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Työn tavoitteena on tutkia atk-kehitysprojektin onnistumista tukevia projektinhallinnan 
menetelmiä erityisesti suurissa käyttäjäorganisaatioissa. Tarkastelu perustuu pääosin 
projektin suunnitteluun ja ohjaukseen karkealla tasolla ja projektinhallinnan atk-projek- 
teille asettamiin vaatimuksiin. Työssä pyritään korostamaan atk-kehitysprojektien eri
tyispiirteitä mm. projektin suunnittelun kannalta.

Pääosan työstä muodostaa kirjallisuustutkimus, jossa käydään läpi niin atk-kehityspro
jektien kehitysprosessimalleja, niiden suunnittelua kuin ohjaustakin. Kehitysprosessi- 
mallit ja käytössä olevat kehitysvälineet luovat perustan projektin yksityiskohtaiselle 
suunnittelulle. Atk-projektien suunnittelu ja ohjaus -luvut korostavat muutamia projek
tinhallinnan tärkeimpiä menetelmiä sovellettuna atk-kehitysprojekteihin. Haastattelu
jen tuloksena piirtyy kirjallisuusosan jälkeen käytännönläheinen kuva atk-kehityspro
jektien nykytilasta muutamassa suuressa pankkiyrityksessä. Työn lopussa on esimerk
ki projektinhallinnan käytännön sovelluksesta, jonka päätarkoituksena on suunnitella, 
ohjata ja seurata atk-projekteja ja atk-kehittämishenkilöstön työtä. Sovelluskuvaus on 
jaettu kolmeen osaan: esitutkimusosa, suunni tel tu järjestelmä ja tämänhetkinen järjestel
mä.

Sekä kirjallisuusosan että haastattelujen perusteella voidaan todeta, että atk-kehityspro
jektien valmiiksi saaminen aika-, kustannus- ja laatutavoitteiden mukaisesti todella 
edellyttää projektinhallinnan menetelmien hyväksikäyttöä. Hyväksikäytön ei välttä
mättä tarvitse olla tietokoneavusteista: projektikäsitteiden ja projektinohjausmenetel- 
mien riittävä tuntemus on yleensä tarpeeksi. Atk-kehitysprojektin suunnittelussa on 
projektinhallinnan kannalta neljä huomionarvoista tekijää: tuloksen ositus, vaiheistus, 
työmääräarviointi ja projektin riskitarkastelu. Yksinkertaistetusti tuloksen osituksella 
projektin lopputulos jaetaan hallittaviin kokonaisuuksiin, vaiheistuksella kokonaisuu
det asetetaan loogiseen ja aikataulun mukaiseen järjestykseen, työmääräarvioinnilla 
(Function Point Analysis, kustannusmallit) arvioidaan tehtävien työmäärät ja riskitar
kastelussa pyritään selvittämään projektia mahdollisesti uhkaavat riskit. Atk-projektin 
suunnittelua seuraa projektin ohjaus, joka voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen ohjauk
seen ja mittaukseen. Projektinhallinnan mahdollisuudet atk-projektien tehostamisessa 
perustuvat edellä kerrottuihin projektin suunnittelun osatekijöihin, projektinhallinta- 
menetelmien ominaisuuksiin (malliverkot, moniprojektihallinta, taitorekisterit) ja pro
jektien ohjaukseen ja sen vaiheistamiseen. Paras lopputulos saavutetaan useita projek
tinhallinnan mahdollisuuksia yhdistelemällä.
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The object of this thesis is to study project management methods and techniques that 
support the success of software engineering projects. The examination is mainly based 
on project planning and control and on the information that project management 
requires from sofware development. In the thesis the special features of software engi
neering projects are stressed from the project planning's point of view.

The largest part of the thesis, the theory part, concentrates on software process models, 
software engineering project planning and control. Process models and development 
environment lay the foundation for detailed project planning. The chapters on software 
project planning and control introduce some project management methods applied to 
software projects. The interviews give a practical view to the state of software enginee
ring project management in a few big banking organizations. The last part of thesis is a 
description of a practical project management application, which is designed to plan and 
control software projects and the workload of ГГ department.

By summarizing the results of the theory part and interviews it can be seen that software 
projects really need project management to achieve schedule-, cost and quality targets. 
The utilization doesn't have to be computer-aided: it is usually enough to know the 
principles of project management and its techniques.There are four major factors in 
software project planning from the project management's point of view: to represent the 
result in the form of product structure plan, to organize phases (to build the structures 
mentioned above) into logical and scheduled order, to estimate the work packages 
(Function Point Analysis, cost models) and to estimate project risks. The planning of 
software engineering project is followed by project control, which can be divided into 
internal and external control and measurement. The possibilities of project management 
to boost software engineering projects are primary based on previously mentioned steps 
of project planning, the features of project management methods ( model networks, 
multi project management, skill registers) and project control phases. The best result is 
reached by combining several possibilities of project management.
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1. JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Atk-pohjaisten tietojärjestelmien merkitys on kasvanut huomattavasti kahden 
viime vuosikymmenen aikana. Olemassa olevien tietojärjestelmien määrä on kas
vanut samalla, kun tietojärjestelmiä on otettu käyttöön yhä uusilla sovellusalueil
la. Samaan aikaan tutkimukset kehitetyistä tietojärjestelmistä osoittavat, että 
tietojärjestelmien kehittämiseen käytetään suunniteltua enemmän aikaa, rahaa ja 
resursseja.

Tietotekniikkaan panostetaan juuri sen strategisen merkittävyyden vuoksi. Ongel
mana on, ettei strategian rakentamisesta ole selvää käsitystä. Koska tietotekniikka 
parantaa yrityksen kilpailukykyä, ei yritys ole useinkaan kiinnostunut tai se ei 
tiedä atk-menojen todellista määrää tai esimerkiksi atk-budjetin kokoa verrattuna 
toimialan yleiseen tasoon.

Jo parin viime vuoden ajan on keskusteltu suurten organisaatioiden toiminnan 
tehokkuudesta. Yleinen talouden kehitys on ajanut suuretkin yritykset siihen 
pisteeseen, että niiden tulee analysoida toimintojensa tehokkuutta sekä niiden 
sopivuutta varsinaiseen liikeideaan ja strategiaan. Kustannuspaineiden kovassa 
puristuksessa on oleellisen tärkeätä tuntea niin liiketoiminnan kuin sen kehittä- 
misenkin kriittiset komponentit.

Projektitoiminta ja projektikulttuurin omaksuminen on yrityksissä koettu yhdeksi 
tärkeimmistä tavoista parantaa organisaatioiden, tulosyksiköiden ja ryhmien 
tuottavuutta. Projektimuotoisen toiminnan tavoitteet eivät ainoastaan liity koviin 
laskennallisiin faktoihin, kuten tuottavuuteen, tehokkuuteen ja rahaan, vaan 
niihin liittyy myös inhimillisempiä tekijöitä, esimerkiksi yksittäisen työntekijän 
töiden järkevöittäminen yli- ja alikuormia poistamalla ja eri projekteja aikataulut- 
tamalla.

Vielä nykyään projektitoiminta usein yhdistetään rakennusteollisuuteen ja niiden 
harjoittamaan projektivientiin. Kuitenkin lähes kaikilla yritystoiminnan alueilla 
on projektityyppistä toimintaa. Totuus kuitenkin on, että projektitoiminnan seu
ranta ja ohjaus on kehittynyt pitkälle perinteisillä toimialoilla ja uusilla sektoreil
la ohjausmenetelmien ja -välineiden käyttö on vähäistä. Kuitenkin määritelmänsä 
puolesta kertaluonteinen työsuoritus, jolla on määritellyt resurssit ja tehtävät, pro
jekti "sopii kaikkialle".
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1.2 Tutkittava ongelma-alue

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan suuria atk:n käyttäjäorganisaatioita. Suu
rista käyttäjäorganisaatioista erityisen tarkastelun kohteena ovat kaupallis-hallin- 
nolliset sovelluskohteet, joita esimerkiksi ovat suuret pankki- ja vakuutusyrityk
set. Täsmennys juuri tälle alueelle perustuu aiheen ajankohtaisuuteen, siellä ole
vaan kehityspotentiaaliin ja kirjoittajan työskentelyyn pankkiympäristössä.

Ongelma-alueen muodostaa em. organisaatioiden atk-kehitysprojektit, niiden 
suunnitteluja ohjaus. Suurten organisaatioiden atk-kehitystoimintaa on kritisoitu 
tehottomaksi ja paljon resursseja ja kustannuksia nieleväksi. Projektien ohjauksen 
tarpeellisuus ja projektien keskinäinen koordinointi ja priorisointi on esimerkiksi 
pankkialalla havaittu välttämättömäksi, mutta ongelman ovat muodostaneet kun
nollisten välineiden ja menetelmien puute, projektikulttuurin kehittymättömyys 
ja tähän asti budjettien ja aikataulujen "ylenmääräinen joustavuus". Haastatteluis
sa useiden eri pankkiryhmittymien henkilöiden kanssa kävi ilmi, että tietojärjestel
mien kehitysprojektien ongelmat olivat kyllä tiedossa, mutta paljoakaan ei ollut 
tehty asioiden korjaamiseksi.

Pääosin ongelma-alueen syntyminen on aiheutunut siitä, ettei ole noudatettu 
kuvan 1 mukaista yleistä suunnitteluprosessia. Tietojärjestelmien kehitys ei ole 
ollut koordinoitua, riittävän pitkäjänteistä ja järjestelmällistä: ei ole tiedostettu 
tavoitetilaa eli minne ollaan matkalla.

Tavoitetila
- integrointiaste
- ylläpito 

^-järjestelmät

Nykytila

= Projekti

Kuva 1. Atk-kehitysprojektien "unohdettu" visio tavoitetilan saavuttamisesta

Kuvassa nuolet kuvaavat erillisiä projekteja, jolla on tietty kesto ja tavoite ja suo
rittamalla nämä projektit aikataulussa ja oikeassa järjestyksessä tavoitetilan saa
vuttaminen noin 5-7 vuoden kuluttua nykytilasta on mahdollista. Tietojärjestelmiä 
on rakennettu enimmäkseen tarve-, ajankohtaisuus- ja "mielenkiintokriteereihin" 
perustuen eikä niinkään strategian, kokonaissuunnittelun ja liikeidean periaattei-
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den mukaisesti. Kehitys toimien hajautuksesta ympäri organisaatiota johtuu, että 
resursseja ei ole ollut riittävästi eikä toimintaa ole yleisesti koordinoitu. On tultu 
tilanteeseen, jossa kukaan ei tiedä kuvan mukaista tavoitetilaa ja miten sinne tulisi 
päästä.

1.3 Työn tavoitteet

Työn tavoitteena on tutkia atk-kehitysprojektien onnistumista tukevia projektin
hallinnan menetelmiä. Tarkoituksena on löytää suuren käyttäjäorganisaation atk- 
kehitysprojektille yleisluontoinen projektinhallintaa tukeva malli, joka sisältää pe
rusperiaatteet vaiheistukseen ja ositukseen sekä projektinhallinnan tekniikat ja 
menetelmät, joilla kustannus- ja aikatavoitteiden saavuttaminen onnistuisi tule
vaisuudessa. Työssä analysoidaan karkeasti atk-projekteja, niiden suunnittelua ja 
arviointia ja ongelmakohtia. Analysointi tapahtuu projektinohjauksen vaatimuk
sia, kuten työmäärien arviointia, tuloksen ositusta ja työn vaiheistusta ja tavoittei
ta silmälläpitäen. Työn varsinainen pääpaino on siis atk-kehitysprojektien suun
nittelussa ja ohjauksessa projektinhallintaa silmälläpitäen sekä atk-kehitysprojek
tien projektinhallinnan nykytilan selvityksessä. Kuva nykytilasta ja tehostamis
keinoista selviää suppean haastattelukierroksen tulosten ja työn lopussa olevan 
case-tarkastelun avulla.

1.4 Työn sisältö

Työ pohjautuu kuvan 2 malliin projektin perusvaiheista. Kuten jo edellä todettiin, 
tarkastelu keskittyy projektin suunnitteluun ja ohjaukseen ja erityisesti kuvassa 
varjostettuihin kohteisiin. Osa työssä esitetyistä menetelmistä ja vaiheista sopii 
niin pieniin kuin suuriinkin atk-kehitysprojekteihin, mutta tarkastelun lähtökohta 
on pyritty pitämään suurissa käyttäjäorganisaatioissa ja laajoissa projekteissa.

