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JOHDANTO

Työryhmä sai toisen osatehtävänsä
2) valm istella ehdotus projektiorganisaation 

soveltamista koskeviksi ohjeiksi (projektin 

muodostaminen, toimintatapa, tehtävät, vastuu) 

osalta jatkoaikaa marraskuun loppuun. Koska työryhmällä, J 

jätettyään I  osaraporttinsa y lijo h ta ja lle  marraskuun alussa 

o li vain kuukausi aikaa tämän tehtävän suorittamiseen, ei 

tuloksena ole valmista ehdotusta sovellutusohjeiksi, vaan 

joukko työryhmän esittämiä kannanotto ja  ‘ ja  toimenpide-ehdo

tuksia projektiorganisaation sövelmisen ja  jatkotyön poh
jaksi.; Työryhmä jättää nyt I I  osaraporttinsa v ira s to lle  

lausuntoja ja  toimenpiteitä varten.
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•1?. PROJEKTITYÖ TILASTOKESKUKSESSA '

1 » V  . Projektiorganisaatioon. ja. projekt i työhönI i t t y v i ä  käs i t t e i tä

Linjaorganisaatio

.Toimintajärjestelmän (tilastokeskus) pysyvien vastuualueiden 

muodostama organisaatio. . . .

Projekti ,

Tavo ittee llis ta , luonteeltaan ainutkertaista toimintaa, jonka 

tavo ite , kesto ja kustannukset ovat m ääritettyjä ja  r a ja l l is ia  

ja  jota toteuteta.an nimenomaan s itä  varten perustetulla organi

saatiolla..

Projektin määritelmä on varsan vä ljä  ja se kattaa suuren määrän 

e r ila is ia  toimintoja. Tilastokeskuksen kannalta voidaan karkeasti 

erottaa kaksi projektityyppiä, jo ita  on syytä, jatkossa käsi

t e l lä  erikseen.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat p ro jek tit, joiden tehtävänä on 

Suunnitella ja toteuttaa konkreettinen, toimiva 
■systeemi (esimerkiksi uusi t i la s to ).  Tä lla is ta 'p ro jek tia  

voidaan kutsua varsinaiseksi projektiksi ta i vain p ro jek tiks i,

Toiseen ryhmään kuuluvat p ro jek tit, joiden lopputuloksena on 

abstrakti, systeemi (s e lv ity s ,• suunnitelma, ohjeisto tms.). 

Tä lla ista  projektia voidaan kutsua selvitysprojektiksi

Toisaalta erotetaan usein pro jektitärlcastelussa kaksi p ro jek ti- 

tyyppiä S en. mukaan miten suunnittelu ja  toteuttaminen a jo ittu - 

. vat projektityön.kuluessa.
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Toteuttamisprojektiksi sanotaan projektia, jossa intensiivisen 

ja  selvärajaisen suunnitteluvaiheen aikana systeemi suunnitel

laan yksityiskohtia myöten ja  toteutetaan tämän -jälkeen suora

v iiva ises ti . ikäänkuin putkessa. Useat•rakennusprojektit ovat. 

tämän tyyppisiä.

Suunnitteluprojektiksi sanotaan projektia, jossa suunnittelua 

ja  toteuttamista suoritetaan päällekkäin edeten tavoitteiden 

ja lähtökohtien hahmottamisesta vaiheittain  ja  ite ra t iiv is e s t i-  

systeemin yksityiskohtiin ja  toteuttamiseen. Tietojenkäsit

telysysteemien suunnittelu ja  toteuttaminen on usein tämän 

tyyppistä.

Näitä tyyppejä esiintyy kuitenkin harvoin puhtaina ja  useim

mat projektit ovat niiden välimuotoja.

£Projektin organisaatio

Henkilöstä ja  toimisäännöistä koostuva kokonaisuus, joka on 

perustettu projektin toteuttamiseksi. \

Varsinainen projekti toteutetaan, organisaatiolla ) jonka kes

keisenä osana oh projektiryhmä,. Projektiryhmä koostuu projektin 

johtajasta ja tarvittavasta määrästä muita projektiryhmän jäse

niä. Projektiryhmän jäsenistä voidaan projektin koosta ja  luon

teesta, riippuen erottaa jorojekti^sihteeri, jonka tehtävänä on 
a.yu st aa projektin johtajaa sekä atk-vastuuhenkilö, joka johtaa 

projektin puitteissa tapahtuvaa atk-työtä..Varsinaisella  projek

t i l l a  on yleensä myös johtoryhmä, jonka tehtävänä on valvoa ja  

ohjata projektin edistymistä ja  edustaa n iitä  toim intajärjes

telmän Iinjaorganisaation mukaisia vastuualueita, joiden toimin
taan projekti vaikuttaa.
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Selvitysprojektin organisaatiota sanotaan työryhmäksi.. Työ

ryhmä koostuu puheenjohtajasta, yhdestä t a i .useammasta sihtee

r is tä  ja  tarvittavasta määrästä muita ..'työryhmän jäseniä.

