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Projekteja on tutkittu usein muissa konteksteissa, kuin ohjelmistoalan näkökulmasta. Niiden tutki-

mukset yleensä myös keskittyvät projektiorganisaation operatiivisten toimintojen järjestämiseen. Täs-

tä johtuen, tämä tutkimus keskittyy ohjelmistoalalla toimivan projektiorganisaation projekteihin. Tar-

kemmin tutkimuksessa halutaan tutkia organisaation sisäisten osastojen välillä tapahtuvaa integraatio-

ta, kun tarkastelun suunnaksi otetaan myynnillinen näkökulma. Integraatiosta halutaan löytää sen me-

kanismit, miten se rakentuu, ja sen muotoon vaikuttava aikajana. 

 

Tutkimuksen strategiana on laadullinen tutkimus. Tutkimusotteena käytetään tapaustutkimusta, joka 

keskittyy yhteen ohjelmistoalan yritykseen sekä sen tapoihin järjestää myynti- ja operatiivisen osaston 

integraatiokäyttäytymisiin liittyvät mekanismit. Empiria on toteutettu tekemällä nauhoitetut puoli-

strukturoidut teemahaastattelut. Nauhoitukset ovat litteroitu, sekä tulosten analysoinnissa aineistoa on 

luokittelu ja yhdistely samankaltaisiin näkökulmiin. Näiden pohjalta empiirisiä löydöksiä on tulkittu, 

peilaten niitä teoriaosuudesta saatuihin näkökulmiin. Käytetyt tutkimusmenetelmät tekivät mahdolli-

seksi pääsyn tutkimuksen tutkimustavoitteisiin. 

 

Ohjelmistoprojektiorganisaation mekanismeiksi osastojen välisessä integraation rakentumisessa näh-

tiin kuuluvan myyntifunktio, operatiivinen funktio, asiakas, tieto sekä resurssit. Siihen kuuluvat myös 

suhteet, jotka ovat näiden toimijoiden välissä. Suhteissa tapahtuva liike voi olla myös kaksisuuntaista, 

eli eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

 

Integraation aikajana on lähes koko projektin kestävä prosessi, ja se pitää sisällään myynnin, operatii-

visen ja jälkimarkkinoinnin vaiheet. Siihen kuuluu oleellisesti myös johtamisfunktio, jolla kontrolloi-

daan sen kestoa. Keskeistä integraation aikajanassa on ymmärtää, että myyntifunktio ja operatiivinen 

funktio toimivat rinnakkain. Myyntifunktiolla on ensin alussa suurempi rooli, josta vastuu siirtyy ope-

ratiiviselle funktiolle projektin toteutuksen ajaksi. Loppua kohden myyntifunktion rooli jälleen kas-

vaa, koska se ottaa hoitaakseen projektin jälkimarkkinoinnin.  

 

Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää tehostamaan yrityksien integraatioprosesseja. Integ-

raation mekanismien ja aikajanan avulla, tulee etsiä tapoja, miten pystytään optimoimaan integraatiota 

tehokkaammaksi. Tulee kuitenkin huomata, että on tapausyrityksen luoneesta johtuen, näillä tekijöillä 

on nähty olevan vaikuttavuutta vain pienessä ohjelmistoalanyrityksessä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Teknologian kehittyessä ohjelmistoteollisuus on kasvanut yhä laajemmaksi ja katta-

vammaksi toimialaksi. Nykyään yrityksien on lähes mahdotonta toimia paikallisilla 

tai globaaleilla markkinoilla, mikäli niillä ei ole käytössä mitään tietokoneohjelmis-

toja. Yritykset tarvitsevatkin kasvavassa määrin ohjelmistoja, jotka räätälöidään pal-

velemaan juuri niiden tarpeita. Näitä ohjelmistoja tuottavat räätälöityihin ohjelmis-

toihin keskittyneet ohjelmistoalan yritykset. Alajoutsjärvi, Mannermaa ja Tikkanen 

(2000: 155) jäsentävät räätälöityjen ohjelmistoyrityksien olevan ketteriä projektior-

ganisaatioita, joiden asiakaskunta on kapeaa ja vahvan ymmärryksen omaavaa. He 

esittävät, että projektiorganisaatioiden tärkeimpiin kyvykkyyksiin tulee kuulua pro-

jektien markkinointi ja hallinta, interaktiivinen tiedonvaihto sekä yhtenäinen ja pit-

kän aikavälin suuntautuneisuus. Organisaatioiden on entistä tarpeellisempaa integ-

roida näitä osa-alueita, jotta ne voivat vastata tehokkaasti markkinoiden kysyntään 

(Marjorie & Charlene 2007). Myös ohjelmistojen vaatimukset ovat liiketoiminnalli-

sia rajoja ylittäviä, mistä johtuu, että ohjelmistoliiketoiminta on monipuolisempaa ja 

moniulotteisempaa kuin koskaan ennen (Alajoutsjärvi ym. 2000). Tieteellistä tutki-

musta tuleekin viedä räätälöityjä ohjelmistoja tarjoavien yrityksien tutkimiseen, kos-

ka niiden tuottamat ohjelmistot ovat yrityksien liiketoiminnalle keskeinen aihealue 

sekä niiden käyttämää projektiorganisaatiomallia on tutkittu vähän. 

Projektiorganisaation, projektimarkkinoinnin ja projektijohtamisen tutkimuksien 

avulla ohjelmistoyrityksen asiakasprojekteja pystytään ymmärtämään selkeämmällä 

ja ymmärrettävämmällä tavalla. Projektien tutkimukset onkin yleisesti nähty akatee-

misesti tärkeinä, ja niitä on tarkasteltu useista näkökulmista ohjelmistoalan ulkopuo-

lelta, kuten verkostojen, miljöön, rakentumisen, johtamisen ja yhteistyömallien poh-

jalta (Hadjikhani 1992, Cova & Holstius 1993, Bernard, Florence & Salle 1996, 

Skaates & Tikkanen 2000, Cova & Salle 2005, Cova & Salle 2007, Cooper & Budd 

2007). Esimerkiksi Söderlund (2002: 658–664) jakaa projektitutkimuskirjallisuuden 

neljään eri kategoriaan: 1) projektijohtamistutkimus eli näkemys projektisuunnitte-

lusta aina väliaikaiseen organisaatioon, 2) organisaation sisäiset projektit eli sopi-

muksien muodostamisesta suhteiden muodostamiseen, 3) moniprojektiyritykset eli 
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matriisiorganisaatioista innovatiivisiin ja oppiviin projektiorganisaatioihin ja 4) pro-

jektien ekologiat eli projektien ja ympäristön väliset keskinäiset suhteet. Nämä tut-

kimussuunnat antavat pohjan myös tähän tutkimukseen ja ovat siksi tärkeitä hahmot-

taa.  

Yhteistä näille näkökulmille kuitenkin on, että ne tarkastelevat projektien käyttäyty-

mistä varsin yleisesti. Tällöin ne eivät keskity projektien sisällä tapahtuviin muutos-

vaiheisiin, jotka ovat kriittisessä asemassa projektin onnistumisessa (Cova & Salle 

2005). Projektitutkimuskirjallisuudessa projekteja tarkastellaankin pääsääntöisesti 

kokonaisuutena, mutta kriittinen projektiorganisaation sisäisten osastojen suhteisiin 

liittyvä tarkastelu jää vähemmälle huomiolle ja melko pintapuoliseksi. Kuitenkin 

Skaates ja Tikkanen (2003a), Cooper ja Budd (2007) sekä Cova ja Holstius (1993) 

ovat tunnistaneet, että osastojen suhteessa tapahtuvat asiat ovat projektin kannalta 

hyvin tärkeitä.  

Useimmissa projektipohjaisissa yrityksissä projektien myyntikanava ja niiden opera-

tiivinen osasto muodostavat itsenäisesti toimivat yksiköt, joille on määrätty omat 

tehtävät. Yleisesti myös nähdään, että ongelmia voi tulla, kun projektin vastuu siirre-

tään osastolta toiselle, mutta tähän kohdistuvia ilmiöitä ei ole tutkittu. Projektiluon-

toisen toimintamallin yksi suurimmista riski- ja haastetekijöistä liittyy siihen vaihee-

seen, kun projekti siirretään myyntikanavalta ohjelmiston operatiivisen toteutuksen 

toteuttavalle ryhmälle (Skaates & Tikkanen 2003a). Kelly ja Flores (2002) näkevät-

kin osastojen välillä tapahtuvan integroinnin olevan monimutkaisempi kuin perintei-

sesti on oletettu. Tällöin riski tiedon katoamiseen on suurin ja projektin kontrollointi 

vaikeinta. 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, ja tutkimuksella halutaan yhdistää yllä 

esitetyt ohjelmistoalan ja projektiorganisaation tutkimusaukot sekä keskittää tutki-

mus esille tulleeseen projektiorganisaation projektin muutosvaiheeseen, kun toimin-

ta-alana on ohjelmistoteollisuus. Toki asiaa on tutkittu paljon operatiivisen osaston 

näkökulmasta, kuten esimerkiksi, miten toteuttava osasto lähtee määrittämään asia-

kasvaatimukset (Yourdon 1988: 1–152), mutta tällöinkin myyntipuolelta tuleva nä-

kemys osastojen integrointiin on jäänyt vähäiselle huomiolle. (Cooper & Budd 

2007.) 
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Tutkimuksen kohteena on henkilöstömäärältään Euroopan komission antaman suosi-

tuksen mukaan (2003) pieni ohjelmistoalan yritys, joka toimittaa asiakkailleen räätä-

löityjä ratkaisuja, joilla parannetaan asiakkaiden toiminnanohjausta. Yrityksellä on 

useita päällekkäisiä projekteja, joten kyseessä on moniprojektiorganisaatio. Tapaus-

tutkimus antaa hyvän mahdollisuuden löytää monipuolisen dialogin havaintojen ja 

teoreettisen näkökulman välille. Tapausyritystä voidaan myös tarkastella laajana ko-

konaisuutena, jonka avulla voidaan löytää syy-seuraussuhteita sekä paljastaa yhdessä 

esiintyviä piirteitä. Tapaustutkimusyrityksen toimialan luonteesta ja käsiteltävän tie-

don arkuudesta johtuen tutkimuksessa ei tuoda esille kohdeyrityksen nimeä. (Bura-

woy 1998, Seale 1999, Flyvberjg 2006.) 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus kohdistuu siis ohjelmistoprojektiorganisaatioiden myynti- ja operatiivisten 

osastojen yhteistyön ymmärtämiseen, samalla kuitenkin tarkastellen, miten projekti 

käyttäytyy koko sen aikajanan ajan. Toisin sanoin tämä tarkoittaa ymmärrystä miten 

asiakasprojekti liikkuu osastojen välissä aina sen luovutukseen asiakkaalle asti. Asi-

akkaan rooli projektin eri vaiheissa tulee huomioida, koska projektit ovat aina asiak-

kaan tilaamia. Tutkimuksen avulla halutaan löytää osastojen välisessä integraatiossa 

ilmenevät tärkeimmät mekanismit sekä niiden väliset suhteet. Näiden asioiden ym-

märtäminen on tärkeä lisä olemassa oleviin tutkimuksiin. Niiden käsittämisellä on 

myös liikkeenjohdollista hyötyä, koska ohjelmistoyrityksien keskeisimpiä haasteita 

on ymmärtää niitä tekijöitä, joilla saadaan vähennettyä projekteihin kohdistuvaa epä-

varmuutta (Cooper & Budd 2007). Tämä on selkeästi yksi avaintekijä projektin on-

nistumisen kannalta. 

Tässä tutkimuksessa osastojen välistä yhteyttä kutsutaan osastojen väliseksi integraa-

tioksi ja tutkimuksen pohjana on projektimarkkinoinnillinen suuntaus. Lisäksi tutki-

muksessa integraation tarkasteluun käytetään myyntipuolen näkemystä, koska opera-

tiivisen vaiheen sisällä tapahtuvat toiminnot liittyvät tietojenkäsittelytieteiden tutki-

muskirjallisuuteen. Markkinoinnin näkökulmasta myyntikanava ja siihen liittyvä 

integraatio ja tiedonkulku ovat keskeisimmät asiat projektissa. Ohjelmistoprojektien 

toiminta toteutuu osastoajattelun mukaan, minkä vuoksi ajatusmalli sopii tähän tut-

kimukseen (Boehm & Ross 1989, Keil 1995, Ruparelia 2010). Tutkimuksen ulko-



10 

puolelle rajataan organisaation operatiivisen osaston tarkemmat toiminnot kuten oh-

jelmistokehitys ja -suunnittelu. Näiden perusteella tutkimusongelmaa vastaavat tut-

kimuskysymykset ovat: 

Millaisilla mekanismeilla ohjelmistoprojektiorganisaation osastojen välinen integ-

raatio rakentuu? 

Millainen on ohjelmistoprojektiorganisaation osastojen välisen integraation aikaja-

na? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy osastojen välisten integraation ymmärtä-

miseen. Tutkimuskysymyksen tehtävänä on tutkia, mitkä ovat oleellisimmat tekijät 

integraatiossa, ja mitkä ovat tekijöiden suhteet toisiinsa. Nämä mekanismit löytämäl-

lä, voidaan osastojen välistä integraatiota ymmärtää paremmin. Tällöin tarkoituksena 

on myös löytää mahdollisimman monipuolinen ja rikas kuvaus integraatiossa olevista 

asioista. 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään luoda kuvaus ohjelmistoliiketoiminta-

alalla toimivan projektiorganisaation projektin aikajanasta. Tällöin on tärkeää hah-

mottaa projektissa olevat erilaiset vaiheet. Tämä tutkimuskysymys liittyy siis integ-

raation kokonaisuutena, kun ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy enemmän 

integraation sisältöön. Ensin tutkitaan tämän tutkimuskysymyksen avulla integraa-

tioympäristönaikajana, jotta mahdollistetaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

liittyvä integraation syvällisempi ymmärtäminen. 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Myyntikanava sisältää organisaation myynnilliset toimenpiteet, joilla tähdätään pro-

jektien myymiseen. Tällöin tämä sisältää myös projektien myyntiosaston ja tähän 

liittyvät markkinoinnilliset toimenpiteet. Projektien myynti voi olla pitkäkestoinen 

prosessi, joten kanava on hyvä kuvaus siitä. Myyntiosasto on keskeinen tekijä, koska 

se kontrolloi kanavassa tapahtuvia toimintoja. (Cooper & Budd 2007.) 
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Operatiivinen osasto on ohjelmistoalan organisaatiossa se osasto, joka toteuttaa asi-

akkaan vaatimukset tuotannollisesta näkökulmasta. IEEE standardilautakunta (1990: 

67) määrittelee yksinkertaisesti ohjelmistokehityksen prosessiksi, jossa käyttäjien 

tarpeet muutetaan ohjelmistotuotteeksi. Tämä prosessi alkaa muuttamalla käyttäjien 

tarpeet ohjelmiston vaatimuksiksi, ohjelmiston vaatimukset suunnitteluksi, suunnitte-

lun koodaukseksi, koodauksen testaukseksi ja mahdollisesti operationaalisen käytön 

tarkasteluksi. Käytännössä tämä on siis osasto, joka luo tarvittavaa ohjelmointikieltä 

käyttäen ohjelmistokoodin ja synnyttää organisaatiolle myytävän tuotteen tai palve-

lun.  

 

Integraatio tarkoittaa, miten myyntikanava ja sen myyntiosasto toimittavat asiakas-

projektin operatiiviselle osastolle: millä tavalla asiakkaan toiveet, vaatimukset ja 

näkemykset liikkuvat organisaatiossa osastojen välillä. Tällöin yhtenä keskeisimmis-

tä rooleista on tiedonhallinta ja resurssien jakaminen osastojen välillä. Integrointi on 

osastojen välille muodostuva yhteys sen kaikkine osa-alueineen eli se kuvastaa osas-

tojen välistä muutosta. (Cooper & Budd 2007.) 

 

Resurssit ovat ne voimavarat, jotka tarvitaan projektin suorittamiseen. Ne ovat pro-

jektin toiminnan edellytyksenä. Suurin resurssi projektiorganisaatiossa on yleensä 

henkilöstö. Resurssien optimointi on keskiössä myös integroinnin järjestämisessä.  

Projekti voidaan yleisellä tasolla määrittää liiketoimeksi koskien koko funktionaalis-

ta kokonaisuutta, joka toimitetaan ostajalle (Holstius 1987). Toinen määritelmä ym-

märtää projektin väliaikaisena organisaation muotona, jonka resurssit on ohjattu te-

kemään jotain uutta ja ainutlaatuista. Toisaalta on havaittu, että yksittäiset projektit 

käyvät läpi kohtalaisen samankaltaisen prosessin eri hankkeista riippumatta (Cova & 

Holstius 1993). Tämä osaltaan auttaa projektien tutkimista siten, että niitä on ymmär-

rettävämpää vertailla keskenään. Perinteisesti niitä onkin tutkittu keskittymällä pro-

jektien rakenteeseen ja tuloksentekokykyyn. Yksinkertaisimmillaan projekti voidaan 

esittää lineaariseksi malliksi, jossa on jokin alku- ja loppuhetki. (Turner & Müller 

2002, Cova & Salle 2007). Tässä tutkimuksessa projekti määritetään alkavan myynti-

funktion ensimmäisistä toimista asiakasta kohtaan ja päättyvän projektin luovutuk-

seen asiakkaalle. 
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Projektiorganisaatio on yritys, jonka liiketoiminnan harjoittaminen muodostuu asia-

kasprojektien tekemisistä. Projektiorganisaatio on siis projektien tuottaja ja valmista-

ja. Asiakas on se, joka tilaa projektiorganisaatiolta projektin. 

 

Ohjelmistoteollisuus tarkoittaa samaa asiaa kuin ohjelmistoala. Se on osa liike-

elämän toimialakokonaisuutta. Ohjelmistoteollisuuden nähdään sisältävän ohjelmis-

tot ja konsultoinnin sekä siihen liittyvät toiminnot. Tarkemmalla tasolla se sisältää 

myös ohjelmiston kirjoittamisen, muuntamisen, testaamisen, tuen ja suunnittelun. 

Käytännössä ohjelmistoteollisuuden toimiala sisältää kaikki tietojenkäsittelylaittei-

den hallintaan liittyvät toimialamuodot. (Metsä-Tokila 2012.) 

1.4 Tutkimusmetodologia 

Metodologia on yleinen lähestymistapa tutkia tutkimusaihetta. Se on käyttökelpoista, 

kun se on käytännön tutkimusta palvelevaa. Siihen sisältyvät tavat ja tekniikat tie-

teellisen tiedon keräämiseen, minkä vuoksi metodologian sisältöä kuvataan tutki-

musmetodeiksi. Erityisiä tutkimustekniikoita eli selkeitä tutkimusmetodeita tarvitaan, 

jotta aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista. Metodi 

koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja 

sekä niistä säännöistä, joiden mukaan näitä havaintoja voi edelleen muokata ja tulkita 

niin, että voidaan arvioida niiden merkitystä todisteina todellisuudesta. Ilman ekspli-

siittisesti määriteltyä metodia, selkeitä sääntöjä siitä, millaisista havainnoista on lupa 

mitäkin päätellä, tutkimus muuttuu helposti omien ennakkoluulojen empiiriseksi to-

disteluksi. Tämä johtaa siihen, ettei tutkimuksella ole juurikaan tieteellistä arvoa. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000: 170–173.) 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena tapaustutkimuksena, ja empiirinen aineisto 

kerätään haastattelemalla kohdeyrityksen henkilöstöä. Laadullisen tapaustutkimuk-

sen valintaan vaikutti, että sen avulla on mahdollista saada ymmärrystä tutkittavasta 

projektiorganisaation integraatiosta. Ymmärrys on tärkeää, koska sen avulla integraa-

tiota voidaan tarkastella laajempana käsitteenä ja hahmottaa siihen kuuluvia tekijöitä 

sekä henkilöstön käyttäytymismalleja (Tuomi & Sarajärvi 2004: 27). Tapaustutkimus 

on tällöin tärkeä keino ymmärryksen synnyttämisessä. Tässä tutkimuksessa tapaus-
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tutkimuksen valintaan vaikutti myös se, että vaikka tutkittava ilmiö on monimutkai-

nen, käyvät projektit kohtalaisen samankaltaisen prosessin organisaatiossa, minkä 

vuoksi useamman kuin yhden tapauksen tutkiminen on tarpeetonta (Cova & Holstius 

1993). Tutkimuksen teoriaosiossa on kiinnitetty huomiota laadullisessa tutkimusme-

netelmässä tarvittavaan rajaamisen välttämättömyyteen. Tämä auttaa siihen, ettei 

tutkimuksesta tule liian hajanainen. Eklektisyyttä on pyritty estämään myös kiinnit-

tämällä huomiota, että teorialuku ei olisi liian sekalainen, vaan se on yhtenäinen ko-

koelma, joka loogisesti syventyy kohti päämääräänsä. Teoriaosuudessa on painotettu 

myös lähteiden ajankohtaisuutta ja sopivuutta palvelemaan tutkimuksen tutkimusky-

symyksiä. Se ottaa huomioon myös tutkittavan ilmiön sekä kokonaisuutena että yk-

sittäisinä ilmiöinä. Empiirisen aineiston analysointiin käytetään abduktiivista tutki-

musotetta. Tällöin sekä teorialla että empirialla on merkitystä tutkimustulosten syn-

tymisessä (Eskola & Suoranta 1998: 83). (Burawoy 1998, Eskola & Suoranta 1998: 

64–65, Seale 1999, Metsämuuronen 2001: 9, Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 

87–106, Flyvberjg 2006, Aaltola & Valli 2007: 73–163, Alasuutari 2011: 82.) 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta, ja se etenee systemaattisesti syventyen tutkitta-

vaan aiheeseen. Aluksi ensimmäisessä luvussa johdatellaan lukija tutkimuksen pariin 

ja esitellään yleisesti konteksti, johon tutkimus sijoittuu. Tässä myös perustellaan 

syyt, miksi tutkimus on ajankohtainen ja miksi aihe on havaittu tärkeäksi tutkimus-

kohteeksi. Oleellisin sisältö luvussa on kuvaus siitä, mikä on tutkimuksen haluttu 

tavoite sekä siihen liittyvät tutkimuskysymykset, joiden pohjalle koko tutkimus ra-

kentuu. Tämän jälkeen luku esittelee tutkimuksessa käytettävän metodologian, joka 

kuvaa keinot, joiden kautta tutkimuskysymyksiin vastataan. Metodologia käsittää 

tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. 

Toinen luku esittelee kontekstin, mihin tutkimus tulee sijoittumaan. Luvun tarkoituk-

sena on johdatella lukija ohjelmistoteollisuuteen. Se määrittelee koko ohjelmistoteol-

lisuuden tilan sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Tämän jälkeen luvussa esitel-

lään ohjelmistoteollisuudelle tyypilliset tuotestrategiat. Tutkimus kohdistuu räätälöi-

tyihin ohjelmistotyyppeihin. 
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Kolmas luku syventyy projektiorganisaatioihin ja projektien sisältöihin. Niitä käsitel-

lään laaja-alaisesti tutkimalla niiden useita eri markkinoinnillisia puolia ja niihin 

kuuluvia erilaisia toimintoja. Luvussa tapahtuva rajaus on erittäin tärkeä tutkimuksen 

kannalta, jotta voidaan syventyä oikeanlaisiin projektiominaisuuksiin. Tällä varmis-

tetaan, että projektinäkökulma palvelee oikein määritettyä tutkimusongelmaa. 

Neljäs luku yhdistää toisen ja kolmannen luvun näkemykset tarkastellen ohjelmisto-

projekteihin liittyviä erityispiirteitä. Se tarkastelee, miten ohjelmistoprojektiorgani-

saatioiden rakenne muotoutuu projektien ympärille ja mitkä ovat osastojen väliset 

riippuvuussuhteet. 

Viides luku esittelee tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. Se esittelee käytet-

tävän tutkimusstrategian, ja tärkeimpänä siinä on kuvaus, miten empiirinen aineisto 

on kerätty ja käsitelty. Luku antaa tarkan kuvauksen käytetyistä tekniikoista, joilla 

pyritään parantamaan tutkimuksen toistettavuutta, ja siten siis sen luotettavuutta. 

Kuudennessa luvussa käydään yksityiskohtaisesti läpi haastattelussa esille nousseet 

asiat ja ilmiöt liittyen tutkimukselle asetettuihin kysymyksiin. Haastattelut käydään 

läpi tutkimuksen teoriassa löydettyjen teemojen pohjalta, jotka muodostavat luvulle 

sen rakenteen. 

Seitsemäs luku kokoaa yhteen teoriassa ja empiriassa löydettyjä asioita muodostaen 

niistä tutkimuksen yhteenvedon. Yhteenvedon avulla vastataan tutkimuksen tutki-

muskysymyksiin ja esitellään liikkeenjohdolliset lopputulokset. Luku ottaa kantaa 

myös tutkimuksen luotettavuuteen validiteetin, reliabiliteetin, lähdekritiikin ja trian-

gulaation näkökulmista. 



15 

2 OHJELMISTOTEOLLISUUS 

Koska tutkitaan ohjelmistoalan yritystä, on tärkeää esitellä, mitä asioita ohjelmistote-

ollisuuden piiriin kuuluu sekä mikä on toimialan nykytila Suomessa ja maailmalla. 

Luku etenee tutkittavaan aiheeseen avaten ohjelmistoalan käsitteitä. Näin ollen saa-

daan luotua monipuolinen ja kattava kuva tutkimuksessa olevasta toimialasta. Luku 

tulee siis määrittelemään tutkimuksen kontekstia mahdollisimman tarkaksi.  

2.1 Johdatus ohjelmistoteollisuuteen 

Ohjelmistoteollisuudesta on kasvanut yksi merkittävimmistä toimialoista ja työllistä-

jistä koko maailmassa (Luanne 1998). Software Magazine -lehden mukaan maailman 

500 suurinta ohjelmistoyritystä saavutti Yhdysvaltain dollareissa mitattuna yli 640 

miljardin liikevaihdon vuonna 2012 (Grad & Johnson 2012). Toimiala työllistää ko-

konaisuudessaan yli 4,1 miljoona ihmistä ympäri maapallon, jos lasketaan yhteen 

ohjelmistojen suunnittelu, ohjelmointi, ylläpito, myynti- ja tukitoiminnot (Grad & 

Johnson 2012). Ajassa tapahtunut muutos näkyy myös tuotteiden kehityksessä ja 

valmistuksessa. Perinteisestä tuotelinjaideologiasta on siirrytty esimerkiksi globaa-

leihin ekosysteemikehitysmalleihin, joissa ohjelmiston kehitys ei ole enää ajasta ja 

paikasta riippuvaista (Bosch 2009). Pohjimmiltaan tietokoneohjelmat ovat kuitenkin 

vain bittejä, minkä vuoksi niitä voidaan muuttaa, milloin ja missä tahansa (Condon 

2002). Ohjelmistojen kehitystyö voi siis nykyään toteutua monella eri tekniikalla, 

eikä ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa mallia ohjelmistotuotteen luomisessa.  

Ohjelmistoteollisuus mahdollistaa hyvin monenlaisen liiketoiminta- ja ansaintalogii-

kan, riippuen paljolti tuotettavan ohjelmiston luonteesta. Shafer, Smith ja Linder 

(2005) ovat tunnistaneet neljä peruskomponenttia, jotka yhdistävät eri tutkimuksista 

esiin nousseita liiketoimintamalleja. Heidän mukaansa ne ovat strategiset valinnat, 

arvonluonti, arvoverkosto ja arvon kasvattaminen. Tämän lisäksi ohjelmistoteolli-

suuden liiketoimintamalliin vaikuttavat myös jakelumalli, ansaintalogiikka sekä pal-

velu- ja implemointimallit. Liiketoimintamalliin vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat 

kilpailuympäristö, asiakkaat, taloudellinen ympäristö ja osakkeenomistajien intressit 

sekä resurssiympäristö. Nämä tekijät yhdessä muodostavat ohjelmistoteollisuuden 

toimintaympäristön. (Rajala, Rossi & Tuunainen 2003.) 
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2.2 Ohjelmistoteollisuuden nykytila Suomessa 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin raportin (2012a) mukaan 

ohjelmistoala on ollut kolmen vuosikymmenen ajan nopeimmin kasvava toimiala 

Suomessa. Sen mukaan ohjelmistoteollisuuden kokonaisliikevaihto Suomessa oli 

vuonna 2012 5,4 miljardia euroa. Suomessa ala työllistää melkein 39 000 henkilöä 5 

500 eri toimipaikassa. Toisen Tekesin raportin (2012b) mukaan uusia ohjelmistoyri-

tyksiä syntyy Suomeen noin 1 000 vuodessa. Suomessa erityisesti Nokialta vapautu-

neet ohjelmistotuottajat ovat olleet aktiivisia ohjelmistoalan uusia yrittäjiä ja työ-

paikkojen luojia. Kansallisesti valtio tarjoaa myös esimerkiksi Tekesin kautta kasvua 

ja kansainvälistymisiä vauhdittavia palveluita. Nämä ovat tärkeässä roolissa, koska 

ala on hyvin globaali ja Suomi markkina-alueena voi helposti käydä kasvua hakeval-

le yritykselle pieneksi. Tutkimusten mukaan 10–29 henkilöä työllistävissä suomalai-

sissa yrityksissä tapahtuva kasvu on suhteessa nopeinta. Kasvun määrityksessä koe-

taan tärkeimpinä tekijöinä henkisellä tasolla tapahtuvien strategisten tavoitteiden 

määritys ja yrittäjän henkilökohtainen tahtotila. (Rönkkö, Mutanen, Koivisto, Ylitalo, 

Peltonen, Touru, Hyrynsalmi, Poikonen, Junno, Ali-Yrkkö, Valtakoski, Huang & 

Kantola 2008.) 

Ohjelmistoteollisuuden kehitys näkyy myös ohjelmistoja käyttävissä yrityksissä. 

Tilastokeskuksen (2012a) mukaan kevääseen 2012 mennessä kaikista suomalaisista 

yrityksistä henkilökohtaista tietokonetta työssään käytti 72 prosenttia työntekijöistä.  

Yrityksien räätälöityjen ohjelmistojen käyttöasteet vaihtelevat vahvasti riippuen yri-

tyksen toimialasta ja henkilöstömäärästä. Tilastokeskuksen tutkimuksen (2012b) 

mukaan esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiä oli 33 prosentilla ja asiakashallin-

nanjärjestelmiä 37 prosentilla kaikista yrityksistä. Tarkasteltaessa tilastoja toimiala-

kohtaisesti kuitenkin selviää, että teollisuudessa, tukkukaupassa sekä informaatio- ja 

viestintäteollisuudessa näiden käyttöaste on noin puolet aktiivisempaa kuin muilla 

toimialoilla. Vähiten käytettyjä toimialoja ovat rakentaminen sekä majoitus- ja ravin-

tolatoiminta. Kuitenkaan ei voida kiistää, etteikö jokaisella toimialalla tarvittaisi rää-

tälöityjä ohjelmistoja, vaikka niiden toimialakohtaisessa käyttöaktiivisuudessa onkin 

eroja. Tästä myös nähdään, että yrityksen koolla on merkittävä rooli räätälöityjen 

ohjelmistojen käytössä. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmissä yli sadan henki-

lön yrityksissä järjestelmien käyttöaste on melkein 80 prosenttia, kun taas alle kym-
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menen hengen yrityksissä vastaava luku on 19 prosenttia. Suomessa ohjelmistojen 

käyttö on yrityksissä siis melko korkealla tasolla, joten ohjelmistoalan yrityksille on 

olemassa selvät markkinat jo kansallisesti. 

Tutkimusten mukaan suomalaiset ohjelmistoalan yritykset toimivat perinteisesti en-

sin juuri paikallisesti. Yritykset aloittavat keskittymällä kulttuurisesti ja maantieteel-

lisesti tunnettuun markkina-alueeseen, minkä jälkeen kasvun kautta yritys laajentaa 

toimintasädettä. Tämä strategia vaatii sen, että Suomessa yritykset käyttävät tarpeek-

si ohjelmistoja, jotta täällä on riittävän suuret markkinat aloittaa ohjelmistoyritystoi-

mintaa. Kuitenkin, mitä pidemmälle on 2000-lukua tultu, sitä aikaisemmassa vai-

heessa yritykset suuntautuvat kansainvälisille markkinoille. Tämä viittaa siihen, että 

suomalaiset yritykset käyttävät liiketoiminnassaan yhä proaktiivisempaa toiminta-

mallia, ja kansainvälinen kasvu nähdään ohjelmistoyrityksen evoluution yhtenä vai-

heena. Käytännössä ohjelmistoteollisuuden yrityksillä onkin markkina-alueenaan 

koko maapallo globaalisti, koska ohjelmistojen luonne mahdollistaa niiden käytön 

kaikkialla. Vaikka kansalliset markkinat olisivatkin suuret, on luonnollista, että oh-

jelmistoalan yritys rakentaa toimintansa ajatellen kansainvälisiä markkinoita. (Rönk-

kö ym. 2008.) 

