminta

1. Projektiliiketoiminta voi merkitä 

ratkaisujen toimittamista asiakkaalle

2. Projektiliiketoiminta voi merkitä oman 

liiketoiminnan ratkaisujen kehittämistä

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 20



Projektille 
tyypilliset 
piirteet

Tavoite: selkeä tavoite tai joukko 

tavoitteita, projekti päättyy kun tavoitteet 

on saavutettu

Elinkaari: projektilla täytyy olla 

etukäteen määritelty päätepiste

Itsenäinen kokonaisuus: projekti on 

rajattu kokonaisuus

Ryhmätyöskentely: ryhmän jäsenet 

voivat edustaa eri yksiköitä tai yrityksiä

Riski ja epävarmuus: kuuluvat 

projektityön luonteeseen

Vaiheistus: projektissa on useita eri 

vaiheita kasvusta kypsymisen kautta 

kuihtumiseen

Ainutkertaisuus: kahta samanlaista 

projektia ei ole, ihmiset ja 

ympäristötekijät muuttuvat ajassa

Muutos: projekti kokee elinkaarensa 

aikana lukuisia muutoksia

Seurannaisperiaate: meneillään 

olevassa projektin vaiheessa ei 

varmuudella tiedetä mitä seuraavassa 

vaiheessa tapahtuu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 21Lähde: Choudhury, S. (1988). Project Management.



Projektinhallinta on:

Suunnittelua

Päätöksentekoa

Toimeenpanoa

Ohjausta

Koordinointia

Valvontaa

Suunnan näyttämistä

Ihmisten johtamista
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Projektinhallinnan 
tarkastelu
Projektinhallintaa voidaan tarkastella projektit läpitunkevina 

tietoalueina ja prosesseina, jotka koskevat projektien 

menestyksen kannalta tärkeiksi tunnistettuja asioita ja 

käytäntöjä.

Projektinhallintaa voidaan tarkastella yksilöiden, lähinnä 

projektipäälliköiden osaamisina ja ominaisuuksina, joita on 

havaittu tärkeiksi projektin onnistumisen kannalta.

Projektinhallintaa voidaan tarkastella ohjeina, työvälineinä tai 

dokumentaationa, joihin on rakennettu projektien 

toteuttamisen kannalta oleellisia asioita.

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 23



Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 24Source: Gartner, 2018.



Miksi projektitoiminta?

Projektimaisesti organisoitu toiminta lisääntyy monilla aloilla ja 

projektinhallinnan tarve korostuu organisaatioissa

Projektien avulla voidaan parantaa toiminnan ohjautuvuutta ja mitattavuutta

Projektit ovat selkeän tulossuuntautuneita

Projektitoiminnan keinoin mahdollista kehittää organisaatiota strategisesti

Projekteja hyödynnetään organisaatioiden kehittämisessä - kustannusten 

alentaminen, laadunvarmistus, uudet tuotteet ja palvelut, kannattavuuden 

parantaminen

Läheskään kaikilla organisaatioilla ei ole systemaattista lähestymistapaa 

projektien johtamiseen ja hallintaan

Lähde: Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 25



Projektityön hyödyt
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Voimavarat ja 
asiantuntemus 

voidaan kohdentaa 
selkeiden tavoitteiden 

mukaisesti

Organisaatiosuhteet 
ovat mutkattomat 
(projektipäällikkö-

projektiryhmä)

Valtaa ja vastuuta 
voidaan jakaa

Työmotivaatio 
lisääntyy uusien ja 

haasteellisten 
tehtävien myötä

Tiedonkulku 
yksinkertaistuu ja 

tehostuu

Huomio kiinnitetään 
tuloksiin eikä 
työrutiineihin



Erilaisia projekteja
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Uusien tuotteiden 
tai palveluiden 
kehittäminen

Uuden 
liiketoimintamallin 

suunnittelu ja 
käyttöönotto

Organisaation 
rakenteen muutos

Organisaation 
kulttuurin muutos

Tietojärjestelmän 
kehittäminen

Kampanjan tai 
tapahtuman 

toteuttaminen
Rakennusprojekti



Historiallisia projekteja

Historiallisia projekteja Projektinhallinnan kehittyminen

Pyramidien rakentaminen “Luominen” - rakentamistyön koordinointi

Viikinkien retket “Valloittaminen” - eteneminen, strategia ja 

operatiivinen taso

1500-1700-lukujen kauppasopimukset “Ongelmanratkaisu” - parempiin ratkaisuihin 

pyrkiminen ja ongelmanratkaisu 

liiketoiminnan näkökulmasta, toiminnan 

tehostaminen yhteistyöverkkoja 

kasvattamalla

Teknisen kehityksen projektit, esim. 