Projektin organisaatioon voi tarvittaessa kuulua tukiryhmä(iä) 

joka on neuvoa antava elin  ja siihen kuuluu .usein myös toimin

tajärjestelmän ulkopuolisten intressiryhmien edustajia.

Projektiorganisaatio

Projektien organisaatioiden muodostama kokonaisuus, joka pro

jektien alkamisen ja  päättymisen takia.on jatkuvan muutoksen 

tilassa. . •

Projektin ohjaus

on toimintaa, jo l la  pyritään varmistamaan projektin toteutumi

nen asetettujen tavoitteiden ja  rajoitusten mukaisesti.

Projektin ohjaus voi o lla  .joko sisäistä ta i u lkoista ohjausta. 

Sisäinen ohjaus.on projektin organisaation suorittamaa projekr 

t i in  kohdistuvaa ohjausta. Ulkoinen ohjaus on lin jaorgani

saation projektiorganisaatioon ja  yks ittä is iin  projekteihin 
kohdistamaa.ohjausta.
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1,2«. Projektiorganisaation töiininta-ajactiis. ja..liittyiainen Iinjaorganisäätiöön.

Tilastokeskuksen tarkoituksena on tuottaa t ila s to t ie to a  .yhteis

kunnassa. Tätä tarkoitusta toteuttaa tilastokeskuksessa -kaksi 

osastoa, : yhteisötilasto-csasto . ja henkilötilasto-osasto,

. . . .  tukenaan tietojenkäsittelyosasto, hallinto-osasto ja  suunnit- 

.teluösasto.

Osastojen tehtävät ja  työnjako on määritelty la issa , asetuk

sessa ja  työjärjestyksessä, jo ita  käytäntöön soveltaen ' on 

muodostunut tilastokeskuksen tehtävä- ja vastuuhi erarki a.

Tämä Iin jaorgänisaatio,on muodostunut nimenomaan vakiintunei

den tehtävien e li ns. juoksevan toiminnan varaan. Tällainen 

organisaatio toimii, parhaiten tilanteessa, jossa muutoksia 

tapahtuu suhteellisen vähän.■

Todellisuudessa kuitenkin tilastokeskuksen toiminnassa tapahtuu 

jatkuvasti muutoksia ja  kehitystä,’ joka lähivuosina ilm eisesti 

on er ittä in  voimakasta. 1) Tämä asettaa■Iinjaorganisaation.

• ■ joustavuuden ja  mahdollisuudet kovalle koetukselle, koska 

kehittämistehtävien tehokas suorittaminen edellyttää usein . 

linjaorganisaation käytännöstä poikkeavaa resurssien yhd is-.

- tämistä, vastuunjakoa ja  työskentelytapaa. Sama ongelma on 

havaittu kaikissa nopeasti muuttuvissa organisaatioissa ja 

johtuu nimenomaan s iitä ,, että linjaorganisaatio ori muodostunut 

juoksevien toimintojen mukaan erikoistuen,' kun taas kehittämis

toiminta ed e lly ttä is i eri toimintojen asiantuntemuksen yhdis

tämistä.

Ratkaisua tähän on haettu ns. projektiorganisaatiosta, joka 

toim isi ikään kuin ristikkäin  perinteisen linjaorganisaation 

rinnalla. Tilannetta voidaan havainnollistaa oheisella  kaaviolla

1) Vuosille 1974-78 vahvistetun kehittämisohjelman liit te e s s ä  
ilmenee, että tilastokeskus käyttää v. 1973 peräti 25 % 
resursseistaan kehittämistyöhön.'
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Tä lla ista  työskentelymuotoa on edellytetty  käytettäväksi 

tilastotoimessa vuosille  1973-77 vahvistetussa kehittämis
ohjelmassa:

"Tekninen kehitys ja toimintojen monipuolistuminen 

lisäävät tilastotoimen p iir issä  tapahtuvaa erikois

tumista. Tämän erikoistumisen antamien etujen käyt- 

■ tämiseksi koko laajuudessaan hyväksi tulee valtion 

tilastotoimessa riittävässä määrin linjaorganisaa

tion ohella soveltaa.projektiorganisaation muotoista 

ryhmätyöskentelyä."

Projektiorganisaatio s iis  koostuisi projekteista, joiden tar

koitus on yhdistää, kunkin kehittämistehtävän osalta lin jaorga

nisaation resurssit tehtävän kannalta mahdollisimman tarkoi

tuksenmukaisella tavalla . Toisaalta systemaattisen pro jek ti

organisaation avulla on mahdollisuus kohdentaa ja  hyödyntää 

koko organisaation kehittämisresursseja entistä tehokkaammin 

ja. tarkoituksenrmikaisemmin.
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Systemaattisen projektiorganisaation muodostaminen ja  sen 

soveltaminen tilastokeskuksessa edellyttää y le is es ti hyväk

syttävien toimintasääntöjen ja -ohjeiden muodostamista pro jek ti

työskentelylle. Lähtökohtina on tä llö in  oltava

-  tehokkaan projektityöskentelyn asettamat vaati

mukset,

-  lak i, asetus ja  työjärjestys (projektiorganisaa

tion on sovelluttava yhteen nykyisen Iin jaorgan i-. 

säätiön kanssa ja  täydennettävä s itä  mahdollisim

man kitkattomasti ta i linjaorganisaation muutta

mista on harkittava).