2.3 Ohjelmistotuotteet 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimi-

alapäällikkö Metsä-Tokilan (2012) tekemän ohjelmistoteollisuuden toimialaraportin 

jaottelun mukaan ohjelmistoteollisuuden tuotteet voidaan jakaa yksinkertaisimmil-

laan toimialoista riippumattomiin yleistuotteisiin ja toimialasidottuihin vertikaalirat-

kaisuihin. Tähän liittyen hän myös jaottelee ohjelmistoalalla olevat toimijat niiden 

tuotteiden perusteella asiakaskohtaisiin ohjelmistoyrityksiin ja sulatettuihin ohjelmis-

toyrityksiin. Tätä mallia tukee myös Rajalan ja Westerlundin (2007) näkemys liike-

toiminnan tyyppien jaottelusta ohjelmistoalalla. He jakavat ne 1) räätälöidyksi tuot-

teeksi, 2) standardoitu tarjonnaksi, 3) sovelletuksi formaatiksi ja 4) resurssivaroihin 

perustuvaksi tyypiksi. Näiden lisäksi on olemassa laaja kirjo erilaisia hybridiyrityk-

siä, jotka ovat näiden strategioiden välimuotoja (Cusumano 2008).  
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Hietalan, Kontion, Jokisen ja Pyysiäisen (2004) mukaan ohjelmistoteollisuuden tuot-

teet voidaan karkeasti jaotella kolmeen eri kategoriaan: ohjelmistotuotteet, sulautetut 

ohjelmistot ja räätälöidyt ohjelmistot. Ohjelmistotuotteet ovat standardoituja ja itse-

näisiä ohjelmistotuotteita, joiden myynti yleensä suunnataan massamarkkinoille. Nii-

den voidaan nähdä olevan hyvin lähellä tavallisia kulutushyödykkeitä. Useita tällai-

sia tuotteita myydään tavallisissa marketeissa hyllytuotteina. Sulautetut ohjelmistot 

ovat integroituja systeemejä elektronisiin järjestelmiin, jotka tarvitset jonkin tietotek-

nisen järjestelmän toimiakseen. Esimerkiksi matkapuhelinta ostaessa siihen on val-

miiksi asennettuna sulautettu käyttöjärjestelmä, joka sisältyy tuotteeseen. Räätälöity 

ohjelmistotuote esiintyy yleisimmin projektiliiketoiminnan kontekstissa, ja se on tälle 

tutkimukselle tärkein tuoteryhmä, koska tapaustutkimusyrityksen liiketoimintaide-

ologia keskittyy siihen.  

Tämän vuoksi tutkimuksen ulkopuolelle jätetään kokonaan tuotteistukseen ja su-

lautettuihin ohjelmistoihin perustuvat liiketoimintamallit. Räätälöityyn tuotteeseen 

liittyy myös näkemys, että liiketoimea käsitellään palveluna, koska se tuottaa ratkai-

suja asiakkaan ongelmiin. Se ei siis välttämättä ole uuden tuotteen luomista, vaan se 

voi olla myös olemassa olevan tuotteen muuttamista. Näiden lisäksi räätälöidyt oh-

jelmistotuotteet ovat myös selkeästi yleisempi tapa toimia yritysmarkkinoilla kuin 

paketoidut tuotteet. Ympäri Eurooppaa on selvästi havaittavissa, että pienet kansalli-

sesti toimivat ohjelmistoyritykset ovat keskittäneet liiketoimintansa juuri räätälöity-

jen ohjelmistojen ympärille (Popp 2011). Niiden ongelmana tosin nähdään jämähtä-

minen tunnettujen asiakkuussuhteiden kanssa toimimiseen, jolloin kansainvälinen 

kasvu on vaikea toteuttaa erityisesti, jos markkinoinnilliset perussuoritteet jätetään 

toteuttamatta. (Alajoutsjärvi ym. 2000, Condon 2002.)  

Alajoutsjärvi ym. (2000) määrittelevät tutkimuksessaan räätälöityjen tuotteiden omi-

naisuuspiirteitä. He kuvaavat niitä uniikeiksi projekteiksi, jotka suunnitellaan ja to-

teutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan laiteym-

päristö, johon ohjelmisto tulee, ja samalla asiakkaan kanssa tapahtuva palvelutaso 

pidetään mahdollisimman korkeana. Räätälöidyn ohjelmiston ydinkompetenssi piilee 

projektimarkkinoinnin ja projektijohtamisen ymmärtämisessä. Tällöin yritystoimin-

nan fokuksena ei tule siis olla paketoitujen tuotteiden tapaan kanavajohtaminen, tuot-

teistaminen ja allianssien rakentaminen. Ohjelmistotuotteen valmistuksessa oleellisia 
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asioita ovat projektien aktiviteetit, tuotannon jälkimyynti, yrityksen sisäiset verkostot 

ja niissä tapahtuva tiedonvaihto, projektien epäjatkuvuus ja määräajat. Asiakaskun-

nan räätälöidyillä tuotteilla nähdään olevan kapea ja yleisesti tunnettua. Kuten aiem-

min jo todettiin, markkinoiden luonne on myös yleensä tuttua, paikallista ja verkos-

toinutta. Brändi ei myöskään nouse räätälöidyissä ohjelmistoissa niin merkittävään 

rooliin kuin paketoiduilla tuotteilla. Niiden markkinavahvuus kulminoituu enemmän 

yksittäisiin persooniin, esimerkiksi myyjiin, kuin brändistä muodostuneeseen koko-

naisuuteen. Räätälöityjä ohjelmistoja myös kuvastavat vuorovaikutteisuus, vastavuo-

roisuus, monikasvoisuus, pitkäaikaisuus ja projektiin liittyvät vaihdannaisuudet. 

Esimerkiksi ad-hoc tyyliset yritykset ovat yleisesti projektiorganisaatioita, ja ne ovat 

räätälöityjen ohjelmistojen kanssa toimivia yritysmuotoja. Räätälöityjen ohjelmisto-

jen toteutuksessa projektiorganisaatiomalli on siis yleisin toimintatapa johtuen siihen 

liittyvästä liiketoiminnallisesta luonteesta. 
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3 PROJEKTI 

3.1 Johdatus projekteihin 

Vasconcellos (1988) via Cova & Holstius (1993:106) esittää liiketoiminnan ja tuo-

tannon suhteen typologian kuviossa 1, jossa eritellään projektien ja muiden tuottei-

den erilaiset tasot. Tutkija sijoittaa projektit erittäin monimutkaisiksi ja tarkoin mää-

ritellyiksi, joiden vastakohtana voidaan pitää massamarkkinatuotteita. Näin ollen 

projekteja on luonnollista tarkastella myös liiketoimellisesti monimutkaisena tuottee-

na, jossa pitää huomioida tarkkaan erilaiset projektin sisäiset voimat. Markkinat tuot-

tavatkin projekteja vain yksittäisinä tuotteina tai korkeintaan tuoteryppäinä. Mitä 

lähemmäs typologiassa mennään kuluttajatuotetyyppiä, sitä yksinkertaisemmaksi 

liiketoimintaan vaadittava panostus menee. Samalla kasvaa myös markkinoiden ko-

ko, jolloin voidaan puhua massamarkkinoista kuluttajatuotetyypin kohdalla. Näiden 

väliin jäävät teolliset tuotteet ja palvelut, sekä kuluttajille tarkoitetut palvelumallit. 

Markkinoiden leviäminen myös kapenee, mitä lähemmäs mennään projektiluontoista 

mallia. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Liiketoiminnan ja tuotannon suhteen typologia (Mukaillen Vasconcellos 1998 via Cova 

& Holstius, 1993: 106). 
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Projektityöskentely eroaa siis merkittävästi massamarkkinoille tähtäävästä työskente-

lystä (Ng & Walker 2008). Oleellista on myös hahmottaa, että projekteihin liittyy 

aina osto- ja myyntiorganisaatioita (Evaristo 1999). Ne käyvät läpi eri vaiheita pro-

jektiorganisaation sisällä, minkä vuoksi niistä voidaan eritellä esimerkiksi esiprojek-

tin vaihe, projektin vaihe ja jälkiprojektin vaihe (Kujala, Murtoaro & Artto 2007). 

Cova ja Holstius (1993) jakavat projektin myyjän ja ostajan näkökulmiin, joilla on 

omat alatoimintonsa. Projektin myyjän vaiheiksi esitetään etsintä, valmistelu, kilpai-

lutus, neuvottelu, toteutus ja siirtymä. Projektin onnistumiseen vaikuttavina tärkeinä 

tekijöinä he näkevät johdon kyvykkyyden, organisaation johtamisen ja henkilöstön 

valmiuden.  

Tästä syntyy tarve projektien ulkoisiin liiketoimiin, mitä tieteellisistä tutkimusalueis-

ta markkinointi projektiorganisaatiossa keskittyy ymmärtämään. Olemassa oleva 

tutkimuskirjallisuus esittää projektien vaiheet hieman eriävästi riippuen paljolti toi-

mialakontekstista, jonne tutkimus on sijoittunut. Projektiluontoisista aloista paljon on 

tutkittu rakennusalaa ja teollisia toimittajia (Larson & Gobeli 1989, Pinto & Mantel 

1990, Hadjikhani 1996, Cova & Salle 2005, Wihtley 2006, Mahalingman & Levitt 

2007). Kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana ohjelmistoteollisuuden projektit 

ovat tulleet yhä tärkeämmäksi keskusteluaiheeksi. Isotkin projektit epäonnistuvat 

suurella prosentilla, mikäli niitä ei johdeta oikein (Matta & Ashkenas 2003). 

Nykyään projektien tutkimus on kiinnittänyt huomiota lisääntyvässä määrin myös 

ihmisten vuorovaikutukseen eli verkostonäkökulma on noussut tärkeäksi selitettäessä 

projektien toiminnallisuuteen vaikuttavia tekijöitä (Leyborne 2009). Esimerkiksi 

Longin (2006) mukaan tiedon jakaminen vaikuttaa merkittävästi projektin toteutumi-

seen, ja tiedon jakamisen määrä on kytköksissä verkoston ja projektin toteuttamisen 

yhteyteen. Samaa asiaa käsittelevät Ajmal ja Koskinen (2008) artikkelissaan, jossa 

korostuu tiedon siirtämisen tärkeys projektipohjaisessa organisaatiossa suhteessa 

yrityksen omaan kulttuuriin. Tällöin on tärkeää ymmärtää, miten yrityksen kulttuuri 

heijastuu yhdessä yrityksen ammatillisen kulttuurin välityksellä sen ylläpitämien 

projektien kulttuuriin. Projektien hallinnassa on oleellista hahmottaa, miten siihen 

liittyvän asiakastiedon käsittely ja siirtäminen rakentuvat organisaation sisällä. 
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3.2 Sidosryhmät 

Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien hallinta on yksi projektihallinnan osa-alueista. 

Sidosryhmää voidaan tarkastella ryhmänä yksilöllisiä ihmisiä, ilman heidän muodos-

tamaansa suhdetta organisaatioon. Toinen tapa on nähdä sidosryhmät verkostoina, 

jolloin keskitytään enemmän suhteisiin kuin ryhmän omiin yksilöihin. Tällöin sidos-

ryhmien vaikutus voidaan nähdä hyvin sosiologisena käsitteenä, joka tarkastelee pro-

jektien tekijöiden ja ympäristön keskinäisiä vaikutuksia. Mikäli tarkastelu kohdiste-

taan yksilöihin, voidaan ne jaotella liiketoiminnallisiin ja ei-liiketoiminnallisiin teki-

jöihin. Liiketoiminnallisia yksilöitä ovat esimerkiksi konsultit, rahoittajat, agentit ja 

aliurakoitsijat. Ei-liiketoiminnallisia yksilöitä ovat hallitus, ammattiliitto, lobbarit, 

yhdistykset ja erilaiset ryhmät. Kun taas tarkastellaan ryhmiin keskittyvää näkemys-

tä, voidaan löytää seuraavia sidosryhmiä: liiketoiminta-alue, erilaisten toisiinsa kyt-

keytyneiden toimijoiden verkosto, kaavat, joita verkostot noudattavat sekä säännöt ja 

normistot, jotka muodostavat toimittavassa miljöössä noudatettavat lait. Sidosryhmil-

lä on välillinen vaikutus projektin onnistumiseen eikä organisaatio pysty aina niitä 

itse hallitsemaan. Tässä tutkimuksessa sidosryhmät käsitetään liiketoiminnallisina 

yksilöinä. (Söderlund 2002, Cova & Salle 2005.)  

3.3 D-U-C 

Projektiorganisaation ei ole välttämättä helppoa ylläpitää suhteitaan projektien välis-

sä johtuen projektien D-U-C-ominaisuuksista, joita ei ilmene muuntyylisessä liike-

toiminnassa. Näitä ominaisuuksia verrataan usein projektien yleisten vaiheiden kans-

sa (Cova & Salle 2005). Termi muodostuu kolmesta erilaisesta elementistä: (discon-

tinuity) projektien kysynnän epäjatkuvuus, (uniqueness) projektien ainutlaatuisuus 

koskien teknisiä, taloudellisia ja yhteiskuntapoliittisia termejä sekä (complexity) pro-

jektien monimuotoisuus eri toimijoiden kesken koko prosessin ajan.  

Epäjatkuvuus ilmenee puuttuvina siteinä ja riippuvuudesta asiakkaan ja myyjän välil-

lä yli yksittäisen projektin. Kuitenkin merkittävää vuorovaikutusta ja orientaatiota 

tapahtuu näiden välillä projektien aikana. Ainutlaatuisuus ja monimuotoisuus projek-

teissa voivat merkitä, että asiakkaat ostavat yksittäisiä projekteja eri toimittajilta, 

mikä edelleen vaikeuttaa epäjatkuvuussuhteita (Skaates & Tikkanen 2003a, Skaates 
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& Tikkanen, 2003b). Monimuotoisuus ja ainutlaatuisuus nähdään kirjallisuudessa 

yleisesti samalla tavalla, mutta epäjatkuvuuden kanssa on eroja. Asiakaslähtöinen 

projektien johtamisnäkökulma painottaa enemmän tiettyä aikakehystä ja annetun 

projektin tavoitteita. Projektimarkkinoinnin näkökulma näkee taas tärkeämmäksi 

epäjatkuvuuden eri projektien välillä, mikä tarkoittaa, että projektiin sidotut resurssit 

ja aktiviteetit ovat siinä kiinni yksittäisen projektin päättymiseen asti (Cova & Salle 

2005: 355). 

D-U-C-ominaisuudet ilmenevät entistä vahvemmin globaaleissa projekteissa, koska 

organisationaaliset yksiköt, jotka toimivat yhteistyössä, voivat vaihtua hyvin nopeal-

la syklillä. Projektitoiminta kohtaa siis kansainvälisesti ja kansallisesti samoja haas-

teita. Näiden lisäksi projektitoiminnan globaali luonne kasvattaa myös haasteita epä-

jatkuvuuden osalta projektiorganisaatioiden kohdalla. Projektin eri toiminnot ja osas-

tot voivat olla säännöllisesti hajallaan, kun organisaatio toimii kansainvälisesti. Glo-

baalilla yrityksellä voi olla hajautettuja myyntiosastoja useissa eri maissa, mutta pro-

jektiorganisaation operatiivinen osa voi olla keskitettynä vain yhteen paikkaan. Täl-

löin integrointikäytännöt, tiedon siirtyminen ja taktisen tiedon kerääntyminen voivat 

olla vaikeita. Projektien ainutlaatuisuuskin voidaan ajatella globaalissa ympäristössä 

kattavan kokonaan uuden toimintakentän, mikä tarkoittaa sopeutumista uusiin asiak-

kaisiin, miljööseen ja siihen liittyviin sääntöihin ja normeihin. Tämä yleensä tarkoit-

taa sitä, että projektien monimuotoisuus kasvaa. (Mahalingam & Levitt 2007, Turku-

lainen, Kujala, Artto & Levitt 2012: 2–4.) 

3.4 Projektimarkkinointi 

Projektimarkkinointitutkimus on keskusteluna varsin nuori, mutta se on kasvattanut 

huomiotaan 1980-luvulta lähtien (Cova & Salle 2007). Se on nykyään yksi do-

minoivimmista käytännöistä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Projektimarkkinoin-

tinäkökulma käsittää projektit omina yksittäisinä tapauksina. Jalkala, Cova, Salle ja 

Salminen (2010) määrittävät projektimarkkinoinnin tarkoittavan monitoiminnallista 

prosessia, joka keskittyy johtamaan verkostoja sekä myyjän ja ostajan kanssakäymis-

tä. Tällöin sen arvonluonti sisältää projektin etsinnän, valmistelun, kilpailuttamisen, 

neuvotteluvaiheet, toteutuksen ja siirtämisen. Näin ollen projektimarkkinointi on 

tärkeä ymmärtää tutkimuksen kannalta, koska se auttaa kytkemään projektien eri 
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vaiheet toisiinsa. Vaikka tässä tutkimuksessa tutkitaan osastojen välistä integraatiota, 

tulee sen tarkastelussa ymmärtää projektimarkkinointi, koska se on projekteja yhteen 

liittävä voima. (Hadjikhani 1996.) 

Cova ja Salle (2005) ovat tutkineet liikkeenjohdollisempaa näkemystä projektimark-

kinoinnista. Tutkimuksessaan he tarkastelevat eroavaisuuksia, joita on projektimark-

kinoinnin ja projektien johtamisen välillä. Heidän mukaansa projektimarkkinoin-

tinäkökulma määritellään lyhyesti kompleksiseksi liiketoimeksi, joka kattaa tuotteen 

tai palvelun kaikki eri vaiheet, joilla ostaja saa luotua pääomaetua ja liiketoiminnalli-

sia hyötyjä. Tarkemmin tarkasteltuna projektimarkkinointi keskittyy projekteissa 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja siihen, miten projektien epäjatkuvuus vaikuttaa eri 

projektien välillä. Se näkee resurssien olevan yhteyden projektien välillä eli ne toi-

mivat yli yksittäisten projektien. Myös erilaiset liiketoiminnalliset, ei-

liiketoiminnalliset ja ympäristön sidosryhmät vaikuttavat projektimarkkinoinnin roo-

liin. Sen mukaan projektin elinkaari alkaa mistä tahansa kontaktista, joka tapahtuu 

projektin ulkopuolelta tai ulkopuolelle. 

Lehtimäen, Simulan ja Salon (2009) mukaan projektimarkkinointi ilmenee projektis-

sa neljän eri vaiheen kautta. Ensimmäinen vaihe alkaa, kun organisaatiolla ei ole 

vielä tunnistettavaa asiakasprojektia. Tällöin projektimarkkinoinnissa painottuu po-

tentiaalisten asiakkaiden etsintä ja heidän kiinnostuksensa herättäminen. Niin sano-

tussa esivaiheessa tärkeintä on luottamuksen kasvattaminen ja asiakkaan sitouttami-

nen yritykseen. Tarjouksen valmisteluvaiheessa tulevan asiakkaan luottamus on saatu 

nostettua niin korkeaksi, että asiakas saadaan solmimaan sopimus organisaation 

kanssa. Sopimuksen luomisen jälkeinen vaihde käsittää suhteen hallinnan ja luotta-

muksen pitämisen korkealla. Projektimarkkinointi käsittää siis projektien myynti-

kanavan toiminnot ja asiakassuhteisiin liittyvät toimenpiteet. 

Projektimarkkinointiin liittyen on olemassa tutkimusyhteisö nimeltään International 

Network for Project Marketing and System Selling (INMP). Se näkee projektimark-

kinoinnin olevan laajempi termi kuin pelkästään johdollisiin toimiin myyjän ja osta-

jan välillä keskittyvä suuntaus. INMP:n mukaan projektimarkkinointi sisältää aina 

epäsuorasti projektijohtamista, mutta projektijohtaminen ei välttämättä sisällä projek-

timarkkinointia. INMP-tutkijat haluavat korostaa suhteiden roolia business-to-
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business markkinoilla sekä luoda viitekehystä projektimarkkinoinnin ja järjestelmien 

myynnin erityispiirteisiin. Esimerkiksi D-U-C-malli on kehityksen tulos tästä. Hei-

dän tutkimusfokuksena on viime aikoina painottunut vahvasti myös suhdejohtami-

seen (Skaates & Tikkanen 2000, Cova & Salle 2005, Tikkanen, Kujala & Artto 

2007).  

3.5 Projektijohtaminen 

Projektijohtaminen tulee ottaa myös huomioon, koska se ilmenee aina projektimark-

kinoinnin yhteydessä. McManus ja Wood-Harper (2007) esittävät tutkimuksessaan, 

että 35 % projektien epäonnistumisesta johtuu teknisistä syistä ja jopa 65 % johtuu 

projektin johdollisista syistä. Tyypillisesti projektien johtaminen muodostuu väliai-

kaisista hallintarakenteista, jotka on muodostettu tiettyä projektia varten. Projektien 

jälkeen nämä rakenteet yleensä hävitetään ja muodostetaan uudelleen seuraavaan 

projektiin. On siis selvää, että projektijohtaminen on tärkeässä roolissa projektin on-

nistumisen kannalta. Se voi auttaa välttämään projektin kokonaisvaltaisen epäonnis-

tumisen, uudelleen toteutuksen tai jopa koko projektin keskeytyksen. Aiemmin myös 

tuotiin esille, että tässä tutkimuksessa on käytössä projektimarkkinoinnillinen näkö-

kulma. Koska projektimarkkinointi sisältää aina myös projektijohtamista, on myös 

sen ymmärtäminen tutkimuksen kannalta välttämätöntä. (Lundin & Söderholm 1995, 

Hu, Mo, Zhang, Zeng, Du & Xie 2012.) 

Yksittäisissä projekteissa yksi parhaista varokeinoista on etukäteen tehty suunnittelu 

ja strategisointi, jota voidaan nimittää projektijohtamiseksi. Hyvä projektijohtaminen 

mahdollistaa sen, että organisaatiolla on integraatiossa käytössään tarvittavat resurs-

sit. Sillä voi olla rajoitetut hyödyt, jos yläjohto ei huomioi haitallisia pitkän aikavälin 

vaikutuksia, joita syntyy samanaikaisten projektien resurssien kaappauksista. Huo-

nosti toteutettu aikatauluvetoinen projektijohtamispolitiikka voi johtaa pettymykseen 

projektihenkilöstön keskuudessa. Työntekijät lamaantuvat yläjohdon asenteista, jol-

loin heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin sopeutua reaktiivisiin ja tehottomiin pro-

jektijohtamiskäytäntöihin. (Yaghootkar & Gil 2012.) 

Covan ja Sallen (2005) esittävät projektijohtamisen näkökulmasta projektin olevan 

väliaikainen organisaatio, joka ryhmittyy aina uudelleen uusien projektien ympärille. 
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Heidän projektijohtamisoppinsa mukaan projektilla nähdään olevan tietty elinkaari ja 

selkeästi määritetyt tavoitteet. Sen muodostus alkaa organisaation sisältä tulevasta 

voimasta, joka voi olla esimerkiksi projektipäällikön tekemä päätös. Projektijohtami-

nen näkee projektin resurssien olevan omistettuja rikastamaan projektin sisäisiä suh-

teita ja verkostoja. Tyypillisin esimerkki ovat projektitiimit, joille täytyy määrätä 

projektijohtajat niitä hallitsemaan (Ng & Walker 2008). Sidosryhmistä projektijoh-

tamiseen kuuluvat sisäiset ja ulkoiset tekijät, joilla on positiivinen tai haitallinen vai-

kutus projektin kehitykseen.  

Nykyään projektijohtamisen trendi ei ole uusien ideoiden keksiminen, vaan ennem-

minkin organisaation nykyisen liiketoimintakontekstin optimaalinen hyödyntäminen. 

Sitä ei tule ajatella enää erikoistuneena johtamisen prosessina vaan kattavana kon-

septina, joka voidaan integroida organisaation yritykseen luoda asiakkailleen parem-

paa laatua sisäisen yhteistoiminnan ja resurssien käytön avulla (Ajmal & Koskinen 

2008). Esimerkiksi yksi uusimmista projektijohtamisen kiinnostuksen kohteista on 

muutoksien hallinta liittyen projektien aikatauluihin (Cooper & Budd 2007: 179). 

Projektijohtamiseen siis kuuluu, miten hyvin organisaatio osaa reagoida aikatauluihin 

vaikuttaviin viivästyksiin tai resurssien muutoksiin. 
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4 OHJELMISTOPROJEKTI 

Jo vuonna 1995 Keil esitti, että ohjelmistoprojektien toteutukseen vaikuttavat projek-

tilliset, psykologiset, sosiologiset ja organisationaaliset tekijät. Tämä näkyy nykyään 

siinä, että ohjelmistoyritykset ovat tulleet yhä riippuvaisemmiksi omien toimintojen 

moniulotteisesta integroinnista ja asiakasprojektien hallinnasta (Skaates 2003a). 

Teknologian kehitys on johtanut siihen, että tarvitaan yhä laajempaa ymmärrystä 

yrityksien ohjelmistoprojekteihin ja niissä vaikuttaviin eri voimiin, kuten johtami-

seen sekä tiedon- ja resurssienhallintaan. Tässä luvussa tunnistetaan aluksi ohjelmis-

toprojektista tutkimuksen kannalta oleellisimmat vaiheet, jonka jälkeen tutkimusta 

keskitetään niihin. Tarkoituksena on myös hahmottaa kontekstia, missä ohjelmisto-

projektiorganisaatio toimii ja millaisia integraatiotekijöitä tähän kontekstiin liittyy 

yrityksen näkökulmasta. (Hsu & Chen 2004, Cooper & Budd 2007.) 

4.1 Ohjelmistoprojektien vaiheet ja osastot 

Ohjelmistoprojektia on yksinkertaisinta tarkastella prosessina, jolla on aina tietyt 

toiminnot sen sisällöstä riippumatta. Yhtenä ensimmäisinä tämän asian tutkijoina 

olivat Boehm ja Ross vuonna 1989. Ohjelmistoprojektit toteuttavat myös yleisen 

Holstiuksen (1987 via Covan & Holstiuksen 1993) esittämän projektimarkkinoinnil-

lisen kiertokaavion, koska ne käyvät läpi aina kohtalaisen samankaltaisen prosessin. 

Ohjelmistoprojektien samankaltaisuus mahdollistaa sen, että niistä voidaan löytää 

yhteisiä tekijöitä ja tunnistaa projektissa olevia vaiheita.  

Skaates ja Tikkanen (2003a) tutkivat projektien asiakasjohtamista tarkastelemalla 

projektimarkkinoinnin ja suhteiden merkityksellisyyttä projektin onnistumiseen. Oh-

jelmistoprojekteissa suhdenäkökulma on tunnistettu tärkeäksi useissa tutkimuksissa, 

ja niissä on löydetty riippuvuutta suhteiden vaikutusten ja ohjelmistoprojektien on-

nistumisen välillä (Keil 1995, Hoegl, Parbooteeah & Gemuenden 2003, Jiang, Klein, 

Hwang, Huang & Hung 2004, Krishna, Sahay & Walsham 2004).  Skaates ja Tikka-

nen jakavat projektin kolmeen eri vaiheeseen: myyntiosaston vaiheeseen, operatiivi-

seen ja hallinnan vaiheeseen sekä laadunvarmistusosaston vaiheeseen. Heidän mu-

kaansa projekti toteutetaan vaiheittain, missä jokaisella on omat tehtävänsä. Tätä 

vaihenäkemystä tukee myös Boehmin ja Rossin (1989) näkökulma ohjelmistoprojek-
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tin periaatteista. Ohjelmistoprojektin aloittava tekijä on ensimmäinen kontakti, joka 

asiakkaan kanssa tapahtuu. Tämän toteuttaa organisaation markkinointi- ja myynti-

osasto, joka ottaa projektin vastuulleen. Se siirtää ohjelmistoprojektin projektijohta-

jalle tai johdolle, jolla on projektin seuraava vastuu sen valmistamisesta. Kun ohjel-

mistoprojekti on saatu suunniteltua, se toteutetaan asiakkaan organisaatioon. Tämän 

jälkeen ohjelmistoprojekti siirtyy laadunvarmistusosaston alaisuuteen. Se huolehtii 

sen toteutuksen jälkeisistä mahdollisesti ilmaantuvista toimivuus- ja käyttöongelmis-

ta. Kun ohjelmistoprojekti on saatu toteutettua ja sen toimivuus ja laatu on varmistet-

tu, loppuu tuottajan vastuu projektista.  

Skaates ja Tikkanen (2003a) erittelevät kaksi kriittistä vaihetta, jotka ovat projektin 

onnistumisen kannalta keskeisimmässä asemassa. Ne ovat, kun projekti siirtyy mark-

kinointi- ja myyntiosastolta projektin toteuttavalle osastolle ja sen projektijohtajalle 

sekä kun projekti luovutetaan asiakkaalle, toisin sanoen pisteet, missä vastuu siirtyy 

eri toimijoiden välillä. Erityisesti ohjelmistoprojektien osastot vaativat ohjelmistoyri-

tyksessä erilaista osaamista, jolloin kriittiset vaiheet on tärkeää hahmottaa. Organi-

saation sisäiset tietovirrat ovat myös tärkeässä roolissa, kun projekti liikkuu organi-

saation sisäisesti. Jotta projektin luovutus tapahtuu mahdollisimman onnistuneesti, 

on asiakkaaseen kohdistuva johtaminen oleellinen asia käsittää. Tämä näkyy myös 

siinä, että asiakkaan rooli korostuu vasta projektin lopussa, esimerkiksi kun ohjelmis-

toprojekti räätälöidään asiakkaan omiin järjestelmiin. 

Hyvin samankaltainen on O’Leary-Kellyn ja Floresin (2012) esittämä myyntiosaston 

ja tuotannon välisen projektisuunnittelun kiertokulkumalli, jossa osastot kytkeytyvät 

toisiinsa ohjelmistoprojektiyritykselle tyypillisellä tavalla. Mallin mukaan projektin 

kiertokulku jaetaan ensimmäisenä tapahtuvaan myynnin ja markkinoinnin toimenpi-

teiden suunnitteluun. Näiden toimien jälkeen projekti liikkuu tuotannon suunnittelu-

osastolle. Tämä osasto valmistelee projektin siihen pisteeseen, että se on valmis tuo-

tantoon. Sen jälkeen projekti tuotetaan ja päästetään päätökseen. Mallissa on tärkeäs-

sä roolissa myös tuotantosuunnittelun tiedonkulku takaisin suunnittelevalle myynti-

osastolle, joka kehittää toimintaansa saadun palautteen pohjalta.   

Ohjelmistoyrityksille on tavallista, että projekteja voi olla yhtä aikaa useita päällek-

käin (Herroelen 2009, Seddon, Calvert & Yang 2010). Cooper ja Budd (2007) ovat 
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tutkineet moniprojektiorganisaation vaiheita ja projektin läpikulkua organisaatiossa. 

Heille on tärkeää, miten organisaation sisäiset suhteet eri osastojen välillä vaikuttavat 

projektin onnistumiseen. Tutkimuksessa organisaatiosta voidaan eritellä kaksi osas-

toa, kuten myös Skaates ja Tikkanen (2003a) ja O’Leary-Kelly & Flores asian esittä-

vät eli projektin myyntiosasto ja sen operatiivinen osasto. Myyntiprosessin Cooper ja 

Budd jakavat kuuteen eri vaiheeseen, joista syntyy myyntikanava. Jokainen vaihe 

pohjautuu aina sille, että edellinen vaihe on toteutettu onnistuneesti, tällöin projek-

tiympäristö mahdollistaa edellytykset katkeamattomaan suoritukseen. Projektin ope-

ratiivinen osasto sisältää projektin toimenpiteet sekä niihin kuuluvat päättämis- ja 

jatkotoimenpiteet. Näiden lisäksi myyntikanavan eri vaiheet sisältävät palautesyklejä, 

joilla arvioidaan tapahtunutta ja kehitetään projektien vaiheita. Projektien päättymi-

sestä saatua tietoa käytetään hyödyksi uusia projekteja aloittaessa. Kuvio 2 esittää 

kuvatun mallin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Projektin markkinointisykli (Mukaillen Cooper & Budd, 2007: 174). 

Ohjelmistoprojektien yhtäaikainen tuottaminen johtaa ongelmiin, jos niiden sisäinen 

organisointi on hoidettu huonosti. Cooperin ja Buddin (2007) malli auttaa ymmärtä-

mään projektimarkkinoinnin vaikutuksia yrityksiin, jotka johdonmukaisesti tuottavat 

uusia ohjelmistoprojekteja. Ostajalle tärkeitä asioita ovat yhteistyön jatkuvuus sekä 

onnistunut aikataulu ja budjetointi. Myyjän tulee siis täyttää nämä kriteerit ja ominai-

suudet. Toiseksi malli yhdistää projektien myyntikanavan ja operatiiviset toiminnot 

yhtenäiseksi markkinoinnin sykliksi, joka auttaa organisaation kehityksessä ja oppi-
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misessa. Tärkeään rooliin nousevat askelmien pääpiirteet, jotka ovat välttämättömiä 

synkronoitaessa myyntikanavaa projektin aikataulutukseen ja täytäntöönpanoon. 

Myyntikanavan toimintojen kohteena oleva markkinasegmentti täytyy olla myös 

rajattu, jotta organisaatiot pystyvät toimimaan tehokkaasti heille sopivimpien asiak-

kaiden kanssa. Cooper ja Budd ovat siis tehneet selvän jaon projektiorganisaation 

myyntiosaston ja toteuttavan osaston välillä ja löytäneet kriittisen tekijän näiden 

osastojen väliltä. (Cooper & Budd 2007.) 

Kriittisen tekijään vaikuttaa se, kuinka paljon myyntikanavan ja projektin operatiivis-

ten toimien välissä täytyy tehdä työtä. Toinen määrittävä tekijä on, että miten hyvin 

yrityksen myyntikanava onnistuu suodattamaan laadukkaita projekteja sille kohdiste-

tusta markkina-alueesta. Kriittinen tekijä kertoo siis sen, miten ohjelmistoprojektior-

ganisaatio jakaa projektin resurssit myyntikanavassa ja miten tämä jako vaikuttaa 

projektin onnistumiseen sen toteutusvaiheessa. Cooperin ja Buddin (2007) mukaan 

organisaation tulee kiinnittää huomiota organisaation myyntikanavien ja toteutusvai-

heen tekijöihin ja siihen, miten nämä ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Ohjelmisto-

yrityksen täytyy hallita sen ohjelmistoprojektitoimintaan vaikuttavat eri vaiheissa 

tapahtuva integroinnit, jotta se voi luoda toimivan ja kattavan kokonaisuuden. Erityi-

sen tärkeää on, että myyntikanavan toimenpiteet tehdään huolella valmiiksi ennen 

sen aikataulutettua siirtoa toteuttavalle osastolle. Nämä alustavat toimenpiteet tulee 

hallita hyvin, eivätkä ne saa myöhästyttää aikataulua, mikä voi johtaa organisaation 

tasapainon heikentymiseen. Ne myös vaikuttavat suoraan osastojen välisen integraa-

tion onnistumiseen. (Cooper & Budd 2007.) 