Puhelinjärjestelmän kehittämien

“Kehittäminen” - tuotteen, tavoitteen, 

markkinamekanismien ja toimintatavan 

muuttaminen

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 28



Projektin-
hallinnan

kehittyminen

Vuosikymmen Ajankohtaiset teemat

1950 Hallinto, ostot, suunnittelu

1960 Aikataulun hallinta, projektihallinnan 

järjestelmät

1970 Organisointi, johtajuus, tiimit

1980 Mallit ja tietotekniset sovellukset, laatu

1990 Prosessit, tieto- ja viestintäteknologiat, 

verkostoituminen

2000 Yhteistyömallit, virtuaaliset 

organisaatiot, luovuus, oppiminen

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta.



Projektinhallinta on 
sekä asioiden että

ihmisten johtamista.
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Toteutusprosessi + ohjausprosessi
= projektinhallinta

Projektinhallinta = oikeita asioita
oikealla tavalla
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2: Projektin
elinkaari
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Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 33



Lähde: Project Management Institute, Inc. (2013). Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 34



Elinkaaren 
vaiheet

Alussa tyypillisesti kustannuksia ja 

henkilöstöä vähemmän

Tarve lisääntyy toteutusvaiheessa

Riskit ja epävarmuus korkeinta projektin 

alkuvaiheilla ja vähenevät projektin 

edetessä

Lähde: Project Management Institute, Inc. (2013). 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 35



Lähde: Project Management Institute, Inc. (2013). Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 36



Projektin päämäärä

Projektin päämäärä on tulevaisuuden tila, 

johon projektin toteuttamisella pyritään.

Projektin kolme tavoitetta ovat: mitä tehdään 

(laajuustavoite, tuote), mitä tehdään 

(aikatavoite) ja millaisin 

kustannuksin/resurssein tehdään ja kuka 

tekee (kustannustavoite).

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 37



Projektin tavoitteet

Laajuustavoite

• Suunnitelmien ja 
spesifikaatioiden noudattaminen.

• Laajuustavoite kuvataan 
projektin tuloksena 
toteutettavana tuotteena ja sille 
asetettavina vaatimuksina.

• Laajuustavoite sisältää tuotteen 
tekniset, toiminnalliset ja 
laadulliset ominaisuudet.

• Projektin tuote on ratkaisu, jolla 
projektin päämäärä saavutetaan.

Aikatavoite

• Projektilla on ennalta määritelty 
aikataulu, joka kertoo milloin 
projektin tulee olla valmis.

• Aika on projektille selvästi 
rajoite: kalenteriaikaa ei voi 
venyttää.

• Yksittäisten tehtävien vaatimaan 
aikaan voidaan vaikuttaa 
resursseja lisäämällä tai 
käyttämällä kokeneempia 
osaajia.

Kustannustavoite

• Projekti tulee toteuttaa ennalta 
määritetyssä budjetissa.

• Budjetista voidaan suoraan 
johtaa tavoitteita myös projektin 
resurssien käytölle.

• Muillekin resursseille kuin 
rahalle laaditaan budjetteja, 
esimerkiksi työtuntibudjetti.

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 38



Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 39



Projektin lopputulos
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Lopputulos voi 
sovellusalueesta riippuen 

olla mitä tahansa 
voimalaitoksen ja 

strategiakonseptin väliltä

Projektin lopputulos ei ole 
aina konkreettinen tuote, 
se voi myös olla ratkaisu 

johonkin ongelmaan

Projekteja käytetään mm. 
muutosjohtamisen 

apuvälineinä



3: Projektin
suunnittelu
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Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma on projektin toiminnan kannalta keskeinen 

asiapaperi

Projektinhallinta ja projektin onnistumisen arviointi perustuvat 

projektisuunnitelmaan

Projektisuunnitelmassa määritellään:

• Mitä projektin on saatava aikaan ja missä aikataulussa?

• Paljonko rahaa, henkilöitä ja muita resursseja käytettävissä?