Tältä pohjalta tarkastellaan jatkossa lähemmin projektiorgani

saation soveltamista ja  toimintasääntöjä sekä esitetään näitä 

koskevia ehdotuksia.

Edellä esitetyn lisäksi on tarkastelun lähtökohtana -erity isesti \ 

myös VTKK:n systeemityön opas ja  s iitä  työryhmän I  osarapor

tissa  es itetyt kommentit, koska, projektiorganisaatio ja  oppaan 
mukainen systeemityö l i i t t y v ä t  k iin teästi to is iin sa .

1*3* Projektiorganisaation liittym inen VTKK:n systeemityön oppaan mukaiseen systeemi

työhön

VTKK:n oppaan mukaisesta systeemityöstä voidaan sanoa, että 

kysymys on yleensä projektityöstä. VTKKsn oppaassa tarkastel

laan tietojenkäsittelysysteem in valmistamista, mikä tapahtuu 

projektimuotoisena työnä. Tästä johtuen oppaan soveltaminen 

johtaa ilman muuta projektityöskentelyn ja. .projektiorganisaa

tion soveltamiseen. On kuitenkin huomattava, että t i la s to 

keskuksen kehittämistyössä on myös muita kuin tie to jen käs itte ly 

systeemien valmistamisprojekteja. Toisaalta systeemityön oppaassa 

on ainakin to ista iseksi keskitytty pääasiassa tarkastelemaan 

its e  systeemin valmistamiseen liit ty v ie n  töiden systematisoin

t ia , ei niinkään tämän työn- kokonaisvaltaista ohjaamista ja 

• organisointia projektiorganisaation puitteissa. Tässä osa

raportissa pyritäänkin oppaan tarkastelua täydentämään pro jek ti

organisaation soveltamisen kaimalta.



Jos tarkastellaan VTKK:ri systeemityön oppaan vaikutuksia 

. projektiorganisaation soveltamiseen y le is e llä  taso lla , voidaan 

havaita, että oppaan mukainen vaihejako vaiheita seuraavine 
. päätöstilanteineen tarkoittaa itse  asiassa systeemityön suo

rittam ista useampana perättäisenä projektina (kts. projektin 

määritelmä 1.1:ssä). Käytännössä kuitenkin systeemityö tapahtuu, 

yleensä jatkuvaluonteisesti saman perusorganisaation puitteissa, 

jota  vaiheittain tarkistetaan.

Projektin miehityksen ja  organisaation tarkistaminen systeemi

työn kuluessa on tarpee llis ta  s iksi, että projektin luonne 

muuttuu systeemityön edetessä. Suunnittelujakson (m äärittely-, 

yleissuunnittelu- ja suunnitteluvaihe) aikana projekti on 

luonteeltaan suunnitteluprojekti, kun taas toteuttamisjakson 

. (toteuttamis- ja  käyttöönottovaihe) aikana se on lähinnä 

toteuttamisprojektin tyyppinen.■ 0

Tästä johtuu paitsi se, että projektin ohjaus ja  ohjausmene- 

- ie  Iinat saattavat poiketa eri vaiheissa (esim. toimintaverkko- 

menetelmät soveltunevat huonosti suunnitteluprojekteihin ja  
to isaalta  esimerkiksi projektin korkein päätöstaso voi o lla  

syytä kytkeä linjaorganisaation eri ta so ille  työn eri va i

heissa) myös se, että projektin resurssitarve linjaorganisaation 

eri yksiköistä muuttuu vaiheittain . Tätä voidaan havainnollis

taa seuraavaila kaaviolla.

8.

Määri t te lyvaih.e__

Y le is  suunn i 11 eluvaih e

Tilastoprojektin henkilöresurssitarpeen kehitys vaiheittain .

V ;

ouunn i 11 e luvai he /tilasto-osasto'

Toteuttamisvaihe 

Käyttöönottovaihe f/ y Z / V / /

1) Tämä jako ei ole tilastokeskuksen systeemityöprojekteissa 
kovin jyrkkä (suunnittelua tapahtuu myös toteuttamisvaiheen 
aikana), mutta se kuvaa kyllä  projektin yleisluonnetta eri 
vaiheissa. . ■
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Projektin ohjaus

Projektin ohjaus voi o lla  joko sisäistä ta i u lkoista kuten jo 

kohdassa 1.1. m ainittiin. Sisäinen ohjaus on projektin organi

saation itsensä suorittamaa toimintaa, jo l la  pyritään ohjaa

maan resurssien käyttöä p ro jek tille  asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Projektin sisäistä  ohjausta varten on kehi
te tty  e r ila is ia  systemaattisia menetelmiä, joih in kuuluvat mm. 

a joitus- ja. kustannussuunnittelu sekä -seuranta, toiminta

verkot jne.