4.2 Ohjelmistoprojektien myyntikanava 

Ohjelmistoprojekteissa myyntikanava on liiketoimintapäätöksen tekijä, asiakasmark-

kinoiden analysoija ja ensimmäinen rajapinta asiakkaaseen (Khajavinia 2009). Pro-

jektien myyntiosasto toimii rajapintana projektipohjaiselle organisaatiolle ja asiak-

kaalle. Sen tärkein tehtävä on luoda ja ylläpitää suhteita asiakkaiden kanssa (Turku-

lainen ym. 2012). Kaikista tärkeimmät strategiset valinnat tehdään tässä vaiheessa, 

minkä vuoksi myyntiosaston täytyy panostaa asiakkaisiin ja taata heille onnistunut 

toimitus. Nämä tekijät laittavat organisaation hyvään kilpailulliseen asemaan, joka 

auttaa sopimuksien voittamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että myyntiosaston täytyy 
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olla linjassa myös organisaation yleisen liiketoimintamallin kanssa (Tikkanen ym. 

2007, Khajavinia 2009). Tällöin oikein johdettu ja jaoteltu henkilöstö on tärkeä tekijä 

projektin onnistumisen kannalta. Onkin siis merkittävää, että projektissa ilmentyvät 

roolit ymmärretään ja resurssien keskitys tapahtuu oikealla tavalla.  

Kysynnän epäjatkuvuus ja projektien ainutlaatuisuus aiheuttavat sitä, että ei ole yhtä 

ainoa tapaa järjestää ohjelmistoyrityksen toimia, joten niiden tarkastelussa on luon-

nollisempaa käyttää vaiheita, joita projektin etenemiseen tarvitaan. Cooperin ja Bud-

din (2007) mukaan myyntikanavan toiminnot jaetaan kuuteen eri funktioon, jotka 

ovat oikean kokoiselle markkina-alueelle jalkautuminen, oikean kokoisen määrän 

kiinnostuneita asiakasryhmiä löytäminen, pätevien ehdokkaiden seulonta, tarjoutta-

minen, sopimuksien tekeminen ja projektien määritys sekä niiden julkaisu toteutta-

valle osastolle. Myyntikanavassa tulisi jokaisen vaiheen jälkeen seurata voittopro-

senttia, eli kuinka pitkälle asiakkaan kanssa neuvotteluissa päästään. Tästä saadulla 

tiedolla voidaan tulevaisuudessa oppia näkemään, kuinka monta ja minkä tyyppistä 

kontaktia tarvitaan aina jokaisen vaiheen kohdalla. Tämän jälkeen toteuttava osasto 

työstää projektin loppuun ja varmistaa myös projektin jälkeiset yhteydenpidot asiak-

kaaseen ja kerää projektista saatavan palautteen myyntikanavan kehitykseen. 

Cooperin ja Buddin (2007) tutkimus jäljittelee Covan ja Holstiuksen (1993) tekemää 

kuviota projektien yleisestä myyntimallista. Sen mukaan projektin myyntikanavaan 

kuuluvat etsinnän, valmistelun, kilpailutuksen ja neuvottelun vaiheet. Tämän jälkeen 

tapahtuva toteutus ja siirtymä kuuluvat operatiiviselle osastolle. Karkeasti tarkastel-

tuna Cova ja Holstius jakavat myyntikanavan vaiheet kahteen tasoon. Ensimmäinen 

taso muodostuu markkinoinnillisista toimenpiteistä yleisesti asiakashankintaa tehtä-

essä. Koska tasossa ei ole vielä mitään konkreettista projektia, siinä korostuvat tiedon 

hankinta ja keräys useista potentiaalisista asiakassuhteista ja yhteistyökumppaneista. 

Toinen taso muodostuu, kun markkinoinnilliset toimenpiteet koordinoidaan ja keski-

tetään jonkin tietyn projektin työstämiseen ja asiakkaalle luovuttamiseen. Asia-

kashallinta on siis tärkeää koko ohjelmistoprojektin ajan. 

Jorgensen ja Carelius (2004) näkevät samansuuntaisesti ohjelmistojen myyntiproses-

sin olevan monivaiheinen. He keskittyvät näkemykseen, että tarjousvaihe sisältää 

esivalmistelut, vaatimuksien viimeistelyn ja tarjouskilpailun. Esivalmistelu pitää si-
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sällään markkinoiden tutkimista. Seuraavaksi vaatimukset viimeistellään eli kannat-

tavuus määritellään ja sopimukset luodaan. Tämän jälkeen Jorgensenin ja Careliuk-

sen näkemys myyntiprosessista esittää näiden tarjouksien kilpailullisen puolen, joka 

määrittää syntyykö projekti vai ei.  

Tämä tukee Tikkasen ym. (2007) näkemystä, jonka mukaan myyntikanavan täytyy 

toimittaa asiakkaalle tarjous ja suorittaa siihen liittyvät neuvottelut sekä saada solmit-

tua sopimus. Nämä ovat siis eri vaiheita, joiden avulla myyntikanava tutkijoiden mu-

kaan toimii. Projektien operatiivisella puolella voi olla yhtä aikaa useita projekteja, 

jotka alkavat myyntikanavan toimintojen pohjalta. Projektin toteutuksen jälkeen 

oleellisena osana ovat myös siihen kuuluvat jatkotoimenpiteet, joilla varmistetaan 

asiakkaalle onnistunut asennus ja laatu. Kujala, Ahola ja Huikuri (2013) näkevät pro-

jektien jälkeiset toimet tärkeänä liiketoiminnallisena tekijänä. Projektien luonteesta 

johtuvaa epäjatkuvuutta voidaan onnistua tasamaan, mikäli projektin luovutuksen 

jälkeisillä palvelumalleilla saadaan luotua tulovirtaa yritykselle. Ohjelmisto-

organisaatioilla on useita liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat tämän tyylisen 

toiminnan harjoittamisen, mutta ne tarvitsevat hyvän strategian asiakassuhteen hoi-

tamiseen pitkällä aikavälillä (Boehm & Ross 1989, Ruparelia 2010, Schief & Bux-

mann 2012). Tämä tehtävä jää myyntikanavan toiminnaksi. 

Turkulainen ym. (2012) näkevät, että myyntikanavassa ilmaantuvia henkilöstörooleja 

ovat esimerkiksi myyntijohtajat, myynti-insinöörit ja myynnin assistentit. Operatii-

visten toimintojen henkilöstö voi muodostua projektijohtajista, tarjousinsinööreistä, 

projekti-insinööreistä ja projektia auttavista operatiivisista voimista. Henkilöstöt 

neuvottelevat projektin muutoksista, tulevaisuudesta sekä projektin sopimuksen 

muodoista. Myyntikanavan tehtävät sisältävät tarjouksen valmistelun, tarjouksen 

muodostamisen sekä sopimusneuvottelut ja luomisen.  

4.3 Integraatio osastojen välillä 

Projektien epäjatkuvuuden vuoksi integraation johtaminen on ohjelmistoprojektior-

ganisaatioissa erittäin tärkeää (Cova & Salle 2005, Cooper & Budd 2007). Yhtenä 

haasteena osastojen välisen rajapinnan johtamisessa onkin, miten hankkia oikeaa 

tietoa ja sen jälkeen viestittää sitä oikeille osapuolille oikeaan aikaan eri toiminnois-
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sa. Tiedon jakamisen täytyy siis olla hallittua, ja oikein ajoitettuun tiedon saantiin 

tulee kiinnittää huomiota. Organisaation osastot voidaan ajatella peräkkäisinä ketjui-

na, ja mikäli mihin tahansa ketjunosaan tulee viivettä, johtaa se koko projektissa ta-

pahtuvaan myöhästymiseen. Osastoilla on siis keskinäistä riippuvuutta. Tästä johtuu, 

että ihmisnäkökulma ja siihen liittyvä vuorovaikutus ovat yksi suurimmista ohjelmis-

toprojektiin kohdistuvista integraatiotekijöistä. Vain ammattitaitoinen ja hyvin kou-

lutettu henkilöstö yhdistettynä tehokkaaseen suunnitteluun, koordinointiin ja johta-

miseen voi johtaa saumattomiin ketjuihin ja sitä kautta onnistuneeseen ohjelmisto-

projektiin. (Lindberg 1999, Cooper & Budd 2007.) 

O’Leary-Kelly ja Flores (2002) esittävät, että osastojen välinen integraatio on merkit-

tävä tekijä projektin onnistumisen kannalta. Heidän mukaansa perinteinen malli, jos-

sa projektin tuotantovaihe pohjautuu myyntikanavan tuotokseen, ei riitä kattamaan 

projektin monipuolisuutta. Jos tuotanto-osastolla on parempi näkemys arvioida ja 

tunnistaa potentiaalisia ongelmia tuotantosuunnitelmassa, tulisi tämän johtaa tehok-

kaampaan ja toimivampaan suunnitteluun kokonaisuutena. Toisin sanoen, jos integ-

raatio alkaa vasta projektin siirtyessä operatiiviselle osastolle, johtaa se muutoksille 

varatun ajan pienentymiseen. Myyntikanavan ja operatiivisen osaston välisen integ-

raation muodostumisen täytyy alkaa siis aiemmin, kuin vasta projektin vastuun siir-

tyessä. Tällöin integraatioon tarvittava tiedonhallinta on merkittävässä roolissa jo 

myyntikanavassa, jotta koko ohjelmistoprojektin tulee menestymään. Oleellista on, 

että myyntikanavalla ja operatiivisella osastolla on jaettu strateginen tavoite ja toisi-

aan tukevat tulosmittarit. (Kotler, Rackham ja Krishnaswamy 2006, Condon 2002.) 

Turkulainen ym. (2012) näkevät tiedonjaon ja integraation olevan keskeisiä tekijöitä 

myyntikanavan ja operatiivisen osaston välillä. Tärkeimpänä integraation hallinnassa 

he näkevät siihen liittyvän johtamistavan riippuen kuinka pitkälle projekti on organi-

saation sisällä edistynyt. Integraatiota tulee hallita eri tavalla projektin alkuvaiheessa 

kuin keski- tai loppuvaiheessa. Toiseksi, kontekstuaalisia tekijöitä tulee analysoida 

eri liiketoimintaympäristöissä ja tilanteissa. Niistä tulee etsiä käyttäytymismalleja, 

joita yritys toistaa integraatiossa. Päätöksenteon ja prosessien standardisoinnin kes-

kittäminen sekä sääntöjen, standardien ja suunnitelmien toimeenpano ovat kaikki 

Turkulaisen ym. mukaan vertikaalisia mekanismeja. Horisontaalisia ovat rohkaiseva 

kommunikointi yksiköiden välisissä tapaamisissa, poikkitoiminnalliset tiimit, yhdis-
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tyvät osastot ja yhteydenpitäjien roolit. Näillä toiminnoilla on tarkoitus lisätä epävi-

rallista ja tilapäistä tiedonvaihtoa yli koko organisaation osastojen tehostamalla kon-

takteja esimerkiksi työnkierron, tapahtumien ja konferenssien myötä.  

Tähän liittyvät myös myyntikanavan ja operatiivisten osastojen päätöksenteon integ-

rointitasot. Organisaation täytyy pystyä määrittämään, miten eri osastojen välinen 

päätöksenteko tapahtuu niiden toimiessa yhteistyössä. Yleisesti siis on nähty, että 

osastojen välillä on hyvin eriäviä mielipiteitä, milloin toisen toimivalta alkaa ja mil-

loin toinen loppuu. Yksi keino tämän määrittämiseen on käyttää ulkopuolista funk-

tiota hyödyksi. Tämä voi yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että myyntikanavan 

täytyy pohjata resurssikäytön päätöksensä ottamalla huomioon sekä kehitysprosessi-

en linjaukset että operatiiviset suunnitelmat. Toisaalta tämä tarkoittaa, että operatiivi-

sen osaston tulee myös käyttää päätöksenteon mittarina tietoja sekä myyntikanavan 

suunnitelmista että sisäisen kehityksen päätöksiä. Tällöin mahdollistetaan resurssien 

mahdollisimman hyödyllinen käyttö, koska päätöksentekoprosessi on optimoitu toi-

mimaan tehokkaasti eikä epäselvyydestä johtuvia hidastuksia synny prosessiin. 

(O’Leary-Kelly & Flores 2002: 238.) 

Integraation onnistuneisuutta voidaan myös lisätä tietojärjestelmien avulla, mutta 

niiden merkitys nähdään enemmänkin vertikaalisten ja horisontaalisten mekanismien 

tukikeinoina. Integraation johtaminen on kuitenkin aina riippuvaista siitä, missä vai-

heessa projekti on menossa. Ohjelmistoprojektien monitulkintaisuuden vuoksi integ-

raation johtaminen korostuu projektin alussa sen ollessa myyntivaiheessa, ja sen tar-

ve vähenee mitä pitempään operatiivinen puoli etenee. Näiden lisäksi erityisesti glo-

baalissa projektiympäristössä korostuvat projektinhallinnan joustavuus ja ketteryys, 

jolloin muutoksia pitää pystyä tekemään projektiin koko sen kierron ajan liittyen 

suuntaan, aikatauluun ja resursseihin. Alussa tehtävä projektisuunnitelma ei ole siis 

staattista, vaan siihen on tarvittaessa pystyttävä tekemään muutoksia. (Turkulainen 

ym. 2012) 

Tikkanen ym. (2007) ovat lähestyneet samaa asiaa tutkimalla, miten integraatio il-

mentyy osastojen välillä portfolioajattelun avulla moniprojektiorganisaatiossa. Port-

foliojohtamisella he tarkoittavat joukkoa itsenäisiä kokonaisuuksia, kuten suhteita ja 

projekteja sekä käytäntöjä, joilla niitä johdetaan. Suhdeportfolioon kuuluvat sekä 
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yksittäiset asiakassuhteet että organisaation ulkoisten verkostojen hallinta. Sen huo-

miona voi olla esimerkiksi asiakkaan kanssa muodostuva suhde tai organisaation 

miljööseen liittyvät analysoinnit. Mallissa osastojen integrointia tarkastellaan siis 

suhde- ja verkostoajattelun avulla, ja tutkimuksen perusajatuksena on, että portfolioi-

den tulee kommunikoida toistensa kanssa, mikä on integroinnin perusta. Näiden li-

säksi projektiportfolio-onnistumisen vaikuttavuuteen vaikuttavat portfolion sisällä 

tapahtuvat yksittäiset projektit, portfolion integroinnin onnistuminen, strateginen 

sopivuus ja portfolion tasapaino Meskendahl (2010). Integrointiajattelussa täytyy siis 

huomioida kaikki yksittäiset kokonaisuudet organisaatiossa, jotka ovat sisäisessä tai 

ulkoisessa vuorovaikutuksessa. Vain kokonaisuuden hahmottaminen voi johtaa in-

tegroinnin onnistumiseen. (Martinsuo & Lehtonen 2007.) 

4.4 Asiakastiedon sekä informaation siirtyminen ja hallinta integraatiossa 

Onnistuneen integroinnin yhtenä mittarina voidaan pitää, miten hyvin ohjelmistopro-

jektiorganisaatio pystyy hallitsemaan asiakastietovirtansa suhteutettuna sen projekti-

toimintakykyyn (Cooper & Budd 2007). Tiedonhallinta on siis oleellinen asia ym-

märtää projektin läpiviennissä ja osastojen vuorovaikutuksessa, joten sen tarkastelu 

on tutkimukselle tärkeää. Tämä korostuu varsinkin moniprojektiorganisaatioissa, 

koska silloin onnistumisen yhtenä tekijänä on projektin stabiilius, eli miten hyvin 

tuottaja onnistuu pitämään projektin häiriöittä. Asiakastiedon hyvä hallinta mahdol-

listaa myös, että ohjelmistoprojekti pysyy annetussa budjetissa ja aikataulussa. On-

nistunut tiedonhallinta johtaa kokonaisuudessaan onnistuneeseen integraatioon oh-

jelmistoprojektissa. Tästä johtuen, tässä luvussa keskitytään tiedon ja asiakastiedon-

hallintaan myyntikanavan näkökulmasta. (Wright 1997, Gardiner & Stewart 2000, 

Cooper & Budd 2007.)  

Tiedon ja informaation liikkuminen ohjelmistoyrityksessä on siis yksi tärkeimpiä 

asioita, mitä tapahtuu resurssien, osastojen ja ihmisten välisissä vuorovaikutustilan-

teissa. Se voi pitää sisällään esimerkiksi asiakkaaseen, projektiin tai organisaation 

yleiseen käyttäytymiseen liittyvää asiaa. Erityisesti räätälöityjen ohjelmistojen tulee 

korostaa sisäisten toimintojen koordinointia. Tällöin asiakkaan tarpeiden tulee olla 

hyvin hallitut esimerkiksi riippumatta maantieteellisestä sijainnista, ja asiakkaiden 

tarpeiden ymmärtämisen tulee olla liiketoiminnan huomion keskipisteessä (Ruoko-
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nen 2008). Tässä koordinoinnissa ja hallinnassa informaation käsittelyllä on keskei-

nen rooli. Wang, Wen, Tong, Lin, Song ja Barabási (2011) tarkastelevat tietoon liit-

tyviä prosesseja mikro- ja makrotarkastelun avulla. Tuloksissaan he tuovat esille, että 

tärkein menetelmä sosiaalisten järjestelmien ymmärrykseen sisältyy tiedon jakamis-

mallien ymmärtämiseen. Tiedon mikrotarkastelulla nähdään, että informaation jaka-

miseen vaikuttavat sen alla oleva sosiaalinen verkosto, yksilön ammattitaitoisuus ja 

organisaation hierarkia. Yksilöiden omalla suorituskyvyllä nähdään olevan vähäinen 

vaikutus jakamisen tehokkuuteen, ja osastojen väliset rajat myös hidastavat proses-

sia. Tiedon makrotasolla vaikuttavia asioita ovat, kuinka moni tietoa jakaa, kuinka 

usein tietoa uudelleen jaetaan sekä kuinka moniulotteinen ja sattumanvarainen jako-

mallista tulee. (Wang ym. 2011.) 

Tiedon kontrollointi korostuu erityisesti, kun tutkitaan projektien vaiheiden integ-

rointikäyttäytymisiä, koska silloin tieto siirtyy henkilöiltä toisille yli osastojen. En-

sinnäkin yrityksien tulisi osata ennustaa, miten tieto tulee organisaatiossa liikku-

maan. Tällöin yrityksien täytyy käsittää, kuka jakaa tiedon ja kenelle, milloin jaka-

minen tapahtuu, ja kuinka monelle ihmiselle tieto jaetaan yhden henkilön toimesta. 

Näiden kysymysten pohjalta voidaan tutkia, pystytäänkö rakentamaan parempia tie-

donjakamisen malleja. Toinen tärkeä tekijä on tiedon mutaatio. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että tiedolla on taipumus muuttua liikkumisen ohessa. Työntekijät saattavat lisä-

tä omia huomioita tai mielipiteitä jo olemassa olevaan tietoon ennen kuin he jakavat 

sitä eteenpäin. Mikäli tietoa muutetaan, tulee tarkastella, muuttuvatko myös tiedon 

jakamismallit vai jakaantuuko tieto samoin kuin ennen sen muuttumista. Tämänkal-

tainen oppi on yleensä sidottuna sähköposteihin, joita tutkimalla löydetään informaa-

tiokulun keskeisin dynamiikka. (Wang ym. 2001.) 

Tiedonhallintakeinot auttavat järjestämään organisaation informaatiostrategioita, 

tiedon siirtämistä, sosiaalisia käytäntöjä, projektien välistä kommunikointia sekä 

niiden toteutusta ja oppimista (Lehtimäki ym. 2009). Tiedonhallinnassa apuna voi-

daan käyttää myös erilaisia tietojärjestelmäalustoja, jotka auttavat järjestämään, säi-

lömään ja jakamaan tietoa (Kukko, Helander & Virtanen 2008). Ohjelmistoprojek-

teissa on myös tärkeää toimia vuorovaikutteisesti, hallita projektikohtaista tietoa, 

löytää yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja panostaa pitkäaikaisiin suhteisiin 

(Alajoutsjärvi ym. 2000). Molenskyn, Ketterin, Collinsin, Bloemhofin ja Koppelin 
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(2010) teettämän kyselytutkimuksen mukaan tiedon johtamista ei kuitenkaan ole 

mainittu räätälöityjen ohjelmistojärjestelmien vaatimuksena tai kehityssuuntauksena. 

Yrityksillä voi olla esimerkiksi konsultteja johdon ja myynnin apuna (Molensky ym. 

2010, Tsai, Shaw, Fan, Liu, Lee & Chen 2011). Asiaa on tutkittu paremmin vasta 

tuoreimmissa akateemisissa tutkimuksissa, kuten Molensky ym. ovat kiinnittäneet 

siihen huomiota. Varsinkin asiakkaan rooli on tärkeä ohjelmistoteollisuuteen vaikut-

tavassa tiedon johtamisessa, koska projektit voivat olla globaaleja, jolloin perinteiset 

kasvokkain tapahtuvat tiedonvaihdot voivat olla vähäisiä. Tämä johtaa siihen, että 

tiedon hallinta täytyy toteuttaa koordinoidusti ja hallitusti, jotta ohjelmistoprojektit 

onnistuvat siirtämään asiakkaiden toiveet lopulliseen ohjelmistotuotteeseen. 

Asiakkaaseen liittyvä tieto tulee yhä keskeisemmäksi ymmärtää, kun tarkastellaan, 

miten asiakas kommunikoi ja on vuorovaikutuksessa eri avainroolien kanssa, kuten 

esimerkiksi projektimanagerin. Asiakas ei ole yksistään päätöksentekijä, vaan ohjel-

mistojen myyjän vaikutus tapahtuu organisaation eri työntekijöiden kautta. Organi-

saatio on osa yhteisen tiedon luontia ja tätä tapahtuu projektien eri vaiheissa. Tällöin 

keskustelut ja viestinnät asiakkaan ja projektiryhmän jäsenten välillä ovat tärkeitä. 

Erityisen oleellista on läheinen ja säännöllinen tiedonvaihto asiakkaan kanssa, ta-

paamisiin tehdyt tiedonvaihtostrategiat ja oikein käytetyt tiedonvaihtokanavat. Näi-

den väheksyminen, poisjättö ja vähentäminen voivat johtaa useisiin ongelmiin pro-

jektin sisällä: puuttuvia vaatimuksia, tehotonta resurssien hyödyntämistä ja myöhäi-

siä toimituksia. Organisaation tulee siis ymmärtää tiedonvaihdannan ydinprosessit, 

jotka ovat toistuvia sekä niistä eroavat vähemmän säännölliset prosessit. Mikäli tie-

donhallinta ei ole organisoidusti järjestetty projektin alusta alkaen, se johtaa heiken-

tyneeseen integraatiokäyttäytymiseen myöhemmin. (Akbar, Hassan, Qureshi, & Saf-

dar 2011.) 

Asiakkaan tulisi tietää kaikista pienistä ja isoista muutoksista, mitä projektiin tulee, 

koska tämä nostaa asiakkaan tyytyväisyystasoa ja luo luottamusta koko projektiryh-

mään. Räätälöityjä ohjelmistoja toteuttaessa tulee pitää aina kiinni tehdyistä lupauk-

sista, koska sillä on suora vaikutus asiakkaan kokemaan laatuun (Ruokonen 2008: 

152). Asiakkaan tyytyväisyys on projektin perimmäinen tarkoitus. Tiedonvaihto ja 

tiedonvaihtokanavat ovat keinoja ja välineitä, joilla integrointi saadaan toteutettua ja 

asiakkaan tyytyväisyys taattua. Tämän vuoksi yrityksille olisikin tärkeää luoda stra-
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tegioita, miten tiedonvaihdanta tulee projekteissa tapahtumaan. Strategioita rakenta-

essa tulisi huomata, että asiakas on aina tärkein henkilö kaikissa kanavissa ja rooleis-

sa. Strategioiden tulee myös aina olla yksilölliset, koska projektityöryhmät ja niissä 

olevat roolit pohjautuvat ohjelmistoprojektikeskeiseen vaatimusmäärittelyyn. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jokainen projekti on uniikki, ja sen vuoksi niitä tulee tarkastella 

aina itsenäisinä ja ainutlaatuisina. Projektin fundamentaaliset rakenteet ovat kuiten-

kin aina samantyyliset, ja sen vuoksi tunnistettavissa ja ohjailtavissa. (Ferreira & 

Cohen 2008, Akbar ym. 2011.) 

Ajmal ja Koskinen (2008) näkevät projektiorganisaation tiedonhallinnan ja siirtymi-

sen olevan yhteydessä organisaation sisäiseen kulttuuriin. Kulttuurissa on tärkeää, 

miten hyväksyvä, vastaanottava ja tietoa hyödyntävä se on. Tiedonhallinnassa ei tule 

huomion olla pelkästään sen siirtämisessä, vaan huomiota tulee keskittää myös ra-

kenteisiin, mitkä organisaatio sille mahdollistaa. Tällöin sen eri osastojen ja ryhmit-

tymien täytyy muodostaa yhtenäinen projektikulttuuri, joka kannustaa tiedon hallin-

taan. Toisin sanoen integraation onnistuneeseen tiedonsiirtoon on tärkeää saada pro-

jektiorganisaatiolle hyvä ja vahva kulttuuri. Myyntikanava ja operatiivinen osasto 

eivät saa nähdä toisiaan kilpailijoina, vaan mikäli ne pystyvät jakamaan yhtenäisen 

kulttuurin, se helpottaa ja nopeuttaa integraatiossa tapahtuvaa tiedonvaihtoa. Jos niil-

lä on yhteinen ymmärrys ja näkemys asioista, madaltaa se kynnystä jakaa ja ottaa 

tietoa. 

Tiedonhallinnan nähdään kytkeytyvän projektimarkkinoinnin viitekehykseen. Orga-

nisaation ollessa vaiheessa, jossa se etsii uusia projekteja ja asiakkaita, tulee organi-

saation tietokanavan tuottaa oleellista informaatiota projektimarkkinointitoimien ja -

vaiheiden hyödynnettäväksi. Se voi esimerkiksi olla tuotteen ominaisuuksien esittä-

mistä asiakkaalle. Asiakkaalle tuotettava tieto ja asiakkaan reagointi tuotettuun tie-

toon ovat tässä tärkeässä roolissa. Potentiaalisten asiakkaiden seulonnan kehittyessä 

lähemmäs pysyvää asiakassuhdetta muuttuu myös tiedonhallinnan rooli. Tällöin tär-

keimmäksi toiminnoksi nousee tiedon varastointi. Tiedon siirto onkin edellytys on-

nistuneelle hyödyntämiselle ja pitämiselle. Tämä tarkoittaa, että yrityksen täytyy 

osata eritellä ydintieto, joka säilytetään tulevia projekteja varten sekä projektikeskei-

nen tieto, joka sisältyy pelkästään olemassa olevaan projektiin. Asiakkaan ydintietoa 

ilmentyy kaikissa vuorovaikutustilanteissa, kuten tapaamisissa, jutteluissa, epäfor-
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maaleissa tilanteissa ja raporteissa. Se voidaan jakaa vielä tekniseen ja asiakasta kos-

kevaan tietoon. Asiakaskohtainen projektikohtainen tieto jakautuu myös kahteen 

kategoriaan. Näistä saatavaa tietopankkia voidaan käyttää apuna aina integrointia 

toteuttaessa, koska sen avulla organisaatio oppii toimimaan mahdollisimman opti-

maalisella tavalla. (Lehtimäki ym. 2009.) 

4.5 Resurssit organisaatiossa 

Tasapainottelu eri ryhmien vaatimusten välillä on yleinen resurssiongelma ohjelmis-

toprojektiorganisaatiossa (Condon 2002). Projektin aikana tapahtuva resurssien vaih-

tumiseen ja muuttumiseen liittyvä liikkuminen on tärkeää ymmärtää, koska ne ovat 

oleellinen osa projektinhallintaa. Tässä luvussa keskitytään resursseihin, jotka toimi-

vat myyntikanavan näkökulmasta ja miten moniprojektiorganisaatiomalli vaikuttaa 

resurssien jakoon. Tällöin ohjelmiston tekniseen toteutukseen ja operatiiviseen puo-

leen liittyvät ohjelmoijat ja tekniset insinöörit jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Lu-

vussa käsiteltävät resurssit ovat projektinjohtajat, projektisponsorit, myyjät ja konsul-

tit, koska näillä henkilöillä on keskeisin rooli myyntikanavassa projektin eteenpäin 

viemisessä.  

4.5.1 Resurssit integraation onnistumisessa 

Ohjelmistoprojektien yhtenä keskeisenä resurssina ovat projektijohtajat. He ovat eri-

tyisiä johtajaresursseja, koska heidän tehtävänään on koordinoida projektien toimin-

toja koko projektin elinkaaren ajan. Projektijohtajien tärkeyttä ei tule koskaan aliar-

vioida, koska he päättävät pienten yksityiskohtien osumisesta paikoilleen (Condon 

2002). Yksi heidän tehtävistään on muiden resurssien johtaminen ja allokointi. Pro-

ject Management Institute (2000) kuitenkin täsmentää, että vaikka projektijohtaja 

sijaitsee projektitoimintojen keskipisteessä koordinoiden ja johtaen projektin tiimitöi-

tä, joutuu hän kuitenkin kohtaamaan välillä rajoitettua tai vapaampaa toimintavaltaa 

johtuen erilaisista epäsuorasti vaikuttavista sidosryhmistä. Project Management Insti-

tuten näkemyksen mukaan projektijohtajan tulee myös kerätä eri resurssien tuki itsel-

leen, joten hänen roolinsa resurssina on merkittävä projektin kannalta. Hänellä on 

myös merkittävä vaikutus, miten organisaatio tulee käyttäytymään läpi integraation, 

koska projektijohtaja on ohjelmistoprojekteissa yhtenä koordinaattorina ohjaamassa 
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tällä alueella. Projektijohtajat voivat varautua paremmin ohjelmistoprojektissa ilme-

neviin haasteisiin käyttämällä ylimääräistä aikaa projektin läpikäymiseen ennalta 

tutkimiseen, jotta he ymmärtävät paremmin sen vaiheet ja tasot, organisaation kult-

tuurin sekä kansainvälisissä toiminnoissa vielä paikallisen kulttuurin. Projektijohta-

jilla täytyy olla siis kokonaisvaltainen näkemys, milloin projekti liikkuu osastolta 

toiselle ja miten niiden välinen integrointi toteutuu organisaatiossa. (Avolio, Gard-

ner, Walumbwa & May 2004, Ng & Walker 2008.) 

Toinen tärkeä projektijohdollinen rooli on niin sanottu projektisponsori, jonka vaiku-

tus koskee koko projektia. Projektisponsori voi olla joko yksittäinen henkilö tai ryh-

mä, joka toimittaa taloudellisia resursseja ja on ensisijainen riskinottaja (Project Ma-

nagement Institute 2000). Hän voi olla mahdollisesti koko projektin aloittava tai lo-

pettava voima. Projektisponsori on virka-asemaltaan hierarkkisesti korkea rooli, jos-

sa tarvitaan hyviä politikointi- ja muutosjohtamistaitoja. Tämä sen vuoksi, että pro-

jektisponsori tulee yleensä toimimaan sidosryhmien kanssa. Ohjelmistoprojekteissa 

tällainen asema voi olla esimerkiksi IT-päälliköllä tai toimitusjohtajalla. Huono 

sponsorijohtaminen johtaa helposti koko projektiryhmän alhaiseen työmoraaliin ja 

keskittymiseen. Näin ollen nähdään, että projektijohtajan resurssit ovat enemmän 

projektin sisäisten resurssien hallintaa, ja projektisponsori toimii lähemmin projektin 

ulkoisten sidosryhmien kanssa. (Helm & Remington 2005, Kloppenborg, Tesch, Ma-

nolis & Heitkamp 2006, Ng & Walker 2008.) 

Vaikka ohjelmistoliiketoiminnassa projektijohtajan ja projektisponsorin ensisijaiset 

tehtävät ovat allokoida projektien resurssit oikein, on resurssien hallinta projektior-

ganisaatioissa havaittu useissa tutkimuksissa ongelmalliseksi (O’Leary-Kelly & Flo-

res 2002, Engwall & Jerbrant 2003, Cooper ja Budd 2007, Tikkanen ym. 2007). Re-

surssien jakamis- ja allokointiongelmat on yleensä nähty suunnittelun ja aikataulu-

tuksen alaongelmina, mutta kuitenkin tämän näkemyksen voidaan nähdä olevan liian 

yksinkertaistettu. Resurssien jakaminen yhtäaikaisesti ja onnistuneesti projektien 

välillä vaatii politikointia, kompromisseja, tulkintaa ja ymmärrystä. Olettamus on, 

että projektijohtamisen täytyy mennä yli resurssijakamisen ja tutkia kannustin- ja 

laskentajärjestelmiä sekä muita syvälle sulautettuja organisaation ominaisuuksia. 

Liiketoimintajärjestelmän johtaminen ei tarkoita pelkän koordinoinnin määrän lisäys-

tä perinteisissä liiketoimintajärjestelmissä ja rakenteissa. Toisin sanoen ohjelmistojen 



41 

aikataulutuksen, kehitysraporttien ja tarkastelutapaamisten ei tulisi lisääntyä, vaan 

koko järjestelmä tulisi uudelleen käsitteellistää alusta alkaen. Resurssien jakamison-

gelma projektiorganisaatiossa ei ole itsessään siis ongelma, se on enemmänkin orga-

nisaation syvempien ongelmien ilmentymä projektiasetuksissa. (Engwall & Jerbrant 

2003.) 