Luvussa kaksi käsitellään atk-kehitysprojektien kehitysprosessimalleja ja projek
tien ominaispiirteitä. Kappale luo malleineen ja menetelmineen perustan projek
tien suunnittelulle ja ohjaukselle. Luku kolme keskittyy kokonaan ohjelmistopro
jektin suunnitteluun: yksittäisinä tarkastelukohteina ovat tuloksen ositus, vaiheis
tus, työmäärä- ja riskiarviointi. Luku neljä käsittelee tietojärjestelmäprojektien 
projektinohjausta kuvan kaksi esittämään runkoon perustuen. Luku viisi hahmot- 
taaprojektinhallinnan mahdollisuuksia atk-projektien ohjauksessa. Luvussa kuu
si käydään aihekohtaisesti läpi haastattelukierroksen tulokset niin atk-projektien, 
niiden suunnittelun ja projektinohjauksen osalta. Luvussa seitsemän käsitellään 
Kansallis-Osake-Pankin Kansallistietoon kehitettyä henkilötyön ohjausjärjestel
mää, jonka toteutuksessa myös työn kirjoittaja oli mukana. Järjestelmän pääkäyt- 
tökohteet ovat atk-projektien ja atk-henkilöstön työnohjaus. Luku sisältää ns.
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esi tu tkimusosuuden, suunnitelmat tulevas ta järjestelmästä ja kuvaukset nykyisen 
järjestelmän kahdesta eri sovelluksesta ja niiden toiminnoista. Viimeiseksi luvussa 
kahdeksan esitetään työn päätelmät ja yhteenveto.

Kuva 2. Atk-projektien projektinhallintamalli. (Roukala, 1986.)
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2. KEHITYSPROSESSIMALLIT

Tietojärjestelmä ja tietojärjestelmän kehittämisprosessi voidaan nähdä hyvin eri 
tavoilla. Tämä on eräs keskeinen syy, miksi on olemassa niin monenlaisia tietojär
jestelmien kehittämismalleja ja arviointimenetelmiä. Yleisesti tietojärjestelmän 
kehittämistä tarkastellaan prosessina, jossa kehittämisryhmä tuottaa tietojärjestel
män, joka on

-teknologiseen ympäristöön soveltuva, varma ja käyttäjäystävällinen 
-tietosisällöltään ristiriidaton ja käyttökelpoinen 
-tietojärjestelmän käyttäjille soveltuva ja heidän tarpeensa täyttävä 
-ympäröivään organisaatioon soveltuva ja sitä palveleva 
-huolellisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti selkeä 
-kiinteässä yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa hyvin testattu.

Lyytinen esittää tietojärjestelmän kehittämiselle seuraavan määritelmän: Tietojär
jestelmän kehittäminen on muutosprosessi vallitsevissa olosuhteissa, joihin kehit
tämisryhmä tekee muutoksia tietojärjestelmän luomiseksi. Kehittämisryhmän 
toimintaa ohjaa kehitettävälle tietojärjestelmälle ja kehittämiselle asetetut tavoit
teet. Asetettujen tavoitteiden perusteella kehittämisryhmällä on näkemys kohde- 
järjestelmästä, jollainen kehittämisen tuloksena pyritään saamaan aikaan. Kohde- 
järjestelmä määrittää kehitettävän tietojärjestelmän ja sen ympäristöjen, vallitse
vien olojen välisen rajan. (Lyytinen, 1986.)

2.1 Määritelmä kehitysprosessimalleille

Ohjelmistojen kehitysprosessimallien tarkoituksena on määritellä tietojärjestel
mien suunnitteluun ja kehitykseen liittyvien vaiheiden järjestys sekä luoda kritee
rit siirtymiselle vaiheesta toiseen. Nämä sisältävät kriteerit nykyisen vaiheen val
miusasteen määritykseen ja seuraavan vaiheen valintakriteerit ja edellytyksen sen 
toteuttamiseksi. Siten prosessimallit vastaavat kysymyksiin, mitä teemme seuraa- 
vaksi ja miten kauan teemme sitä. Kehitysprosessimallit eroavat ohjelmistometo- 
dologioista siinä, että ohjelmistometodologiat keskittyvät pääasiassa vaiheen suo
rittamiseen (datan määrittely, kontrollirakenteet, vaatimusten allokointi) ja siihen 
miten havainnollistaa vaiheen tuotetta (vuokaaviot, syöttö/vaste-määrittely). 
(Boehm, 1989.)
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2.2 Kehittämisprosessimallit tieto järjestelmäkehityksessä

Kehitämisprosessimalli kuvaa mitä tietojärjestelmän kehittämiseksi pitäisi tehdä 
luettelemalla, luokittelemalla, määrittelemällä ja järjestämällä tietojärjestelmän 
kehittämiseen liittyvät tehtävät (Lyytinen, 1987). Tietojärjestelmä syntyy kehittä
misprosessin tuloksena ja prosessimalli muodostaa siis rungon tietojärjestelmä- 
projektin vaiheista. Prosessimalleista puhtaaseen tietojärjestelmäprojektiin liitty
vät läheisimmin tekniset mallit, kuten elinkaarimalli, prototyyppimalli ja PSC/ 
PlOCOmalli.

2.2.1 Elinkaarimalli

Perinteisesti tietojärjestelmien kehittäminen on perustunut elinkaarimalliin. Tieto
järjestelmän kehittäminen koostuu tehtävistä, joille on määritelty suoritusjärjestys 
ja joiden tarkoituksena on ohjelmiston rakentaminen ja järjestelmän kehittäminen. 
Elinkaarimallin mukaiselle järjestelmän kehittämiselle on lisäksi tunnusomaista 
rakennettavan järjestelmän suunnittelu siihen liittyvien toimintojen mukaisesti ja 
rakennettavan järjestelmän tarkentava kuvaaminen (Pressman, 1987). Elinkaari- 
malli on esitetty kuvassa 3.

esisuunnittelu

käyttöönotto

yksityiskohtai
nen suunnittelu

koodaus

vaatimusten
määrittely

järjestelmän
analyysi

Kuva 3. Atk-kehitysprojektien elinkaarimalli. (Boehm, 1981.)
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Elinkaarimallissa tietojärjestelmän kehittämiseen sovelletaan toimintopohjaista 
strategiaa. Tietojärjestelmä suunnitellaan jakamalla se toiminnallisiin osiin, jotka 
sitten yhdistetään lopulliseksi järjestelmäksi kuvan 3 mukaisesti. Tietojärjestelmän 
jakaminen tapahtuu peräkkäisiä iteroivia tasoja hyväksikäyttäen. Kehittämispro
sessin aikana ongelman kuvaus muunnetaan ratkaisuehdotuksen kuvaukseksi.

Perinteisen elinkaarimallin vahvoja puolia ovat siihen liittyvä usko ennustetta
vuuteen, kohdealueen muuttumattomuuteen, kehittämisprosessin hallittavuu
teen ja kehittäjien rationaaliseen ongelmanratkaisukykyyn. Todellisuudessa pro
jektit harvoin noudattavat järjestystä, jota malli ehdottaa. Iterointia tapahtuu aina 
ja se luo uusia ongelmia sovellusrakentamisessa. Toisena ongelmana on vaikeus 
määritellä järjestelmälle asetettavat vaatimukset tarkasti ennen kehitystyön aloit
tamista. Kolmannen ongelman muodostaa itse asiakas. Asiakkaalta vaaditaan 
kärsivällisyyttä, sillä järjestelmää pystyy käyttämään vasta aivan projektin loppu
vaiheessa. (Pressman, 1987.)

2.2.2 PSC-PIOCO-malli

PlOCO-malli on elinkaarimallin laajennus. PlOCO-malliin sisältyy kolme tietojär
jestelmän kehittämiseen liittyvää mallia: metamalli ja sitä vastaava kuvauskieli, 
etenemistä kuvaava kehittämisprosessiin alli sekä malli, joka kuvaa kehittämisessä 
käytettävät päätöksenteko- ja laatukriteerit. Tietojärjestelmän metamalliin kuuluu 
kolme hierarkkista tasoa. Ne ovat järjestelmän vaikutus ja merkitys ympäristös
sään sekä järjestelmän looginen ja tekninen rakenne. Keskeinen laajennus elinkaa
rimallin PlOCO-mallissa on uuden tietojärjestelmän tarkastelu jokaisesta tarkas
telukulmasta jokaisessa järjestelmän kehitysvaiheessa. (Iivari et ai., 1987.)

Hiearkkisten tasojen lisäksi PlOCO-malliin liittyy neljä muuta erityispiirrettä: 
päätöksenteko-orientoituneisuus, jossa nähdään kehittäminen selvitysprosessik- 
si, minkä vuoksi kehitysprosessin pitää tukea kehitettävään tietojärjestelmään 
liittyvien päätösten tekemistä. Toinen taustaolettamus on, ettei ole olemassa yhtä 
ainoaa, joka tilanteeseen sopivaa kehittämismallia, minkä vuoksi PlOCO-mallissa 
on pyritty antamaan mahdollisuus käyttää kuhunkin kehittämistilanteeseen par
haiten soveltuvia menetelmiä. Lisäksi PlOCO-mallissa elinkaarimalliin on lisätty 
iteraatio ja rekursio, jotka mahdollistavat kehittämisen aikaisen oppimisen hyö
dyntämisen. Neljänneksi PlOCO-malliin liityy perusta kehittämisaikaiselle pää
töksenteolle ja laadunvarmistukselle. (Iivari et ai.,1987.)

PlOCO-malli on kuitenkin elinkaarimallin kaltainen siinä, että kehittämisproses
siin katsotaan liittyvän rationaaliset päätöksentekokriteerit. Lisäksi PlOCO-malli 
on abstrakti ja monimutkainen, minkä takia sitä on vaikea soveltaa.
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2.2.3 Prototyyppimalli

Prototyyppimallissa pyritään paikkaamaan elinkaarimallin puutteita määrittele
mällä järjestelmän vaatimukset ja toiminnot vasta niiden toteuttamisen yhteydes
sä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kehittämisprosessin alkuvaiheessa kehit
tämisryhmä kokeilee erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja täsmentää järjestelmälle 
asetettuja vaatimuksia ja määrittelee järjestelmään sisältyvät toiminnot tarkem
min. Vaatimusten määrittämisen salliminen kehittämisen myöhemmissäkin vai
heissa mahdollistaa kehittämiseen liittyvän oppimisen hyödyntämisen.

Prototyyppimallin mukainen kehittämisprosessimalli sisältää useita toistuvia

sen kuvausprosessin asemasta. Ideaalisesti prototyypitys palvelee mekanismina 
ohjelmistolle asetettavien vaatimusten identifioimiseksi (Pressman, 1987). Kuvas
sa 4 on esitetty prototyypitys-malli ja sen vaiheet. Prototyypitys vaatii teknisesti 
kehittyneen ympäristön, jossa kehitys tapahtuu.

vaatimusten 
määrittely II

nopea
suunnittelu 1

prototyypin
rakentaminen n

vaatimusten 
arviointi ja 
tarkennus

F
a
järjestelmä
valmiiksi

Kuva 4. Prototyyppimalli. (Pressman, 1987.)

Prototyypitys alkaa kuvan 4 mukaisesti vaatimusten määrittelyllä. Kehittäjä ja 
asiakas määrittelevät kaikki yleiset tavoitteet ohjelmistolle, identifioivat tunnetut 
vaatimukset ja spesifioivat alueet, jotka tarvitsevat lisämäärittelyjä. Määrittelyjen 
jälkeen suoritetaan "nopea suunnittelu". Suunnittelu kohdistuu ohjelmiston 
käyttäjälle näkyviin osiin (käyttöliittymät, tulosteet jne.). Suunnittelun tuloksena 
rakennetaan prototyyppi, jota käyttäjä arvioi ja määrittelee mahdollisia lisävaati
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muksia järjestelmälle. Prototyyppi "viilataan" iteraatioprosesin tuloksena vastaa
maan käyttäjän tarpeita. Järjestelmä loppuvaiheet taphtuvat kuvan kahden vii
meisen vaiheen silmukkaarakentessa vaatimus te arvioinnin ja tarkennuksen ja jär
jestelmän rakentamisen välillä.

Mallin hyödyntämisen kannalta ei ole eduksi, että tuleva käyttäjä tai asiakas näkee 
järjestelmän edistymisen ja luulee järjestelmän jo olevan valmis, vaikka se on vasta 
"harsittu" kasaan eikä sen laatua eikä ylläpidettävyyttä ole ollenkaan ehditty 
miettiä. Toinen ongelma muodostuu kehittäjän tehdessä useita kompromisseja 
implementoidessaan mahdollisimman nopeasti prototyyppiä. Myöhemmin ke
hittäjä tottuu näihin kompromisseihin ja unohtaa syyt, miksi ratkaisut eivät olleet 
parhaimpia mahdollisia. (Pressman, 1987.)

2.3 Tekniikat ja menetelmät

Prototyypityksen, kuten muidenkin kehitysprosessimallien, mukaisen etenemis
tavan mahdollistavia tekniikoita ja menetelmiä ovat mm. ohjelmistojen kehittämi
nen käyttäen neljännen sukupolven kieliä (4 GL) tai CASE-välineitä (Computer 
Aided System Engineering).