Erityisen tärkeitä nämä sisäisen ohjauksen menetelmät ovat 

suurehkoissa ja  suurissa projekteissa. Projektin sisäiseen 

ohjaukseen on kehitetty jopa valm iita atkrllekin s iirre ttä -, 

vissä o levia  standardisysteemejä. jo is ta  voidaan mainita mm. 
Nokia Elektroniikan ja Heath & Co:n markkinoima ja  konsul

toima PPC-systeemi (Project Planning and Control System). 
Valmiin ohjausjärjestelmän soveltamismahdollisuuksia t ila s to 

keskukseen lienee syytä- tutkia.

Minimi edellytyksenä projektin sisäisessä ohjauksessa voidaan 

pitää to ista iseksi vaiheittaisen työsuunnitelman laatim ista 

VTKK:n systeemityön oppaan mukaisesti sekä projektiin  käytet

tyjen resurssien ja  kustannusten seuraamista vähintään työ

suunnitelmassa esitetty jen  tehtävien tarkkuudella.

Projektiryhmän sisäisen henkilöresurssien käytön raportointi 

tu lis i tapahtua projektin joh ta ja lle  ta i p ro jek tis ih tee r ille  

riittävän  lyhyin välein, jo tta  varm istuttaisiin resurssin- 

käytxötietojen luotettavuudesta. Tämä voidaan tehdä sopivaa 

lomaketta (esim. työaikaraporttia) käyttäen.

Muista syntyneistä kustannuksista' on syytä laa tia  teh tä v ittä !- ' 

nen arvio sopivin vä lia jo in  joko projektin johtajan ta i tehtä

västä projektista vastaavan henkilön toimesta laskentatoimien 

yrn. t ie to ja  apuna käyttäen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi 

kehittämisohjelman resurssilomakkeelle, jota samalla voidaan
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käyttää henkilöresurssien käytön kuukausittaisten yhteenveto

j e n  esittämiseen. ■ .

Työäikaraportin ja  kehittämisohjelman resurssilpmakkeen käyttö 

projektin sisäisessä raportoinnissa on vain eräs vä lia ika is- . 

^ratkaisu.niin kauan kuin paremmin soveltuvaa standardilomak- 

keistoa ja  -menettelyä ei ole käytettävissä.

Käytettyjen henkilöresurssien ja  kustannusten seuraaminen ja 

dokumentointi on tärkeää paitsi projektin sen hetkisen ohjauk

sen kannalta myös vastaisuudessa laadittaessa resurssi- ja  

kustannusarvioita samantyyppisille p ro jek te ille .

Projektien ulkoinen ohjaus tu lis i l i i t t ä ä  k iin teästi toiminta- 

suunnitelmaprosessiin. Toimintasuunnitelman seurantasysteemin 

tu lis i tilastokeskuksessa tapahtuvan kehittämistyön osalta 

rakentua projektien sisäisen a jo itus- ja  kustannusseurannan 

varaan, jo tta  vä lty ttä is iin  päällekkäisiltä seurantatoimilta.

Projektin organisaation eri tasojen ja  linjaorganisaation 

(projektiryhmä, johtoryhmä, toimintasuunnitelman seuranta) 

välisen a joitus- ja  kustannusraportcinnin o l is i  ehkä syytä 

tapahtua.ns. poikkeusraportointia käyttäen. Toisin sanoen 

raportoidaan vain p ro jek tille  hyväksytyn a joitus- ja kustannus- 

suunnitelman suhteen merkittävät poikkeamat. Tällä tavoin 

voidaan välttää helposti paisuvaa informaatiotulvaa ja  parantaa 

. seurantatietojen.käytettävyyttä. .

1) L iitteessä 1.esitetään esimerkki työaikaraportin ja  kehit
tämisohjelman resurssilomakkeen käytöstä projektin rapor
toinnissa.



2. PROJEKTITYÖN ORGANISOINTI

2,1. Projektin organisaatio

Projektin.organisaatio on tilapäinen henkilöiden sekä käsky

jä  vastuusuhteiden muodostama kokonaisuus, jonka tehtävänä on 

/toteuttaa annettu, määritelty tehtävä. Koska projektiin  yleensä 

kuuluu henkilöitä useammasta kuiniyhdestä linjaorganisaation 

• yksiköstä muodostuvat vastuusuhteet linjaorganisaatiosta poik

keaviksi. Tämä‘ on välttämätöntä, jo tta  projekti vo is i toimia 

tehokkaasti. Toisaalta linjaorganisaation vaikutusmahdollisuudet 

projektiin  ori otettava huomioon, koska linjaorganisaatio aset

taa p ro jek tin  e tavo itteet .ja käyttää projektin, lopputuloksia.

Projektin itsenäisyys resurssien käytön ja  kytkentöjen suhteen 

yoi vaihdella suuresti tehtävän luonteesta riippuen. Äärim

mäisyyttä. tilastokeskuksen kohdalla edustaa vuoden 1970 väestö

laskenta, jo l la  on oma "budjettinsa, täysin er illin en  henkilö

kuntansa ja  suoraan.eduskunnasta asetetut tavo itteet ja  v e l-  

.v o it te e t .