Cooperin ja Buddin (2007) näkemyksen mukaan perusolettamuksena on, että projek-

tiorganisaation toiminta järjestetään resursseja kunnioittavasti. Tämä tarkoittaa sitä, 

että niiden työntekijöiden aikataulut eivät mene päällekkäin, vaan jokainen henkilö-

resurssi tekee yhtä tehtävää kerrallaan. Tämän hallinta lähtee siitä, että ensinnäkin 

täytyy tunnistaa tai suunnitella strateginen henkilöstöresurssi tai henkilöstöresurssi-

rypäs, jota käytetään useimmiten projekteissa. Siihen pohjautuen tulee luoda vaiheis-

tettu järjestelmä, jossa moniprojektiorganisaatio ei pääse yli- tai alikuormittumaan 

missään vaiheessa, ja näin saadaan varmistettua sujuva projektityöskentely,  

Organisaatiolla pitää olla aikataulujärjestelmiä, jolla kontrolloidaan resursseja ja il-

moitetaan niiden vapautumisesta uuteen käyttöön. Tällaisia järjestelmiä voidaan ni-

mittää projekteissa oleviksi puskureiksi. Ne auttavat estämään myös projektissa ta-

pahtuvan viivästymisen siirtymisen muihin yrityksen projekteihin. Organisaation 

pitäisi koko ajan toimia maksimaalisella teholla, mutta myös varmistaa puskureiden 

avulla, ettei se pääse ylikuormittumaan. Yritys ei saa ottaa liian montaa projektia 

yhtä aikaa hoitaakseen, vaan sen täytyy pitää huolta, että se käsittelee niin monta 

toimintaa yhtä aikaa kuin se tehokkaasti pystyy. Tähän liittyy myös oikeankokoisen 

markkina-alueen valinta eli organisaatiot eivät saa mennä liian isoille markkinoille, 

mihin oman yrityksen resurssit ja kapasiteetit eivät riitä. (Cooper & Budd 2007.) 

Mikäli näin tehdään, tulee organisaation kapasiteetteja lisätä samassa suhteessa esi-

merkiksi palkkaamalla osastojen välisen integraation hallitsevia lisätyöntekijöitä, 

palkkaamalla väliaikaistyöntekijöitä, hankkimalla uutta välineistöä tai valtuuttamalla 

ylityötunteja nykyisille resursseille. Tätä ei kuitenkaan saa tehdä ennen kuin lisä-

resurssien tarve konkretisoituu, koska muuten organisaation kapasiteettiin tulee het-

kellistä ylijäämää. Yksi keino yli- ja alijäämän kontrollointiin on luoda puskuri pro-

jektin loppuun, joka mahdollistaa joustomahdollisuuden koko projektiin. Myös mikä-

li projektin koko toimitusketjussa on ketjun ulkopuolisia tapahtumaketjuja, jotka 
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liitetään projektiin jossain välissä, on myös niiden liitoskohtiin hyvä luoda puskureita 

luomaan joustoa. (Cooper & Budd 2007.) 

Myyntikanavan sisällä myyjät ovat keskeinen resurssi projektissa. Hyvä myyjä pys-

tyy kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja osaa linjata ne ohjelmisto-

tuotteen tarjouksen kanssa. Myyjällä on aina paras ymmärrys vaatimuksista, mitä 

asiakas haluaa tuotteeseen. Ymmärrys voi olla jopa laajempi ja parempi kuin itse 

asiakkaalla. Myyjän pitää myös osata rajata asiakaskunta hyvin, ettei epätuottoisia tai 

kannattomia projekteja pääse etenemään integrointivaiheeseen. Operatiivisen puolen 

tulee myös ymmärtää motiivit, miten myyjät työskentelevät. He joutuvat tekemään 

välillä myönnytyksiä, jotta saavat synnytettyä asiakkuuden. On nähty, että integraa-

tiota hidastavia tekijöitä ovat juuri myynnin ja tuotannon puolen eriävät motiivit oh-

jelmiston toteutukseen. Operatiivinen osasto haluaisi mahdollisimman stabiilit ja 

pitkälle suunnitellut olosuhteet, mutta myyjien on välillä mahdoton toimia niin. Tä-

män ei tulisi aiheuttaa kitkaa osastojen välille, vaan integraatiota helpottaa, mikäli 

molemmat osastot ymmärtävät toisiaan paremmin. Onkin nähty, että tuotejohtajat, 

joilla on myyntitaustaa, ymmärtävät paremmin myynnin tarpeet. Mitä laajempi ym-

märrys resursseilla on toisien resurssien toiminnasta ja motiiveista, sitä tehokkaam-

min integraatio tulee toteutumaan. (Condon 2002.) 

Projektiorganisaation konsultit ovat myös yksi resurssiryhmistä integraation toteu-

tuksessa, tämän vuoksi konsulttien monipuolinen tarkastelu on oleellista. Nykyään 

konsultteja käytetään johtamisen ja toteutuksen apuna laajalla rintamalla (Tsai ym. 

2011). He siis toimivat projektin integraatiovaiheiden molemmin puolin, ja he voivat 

toimia useissa eri rooleissa projektin sisällä. Konsultit auttavat resurssiongelman 

hoidossa, koska he voivat vapauttaa joustavasti resursseja eri osastojen välillä. Var-

sinkin tietointensiivissä projekteissa konsulttien merkitys korostuu, koska silloin tar-

vitaan tiedolle mahdollisimman hyvää hallinnoijaa.  

Jang ja Lee (1998) ovat tutkineet konsulttien ydinvahvuuksia ja jakaneet ne viiteen 

eri tekijään: ammattilainen, johtaja, tutkija, neuvonantaja ja poliitikko. Ensimmäisek-

si neuvonantajan rooli ammattilaisena on erittäin tärkeä osa konsultaatioprosessissa, 

koska konsultti tuo projektiin tietoa ja taitoa. Asiakkaat odottavat, että konsultit 

osaavat puhua ammattimaisella tavalla heidän erikoisosaamisalueestaan. Johtajan 
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rooli vaatii erikoistaitoa johtaa ja kontrolloida annettua projektia. Tutkijan roolissa 

konsultin täytyy ottaa vastuu hankkiakseen, analysoidakseen ja tehdäkseen johtopää-

töksiä objektiivisesta datasta käyttäen tieteellisiä keinoja. Neuvonantajan rooli pitää 

sisällään asiakkaiden opettamista ja ohjaamista uuden teknologian käytössä sekä 

neuvonantajan tulee myös ottaa vastuuta asiakkaan oppimisprosessista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Konsultoinnin eri vaiheet ja roolit (Mukaillen Chen ym. 2008:167). 

Chen, Sun, Helms ja Jih (2008) ovat syventäneet Jangin ja Leen (1998) tutkimusta. 

Kuvio 3 esittää konsultoinnin vaiheet ja roolit Chenin ym. mukaan. Konsultin tulee 

hahmottaa, että hänen roolinsa vaihtuu läpi projektin ja siihen sisältyvän integraation. 
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tuntevuus. Integraation keskellä olevassa suunnitteluvaiheessa hänen roolinsa muut-
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projektin etenemisen kannalta vastuullisessa asemassa. Kun projekti siirtyy toteutta-

valle osastolle, muuttuu konsultin toimenkuva käytännön asiantuntijaksi ja valmenta-

jaksi. Loppuprojektin ajan hän on enemmän taustalla oleva tukija ja valmentaja. Mitä 

onnistuneemmin konsultti nämä tehtävät hoitaa, sitä paremman luottamuksen hän 
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organisaatiossa saa ja hänen sisäinen valtansa kasvaa. Tämä helpottaa hänen toimin-

taansa eri resurssien välillä. Nämä ymmärtämällä ja sisäistämällä voi konsultti tehos-

taa toimintaansa ja saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. (Chen ym. 2008.) 

4.5.2 Moniprojektiorganisaation erityispiirteet resurssienhallinnassa 

Moniprojektikontekstit ja väliaikaiset järjestelmät ovat laajasti tunnettuja nykyaikai-

sessa liiketoiminnassa. Esimerkiksi ohjelmistoteollisuudessa voi olla tavallista, että 

yrityksellä on useita yhtäaikaisia projekteja useiden eri asiakkaiden kanssa. Monipro-

jektiorganisaatioihin liittyy myös poliittinen osa-alue, koska eri projektit kilpailevat 

rajallisesta määrästä käytettävissä olevista resursseista, työvoimasta ja huomiosta. 

Yhtäaikaisista projekteista johtuva resurssien samanaikainen käyttö voi olla vaaral-

lista organisaation pitkän aikavälin suunnitelmille, koska resurssit jaetaan yleisesti 

lyhyen aikavälin ratkaisuilla. Tämä jako voi kannustaa projektin nopeaan toteutuk-

seen, mutta se täytyisi nähdä yli useiden projektien kattavana asiana. Edellisessä ala-

luvussa tuotiin esille resurssien merkittävyyttä integraation onnistumiseen, joten täs-

sä alaluvussa keskitytään moniprojektiorganisaatiossa tapahtuviin resurssikäyttöihin. 

(Engwall & Jerbrant 2003, Yaghootkar & Gil 2012.) 

Moniprojektiorganisaatioissa tapahtuvat yhtäaikaiset asiat ovat erittäin oleellisia in-

tegrointiin vaikuttavia tekijöitä, koska projektit ovat yleensä toisistaan riippuvaisia, 

jolloin niiden toiminnot vaikuttavat toisiinsa. Kokeet ovat osoittaneet, että johdon 

luodessa painetta aikataulujen pysyvyyteen, se voi johtaa kaikkien projektien eks-

ponentiaaliseen hidastumiseen monien tekijöiden summana. Ensinnäkin, mikäli pro-

jekti menettää resursseja, se tulee aikataulupaineen alaiseksi siitä seuranneen myö-

hästymisen vuoksi. Toiseksi, kun yhä useampi projekti tulee aikataulupaineen alai-

seksi, resurssit liikkuvat projektien välillä yhä useammin vastatakseen niissä tapah-

tuviin prioriteettimuutoksiin. Viimeiseksi kasvanut vaihtelu tiimien koossa vaikuttaa 

tuottavuuteen. Nämä asiat luovat aikataulupaineen noidankehän, joka johtaa organi-

saatioiden heikentyneeseen pitkän aikavälin suorituskykyyn ja osaamiseen tuottaa 

projekteja tehokkaasti.  (Yaghootkar & Gil 2012.)  

Moniprojektiorganisaation resursseihin pohjautuvia riskejä tarkasteltiin myös Eng-

wallin ja Jerbrantin (2003) tapaustutkimuksessa, jossa kaksi yritystä yritti pyörittää 
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tehokasta ja keskitettyä resurssien suunnittelujärjestelmää. Siinä henkilöstö jakautui 

eri projekteihin aikataulutetusti ja virallisten projektien prioriteettien mukaan. Moni 

projekteista oli kuitenkin aikataulustaan jäljessä, mikä johti siihen, ettei tarkoituk-

senmukaista resurssien hyödyntämistä ollut mahdollista toteuttaa. Toinen selkeä on-

gelma johtui siitä, että organisaatiot ottivat liian helposti monia projekteja yhtä aikaa 

toteutettavaksi organisaation resurssimäärään verrattaessa. Wheelwright ja Clark 

(1992) ovat nimenneet kyseisen asian ”kanarialintu-lähestymistavaksi”. Käytännössä 

se tarkoittaa sitä, että uusia kanarialintuja laitetaan häkkiin tutkimatta, miten se vai-

kuttaa jo häkissä olevaan ekosysteemiin ja muihin kanarialintuihin häkissä. Tavallis-

ta olikin, että heikommat kanarialinnut joutuivat häkin pohjalle ja kuolivat pois, kun 

uudet yksilöt valtasivat tilaa itselleen. (Engwall & Jerbrant 2003.) 

Mikäli asiaa tarkastellaan moniprojektiorganisaation resurssitarjonnan kannalta, re-

surssien jakamisongelma voi johtua johdon laskentatoimen järjestelmistä, jotka eivät 

sulaudu hyvin moniprojektijohtamiseen. Voi olla esimerkiksi tavanomaista, että kan-

nustimia käytetään saavuttamaan mahdollisimman monta työtuntia per projekti, jol-

loin kannustimet, jotka johtaisivat tuottavuuden parantamiseen, jäävät kokonaan to-

teuttamatta. Tietoa tulee siis kerätä myös kannattavuuden parantumiseksi. Toinen 

resurssitarjontaan vaikuttava tekijä on projektijohtamisen kautta tapahtuva resurssien 

hallussapito. Mikäli projektijohtaja jättää jotain resursseja odottamaan käyttämistä, 

on suuri vaara, etteivät nämä resurssit ole enää myöhemmin käytettävissä. Tämä re-

surssimenetyksen pelko johtaa siihen, että projektijohtajat pyrkivät varaamaan ja 

pitämään resursseja varattuina mahdollisimman pitkään. (Engwall & Jerbrant 2003.) 

Mahdollisimman tehokas toiminta vaati myös, että ylä- ja keskijohto löytää yhteis-

ymmärryksen, mitä edellytyksiä hyvin suoriutuva moniprojektiorganisaatio tarvitsee. 

Organisaatioiden täytyy investoida puitteet vapaaseen pääomakapasiteettiin, joka 

toimii vakuutuksen tavalla tulevaisuuden mahdollisiin resurssien käytöstä johtuviin 

ongelmiin. Tämä investointi maksaa itsensä takaisin, jos kriittinen projekti joutuu 

yllättäen aikataulupaineen alaiseksi. Toinen tapa organisoida tämä asia on varata 

ylimääräistä vapaata aikaa projektien ja sen sisäisten vaiheiden väleihin, jolloin va-

raudutaan mahdollisiin viivästyksiin, ja projektin toiminta ei tällöin häiriinny niistä. 

Näiden tekijöiden lisäksi organisaation tulisi lisäinvestoida koulutukseen, prosessei-

hin ja opetukseen parantaakseen yksittäisten projektien johtamista vastaavilla inves-
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toinneilla, kun tarkastellaan moniprojektiympäristöjä. (Yaghootkar & Gil 2012, Coo-

per & Budd 2007.) 

4.6 Ohjelmistoprojektiorganisaation osastojen välisen integraation vaiheet ja 

keskeiset toimijat 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu teorialuvuista kaksi, kolme ja neljä 

esille nousseista ohjelmistoprojektiorganisaation ilmiöistä. Näistä ilmiöistä keskei-

simmät asiat ovat yhdistetty kuvioon 4, koska tärkeiden teemojen, toimijoiden ja 

vaiheiden havainnointi on graafisesti helpompaa. Kuvion tekemisessä on käytetty 

hyödyksi värejä erottamaan eri tekijöitä toisistaan ja jokaisella värillä on oma merki-

tyksensä kuvion tulkinnassa. Kuvion eri toiminnot on myös nimetty kuvioon, jotta 

sen tulkinta on helpompaa. Kuviossa ei ole merkitystä muotojen suhteellisella koolla, 

vaan kuvion tärkein tehtävä on esittää löydetyt toimijat liittyen ohjelmistoyrityksien  

 
 

Kuvio 4. Teoriaosuudessa löydetyt toimijat ja projektin vaiheet. 

Kuviota tulee tulkita vasemmalta oikealle, jolloin se toimii projektin aikajanan lailla. 

Tälliöin toimintaprosessit tapahtuvat vaiheistutusti ja osaksi myös päällekkäin, kuten 

projektijohtaminen on jokaisessa vaiheessa tapahtuva toimija. Tässä tutkimuksessa 

oletetaan myös projektien alkavan aina myyjäorganisaation toimesta, koska sillä on 

aina lopullinen valta päättää lähteä viemään projektia eteenpäin. Projektien ilmenty-

miseen tarvitaan aina asiakas, mutta kuitenkin myyntikanava on se, joka ensin etsii 

asiakkaan ja kommunikoi hänen kanssaan. Tämän vuoksi kuviossa oleva asiakkaan 

rooli alkaa vasta aikajanan lopussa, jolloin projekti luovutetaan hänelle. Asiakkaan 

kanssa voi kyllä tapahtuu aktiivista tiedonvaihtoa myös myynti- ja operatiivisessa 
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vaiheessa. Teoriassa kuitenkin nähtiin, että asiakkaalla on suurempi merkitys vasta 

projektin loppuvaiheessa. Kuviossa asiakas on kuvattuna oranssilla värillä. Tällä 

myös korostetaan tutkimuksessa tarkoituksellista organisaation myyntikanavaan liit-

tyvää näkemystä. 

Kuviossa tummansiniset nuolet kuvastat projektiorganisaation projekteja. Ne voivat 

olla yhtäaikaisia, epäsäännöllisin ajoin alkavia ja eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. 

Niiden tarkoitus on kuvastaa ohjelmistoyrityksen moniprojektiorganisaatiomaista 

luonnetta. Projektit kulkevat koko organisaation lävitse alkaen myyntikanavan toi-

minnoista ja päättyen projektin luovutukseen asiakkaalle. Kuviossa tämä hahmottuu 

siten, että nuolet ovat leveydeltään kaikki osastot ja vaiheet ylittäviä.  

Vihreät suorakaiteet kuvastavat myyntikanavaa ja operatiivista osastoa jotka tarvi-

taan projektin läpivientiin ja tällöin integraatio muodostuu niiden välille. Integraatio-

ta kuvastaa punainen laatikko, ja punaiset nuolet kuvastavat sen toimintojen suuntaa, 

eli myyntikanavan asiakasprojektin siirtämistä operatiiviselle osastolle toimintojen 

avulla. Onnistuneen integraation nähtiin teoriassa koostuvan hyvästä projekti- ja 

asiakastiedon hallinnasta sekä tehokkaasta resurssien käytöstä. Nämä toimet ovat 

myös eritelty integraatio kuvastavaan punaiseen laatikkoon. Teoriaosuudessa integ-

raation nähtiin myös olevan lyhytkestoinen tapahtuma osastojen välillä. 

Projektijohtaminen alkaa projektin alkamisesta, tätä kuvaa musta projektijohtamisen 

nuoli joka alkaa myyntikanavasta. Projektijohtaminen toimii koko ajan projektin 

rinnalla ja se koordinoi myös integraatioon liittyviä asioita. Projektimarkkinointi 

ympäröi koko projektia mustassa viivassa tummanoranssilla hehkulla. Se on projek-

tia yhdessä pitävä voima ja sisältää kaiken tiedon, suhteiden ja toimintojen koor-

dinoinnin toisiinsa. Projektimarkkinointi sisältää aina projektijohtamista, ja projektia 

ei voi olla ilman projektimarkkinointia. Tämän vuoksi sekä projektijohtaminen että 

projektimarkkinointi ilmaantuvat aina jokaisen projektin yhteydessä. 
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5 TUKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Tutkimusstrategia 

Tutkimuksen strategiana on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, ja tutkimusottee-

na käytetään tapaustutkimusta, joka keskittyy yhteen ohjelmistoalan yritykseen sekä 

sen tapoihin järjestää myynti- ja operatiivisen osaston integraatiokäyttäytymisiin 

liittyvät toiminnot. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yksiköiden suuri joukko ja tilas-

tollinen argumentaatiotapa ei ole tarpeen tai mahdollinen (Alasuutari 2011: 39). Siinä 

tutkittava aineisto on pala havainnoitavaa maailmaa sikäli, että se on näyte tutkimuk-

sen kohteena olevasta kielestä ja kulttuurista (Alasuutari 2011: 88).  Tällöin aineiston 

syvällinen ymmärtäminen on keskeistä, jotta siitä saadaan luotua mahdollisimman 

tarkka kuva. Laadulliselle tutkimukselle on tämän vuoksi tärkeää, että analysoitava 

aineisto muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden (Eskola & Suoranta 1998: 66). Tähän 

liittyy myös yritysantropologinen suuntaus, jossa pyritään löytämään rikkaan organi-

saation kuvaus. Siitä kuitenkin poiketen, tässä tutkimuksessa otetaan kantaa myös 

liikkeenjohdollisiin kysymyksiin (Koskinen ym. 2005: 17). Laadulliselle aineistolle 

on ominaista monipuolinen ja kompleksinen näkökulma tutkittavasta aineistosta, 

joten yritysantropologinen suuntaus on siis suotavaa (Alasuutari 1999: 84). Tutki-

muksen tuloksia esitetään abduktiivisesti eli teoria ja empiria ovat ikään kuin vuoro-

puhelussa toistensa kanssa (Eskola & Suoranta 1998: 85). Näin ollen sekä teorialla ja 

empirialla on molemmilla oleellista merkitystä tutkimuksen tulosten kannalta. 

5.2 Empiirisen aineiston keräys  

Empiirisen osion toteutukseen on valittu puolistrukturoidut teemahaastattelut, jotka 

auttavat keräämään tietoa ihmisten asioille antamista merkityksistä ja tulkinnoista 

(Koskinen ym. 2005: 106). Aineistonkeruutapa sopii tutkimukseen, koska kvalitatii-

vinen tutkimus pohjautuu keskusteluihin, joissa tutkija kysyy kysymyksiä ja vasta-

puoli vastaa niihin (Rubin & Robin 1995: 2). Haastattelut ovat luonnollisin keino 

näiden keskustelujen luomiseen. Haastattelurunko sisältää etukäteen mietittyjen ky-

symysten lisäksi myös avoimia kysymyksiä, joten haastattelutilanne etenee tilanteen 

vaatimalla tavalla syventyen tarvittaessa esille nouseviin aiheisiin (Koskinen ym. 

2005: 87). Puolistrukturoitu haastattelu antaa myös haastattelutilanteeseen jousta-
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vuutta, rikkautta ja monipuolisuutta, mikä sopii käytettyyn laadulliseen tutkimusme-

netelmätyyliin. Tutkimuksen teoria-empiriasuhteen vuorovaikutteisuus on rakennettu 

niin, että ensin on etsitty tutkimusongelmaa avaava teoria, jonka pohjalta on löydetty 

relevantit kysymykset palvelemaan tutkimusta. Näin ollen empiria etsii ja syventää 

teoriassa löydettyjä asioita, ja tutkimuksen tulos muotoutuu niiden yhteisnäkemyk-

sestä. Laadullisessa tutkimuksessa onkin luonnollista, että aineiston keruu ja teorian 

kehittämisen vuorovaikutteisuus näyttäytyy luontevana. (Aaltola & Valli 2007: 74–

75.) Muu empiirisen aineiston keräys tapahtui omaksumalla tapausyrityksen ko-

tisivuilla olevia tietoja. Salassapitosopimusten takia muuta yritystietoa ei ole ollut 

mahdollista saada. Tästä johtuen haastattelut ovat keskeisin empiirisen aineiston 

kohde. 

5.2.1 Haastattelu 

Haastattelu on joustava menetelmä, ja se sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituk-

siin. Se on yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa ja sen avulla pystytään haluttaessa 

suuntaamaan tiedonhankintaa itse haastattelutilanteessa. Tarkastelen haastateltavaa 

subjektina haastattelutilanteessa, jolloin hän voi tuoda itseään koskevia asioita esille 

mahdollisimman vapaasti ja kertoa omia mielipiteitä. Ihminen nähdäänkin tutkimuk-

sessa merkityksiä luovana ja aktiivisena osapuolena. Haastattelu mahdollistaa sen, 

että haastateltava voi perustella jotain vastaustaan ja antaa tälle tarkemman määrityk-

sen. Sen avulla on pystytty esittämään täydentäviä lisäkysymyksiä, mikäli niitä on 

ollut tarpeen esittää. Haastattelun huonoja puolia on, ettei ole olemassa valmiita mal-

leja, miten niitä täytyisi tulkita, mikä voi heikentää omalla osallaan tutkimuksen re-

liabiliteettiä. Haastattelun laadukkuutta on parannettu siten, että haastattelurunko on 

etukäteen tarkkaan mietitty. Siinä on otettu huomioon, miten teemoja voisi syventää 

ja pohdittu vaihtoehtoisia lisäkysymysten muotoja. Tämä antaa haastattelulle teema-

haastattelumuodon. (Hirsjärvi & Hurme 1985: 10–26, Hirsjärvi & Hurme 2011: 34–

184, Hirsjärvi ym. 2000: 191–194, Eskola & Suoraranta 1998: 86–95.) 

Teemahaastattelu on käytetyin laadullisen aineiston keruumenetelmä niin yhteiskun-

ta- kuin liiketaloustieteissä (Koskinen ym. 2005: 105). Tyypillisesti teemahaastatte-

lun kysymyksissä on aihealueet tiedossa, mutta niillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjes-

tystä (Hirsjärvi ym. 2000: 195). Teemahaastattelu vastaa kuitenkin hyvin laadullisen 
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tutkimuksen lähtökohtia (Hirsjärvi ym. 2000: 195). Tämän vuoksi se sopii tähän tut-

kimukseen käytettäväksi haastattelutekniikaksi. Teemahaastattelussa olevat teemat 

koottiin käyttäen teoriaosuudessa löydettyjä ilmiöitä. Haastateltavien määrä on tut-

kimuksessa pieni ja saatu tieto on syvällistä. Myös haastattelun aikana tapahtuvaan 

laatutarkkailuun on panostettu siten, että nauhoitukseen tarvittavaa välineistöä on 

aika-ajoin aina tarkistettu ja todettu, että se toimii oikein ja on kunnossa. (Hirsjärvi & 

Hurme 1985: 35–37, Eskola & Suoraranta 1998: 86–95, Hirsjärvi & Hurme 2011: 

34–184.) 

Haastateltavaksi tapausyrityksestä valittiin kaksi johtotason henkilöä. Tapausyrityk-

sen pienestä koosta johtuen he kattavat koko tapausorganisaation myyntiosaston, ja 

he suorittavat pääsääntöisesti asiakkaille kohdistuvat myyntitoiminnot. Molemmat 

henkilöt ovat työskennelleet tapausyrityksessä usean vuoden ajan sekä tehneet orga-

nisaatiossa ensin operatiivisen puolen töitä että projekti- ja tiimiesimiestehtäviä. Tä-

män ansiosta heille on kertynyt monipuolinen näkemys yrityksen sisällä. Heillä on 

myös laaja ymmärrys projektin myyntikanavan elementeistä sekä strategisin rooli 

liittyen tapausorganisaation projektiprosesseihin. He yhdessä jakavat organisaation 

resurssit ja ovat vastuussa osastojen välisen integraation onnistumisesta. Heidän 

työnkuvansa sisältää myös projektien myyntiä ja johtamista sekä uusasiahankintaa. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavista käytetään nimityksiä Haasteltava A ja Haasta-

teltava B. Organisaatiossa ei muilla työntekijöillä ole valtaa tehdä projektisopimuk-

siin liittyviä toimintoja, joten tämän vuoksi heidät rajattiin haastateltavien ulkopuo-

lelle ja haastattelut kohdistettiin vain kahteen esiteltyyn henkilöön. Oleellisten henki-

löiden valinta on tärkeää, jotta empiirinen tieto tukee projektin tutkimustarkoitusta 

(Alasuutari 2011: 87). Ennalta valitut asiantuntijat haastattelun kohteeksi ovat tärke-

ät, jotta hiljainen tieto saadaan paremmin kerättyä (Eskola & Suoranta 1998: 87).  

Operatiivista henkilöstöä ei siis haastateltu, koska molemmat haastateltavat ovat teh-

neet operatiivista työtä, ja näin ollen he omaavat vahvan näkemyksen sen tekemises-

tä. Heillä on myös selkeästi monipuolisin ymmärrys projektissa tapahtuvista asioista, 

koska he ovat organisaation johtotason henkilöitä. Tutkimuksen perusolettamuksena 

on myös myynnillinen näkemys, joka osaltaan ohjaa jättämään operatiivisen henki-

löstön haastatteluiden ulkopuolelle. 



51 

5.2.2 Haastatteluiden toteutus 

Haastattelupaikaksi valittiin kohdeyrityksen omat toimitilat. Näissä suoritettiin siis 

kaksi erillistä haastattelua, joiden toteutuspäivät eivät olleet samat. Haastatteluita 

varten oli suunniteltu haastattelurunko (kts. Liite 1). Haastattelurungon kysymykset 

ovat teemoitettu, ja haastattelun alussa käytiin läpi yleisempiä kysymyksiä. Tämän 

avulla haastateltava johdateltiin tutkittavaan aiheeseen ja haastattelutilanne saatiin 

avattua luontevasti käyntiin (Hirsjärvi & Hurme 1985: 132). Kysymysten läpikäymi-

sessä pyrittiin joustavuuteen ja kuuntelemalla huomioimaan annettuja vastauksia. 

Näin pystyttiin kohdentamaan jatkokysymyksiä olemassa olevaan keskusteluun 

(Hirsjärvi & Hurme 1985: 104). Haastatteluiden toteutukseen varattiin aikaa kaksi 

tuntia sisältäen alku- ja lopetuskäytännöt. 

Tehdyt haastattelut nauhoitettiin tutkimusta varten digitaalisesti. Digitaalisuus mah-

dollistaa aineiston helpomman hallittavuuden ja selkeämmän analyysiprosessin (Es-

kola & Suoranta 1998: 207, Aaltola & Valli 2007: 109). Mekaaniseen nauhoitustek-

niikan käyttöön liittyy myös aina laadullisia riskejä, jonka vuoksi digitaalinen tek-

niikka on luotettavampi tapa käyttää. Nauhoituksen onnistuneisuutta myös varmistet-

tiin käyttämällä kahta eri tallennusvälinettä. Tällä saatiin turvattua se, että yhteen 

nauhoituslaitteeseen kohdistuva mahdollinen vika ei olisi vaarantanut koko haastatte-

lua. Taulukossa on eriteltynä haastatteluihin liittyvät kohde-, paikka- ja aikatiedot. 

Taulukko 1. Teemahaastattelut 

Haastateltava Haastattelun ajankohta Haastattelupaikka Haastattelun kesto 

Haastateltava A 1.4.2013 Yrityksen tilat 1h 30min 

Haastateltava B 5.4.2013 Yrityksen tilat 2h 10min 

5.3 Empiirisen aineiston analysointi 

Haastattelut ovat litteroitu, jolloin niiden analysointi tutkimusta varten on tehok-

kaampaa. Litterointi tarkoittaa nauhoitteiden kirjoittamista tekstimuotoon, jolloin 

niissä oleva tieto on helpompaa ymmärtää ja hahmottaa. Litterointitekniikkana käy-

tettiin tutkimukseen sopivaa mallia, jolloin litteroinnin ulkopuolelle jätetään vajaiden 
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lauseiden täydennys, epäröinnit, änkytykset, toistot, taukojen kestot, sävelkorkeuden 

nostot ja laskut sekä erittelyt, miten paljon keskustelijat puhuvat toistensa päälle. 

Litterointi keskittyi siis asiasisältöön enemmän kuin keskustelun muotoon.  

Litteroinnin avulla haastatteluiden vastauksista pystyttiin kokoamaan teoriaa ja ky-

symyksiä vastaavia teemakokonaisuuksia. Litteroitujen tekstien teemat värikoodat-

tiin, jolloin jokaiselle teemalle annettiin oma väriarvo sekä haastateltavilla henkilöil-

le oli oma fontti. Nämä tekijät helpottivat litteroinnin analysointia, koska teemojen ja 

haastateltavien eroavaisuudet oli helpompi nähdä. Teemakokonaisuudet mahdollisti-

vat tutkimuksessa tehokkaan ja onnistuneen sisällön analysointiprosessin. Teema-

haastattelun analysointi vaatii sen täydellistä ymmärtämistä, jolloin koostetut koko-

naisuudet auttavat hyvin hahmottamaan eri haastateltavilta saatuja näkemyksiä. 

(Hirsjärvi & Hurme 1985: 109–117.) 

Laadullisen aineiston analysoinnin lähtökohtana on pyrkimys erotella laadullisesta 

aineistosta oleelliset asiat tutkimukseen liittyen. Sen tarkoituksena on ollut tuottaa 

vastauksia ja syvennystä tutkimuskysymyksiin. Tässä analyysiprosessina apuna on 

ollut aluksi siis litterointi, jonka jälkeen aineistoa on luokittelu ja yhdistely saman-

kaltaisiin näkökulmiin. Itse koodaus on toteutettu deduktiivisesti eli asiat käsitellään 

empiirisessä osiossa teorialähtöisesti. Tämä näkyy muun muassa siinä, että koodauk-

sen tuloksena on saatu empiirisiä näkemyksiä etukäteen olemassa olevien teemojen 

päälle.  

Analysoinnissa on annettu paljon tilaa laadulliselle aineistolle, koska sen merkitys on 

tutkimuksen kannalta tärkeä. Tutkimuksen avulla etsitään organisaatiossa tapahtuvia 

asioita, joten tällöin aineisto täytyy käydä tarkkaan läpi. Teoria kulkee kuitenkin ko-

ko ajan laadullisen aineiston analysoinnin rinnalla ja niiden väliltä on etsitty yhtenäi-

syyksiä sekä eroavaisuuksia. Löydöksistä on pyritty havainnoimaan ala- ja yläluok-

kia, joiden pohjalta on haluttu saada koko projektiorganisaatiota kuvaavaa teore-

tisointia. 
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6 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

6.1 Tapausyritys 

Tapausyritys on kotimainen ohjelmistoalan toimija, jonka palveluita ovat räätälöidyt 

ohjelmistoratkaisut. Kotisivuillaan yritys kuvaa tarjoavansa parhaan mahdollisen 

suunnittelun ja toteutuksen asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseksi ja parantami-

seksi. Toimintamalliksi on muotoutunut projektiorganisaatio, jolloin organisationaa-

liset funktiot muokkautuvat aina jokaisen projektin ympärille väliaikaisesti. Projekti-

luontoiseen toimintaan liittyy myös, että projektit toimivat limittäin toistensa kanssa 

ja yhdelle asiakkaalle voidaan tehdä lukuisiakin projekteja. Onkin tavallista, että yri-

tyksellä on yhtä aikaa monta projektia toteutuksessa. Moniprojektiorganisaatio on 

yrityksen toiminnassa ainoa mahdollinen toimintamuoto, koska uusia projekteja tulee 

epätasaisesti pitkin vuotta eikä uuden projektin tuloa voi taata edellisen loppuessa. 

Näin ollen liiketoiminnan pitäminen terveenä edellyttää, että töitä tehdään usean pro-

jektin voimin pitkin kuluvaa vuotta.  

Uusien projektin epäsäännöllisyys tekee projektien resurssien koordinoinnin haas-

teelliseksi, koska resurssien jako tapahtuu aina yksilöidysti jokaiseen projektiin, mis-

tä voi seurata joko yli- tai aliresurssiongelma. Resurssien oikeanlaiselle jakautumi-

selle kohdistuu paljon painoarvoa projekteissa. Organisaation tila ei ole koskaan va-

kaa, vaan uudet projektit vaikuttavat siihen jatkuvasti. Toinen haasteellinen tekijä on 

organisaation sisäinen tiedonvaihto eli miten myytyihin projekteihin sidottu tieto 

saadaan muutettua valmiiksi tuotteiksi. Nämä kaikki vielä voivat tapahtua kansainvä-

lisessä ympäristössä, koska yritys myy räätälöintiä myös ulkomaisille toimijoille. 