Neljännen sukupolven tekniikat (4 GT) antavat ohjelmistosuunnittelijan määritel
lä joitakin järjestelmän ominaisuuksista korkealla tasolla. Työkalu automaattisesti 
generoi lähdekoodin suunittelijan määrityksistä. Neljännen sukupolven tekniikan 
hyväksikäyttö alkaa vaatimusten määrittelyllä. Pienissä sovelluksissa on mahdol
lista käyttää sen jälkeen suoraan 4 GL-työkalua, mutta suuria järjestelmiä raken
nettaessa on välttämätöntä laatia järjestelmän suunnittelustrategia. 4 GT:n hyväks
ikäyttö ilman strategiaa aiheuttaa samat ongelmat kuin perinteisten mallien 
käyttäminen järjestelmää rakennettaessa (huono laatu, ylläpidettävyys ja asiak
kaan hyväksyntä). Kuvassa 5 on yleisellä tasolla havainnollistettu 4 GT:n mahdol
listamaa sovelluskehitystä. Työn esimerkkitapauksena käsiteltävä KOP:n projek- 
tinohjausjärjes telmä on toteutettu pääosin neljännen sukupolven kieltä ja sovellus- 
kehitintä (Artemis) hyväksikäyttäen.

4GT:n puolestapuhujat väittävät ohjelmistojen kehitysaikojen pudonneen dra
maattisesti ja kehittäjien tuottavuuden kasvaneen huomattavasti. Vastustajat taas 
väittävät, ettei 4 GT-työkalut ole ohjelmointikieliä helppokäyttöisempiä ja että 
sellaisten työkalujen tuottama lähdekoodi on tehotonta, lisäksi 4 GT:llä tehtyjen 
järjestelmien ylläpito olisi hankalaa.
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vaatimusten
määrittely a

suunnittelu- 
strategia

T
1

toteutus käyt
täen 4GL:ä!|ll n

Tuote

Kuva 5. Järjestelmän kehitys neljännen sukupolven tekniikoilla. (Pressman, 1987.)

Tavallisimmin CASE:lla tarkoitetaan atk-teknistä suunnittelua, joka toteutetaan 
CASE-ohjelmistolia. CASE-välineet mahdollistavat kaikkien sovelluskehityksen 
vaiheiden toteutuksen yrityksen toiminto- ja tietomallien laadinnasta, analysoin
tiin, tekniseen suunnitteluun, koodinkehitykseen ja käyttöönottoon. CASE-väli- 
neillä toteutetun tietojärjes telmäkehityksen vaiheet ovat kuvan 6 mukaiset.Joihinkin 
CASE-välineisiin on liitetty projektin hallintaa tukevia piirteitä ja on myös olemas
sa projektinohjausohjelmistoja, jotka voi integroida CASE-välineisiin. Edellä ker
rotuista ratkaisuista käytetään nimeä Integrated Project Support Environment 
(IPSE).

vaatimusten
määrittely Q

kuvaus muodol
liselle kielelle 1

automaattinen
m

erointi

testaus ja muuntelu

n
optimointi П

valmis
ohjelma

Kuva 6. Tietokoneavusteinen järjestelmäkehitys. (Pressman, 1987.)
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Joissakin yhteyksissä suunnittelua tukevia CASE-välineitä kutsutaan upper- 
CASE:ksi ja toteutuksen vastaavia lower-CASE-välineiksi. Kuvan 6 malli käsittää 
siten sekä upper- että lower-CASE:n.

CASE-välineiden hyväksikäytöllä saavutetaan mm. seuraavia etuja: sovellusten 
helpompi ylläpidettävyys, loppukäyttäjien tarpeiden parempi ymmärtäminen ja 
tuottavuuden ja laadun paraneminen. CASE:n laajemman hyväksikäytön esteitä 
ovat työkalujen heikko tämänhetkinen integrointi ja yritysten menetelmätunte- 
muksen puute. (Jones, 1990.)

2.4 Esimerkki mallien ja tekniikoiden yhdistämisestä

Yhdistämällä edellä kerrotuja malleja päästään melko lähelle "täydellistä" mallia. 
Tässä esitelty malli on paljolti käytössä yrityskohtaisia tietojenkäsittelyprojekteja 
läpivietäessä. Koottu malli alkaa, kuten kaikki muutkin, vaatimusten määrittelyl
lä. Määrittelyjen jälkeen astuu kuvaan prototyypitysvaihe, jossa neljännen suku
polven kieltä hyväksikäyttäen luodaan prototyyppi (silmukka prototyypin ja 4 
GL:n välillä). Kun prototyyppi on valmis ja sen vaatimuksia on tarkennettu ja 
rakennetta arvioitu, käytetään perinteistä elinkaarimallia lopullisen tuotteen ai
kaansaamiseksi. (Pressman, 1987)

2.5 Mikä malli minnekin ?

Yleisesti voidaan todeta, että kehittämisprosessimallit soveltuvat eri tavoin erilai
siin kehitämisympäristöihin ja -tilanteisiin. Elinkaarimalli soveltuu tilanteisiin, 
jossa ongelmat ovat teknisiä. Prototyyppimallia voidaan hyödyntää tilanteissa, 
joissa järjestelmän kehittäjät eivät ole varmoja, mitä toimintoja rakennettavan 
järjestelmän pitäisi sisältää. Lisäksi prototyyppimallin soveltamisen perusedelly
tys on välineistön mahdollistama muutosten tekemisen nopeus ja helppous. Pro- 
totyypityksen apuna kokonaisuuden hallinnassa ovat esimerkiksi tietohakemis
tot. Yleisimmin käytetään kuitenkin yhdistelmää useista eri malleista yrityskohtai
sesti sovitettuina. Käytettyinä tekniikkoina ovat useissa kehitettävissä järjestel
missä CASE-välineet ja neljännen sukupolven kielet ajaneet perinteisten ohjel
mointikielten ohitse. Käytetyt mallit ja kehitysvälineet vaikuttavat kehitysprojek
tin projektinohjaukseen erityyppisten ja -nimisten vaiheiden kautta: varsinaiset 
ohjausmenetelmät eivät paljoakaan eroa toisistaan. Poikkeuksen muodostavat 
(tulevat muodostamaan) CASE-välineiden edellä kerrotut IPSE-ympäristöt, jotka 
tulevaisuudessa tarjoavat erinomaiset puitteet suunnittelutyön kuin myös projek
tin edistymän mittaamiseen. Tässä työssä keskitytään kuitenkin pääosin muihin 
malleihin ja tekniikoihin kuin CASE:n tarjoamiin mahdollisuuksiin.
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3. ATK-KEHITYSPROJEKTIN SUUNNITTELU

Projektin suunnittelu muodostaa projektin hallinnan tärkeimmän vaiheen, vaikka 
sekä projektin suunnittelua että seurantaa tarvitaan lopputulosten saavuttamisek
si. Suunnittelulla ja sen laadulla voidaan helpoiten ja parhaiten vaikuttaa projek
tin lopullisiin kustannuksiin ja budjetissa pysymiseen. Suunnitelman pohjalta 
projektin etenemistä voidaan tehokkaasti valvoa. Tarvittaessa projekti on suunni
teltava uudelleen toteutuksen aikana. Projektin suunnittelun on oltava realistista. 
Tämä edellyttää projektin tavoitteiden ja tehtävien yksiselitteistä määrittelyä ja ai
kataulu-ja laatutavoitteiden perustumista todelliseen resurssitilanteeseen. Lisäksi 
pitää käyttää mahdollisimman paljon historiatietoja aikaisemmista samantyyppi
sistä projekteista. Karkeasti projektin suunnittelu voidaan jakaa kehitysvaiheiksi 
lähtötietojen keräämisestä projektin sisällön suunnitteluun (mitä?), projektin to
teutuksen suunnitteluun (miten?) ja suunnittelun lopputulokseen, projektisuun
nitelmaan.

Projektin suunnittelun ohjeistamiseen on olemassa useita malleja. Kertzner (1984) 
ehdottaa yhdeksänvaiheista mallia, jolloin kehitetään :

1. Tavoite, johon pyritään ja sen ositus
2. Ohjelma, jossa määritellään strategia ja toimenpiteet tavoitteiden saavut

tamiseksi
3. Aikataulu
4. Budjetti
5. Ennusteet
6. Projektiorganisaation määrittäminen
7. Politiikka päätöksentekoon ja toimenpiteisiin
8. Yksityiskohtainen menetelmä politiikan toteuttamiseen
9. Standardi suoritusten arvioimiseksi.

Thayer jakaa suunnitteluvaiheen edellisestä hieman poiketen neljään osaan: 
"ohjelman" suunnitteluun, tulevaisuuden tilanteiden ennustamiseen, budjetin 
valmisteluun ja varsinaiseen projektisuunnitelman laatimiseen. Ohjelma sisältää 
tehtävien suunnittelun, kustannus- ja resurssisuunnittelun ja aikataulutuksen, 
joka ottaa huomioon priorisoinnit, tavoitepäivät jne. Muut osatekijät ovat sisällöl
tään samanlaisia (Thayer, 1988). Tässä työssä keskitytään atk-kehitysprojektien 
kannalta suunnittelun kaikkein tärkeimpiin osatekijöihin: projektin vaiheistuk
seen ja ositukseen sekä projektin työmäärien ja riskien arviointiin.

Suunnittelun onnistumisen kriteerinä voidaan pitää vastausten löytämistä suur
ten atk-kehitysprojektien seuraavassa esiteltävään ongelmakenttään.
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Suurten projektien vaikeuksia (Roukala, 1986):

1. Suunnittelu on vaikeampaa kuin pienissä projekteissa. Tehtäviä ja niiden 
välisiä riippuvuuksia on paljon.

2. Projektin hallinta vie huomattavasti enemmän aikaa.
3. Projektijäsenten välinen yhteydenpito lisääntyy.
4. Henkilöt vaihtuvat. Tietty vaihtuvuus on luonnollista, mutta myös turhau

tuminen ja motivaation puute voi saada henkilöitä hakeutumaan muihin 
tehtäviin.

5. Työteho ja tuottavuus laskevat.
6. Kuva toimintojen sisällöstä muuttuu työnteon aikana - tehdään päällek

käistä työtä.

3.1 Projektin suunnittelu: mallista järjestelmäksi

Projektin suunnittelu on tulosorientoitunutta: se alkaa järjestelmän esittämisellä 
tuoterakenteena projektin osituksen avulla. Atk-kehitysprojekteissa projektin 
osituksen sijasta puhutaan useammin tuloksen osituksesta. Wolf (1989) yhdistää 
suunnittelumallissaan sekä tuloksen että projektin osituksen kuvan 7 mukaisesti. 
Ositusten ominaispiirteitä ja eroja on selostettu luvussa 3.2. Tuloksen osituksessa 
kohdennetaan lopullinen tuote, mitä ja miten se tehdään ja mitä välivaiheita 
tarvitaan lopulliseen tuotteeseen pääsemiseksi. Ositusta seuraa projektin vaiheis
tus: tuloksen osituksesta saadut työvaiheet vaiheistetaan aikataulun ja logiikan 
mukaisella tavalla. Osituksen lopputulosten, työpakettien, arvioinnin (kustannus- 
ja resurssi) jälkeen voidaan suunnitella projektiin tarvittavia resursseja ja päivä
määriä. Ottamalla huomioon rajoittavat reunaehdot muutetaan edellä kerrotut 
suunnitteluvaiheetideaalimallista todelliseksi ja realistiseksi suunnitelmaksi. Tässä 
kuvattu suunnittelurakenne on kuvassa 7 ja sen osatekijöitä on tarkemmin analy
soitu luvuissa 3.2-3.5.

Työpaketti on pienin yksikkö projektisuunnitelmassa ja se muodostaa kustannus- 
arvioinnin perustan. Työpaketit ovat erillisiä osatehtäviä tai työkokonaisuuksia, 
joilla kullakin on havaittava alku ja loppu sekä jonkinlainen lopputulos. Työpaket
ti on riittävän suuri esimerkiksi ennusteiden tekoa varten ja toisaalta riittävän pieni 
poikkeamien havaitsemiseksi. Työpaketti pitäisi kiinnittää yhteen henkilöön eikä 
sen tulisi olla kuutta henkilötyöviikkoa suurempi. (Wolf, 1989.)

Suunnitteluasiantuntijat ja tietty määrä projektiin osallistujia määräävät jokaiselle 
työpaketille tulokset, välttämättömän työntekijämäärän ja kustannukset tiettyjen 
lähtöoletusten perusteella. Tämä suunnitelma on perusta kaikille myöhemmille 
suunnittelutoimilla. (Wolf, 1989.)
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Projektin suunnittelu

Tuloksen ositus Vaiheistus

Projektin ositus

paketit

Asiantunti] aryhmä
-kokoukset
-palaverit

T o im in ta verkko

Kuva 7. Atk-projektin suunnittelurakenne. (Wolf, 1989.)