• Mitä tiedonvälitys- ja dokumentointiperiaatteita projektissa 

noudatetaan?

Lähde: Ruuska, K. (2007). Pidä projekti hallinnassa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 42



Hyvän projektisuunnitelman 
ominaisuudet

Toteutuksen 
suunnitelma

Sopimus 
palveluntarjoajan 

ja asiakkaan 
välillä

Projektin 
budjetti

Projektin 
aikataulu

Oppimistyökalu

Dokumentaation 
ohjeistus

Viestinnän 
ohjeistus
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Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta.
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Laajuuden hallinta

Projektin laajuus on sama kuin projektin tuloksena 

toteutettava tuote

Laajuus käsittää tuotteen vaatimusmäärittelyn, 

ominaisuudet, toiminnallisuudet j suorituskyvyn

Laajuus on suorassa yhteydessä hyötyyn, jota asiakas tai 

toimittaja tavoittelee projektilla

Projektin laajuuden hallinnalla varmistetaan, että tuote 

täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se toteutetaan 

tehokkaasti, ilman ylimääräistä tai tarpeetonta työtä
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Työn määrittely

Mitattavia (etenemistä voidaan seurata)

Oleellisia kokonaisuuden kannalta (kokonaisuus hahmottuu osiensa yhdistelmänä)

Toisistaan riittävän riippumattomia (rajapintoja muihin tekijöihin mahdollisimman vähän)

Hallittavia (vastuut ja omistajuus saadaan kohdistettua)
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Työn ositus

Projektin laajuuden hallitsemiseksi on syytä jakaa projekti 

pienempiin, paremmin hallittaviin osakokonaisuuksiin

Projekti jaetaan ensin tehtäväkokonaisuuksiin ja 

tehtäväkokonaisuudet pienemmiksi osiksi ja tehtäviksi

Työn ositus tulisi jäsentää niin, että se edistää työn 

suunnittelua, toteutuksen seurantaa, kustannusseurantaa

ja projektiryhmän johtamisen tavoitteita

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 47



Projektinhallinta 
dokumentaationa

Lomakkeet - projektikuvaus, 
väliraportti

Ohjeet - projektin 
suunnitteluohje

Tarkistuslistat tai työpohjat -
tarkistuslista, sopimusrunko

Suunnittelun ja seurannan 
tekniikat - aikataulu, resurssien 

ja kustannusten hallintaa: 
Gantt-kaavio, S-käyrä, kriittisen 

polun menetelmä, 
tehtäväverkko

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 48



Riskienhallinta

Tunnistetaan riskit: Mikä projektissa voisi mennä pieleen?

Valitaan arvioitavat riskit: Mitkä niistä ovat todennäköisimmät 
ja vaikutukseltaan vakavimmat?

Mietitään ennakoimista: Mistä ko. riskit syntyvät ja miten ne 
voisi ehkäistä?

Sovitaan ehkäisevistä toimenpiteistä: Mitkä toimenpiteistä 
toteutetaan ja missä kohdin otetaan tietoinen riski?

Varaudutaan toteutuviin riskeihin: Miten toimitaan, jos riskit 
toteutuvat?

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 49



4: Sidosryhmät
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Tyypilliset sidosryhmät

Sisäiset sidosryhmät

• Projektipäällikkö

• Projektiorganisaatio

• Projektiryhmä

• Projektin toteuttavan yrityksen 

organisaatioyksikkö

• Asiakas

• Tilaaja

• Sponsori tai projektin omistaja

Ulkoiset sidosryhmät

• Toimittajat/palveluntarjoajat

• Viranomaiset

• Rahoittajat

• Media

• Yhteiskunta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 52



Projektin 
asiakas

Projektilla on aina asiakas, olipa kyse ulkoisesta 

toimitusprojektista tai sisäisestä investointiprojektista

Projektin asiakas on useimmiten yritys, jota saattaa edustaa 

nimetty henkilö tai jokin tietty ryhmä

Asiakas ja asiakkaan tarve on useimmiten syy koko projektin 

harkinnalle ja toteutumiselle

Ulkoisessa toimitusprojektissa asiakasta kutsutaan usein 

tilaajaksi

Oman yrityksen sisäisessä investointiprojektissa asiakas on 

yleensä projektin sponsori tai omistaja

Lähde: Artto, K et al. (2006). Projektiliiketoiminta.Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 53