Yrityksen toiminta on siis järjestetty myös Rönkön ym. (2008) näkemyksen mukaan 

siten, että potentiaalisena toiminta-alueena on teoreettisesti koko maapallo. 

Tapausorganisaation rakenne on yleisesti ottaen matala, mikä tarkoittaa hierarkkisten 

erojen olevan pieniä. Yrityksen ainoa hallinnollinen henkilö on sihteeri, ja kaikki 

muut ovat projekteissa mukana. Henkilöstöä johtaa kaksi virallista esimiestä, joiden 

alaisuuteen muodostuvat organisaation tiimit. Tiimeistä koostetaan aina projektikoh-

taiset ryhmät, jotka voivat olla tiimirajat ylittäviä. Koska yrityksen henkilöstömäärä 

on pieni, korostuu projektiryhmiä muodostettaessa yksilöiden monipuolinen osaami-
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nen ja soveltuvuus tiettyyn tehtävään. Projektien aikana työntekijät voivat joutua 

omaksumaan usean erilaisen roolin, jotta projektin läpivienti onnistuu. Tämä näkyy 

esimerkiksi siinä, että yksi projekti voi vaatia monen erilaisen ohjelmointikielen 

käyttämistä, jolloin eri ohjelmoinnin osaavia ihmisiä voidaan joutua sekoittamaan 

projektien välillä. Toinen tapausorganisaatiota kuvaava näkemys on, että he luokitte-

levat kaikki työntekijänsä konsulteiksi, mikä vahvistaa työntekijöiltä vaadittavaa 

monipuolista osaamista. 

”Meillä katsotaan aina tehtäväkohtaisesti sitä ja erikseen, että kuka lähtee mi-

täkin hommaa tekemään. Tiimijakohan meillä on jollain tavalla kompetenssi-

pohjainen, mutta ei kuitenkaan puhtaasti. Projekteissa saattaa ottaa kummasta 

tahansa tiimistä porukkaa riippuen siitä, että kuka sopii mihinkin, ja kun meillä 

on kuitenkin porukka moniosaajia, eli pystyy tekemään usean tyyppistä kompe-

tenssihommaa.” (Haastateltava B) 

”Meillä ei esimerkiksi henkilöstö ole puhtaasti jaettu.. eli meillä on aika paljon 

moniosaajia, jotka hyppivät sitten tavallaan useilla alueilla. Esimerkiksi minä 

ja [Haastateltava B] esimiehinä, se ei ole puhtaasti jako että toinen tiettyyn 

osaamiseen ja toinen tiettyyn osaamiseen.. vaan aika paljon ristiin menee myös 

se.” (Haastateltava A) 

Organisaation työntekijöistä yli puolet työskentelee useamman kuin yhden projektin 

parissa. Yhtäaikaisten projektien organisointia pyritään tehostamaan esimerkiksi or-

ganisaatiossa kahden viikon välein kokoontuvan projektiryhmän kanssa, jolloin or-

ganisaation henkilöt voivat jutella avoinna olevista projekteista kaikkien organisaati-

oiden henkilöiden kanssa. Toinen apukeino on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tu-

kee resurssien allokointia. 

Myyntihenkilöt voivat olla osana projektin toteutuksessa ja tiimien väliset rajasuhteet 

voivat olla olemattomat. Tapausorganisaation toimintaa kuvastaa paremmin näkemys 

myynnin ja operatiivisen toiminnan käsittämisenä funktioina, jotka muodostetaan 

aina projektien vaatimalla tavalla. 

”On tiettyjä funktioita, joita meidänkin firmassa pitää hoitaa. Ja ne funktiot on 

semmoisia, että jotkut ihmiset hoitaa niitä enemmän ja jotkut vähemmän. Ja 

osasto (käsitteenä) rajaa, jos ajatellaan ja määritellään tietyt ihmiset hoitamaan 

tietyt asiat, ja se voidaan selvästi piirtää, että tästä se menee poikki. Niin se ei 

ole sillä tavalla.” (Haastateltava B)  
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”Jos puhutaan, niin meillä on myynti, projektien toteutus mutta meillä on 

myöskin tämä johtamisfunktio, johon kuuluu tämä.. että se on kolmantena teki-

jänä tässä. Että kuka tekee ja mitä tekee.” (Haastateltava B) 

Funktioista puhuttaessa esimerkiksi myyntiä voi harjoittaa jokainen organisaation 

jäsen, vaikka sen pääsääntöinen vastuu on kahdella henkilöllä. Tällöin henkilö osal-

listuu vain sen myyntifunktion toteutukseen, vaikka hänen organisationaalinen roo-

linsa olisi jotain muuta. Kolmantena funktiona edellä mainittujen lisäksi on johtami-

nen. Johtamisen käsittäminen on oleellinen asia myös organisaation toimimisen kan-

nalta, koska se kattaa projektien yleisen seurannan ja aikatauluista kiinnipitämisen 

(Lundin & Söderholm 1995, Hu ym. 2012). Projektiluontoisessa liiketoiminnassa 

tämä vielä korostuu sen vuoksi, että johtamisfunktio vaikuttaa resurssien jakamiseen 

(Condon 2002). Tapausorganisaatiossa sen avulla saadaan määritettyä työntekijöille 

oikeanlaiset roolit projektin sisällä sekä oikeanlaiset henkilöt projektiin kuuluviksi. 

Johtamisfunktio toimii tietyllä tapaa myynti- ja operatiivisen funktion yläpuolella 

säätäen hieman molempien toimintatapoja. 

Organisaatio rakentuu näiden funktioiden varaan ja työntekijät ovat niiden toteutta-

jia. Se ei siis muodostu teoriassa koostetun näkemyksen mukaan, että projekteihin 

liittyy aina myyntiosasto ja operatiivinen osasto (Skaates & Tikkanen 2003a, Cooper 

& Budd 2007, O’Leary-Kelly & Flores 2012). Tätä ajatusmaailmaa kuitenkin tukee 

myös tutkimuksen alussa tehty projektimääritys, että yleisellä tasolla projekti voi-

daan määrittää liiketoimeksi koskien koko funktionaalista kokonaisuutta, joka lopulta 

toimitetaan ostajalle (Holstius 1987). Onkin luonnollista, että koko tapausorganisaa-

tio muotoutuu projektien määrittämällä tavalla, eli myös projektiin liittyvä kulttuuri 

vaikuttaa koko organisaation toimintamalliin. Funktiomääritelmä antaa vapaamman 

käsitteistön kuin osasto, joka on erityisen tärkeää tapausyrityksenkaltaisessa pienessä 

organisaatiossa, koska työntekijät joutuvat ottamaan useita erilaisia rooleja. Tällöin 

perinteinen osastonäkemys ei anna riittävää kuvaa toiminnoista, jonka vuoksi funkti-

ot kuvastavat paremmin tapausorganisaatiossa tapahtuvia myynnin ja operatiivisen 

puolen asioita.  

Organisaation yleisellä kulttuurilla on merkitystä yrityksen käyttäytymiseen. Tämän 

asian esittivät esimerkiksi Ajmal ja Koskinen (2008), jotka pitivät tärkeänä yrityksen 

kulttuurin heijastumista yrityksen ammatilliseen kulttuuriin. Tapausorganisaatiossa 
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oleva kulttuuri pyrkii tarkoituksenmukaisesti hämärtämään organisaatiossa olevia 

hierarkkisia tasoja. Se pyrkii rohkaisemaan avoimeen ilmapiiriin ja poistamaan tur-

haa sisäistä kilpailua. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, ettei projekteja listata parem-

muusjärjestykseen tai että ihmisten ei tarvitse miettiä tulosvastuullista asemaansa. 

Enemmänkin sen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman tukeva ja yhtenäinen 

ilmapiiri, jossa tarvittaessa organisaation työntekijät auttavat toinen toisiaan. Ta-

pausyrityksen kulttuurilla on näin selkeästi vaikuttavuutta yksilöiden ammatilliseen 

kulttuuriin, jota siis on matala valtarakenne ja tasa-arvoisuus. 

6.2 Tapausyrityksen asiakasprojekti 

Yksittäinen projekti etenee kohtalaisen samankaltaisen prosessin kautta, vaikka pro-

jektit ovat ainutlaatuisia ja epäjatkuvia (Hsu ja Chen 2004, Cova & Salle 2005). Tä-

mä kuvaus pätee hyvin myös tutkittavaan yritykseen. Projekti joutuu organisaation 

myynti- ja operatiivisten funktioiden kohteeksi, mitkä muovaavat sille alku-, keski- 

ja loppuvaiheet. Projektin määritystä kysyttäessä haastateltavilta he esittivät seuraa-

vat näkemykset.  

”Minä määrittelisin sen [projektin] sillä tavalla, että se on sellainen köntti, jolla 

on vähintään jollakin tasolla määritelty sisältö, jota sen pitää tuottaa.. ja aika-

taulu, jossa se pitää saada.” (Haastateltava A) 

”Se [projekti] on työkokonaisuus, joka on myyty asiakkaalle, josta löytyy se 

tietty sopimus silloin.” (Haastateltava B) 

He siis rajoittavat projektin käsittämään heille kuuluvaksi kokonaisuudeksi, joka 

pohjautuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn sopimukseen. Projekteilla on olemassa 

rajat, sisältö ja aikataulu, mitkä määrittävät sen. Tapausyrityksellä projekti voi olla 

myös pelkästään yhden ihmisen toimeksianto tai tyypillisempi useamman ihmisen 

projekti. Haastateltavien näkemykset projekteista jakavat myös Alajoutsjärven ym. 

(2000) näkökulmaa, että projektit ovat uniikkeja ja ne suunnitellaan sekä toteutetaan 

yhteistyössä asiakkaan kanssa. Niiden epäjatkuvuus tuokin haastetta, miten funktiot 

saadaan aina oikealla tavalla yksilöllisesti aktivoitua. Koska ne toteutetaan asiakkaan 

kanssa, niihin liittyy siis aina myös osto- ja myyntiorganisaatiota (Evaristo 1999). 
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Tapausorganisaatiossa myyntifunktio aloittaa projektin. Niiden alkamisen määrittä-

minen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä. Myyntifunktio itsessään ei välttämättä 

aloita vielä projektia, koska luonnollisesti kaikki kontaktit mahdollisiin asiakkaisiin 

eivät johda asiakkuuteen ja asiakasprojektien tekemiseen. Myyntiprojekti voi kuiten-

kin sisältää tulevan projektin arviointia jollain asteella. Kun projektille kirjataan jo-

tain sen sisältöön liittyvää toimintaa, katsotaan tapausyrityksessä projektin alkavan. 

Myynnin hahmottaminen tapausorganisaatiosta on oleellista, jotta sen toimintoja 

voidaan paremmin ymmärtää. Esimerkiksi projektimarkkinointi näyttäytyy myynti-

funktiossa projektin etsinnän, valmistelun, kilpailuttamisen, neuvotteluvaiheen, to-

teutuksen ja siirtämisen kautta (Jalkala ym. 2010). Vasta organisaation operatiivisten 

toimintojen sisällyttäminen myyntiprosessiin aloittaa virallisesti tapausorganisaatios-

sa projektien olemassa olon. Projektit tarvitsevat siis molempien funktioiden olemas-

sa oloa, jotta ne voivat syntyä. Tämän jälkeen projekti siirtyy operatiiviselle puolelle, 

jossa se varsinaisesti toteutetaan. 

”Ehkä meidän projekti alkaa silloin jonkinlaisena myyntiprojektina.. että se 

voisi olla tämän kokoinen ja näitä asioita siellä tullaan tekemään.” (Haastatel-

tava A) 

”Eli tavallaan, kun on myyntiin liittyviä tunteja, mutta jossain vaiheessa teh-

dään sitä työtä. Joka on laskutettavaa asiakkaalta tai on arvioitu kuuluvaksi sii-

hen työkokonaisuuteen, mikä on myyty asiakkaalle.” (Haastateltava B) 

”Projekti alkaa silloin, kun ensimmäinen operatiivinen työhön liittyvä tuntikir-

jaus on tehty projektille. Eli joku on oikeasti tehnyt oikeasti työtä sille projek-

tille sen operatiivisen työn eteen… Se ehkä, että kun joku tekee oikeasti jotain 

työtä sen projektin.. sen projektikokonaisuuden eteenpäin viemiseksi, se on se 

projektin alku.” (Haastateltava B) 

Tähän liittyy, että myynti ei saa myydä liian tiukan aikataulun projektia. Toisin sa-

noin projektin laadukas onnistuminen vaarantuu, jos sen aikataulu on liian nopea. 

Kuitenkin tapausorganisaatio näkee, että projektille ei voi myöskään antaa liian löy-

sää aikataulua, koska se voi johtaa tehottomaan työskentelyyn. Resurssivaraston 

käyttö johtaa haastateltavien mielestä liian helposti aliresurssien olemassaoloon. Pro-

jektimuotoisen liiketoiminnan suunnittelu vaatii ennalta määrättyjen aikataulujen 

kunnioittamista. Näin ollen Cooperin ja Buddin (2007) välttämättöminä pitämät pro-

jektiorganisaation puskurit, joilla valvottaisiin vapautuvia resursseja, eivät nouse 
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tapausorganisaatiossa lainkaan merkittäväksi. Tämä johtuu osaksi siitä, ettei pienessä 

yrityksessä ole mahdollista pitää resursseja reservissä.  

Haastateltava A:n mukaan projektit ovat lähtökohtaisesti aina asiakkaan omistamia 

kokonaisuuksia ja pääsääntöisesti projektit tarvitsevat aina asiakkuuden niiden syn-

tymiseen. Molemmat haastateltavat pitivät tärkeinä, että niille on määritelty aina jo-

kin loppupiste, joka voi olla esimerkiksi sopimuksessa määritetty päivämäärä. Kui-

tenkin asiakkuus tulee jatkumaan tapausyrityksen näkökulmasta käytännössä ikuises-

ti. Kumpikin haastateltavista koki, etteivät asiakkuudet ole koskaan loppuneet, vaik-

ka viestintä ja projektien toteutus asiakkaalle olisi vähentynyt tai jopa loppunut. On 

aina mahdollista, että nämä olemassa olevat asiakkuudet tuovat mukanaan tulevai-

suudessa uusia projekteja. Käytännössä asiakkuudet jatkuvat niin kauan kuin asia-

kasorganisaatio on olemassa. Tällöin voidaan nähdä korostuvan projektimarkkinoin-

nin rooli, koska se on myynnin toimintoja yhdessä pitävä voima koko asiakkuuden 

ajan (Cova & Salle 2005). 

6.2.1 Myyntifunktio 

Tapausorganisaation myyntifunktion voidaan nähdä sisältävän Kujalan ym. (2007) 

esittämästä vaihejaosta esiprojektin vaiheen, joka pitää sisällään siis kaikki toimet 

ennen varsinaista projekti- ja jälkiprojektivaihetta. Uusasiakkaiden kanssa projekti-

prosessi alkaa haastateltavien kontaktoinnilla heihin. Olemassa olevien asiakkaiden 

kanssa voi tapahtua niin, että heiltä tulee aloite projektin alkuun johtavaan toimin-

taan. Tämä aloite kohdistuu sille henkilölle, kenet asiakas tuntee luotetuimmaksi tai 

lähimmäksi yhdyshenkilöksi. Haastateltava B:n mukaan se voi olla kuka tahansa 

tapausorganisaation jäsenistä. Yleensä asiakkaan kontaktointi tapahtuu epävirallisten 

kanavien kautta. Esimerkiksi haastateltava B kertoi saavansa myös tarjouspyyntöjä 

eräältä asiakkaalta, vaikka hän ei ole tekemässä tälle projekteja. Tulee siis huomata, 

että keskustelua uusista projekteista voi tapahtua jo projektin aikana ja jopa projektin 

ulkopuolella olevien henkilöiden toimesta. Teoriassa olevista tutkimuksista ei tätä 

yhteyttä löytynyt, vaan niissä nähdään ainoastaan projektien palautesykli uuden pro-

jektin kehittämiseen ja organisaation oppimiseen kuten esimerkiksi Cooperin ja Bud-

din markkinointisykli esittää (2007: 174). On siis oleellinen lisä ymmärtää, että 

myyntifunktio voi tuottaa projekteja jo olemassa oleviltakin asiakkailta eikä se pel-
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kästään ole uusasiakashankintaa. Pääsääntöisesti kohdeyritys kuitenkin kontaktoi 

asiakkaita.  

Kontaktoinnin haastateltavat näkivät tapahtuvan esimerkiksi verkosto- tai kylmäkon-

taktoinnin kautta eli he pyrkivät etsimään potentiaalisia asiakkaita ja yhteydenluo-

miskeinoja kaikkia mahdollisia kanavia pitkin. Vaikka yrityksessä kontaktointia pää-

toimisesti tekevät haastateltavat, voivat sitä silti tehdä kaikki työntekijät, jolloin hei-

dän toiminta tulee osaksi myyntifunktiota. Tähän liittyy oleellisesti Covan ja Holsti-

uksen (1993) näkemys markkinointitoimista, jotka asiakas tulee ensimmäisenä koh-

taamaan. Haastateltavat eivät tarkalleen eritelleet tapausyrityksen markkinointitoi-

mia, joita asiakkaat tulevat ensimmäiseksi näkemään. Tapausorganisaatiossa näiden 

erottelujen haasteellisuus voi johtua selkeän myyntiosaston puuttumisesta, jonka vas-

tuulla se usein on. 

Kuitenkin jokaisen yrityksen työntekijän mahdollisuutta kuulua myyntifunktioon 

tukee aiemmin esitetty näkemys yrityksen työntekijöiden olemisella konsultteja. He 

siis voivat toimia useissa eri rooleissa. Yleensä kontaktoinnissa aluksi keskustellaan 

yleisluontoisesti asioista, joilla pyritään saamaan asiakas kiinnostumaan tapausyri-

tyksen tarjonnasta ja synnyttämään heille myyntiä. Tästä tapaamisesta alkaa projek-

tin muodostamiseen tähtäävä tarjousprosessi, jonka kesto voi olla käytännössä mitä 

tahansa. Se on kuitenkin itseään toistava toimenpide, joka vaatii eteenpäin viemistä 

ja työntekoa sekä tapausorganisaatiolta että mahdolliselta asiakkaalta. Molemmilla 

osapuolilla täytyy olla selkeä halu ja into projektin luomiseen ja aloitukseen. Tähän 

saattaa liittyä myös, että asiakas kilpailuttaa eri tarjouksia, jolloin tapausyritys pääsee 

sopimusneuvotteluprosessiin vasta, jos heidät valitaan projektin toimittajaksi. 

”Mutta jos lähetään ihan alusta niin.. projekti alussa myydään myyntiprosessin 

mukaisesti, eli meillä on jonkinlainen kontaktointi asiakkaaseen. Oli se sitten 

verkostokontaktointi tai kylmäkontaktoinnin kautta. Meillä on myös sopimus-

neuvottelut, tarjous tai liidi.. tarjouspyyntö, tarjousvaihe ja sopimusneuvottelu-

vaihe ja tilaus niinkö myynti.” (Haastateltava A) 

”Ja sitten sen jälkeen [sovitun yleisluontoisen tapaamisen] se prosessi pikkasen 

varioituu, joko se voi olla, että tässä ei ole mitään, se menee vähän niin kuin 

holdiin, että jatketaanko keskustelua, tavataanko silloin tällöin. Tai sitten se voi 

olla niin, että okei me halutaan tarjouspyyntö tästä aiheesta. Voi olla, että me 

käydään pari kolme kertaa keskustelemassa, että me saadaan se tarjouspyyntö 
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muotoiltua. Puhutaan hyvin konsultoitavasta myynnistä, joka on kaikkea muuta 

kuin yksi selitteistä aina joka kerta. Niin se voi olla, että se vaatii pari kolme 

käyntiä. Päädytään kuitenkin sitten tarjoukseen, sitten se tarjous lähetetään asi-

akkaalle, jolloin se voi tarjouksen hyväksyä tai hylätä. Tai sitten sitä tarjouksen 

hiomista jatketaan vielä. On tiettyjä keissejä, missä se saattaa kestää monta 

kuukautta, kun tarjousta pallotellaan edestakaisin. Tai sen asiakkaan oma orga-

nisaatio ei ole esimerkiksi valmis aloittamaan sitä projektia, he eivät ole teh-

neet virallista päätöstä siitä asiasta.” (Haastateltava B) 

Mikäli tapausyrityksen tarjous menee läpi, on seuraavana vuorossa sopimusneuvotte-

luprosessi. Siinä keskustellaan esimerkiksi projektin alku- ja loppupäivämäärät sekä 

hiotaan muut yleiset yksityiskohdat kuntoon. Tällaisia tekijöitä voivat olla vaaditta-

vat resurssit, hinta, toimituksen yksityiskohdat ja muut vastaavat tekijät. Tämä vaihe 

tapahtuu tapausorganisaation myynnin ja asiakkaan osto-organisaation välillä. 

Jos tätä verrataan tutkimuksessa aiemmin esitettyyn myyntikanavaan, on löydettävis-

sä hyvin paljon samankaltaisuuksia (Cooper & Budd 2007). Se etenee asiakkaan ra-

jaamisesta kontaktointiin, tarjouttamiseen ja sopimuksen muodostamiseen. Jokainen 

vaihe seuraa aina myyntikanavan tavoin seuraavaa ja eteneminen on loogista kohti 

operatiivisen toiminnan aloittamista. Näistä saatuja tietoja käytetään organisaation 

oppimaan ja vaiheiden kehittämiseen. Kuitenkaan tapausorganisaatiossa ei esimer-

kiksi tehdä seurantaa myynnin vaiheiden voittoprosenteista tai muutenkaan tarkem-

paa analyysiä sen tehokkuudesta. Tämä selittyy osaksi sillä, että koska myynti on 

vain kahden henkilön hallinnassa, ei sen valvontaan ole nähty tarpeelliseksi luoda 

erityisiä prosesseja. Haastatteluista tuli ilmi, että mikäli tapausorganisaatio olisi 

isompi, voisi tällaisten järjestelmien luonti tulla silloin oleellisemmaksi. 

6.2.2 Operatiivinen funktio 

Operatiivinen toiminnan täydellinen käynnistys tapahtuu, kun tapausyritys on varma, 

että asiakas tulee projektista maksamaan. Operatiivinen toiminta on Kujalan ym. 

(2007) esittämään projektinvaiheeseen kuuluvaa toimintaa. Sopimusneuvottelun jäl-

keen projektin operatiivinen puoli keskustelee asiakkaan suorittavan organisaation 

kanssa, milloin projekti laitetaan liikenteeseen eli niin sanotun kick-off -päivämäärän 

sopiminen. Hankkeesta riippuen, operatiivisen puolen henkilöitä voi olla kuitenkin 

mukana jo tarjousvaiheessa. Onkin siis selkeästi havaittavissa, ettei toiminta mene 
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täysin Kujalan ym. mallin mukaan, että vaiheet seuraisivat toisiaan, vaan ne toimivat 

myös osaksi tapausorganisaatiossa limittäin. Organisaatio pyrkiikin ottamaan ihmiset 

entistä enemmän mukaan jo alkuvaiheen työhön, koska se auttaa operatiivista puolta 

hahmottamaan projektikontekstia paremmin. Nämä ovat toimintoja, jotka liittyvät 

Skaatesin ja Tikkasen (2003a) esittämään projektin ensimmäiseen kriittiseen vaihee-

seen eli miten myyntitieto siirtyy operatiiviselle puolelle. Alkuvaiheessa ottamalla 

työntekijöitä mukaan yritys toimii Skaatesin ja Tikkasen ehdottamalla tavalla, että 

organisaation sisäiset tietovirrat otetaan hyvin vahvasti huomioon. Tämä toiminta 

nopeuttaa tietovirtojen liikkumista ja vahvistaa tiedon perille menemistä. 

”Kick-offin jälkeen tai ennen… ruvetaan tekemään tosiaan sitä operatiivista 

työtä jota on sovittu projektin aikana tehtäväksi, sitten projekti päättyy joissain 

vaiheessa. Eli saadaan kaikki se mitä on sovittu tehtäväksi valmiiksi. Asiakas 

kuittaa sen hyväksytyksi” (Haastateltava B) 

Itse ohjelmistojen operatiivisen toteutuksen eli operatiivisen funktion projektimalleja 

on tapausyrityksellä useita. He käyttävät esimerkiksi ketteriä malleja kuin myös pe-

rinteisempiä vesiputousmalleja. Riippumatta mitä projektimallia he käyttävät, kaikki 

operatiivisen funktion toimet tähtäävät projektin valmiiksi tuottamiseen. Skaates ja 

Tikkanen (2003a) mukaan projektin päättyminen on projektin kannalta kriittinen 

vaihe. Tapausyrityksen näkökulmasta päättymisen tulee tarkoittaa sitä, että asiakkaan 

kanssa ei tule erimielisyyksiä toimituksen oikeudellisuudesta. He ovat siis toteutta-

neet sen, mitä on luvattu, ja asiakas kokee sen myös näin. Skaates ja Tikkanen koros-

tavatkin asiakkaaseen kohdistuvaa johtamista, jotta projektin luovutus tapahtuu on-

nistuneesti. Toimitukseen liittyvä konsensus voi olla haastavaa, koska Haastateltava 

B:n mukaan, välttämättä sopimuspaperilla olevat asiat eivät suoraa ilmennä niitä asi-

oita, mitä asiakas haluaa projektin avulla saavutettavan. Onnistuneella päätöksellä 

saadaan organisaatio ikään kuin nollattua vastaanottamaan uutta projektia, eivätkä 

projektit jää olemassa olevien erimielisyyksien takia roikkumaan. Kuitenkaan projek-

tin päätös ei tarkoita asiakkuuden ja asiakkuuden hoitamisen päättymistä, kuten jo 

aiemmin tämä asia havaittiin.  
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6.2.3 Johtamisfunktio 

Tapausorganisaatiossa johtamisfunktio siis käsittää projektien yleisten tavoitteiden, 

hallinnan ja seurannan toiminnot. Ylimmällä tasolla Haastateltava A näki tavoitteilla 

tähdättävän tapausorganisaation laajuisten tavoitteiden toteutumiseen eli myynnin ja 

operatiivisen saavuttavan projektin suoritetuksi tietyllä kannattavuudella. Samoin 

Haasteltava B koki tärkeäksi, että myynnillä ja ostolla on pyrkimys päästä samaan 

tavoitteeseen eli projektin päättämisestä saatavan liikevaihdon tuottamiseen. Toiseksi 

Haastateltava A halusi tavoitteiden avulla saavuttaa strategisia tavoitteita, jotka täh-

täävät oman organisaation kehitykseen ja oppimiseen. Kolmanneksi hänen mukaansa 

tavoitteet näyttäytyvät yksilön tasolla. Esimerkiksi myynnin tulee seurata omaa 

myynnillistä kehitystään itsenäisesti. Kuten aiemmin todettiin, yrityksellä ei ole yh-

tenäistä tapaa seurata myynnin uusasiakashankinnan vaiheita, koska tälle ei kumpi-

kaan haastateltava nähnyt tarvetta johtuen yrityksen pienestä koosta. Oman myynnin 

kehitys tukee aina kuitenkin organisaation laajuisten tavoitteiden saavuttamista, joten 

ne toimivat rinnakkain. Kysyttäessä tapausorganisaation myynnin tulosmittareista 

vastasivat haastateltavat seuraavaa: 

”Että sinällään ei semmoista, mitä tulee vastaan tuommoisissa call centtereissa 

ja muissa.. että siitä voi olla palkka vaikka kiinni kuinka monelle ihmiselle on 

soittanut.. meillä on aika pieniä ne lukumäärät, että aika pieniä.. myyntiä kyllä 

seurataan, että miten se asiakkuus niinkö myynnissä vastuu olevien.. vastuulla 

olevien henkilöiden miten se kehittyy” (Haasteltava A) 

”En ole myynnin vaiheiden seurannasta tehnyt semmoista tilastollista yhteen-

vetoa siitä. Enkä myöskään seuraa niitä [myyntikanavan vaiheiden] kestoja.. 

siinäkin on oma juttu, että se on toistaiseksi pysynyt.. meillä niin harva tekee.. 

varsinkin uusasiakashankinnan myyntiä, mihin tuo liittyy läheisemmin.. niin.. 

sen verran harva tekee sitä.. että kun se on minun ja Haastateltava A:n käsissä 

aika paljo.. niin meillä pysyy se tuntuma siitä että mitä se tällä hetkellä on ol-

lut. Niin sen takia ei tarvitse tehdä sellaista tilastollista analyysiä. Eri asia, jos 

meillä olisi kymmenen myyjää, niin silloin pitäisi että sitä pystyisi johtamaan 

sitä myyntityötä niin pitäisi tehdä semmoista analyysiä.. Tällä hetkellä sitä ei 

tarvitse.” (Haastateltava B) 

Johtamisfunktion keskeisimmän ytimen voidaan nähdä olevan projektien johtami-

seen liittyvät käytännöt. Teoriassa nähtiin yhtenä parhaista varokeinoista huomatta-

vasti etukäteen tehtävä suunnittelu ja strategisointi, mikä mahdollistaa myös parhaan 

mahdollisen resurssien käytön (Yaghootkar & Gil 2012). Tapausyrityksessä tämän-
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kaltainen projektien johtamisfunktion hallinta jakautuu yleiseen johtamiseen, joka 

hallinnoi kaikkien projektien toimintoja ja resursseja sekä projektitasolla tapahtuvaan 

johtamiseen. Projektitasolla ilmentyvä johtaminen voi jakaantua vielä projektin tek-

niseen tai hallinnolliseen johtamiseen. Näiden tukena on toiminnanohjausjärjestelmä, 

ja uusista asiakkuuksista sekä projekteista tiedotetaan virallisia ja vähemmän viralli-

sia kanavia pitkin.  

”Projektien hallintaa meillä on kahdella tasolla. Eli on se tavallaan kaikkien 

projektien koordinointi, mitä Haastateltava B:n ja muutaman muun henkilön 

kanssa tehdään. Eli miten ne alkavat ja miten ne resurssoidaan.. ja sitten sitä it-

se projektin sisäistä johtamista jossa on sitten joku vastuullinen, joka on sitten 

vastuussa siitä, että projekti tuottaa mitä asiakkaan kanssa on sovittu ja sovitus-

sa aikataulussa.” (Haastateltava A) 

”Se voi olla myös minä tai Haastateltava B se projektipäällikkö siinä projektis-

sa. Ja voi olla sillä tavalla, että projektipäällikköisyys ei ole yksiselitteinen sillä 

tavalla, mitä sillä tarkoitetaan. Voi olla, että puhutaan operatiivisesta projekti-

päälliköstä, joka huolehtii, että se projekti pyörii, tekninen sisältö rakentuu tai 

voi olla tekninen projektipäällikkö, ja sitten on tämä projektipäällikkö, joka 

vastaa asiakkaan suuntaan siitä asiasta, joka huolehtii niinkö palavereiden pi-

tämisestä asiakkaiden kanssa. Ne voi olla eri asioita. Tekninen projektipäällik-

kö ja tämmöinen hallinnollinen projektipäällikkö. Ja se voi olla esimerkiksi 

niin että.. Minä voin toimia esimerkiksi hallinnollisen projektipäällikön roolis-

sa, keskustelen asiakkaan kanssa, mutta minä en semmoiseen tekniseen ratkai-

suun ota kantaa enkä sitä vie eteenpäin, vaan se on teknisen projektipäällikön 

asia silloin. Meillä ei todellakaan ole aina määritelty projektipäällikön tittelillä 

ketään projekteihin.. Se on enemmänkin, että me sovitaan ne vastuut jokaiselle 

projektille sitten aina tapauskohtaisesti, kuka vastaa mistäkin. ” (Haastateltava 

B) 

Tapausorganisaatio pyrkii kuitenkin siihen, että haastateltavat eivät ole teknisessä 

vastuussa, vaan heidän roolinsa näyttäytyy enemmän asiakkuudenhallintaan liittyvis-

sä tehtävissä. Heille käytäntö on osoittanut, että asiakkaalle täytyy olla yksi yhteys-

henkilö johtamassa tiedonvaihtoa, koska asiakas ei halua kommunikoida koko pro-

jektitiimin kanssa. 

6.2.4 Jälkimarkkinointi 

Jälkimarkkinointi kuvastaa sitä toimintaa, mikä tähtää projektista syntyneen asiak-

kuuden hoitamiseen ja etsii uusia hankkeita ja projekteja olemassa olevilta asiakkail-

ta. Se on siis Kujalan ym. (2007) mukaan projektin viimeinen vaihe. Tapausyrityksen 
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näkökulmasta on luonnollista, että henkilöt, jotka ovat olleet projektissa mukana, 

omaavat parhaimman käsityksen asiakkaan mahdollisista jatkotarpeista. Tämä tar-

koittaa sitä, että jälkimarkkinoinnin toteuttamiseen voi kuulua kuka tahansa organi-

saation työntekijä. Jälkimarkkinointia ei kuitenkaan tule nähdä omana funktiona, 

vaan se on enemmänkin myyntifunktion alaisuuteen kuuluva vaihe. Myynnin henki-

löt voivat olla tässä osaksi mukana, mutta heidän läsnäolonsa ei ole välttämätöntä. 

Mikäli tästä kuitenkin syntyy uusi myynti, niin silloin sen täytyy mennä myyntihen-

kilöiden kautta. Tarjouksen voi tehdä kyllä joku muu, mutta mitään rahapäätöksiä ei 

saa tehdä ilman myyntihenkilöiden hyväksyntää. 