Tilastokeskuksen normaalissa projektityössä ei liene mielekästä 

eikä lyhyellä tähtäyksellä edes- mahdollistakaan lähteä tämän, 

tyyppisestä projektin ’ organisaation mallista. Keskeinen ongelma 

tilastokeskuksen tyyppisen viraston kehittämistyön organi

soinnissa on henkilöresurssien käytön tehostaminen ja  lin ja 

organisaation käsky- ja  vastuusuhteiden muodostamien yhteis- 

työesteiden poistaminen..

. Tilastokeskuksen .projektien organisaatiossa.on syytä erottaa 

kaksi tasoa. Ylempi taso, jota  edustaa johtoryhmä, on elin  joka 

valvoo ja  johtaa projektia.projektin johtajan vä lityk se llä , 
joka on johtoryhmän jäsen. Johtoryhmän tehtävänä on e r ity is es ti 

ottaa huomioon pro jektin ympäristön (muut osastot, toiminta-*

. suunnitelma, kehittämisohjelma) asettamat vaatimukset, kun 

taas projektiryhmä keskittyy projektin toteuttamiseen s i l l e  

asetettujen tavoitteiden ja  rajoitusten puitteissa. ,
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Tyypillisessä tilastoprojektissa, joka on tava llis in  pro jek ti- 

"tyyppi tilastokeskuksessa,' automaattisilla tie to jen käs itte ly - . 

menetelmillä on usein varsin merkittävä osuus. Koska t ila s to -  

systeemien atk-ratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen on e r i

tyisen atk-yksilcön (tietojenkäsittelyosasto) ammattitaidon ja  

resurssien varassa, on atk-tehtävien vastuuhenkilöllä erikois

asema projektiorganisaatiossa. Hänen tehtävänähän on vastata 
projektin joh ta ja lle  atk-tehtävien suorittamisesta.

Projektin johtajan apuna on suurehkoissa ja  suurissa projek

teissa syytä o lla  erityinen projektisih teeri projektin ohjaa

miseen ja dokumentointiin l i it ty v ie n  tehtävien hoidossa.

Jotta projektin työn tehokas ohjaaminen ja  kokoaminen o lis i  

mahdollista, tu lis i vähintään projektin johtajan ja  suurissa 

.projekteissa myös projektisihteerin sekä atk-vastuuhenkilön 

o lla  päätoimisia. Lisäksi projektiryhmän jä.seniä valittaessa ' 

tu lis i lähteä paitsi tehtävien edellyttämästä asiantuntemuk-■ 

sesta'myös henkilöiden soveltuvuudesta ryhmätyötyyppiseen 

työskentelyyn sekä kiinnittää.huomiota.henkilöiden motivaatioon 

ja  motivointi'in"projektin tavoitteiden suhteen.

Projektin johtoryhmällä tä i projektiryhmällä voi o lla  myös ns. 

tukiryhmä-tai tukiryhmiä, joiden, asema o lis i  neuvoa antava. 

Tukiryhmien kautta voidaan järjestää tilastoprojek tissa  ulko

puolisten tiedon tarv its ijo iden  ja perustietojen antajien 

näkemysten huomioon ottaminen projektityössä, ilman, että ulko

puolisten tarvitsee seurata ta i osallistua projektin sisäisen 

ohjaus- ja johtamistyön yksityiskohtiin.

Edellä esitetyn tarkastelun pohjalta voidaan tilastokeskuksessa 

sovellettavan projektin organisaation runko hahmottaa seuraa- 
va ila  kaaviolla.



käsky- ja  vastuusuhde •• • 

neuvosuhde

2.2. Projektin, asettamin.en

Työjärjestyksen 37 §:ssä sanotaan,' että y lijoh ta ja  voi e r i

ty is iä  ■ tehtäviä varten'määrätä tarpeelliseksi katsomiaan työ

ryhmiä muutoin vahvistetun työnjaon sitä  estämättä. Samoin voi 
osastopäällikkö Vastaavasti asettaa työryhmiä oman osastonsa 

henkilökunnasta.

Tämän pykälän mukaan kaikki p ro jek tit, joiden organisaatioon 

kuuluu henkilöitä useammalta kuin yhdeltä osastolta tu lis i 

asettaa ylijohtajan toimesta. Jos tilastokeskuksen kehittämis

hankkeiden toteuttamisessa siirrytään systemaattisesti s o v e l- - 

tarnaan projektiorganisaatiota voi tämä johtaa liia n  raskaaseen 

asettamismenettelyyn, koska usein pieninänissäkin tilastopro- 

jekteissa o l is i ’ mukana henkilöitä sekä tilasto-osasto lta , että 

tietojenkäsittelyosastolta . Koska toteutettavat hankkeet peri

aatteessa hyväksytään vuosittain ylijohtajan vahvistamassa 

toimintasuunnitelmassa-, 'tu l is i  pyrkiä siihen, että ainakin 
toimintasuunnitelmassa hyväksytyt t i la s to p r o je k t it jo ih in
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kuuluu, henkilöitä tilasto-osastolta; ja  tie to jenkäs itte ly - 

osastolta ja  jotka eivät suuruutensa ta i luonteensa' puolesta 

merkittävästi vaikuta koko viraston: toimintaan asetetta is iin  

yhteisesti tilasto-osaston ja  tietojenkäsittelyosaston osasto-^ 

päälliköiden toimesta. J o lle i tällainen äsettamismenettely 

ole nykyisen työjärjestyksen puitteissa mahdollista;, tu lis i 

työjärjestyksen muuttamista tä ltä  osin harkita.