Projektisuunnittelun päättyessä on olemassa määrittelyt työpaketeista ja niiden 
tuloksista, työpakettia tekevien ihmisten määrästä, kustannuksista ja päivämää
ristä. Projektin ohjaus perustuu yhden vaiheen sisällä pääosin edellä kerrottuihin 
parametreihin. Useiden vaiheiden välillä tarkkailu ja ohjaustoimet kohdistuvat 
päätapahtumaan (milestone). (Wolf, 1989.)
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3.2 Projektin ositus

Mitä suuremmasta ja monimutkaisemmasta projektista on kyse sitä vaikeampi on 
hallita kokonaisuutta. Kokonaisuuden hallinta on helpompaa, jos kokonaisuutta 
voidaan hallita osakokonaisuuksien avulla ja osakokonaisuuksien hallinta on 
helpompaa, jos ne jaetaan edelleen omiin osakokonaisuuksiinsa.

Projektin osituksella (WBS, Work Breakdown Structure) tarkoitetaan projektin ja
kamista eri hierarkiatasoisiin suunnitelmiin, jossa ylempi hierarkiataso pilkotaan 
loogisesti ja systemaattisesti pienempiin osiin, jolloin myös näiden osien sisältö 
tulee yksityiskohtaisemmin määritellyksi. Ositetun projektin osia kutsutaan osa
projekteiksi (laajat projektit). Systeemityön alkuvaiheessa usein muodostetaan 
projektin vaiheet osaprojektijaon "yli".

Tarkasteltaessa projektin ositusta käytännönläheisemmältä kannalta voidaan sitä 
pitää kaikkien niiden tehtävien luettelona, joka määrittelee suoritettavat tehtävät 
lyhyisiin, hallittaviin kokonaisuuksiin, joilla on määritellyt syötteet ja vasteet, 
aikataulut ja vastuuhenkilöt. WBS-rakennetta voidaan käyttää projektin aika- ja 
resurssi tavoitteiden kohdentamiseksi tehtävätasolle, ja myöhemmin se luo perus
tan edistymäraportoinnille vertailukohtana selkeät ja tarkoituksenmukaiset pää
tapahtumat. WBS:ään perustuva atk-kehitysprojekti sisältää tarvittavat työkalut 
kustannusten ja aikataulujen arvioimiseksi tarkasti sekä mahdollistaa hallittavuu
den ja ohjattavuuden kehitystyön aikana. (Tausworthe, 1988.)

Osituksessa tulee noudattaa seuraavia perusperiaatteita (Kerzner et ai., 1984):

-Projektin ositus ja kunkin syntyvän elementin kuvaus tulee olla helppo ym
märtää.

-Kaikki aikataulutukset perustuvat projektin osituksessa määritettyihin 
kokonaisuuksiin.

-Tehtäviä ei pitäisi yrittää epätoivoisesti jakaa aina alimmalle tasolle asti, 
vaan jakaa työ vain niin monelle tasolle, kuin työn toteuttamisen ja seuran
nan kannalta on tarkoituksenmukaista.

-Työkokonaisuuksien rajat saattavat muuttua projektin kestäessä, joten työ
kokonaisuudet pitäisi määritellä siten, että joustavuus säilyy projektin 
osituksessa.

Onnistunut projektin ositus helpottaa projektin läpiviemistä, kun taas epäonnistu
nut ositus vaikeuttaa mm. vastuualueiden määritystä sekä projektin aika- ja 
kustannusseurantaa.
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Tuloksen ositus

Yleisesti projektinosituksella tarkoitetaan juuri työn organisointia eli miten tehtä
vä työ pilkotaan hallittaviin kokonaisuuksiin. Edellä kerrottua projektin ositusta 
voidaan käyttää myös tietojenkäsittelyn kehitysprojekteissa, mutta havainnolli
sempaa ja selkeämpää on puhua tuloksen osituksesta. Tuloksen osituksella pyri
tään selvittämään, mitä pitää saada missäkin vaiheessa aikaiseksi. Atk-projektin 
tuloksen ositus voidaan jakaa kolmella eri tavalla (Pere, 1988):

-lopputulos teknisesti eri osiin
-vaikutuksensa (kohdealueen) mukaisesti eri osiin
-valmistumisasteen perusteella

Tuloksen osituksesta vaikutuksensa mukaisesti on mahdollista tehdä esimerkiksi 
seuraavalla tavalla

Projektienhallintajärjestelmät Hierarkiarakenne
AI Hankkeiden hallinta

Ali Perusominaisuudet hanke
AI 2 Lisäominaisuudet /\A2 Projektien hallinta
A21 Perusominaisuudet projektit

A211 Graafiset raportit A
A3 Vaiheiden hallinta vaiheet
A4 Työaikakirjanpito tehtävät

Tuloksen jakaminen teknisesti erilliseen osiin muodostaa perustan projektin rajaa
miselle. Teknisiä kokonaisuuksia ovat hajautetut ja keskitetyt sovellukset, tietova
rastot ja tietoliikenne näiden kokonaisuuksien välillä. Sovelluksiin liittyy oleellise
na osana varsinaiset laitteistot, niiden käyttöliittymät ja sovellusten mahdolliset 
liittymät muihin sovelluksiin (integrointiaste). Tietovarastoja mietittäessä pitäisi 
ottaa huomioon niiden yhteiskäyttöisyys ja ominaisuudet myös muiden kuin 
suunniteltavan järjestelmän osalta. Tuloksen tekninen ositus helpottuu projektin 
edetessä ja sitä on tarkennettava vaihesuunnittelun yhteydessä. (Pere, 1988.)

Kohdealueen ja vaikutusten huomioon ottaminen tuloksen jakamisessa käsittää 
järjestelmään tulevien toimintojen määrittelyn, niiden ajankohtaisuuden spesifio
innin ja mahdollisen työn jakamisen. Kuten edellä, ositus helpottuu työn edetessä 
ja sitä on tarkennettava projektin vaiheita suunniteltaessa. Mahdollisuuksien 
mukaan kohdealuetta tulee rajata selkeäksi ja yksiselitteiseksi kokonaisuudeksi. 
(Pere, 1988.)

16



Valmistusasteen perusteella tapahtuva tuloksen ositus määrittelee, mitä missäkin 
vaiheessa on oltava valmiina, jotta projekti voi edetä johdonmukaisesti kohti 
asetettuja tavoitteita. Valmiusaste voi käsittää myös eräänlaisena tavoitetasona. 
Määrittelemällä tietty tavoitetaso (valmiusaste) aina projektin lopputulokseksi 
voidaan projektissa selvemmin keskittyä kohtuullisen lyhyen aikajänteen tulosten 
saavuttamiseen. Mitä lähemmäs toteutusta tullaan sitä tarkemmin on pyrittävä 
pysymään tavoitetason puitteissa. Yhteneväinen käytäntö on hyödyllinen (systee
mi työmalli), koska silloin kokemus kehittyy parhaiten ja tehtäviä on helpoin jakaa.

Osittaminen voidaan tehdä useilla eri lähestymistavoilla. Top-down-tavoiteorien- 
toituneesti voidaan jakaa tavoite pienempiin osa- ja alitavoitteisiin. Bottom-up- 
ongelmaorientoituvaa lähestymistapaa käyttäen saadaan selville ongelmien vai- 
kutuskenttä (ongelma y vaikuttaa tehtävään xx ja ongelmaan y vaikuttaa taas 
ongelmat yx ja yz). Modulaarinen lähestymistapa on eräs suositumpia: lopputu
loksesta ositetaan selkeät, yksittäiset kokonaisuudet ja vasta myöhemmin keskity
tään paloiteltujen kokonaisuuksien integrointiin. (Pere, 1988.)

3.3 Projektin vaiheistus

Vaiheistuksessa esitetään etenemistapa projektin lopputuloksen aikaansaamisek
si jakamalla projektin suoritus vaiheisiin. Vaiheistus perustuu osaksi luvussa kaksi 
esitettyihin kehitysprosessimalleihin ja toisaalta suoraan projektin tuloksen osiin. 
Käytetyt atk-kehitysvälineet, -menetelmät ja yrityskulttuuri vaikuttavat mallien 
yrityskohtais tamiseen. Käytännössä projekti vaiheistetaan tarpeen mukaan eli 
kehittämistilanteen ja projektin tehtävien mukaan. Vaiheistuksen avulla pyritään 
yhtenäistämään yrityksen ohjelmistotuotannon ja -projektien johtaminen jaka
malla ohjelmistokehitystyö hallittaviin suunnittelukierroksiin ja auttaa siten pro
jektien suunnittelussa, seurannassa ja johtamisessa. Vaiheistuksen ja tuloksen 
osituksen liittymisestä toisiinsa on yksinkertaistettu esimerkki kuvassa 8.

Projektin alkuvaiheessa vaiheistus ei yleensä noudata osaprojektijakoa, vaan 
vaiheissa tarkastellaan suurempia kokonaisuuksia. Projektin loppuvaiheessa 
sensijaan vaiheet kannattaa yleensä rajata koskemaan vain yhtä osaprojektia.

Projektin vaiheistuksella saavutetaan yleensä seuraavia etuja: parempi hallitta
vuus, organisaation motivointi, riskien pieneneminen, suunnittelun ja seurannan 
helpottuminen ja toiminnan tavoitteellisuuden paraneminen. Eräs merkittävim
mistä eduista on myös se, että projektin vaiheet voivat tuottaa itsenäisiä tuloksia, 
joista mahdollisesti saadaan hyötyjä jo ennen koko tuloksen valmistumista. Vai
heistuksen avulla voidaan laatia yksityiskohtaiset kehittämistyön ohjeet ja siten 
toiminta tulee kaikissa projekteissa samanlaiseksi. (Pere, 1988.)
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Tuloksen ositusProjektin vaiheistus

Valmiita tuloksia saadaan 
käyttöön jatkuvasti.

Iteraatioprosessi projektin 
jatkuessa.

Pitkän tähtäyksen tavoit
teiden huomiointi

Kuva 8. Tuloksen ositus ja projektin vaiheistus. (Pere, 1988.)

Esimerkkinä todellisesta vaiheistusmallista on KOP:n kehittämä ja käyttämä 
tietojärjestelmien rakentamisin alli STEMMA. Se pohjautuu useiden vaiheiden 
osalta perinteiseen elinkaarimalliin ja osa vaiheista ovat samoja, mutta ne nimetty 
eri tavoin. STEMMA koostuu seuraavista vaiheista: kokonaistutkimus, esitutki
mus, määrittely, tekninen suunnittelu, toteutus, systeemitestaus, käyttöönotto ja 
ylläpito. Tekninen suunnittelu ja toteutus jakaantuvat vielä tietokanta- ja sovellus
kohtaiseen tarkastelukulmaan.
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3.4 Työmäärän arviointi

3.4.1 Yleistä

Tietojärjestelmäprojektin työmäärän arviointi on vaikeaa. Vaikka arvioijan arviot 
menisivät systemaattisesti pieleen (yleensä alakanttiin), ei tehdyistä virheistä 
opita. Puutteellisten seurantajärjestelmien ja projektin jälkiarvioinnin laiminlyön
nin vuoksi arvioija menettää ainoan mahdollisuutensa saada täsmällistä palautet
ta ja näin kehittyä.

Päättyneestä projektista ei oteta oppia ja seuraavan projektin arvioinnissa tehdään 
samat virheet uudelleen. Kun yrityksen työntekijöiden tuottavuutta ei mitata, on 
arvioitava sekä kohdejärjestelmän kokoa että sitä aikaa, mitä tietyn suuruisen 
järjestelmän tuottamiseen kuluu.

Tom DeMarcon määritelmä työmääräarviosta:"Työmäärän arvio on optimistisin 
ennustus, joka ei ole täysin mahdoton toteuttaa". Usein arviointitilanne vaikuttaa 
samalla tavalla. Tarjoustilanteessa arvioidaan työmäärät ja huomataan, että hinta 
muodostuu liian korkeaksi ja aletaan pienentää työmääriä. Projektipäällikkö saa 
riesakseen projektin, jossa on valmiiksi resursseihin nähden epärealistinen aika
taulu. (Kurvinen, 1990b.)

Systemaattisilla menetelmillä, joihin kuuluvat luvussa 3.4.1 esiteltävät koko- ja 
resurssimallit, voidaan pienentää arviointiin liittyvää riskiä. Yksinkertaisempi 
tapa (ns. klubiaskimenetelmä) on jakaa järjestelmän osat 3-5 vaikeusluokkaan ja 
arvioida eri luokkiin kuuluviin tehtäviin tarvittavat työmäärät. Tällä menetelmäl
lä päästään hämmästyttävän lähelle formaalimpien menetelmien tuloksia. Jotain 
oleellista saattaa kuitenkin jäädä helpommin huomaamatta kuin systemaattisissa 
menetelmissä. Riskiä voidaan pienentää käyttämällä joko useampaa arviointime
netelmää ja/tai useampaa toisistaan riippumatonta henkilöä saman projektin 
arvioinnissa. Jos tulokset poikkeavat huomattavasti toisistaan, ei ole syytä ottaa 
keskiarvoa lopulliseksi arvoksi. Erojen syyt tulee selvittää ja päästä yksimielisyy
teen lopullisesta arvosta. (Kurvinen, 1990b.)