”Meilläkin on porukka erilaista, jotkut voi itse käydä aktiivisesti asiakkaan 

kanssa keskusteluja, jotka on semmoisia jotka saattaa käydä kysymässä, onko 

tullut mitään vastaan, mistä voisi keskustella asiakkaan kanssa seuraavaksi. Se 

on enemmänkin sitä tavallaan mahdollisuuksien haistelua.. keskustellaan.. vie-

dään se keskustelu niihin aiheisiin.” (Haasteltava B) 

”Teen lisämyyntiä myös projektin aikanakin joo.. Sen suhteen me ollaan aika 

varovaisia, että harvoin asiakkaat tykkäävät kauheasti siitä, jos tuota lisämyyn-

tiä hirveästi harrastaa.. (Haastateltava A) 

Toinen rooli, missä jälkimarkkinointia ilmenee, on asiakkaan organisaatiossa tapah-

tuva sisäinen markkinointi. Tällä pyritään varmistamaan asiakkaan onnistunut ohjel-

miston käyttöönotto. Mikäli uutta myyntiä ei kuitenkaan synny projektin aikana tai 

sen lopussa, jää asiakkuus odottavaan tilaan. Myyntihenkilöt hoitavat tätä tilaa ja 

pitävät yllä kontaktointia asiakkaaseen aina tietyin väliajoin. Kontaktoinnin aktiivi-

suus voi vaihdella ja riippua useista eri tekijöistä, sitä tapahtuu yleisesti useasti vuo-

den aikana. Mikäli kontaktointi johtaa uuteen mahdolliseen projektiin, lähtee tiedon-

siirron määrä kiihtymään ja myyntifunktio aktivoituu uudelleen. 

6.3 Tieto 

Haastateltava B näki asiakkaiden olevan keskeisiä tiedon lähteitä yritykselle. Ta-

pausorganisaatio tarvitsee asiakkuuksien syvällistä ymmärtämistä, jotta se pystyy 

räätälöimään ohjelmistot asiakkaan tarpeisiin. Tämä tarkoittaa erilaisten lainalai-

suuksien hahmottamista, jotka vaikuttavat asiakasorganisaation sisällä. Näiden lain-

alaisuuksien löytämisen ainoa keino ovat syvälliset keskustelut henkilöstön kanssa ja 
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omasta tekemisestä saatu oppi, ymmärrys ja kehitys. Toki liiketoimintamahdolli-

suuksien löytymistä voi tapahtua projektin aikanakin, mikäli löydetään asiakkaalle 

uusia tarpeita, joita täyttää. Tarvittavan projektitiedon lisäksi asiakkailta saadaan 

myös yleistä markkinatietoa, joka auttaa tapausyritystä ymmärtämään, millaiset ovat 

yleisesti asiakkaiden ohjelmistot ja rakenteet. Tämä helpottaa organisaatiota vastaa-

maan markkinoiden kysyntään, koska markkinatarpeet ymmärretään paremmin. Par-

haimmillaan tapausyritys oppii löytämään isommassa mittakaavassa, mitkä asiat tois-

tuvat samantyyppisillä asiakkailla. Projekteista saatavaa tietoa haastateltavat kuvaa-

vat seuraavasti: 

”Projektista voidaan ajatella, että on kahdenlaista tietoa… on sitä mikä liittyy 

siihen teknologiaan, ja sitä mikä muihin. Meillä toivotaan joka projektissa opi-

taan jotakin uutta. Ja oikeasti kehitytään, eli me [tapausyritys] kehittyy.. ja sitä 

kautta yksilöt. Eli varmasti joka projektissa kertyy tietoa työkaluista ja tekno-

logoista, mitä ei ole aikaisemmin tehty ja osaamispankkiin ja mitä voidaan ja-

kaa muille ja käyttää hyväksi muissa hankkeissa.” (Haastateltava A) 

”Sitten on tottakai, että me opitaan itse siitä projektityöstä. Kun seurataan on-

nistuttiinko tässä projektissa, saavutettiinko me ne tavoitteet mitä haluttiin. Eli 

me opitaan siihen ollaanko me onnistuttu myymään semmoinen selvä kokonai-

suus asiakkaalle. Ollaanko me onnistuttu hinnoittelemaan se oikein. Onnistut-

tiinko me miettimään ne riskit etukäteen oikein. Eli onko projekti ollut sem-

moinen, miten se on alun perin myynnissä ajateltu olevan.” (Haastateltava B) 

Projektista esille tuleva tieto tähtää tapausyrityksen kehitykseen niin yksilö- kuin 

koko yrityksen tasolla. Tämä tieto konkretisoituu projektin lopussa, koska vasta sil-

loin selviää, onko yritys tehnyt oikeita ratkaisuja ja päätöksiä. Projekti- ja asiakastie-

toa kerääntyy kuitenkin koko projektin ajan, ja kaikki yrityksen henkilöt omaksuvat 

sitä tietäen tai tietämättään. Tämän opitun tiedon hyödyntäminen voi tapahtua vasta 

useiden projektien päästä, koska pääsääntöisesti se on hiljaista tietoa, jota ei formali-

soida kovin usein. Kaikki tämä kuitenkin lisää yksilön ja organisaation ymmärrystä 

liiketoiminnan parempaan hyödyntämiseen. Tapausorganisaatio käyttää ydintietoa 

toiminnan kehittämiseen ja projektikohtaista tietoa projektien läpiviemiseen (Lehti-

mäki ym. 2009). 
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6.3.1 Tiedonhallinta 

Tiedon jakamisen täytyy olla hallittua ja oikein ajoitettua sekä organisaation eri tasot 

tulee ymmärtää tiedonhallinnan tueksi (Lindberg 1999, Cooper & Budd 2007). Tie-

donhallintakeinot auttavat myös järjestämään sosiaalisia käytäntöjä, tiedon siirtämis-

tä, projektien välistä kommunikointia sekä niiden toteutumista ja oppimista (Lehti-

mäki ym. 2008). Tähän on myös tapausorganisaatiossa kiinnitetty huomiota, esimer-

kiksi päivittäiseen tiedonhallintaan se käyttää yrityksille suunnattua sosiaalisen me-

dian alustaa. Tällä on virallisen tietokanavan rooli. Siellä jaetaan tietoa teknologiois-

ta, projekteista sekä muista kiireettömistä ja vähemmänkin tärkeistä tiedoista. Haas-

tateltava B sanoi päivittävänsä sinne uuden asiakashankkeen tietoja, jotta ihmisille 

tulee etukäteiskuva, millaista toimintaa lähdetään tekemään. Tieto varastoituu yrityk-

sen sosiaalisen mediaan, ja se toimii myös päivittäisen tiedon varastona, kuten myös 

keskustelualustana. Sähköpostilla hoidetaan kriittisimmät tiedot, joita harvemmin 

vaihdetaan. Tämmöistä tietoa voi olla esimerkiksi kehityskeskusteluissa tapahtuva 

tiedonvaihto. Sähköpostin käytössä on vaara, että hyödyllistä tietoa jää sinne, joten 

yritys kannustaakin jaettavan tiedon alustaksi mieluimmin yrityksen sosiaalista me-

diaa. Näiden lisäksi projektitiedonhallintaan yrityksellä on käytössä toiminnanoh-

jausjärjestelmä, jota kautta seurataan esimerkiksi projektien työaikaseurantaa, lasku-

tusta ja projektien kehitystä. Sinne jää muun muassa aina jälki uusasiakashankintaan 

liittyvästä asiakastapaamisesta, ja se toimii organisaation asiakkuudenhallintajärjes-

telmänä. Yrityksen intranetistä löytyvät taas tiedot staattisista käytännöistä eli esi-

merkiksi laatukäsikirja sekä matkalasku- tai kululaskupohjat. 

”Projekteissa syntyvää tietoa sitten on, paljonko kukakin on työaikaa käyttänyt, 

projektia kautta euroa sitä ei välttämättä tiedä kukaan muu kuin me [haastatel-

tava B:n] kanssa esimerkiksi. Se ei ole kaikkien saatavilla semmoinen tieto.” 

(Haastateltava A) 

Projekteihin kerätään tunnit yhteen paikkaan, mihin laitetaan talteen se, että 

paljonko siihen projektiin on alun perin allokoitu aikaa. Sinne kertyy käytetyt 

tunnit ja suunnitellut tunnit.” (Haastateltava B) 

Tiedonhallinnollisesti tietoa luokitellaan siten, onko se vapaasti jaettavissa kaikkien 

kanssa tai onko se näkyvissä vain tietylle hierarkiatasolle. Kaikkea tietoa ei kerrota 

kaikille. Yleisemmällä organisaatiotasolla Haastateltava A esitti tiedon jakautuvan 
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tapausorganisaatiossa julkiseen, sisäiseen ja salaiseen tietoon. Kuitenkaan tarkkaa 

tietojohtamista yrityksellä ei ole, vaikka Cooper ja Budd (2007) näkevät sen suunnit-

telun, koordinoinnin ja johtamisen olevan yksi tärkeä tekijä ohjelmistoprojektien 

onnistumisessa. Esimerkiksi toiminnan kehittämisen ydintietoa ei jaotella tekniseen 

ja asiakaskohtaiseen tietoon (Lehtimäki ym. 2009). Tiedon ja informaation liikkumi-

nen on yksi tärkeimmistä asioista, mitä tapahtuu eri toimijoiden vuorovaikutustilan-

teissa, minkä vuoksi sisäisten toimintojen koordinointia tulee korostaa (Wang ym. 

2011).  

Resurssien välisistä tiedonvaihdantakanavista päivittäinen kasvokkain tapahtuva 

kommunikaatio on Haastateltava A:n mielestä tärkein. Tämän lisäksi molempien 

haastateltavien mukaan tietoa voi vaihtua sähköpostia, puhelinta, yrityksen sosiaalis-

ta mediaa ja pikaviestintätyökalua pitkin. Intranet ja toiminnanohjausjärjestelmä ovat 

tapausorganisaatiossa enemmän tietovarastoja kuin sen jakajia. Haastateltava A:n 

mukaan projekteissa tämä näkyy siten, että tavanomaisesti aluksi jaetaan myynti-

funktiossa tallennettua materiaalia sähköisesti, alkutapaamisissa tieto siirtyy kasvo-

tusten ja projektin aikana kysymykset kulkeutuvat sähköpostin tai puhelimen välityk-

sellä. Haastateltava B:n näkemys tuki tätä esittäen, että toiminnanohjausjärjestelmää 

käytetään enemmän myynnin tukena sinne kirjattavien asiakastietojen vuoksi ja in-

tranet on enemmän staattisten tietojen lähde, kuten erilaisten laskupohjien. Tapaus-

organisaatiolla on kuitenkin siis useita eri kanavia, joita pitkin tieto voi vaihtua. Tä-

mä on tärkeää, koska tiedonhallinnassa tulee käyttää erilaisia tietojärjestelmäalustoja, 

jotka auttavat järjestämään, säilömään ja jakamaan tietoa (Kukko ym. 2008).   

6.3.2 Tiedonjohtaminen 

Yleistä tiedonjohtamista tapahtuu Haastateltava A:n mukaan esimerkiksi kannusta-

malla sosiaalisen median käyttöön, jolla järkevää tiedonjakoa pyritään lisäämään. 

Ihmisiä siis kannustetaan aktiiviseen toimintamalliin, joka onkin tapausorganisaation 

ketterässä toimintamallissa tärkeässä roolissa. Mitään selkeää strategiaa ei organisaa-

tiolla tähän toimintaan ole. Sen määrittäminen onkin Haastateltava B:n näkökulmasta 

vaikeaa, koska toiminta ei ole yksiselitteistä. Organisaation tulisi kuitenkin ymmärtää 

tiedonvaihdannan ydinprosessit, jotka ovat toistuvia sekä niistä eroavat vähemmän 

säännölliset prosessit, niiden avulla saadaan vahvat integraatiokäytännöt (Akbar, ym.  
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2011). Tapausyrityksen tiedonjohtamista voidaan lähestyä myös seuraavan Haasta-

teltava B:n kommentin kautta. 

”Katsotaanko me jostain paljon on ollut aikaisemmin projektin toteutuneet tun-

nit versus ennustetut tunnit ja okei tämän tyyppinen projekti ei ollutkaan ihan 

oikein myyty.. eli pitää varautua eräällä tavalla seuraavassa tilanteessa. Ja se on 

minusta sitä tiedolla johtamista, ja se tulee sen funktion kautta.. se on yhden-

lainen päätöksentekotilanne missä tietoa käytetään hyväksi.” (Haastateltava B) 

Organisoitua johtamista tärkeämmäksi siis nousee, milloin ja miten yksilöt hyödyn-

tävät omaksumaansa tietoa. Kaikki yksilön tekemät päätökset ja ratkaisut nähdään 

olevan oman itsensä johtamista eli tämänkaltainen toiminta sisältyy organisaation 

johtamisfunktioon. On myös mahdollista, että yksilölle tuodaan ulkopuolista tietoa 

hänen oman sisäisen tietonsa tueksi päätöksentekoon. Nämä kaikki ovat tapauskoh-

taisia, ja sisäisen ja ulkopuolisen tietomäärän suhteet vaihtelevat tilanteista riippuen. 

Tähän toimintaan liittyy aina vaara tiedon mutaatiosta, johon voidaan esimerkiksi 

varautua ennustemalleilla liittyen tiedon jakaantumiseen organisaatiossa (Wang ym. 

2011). Tapausorganisaation pienuudesta johtuen ihmiset ovat käytännössä suoraan 

kommunikaatiossa toistensa kanssa, jolloin tieto ei pääse muuttumaan matkalla. Täl-

löin tieto on lähes aina ensikäden tietoa. Suurin tietokuilu on asiakkaan näkemyksen 

siirtämisestä operatiiviselle tekijälle, koska tällöin asiakkaaseen liittyvä projektitieto 

joutuu siirtymään Haastateltava A:n tai Haastateltava B:n kautta. Asiakkaan näke-

mystä ei yleensä voida muuttaa kirjalliseen muotoon tiedon luonteen vuoksi, joten 

sen jakaminen on haastateltavien varassa, jollei myyntitilanteessa ole ollut operatiivi-

sia henkilöitä. 

Valittu yrityksen kulttuuri on myös osana tiedonjohtamista. Haastateltavat näkevät 

työpaikan avoimen ilmapiirin ja vähäisen keskinäisen kilpailun vaikuttavan positiivi-

sesti tiedon siirtymiseen. Läheiset suhteet työntekijöiden kesken mahdollistavat tar-

vittaessa tiiviin yhteistyön projektienkin välillä. Koska yrityksellä voi olla tilanteita, 

joissa yhtäaikaisten projektien välillä on riippuvuuksia, tarvitaan tällöin hyvin synk-

ronoituvaa organisaatiota. Vallitseva kulttuuri ja sen mukanaan tuomat käytännöt 

auttavat tämän saavuttamisessa. Tämä tukee teoriassa esitettyä näkemystä, että integ-

raation onnistuneeseen tiedonsiirtoon on tärkeää myös saada projektiorganisaatiolle 

hyvä ja vahva kulttuuri. Myyntikanava ja operatiivinen osasto eivät saa nähdä toisi-
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aan kilpailijoina, vaan mikäli ne pystyvät jakamaan yhtenäisen kulttuurin, se helpot-

taa ja nopeuttaa integraatiossa tapahtuvaa tiedonvaihtoa (Ajmal & Koskinen 2008). 

Tätä tukevaa toimintaa nähdään siis tapahtuvan tapausorganisaatiossa esimerkiksi 

ottamalla operatiivista toimintaa jo myyntivaiheessa mukaan.  

6.4 Resurssit 

Tapausyrityksessä tärkeimmät resurssit ovat henkilöstö sekä henkilöstön tarvitsemat 

työtilat ja välineet. Näistä resurssitekijöistä muodostuvat projektille sen suorittava 

ryhmä, projektipäällikkö ja projektijohtaja, sekä kuten aiemmin jo tuotiin esille, sii-

hen mahdollisesti kuuluva asiakasvastaava henkilö. Lisäksi asiakkaan puolella ovat 

myös projektiryhmä ja vastuullinen henkilö. Seuraavat kommentit auttavat hahmot-

tamaan tarkemmin tapausorganisaation resurssijakoa. 

”Ylemmällä tasolla minä ja Haastateltava B [jaetaan resurssit] ja yleisesti on 

sitten projektipäällikkö vastuussa projektin sisällä.” (Haastateltava A) 

”Minä ja Haastateltava A pääsääntöisesti vastataan jaosta. Se on tilanne tällä 

hetkellä. Siinä katsotaan aina sitä, että.. on tietoarvio siitä, että montako ihmistä 

projektiin tarvitaan, ja on arvio siitä tai on tietynlainen tieto siitä, että ketkä on 

vapaana.. Ihmiset voi joutua ottamaan kahta tai kolmeakin projektia yhtä aikaa 

hoitaakseen.. etenkin jos toinen projekti on loppumassa ja toista pitää alulle, 

niin tekee siinä rinnakkain niitä hommia.” (Haastateltava B) 

Haastateltavat henkilöt jakavat siis yleensä projektille tarvittavat resurssit, ja projek-

tipäällikkö vastaa pääsääntöisesti projektin sisäisistä toimista. Condon (2002) mu-

kaan projektijohtajat ovat resurssien johtajia ja allokoijia. Tapausyrityksessä myynti-

henkilöt ovat siis tämänkaltaisia projektien johtajia, koska on myyntikanavasta saatu 

näkemys tarvittavista työmääristä ja työntekijöiltä vaadittavista kompetensseista, 

joiden perusteella henkilöstöresurssien jako tapahtuu. Teoriaosuus esittää projektien 

resursseihin kuuluvaksi projektijohtajia ja projektisponsoreita, myyjiä ja konsultteja 

(Condon 2002, Helm & Remington 2005, Cooper & Budd 207, Tsai ym. 2011). Tä-

mänkaltainen resusurijako ei kuitenkaan toimi tapausyrityksen kaltaisessa pienessä 

ohjelmistoalan yrityksessä. Projektinhallintaa tapahtuu usealla eri tasolla, eli sitä il-

menee myynti- ja operatiivisessa funktiossa, josta johtuen tapausyrityksen projekteis-

sa täytyy olla sekä projektijohtaja että projektipäällikkö. Konsultteina toimivat myös 
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kaikki tapausyrityksen työntekijät, eikä yrityksellä ole esimerkiksi pelkästään myyjän 

roolissa olevia henkilöitä. 

Yli- ja aliresurssiongelmiin suhtautumisen haastateltavat näkivät aina tilanteen vaa-

timalla tavalla. Tapaustutkimuksen projektiorganisaatiolle on tyypillistä, että joko 

töitä on liikaa tai liian vähän. Töitä ollessa liian vähän tapausorganisaatio pyrkii oh-

jaaman henkilöstön tekemään muita sisäisiä kehityshankkeita. Aliresurssinhoidossa 

keskeinen keino on ylitöiden tekeminen, jolla koetetaan saada projektiaikataulua 

kiinni. Projektien aikataulussa pysyminen onkin hyvä mittari varoittamaan mahdolli-

sesta aliresursoinnista. Toinen tapa on alihankinta, joka voidaan nähdä tarpeelliseksi 

jonkin projektin laajuutta ja kokoa arvioidessa. Cooper ja Budd (2007) esittivät, että 

näitä ongelmia voidaan hallita palkkaamalla kokeneita lisä- tai väliaikaistyöntekijöi-

tä, hankkimalla uutta välineistöä tai valtuuttamalla ylityötunteja nykyisille resursseil-

le. Eli hyvin samankaltaisia asioita, mitä tapausyritys jo nyt tekee. 

”Minulla on perstuntuma [resurssien jakamiseen organisaatiossa] ja plus sitten 

minä ajoittain olen ylläpitänyt semmoista excelia mihin on kirjattu, kuka on 

missäkin projektissa kiinni. Jos minulla tuntuu, ettei pysy näpeissä niin silloin 

minä aina silloin tällöin päivittelen sitä. Että minä saan itselleni selvyyden.. se 

pääsääntöisesti menee perstuntumalla, vedän excelillä ajantasalle ja tarkistan 

sitten siitä. Monestihan me keskustellaan yhdessä Haastateltava A:n kanssa 

niistä asioista.” (Haastateltava B)  

”Minä ja Haastateltava B ollaan resurssien valvova voima. Projekti muuten 

toimii täysin itsenäisesti, eikä meillä tarvitse erikseen hyväksyttää projektin si-

säisiä asioita. Semmoiset, jotka vaikuttavat sitten aikatauluun, ne tottakai jou-

tuu sitten miettimään tai jos ne tarvitsevat uusia resursseja, lisäresursseja, sitten 

me sekaannutaan. Muuten täysin itseohjautuvasti.” (Haastateltava A) 

Tapausyrityksen henkilöstö siis tietää resurssijaon jälkeen itsenäisesti, missä kunkin 

tulee olla. Haastateltava A ja Haastateltava B valvovat, että kaikki toimii projektien 

sisällä niin kuin pitää. Projektit toimivat kuitenkin omatoimisesti sekä itseohjautu-

vasti resurssiensa varassa. Haastateltavat näkivät, että resurssien välillä olevat sisäi-

set suhteet ovat yhtä tärkeitä ulkoisten kanssa. Molempien toimivuutta tarvitaan, jotta 

projekti toimii. Tämä on tärkeää, jotta projektit onnistuvat ohjautumaan itsenäisesti. 

Erityisen konkreettinen merkitys on, että tapausyritys luokittelee resurssit konsulteik-

si, jolloin niiltä vaadittavat ominaisuudet mahdollistavat tapausorganisaatiolle tyypil-

lisen itseohjautuvan käyttäytymisen. Chen ym. (2008) esittivät konsulteilta vaaditta-
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van muun muassa asiantuntijan, neuvonantajan, myyjän, opettajan ja käytännön val-

mentajan ominaisuuksia. Näitä vahvuuksia löytyy myös tapausorganisaation resurs-

seilta. 

Tarvittaessa projektiorganisaatio pystyy myös vaihtamaan tai muuttamaan resursseja 

kesken projektin. Tällöin haasteena on tiedonsiirto uuden ja vanhan resurssin välillä, 

koska Haastateltava B:n mukaan kestää aina hetki ennen kuin projektin tuottavuus on 

yhtä korkealla resurssimuutoksen jälkeen kuin ennen resurssimuutoksen tekemistä. 

Toinen resurssijaon haastava tekijä on, ihmisten vapaana oleminen työn suorittami-

seen. Vapaana oleminen tarkoittaa, että resurssilla on aikaa työn suorittamiseen. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa, että haastateltavien vastuulla on pitää projekteissa riittävästi 

resursseja projektin läpiviemiseen, mutta niitä ei myöskään saa varata liikaa projektin 

käyttöön. Kolmas haaste on, että resurssit voivat kuulua useampaan kuin yhteen pro-

jektiin samaan aikaan. Cooperin ja Buddin (2007) sekä Engwallin ja Jerbrantin 

(2003) perusolettamuksena on, että jokainen resurssi tekisi yhtä vain tehtävää kerral-

la. Tämä on kuitenkin mahdotonta, jos tapausorganisaation kaltainen pieni organisaa-

tio aikoo tehdä useaa projektia yhtä aikaa. 

6.5 Integraatio 

Kuten aiemmin on tuotu esille, tapausyrityksellä ei ole erillistä myynti- ja operatii-

vista osastoa. Myynti ja myyntiin liittyvät henkilöt ovat tiiviisti mukana asiakkuuden 

hoitamisessa ja projektin alullepanossa. Tämä tukee käsitystä, että integraatio on 

koko projektin kattava asia, eikä siihen tule suhtautua lyhyen aikavälin näkemyksellä 

(Yaghootkar & Gil 2012). Kun kumpi tahansa haastateltavista menee myymään, on 

tapausyrityksellä etuna, että heistä molemmat ymmärtävät myymisen lisäksi myös 

ohjelmistojen operatiivisen puolen. Tämä tieto on syntynyt heidän työskennellessään 

aiemmin operatiivisissa toimissa. Tarvittaessa he pystyisivät vaikka itse suorittamaan 

projektin koko operatiivisen puolen. Mitään selvää mallia yritys ei pysty tarvittaville 

henkilöille projektiin määrittämään, koska organisaatio ryhmittyy aina sen ympärille 

projektin vaatimalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetyt tekniikat ja tavat voi-

vat muuttua projektista toiseen. Molemmat haastateltavat toivat esille, että operatiivi-

sen puolen henkilöitä olisi hyvä ottaa mukaan asiakastapaamisiin jo myyntikanavas-

sa, jos tilanne sen mahdollistaa.  
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”Jos ajatellaan, että nämä on näitä asiakasprojekteja niin.. tavallaan se tilaus 

saadaan, niin silloin viimeistään se on.. siirretään operatiiviselle tekemiseen.. 

viimeistään.. hyvin usein.. jo oletettuja resursseja on, mahdollisesti tarjousvai-

heessa ja.. vähän pre-sellsissä mukana.” (Haastateltava A) 

”Siinä on periaatteessa ainakin kahdenlaista mallia. Yks on se, että myydään 

jotain.. sen jälkeen kerrotaan ihmisille.. pitää taas lähteä tekemään… että te 

olette tämmöisessä projektissa nyt mukana. Toinen tapa on se, että otetaan pro-

jektiin osallistuvat henkilöt mukaan jo ennen kuin henkilöt on mukana projek-

tissa... sitä meiltä on porukalla tullut tavallaan palautetta, että he haluaisivat 

enemmänkin olla siinä vaiheessa mukana, koska se on ihan erillä tavalla pystyt 

vaikuttamaan projektin sisältöön.. Erillä tavalla pystyt sitoutumaan siihen pro-

jektiin. Jos olet mukana jo siinä myyntivaiheessa.” (Haastateltava B) 

Tämänkaltaisen toiminnan nähtiin olevan tapausyrityksessä tehokas tapa tiedonsiir-

toon osastojen yli sekä motivoimaan omaa organisaatiota. Ottamalla operatiivista 

puolta myyntiin mukaan, on heidän helpompaa ymmärtää myyntiin johtaneita ratkai-

suja sekä hahmottaa, mitä asiakas haluaa. Koska loppujen lopuksi yksi tärkeimmistä 

asioista on, että tapausyritys varmasti toimittaa, mitä on luvattu. Tällä on nähty yhte-

ys tyytyväiseen asiakkaaseen (Ruokonen 2008). Toinen tiedonvaihdollinen hyöty 

Haastateltava B:n mukaan tässä on, että operatiivisella puolella on mahdollisuus 

kommentoida, ottaa kantaa ja kertoa mielipiteitä projektiin liittyen heti alusta asti. 

Tämä tukee täysin Condon (2002) näkemystä, että integraatio osastojen välillä hel-

pottuu, jos ne ymmärtävät toisiaan paremmin. Mitä laajempi ymmärrys resursseilla 

on siis toisien resurssien toiminnasta ja motiiveista, sitä tehokkaammin integraatio 

tulee toteutumaan (Condon 2002). 

”Sanotaanko, että joissakin tapauksissa minua ei tarvita koko projektin aikai-

seen läsnäoloon, mutta joissakin tapauksissa voi olla niinkö välttämätöntä. Ni-

menomaan se, että tavallaan aika paljon riippuu asiakkuudesta.” (Haastateltava 

A) 

”..mutta se, että olisiko pakko roikkua siinä projektissa mukana, niin voi olla 

että ei.. ja siinä on kuitenkin huonoja puolia se, että kun meillä ei ole puhtaasti 

vaan myyjiä, vaan itse myydään ja kun me myydään tarpeeksi. Ja jos me roiku-

taan tarpeeksi mukana, silloinhan myyntivolyymi vähenee, mikä on aika huono 

juttu luonnollisestikin.” (Haastateltava A) 

”Mutta minä näkisin, että kuitenkin tavalla tai toisella siinä pitää olla niinkö.. 

asiakkuudesta vastaava mukana siinä projektissa.. mieluummin ei kädet saves-

sa itse siinä projektissa, mutta kuitenkin kattomassa sen asiakkuuden perään, 

että kuitenkaan ei projekti henkilöstö välttämättä.. voi olla hyvinkin teknisiä 
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ihmisiä, jotka on ollut sosiaalisesti hyvinkin kyvykkäitä, mutta ei välttämättä 

niinkö myyntimiehiä, mikä on tavallaan osa niinkö asiakkuutta hoitaa.” (Haas-

tateltava A) 

Integraation läpiviennin tekee tapausyrityksessä haasteelliseksi myyntifunktion rooli 

projektin edetessä. Yllä oleviin kommentteihin viitaten, Haastateltava A ja Haastatel-

tava B voivat joutua olemaan projektin johdossa koko sen ajan, jos projektiin ei pys-

tytä nimeämään ketään muuta projektipäällikköä. Tämä tilanne ei ole organisaatiolle 

hyvä, koska jos he joutuvat huolehtimaan useasta projektista, on tämä toiminta uus-

asiakashankinnasta pois. Organisaatiossa ei ole selvää mallia, kuinka pitkään haasta-

teltavien täytyy olla projektissa mukana, vaan se on aina projektikohtaista. On mah-

dollista, että myynti on osallisena projektin alusta loppuun asti, tai myyntihenkilöt 

jäävät heti alusta alkaen taka-alalle. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat: kenen kanssa 

asiakas haluaa enimmäkseen kommunikoida, onko organisaation vapaissa resursseis-

sa sopivaa projektipäällikköä, tai onko projekti niin pieni, ettei siihen kannata nimetä 

muita henkilöitä. Yleinen tapahtumamalli organisaatiossa on, että myynti joutuu 

olemaan projektissa pitempään mukana juuri asiakkuudesta huolehtimisen vuoksi, 

mikä pitkittää integraatioprosessia jälkipäästä. Koska myynnin ja operatiivisen funk-

tion integrointiprosessin pituus voi tapausyrityksessä projektien välillä vaihdella, on 

vaikeaa löytää toistuvia asioita, miten integraatiota tulisi projektien eri vaiheissa hal-

lita (Turkulainen ym. 2012). Tämä tekee myös tiedonkulun ja niihin käytettävien 

kanavien ennustamisesta tapausyritykselle vaikeaa (Wang ym. 2011). 

Pelkän myyntisopimuksen perusteella operatiivisen puolen henkilöt pystyisivät teori-

assa tekemään valmiin ohjelmistoratkaisun asiakkaalle. Kuitenkin projektiin liittyy 

paljon hiljaista tietoa, jota ei ole missään kirjoitettuna ylös. Tämän tiedon siirtäminen 

projektitiimille on tärkeässä roolissa projektin onnistumisen eli asiakkaan tyytyväi-

syyden kannalta. Asiakkuudenhallintajärjestelmässä on kirjattuna keskusteluja, mitä 

asiakkaan kanssa on käyty. Nämä keskustelut eivät kuitenkaan ole niin tarkalla tasol-

la, että se olisi hyödyksi integraation toteutuksessa. Yksi syy tähän malliin on se, että 

keskustelut elävät koko ajan asiakkaan kanssa ja tarjousneuvottelut voivat kestää 

useita kuukausia, minkä vuoksi asiakkuudenhallintajärjestelmään kirjattu tietoa on 

lähes mahdotonta pitää jatkuvasti ajan tasalla. Myynnin tiedon siirtäminen projektin 

suorittavalle osalle on kuitenkin äärimmäisen tärkeä ja kriittinen vaihde, kuten seu-

raava kommentti kuvastaa. 
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”Voidaan myydä niin monimutkaisia asioita sitä ei yksinkertaisesti pysty kir-

joittamaan siihen projektisuunnitelmaankaan auki että mitä ollaan rakentamas-

sa. Ja se on se ymmärrys, mikä on syntynyt meillä ja mikä on syntynyt asiak-

kaalla, mitä tässä ollaan hakemassa se on tiedossa. Ja sitten se pitäisi siirtää sil-

le projektitiimille. Niin sen siirtäminen sitten on tosi hankalaa. Ja se on hyvin 

kriittistä ja pakottaa joskus sitten siihen että joutuu oikeasti konsultoimaan pro-

jektia vielä monta kertaa sen jälkeenkin. Että mitä tässä on tarkalleen ottaen ha-

luttu saavuttaa aikaiseksi että mitä tässä on lähdetty hakemaan.” (Haastateltava 

B) 

Tämä tarkoittaa, että sopimuksen taustoja tulee avata ja perustella, mitä päätetyillä 

asioilla halutaan tehdä. Yhtenä keinona voidaan käyttää esimerkiksi samojen mieli-

kuvien käyttöä, kuin millä termeillä projekti on myyty asiakkaalle. Tällöin on hyvä 

ymmärtää myös asiakkaan prioriteetit, että mitkä toiminnot ovat asiakkaalle ohjel-

mistossa tärkeimpiä, jotta operatiivinen funktio osaa keskittyä rakentamaan ohjelmis-

toa oikealla tavalla. Keskeistä on hahmottaa, että haastateltavat joutuvat ottamaan 

konsulteille tyypillisiä rooleja projektin eri vaiheissa (Jang & Lee 1998, Chen ym. 

2008, Tsai ym. 2011). He voivat joutua alussa olemaan myyjiä ja neuvonantajia mut-

ta rooli projektin edetessä enemmän tarkkailijaksi ja käytännön asiantuntijaksi.  

6.5.1 Integraation hallinta organisaatiossa 

Tapausorganisaatiossa ei ole asiatasolla integraatiolle mitään tarkkaa johtamistapaa 

johtuen projektien erilaisuudesta. Yleisesti ottaen sopimusneuvotteluvaiheen jälkeen, 

jolloin operatiivinen projekti muodostuu ja siihen kiinnitetään resurssit, yritys pitää 

niin sanotun sisäisen aloituksen eli kick-off palaverin. Siinä käydään läpi projektin 

tavoitteet, tapausorganisaation tavoitteet, asiakkaan toiveet ja pyritään tuomaan kaik-

ki materiaali esille, mikä tarjous- ja sopimusvaiheessa on muodostunut. Tällä vai-

heella myynti pyrkii kertomaan operatiiviselle puolelle, mitä asiakas oikeasti haluaa 

eli voidaan puhua asiakasodotusten hallinnasta. Tämän jälkeen yritys on valmis pi-

tämään asiakkaan kanssa yhteisen kick-off palaverin, josta projekti käynnistetään 

asiakkaan näkökulmasta käyntiin tai sovitaan kyseisestä käynnistyspäivämäärästä. 

Sisäinen kick-off on kuitenkin selkein integraation johdollinen toiminto. 

”Kick-offin pitäminen yksi semmoinen käytännön opettama, että jos se jätetään 

pitämättä, niin tulee hankaluuksia.. Kerran jäi kick-off vahingossa pitämättä, 

niin siinä tuli projektin aikana niinkö ensimmäiset palaverit asiakkaan kanssa.. 