Y lijoh ta ja  asettaisi tä llö in  p ro jek tit, joih in kuuluu henki

lö itä  useammalta kuin yhdeltä osastolta edellisessä kappaleessa 

m ain ittu ja.tilästoprojekteja lukuunottamatta* Lisäksi y l i 

johtaja asettaisi kaikki p ro jek tit, jo ita  ei ole'mainittu 
vahvistetussa toimintasuunnitelmassa, tai joiden aloittaminen 
poikkeaa merkittävästi toimintasuunnitelmassa esitetystä  a jo i

tuksesta.

Projektin asettamisen esittelee- y lijo h ta ja lle  neuvoteltuaan 

muiden asianosaisten kanssa sen osaston osastopäällikkö, jonka 

osastolle päävastuu hankkeen toteuttamisesta työ järjestyksen 

mukaan, kuuluu. Niiden projektien kohdalla, jo ita  ei mainita • 

toimintasuunnitelmassa ta i joiden toteuttaminen poikkeaa to i

mintasuunnitelmasta, ■ tu lis i suunnitteluosastolla ja  tarvittaessa 

hallin to-osastolla  o lla  oikeus esittää kantansa projektin asetta

misesta esittelyn yhteydessä. .

Muut kuin ylijohtajan asettamat projektit es itte lee  sen toimis

ton toimistopäällikkö, jonka toim isto lle päävastuu hankkeen 

toteuttamisesta työjärjestyksen mukaan kuuluu, neuvoteltuaan 

muiden asianosaisten osastojen ja toimistojen virkamiesten 

kanssa.

Mikäli tilasto-osaston 'ja-tietojenkäsittelyosaston yhteisesti 

asettaman projektin kohdalla osastot eivät pääse yhteisymmär

rykseen projektin -asettamisesta, es itte lee  tilasto-osaston 

osastopäällikkö pro jek tin .y li joh ta ja lle , joka tekee asiasta 

päätöksen-kuultuaan tietojenkäsittelyosaston kannan.
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2.3 = Projektiorganisaation tehtävät ja  vastuu-

Projektil} organisaatiolle tulee määritellä Selvät tehtävät ja 

vastuualueet sekä toimintatapa. Tämä voidaan tehdä joko pel

kästään asettamiskirjeessä ta i muodostamalla projektityöstä; 
pysyväisohjeet, jo ita  hankekohtaisesti asettamiskirjeessä täy

dennetään. Projektityön pysyväisohjeiden tarve tulee ilm ei

seksi jos siirrytään systemaattisesti projektiorganisaation 

käyttöön. Seuraavassa tarkastellaan tehtävien ja  ‘vastuun 

määrittelemistä pysyväisohjeiden muodostamisen kannalta.

■ Y le isesti projektin organisaation tehtävänä on toteuttaa s i l le  

annettu määritelty tehtävä. Jotta organisaatio vo is i tehokkaasti 

suorittaa annetun tehtävän, s i l lä  tu lis i o lla  päätösvaltaa 

ainakin projektiin  määrättyjen henkilöresurssien käytössä 

projektin tehtäviin. Projektin ylimpänä päätöstasor.a tu lis i 
o lla  johtoryhmä ja  sen puheenjohtaja. Koska johtoryhmän puheen-

. : johtaja viimekädessä o l is i  vastuussa lin jaorgan isaatio lle

annetun tehtävän suorittamisesta, tu lis i puheenjohtajan o lla  

■samalta osastolta kuin projektin e s ite lly t  osastopäällikkö. 

Seuraavassa tarkastellaan tä ltä  pohjalta lähemmin kappaleessa 

2.1. esitetyn projektin perusorganisaation osien ja jäsenten 

tehtäviä ja vastuuta.:

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa lin jaorgan isaatio lle projektin toteuttami

sesta. Johtoryhmä ohjaa projektin toteuttamista hyväksymällä 

projektin työsuunnitelman ja siihen 'tulevat muutokset ja 

valvomalla sen toteuttamista. Tätä varten johtoryhmän, tulee

■ kokoontua säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Johtoryhmä 

edustaa lisäksi n iitä  projektin ulkopuolisia yksiköitä, joiden- 

toimintaan projekti vaikuttaa, joten johtoryhmän on informoi

tava näitä yksiköitä projektin edistymisestä ja  vä litettävä

■ - niiden kannanotot projektiin . Johtoryhmän kokouksista tulee

pitää pöytäkirjaa, joka jaetaan kokouksen osanotta jille  sekä 

projektin asetta ja lle  ja  e s i t t e l i jä l le  ja projektiryhmän
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jäsen ille . Johtoryhmän toiminnasta vastaa sen puheenjohtaja.