3.4.2 Systemaattiset menetelmät

Jotta olisi mahdollista hallita tietojärjestelmien kehitysprojekteja, täytyy projektin 
ominaisuuksia ja työmääriä pystyä mittaamaan. Käytettävien mittareiden pitäisi 
kohdistua järjestelmän niihin ominaisuuksiin, joita asiakkaat pitävät tärkeinä. 
Useimmat käytettävissä olevista mittareista kohdistuu ohjelmistoprojektien alka
ja kustannustekijöihin. Ohjelmiston koon ja kehittämishankkeen resurssitarpeen 
arviointimenetelmät perustuvat matemaattisten ja tilastollisten arviointimallien
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käyttöön. Ohjelmiston koon arviointiin tarkoitettuja malleja kutsutaan kokomal- 
leiksi ja resurssitarvetta arvioivia malleja joko kustannus- tai resurssimalleiksi. 
Ohjelmiston kokomalleja on käytettävä ennen resurssimallien hyödyntämistä, 
koska resurssimallit tarvitsevat yleensä ohjelmiston kokoarvion lähtötiedoikseen. 
Kuvassa 9 on havainnollistettu ohjelmistoprojektien systemaattisten arviointime
netelmien kaikki vaikuttajakomponentit. Ainoa puute kuvassa on projektin hallin
nan historiatietojen hyväksikäyttö määrityksiä, kertoimia ja kustannustekijöitä 
suunniteltaessa.

i/o

Liitännät

Kertoimet Kyselyt

PROJEKTINMääritykset

Kustannus
tekijät

Koko

-työvaiheet
-tehtävälajit
-jakaumat

Pistearvo
-hlötarve
-aikataulu

Tuottavuuden
arviointi

Toimintopisteiden
laskenta

-tietokannat
-tiedostot
-reaaliaikaisuus
-yhtälöt
-tapahtumat

Arviointi määrittelyistä kustannus- ja resurssilaskennan kautta projekti työkalujen 
käyttöön voidaan tehdä esimerkiksi kahta reittiä erikseen tai yhdessä käyttäen 
(Nevalainen, 1987):

-Toimintopistelaskenta, johon kuuluu itse pistelasku ja sen muuttaminen 
resurssi- ja aika-arvioksi.

-Kustannusmallilaskenta, joka alkaa koon arviosta ja päättyy tuottavuuden 
kautta työvaiheluetteloihin sekä resurssi- ja aikataululaskentaan.
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alkuvaiheessa. Niiden avulla voidaan vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin:

-projektin laatu- ja tulostavoitteen tarkentuminen 
-aikataulu-ja resurssiennusteiden paraneminen 
-riskien arviointimahdollisuus
-vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen arviointi ja edullisuusvertailu 
-seurantapohjan paraneminen ja tulostietoisuus.

3.4.1.1 Ohjelmistojen kokomallit

Ohjelmiston kokomalli voi perustua ohjelmiston koon arviointiin ohjelmointikie
lisinä riveinä tai toimintopisteiden avulla. Mikäli kokoarvio tehdään rivien perus
teella ohjelmisto jaetaan ensin osiin ja sen jälkeen ohjelmiston osien koot arvioi
daan ja lasketaan yhteen. Koodirivien laskenta on yksinkertainen ja helposti 
automatisoitavissa, mutta sen ongelmana on se, ettei sitä voi käyttää etukäteen, ts. 
sitä ei suoranaisesti voi käyttää työmäärän arviointiin.

Halstead on kehittänyt oman versionsa koodirivien laskemisesta. Modulin piste- 
arvo =Pituus*log2(Sanasto), missä Pituus = kaikkien käytettyjen operaattorien 
lkm + kaikkien käytettyjen operandien lkm ja Sanas to=kaikkien uniikkien operaa
tioiden lkm + kaikkien uniikkien operandien lkm. Myös Halsteadin pistearvo on 
erittäin helppo laskea ohjelman lähdekoodista. Kun operaattorien ja operandien 
lukumäärä lasketaan aina yhteen, ei niitä tarvitse erotella missään vaiheessa. 
Käytännössä lasku tapahtuu siten, että kommentteja ja erotinmerkkejä lukuunot
tamatta lasketaan kaikkien lähdekoodissa esiintyvien merkkijonojen lukumäärä ja 
uniikkien merkkijonojen määrä. (Kurvinen, 1990a.)

Toimintopisteanalyysissä (FPA=Function Point Analysis) arvioidaan sovelluksen 
kokoa ja kompleksisuutta puhtaasti järjestelmän käyttäjän näkökulmasta eli mitä 
lisäarvoa sovellus tarjoaa käyttäjälle. Tietojärjestelmän arvoa pisteinä laskettaessa 
tarkastellaan vain tietojärjestelmän yhteyksiä käyttäjiin ja muihin tietojärjestel
miin. Tarkasteluun liittyy myös tietovarastot, vaikkei tietojärjestelmän sisäiset 
ratkaisut vaikutakaan arviointiin.

FPA kehitettiin alun perin IBM:ssä lähtien ajatuksesta, että ohjelmisto voidaan 
jakaa rakenteellisesti osakokonaisuuksiin, jotka voidaan laskea ja määritellä nii
den monimutkaisuusaste. Monimutkaisuusaste voi olla yksinkertainen, keskin
kertainen tai laaja (vaikea). Menetelmä sopii hyvin kaupallishallinnolliseen toi
mintaympäristöön, koska niissä voidaan pitkälti soveltaa "black-box"-analogiaa, 
eli ohjelmisto voidaan arvioida toimin ta vaatimustensa perusteella. Näitä raken-
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teellisiä osia ovat mm. tietokannat, I/O-määrät (Input/Output), yhteisten tieto
kantojen käyttöjä kyselyt. Tapauskohtainen tarkkuus saavutetaan 14 erilaisen ker
toimen avulla. (Nevalainen, 1987.)

Toimintopisteanalyysin käyttö

Kehittämistyön lopputuloksen rakenteellisten osien määrä voidaan laskea toimin
tapisteinä. Lopputulos muodostuu seuraavista osista (Roukala, 1986):

1. Syötteet (Input)
Tiedot, jotka käyttäjä syöttää sovellukselle saadakseen haluamansa teh
tävän suoritettua.

2. Tulosteet (Output)
Tieto, jonka sovellus tuottaa käyttäjälle.

3. Sisäiset loogiset tiedostot
Asiat, joista sovelluksen käyttäjät haluavat kerätä tietoja. Kerättävä tie
to voi olla esimerkiksi tuotteen mallitietoja, kohde on tällöin tuote
malli.

4. Rajapinnat ulkoisiin tiedostoihin/tietokantoihin
Tiedot, joita sovellus siirtää muihin järjestelmiin tai saa muilta järjestel
miltä.

5. Kyselyt
Tehtävät, joissa käyttäjä syöttää kyselytiedon ja saa vastauksen.

Taulukossa 1 on selvennetty toimintapisteiden laskentaa. FP-arvo saadaan kerto
malla toiminnon lukema monimutkaisuusastetta vastaavalla painokertoimella. 
Toimintojen FP-arvot lasketaan yhteen ja siten saadaan FP-kokonaispistemäärä 
(toimin topis tesumma).
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Painokertoimet

Toiminteet arvo helppo keskim. vaikea FP-arvo

Syötteiden
määrä 3 4 6

Tulosteiden
määrä 4 5 7

Kyselyiden
määrä 3 4 6

Tiedostojen
määrä 7 10 15

Liityntäpin
tojen määrä 5 7 10

Taulukko 1. Toimintopis teanaly y sin painokertoimet. (Pressman, 1987.)

Sovellusten logiikka, toimintaympäristö ja luonne poikkeavat useasti toisistaan. 
Em. syyn vuoksi on määritelty vaativuustekijät, jotka muuttavat toimintopiste- 
summaa. Vaativuus tekijät voivat vaikuttaa lopulliseen pistemäärään +- 35% . 
Vaativuustekijöitä ovat (Roukala, 1986):

1. Tietoliikenne
2. Hajautus
3. Suorituskykyvaatimukset
4. Laitteiston kuormitus
5. Tapahtumamäärät
6. Tiedon suorasyöttö
7. Päätetyöskentelyn ergonomia
8. Suorapäivitys
9. Vaikea logiikka
10. Yleismodulien suunnittelu
11. Konversion ja käyttöönoton vaikeusaste
12. Käytön helppous
13. Käyttö useassa ympäristössä
14. Ylläpidon helppous.
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Vaativuus tekijät arvioidaan asteikolla nollasta viiteen, missä nolla tarkoittaa "ei 
merkitystä" ja viisi "oleellinen". Vaativuus tekijöiden pisteet lasketaan yhteen ja 
koko sovelluksen FP-arvo saadaan kaavalla

FP=FP-pisteet*(0,65+0,01*" vaati vuussumma")

Vaativuus tekijöiden merkitystä on kritisoitu, koska ne painottavat asioita, jotka 
eivät enää ole monimutkaisia tai vaikeasti toteutettavia. Esimerkiksi suorakäsitte- 
lyn ohjelmointi sovelluskehittimillä on yksinkertaista. Enää ei tietoliikennettä 
ohjelmoida. Suunnittelu on kuitenkin yhtä vaikeaa kuin aikaisemminkin. 
Menetelmän tarkoituksena onkin löytää sellaiset työtavat ja välineet, joilla 
tehokkuutta voidaan nostaa. (Roukala et ai., 1989.)

Se, millä välineellä haluttu tuotos saavutetaan, on asiakkaan kannalta toisarvois
ta. Laskettu pistearvo ei ole mitenkään sidoksissa siihen, miten sovellus toteute
taan. Tämä tarkoittaa sitä, että lasketusta pistemäärästä on edelleen tehtävä johto
päätökset, kuinka suurta työmäärää laskettu pistemäärä vastaa annetuilla työvä
lineillä.

Reifer on luonut ns. vaativien ohjelmistoprojektien FPA-menetelmän. Siinä ote
taan edellisten lisäksi huomioon sovelluksen reaaliaikaisuus, tapahtumakäsittely- 
pitoisuus, samanaikaisten tehtävien suorittamisvaatimus, loogiset haku tyypit 
tietokannoista, ohjelmiston ja koko järjestelmän erilaiset tila-ja turvavaatimukset. 
Tekijöitä on huomattavasti enemmän kuin perinteisessä, erä- ja päätekäyttöisiin 
sovelluksiin suunnatussa FPA:ssa. (Nevalainen, 1987.)

3.4.1.2 Kustannusmallit

Toisena mahdollisuutena työmäärän arviointiin on käyttää kustannusmalleja. 
Kustannusmallit perustuvat laajasta ohjelmistoprojektiaineistosta tehtyyn ana
lyysiin ohjelmiston resurssi-ja aikataulutarpeisiin vaikuttavista tekijöistä. Kustan
nusmallit huomioivat yleensä ohjelmiston, kehitys- ja kohdeympäristön, henkilös
tön sekä projektin ominaisuudet. Tunnettuja kustannusmalleja ovat mm. COCO- 
MO-malli, Jensen-malli ja Estimacs-malli. Em. mallit ovat makromalleja, mikä 
tarkoittaa sitä, että niiden avulla arvioidaan ensin koko projektia ja vasta sitten 
tehtäväkohtaisia arvioita.

Eräs tunnetuimmista kustannusmalleista on Barry Boehmin kehittämä COCO- 
MO-kustannusmalli (Constructive Cost Model), joka antaa arvion ohjelmiston 
kehityskustannuksista tärkeimpien kustannuksia aiheuttavien muuttujien funk
tiona. (Boehm, 1981.)
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Työmääräarvio:

15
ММ=П a.c(KDSI)d

i=l

MM = työmääräarvio
a. =1 projektia kuvaava attribuutti (i=1..15)
c,d = sovelluskohtaiset vakiot
KDSI= ohjelmiston koko tuhansina riveinä

Aikatauluarvio:

TDEV=e(MM)f

missä TDEV = aikatauluarvio kuukausina
MM = työmäärä henkilötyövuosina
e,f = sovelluskohtaiset vakiot

Yhtälöiden sovelluskohtaiset vakiot c, d, e ja f riippuvat taulukon 2 mukaisesti 
tuotettavan ohjelmiston integroimisasteesta muihin sovelluksiin ja ympäristöön.

Integroimisaste c d e f

irrallinen 3.2 1.05 2.5 0.38
puoli-irrallinen 3.0 1.12 2.5 0.35
sulautettu 2.8 1.20 2.5 0.32

Taulukko 2. Integroimisasteen vaikutus COCOMO-parametreihin. (Boehm, 1981.)