Niin projektitiimi puhui vähän eri näkökulmasta kuin asiakas oletti. Ennen kuin 
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aletaan asiakkaan kanssa puhumaan, niin pitäisi sisäisesti sitä tiedonvaihtoa ta-

pahtua, siis ihan ennen kick-offi ennen kuin se projektitiimi on asiakkaan kans-

sa tekemisissä.” (Haastateltava B) 

Toinen mahdollinen malli on, että operatiivinen jäsen määrätään tulemaan osaksi 

myyntifunktiota jo tarjousvaiheessa. Tällöin integraatioprosessi on syvempi, koska 

tietoa siirtyy operatiiviselle puolelle jo hyvin aikaisessa projektivaiheessa. Tämä hel-

pottaa integraation hallintaa, koska operatiiviselle puolelle tulee ymmärrys myynnis-

sä tapahtuviin päätöksiin. Jotta näin voidaan toimia, tulee projektissa olla selvillä, 

ketä operatiivisia työntekijöitä projektiin tarvitaan. Esimerkiksi on mahdollista, että 

tarjous ja sopimus muodostuvat nopealla aikataululla tai resurssit sovitaan asiakkaan 

kanssa vasta sopimusvaiheessa, jolloin resurssien jakaminen konkretisoituu näiden 

toimintojen jälkeen. Operatiivisia henkilöitä voidaan ottaa myös alkuvaiheen myyn-

nin tueksi auttamaan teknisissä asioissa, jolloin operatiiviset henkilöt toimivat kon-

sulttimaisesti. Kuitenkin, mitä myöhemmäksi integrointiprosessi menee, sitä korostu-

tumpaa on tiedon siirtyminen yksilöiden välillä. 

Tapausyrityksen kaikki henkilöt ovat siis konsultteja, joka mahdollistaa erilaisten 

toimintamallien käyttämisen projektien toteutukseen. Operatiivisen osaston kohdalla 

neuvonantoa voi ilmentyä myös esimerkiksi projektin lopussa, jossa palautekeskuste-

lun avulla tuodaan myynnille projektin tärkeimmät asiat. Tulee siis huomata, että 

tapausyrityksessä konsulttityylinen käytös kuuluu jokaiselle työntekijälle, eikä se ole 

välttämättä Chenin ym. (2008) esittämä lineaarinen prosessi. Henkilöiden roolit ja 

vahvuudet määräytyvätkin aina enemmän tilanteen edellyttämällä tavalla (Jang & 

Lee 1998).  

Asiakasodotuksien hallinta on oleellinen osa asiakastiedonhallintaa, jonka onnistu-

misella on tärkeä rooli integraation onnistumisessa (Gardiner & Stewart 2000, Coo-

per & Budd 2007). Erilaisia tietojärjestelmiä tuleekin käyttää järjestämään, säilö-

mään ja jakamaan tietoa (Kukko ym. 2008). Myynnillä on paras näkemys asia-

kasodotuksista. Tapausorganisaatio pyrkii tuomaan asiakasodotukset esille kirjoitta-

malla jo tulevista asiakkuuksista yrityksen sosiaalisen median alustaan ja toimin-

nanohjausjärjestelmään. Tällöin tapausorganisaation operatiivinen puoli pystyy tutus-

tumaan tarvittavaan tietoon jo ennen sisäistä kick-offia. Toinen tapa, miten operatii-

vinen funktio saa ensiaikaista tietoa tulevista projekteista, ovat organisaatiossa tapah-
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tuvat myyntihenkilön ja operatiivisen henkilön keskustelut. Integraation hallinnassa 

myynnin rooli on kuitenkin selvästi tärkein, mikä korostuu seuraavassa Haastateltava 

A:n kommentissa. 

”Tavallaanko meillä on myynti myös se, joka koordinoi resursseja, niin sinäl-

lään meillä ei ole tavallaan semmoista mallia, mikä vähänkin meitä isommissa 

meitä isommissa tai meitä pienimmissä yrityksissä.. että siellä myyntimies ja 

sitten nakkaa tuotantoon sen keikan.. ja tuotannossa mietitään, että otetaan.. 

minkälaiset resurssit otetaan käyttöön.. sillä tai, että meillä aika monta välivai-

hetta jää siitä pois, että se, joka myy tietää resurssien tilanteen ja pystyy jopa 

myyntivaiheessa ottamaan jopa huomioon, että esimerkiksi tarjottava aikataulu 

niitten resurssien mukaan.” (Haastateltava A) 

Myyjän rooli voi vaikeuta integroinnin siirtyessä projektin aikajanassa eteenpäin. 

Seuraavat esimerkkikuvaukset auttavat hahmottamaan tapausorganisaation tilanteita. 

”Kyllä se kick-off milloin se projekti alkaa ja siinä vaiheessa.. se, että vaatiiko 

se useamman palaverin, missä sitä tietoa siirretään.. myynniltä sinne projekti-

puolelle.. vai onko se ehkä projekti aikana ehkä jatkuva.. siihen ei sen kum-

mempaa.” (Haastateltava A) 

”Minulla oli vasta yks projekti, mikä on edelleen pikkusen kesken, mutta yli 

puolenvälin se projekti.. ennen kuin minä sen projektipäällikkövastuun luovu-

tin eteenpäin vasta. Se oli poikkeus sinällään.. mutta jos esimerkiksi on kiireti-

lanteita, kuten tässä se johtui kiireestä, projektihenkilöt eivät itse pystyneet ot-

tamaan sitä vastuuta ja se piti saada pidettyä asiakassuuntaan näpeissä.. niin 

minä itse hoidin projektipäällikön vastuun.” (Haastateltava B) 

”Toinen projekti oli taas semmoinen, että minä kävin itse, myin sen, periaat-

teessa minun piti olla irti. Mutta projektihenkilö oli ehtinyt hoitaa kaikkia tas-

keja, minä kävin sitten häntä avustamassa sen verran että kävin vetämässä parit 

palaverit asiakkaan kanssa. Parit tämmöiset workshop sessiot asiakkaan kanssa. 

Ihan sillä tavalla, että saatiin projekti käytiin, tiesin sen myyntivaiheen kautta, 

että mitä siinä on.” (Haastateltava B) 

Projekteista riippuen myyjän toimenkuva voi siis olla hyvinkin vaihteleva projektin 

edetessä. Yleensä se on tärkeämpi projektin alussa ja vähenee loppua kohden mentä-

essä. Kuitenkin ideaalisimpana tilanteena tapausorganisaatio näkee, että myyjän rooli 

jäisi mahdollisimman pian asiakkaan kanssa tehtävän kick-offin jälkeen taka-alalle. 

Kuten edelliset esimerkit osoittavat, on tämä tapauksien yksilöllisyydestä johtuen 

haastavaa käytännössä toteuttaa. Myyjää voidaan integraatiossa tarvita asiakasodo-

tuksien hallinnoijana, projektipäällikkönä tai vastaavana henkilönä toimimassa yh-
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teydessä asiakkaaseen. Tavoitetilassa myyjä siis jää operatiivisen vaiheen ajaksi taus-

talle, mutta hänen roolinsa voi aktivoitua mahdollisesti uudelleen projektin loppu-

puolella tai sen edetessä. 

6.5.2 Tiedon rooli integraatiossa 

Ihmisten kommunikointi ja tiedonvaihto ovat keskeisessä roolissa integraation onnis-

tumisessa (Alajoutsjärvi 2000, Lehtimäki ym. 2009, Molensky 2010, Akbar ym. 

2011,  Wang 2011). Tapausorganisaatiossa tiedon suunta on yleensä asiakkaalta 

myyntifunktiolle ja myynniltä operatiiviselle funktiolle. Tällä tiedon siirtämisellä 

operatiiviselle puolelle myynti pyrkii takaamaan, että projektilla on edellytykset tuot-

taa projekti. Kuten aiemmin tuotiin esille, tiedon on myös mahdollista kulkeutua suo-

raan asiakkaalta operatiiviselle funktiolle. Jos operatiivista henkilökuntaa tulee osal-

liseksi myyntikanavaan, on tavanomaista, että tiedon suunta voi olla myös operatiivi-

selta myynnille ja aina asiakkaalle asti. Samankaltainen tiedonsuunta voi olla myös, 

jos projektin palautekeskustelussa operatiivinen funktio kertoo projektin tiedot 

myyntifunktiolle.  

Tapausorganisaatio on havainnut, että jos operatiivinen osasto otetaan osaksi myynti-

funktiota, he myös haluavat vaikuttaa myytävään projektitietoon. Esimerkiksi tällais-

ta voi tapahtua, jos projektihenkilöitä otetaan myynnin avuksi tarjouksen suunnitte-

lussa, käytettäviä teknologioita arvioitaessa tai henkilöstömäärän hahmottamisessa. 

Operatiivisen henkilökunnan tarpeen myyntikanavaan määrittelee osaksi siis projek-

tissa tarvittava tieto. Toinen merkittävä tekijä on projektin luonne eli onko siinä 

mahdollista ottaa huomioon eriäviä näkökulmia ja ideoita. Seuraava kommentti aut-

taa ymmärtämään tämänkaltaista tilannetta paremmin.  

”Otetaan vaikka esimerkki hilma eli nämä julkiset hankinnat.. siellähän on tar-

jouspyynnöt, jotka hyvin tarkasti määrittää, että mitä ollaan hakemassa ja niissä 

ei ole hirveästi paljoa pelivaraa, jolloin ei operatiiviselta puolelta ei pysty tuo-

maan sitä tietoa siihen myyntiin. Mutta sitten taas on, jos me itse pystytään.. ol-

laan keskusteltu asiakkaitten kanssa jostain ratkaisukokonaisuudesta, joka on 

semmoinen.. asiakas ei oikein itsekään tiedä, mitä on hakemassa.. niin silloin 

varsinkin semmoisen ihmisen asiantuntija mukaan tuominen siihen keskuste-

luun tuominen tuo lisäarvoa hommalle.” (Haastateltava B) 
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”Eli tässä on kaks asiaa.. toinen se on, että tehdäänkö sitä tämän työn niinkö.. 

tiedon siirtämisen kautta vai tehdäänkö.. että minkälainen kokonaisuus 

rakennetaan vai tehdäänkö sitä ihmisten motivoimisten kautta. Eli tässä on 

kaks eri puolta.. ja tavallaan sen kokonaisuuden rakentamisen näkökulmasta, 

me tehdään itsekin projektia.. me se puoli osataan aika hyvin taklata, vaikka 

meillä ei ole kukaan mukana siinä. Mutta sitten sen motivoinnin kannalta.. 

sillä sitten on paljon merkitystä.. onko se ihminen sieltä suorittavasta 

portaasta mukana vai eikö ole.” (Haastateltava B)” 

Kuitenkin, koska myyjillä on vahva operatiivinen tausta, on heillä vahva ymmärrys 

operatiivisen puolen tarpeista. Tämä mahdollistaa sen, että myyjät pystyvät toimi-

maan itsenäisesti ja tuottamaan tarpeeksi tietoa projektin suorittamiseen. Operatiivis-

ten tekijöiden ottaminen osaksi myyntikanavaa ja omaksumaan projektin tietoa on 

myös toinen rooli. Tällä toiminnalla saadaan työntekijöitä motivoitua, koska he ovat 

saaneet osallistua projektin määritykseen. Aiemmin myös tuotiin esille, että he autta-

vat operatiivista puolta hahmottamaan myyntitekniset ratkaisut projektien taustalla ja 

näin ollen saamaan tämän tiedon heti alusta alkaen. Yhteiset tavoitteet auttavat saa-

vuttamaan onnistuneen integraation (Ajmal & Koskinen 2008). Tapausorganisaatiol-

la myynnin ja operatiivisen funktion jo myyntikanavassa tekemä yhteistyö auttaakin 

niitä näkemään projektin tavoitteet samalla tavalla, vaikka osapuolilla olisi erilaiset 

näkökulmat projektiin.  

Tapausyrityksen tiedonvaihdon määrä on suurimmillaan projektin alkupuolella, kos-

ka projektin alkuun saattamiseen tarvitaan laajaa funktioiden välistä sekä asiakkaan 

kanssa tapahtuvaa tiedonvaihdantaa. Myös Turkulainen ym. (2012) näkevät alun 

myyntivaiheessa tapahtuvan johtamisen tärkeimmäksi ja sen vähenevän kohti projek-

tin loppua. Tapausyrityksen projektin lopussa tiedonvaihdanta kuitenkin jälleen li-

sääntyy, koska silloin tapahtuu palautekeskustelu projektin tapahtumista. Tällä pa-

lautteella pyritään valmistautumaan jälkimarkkinoinnin suorittamiseen sekä yksilöi-

den ja organisaation kehitykseen. Projektin jälkeen tiedonvaihto voi jälleen kiihtyä 

asiakasta kohti. Projektinhallinta muuttuu asiakkuudenhallinnaksi, jolloin sen veto-

vastuu siirtyy operatiiviselta funktiolta jälleen myyntifunktiolle. Tässäkin erilaiset 

variaatiot ovat tapausorganisaatiossa mahdollisia, ja voi olla, että projektin vetäjä 

esimerkiksi jää asiakkaalle enemmän tapausorganisaatiosta edustajaksi. Tällöin hän 

on ensimmäinen tiedon vastaanottaja mahdollisista uusista projekteista olemassa 
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olevilta asiakkailta. Tiedonvaihto kuitenkin aktivoituu projektin loppupuolella, se on 

tarkoituksella siis rauhoitettu projektin ajaksi. Toki jatkoprojektien mahdollisuuksia 

etsitään koko projektin ajan, mutta tämä näyttäytyy enemmän projektin taustalla ta-

pahtuvana lisänä. 

Tutkimuksen teoriassa tärkeänä havaittiin, että asiakkaalle tulee jakaa tietoa (Ferreira 

& Cohen 2008, Akbar ym. 2011). Mutta myös asiakkaan omalla aktiivisuudella ta-

pausyritys koki olevan merkitystä integraatiossa liikkuvan tiedon onnistumiseen. 

Aktiivisen asiakkaan kanssa keskustelut ja tiedonsiirtyminen on helpompaa kuin pas-

siivisen kanssa. Mikäli asiakas on passiivisessa roolissa, täytyy tapausyrityksen hah-

mottaa olemassa oleva tilanne itse aktiivisemmin. Mitä suuremman vastuun asiakas 

ottaa projektin läpivientiin, sitä paremmin tieto liikkuu ja integraatio onnistuu. Myös 

entuudestaan tutuille asiakkaille oli tiedonhallinta helpompaa, koska tapausorgani-

saatio tietää näiden toimintamallit jo paremmin. Tällöin tapausorganisaatio voi kes-

kittyä tiedon hyödyntämiseen projektin tekemistä varten, koska tietoväylät ja kanavat 

ovat entuudestaan jo tunnetut. Projektin koon ei kuitenkaan nähty suoraa määrittävän 

tiedonmäärää. 

”Projektin koko ei sinällään vaikuta tiedonsiirron määrään. Se on enemmänkin 

ehkä se, että siitä myyntiprosessista kiinni, voi olla, että on hyvinkin pieni han-

ke. Mutta se on myyntiprosessin aikana tosi tarkalle tasolle määritelty, ja se 

myyntiprosessi on tosi pitkä, jolloin tavallaan minulle myyjänä on kertynyt 

älyttömän paljon sitä tietoa. Niin silloin se tiedonsiirto voi tavallaan isompi, 

vaikka projekti on pieni. Tai voi olla iso projekti, minkä lähtötiedot… esimer-

kiksi suunnittelua ei ole tehty myyntiprosessin aikana kovin tarkalla tasolla, 

jolloin se suunnittelu alkaa siitä, vastako siitä kun oikeasti operatiivinen pro-

jekti alkaa. Ja silloin se tiedonsiirto niinkö tosi pieni.” (Haastateltava A) 

Haasteltavillakin voidaan katsoa olevan erilaisia tietorooleja riippuen siitä, missä 

vaiheessa integraatio on menossa. Turkulaisen ym. (2012) esittämä integraation vai-

hejohtamisen näkemys näkyy tapausyrityksessä paremmin myynnin roolien kautta. 

Myyjän täytyy toimia tiedon suhteen tavalla, mikä riippuu vaiheesta, missä projekti 

on menossa. Alussa se rooli voi olla hyvinkin aktiivinen, koska esimerkiksi sisäisessä 

kick-offissa he joutuvat jakamaan ja kertomaan myyntikanavassa omaksuttua tietoa – 

varsinkin hiljaista tietoa, joka ei löydy mistään sopimuspapereista. Toiseksi he joutu-

vat resursseja allokoidessaan jakamaan projektin aikataulu- ja osallistujatiedot. Työ-

määrän tiedolla ei sinällään ole väliä, siis mitä projekti tulee sisältämään, vaan aika-
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taulutieto on keskeisempi. Riskit ja rajoitteet kuuluvat myös jaettavan tiedon piiriin, 

jotta tuodaan esille asiat, mitkä voivat vaikuttaa projektin etenemiseen. Näiden lisäk-

si jaettavaa projektikohtaista tietoa ovat myös aiemmin huomioidut yrityksen yleiset 

organisaatiota kehittävät tavoitteet ja motivoinnin kannalta näkemykset, mitä organi-

saatio tämän tekemisestä hyötyy. Tämän jälkeen myyntihenkilöiden rooli hieman 

supistuu ja muodostuu enemmän passiiviseksi. Operatiiviset henkilöt ovat enemmän-

kin aktiivisia, kun kysyvät tarpeellisia lisätietoja projektin toteutukseen. Projektin 

lopussa myyjän rooli voi olla vastaanottajana saadessaan tietoa projektin onnistumi-

sesta ja jälkimarkkinointimahdollisuuksista. 

6.6 Empiiristen löydösten tulkinta 

Empirian lähtökohtana on hahmottaa, miten ohjelmistoalalla toimivalla pienellä pro-

jektiorganisaatiolla on mahdotonta järjestää yritysrakennettaan niin, että sillä olisi 

erillisiä osastoja. Tämä korostuu mitä ketterämpää toimintamallia yritys harjoittaa, 

koska tällöin yksilöiden laaja-alainen osaaminen on yrityksen yhtenä ydinominai-

suuksista. Monitaitoiset yksilöt mahdollistavat, että yritys pystyy järjestämään orga-

nisaationsa aina projektin vaatimalla tavalla. Osastojen sijaan pienessä yrityksessä 

tulee puhua funktioista. Tällöin ihmiset voivat osallistua myyntifunktion ja operatii-

visen funktioin toimintoihin riippuen siitä, mitä funktiota tarvitaan. Tästä seuraa, että 

teoreettisessa viitekehyksessä muodostettu malli vaiheittaisista osastoista ei toteudu, 

vaan funktiot tapahtuvat tapausorganisaatiossa limittäin. Tärkeää on myös havaita, 

että pienessä yrityksessä ei ole mahdollista pitää resursseja varastossa, vaan kaikkien 

resurssien tulee olla käytössä. Yksi keino saavuttaa tehokas resurssikäyttö pienessä 

yrityksessä, on nähdä resurssit konsultteina, mikä tukee ketterän organisaation itse-

ohjautumista. Silloin resurssit voivat esimerkiksi olla asiantuntijoita, neuvonantajia, 

ohjaajia tai valmentajia.  

Haastatteluaineiston analysoinnissa nousi esille, etteivät kaikki teoreettisessa viiteke-

hyksessä löydetyt asiat vaikuttaneet yhtä vahvasti tapausorganisaation integroinnin 

onnistumiseen. Tämä erottui muun muassa siinä, ettei resurssien johtamisessa ole 

tapausorganisaation tapaisessa pienessä moniosaajayrityksessä niin suurta merkitystä 

integraatioon. Resurssit liikkuvat vapaasti eri projektien väleillä ja niiden kontrol-

lointia ei koeta haastavaksi yrityksen pienestä koosta johtuen. Organisaatio ei myös-
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kään halua luoda kilpailua resurssien välillä, mikä helpottaa niiden välistä integroi-

tumista. Työntekijät eivät koe toisiaan kilpailijoina, jolloin heidän on luonnollisem-

paa löytää projektista yhteinen tavoite.  

Empiiristen löydösten tulkinta jatkuu projektiin kuuluvan aikajanan tutkimisella. 

Projektin aikajanan alussa myyntifunktion rooli on kaikista suurin, koska tällöin ta-

pahtuu projektin kontaktointi, tarjouttaminen ja myynti asiakkaalle. Tämän jälkeen 

myyntifunktio kerää kaiken asiakastiedon ja alkaa siirtää sitä kokousten, tapaamisten, 

keskusteluiden, sähköpostien, puheluiden ja sosiaalisen median välityksellä operatii-

viselle funktiolle. Näihin toimintoihin kuuluu myös projektin sisäisen ja ulkoisen 

kick-offin pitäminen. Mitä enemmän tieto siirtyy operatiiviselle funktiolle, sitä vä-

hemmäksi myyntifunktion rooli integraatiossa tulee. Ainoa poikkeus tästä on projek-

tin sopimusvaihe, jolloin myynnin rooli on yhtä tärkeä kuin kontaktoinnissa. Tämä 

sen takia, että vain myynnin pääsääntöisillä vastuuhenkilöillä on oikeus tehdä sopi-

muksia. Myyntifunktion rooli kasvaa jälleen loppua kohden, koska organisaatio käy 

asiakkuuteen ja organisaation kehitykseen liittyvän palautekeskustelun. Tästä palau-

tekeskustelusta myyntifunktio saa tiedon, miten jälkimarkkinointia tulee projektin 

jälkeen jatkaa. Kuviossa 5 on esitetty tapausorganisaation projektin aikajana. Se ei 

siis kuvasta vaiheisiin kuluvaa aikaa, vaan tarkoitus on tuoda esille, mitä vaiheita 

projektiin kuuluu myyntifunktion näkökulmasta. Violetilla värillä kuvataan myynti-

funktion tärkeyttä aina jokaisessa projektin vaiheessa. Mitä tummempi on violetin 

väri, sitä suurempi rooli myyntifunktiolla on kyseisessä vaiheessa. 

 

 

 

Kuvio 5. Projektin aikajana ja myyntifunktion rooli. 

Projektin aikajanan ja myyntifunktion roolin hahmotuksen jälkeen tulee analysoida 

myyntifunktion organisaation sisäistä aktiivisuutta projektissa. Myyntifunktion aktii-

visuus tarkoittaa, kuinka aktiivisesti myyntifunktiota toteuttava henkilö toteuttaa sen 
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toimintoja organisaation sisällä suhteessa muihin resursseihin. Tällöin asiakkaaseen 

kohdistuvaa toimintaa ei oteta huomioon. Kuvio 6 esittää kuvauksen tästä. Violetti 

väri kuvastaa myyntihenkilön toimintaa ja vaakajana on projektin aikajana. Mitä 

korkeampi on kuvion pylväs, sitä aktiivisempaa on myynnin toiminta. Esimerkiksi 

tästä syystä sisäisen kick-offin vaiheessa pylväs on korkea, koska myynnillä on tär-

keä rooli projektin sisällön, tarkoituksen, motivaation ja tunteiden selittämisessä ope-

ratiivisille henkilöille. Toisin sanoen pääsääntöisesti tässä vaiheessa myynti siirtää 

kaiken asiakkaalta omaksutun hiljaisen tiedon eteenpäin. Tätä tiedonvaihtoa voi ta-

pahtua pitkin operatiivista vaihetta niin kauas, kunnes kaikki hiljainen ja kirjallinen 

tieto saadaan siirrettyä.  

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Organisaation sisällä tapahtuva myyntihenkilöiden aktiivisuus projektin aikajanalla. 

Kuviossa värien tummuus tarkoittaa todennäköisyyttä, mikä myynnillä on aktiivi-

suuden suorittamiseen. Yksinkertaisimmassa tapauksessa myyjä myy yhden henkilön 

projektin, jonka hän itse toteuttaa. Tällöin organisaatiossa ei tapahdu mitään aktiivi-

suutta eri funktioiden välillä, jolloin kuviossa tämä ilmenee koko aikajanan kattavana 

yhtä korkeana viivana. Tämän vuoksi kuvion alareunassa menee täysin varmasti ta-

pahtuva yksi tumma viiva. Mutta esimerkiksi operatiivisessa vaiheessa on korkea 

haalea pylväs ja vain pieni tumma pylväs. Operatiivisessa vaiheessa myynti voi jou-

tua olemaan erittäin aktiivisesti mukana projektin tukitoiminnoissa, mutta pääsään-

töisesti tapausorganisaatio pyrkii, että myynti jäisi operatiivisessa vaiheessa pienem-

pään rooliin. On siis mahdollista, ettei myyntiä tarvita juuri yhtään tai se voi olla 

hyvinkin aktiivinen. Tämä selittää erikorkuiset ja väriset pylväät kuviosta. 
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Samaa ajatusmallia jatkaa kuvio 7, joka esittää, mikä on myyntifunktion aktiivisuus 

asiakasta kohden projektin aikajanalla. Se ei siis keskity projektin sisäisiin toimiin. 

Kuvion 7 värien tummuuksien tulkinta toteutuu samalla tavalla kuin kuvion 6, tum-

mempi väri tarkoittaa todennäköisempää toimintaa. Mitä korkeampi on esitetty pyl-

väs aikajanalla, sitä aktiivisempi on myös tapahtuma kohti asiakasta. Esimerkiksi 

alussa myyntifunktiolla on luonnollisesti paljon roolia, koska se joutuu myymään 

projektin asiakkaalle, ja tätä myötä tekemään paljon aktiivista toimintaa asiakasta 

kohti. Tämä toiminta rauhoittuu projektin operatiivisen vaiheen aikana ja aktivoituu 

uudestaan kunnolla vasta projektin jälkimarkkinointivaiheessa. Myyntifunktio akti-

voituu aina vähintään sopimusvaiheessa johtuen sen aiemmin esitellystä roolista. 

Muuten projekti on mahdollista toteutua pelkästään operatiivisten resurssien voimin. 

Tärkeää on myös hahmottaa, että asiakkaan kanssa voidaan käydä keskusteluita uu-

sista projekteista jo projektin aikana sekä projektin jälkeisessä vaiheessa. Teo-

riaosuudessa nähtiin uusien projektien etsimisen olevan aina uusasiakashankintaa, ja 

jälkimarkkinoinnin tehtäväksi nähtiin suhteen hoito asiakkaaseen.  

 

 

 

 

 

Kuvio 7.  Myyntifunktion aktiivisuus asiakkaaseen projektin aikajanalla. 

Kuvioiden 6 ja 7 avulla nähdään, että myyntifunktion aktiivisuus selvästi vaihtelee 

projektin eri vaiheissa. Myynnin ja operatiivisten toimien integraatio ei siis tapahdu 

teorian osoittamalla tavalla peräkkäin yhdessä projektin vaiheessa, vaan se on jatku-

va asia, mikä ilmentyy koko projektin ajan sen luovutukseen asti.  
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Kuvio 8 esittää integraation aikajanalla sen toimijat yhdistäen tutkimuksen teo-

riaosuudesta ja empiriasta löytyneet asiat. Myyntifunktion rooli on integraation alus-

sa suurempi mutta se pienenee, mitä edemmäs projekti etenee, tätä kuvastaa kuviossa 

vaaleanvihreä väri. Vastaavasti operatiivisen rooli on integraation alussa pienempi 

mutta kasvaa, mitä edemmäs integraatio etenee, tätä kuvastaa kuviossa oliivinvihreä 

väri.  

Projektijohtaminen nähtiin teoriassa projektin rinnakkaisena prosessina, mikä alkaa 

myyntikanavasta. Empiiristen löydösten jälkeen sitä käsitellään kuviossa johtamis-

funktiona, ja sen nähdään kuuluvan sekä myynti- että operatiiviselle funktiolle. Pro-

jektijohtaminen kulkee integraation rajapinnassa, jonka avulla kontrolloidaan integ-

raation onnistumista. Tämä tarkoittaa, että johtamisfunktio käyttäytyy eri tavalla 

myynti- ja operatiivisessa funktiossa. Kuviossa tämä on esitetty tummanvihreällä 

viivalla, joka on jakaantunut kahdeksi viivaksi integraation läpi. 

 

Kuvio 8. Teoriaosuudesta ja empiriasta löydetyt toimijat integraation aikajanalla 

Kuviossa projektimarkkinoinnin rooli on edelleen sama eli sen tehtävä on hallinnoida 

projekteja kokonaisuutena. Asiakkaalle tapahtuva luovutus vaatii funktioiden yhteis-

työtä, jossa alussa suuremmassa roolissa on operatiivinen osasto, mutta myyntifunk-

tion rooli kasvaa loppua kohden. Operatiivinen funktio jää lopulta kokonaan pois ja 

jälkimarkkinoinnin hoitaminen jää kokonaan myyntifunktiolle. Siniset nuolet kuvas-

tavat moniprojektiorganisaation yhtäaikaisia projekteja. 

Funktioiden limittäisyyden lisäksi toinen tärkeä löydös kuviosta 8 on, että integraati-

on kesto on huomattavasti pitempään kestävä vaihe kuin teoriaosuudessa nähtiin. 
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Funktioiden integraatio loppuu siis vasta projektin luovutuksen jälkeen. Punainen 

katkoviiva esittää kuviossa integraation kestoa. 

Integraation ympäristön ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan keskittyä ymmär-

tämään sen mekanismeja. Teoriaosuudessa ja haastatteluista nähtiin integraatioon 

oleellisesti kuuluvan tiedon ja resurssin siirtäminen myynnin ja operatiivisen toimin-

nan välillä. Tämän lisäksi projektien toteutukseen tarvitaan aina asiakasta. Näiden 

tekijöiden keskinäisiä suhteita mallinnetaan kuviossa 9. Kuviossa molemmat funktiot 

on esitetty omina tekijöinä, ja ne nähdään resurssien sekä tiedon käyttäjinä. Myynti-

funktiota kuvastaa vaaleanvihreä laatikko ja operatiivista funktiota oliivinvihreä laa-

tikko. Tietoa ja resursseja kuvastavat vaaleanpunaiset laatikot. Asiakasta esittää vaa-

leanoranssi laatikko. Integraatiota kuvastaa vaaleanpunainen katkoviiva, joten kaikki 

kuvion toiminnot kuuluvat sen alaisuuteen. 

 

Kuvio 9. Integraation mekanismit. 

Kuvion tulkinnassa tärkeintä on ymmärtää nuolien merkitys, ne esittävät toimijoiden 

välisiä suhteita. Suhteissa liikkuvaa kaksisuuntaista tietoa kuvastavat nuolet, joissa 

on yksi viiva. Tiedonlaatikon kohdalla tämä tarkoittaa, että molemmat funktiot ovat 

tiedon luojia, sekä tiedon käyttäjiä. Tietolaatikko voi myös toimia väliaikaisena tie-

tovarastona. Asiakkaan kohdalla olevaa kaksisuuntaista tiedonvaihtoa, voi tapahtua 

sekä myynti että operatiivisen funktion kanssa, kuten empiirisissä löydöksissä on 
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aiemmin tuotu esille. Resursseja tarkastellaan kuviossa varantona, ja niiden liikettä 

kuvastavat nuolet, joissa on kaksi viivaa. Resurssien liike voi myös tapahtua edesta-

kaisin.  

Tärkein löydös kuviossa 9 on katkoviivoista koostuvat nuolet ja ulommaiset katko-

viivalla ympyröidyt resurssilaatikot. Ne esittävät teoriaosuudesta saatua näkemystä, 

että myynti- ja operatiiviset toiminnot käyttävät omia resurssivarantoja muodostaak-

seen toimintonsa. Kuitenkin empiiristen löydösten avulla nähdään, että pieni yritys 

käyttää yhtä, koko organisaation kattavaa resurssikeskusta. Toisin sanoen, yksi re-

surssi voi olla hetken aikaa myyntifunktiossa, josta se liikkuu operatiivisen funktion 

alaisuuteen. Tapausyrityksessä resurssit ovat myös yleensä aina jommankumman 

funktion alaisuudessa, ja resurssien jäämisen varantoon nähtiin olevan harvinaista.  

Toinen merkittävä löydös on asiakkaaseen liittyvä rooli. Asiakas voi myös kommu-

nikoida suoraan operatiivisen henkilöstön kanssa, esimerkiksi ulkoisessa kick-off-

vaiheessa. Teoriaosuudessa asiakkaan kanssa tapahtuva tiedonvaihto nähtiin kuulu-

van pelkästään myyntikanavan toiminnoiksi projektin alussa ja lopussa. Kuviossa 9 

tämä esitetään niin, että empirian avulla on saatu asiakkaaseen muodostettua kaksi 

yksiviivaista nuolta ja teoriassa ollutta näkemystä kuvastaa ainoastaan yksittäinen 

katkoviivanuoli myyntifunktioon. 

Molemmat haastateltavat näkivät, että integraation sisältö riippuu aina siitä, missä 

vaiheessa se on projektin aikajanaa menossa. Tätä asiaa kuvastaa kuvio 10. Integraa-

tion mekanismeja tarkasteltaessa kokonaisuutena ne etenevät aina vaiheesta seuraa-

vaan ja lopuksi niistä saatua tietoa käytetään hyödyksi kehittämän uusia projekteja. 

Tätä kiertoa kuviossa kuvastavat paksuviivaiset nuolet. Ohuemmat nuolet kuviossa 

kertovat aina mekanismeissa tapahtuvan liikkeen suunnan funktioiden, asiakkaan ja 

tiedon välillä. Resurssien liikettä kuvastaa kuvion 9 tapaan kaksiviivainen nuoli. Mi-

käli toimijoiden välillä oleva nuoli on yhtenäinen, liike tulee tapahtumaan. Katkovii-

valla esitetään liikettä, mitä voi mutta ei välttämättä ilmene. Kaksipäinen nuoli ker-

too, että liike voi tapahtua molempiin suuntiin. Punaisen värin tummuusaste kertoo 

jokaisen tekijän tärkeyden eri vaiheissa: mitä tummempi on punaisen sävy, sitä tär-

keämpi on tekijän rooli. 
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Kuvio 10. Mekanismien kiertomalli integraation aikajanalla. 