Johtoryhmän, tehtävät ja  valtuudet Ovat lähemmin seuraavat.

Johtoryhmä
t- antaa projektin alussa projektin joh ta ja lle  

työsuunnitelmaa varten tarvittavat käskyt ja 

ohjeet

r- hyväksyy projektin johtajan esityksestä työ

suunnitelman
1 -  suunnitelman hyväksymisen yhteydessä ilm oittaa 

projektin joh ta ja lle  miten p itkä lle  työ viedään 

ennen seuraavaa es itte lyä  

-saamiensa ohjeiden puitteissa tekee projektin 

. vaatimat päätökset

Johtoryhmällä oh oikeus

-  antaa käskyjä projektin joh ta ja lle  työn suorit- 

' tamisesta

-v a a t ia  projektin es itte lyä

-  vaatia projektin johtajalta t ie to ja  projektista

- antaa viraston s isä llä  t ie to ja  projektista.

Projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on toteuttaa asettamiskirjeessä 

annettu tsptävä johtoryhmän ohjeiden-mukaan.

Projektin johtaja 

Tehtävän tarkoitus

Projektin johtajan yleisenä tehtävänä on annettu

jen ohjeiden ja  määräysten puitteissa toteuttaa 

projekti mahdollisimman hyvin n iin , että syntynyt 

lopputulos on tehtävän antajaa tyydyttävä.



Asema’ organisaatiossa

-  projektin, johtajan lähin esimies projektia . 

koskevissa asioissa on johtoryhmän puheen-

■ johtaja

-  projektin johtajan a la is ia  ovat projektiin ' 

sisältyvien tehtävien osalta muut projektiryhmän 
jäsenet

1-7 •

Tehtävät

-  johtaa projektin toteuttamista sekä vastata

sen aikataulusta, kustannuksista ja  lopputulosten 

laadusta johtoryhmän puheenjohtajalle'
-  vastaa projektin työsuunnitelman laatimisesta 

ja  varmistaa siinä esitettyjen  resurssien saâ - 

tavuus

~ antaa projektiryhmän jä sen ille ' tehtäviä ottaen . 
huomioon suunnitellut kustannukset, aikataulut ■

■ ja muut tehtävät

jatkuvasti informoida johtoryhmää ja'mahdollisia 

muita, asianosaisia projektin edistymisestä ja  

vaatia johtoryhmää kokoontumaan tarvittaessa

-  suorittaa työsuunnitelmaan tarvittavat muutokset 

toimenpide-ehdotuksineen ja e s ite llä  ne johto- 

ryhmälle

-  vastata projektin edistymisen ja  lopputulosten 

jatkuvasta dokumentoinnista

-  ottaa kantaa atk-vastuuhenkilön esittämiin kysy

myksiin ta i hankkia niihin ylemmän tahon (johto-r- 

ryhmä, projektin asettaja) kannanotto

Atk-vastuuhenkilö-  —r-—~—■ ■
Tehtävän tarkoitus

Vastata projektin joh ta ja lle  projektin ede lly t

tämien atk-tehtävien suorittamisesta.
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Aseina organisaatiossa

. . .n atk-vastuuhenkilön.lähin esimies projektin . •• 

tehtävien osalta on projektin johtaja 

-  atk-vastuuhenkilön a la is ia  ovat projektin

atk-tehtäviä suorittavat'henkilöt näiden tehtä

vien osalta

Tehtävät-

-  johtaa projektin atk-tehtävien suorittamista

-  laatia  pro jektin johtajan apuna pro jektin  - työ-, 

. .suunnitelma atk-tehtävien. osalta ja  varmistaa
siinä es itetty jen  atk-resurssi'en saatavuus 

■ • • -  valvoa työsuunnitelman toteutumista atk-tehtä

vien osalta
-  informoida projektin johtajaa kaikista työn 

edistymiseen vaikuttavista kysymyksistä.

Projektisih teeri 
Tehtävän tarkoitus'

Toimia projektin johtajan.apuna projektin ohjaa

miseen. raportointiin  ja dokumentointiin l i i t t y 

vissä kysymyksissä. . ' .

Tehtävät

t  avustaa projektinjohtajaa projektin työn doku

mentoinnissa s iitä  annettujen ohjeiden puitteissa 
(SKK, SH) •

.-  kokoaa projektiryhmän jäsen iltä  säännöllisesti 

teh tävittä iset työajan käyttötiedot ja  laatii- 

p iis tä  tarvittavat yhteenvedot 

-  suorittaa muut projektin johtajan antamat teh
tävät

Projektiryhmän ̂ jä.sen 

Tehtävän tarkoitus

Projektiryhmän jäsenen yleisenä tehtävänä on suo

r itta a  hänelle työksi annetut'projektin osateh

tävät. mahdollisimman - tarkoituksenmukaisella tavalla  

■ annettujen määräysten, puitteissa. .
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Asema organisaatiossa
Projektin jäsen toim ii projektin johtajan a la i

sena' projektin tehtävien osalta.