Sidosryhmät ovat
yksilöitä, ryhmiä tai 

organisaatioita, joihin
projekti voi vaikuttaa tai 

jotka voivat vaikuttaa
projektiin.
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Sidosryhmien 
sitouttaminen

Hyvä viestintäilmapiiri

Aikaisempi luotettava yhteistyö

Synergiaedut, osaamisen jakaminen

Näkyvä ja koettu laatu

Projektijohtajan ammattitaito ja hyvä 

asenne

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 55



Lähde: Eden, C. & Ackermann, F. (1998). Making Strategy: The Journey of Strategic Management.Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 56



5: Projektimallit

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu



Mihin projektimalleja 
tarvitaan?

Projektimallin avulla jokaista projektia johdetaan 

yhtenäisellä tavalla alusta loppuun

Kuvaa projektin elinkaaren vaiheet

Määrittelee roolit riittävällä tarkkuudella

Projektin eri toimijat tietävät omat vastuunsa ja 

tehtävänsä projektissa

Johtamisen teho kasvaa
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Mitä hyötyä projektimallien 
käytöstä on?

Taloudellinen näkökulma

Projektien kestot lyhenevät, hyödyt 

nopeammin käyttöön

Projektien onnistumisaste kasvaa

Kustannukset pienenevät

Turhat riskit vähenevät

Asiakasnäkökulma

Asiakas saavat selkeän näkökulman 

prosessista ja kehitystyöstä

Asiakasohjautuvuus kasvaa

Asiakastyytyväisyys kasvaa, 

kilpailuasema paranee

Asiakas tunnistaa omat vastuunsa
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Mitä hyötyä projektimallien 
käytöstä on?

Sisäisten prosessien näkökulma

Ihmiset ymmärtävät paremmin 

toisiaan, kun toimintamallit ovat 

selkeät

Organisaatiossa syntyy 

vähemmän resurssikonflikteja

Kommunikaatio tehokkaampaa

Oppimisnäkökulma

Projektitiimin jäsenet jaksavat 

paremmin

Kyky reagoida muutoksiin kasvaa

Projektiosaaminen kehittyy
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Klassiset mallit
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Vesiputosmalli
(Waterfall)

Vaiheellinen ohjelmistotuotantoprosessi, jossa 

suunnittelu- ja toteutusprosessi etenee vaihe 

vaiheelta alaspäin kuin vesiputouksessa

Winston W. Royce (1970-luvulla)

Vesiputousmallin juuret ovat valmistusprosesseissa; 

hyvin strukturoituja ja vaiheistettuja prosesseja, 

joissa muutokset aiempiin vaiheisiin olivat joko hyvin 

kalliita tai jopa mahdottomia
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Ketterät mallit
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Ketterät menetelmät

Ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja 

it-projektien läpiviemisessä

Ketterä kehittäminen eli agile development on vaihtoehto 

perinteiselle vesiputousmallille

Tyypillisesti ketterä kehitys tapahtuu sprinteissä, joiden 

aikana it-projektin tarpeiden määrittely tarkentuu

Nykyään projekteissa käytetään myös paljon ketterien 

menetelmien ja vesiputousmallin yhdistelmää
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Ketterän kehityksen 
julistus (Agile Manifesto)

Arvostamme yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä 

ja työkaluja

Arvostamme toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa 

dokumentaatiota

Arvostamme asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja

Arvostamme muutokseen vastaamista enemmän kuin pitäytymistä 

suunnitelmassa

Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi 

mainittuja enemmän
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Lean toimintatapa

Lean tuotanto tai toimintatapa on filosofia, joka pitää 

turhana mitä tahansa toimintaa paitsi suoraa arvonluontia

asiakkaalle

Lean startup puolestaan viittaa toiminnan kehittämiseen 

nopearytmisellä tuotekehityssyklillä, jossa pyritään 

nopearytmiseen hypoteesin mittaamiseen ja 

todentamiseen ja sitä kautta onnistuneemman tuotteen 

kehitykseen ”leanisti” pienemmillä resursseilla
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Mitä on lean?