COCOMO-malli tarvitsee lähtötietoina arvion tuotettavan ohjelmiston koosta 
sekä projektia kuvaavien attribuuttien arvot. Ohjelmiston koon arviointi voi 
perustua edellä esitettyyn toimintopisteanalyysiin, ositukseen, kokemukseen tai 
vertailuaineistoon. Hyvä arvio on kuitenkin tärkeä, sillä arvion tarkkuus vaikut
taa voimakkaasti COCOMO.mallin lopputuloksiin. COCOMO-mallin projektia 
kuvaavat attribuutit ovat (Sihto et ai., 1985):
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Ohjelmisto Kehitys- ja kohdeympäristö

-ohjelmistolta vaadittava 
luotettavuus 

-kompleksisuus 
-tietokannan koko

-suoituskykyvaatimukset 
-keskusmuisti tilavaatimukset 
-kohdeympäristön pysyvyys 
-kehitysympäristön käytettävyys

Henkilöstö Projekti

-suunnittelijoiden kyvykkyys 
-alueen tuntemus 
-ohjelmoijien kyvykkyys 
-kehitys- ja kohdeympä- 
ristöjen tuntemus 

-ohjelmointikielen tuntemus

-uusien suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmien 
käyttö

-työvälineiden käyttö 
-projektin aikataulun kireys

Kullakin attribuutilla on neljä tai viisi arvoluokkaa, joista valitaan parhaiten 
arvioitavaa projektia kuvaava. Kertomalla kaikille attribuuteille annetut arvot 
keskenään saadaan kerroin, joka kuvaa kyseistä projektia verrattuna keskimääräi
seen projektiin.

Arvoluokkien arvot ovat välillä 0.60..1.95. Esimerkiksi ohjelmistolta vaadittava 
luotettavuus voi saada arvoja 0.60,0.80,1.00,1.30 ja 1.70. Luotettavuusvaatimuk
sen ollessa suuri attribuutin vaikutus kokonaiskertoimeen on suuri, eli projekti on 
todennäköisesti keskimääräistä vaikeampi.

Lähtökohtana on siis arvioitu kokorakenne ja lopputuloksena on yksityiskohtai
nen ennuste. Ennuste voi sisältää resurssiarviot, ajoituksen, kriittiset polut, projek
tisuunnitelman rungon tuottamisen, toteutumisriskin mittauksen y ms.

Kustannusmalleja on kritisoitu kehitysympäristöjen yksilöllisyydestä, minkä vuoksi 
jokaisen kehittämisorganisaation pitäisi kehittää oma kustannusmalli ja muuntaa 
sitä kehittämishankkeiden mukaan. Toisalta niiden avulla projektin suunnittelijoi
den tietämys projektin aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä para
nee ja tarjoutuu mahdollisuus eri projektien kustannusrakenteen vertailuun.
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3.4.1.3 Ohjelmistojen työmääräarvioinnista

Yleisesti molemmat edellä mainitut mallit ovat kärsineet huonosta käytettävyy
destä ja historiatietojen sopimattomuudesta. Lisäksi ne liittyvät jossakin määrin 
henkilökohtaisiin painotuksiin koskien ympäristötekijöitä (samalle projektille 
erilaisia arvioita arvioijasta riippuen).

Parannuksena arviointiprosessille olisi (McCulla, 1989):

- erottaa arviointitoiminto muista kehitystehtävistä
- spesifioida arvioijan rooli ja määritellä henkilö, joka keskittyy asiantunte
muksen hankkimiseen sillä alueella

- tehdä arviointi mahdollisimman riippumattomaksi muista yrityksen toi
minnoista.

Erään ratkaisun saattavat tuoda asiantuntijajärjestelmät sumeaan logiikkaan pe
rustuvin päätöksin. "Automatisoidusta päätöksenteosta" huolimatta ne sallivat 
jonkunasteisen vapauden tietämyskannan sääntöjä luotaessa. (McCulla, 1989.)

On olennaisen tärkeä ymmärtää, ettei ole olemassa atk-projektien työmääräar- 
vioinnin viisasten kiveä, joka kaikissa ympäristöissä ja kaikissa oloissa antaisi täs
mälleen oikeita tuloksia. Kaikkiin arviointimenetelmiin tulee suhtautua kriittises
ti ja etsä useita vaihtoehtoisia laskentatapoja.
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3.5 Ohjelmistoprojektin riskien hallinta

Atk-kehitysprojektien projektisuunnitelmia laaditaan pääsääntöisesti sen opti
mistisen olettamuksen varaan, etteivät olot ja ympäristö merkittävästi muutu 
projektin läpiviennin aikana: projektilaiset osaavat tehdä juuri ne tehtävät, jotka 
heille on projektisuunnitelmassa sälytetty, työmääräarviot on oikein tehty, etukä
teen asetettu tulostavoite pysyy samana, henkilöstö ei vaihdu, mahdolliset ali
hankkijat toimittavat osuutensa sovitussa ajassa ja sovitun sisältöisinä. Projektin 
suunnitteluvaiheessa kaikki menee hyvin. Vaikeudet tulevat esiin vasta projektia 
läpivietäessä. Projektien riskienhallintaa voidaan tehdä pääosin kahdella tasolla: 
arvioimalla projektin kokonaisriskiä tai aktiviteettikohtaisia riskejä. (Virkki, 1989.)

Kokonaisriskiin perustuva arviointimenetelmä perustuu projektin riskialueiden 
avulla tapahtuvaan riskipistemäärän laskuun. Riskialueita voivat olla esimerkiksi 
projektin laajuus, tuloksen ennakoitavuus, projektin hallinta, käytettävä tietotek
niikka ja tietojärjestelmän rakenne. Projektin koon riskit voidaan edelleen jakaa 
kokonaiskestosta, resurssitarpeesta, organisaatioyksiköistä ja liittymistä johtuviin 
riskeihin. Tuloksen ennakoitavuuden riskikomponentteja ovat suunnitelmat, 
tekniikan uutuus, referenssit, yhteisymmärrys, monimutkaisuus ja sovelluksen 
abstraktius. Riskialueiden pisteiden ja niiden keskiarvon perusteella voidaan 
tehdä päätöksiä projektin aloittamisesta, henkilöistä, ohjauksesta ja tuesta. Lisäksi 
projektin riskiin vaikuttavia tekijöitä ovat projektiryhmän stabiilius, ryhmän am
mattitaito lähipiirin arvioimana, valmistumispäivän kriittisyys yrityksen toimin
nan kannalta, projektiryhmän kokemus ja johdon "vihreys". (Pere, 1988.)

Luvussa kaksi esitettyjen kehitysprosessimallien rinnalle on kehitetty ohjelmisto
kehityksen spiraalimalli, joka soveltuu paremmin projektin riskien arviointiin. 
Barry Boehmin malli on yhdistelmä useista eri kehitysprosessini alleista: poik
keuksena on jokaisessa syklissä toistuva riskien identifiointi ja ratkaiseminen. 
Boehm (1989) ehdottaa ratkaisuksi ohjelmistoriskien hallintasuunnitelmaa, joka 
koostuu projektin kymmenen merkittävimmän riskikohteen identifioimista, jo
kaisen riskin ratkaisun suunnitelmasta, "riskilistan" päivityksestä, suunnittelusta 
ja tuloksien esittelystä kuukausittain, "riskilistan" statuksen esittelystä kuukausit
tain projektipalaverissa (vertailu aikaisempaan riskilistaan) ja sopivien korjaavien 
toimenpiteiden alkuunpanosta.
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Boehmin top-ten-lista ohjelmistoprojektien riskeistä ja niiden ratkaisuista on seu
raavanlainen. (Boehm, 1989.)

Riskikohde Riskienhallintatekniikka

1. Henkilöstövajaus Töiden järjestely, monitaitoisuus, ryhmätyöskentely, 
asiantuntijoiden hyväksikäyttö, avainhenkilöiden 
esiaikataulutus

2. Epärealistiset aika
taulut ja budjetit

Yksityiskohtainen, usean arvioijan kustannus- ja aika- 
tauluarviot, vaiheistus, ohjelmistojen uudelleenkäyttö

3. Väärien ohjelmisto- 
toimintojen kehitys

Organisationaalinen analyysi; missioanalyysi, käyttä- 
jätutkimukset, prototyypitys

4. Käyttäjäliittymän 
rakentaminen

Tehtäväanalyysi, prototyypitys, skenariot, käyttäjäpro
fiilin määritys

5. Liiallinen "viilaus" Vaatimusten tarkentaminen, prototyypitys,kustannus- 
hyöty analyysi

6. Jatkuvat vaatimusten 
muutokset

Korkea muutoskynnys, vaiheistus, (muutokset myö
hemmissä laajennuksissa)

7. Vaikeudet ulkoisten 
järjestelmien kanssa

Tarkastukset, yhteensopivuusanalyysit,viittaus ten tar
kistaminen

8. Vaikeudet järjestel
män ulkopuolella 
toteutettavissa toi
minnoissa

Yhteistyö, prototyypitys, sopimustekniset seikat, viit
tausten tarkistaminen

9. Reaaliaikaisuus- 
ongelmat

Simulointi, ositus, mallitus, prototyypitys, instrumen
tointi, viritys

10. Tietokoneiden tehok- 
kuusongelmat

Tekninen analyysi, kustannus-hyötyanalyysi, proto
tyypitys, viittausten tarkistus
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3.5.1 SBA-menetelmä

Esimerkkinä riskienhallintamenetelmistä on Ruotsin julkishallinnon ja liike-elä
män yhteistyön tulos SBA-projekti. Kirjaimet SBA tulevat sanasta sårbarhetsana- 
lys. SBA-menetelmä on sarja tekniikoita ja menetelmällisiä apuvälineitä atk- 
laitteita käyttävien tietojärjestelmien haavoittuvuuden analysoimiseksi. Osa tätä 
menetelmää on SBA-projekti, jolla arvioidaan mahdollisuudet ATK-projektin 
toteuttamiseksi siten, että aikataulu-, kustannus ja laatutavoitteet saavutetaan. 
Menetelmää käytettäessä riskit muutetaan määrälliseen muotoon sellaisten kysy
mysten avulla, jotka koskevat projektin toteutumisen kannalta kriittisiä osa- 
alueita. Tuloksena saadaan lähtökohta mahdollisia projektia koskevia muutoksia 
varten. Esimerkkejä muutoksista ovat: projektin organisaation muuttaminen tai 
vahvistaminen, yritysjohdon tuen lisääminen, projektin laajuuden tai teknisten 
ratkaisujen muuttaminen, koeprojektin toteuttaminen, projekti keskeyttäminen 
tai projektin edellytykset selvittäminen yksityiskohtaisesti.

SBA-projekti keskittyy seuraaville pääsektoreille: projektin laajuus, ATK-kypsyys, 
tekniikka, projektiorganisaatio ja projekti ympäristö. Jokaisen alueen kysymyksiin 
annettujen vastausten perusteella (vastauksen pistemäärä kerrotaan kysymyksen 
painokertoimella) lasketaan yhteen alueen pisteet ja verrataan saatua arvoa riskien 
maksimipisteisiin. Yhteenlaskemalla kaikkien alueiden riskipisteet saadaan pro
jektin kokonaisriskin pistemäärä. Riskipisteiden laskenta ja tulkinta voidaan to
teuttaa ryhmätyönä projektiryhmän kesken. Tulkinnassa kannattaa keskittyä 
alueisiin, joiden suhteellinen riskipistemäärä on suuri ja iteroida top-down-mene- 
telmällä riskien alkuperä ja miettiä menetelmiä niiden pienentämiseksi. (Haavoit- 
tuvuusanalyysi, 1984.)

SBA-projekti voidaan myös toteuttaa ilman riskipisteiden laskentaa. Käydään läpi 
kaikki riskianalyysin kysymykset keskustellen ja kommentoiden ja kirjataan aina
kin tärkeimmät kommentit muistiin. Näin saadaan yleiskuva projektista, sen 
liittymät tiedostetaan ja projektihenkilöstö ymmärtää omat ja muiden vastuualu
eet.