Tehtävät

-t suorittaa ne projektin 'osatehtävät,, jotka pro- . 

jektin johtaja antaa hänen tehtävkseen

-  osatehtävän päättyessä e s ite llä  sen tulokset, 

ja  dökumentointiaineisto projektin joh ta ja lle

-  muut projektin suorittamiseen li i t ty v ä t  erikseen 

määritellyt tehtävät (työaika ym. raporto in ti).

projektiryhmän .-.-jäsenten, ajankäytöstä, projektin tehtävissä» 
mikäli s itä  ei ole erikseen määritelty asettamiskirjeessä, 

sopivat projektin johtaja ja-jäsenen lähin-'Iin jaesim ies.

Mikäli, erim ielisyyksiä syntyy, ratkaisee ne projektin asettaja

2.4* Projektityökpulutus

Projektityön tehostamiseksi tu lis i projekteihin osa llis tu 

va lle ' henkilökunnalle, antaa projektityökoulutusta. P ro jek ti- 

työkoulutuksen tu lis i täydentää osaraportissa I  esitettyä, 

systeemityökoulutusta.' Tällöin  projektityökoulutuksessa' 

tu lis i pääpaino o lla  projektin ohjaus- ja  johtamismenetelmissä 

joiden osuus systeemiiyökoulutuksessa on vähäinen.

Tästä syystä o l is i  e r ity is es ti projektien johtamiseen o s a llis 

tuvan henkilökunnan (p ro jek tijo h ta ja t ja  johtoryhmien jäse

net) kouluttaminen tärkeätä. Tämä vo ita is iin  mahdollisesti 

toteuttaa tilaam alla ¥TKK:lta pari kertaa atk-projektin 

■johtamisseminaariv Muun projektihenkilökunnan kouluttamiseksi 

tu lis i harkita joko esimerkiksi Tietotehtaan projektityö- 

kurssien ostamista' ja  mahdollista-muokkaamista 'tai systeemi-' 

työkurssien laajentamista omin voimin projektityön organi

soimisen ja ohjaamisen osalta.
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PROJEKTIORGANISAATION SOVELTAMISEEN- LIITTYVIÄ TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA :

Työryhmä ei ole tehnyt valmista ehdotusta projektiorgani

saation soveltamisohjeiksi, vaikka raportin luku 2 voi tä i

s iin  sellaiseksi-katsoa. Tämä johtuu pa its i teisen osatehtävän 
suorittamiseksi käytettävissä olleen ajan ja  resurssien niuk

kuudesta. myös s iitä , e tte i työryhmän mielestä virastossa 

v ie lä  ole projektityöstä r i i t t ä v iä  kokemuksia, joiden poh
ja lta  vo ita is iin  riittävän  hyvät pysyväisluonteiset p ro jek ti-

organisaatipn soveltamisohjeet laatia . Sen tähden voidaan 
tätä raporttia pitää vain pohjustuksena tä lla is ten  soveltamis

ohjeiden laatim iselle.

. Työnsä pohjalta työryhmä esittää  projektityön soveltamiseen 

liit ty en  seuraavat toimenpide-ehdotukset:

1,. Suunnitteluosasto ja  hallinto-osasto valm istelevat

yhteistyössä muiden osastojen kanssa vuoden 1974 loppuun 
mennessä ehdotuksen pysyväisluonteisiksi projektiörgani—

.. .. säätiön" soveltamisohjeiksi sekä niiden mahdollisesti

edellyttämät työjärjestyksen 'muutosesitykset' käyttäen -' 
pohjana tätä raporttia, ja  s i itä  annettuja lausuntoja 

sekä projektityöstä saatuja kokemuksia.

2. Viraston tulee järjestää projektityökoulutusta siten, 

että se täydentää osaraportissa I es ite ttyä  systeemi-  

työkoulutusta. Erityisen tärkeätä on myös' projektien
©

johtoryhmien työhön .osallistuvan viraston johdon projek

t i  työkoulutus. Valmiiden ulkopuolisten kurssien sovel

tuvuus näihin.tarkoituksiin tu lis i se lv ittää .

3t Suunnitteluosaston tu lis i  yhteistyössä muiden osastojen 

kanssa vuoden'1974 aikana se lv ittää  valmiiden projektien 

ohjausjärjestelmien soveltamismahdollisuuksia, t i la s to 

keskuksessa (katso kappale 1 .4 .).



4. Projektien ulkoinen ohjaus t u l is i ' l i i t t ä ä  k iin teästi 

toimintafeuunnitelmaprosessiin. Tämä tu lis i ottaa 

huomioon toimintasuunnitelmaprosessia kehitettäessä.

5. Myös ns. työryhmätyöskentelyn tehostamista, jota tässä 

raportissa ei ole lähemmin tarkasteltu, tu lis i se lv ittää

21 .
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