Lean-termi tulee Lean Manufacturing-mallista, jonka Toyota teki 

kuuluisaksi

Pyrkimyksenä hukkatyön (waste) poistaminen

Saavutetaan laatua, nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta

Leanissa eliminoidaan kaikki, mikä ei lisää arvoa

Työskennellään ainoastaan niiden asioiden parissa, jotka on ehdottomasti 

tehtävä sillä hetkellä

Antaa paljon arvoa tiimin toimimiselle yksikkönä

Tiimille luodaan puitteet toimia tehokkaasti ja luotetaan tiimin osaamiseen 

halutun lopputuloksen saavuttamisessa
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Arvonluonti leanissa

Arvon määrittämisen perustuminen asiakkaan 

näkemykseen

Arvoketjun tnnistaminen ja kaiken arvoa tuottamattoman 

toiminnan poistaminen

Arvoketjun perustaminen asiakkaan tarpeisiin 

perustuvaan imuohjaukseen

Työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen

Toiminnan jatkuva kehittäminen
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Hukkatyön karsiminen 
(7 Wastes of Lean)

1. Ylituotanto (overproduction)

2. Odottelu ja viivästykset (waiting)

3. Tarpeeton kuljettaminen (transporting)

4. Varastoiminen (inventory)

5. Ylikäsittely (overprocessing)

6. Laatuvirheet (defects)

7. Tarpeeton liikkuminen (motion)
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Waste is “anything other 
than the minimum amount 
of equipment, materials, 
parts, space, and workers’ 
time, which are absolutely 
essential to add value to 
the product.”

-Shoichiro Toyoda
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Mikä on Scrum?

Scrum on viitekehys, jossa tiimin jäsenet voivat ratkaista 

monimutkaisia ongelmia kehittäessään tuotteita luovasti ja 

tuottavasti mahdollisimman korkealla lisäarvolla

• Scrum on helppo ymmärtää, mutta erittäin vaikea hallita hyvin

• Ei ole tuotekehitysprosessi- tai tekniikka vaan viitekehys. Scrumin

sisällä voi käyttää useita erilaisia menetelmiä ja prosesseja

• Perustuu empirismiin. Empirismin mukaan tieto perustuu 

kokemukseen ja päätösten tekemiseen tunnettujen tosiasioiden 

pohjalta

• Empiirisellä prosessinhallinnalla on kolme tukijalkaa: Läpinäkyvyys, 

tarkastelu ja sopeuttaminen
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Scrumin toimijat
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Tuoteomistaja (Product owner)

Vastuussa tuotteen arvon ja kehitystiimin työn 
maksimoimisesta.

Vastuussa tuotteenkehitysjonosta.

On aina yksi henkilö, ei komitea. 
Tuoteomistaja on usein liiketoiminnan 

edustaja.

Kehitystiimi

Koostuu ammattilaisista, jotka muuttavat 
tuotteen kehitysjonon tuotteeksi. Ainoastaan 
kehitystiimin jäsenet osallistuvat kehitykseen.

Itseorganisoituvia ja monitaitoisia 
asiantuntijoita, joilla on kaikki tarvittava 

osaaminen ohjelmistotuotteen kehittämistä 
varten.

Vastuu kehittämisestä on tiimillä yhteisesti.

Scrum master

Vastaa siitä, että kaikki ymmärtävät ja 
noudattavat viitekehystä.

Tiimin palveleva johtaja.

Scrum-tiimin lähettiläs ulospäin. Auttaa 
sopeuttamaan toimintatapoja, jotta niistä 

saadaan mahdollisimman suuri hyöty tiimille.

Palvelee tuoteomistajaa.

Palvelee kehitystiimiä.

Palvelee organisaatiota.
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Projektinhallinnan
näkökulmasta: 

Mikä meni pieleen?
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Mikä meni pieleen?

Rakennuttamisesta vastannut konsulttiyritys ei pitänyt 

aikataulusta kiinni

Tiedonkulku oli katkonaista ja avoin 

kommunikaatiokulttuuri puuttui

Julkisuudenhallinta

Testauksille varattu epärealistinen aikataulu

Sidosryhmät (virkamiehet, poliitikot) eivät olleet kartalla

Rakennusalan riitaisa kulttuuri
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Onnistuneen projektin 
tunnusmerkit

Projekti saavuttaa ajalliset, laadulliset ja 

kustannukselliset tavoitteet (projektin rajoitteet)

Asiakas on tyytyväinen projektin lopputulokseen

Projekti saavuttaa asetetun päämäärän

Projektin onnistumista ei ole aina helppo mitata
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