SBA-projektin osanottajien valinta riippuu siitä, missä projektin vaiheessa mene
telmää käytetään. Menetelmän onnistunut soveltaminen edellyttää joka tapauk
sessa sekä sovellus- että atk-osaston vastuuhenkilöiden osallistumista. Tavallisesti 
tulee ainakin seuraavien henkilöiden olla edustettuina: vastuulliset atk-osaston, 
käyttöosaston, käyttäjäosaston edustajat, useita projektin jäseniä ja kokouksen 
koordinoija. Koordinoijalla pitäisi olla paljon kokemusta projektityöstä ja hänen 
tulee osallistua kaikkeen yrityksessä tapahtuvaan riskien arviointiin: hän voi 
edustaa esimerkiksi turvallisuustyötä, menetelmäkehitystä tai hallinnollista joh
toa. (Haavoittuvuusanalyysi, 1984.)
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Motiiveja SBA-projektin käyttöön ovat (Haavoittuivuusanalyysi, 1984):

-halu päättää projektin johdosta ja miehityksestä 
-halu tutkia ovatko projektin työtavat oikeita 
-halu päättää yritysjohdon ja atk-tuen määrästä
-halu antaa riskien arvioinnin koulutusta projektin ohjausryhmälle, kohde
ryhmälle, johdolle ja osanottajille
-halu projektin aikaisessa vaiheessa herättää keskustelua ja tietoisuutta on
gelmista, jota kehitystyön aikana voi syntyä.

Oikea ajankohta suorittaa SBA-riskianalyysi on projektin suunnitteluvaiheessa 
joko projektisuunnitelmaa tehtäessä tai varsinaisesti projektia käynnistettäessä.
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4. KEHITYSPROJEKTIN OHJAUS

4.1 Yleistä

Liian monella projektipäälliköllä on vielä täysin väärä suhtautuminen atk-projek- 
teihin ja niiden ohjaukseen. Jos heiltä esimerkiksi kysyy atk-kehitysprojektin 
edistymätietoja, he saattavat tarkastella käytettyä raha- tai aikamäärää. Käytetty 
raha ei kuitenkaan valitettavasti implikoi projektin edistymistä, vaan se on par
haimmillaan likimääräinen arvio ja pahimmillaan täysin väärä.

Projektitoiminta sisältää kuvan 10 mukaisesti sekä ohjaus- että toteutusprosessin. 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä projektitoiminnan ohjauspro
sessia, jonka avulla projektipäällikkö ohjaa projektin toteutusta. Ohjausprosessiin 
liittyy kiinteästi kuvassa esitetyt projektisuunnitelma, edistymätietojen raportoin
ti ja projektin raportointijärjestelmä.

Suunnitelmat

Ohjaus-
prosessi

Edistymis
raportit

Toteutus-
prosessi

Toteutuneet
tiedot

Kuva 10. Projektinohjausprosessin liittymäpinnat (Sell, 1975.)
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Varsinainen ohjausprosessi voidaan jakaa kuvan 11 mukaisesti sisäiseen- ja ulkoi
seen ohjaukseen ja mittaukseen.Pääasiassa projektin vetäjän vastuulla olevaa 
projektiorganisaation jäseniin kohdistuvaa ohjausta kutsutaan projektin sisäiseksi 
ohjaukseksi. Projektin johtoryhmän (johon myös vetäjä kuuluu) vastuulla olevaa 
projektista sen ulkopuolelle tai ulkopuolelta projektiin suuntautuvaa ohjausta 
kutsutaan projektin ulkoiseksi ohjaukseksi. Ohjausprosessiin kuuluvan mittauk
sen avulla hankitaan tietoja projektin edistymisestä. Olennaisia tietoja ovat henki
löresurssien ajankäyttö, tulosten syntyminen, tulosten laatu, projektin kustannuk
set sekä esiin tulleet ongelmat.

PROJEKTI

Sisäinen
ohjaus Mittaus

Ulkoinen
ohjaus

Kuva 11. Ohjausprosessin komponentit. (Pere, 1988.)

Suunnittelu luo pohjan projektin ohjaukselle, seurannalle ja raportoinnille, sillä 
projekti toteutetaan hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Projektisuun
nitelman perusteella projektipäällikkö määrittelee suoritettavat tehtävät yksityis
kohtaisesti ja käynnistää tehtävien toteutuksen.

Ensisijainen projektinohjauksen kohde on projektiryhmä eli henkilöt, jotka vastaa
vat oman tehtäväalueensa työn laadusta sekä toimivat vastaavien työryhmien
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vetäjinä ja tehtävien vastuuhenkilöinä. Projektipäällikkö sopii projektiryhmän 
kanssa projektin toteutussuunnitelmasta ja ottaa huomioon heidän mielipiteensä 
toimeenpanosta.

Päävastuu projektin ohjauksesta on sen vetäjällä eli projektipäälliköllä. Hän on 
kokonaisvastuussa projektin läpiviennistä projektisuunnitelman mukaisesti. Myös 
projektin johtoryhmällä on vastuu ohjauksesta, erityisesti silloin, kun projekti
suunnitelmasta joudutaan poikkeamaan tai kun projektin ulkoiset edellytykset 
eivät toteudu.

Projektinohjaus on siis toimintaa, joka varmistaa projektille asetettujen tavoittei
den saavuttamisesta. Ohjaus tapahtuu asettamalla tavoitteita, organisoimalla työn 
tekeminen, mittaamalla suoritusta ja toimimalla mittausten pohjalta. Yleisesti 
voidaan todeta ohjauksen olevan atk-kehitysprojekteissa melko samantyyppistä 
kuin muissakin projekteissa, lukuunottamatta pieniä poikkeuksia, kuten rapor
toinnin yksityiskohtia ja erillisiä tarkastelukohteita.

4.1.1 Projektien ohjauksen ongelmatilanteita

Vaikka projektin suunnittelu onkin projektin lopputulokseen eniten vaikuttava 
tekijä, haluttu tulos saavutetaan vasta projektin ohjauksen ja varsinaisen toteutus- 
prosessin avulla. Projektien ohjauksessa törmätään usein seuraaviin vaikeuksiin 
(Roukala, 1986) :

- Ohjaus ja valvonta vaatii tietoa. Tiedon saanti edellyttää raportointia ja 
tehokasta kommunikointia. Jos resurssit ovat riittämättömät ja projektijä- 
senten työkuorma on liian suuri, ei yhteydenpito toimi.

- Muutosten hallintamenetelmä on yleensä puutteellinen. Työaikaisten muu
tostarpeiden suuri määrä osoittaa sen, että projektin aiemmissa vaiheissa on 
edetty liian nopeasti eikä kaikkia lopputulokseen vaikuttavia asioita ole 
selvitetty. Muutosten käsittelyn pelisäännöt on sovittava jo ennen projektin 
alkua.

- Ongelmia ja viivästymiä ei havaita ajoissa. Suunnittelua ja suunnitelmaa ei 
aina seurata riittävän tarkasti. Projektipäällikkö lyö laimin suunnittelu- ja 
valvontatehtäviään osallistuessaan liian paljon lopputuloksen tuottavien 
tehtävien toteuttamiseen. Kukaan ulkopuolinen ei seuraa projektin edisty
mistä.

34



4.1.2 Ohjausmenetelmistä

Projektin ohjausmenetelmä ei ole itsetarkoitus, vaan projektipäällikön työväline 
projektin onnistumisen varmistamiseksi. Hyvältä ohjausmenetelmältä on vaadit
tava ainakin seuraavat ominaisuudet (Roukala, 1988):

1. Sen on edistettävä projektin tavoitteiden saavuttamista.
2. Ohjauksen on tuotettava toimia poikkeamien hallitsemiseksi.
3. Ohjauksen mahdollistavan raportoinnin ja valvonnan on oltava oikea- 

aikaista.
4. Ohjauksen on oltava projektijäsenten kannalta mielekästä. Raportoin

nin on osoitettava työn edistyminen eikä se saa olla päällekkäistä.
5. Ohjauksen on oltava joustavaa, sillä projektit ovat erilaisia ja erikokoi

sia.
6. Raportointimenetelmän on oltava yksinkertainen sekä menetelmän it

sensä että sen tulosten käyttäjille.

Ohjaus voidaan jakaa kohdetasojen mukaan kolmeen komponenttiin: lopputulok
sen laadullinen ja määrällinen ohjaus, projektin suorituksen ohjaus ja varsinainen 
työnohjaus. Ohjauksen tulee olla kaikilla tasoilla jatkuvaa, nopeasti reagoivaa toi
mintaa.

Lopputulokseen kohdistuvassa ohjauksessa seurataan syntyvien lopputulosten 
laatua ja määrää, liian korkean ja alhaisen laadun tuottaminen pyritään ehkäise
mään. Suoritukseen kohdistuvassa ohjauksessa tarkastellaan puolestaan lopputu
loksen valmistumista kalenteriajan ja käytetyn resurssipanoksen suhteen eli pro
jektin etenemistä sekä lopputuloksen tuottamiseen käytettyjä henkilö- ja muita 
resursseja. Siinä käynnistetään tehtäviä sekä varmistetaan että suorituksen edelly
tykset, kuten riittävä ajankäyttö toteutuvat ja että resurssipuitteita ei ylitetä. 
Työnohjauksessa huolehditaan yhteistyön sujumisesta, lyhyen aikavälin (1-4 viik
koa) tavoitteiden asettamisesta sekä työnjaosta. (Pere, 1988.)

Tuloksen arvo-menetelmä

Tuloksen arvo-menetelmä on eräs tärkeimmistä työkaluista käytettäessä projek- 
tinohjausta esimerkiksi rakennusteollisuudessa. Tuloksen arvo perustuu kolmeen 
edistymätietoihin perustuvaan käsitteeseen: BCWS (Budgeted cost for work sche
duled) aikataulun tehtävien suorittamiseen budjetoidut kustannukset ajan funk
tiona, BCWP (Budgeted cost for work performed) valmistuneelle työlle budjetoi
dut kustannukset ja ACWP (Actual cost for work performed) valmistuneen työn 
todelliset kustannukset. (Kerzner et ai., 1984.)

Näiden kolmen käsitteen avulla saadaan selville niin kustannusero (BCWP-ACWP)
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kuin aikatauluerokin (BCWP-BCWS). Jos kustannusero on negatiivinen, on bud
jetoidut kustannukset ylitetty. Aikataulueron negatiivisuus kertoo projektin aika
taulusta myöhästymisestä. Lisäksi kolmen kustannusparametrin perusteella voi
daan laskea esimerkiksi ennuste projektin loppukustannuksista. Loppuennuste 
saadaan kaavasta (Kerzner et ai., 1984) :

EAC=(ACWP+BCWP)* kokonaiskustannukset.

Vaikeuden tuloksen arvo-menetelmän hyväksikäytössä atk-kehitysprojektien 
yhteydessä tuo työmäärän arviointi: ei pystytä tarkasti arvioimaan työn valmiu
sastetta tai jäljellä olevia työpäiviä. Työmäärien arviointia helpottaa melkoisesti 
projektin suunnittelu kappaleen kolme pääkohtien mukaisesti. Projekti on ositettu 
riittävän pieniin työpaketteihin, työpakettien työmäärä on arvioitu usean arvioi
jan toimesta eri menetelmiä hyväksikäyttäen ja lisäksi koko projektin riskitarkas
telu on tehty (mitään sellaista ei "voi" sattua, mikä jo ei olisi projektiryhmän 
tiedossa). Jos kaikki edellä mainitut toimenpiteet on suoritettuja projektin ympä
ristötekijöissä (resurssit, niiden vaihtuvuus, koneet, jne) ei tapahdu merkittäviä 
muutoksia, antaa tuloksen arvo-menetelmä luotettavia ja melko tarkkoja tuloksia 
projektin senhetkisestä tilanteesta ja todennäköisestä lopputuloksesta.

4.2 Sisäinen ohjaus

Projektin sisäisessä ohjauksessa ohjataan projektin henkilöresursseja toimimaan 
mahdollisimman tehokkaasti projektisuunnitelman puitteissa projektin lopputu
loksen tuottamisen hyväksi. Sisäisen ohjauksen tärkeimmät työvälineet ovat 
projektisuunnitelma ja tehtäväksianto. Sisäinen ohjaus saattaa synnyttää projekti
suunnitelmaan tarkennuksia ja täsmennyksiä. Tehtäväksiannot pyritään jaka
maan projektin viikkokokouksissa ja ne sisältävät ohjeet tehtävän suorittajalle. 
Em. välineiden lisäksi sisäisessä ohjauksessa valvotaan ja ohjataan tehtävien 
tekemistä sekä verrataan mittauksen kautta saatuja tietoja projektisuunnitelmaan. 
(Pere, 1988.)

4.3 Ulkoinen ohjaus

Ulkoisella ohjauksella pyritään varmistamaan projektin onnistumisen ulkoisten 
edellytysten toteutuminen, tarvittaessa päättämään projektisuunnitelman muu
toksista ja hyväksymään projektisuunnitelman tarkennukset. Luonnollisesti ul
koisen ohjauksen avulla valvotaan projektin vetäjän välityksellä projektin edisty
mistä sekä lopputuloksen laatua. Vastuun projektin ulkoisesta ohjauksesta kantaa 
projektin johtoryhmä. Johtoryhmän kokouksia pidetään yleensä noin kuukauden 
välein ja niissä hoidetaan valtaosa johtoryhmän vastuista. (Pere, 1988.)
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4.4 Mittaus

4.4.1 Yleistä

Mittauksella tarkoitetaan lähes samaa asiaa kuin projektin seurannan järjestämi
sellä. Mittauksen pääasiallisin tarkoitus on selvittää tehtävien todellinen valmi
usaste. Seuranta voidaan laajemmin käsittää osatoiminnoksi, johon olennaisesti 
kuuluu mittaus ja osia projektin ulkoisesta ja sisäisestä ohjauksesta. Suuren 
organisaation projektiseurantaa on selostettu luvussa 4.4.2.