Esimerkiksi myyntivaiheessa myyntifunktiolla on tärkein rooli. Se saa asiakkaalta 

tietoa suoritettavasta projektista ja resurssit liikkuvat sen alaisuuteen. Tieto siirretään 

tämän jälkeen operatiiviselle funktiolle. On myös mahdollista, että operatiivinen 

henkilö on konsultoimassa toteutukseen liittyvissä asioissa, jolloin asiakas kommu-

nikoi suoraa myös hänen kanssaan. Operatiivisessa vaiheessa aktivoituu operatiivi-

nen funktio, jolloin resurssit liikkuvat sen alaisuuteen ja myyntifunktion rooli piene-

nee tiedon luontiin. Se on kuitenkin tarvittaessa olemassa oleva operatiivisen funkti-

on tuki. Jälkimarkkinoinnissa tärkeintä on projektista saatava tieto sekä miten tietoa 

hyödynnetään asiakassuhteen hoitoon ja uusien projektien oppimiseen. Tällöin tiedon 

kohde on selvästi asiakas ja oma organisaatio. Resurssit siirtyvät myös takaisin re-

surssivarantoon. Eri vaiheissa tiedonsiirtoon voidaan käyttää myös erilaisia kanavia, 

kuten tapaamisia, kokouksia, puheluita, asiakashallintajärjestelmää ja sähköpostia. 

Yleisesti ottaen projektin alussa ja lopussa on tärkeää tietoon liittyvä siirtäminen, 

tästä johtuen myös niiden rooli nähdään kuviossa tällöin tummana. Usein tässä on 

haasteena, miten saadaan projektiin liittyvä hiljainen tieto siirrettyä, kuten esimerkik-

si asiakasodotukset. 
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7 YHTEENVETO 

7.1 Tutkimuksen tavoitteen ja tutkimusongelman kertaus 

Teoreettisten näkökulmien ja empirian löydöksien pohjalta on etsitty vastausta tut-

kimuskysymyksiin: ”Millaisilla mekanismeilla ohjelmistoprojektiorganisaation osas-

tojen välinen integraatio rakentuu?” ja ”Millainen on ohjelmistoprojektiorganisaati-

on osastojen välisen integraation aikajana?”. Tutkimuksessa olevaan ongelmaan 

päädyttiin, koska ensinnäkin projektiprosesseja on tarkasteltu usein muissa konteks-

teissa kuin ohjelmistoalan näkökulmasta. Ohjelmistoala on varsinkin Suomessa ko-

vassa nosteessa, joten tähän liittyvä tutkimus on myös hyvin ajankohtaista. Toiseksi 

olemassa oleva ohjelmistoprojektien kirjallisuus keskittyy hyvin vahvasti operatiivis-

ten toimintojen tarkasteluun ja hyödyntämiseen. Tällöin tarkastelun ulkopuolelle ovat 

hyvin usein jääneet muut ohjelmistoprojekteihin liittyvät ilmiöt, kuten myyntikanava 

ja projektien liikkuminen organisaation sisällä. Tästä johtuen tutkimuskysymykset 

muodostettiin tutkimaan ohjelmistoprojektiorganisaatioiden osastojen välisiä integ-

raatiomekanismeja, sekä integraatioon kuuluvaa aikajanaa. 

Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys, että ohjelmistoprojektit ovat ainutlaatuisia, 

epäjatkuvia ja monimuotoisia. Ohjelmistoprojekteja yhdistäviä, ja siksi tutkimuksen 

integraation ymmärryksen mahdollistavia tekijöitä, ovat kuitenkin projektimarkki-

nointi ja projektijohtaminen. Näihin liittyviä toimintoja tiedosta ja resursseista on 

tutkimuskysymyksen avulla etsitty ja kuvailtu tutkimuksen teoreettisessa viitekehyk-

sessä. Teoreettisten näkökulmien perusteella muodostettiin tutkimuksen empiirisen 

aineiston keräykseen tarvittava haastattelulomake. Haastattelu rakennettiin pohjau-

tuen teemoille, jotka olivat ohjelmistoala, ohjelmistoprojektit, tieto, resurssit ja osas-

tojen välinen integraatio. Empiiristen löydöksien pohjalta on saatu luotua graafinen 

malli integraatioon liittyvistä toimijoista ja esittämään miten ne ovat suhteessa toi-

siinsa. Tämän prosessin ja ymmärryksen synnyttämisen avulla oli mahdollista löytää 

vastauksia tutkimuskysymyksiin.  
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7.2 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Aluksi tutkimuksen tuloksissa hahmotetaan vastaus ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen. Jotta siihen voidaan vastata, tulee ensin käydä läpi yleisiä löydöksiä, mitä 

tutkimuksen avulla saavutettiin. Tämän jälkeen etsitään vastausta toiseen tutkimus-

kysymykseen, jonka jälkeen esitetään muita yleisiä tutkimustuloksia. 

Teoriaosaosuudessa ohjelmistoprojektiorganisaatioiden integraation kuvattiin muo-

dostuvan erillisistä osastoista (Skaates & Tikkanen 2003a, Jorgensen & Carelius 

2004, O’Leary-Kelly & Flores 2012, Cooper & Budd 2007). Yksi teoreettinen löydös 

onkin, että pienessä ohjelmistoyrityksessä tulee kuitenkin puhua funktioista. Tämä 

vaatii, että resurssit ovat monitaitoisia, jotta ne pystyvät vapaasti liikkumaan organi-

saation sisällä. Tässä tutkimuksessa nähdään, että pienen organisaation käyttämä yksi 

yhteinen resurssivaranto poistaa selkeästi resurssienjakamisongelmaa. O’Leary-Kelly 

ja Flores (2002), Engwall ja Jerbrant (2003), Cooper ja Budd (2007) sekä Tikkanen 

ym. (2007) näkevät resursseja olevan vaikeaa johtaa, mikä johtuu osaksi juuri siitä, 

että suuremman moniprojektiorganisaation osastoilla on erilliset resurssivarannot, 

mitä ne käyttävät. Tämä ero resurssivarannon ymmärtämisessä on selkeä teoreettinen 

löydös.  

Sekä teoriaosuudessa että empiriassa nähtiinkin resurssien olevan yhtenä keskeisem-

pänä asiana integraation onnistumiseen (Tikkanen ym. 2007, Turkulainen ym. 2012). 

Pienessä yrityksessä resurssien tarvitsema monitaitoisuus ilmenee sekä laaja-alaisena 

ammattitaitona, mutta myös konsulttimaisina ominaisuuksina. Resurssien tulee osata 

omaksua erilaisia rooleja ja käyttäytymismalleja. Tapausyrityksen koko henkilöstöllä 

voidaankin nähdä olevan yhteyttä Chenin ym. (2008)  ja Jangin ja Leen (1998) kon-

sultin ominaisuuksiin. Voidaan todeta myös, että yksi merkittävin tekijä integraation 

muotoon on tapausorganisaation pieni koko. 

Toinen asia, mikä integraatioon nähtiin tärkeäksi sekä teoriaosuudessa että empirias-

sa, on tiedonhallinta (Wright 1997, Gardiner & Stewart 2000, Cooper & Budd 2007, 

Wang ym. 2011). Tutkimuksessa huomattiin, että pienen yrityksen on haastavaa to-

teuttaa keskitettyä tiedonhallintaa. Tämä johtuu siitä, että monitaitoiset resurssit tuot-

tavat ja jakavat tietoa itsenäisesti, jolloin heitä ei tarvitse ohjeistaa tämän tekemiseen. 
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Tällöin tärkeiksi nousevat tiedonjakamiseen liittyvä kannustaminen ja yrityksen kult-

tuuri, mikä sitä ohjaa. Kulttuurin merkityksen tiedonjakamiseen näkevät oleelliseksi 

myös Ajmal ja Koskinen (2008). Tiedon varastointiin ja jakamiseen keskittyvät tieto-

järjestelmät koetaan myös teoria- ja empiriaosuuksissa tärkeiksi (Kukko ym. 2008, 

Lehtimäki ym. 2009). Esimerkiksi tapausorganisaatiolla oli käytössä useita sähköisiä 

kanavia erilaisten tietojen siirtymiseen. 

Asiakkaan rooli nähdään tutkimuksessa myös aktiivisena ja tärkeänä. Projektit alka-

vat aina asiakkaan tahdosta, ja ne päättyvät projektin luovutukseen asiakkaalle. Tässä 

on selkeä ero teoriaosuuteen, jossa asiakkaan rooli integraatioon nähtiin enemmän 

passiivisena (Skaates & Tikkanen 2003a, Tikkanen ym. 2007). Yksi teoreettinen löy-

dös onkin, että asiakkaalla on selvä vaikutus integraatioon. Mitä aktiivisempi asiakas 

on, sitä tehokkaammin integraatio tulee onnistumaan. Se ei välttämättä pelkästään 

kontaktoi myyntifunktion kanssa, vaan sen on mahdollista kommunikoida myös suo-

raa operatiiviselle funktiolle.  

Näiden tekijöiden ymmärtämisellä voidaan löytää vastaus ensimmäiseen tutkimusky-

symykseen. Ohjelmistoprojektiorganisaation mekanismeja osastojen välisessä integ-

raation rakentamisessa ovat siis myyntifunktio, operatiivinen funktio, asiakas, tieto 

sekä resurssit. Tärkeitä tässä ovat myös vuorovaikutteiset suhteet, jotka ovat aina 

mekanismien väleillä. 

Tulkittaessa toiseen tutkimuskysymykseen liittyvää integraation aikajanaa, nähdään, 

että se ei ole yksittäinen hetki osastojen välillä, kuten teoriaosuudessa esitettiin esi-

merkiksi Cooperin ja Buddin (2007) markkinointimallin avulla. Se on enemmänkin 

hitaasti tapahtuvaa sulautumista myynti- ja operatiivisen funktion välillä. Projektin 

eri vaiheissa tapahtuva integroituminen onkin tärkeää, mutta funktioiden yksilöllinen 

aktiivisuus voi projektin sisällä vaihtua. Yleisesti ottaen alussa myyntifunktiolla on 

tärkeämpi rooli, ja se toimii aktiivisemmin asiakkaan kanssa. Myynnin tärkeyden 

suhteiden hoitoon sekä luomiseen näkevät myös keskeiseksi esimerkiksi Khajavinia 

(2009), Turkulainen ym. (2012) sekä Cooper ja Budd (2007). Tämän jälkeen opera-

tiivinen funktio hiljalleen ottaa suuremman vastuun, koska se tuottaa myyntifunktion 

myymän projektin. Projektin loppua kohden myyntifunktio kuitenkin yleensä akti-
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voituu enemmän, koska sen vastuulle pääsääntöisesti tulee jälkimarkkinoinnin hoi-

taminen.  

Integraatioon liittyy myös johtamisfunktio, jota ilmentyy myyntifunktion ja operatii-

visen funktion rajapinnassa koko projektin ajan. Esimerkiksi monitaitoiset ja vapaasti 

liikkuvat resurssit johtavat osittain itse itseään, jolloin johtamista voi tapahtua use-

ammalla kuin yhdellä tasolla. Tämä on myös tutkimuksen yksi teoreettinen löydös, 

koska teoriaosuudessa projektijohtaminen nähdään enemmän projektin rinnalla ole-

vana toimintona, jota harjoittaa yleensä projektijohtaja tai projektisponsori (Condon 

2002, Avolio ym. 2004, Ng & Walker 2008). Tästä johdetaan vastaus toiseen tutki-

muskysymykseen eli integraation aikajana on lähes koko projektin kestävä prosessi, 

ja se pitää sisällään myynnin, operatiivisen ja jälkimarkkinoinnin vaiheet. Siihen 

oleellisesti kuuluu myös johtamisfunktio. 

Keskeinen tulos tässä tutkimuksessa on kuvio 10 esittämä mekanismien kiertomalli 

integraation aikajanalla. Se esittää akateemiseen keskusteluun kokonaan uudenlaisen 

näkökulman ohjelmistoprojektiorganisaation funktioiden väliseen yhteyteen. Tämä 

on toteutettu yhdistämällä tutkimuksen teoreettiset näkemykset ja empiriasta tehdyt 

tulkinnat. Sen avulla nähdään, mitkä toiminnot aktivoituvat eniten ja mitkä vähiten 

projektille tärkeimmissä vaiheissa. Kuvio 10 myös esittää, mihin suuntaan tieto ja 

resurssit liikkuvat integraation eri vaiheissa. Integraatiota tulee siis hallita aina eri 

tavalla riippuen, missä vaiheessa se on (Turkulainen ym. 2012). 

Tämä tutkimus on tehty aiheesta, jota ei ole aiemmin paljoa tutkittu. Tulokset poik-

keavat merkittävästi aikaisemmista löydöksistä sisältäen yksityiskohtaisempia näke-

myksiä ohjelmistoyrityksen myynti- ja operatiivisen puolen projektihallinnasta. Näitä 

tuloksia ei voida täysin yleistää, koska merkittävin asia, mikä integraation muodos-

tuksessa nähtiin, oli tapausyrityksen pieni koko. Näin ollen yleistys integraation nä-

kemyksestä tulee rajoittaa samankokoisiin ja samalla toimialalla oleviin yrityksiin. 

Tulokset kuitenkin antavat kattavan ja oikeanlaisen näkemyksen yrityksen harjoitta-

mista malleista, joten ne ovat luotettavia. Tapausorganisaation sisällä tapahtuneet 

asiat integraation ympärillä tukivat hyvin teoriassa löydettyjä asioita sekä yksilö- että 

organisaatiotasolla. Vaikka tutkimus kokonaisuutena luo uusia näkemyksiä projekti-

organisaatioista, on se muodostettu aikaisempien tutkimuksien pohjalta. Tutkimuk-
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sen deduktiivinen ote lisää löydösten luotettavuutta, koska löydetyt vastaukset tutki-

muskysymyksiin pohjautuvat aikaisempiin tutkimuksiin. 

7.3 Tuloksien liikkeenjohdollinen hyödyntäminen 

Yrityksillä on keskeistä hahmottaa projektin eri vaiheissa käyttämänsä tieto ja resurs-

sitoiminnot. Tämän apuna voidaan käyttää kuviota 10 mekanismien kiertomallista 

integraation aikajanalla. Tietoon liittyvästä ymmärryksestä tulee hahmotta kanavat, 

joita käytetään tiedon luomiseen, varastointiin ja liikuttamiseen integraation eri vai-

heissa. Samoin resursseista tulee nähdä eri vaiheissa, mitkä ovat niiden roolit ja mi-

ten niihin päädytään. Nämä asiat ymmärtämällä yrityksen on mahdollista parantaa 

niistä muodostuvaa integraatiotehokkuutta, koska niitä voidaan optimoida toimimaan 

mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tämä voi esimerkiksi tapahtua tehostamalla 

tiedon liikkuvuutta sille tärkeässä vaiheessa. 

Optimoinnin perusajatuksena on siis saada integraatiosta tehokkaampi prosessi. Yh-

tenä ulottuvuutena tässä on myös asiakasodotusten onnistunut hallinta. Koska asiakas 

toimii mekanismien kiertomallin keskiössä, ovat asiakkaaseen kuuluvat odotukset 

tärkeitä integraation onnistumiseen. Mitä paremmin integraation alkuvaiheessa 

myyntifunktiolla onnistuu asiakasodotuksien omaksuminen ja jakaminen, sitä nope-

ammin tulee integrointiprosessi onnistumaan. Toisin sanoen, mitä myöhemmäksi 

suhteiden välinen kommunikointi jää, sitä tehottomampaa integrointiprosessi on. 

Integroinnin tärkeimmät asiat tulisi saada liikuteltua jo myyntivaiheessa, jolloin esi-

merkiksi myyntiresurssin rooli operatiivisessa vaiheessa olisi enää vain operatiivisen 

funktion tuki eikä se joutuisi enää olemaan projektissa neuvonantajana. Mekanismien 

kiertomallin tehokkaaseen toimintaan vaikuttaa myös onnistunut yrityskulttuuri, jon-

ka täytyy toimia toisiaan tukien liiketoiminta-, strategia- ja yksilötasolla. 

Mitä lyhemmäksi integraatiovaiheen väli siis muodostuu, sitä tehokkaammin integ-

raatio tulee onnistumaan. Vaiheiden lyhentymiseen hyvä tapa on myynnin ja opera-

tiivisten toimintojen sekoittaminen. Esimerkiksi, jos operatiivinen funktio otetaan 

osaksi myyntivaihetta, nopeuttaa se heille asiakas- ja projektitiedon siirtämiseen käy-

tettävää aikaa. Tämä ilmenee myös projektin loppupuolella; jos myyntifunktio on 

ollut projektissa aktiivisesti, ymmärtää se helpommin projektin jälkimarkkinointivai-
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heeseen tarvittavat tiedot. Mitä tehokkaammin integraatio toteutuu, sitä enemmän 

jokaisella funktiolla jää aikaa muiden työsuoritteiden tekemiseen. 

Kuten jo aiemmin tuotiin esille, on asiakkaalla keskeinen rooli integraation onnistu-

misessa. Tämä näkyy myös siinä, että jos asiakas on itse aktiivinen, parantaa se in-

tegraation läpivientiä, koska se nopeuttaa tiedonvaihtoon kuluvaa aikaa. Aktiivisen 

asiakkaan kanssa myyntifunktion ei tarvitse olla niin aktiivinen, ja tällöin esimerkiksi 

alentuvat kuviossa 7 olevat aktiivisuutta kuvastavat palkit. Alhaisempien palkkien 

ansiosta myyntifunktiolla on enemmän aikaa muiden työsuoritteiden tekemiseen. 

Yrityksien tulisikin siis etsiä keinoja, miten passiivinen asiakas saataisiin muutettua 

aktiiviseksi. Yhtenä keinona tällöin voi olla, että asiakkaiden tulee ymmärtää, miksi 

heidän tulee olla aktiivisia eikä niinkään, mitä heiltä odotetaan. 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitettavuus 

Tutkimuksen tulkinta on aina ehdollinen, vajavainen ja yksipuolinen näkemys tutkit-

tavasta ilmiöstä. Jokainen tulkinta on aina kiistettävissä ja jokaiselle tulkinnalle voi-

daan esittää myös vastavaihtoehtoja. Tämän vuoksi tutkimuksen löydökset ovat vain 

mahdollisimman johdonmukainen käsitys omista tulkinnoista ja niistä perusteista 

miten tutkija on näihin tulkintoihin päättynyt. Tapaustutkimuksella saadaan hyvin 

yksilöllistä tietoa vain yhdestä tietystä tapauksesta, tästä johtuen ei voida tehdä suo-

raa yleistystä muihin samankokoisiin toimialan yrityksiin. (Aaltola & Valli 2007: 

83.)  

En ole koskaan työskennellyt projektiorganisaatiossa, joten sen käytännöt ovat mi-

nulle vieraita. Tästä johtuen en myöskään sisältänyt minkäänlaisia ennakko-

olettamuksia tutkittavaa ohjelmistoprojektiorganisaatiota kohtaan. En ole omilla va-

linnoillani vaikuttanut, mihin suuntaan tutkimus on edennyt, vaan se on rakentunut 

täysin teoriasta löydettyihin asioihin perustuen. Olen antanut tilaa usealle eri näkö-

kulmalle ja pyrkinyt rajaamaan niistä tärkeimmät ja oleellisimmat, mitkä ovat olleet 

vaikuttavampia integraatioilmiöön liittyen. 

Tutkittavana kontekstina ohjelmistoteollisuus on hyvin nopeasti muuttuva, jolloin 

korostuu tutkittavien lähteiden ajankohtaisuus. Tämän vuoksi tutkimuksessa on kes-
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kitytetty löytämään aihe-alueiden keskeisimmät akateemiset julkaisut ja näihin liitty-

vät mahdollisimman tuoreet näkökulmat. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että suuri 

osa akateemisista teoksista on julkaistu 2000-luvulla, ja osa jopa 2010-luvulla. Jul-

kaisuista saatua näkökulmasta on myös pyritty saamaan mahdollisimman monipuoli-

nen tutkimuksessa käytetyn rajauksen puitteissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 

artikkeleita on otettu informaatioteknologia- ja taloustutkimuskirjallisuudesta.  

7.4.1 Validiteetti 

Validiteetti käsittelee sitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä mitä on luvattu (Tuomi & 

Sarajärvi 2004: 133). Tutkimuksessa on käytetty laadullista tapaustutkimusta ja sy-

vähaastatteluita, jotta ihmisten mielipiteet ja motiivit työn tekemisen taustalla löytyi-

sivät parhaiten. Tämä menetelmä sopii tutkittavaan kohteeseen, koska tarkoituksena 

on ollut sen ymmärtäminen. Käytettyjen haastatteluiden haasteina voidaan nähdä, 

että haastateltava ei osaa muuttaa ajatusta sanalliseen muotoon tai, että haastatelta-

valta loppuu mielenkiinto vastata kysymyksiin tarpeeksi kattavasti. Tästä johtuu, että 

haastateltavien vastauksien seassa on inhimillisiä virheiden aiheuttajia, kuten kieli ja 

reaktiivisuus. Tämän tutkimuksen pätevyyttä on parannettu suunnittelemalla haastat-

telukysymykset huolellisesti etukäteen, jotta haastateltava varmasti ymmärtää mitä 

kysytään. Litteroinnin avulla on myös nähty, että vastaako haastateltavan vastaus sitä 

mitä kysymyksellä on tarkoitettu. Mikäli haastateltavan vastaus on mennyt tutkitta-

van aiheen ulkopuolelle, on se jätetty sisällyttämättä tähän tutkimukseen, ja tutkimus 

on keskitetty vain sille tärkeisiin vastauksiin. (Hirsjärvi ym. 2000.) 

Laadullisen metodin haasteena on, miten onnistuneesti syvähaastattelussa on saatu 

luottamus toteutettua ja löydettyä yhteiset arvot haastattelun ajaksi. Nämä asiat aut-

tavat siihen, että haastateltava suostuu kertomaan paremmin hallussaan olevia asioita. 

Tällöin siis haastattelutekniikalla on tärkeä merkitys haastattelun onnistumisessa. 

Haastattelutilanne oli erittäin luottamuksellinen, jolla tähdättiin siihen, ettei haasta-

teltava antaisi vain sosiaalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2011: 34–

53). Haastateltavalta kysyttyiin myös aina tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, jotta 

empiirinen aineisto saatiin varmasti tarpeeksi kattavaksi. (Alasuutari 2011: 99.) 
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Abduktiivisella otteella on tutkimuksessa haluttu varmistaa, että teoria ja empiria 

käsittelevät samaa aihetta. Sen avulla on rakennettu vuoropuhelua lukujen välille. 

Tämä on tärkeä osa validiteetin muodostuksessa, jotta voidaan olla varma siitä että 

on tutkittu mitä on ollut tarkoituskin (Eskola & Suoranta 1998: 83). 

7.4.2 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetillä tarkoitetaan sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä saadaan kahdella 

tutkimuskerralla sama tulos (Hirsjärvi ym. 2000: 213). Toisin sanoen tutkimustulos 

on reliaabeli, jos kaksi tutkijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai kahdella rinnakkai-

sella tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos. Tutkimuksessa tällaista toistetta-

vuutta on varmasti vaikea havaita, koska jokainen organisaatio on erilainen. Mikäli 

sama tutkimus toistetaan toisessa vastaavanlaisessa organisaatiossa, todennäköisesti 

löytyy hieman eriluontoisia vastauksia. Tätä ei kuitenkaan tule pitää menetelmän 

heikkoutena, vaan ymmärtää sen johtuvan vain muuttuneiden tilanteiden seuraukses-

ta. Ihminen käyttäytyy aina hieman eri tavalla erilaisissa konteksteissa, koska todelli-

suus on sosiaalisesti konstruoitu, eikä se tee tutkimuksesta sen vähemmän luotetta-

vampaa. (Hirsjärvi & Hurme 2011: 186.) 

Tapaustutkimuksessa luotettavuuden parantaminen on haastavaa, koska tutkittavia 

kohteita ei ole monta. Tässä tutkimuksessa haastateltiin vain kahta henkilöä, mikä 

heikentää selvästi koko tutkimuksen luotettavuutta. Reliabiliteettiä on tutkimuksessa 

parannettu tuomalla esille mahdollisimman yksityiskohtaisesti miten tutkimus on 

rakennettu ja toteutettu. Esimerkiksi haastatteluista on liitteenä 1 haastattelukysy-

mykset, sekä luvussa 5 on kerrottu tarvittavat haastattelun paikka- ja aikatiedot vas-

taavien haastatteluiden uudelleen teettämiseen. Tällä mahdollistetaan se, että koko 

tutkimus voidaan tarvittaessa uusia mahdollisimman helposti. 

Toinen merkittävä realibiliteettiä lisäävä tekijä on se, että tutkimus on toteutettu de-

duktiivisesti, jolloin teoriassa esille nousseita ilmiötä on jatkotutkittu empirian avul-

la. Empiria paljasti hyvin paljon samankaltaisia asioita mitä teoriassa olikin, joten 

selkeää toistettavuutta on löydettävissä tutkimuksen sisältä. Empirian pohjana olevat 

haastattelut nauhoitettiin ja ne litteroitiin sanatarkasti. Luotettavuutta tutkimukseen 
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on myös tuotu, käyttämällä empiriassa välillä suoria lainauksia haastatteluista, jotta 

nähdään miten haastatteluista on tehty johtopäätöksiä. 

7.4.3 Lähdekritiikki 

Lähdekritiikki on olennainen osa analyysiä (Kalela 1976: 168–174). Haastatteluiden 

kohteeksi valikoidut henkilöt ovat keskeisin kritiikin kohde tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa käsitellään paljon sekä myynti- että operatiivista funktiota, mutta 

kuitenkin haastateltavat ovat vain myyntipuolen henkilöitä. Tutkimus olisi ollut mo-

nipuolisempi, jos haastateltavana olisi ollut myös operatiivisen puolen henkilöstöä. 

Tällöin olisi voitu varmistaa, ovatko myyntipuolen henkilöiden näkemykset operatii-

visesta henkilöstöstä oikeat. Kuitenkin tämä tutkimus keskittyi pelkästään myynti-

puolen näkemykseen, jonka vuoksi operatiiviset henkilöt jätettiin haastatteluiden 

ulkopuolelle. Molemmat haastateltavat ovat tehneet aiemmin operatiivisen puolen 

töitä, joten heillä on todella laaja näkemys myös operatiivisesta työstä. Tämä osal-

taan vähensi tarvetta laajentaa haastateltavien määrää. 

7.4.4 Triangulaatio 

Triangulaatiolla tarkoitetaan yksinkertaisesti erilaisten aineistojen, teorioiden ja me-

netelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa aineistopohjaista 

triangulaatiota on syntynyt, kun on yhdistelty erilaisia aineistoja keskenään. Se sisäl-

tää artikkeleita, tutkimuksia, kirjoja ja tilastoja. Tämä näkyy myös tutkittavien artik-

keleiden sisällössä. Ne jakautuvat sekä tietojenkäsittelytieteisiin että taloustieteelli-

siin näkökulmiin johtuen tutkittavan aiheen monipuolisuudesta. Teoria siis on muo-

dostunut kahden eri tieteenalan näkökulman yhteistuotoksena, jolloin on myös syn-

tynyt aineistopohjaista triangulaatiota. Tämä on kuitenkin ollut välttämätöntä, jotta 

tutkimukseen on saatu tarpeeksi yleistävä näkemys. Syntynyttä triangulaatiota ei olisi 

voinut rajata pienemmäksi, koska tällöin olisi vaarantunut tutkimuksen laadukkuus. 

Molempia näkökulmia tarvitaan kattavan ymmärryksen luomisessa. (Eskola & Su-

oranta 1998: 69–74.) 
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7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia integraatiota erikokoisissa konteksteissa. Tulisi 

siis selvittää, ryhmittyvätkö suurten ja keskisuurten yrityksien organisaatiot integraa-

tion ympärille samoja mekanismeja käyttäen kuin pieni yritys käyttää. Tällöin tulee 

myös tutkia, tapahtuvatko suurilla ja keskisuurilla yrityksillä asiat yhtä limittäin, vai 

onko huomattavissa eroa pieneen projektiyritykseen. Ilmiön skaalautuvuus on kes-

keinen jatkotutkimusten kohde. 

Tämä tutkimus tarkastelee vain yhden yrityksen käyttäytymismallia, joten tulisi tut-

kia samalla toimialalla olevia yrityksiä ja varmistaa tässä tutkimuksessa tehtyjä löy-

döksiä. Yleisesti ottaen ohjelmistoteollisuuteen liittyvät taloustieteellisen näkemyk-

sen omaavat tutkimukset ovat melko vähäisiä, joten lisätutkimuksien suorittaminen 

alalta on tärkeää myös tulevaisuudessa. 

Tärkeää olisi myös tutkia, miten mekanismien kiertomalli integraation eri vaiheissa 

toteutuu käytännössä. Tulisi siis suorittaa yksityiskohtaista tutkimusta projektiorga-

nisaation rinnakkaisista projekteista ja siitä, miten mallin toimijoiden suhteet järjes-

täytyvät niiden sisällä. 
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Empiiriset lähteet 

 

Haastattelut 

Haastateltava A (2012) Haastattelu 1.4.2013 Kesto 1h 30min. 

Haastateltava B (2012) Haastattelu 5.4.2013 Kesto 2h 10min. 

 

Tapausyrityksen kotisivut 

Kotisivuosoitetta ei salassapidon vuoksi tuoda esille 
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Liite 1 

Haastattelukysymykset 

Alkukysymykset, haastateltavan taustatiedot: 

 Kertoisitko lyhyesti itsestäsi, millainen on opinto- ja työtaustasi 

 Kauanko olet työskennellyt yrityksessä? 

 Millainen on roolisi yrityksessä? 

 

Ohjelmistoala  

 Millaisena koet ohjelmistoteollisuuden tilanteen olevan tällä hetkellä 

Suomessa ja maailmalla? 

 Millaiset ovat suomalaisella ohjelmistoyrityksellä mahdollisuudet menestyä 

kansainvälisesti? 

o Mitkä ovat menestyksen suurimmat haasteet Suomessa? 

 

Ohjelmistoprojektit 

 Millainen on organisaatiorakenteenne? 

 Mitä osastoja teillä on? 

o Toimivatko osastot itsenäisesti 

 Miten määrittelisit projektin? 

 Miksi te olette valinneet projekti/moniprojektiorganisaatio yrityksenne 

toimintamalliksi? 

o Mitkä tekijät vaikuttivat sen valintaan? 

o Mitä etuja tai haittoja siitä on 

 Milloin projekti alkaa?  

 Kuka omistaa projektin? 

 Milloin asiakkuus alkaa? 

o Voiko projektia olla ilman asiakkuutta? 

 Mikä on asiakkaan rooli projektissa? 

 Millaisen prosessin projekti käy läpi organisaatiossanne? 

o Projektin alku-, keski- ja loppuvaihe? 

o Mitkä vaiheet ovat teillä projektissa kriittisimmät? 

o Onko myyntikanavan toimintojen seuraamiseen teillä tulosmittareita? 

o Seurataanko myyntikanavan vaiheiden tilastollisesti? 

 Miten yhtäaikaiset projektit organisoidaan? 

 Jos projektiin täytyy tehdä muutoksia, kuka/mikä on niiden alkuun paneva 

voima? 

o Miten asiakkaan toive liikkuu projektissa 

 Onko teillä projektimarkkinointia?  

o Miten se ilmenee? 

 Millaista projektijohtamista teillä on?  

o Miten se ilmenee? Miten projektien hallinta teillä jakautuu? 
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 Oletteko portfolioinut projekteja? 

 Onko teidän yrityksessänne oma kulttuuri/projektikulttuuri? 

o Millaiseen toimintaan kulttuuri kannustaa? 

 

Tieto 

 Millaista tietoa projekti tuottaa? Kuka omistaa tiedon? 

 Ketkä ovat tiedon luojia projektissa? 

 Kenelle tietoa jaetaan? 

o Lisäätkö jaettavaan tietoon omia mielipiteitä? Eli prosessoitko sitä? 

o Kuinka monelle jaat tiedon? Onko tiedonjakamisessa löydettävissä 

polkuja? 

o Mitä kanavia pitkin tieto jakautuu? Onko virallisia tai epävirallisia? 

o Mitä välineitä käytät tiedon jakamiseen?  

 Johdetaanko teillä tietoa/tiedon jakamista tai tietokanavia? 

 Miten teillä varmistetaan onnistunut tiedonsiirto ryhmien välillä? 

 Varastoidaanko tietoa jonnekin?  

o Luokitellaanko tietoa mitenkään? 

 Miten työntekijä kokee yhteistyönonnistumisen 

 Onko yrityksen kulttuurilla merkitytä tiedonsiirtoon 

 miten projektijohtaja/työntekijä tukee tiedon siirtymistä 

 

Resurssit 

 Mitä resursseja oleellisesti kuuluu projektien läpivientiin? 

 Miten resurssit jaetaan eri projektien välillä 

 Valvotaanko resurssien jakoa miten? 

o Onko yli- tai aliresurssiongelmiin varauduttu mitenkään? 

 Onko tärkeämpää johtaa organisaation sisäisiä suhteita vai ulkoisia suhteita 

asiakkaaseen? 

 Kuka teillä johtaa resursseja? 

 Onko teillä konsultteja? 

o Mikä on heidän rooli projektissa 

o Miten heistä on hyötyä organisaatiolle 

 

Integraatio 

 Kuinka osastojen välinen integrointi toteutuu? 

 Mikä on osastojen rooli integraatiossa? 

o Milloin operatiivinen puoli on ensimmäistä kertaa mukana 

projektiprosessissa? 

o Kuinka pitkään projektin elinkaarta myyntiväki on osana prosessia? 

 Kuka on integraation johtaja? Onko integraatio hallittu prosessi? 

 Integroituvatko osastot itsenäisesti toisiinsa vai onko niiden toiminnalle 

asetettu esim. tarkastuspisteitä tai tavoitteita. 

 Projektin valmistuessa onko jälkimarkkinoinnin vastuu operatiivisella vai 

myyntipuolella? 
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 Onko asiakkaalla merkitystä integraation kannalta? Onko pelkästään 

passiivinen tekijä? 

 Käytetäänkö integraation eri vaiheissa erilaisia keinoja 

 Mitkä asiat ovat tärkeimpiä onnistuneeseen projektin sisäiseen integraatioon? 