Mittaus liittyy läheisesti myös sovelluksen laadunvalvontaan ja se kerää projektin 
tiedot, joita käytetään arvioinnin perusteena. Sisäistä- ja ulkoista ohjausta kiinte
ämmin mittaus käyttää hyväkseen raportoinnin tietoja. Raportoitavia asioita ovat 
työmäärä tehtävittäin, synnytetyt lopputulokset ja esiintyneet, ratkaisua vaativat 
ongelmat. Pienissä organisaatioissa ja suurten organisaatioiden osastokohtaisissa

si on viikottain 0,5-1,5 tuntia kestävä projektin viikkokokous, jossa edellä mainitut 
kohdat käydään läpi henkilöittäin. (Pere, 1988.)

Projektin vetäjä muodostaa raportoinnin perusteella yhteenvedot työajankäytös- 
tä tehtävittäin (suunniteltu/toteutunut), kumulatiivisesta ajankäytöstä projektin 
alusta lähtien, havaituista ongelmista ja tarvittaessa kumulatiivinen resurssityy- 
pin käyttö projektin alusta lähtien (kallis resurssi). Raporttien ja kokousten perus
teella seuranta arvioi myös järjestelmien ja sovellusten todennäköistä valmistu- 
misaikaa verrattuna edistymien ja suunnitelmien edellyttämiin valmistumisaikoi- 
hin. Se luo siten perustan projektin raportoinnille.

4.4.2 Projektin seuranta

Atk-kehitysprojektin seuranta voidaan jakaa ajankäytön seurantaan ja projektin 
edistymätietojen keruuseen. Molemmat tavat ovat erittäin tärkeitä etenkin projek
tin kustannusohjauksen kannalta: lopputulosta ajateltaessa projektin edistymätie- 
dot ovat olennaisempia.

Ajankäytön seuranta

Ohjelmistotuotannossa pääosa projektin kustannuksista kertyy työtunneista. 
Ajankäytön seurannan päävälineitä ovat joko työnumeroihin ja projekteihin pe
rustuvat tunti-ilmoitukset tai projektin (riippuu projektin koosta) viikkokokouk
set. Tuntitiedot kerätään projektin seurantajärjestelmälle, joka antaa yhteenvedot 
raportoiduista tunneista resursseittain, tehtävittäin, vaiheittain ja projekteittain.
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Projektin edistymätietojen keruu

Projektipäällikkö selvittää, mikä on projektin tehtävien valmiusaste ja jos tehtävä 
ei ole vielä valmis, täytyy selvittää jäljellä olevan työn määrä. Edistymätietojen 
keruuseen kuuluu myös selvittää vaikuttaako tehtävän valmiusaste sitä seuraa- 
viin tehtäviin ja vaiheisiin.

Projektikokoukset

Viikkokokousmenettelyn lisäksi projektipäällikkö voi harkintansa mukaan järjes
tää projektin seurantakokouksia. Niissä käydään läpi projektin tilanne ja pyritään 
selvittämään ongelmakohdat ja etsimään poikkeamiin korjaustoimet.

Osastojen seurantakokoukset

Osastokohtaiseen seurantakokoukseen osallistuvat osastopäällikkö ja hänen alai
sensa projektipäälliköt. Kokouksessa käydään läpi projektien ongelmat ja suunni
tellaan tarvittaessa korjaustoimet. Kokouksessa projektipäälliköt esittävät projek
tiensa tilannetiedot, jotka osastopäällikkö päivittää osastonsa projektiluetteloon.

Johdon projektiseurantakokous

Johdon projektikokouksessa osastopäälliköt esittelevät ne projektiluetteloon kir
jattujen projektien ongelmat, joihin tarvitaan kyseisen kokouksen päätöksiä.

Jos projektin tavoitteet, sisältö, ulkoiset olosuhteet tai tietämys toteutettavasta 
järjestelmästä muuttuvat huomattavasti, projektipäällikkö päivittää projektisuun
nitelman. Seurantatietojen perusteella projektipäällikkö suunnittelee tarvittavat 
ohjaustoimet.

4.5 Ohjauksen vaiheistus

Useita standardeja, joilla mitataan edistymistä, ei ole joko kirjoitettu tai jos ne on 
kirjoitettu, niitä ei ole yrityksessä pakko käyttää. Etenkin atk-ihmisten mielestä 
standardit ja muut määritellyt työtavat rajoittavat luovuutta. Kuitenkin projektin 
suunnittelu ja ohjaus nojaavat vahvasti tehtävien standardointiin ja paketointiin. 
Edelleen standardointi luo pohjan muille taulukossa 3 esitettäviin projektin oh
jauksen vaiheiden toimintoihin.

Projektin ohjaus voidaan osittaa ja vaiheistaa lukujen 3.2 ja 3.3 oppien mukaisesti 
pienempiin hallittaviin kokonaisuuksiin.
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Ohjaus voidaan vaiheistaa seuraavasti (Thayer, 1988) :

1. Kehitä standardit edistymille
2. Luo seuranta- ja raportointijärjestelmät
3. Mittaa tulokset
4. Aloita korjaavat toimenpiteet
5. Palkitse ja anna kurinpalautusta
6. Dokumentoi ohjausmenetelmät.

Taulukossa 3 on esitetty ohjauksen eri vaiheisiin kuuluvia tehtäväkokonaisuuksia 
ja toimintoja.

Standardit - kehitä määrälliset ja laadulliset standardit edistymille
- standardoi ja dokumentoi ohjelmistokehityksen elinkaaren 

vaiheet, lopputuotteet, päätapahtumat ja dokumentit
- määrittele laadunvalvonnan periaatteet
- kehitä mittaukset ohjelmistokehityksen tuottavuudelle ja 
laadulle

Seuranta ja 
raportointi

- luo raportointi- ja seurantajärjestelmä
- määrittele raporttien tyypit, julkaisutiheydet, tekijät ja jakelu
- valitse raportointivälineet, joilla saat parhaiten tiedon 
projektin edistymisestä

- valitse projektinhallinnan välineet ja menetelmät esim.
Gantt-kaaviot, kriittisen polun menetelmä

- kerää historitietoja kehittääksesi tarkempia ennustus- ja 
mittausmenetelmiä

Tulosten mittaus - mittaa ja tarkasta todelliset kulut, edistymät ja projektin 
tilanne sekä arvioi ohjelmistopalojen laatu ja määrä

- määrittele poikkeamat projektisuunnitelmasta ja 
standardeista

Korjaavat
toimenpiteet

- aloita korjaava toimenpide, jos tavoitteita ei ole saavutettu
- suunnittele paras suoritustapa toimenpiteelle

Palkinnot ja 
kuri

- palkitse ne, jotka saavuttivat tavoitteensa projektissa
- anna palutetta niille, jotka eivät yltäneet tavoitteisiinsa

Ohjauksen
dokumentointi

- dokumentoi ohjaustavat, mittausmenetelmät ja standardit
- julkaise säännöllisesti raportteja suunniteltujen ja 
todellisten tulosten hajonnasta

- dokumentoi toimenpide, jolla poikkeama suunnitelmasta 
yritetään korjata

Taulukko 3. Ohjauksen vaiheet. (Thayer, 1988.)
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5. PROJEKTINHALLINNAN 
MAHDOLLISUUDET

Atk-projektien epäonnistumisen syitä on tutkittu ja siten on projektinhallinnalle 
avautunut aivan uusia toimintamahdollisuuksia atk-projekteja ohjattaessa. Epä
onnistuvalle projektille on tyypillistä, ettei alkuperäisten tavoitteiden saavuttami
seen enää uskota. Pahimmassa tapauksessa tilanne ei ole projektin johdon tiedos
sa, vaikka budjetti on ylittymässä 3-4 kertaisesti ja aikataulua on muutettu 2-3 
kertaa. Lisäksi valmistuneet osat ovat paljon heikompilaatuisia kuin odotettiin.

Kesällä 1990 valmistuneessa KPMGrn Englannissa suorittamassa tutkimuksessa 
haastateltiin 250 organisaation atk-vastaavia. Epäonnistuneiden atk-projektien 
syistä peräti 51 % liittyi jossakin määrin projektienhallintaan ja siihen liittyviin asia
kokonaisuuksiin: 32% heikko projektin hallinta, 17% projektin laajuuden ja moni
mutkaisuuden aliarviointi ja 2% projektin koko. Tutkimuksessa kiinnitettiin huo
miota projektien seurantaan ja erityisesti projektien epäonnistumisen havaitsemi- 
sajankohtaan. Tutkituissa tapauksissa käsitykset havaintoajankohdista jakaantui
vat seuraavasti (Mäkelä, 1990) :

14% suunnitteluvaiheen loppuun mennessä
27% toteutus- tai testausvaiheessa
50% käyttöönottovaiheessa
9% käyttöönoton jälkeen

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, ettei 40% vastanneista käyttänyt minkäänlaista 
projektinhallintamenettelyä eikä 55% tehnyt minkäänlaista projektin riskien kar
toitusta. (Mäkelä, 1990.)

Edellä esitetyt tutkimustulokset antavat esimakua siitä, miten vähän atk-projekte
ja läpivietäessä on panostettu projektienhallintamenetelmiin ja -järjestelmiin. 
Projektien säännönmukaisella suunnittelulla ja ohjauksella pystytään huomatta
vasti parantamaan tutkimuksen lopputuloksia ja vähentämään epäonnistuneiden 
atk-kehitysprojektien määrää.

Barry Boehm on hahmotellut kuvassa 12 esitettävän ohjelmistokehityksen tehos
tamisen "mahdollisuuksien puun" rungon. Boehm on tarkastellut materiaalissaan 
mahdollisuuksia lähinnä ohjelmistonäkökulmasta, mutta kuvassa 12 keskitytään 
yhteenvetomaisesti lähinnä projektinhallinnan ja sen sivuamien asioiden hyväksi
käyttöön atk-kehitysprojektien tehostamispotentiaaleja etsittäessä.
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Tuottavuuden
kasvattaminen

Ylim. vaiheiden 
eliminointi

Vaiheiden
tehostaminen

Turhan työn 
eliminointi

Oikeat resurssit 
oikeissa tehtävissä

Valmiiden palojen 
hyväksikäyttö

Yksinkertaisempien 
tuotteiden rakenta
minen

Proj ektienhallinnan 
keinot

\
resurssipooli
moniprojektihallinta
laiterekisteri

tavoitepäivät 
työmääräarviot 
ositus/vaiheistus WBS

riskien arviointi 
malliverkot 
sunnittelu / ohjaus

WBS
resurssiohjaus

vaiheistus
ositus
(prosessimallit,
prototyypitys)

malliverkot
(4GL,sovellusge-
neraattorit)

Kuva 12. Ohjelmistokehityksen "mahdollisuuksien" puu. (Boehm, 1988.)

Projektien suunnittelun ja ohjauksen merkityksen on havainnut mm. IBM, joka on 
nostanut sovelluskehitys työnsä tehokkuuden 2,5-kertaiseksi viidessä vuodessa 
projektien hallintaa kehittämällä. Tehokkuutta ovat kehittäneet myös laadunvar-

nen. (Roukala, 1986.)
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6. HAASTATTELUT

Työhön liittyvät haastattelut suoritettiin syksyllä 1990. Haastatteluissa pyrittiin 
vapaamuotoisen keskustelun avulla kartoittamaan atk-kehitysprojektien nykyti
laa, niiden projektinohjauksta ja mahdollisia kehitys- ja tehostamiskohteita. Haas
tateltavista neljä vastasi atk-projektien projektinhallinnasta kolmessa suuressa 
pankkiorganisaatiossa ja kaksi toimi pankkeja projektienhallintaa koskevissa ky
symyksissä konsultoivissa yrityksissä. Haastattelut perustuivat henkilökohtaisiin 
käynteihin ja ne kestivät yhdestä kahteen tuntiin.

6.1 Atk-projektit suurissa käyttäjäorganisaatioissa

Tietotekniikka-lehden tietotekniikan tehokäyttäjät-tutkimukseen antoi pankki
sektorilta ainoastaan OKO (Osuuspankkien Keskus-Osake-Pankki) atk-panostuk- 
seensa liittyviä tietoja. OKO:n atk-budjetin osuus liikevaihdosta oli peräti 5,5%. On 
todennäköistä, että muidenkin pankkiryhmittymien atk-budjetit suhteutettuna 
liikevaihtoon ovat lähes samaa luokkaa, sillä Suomen Gallupin vuonna 1989 teke
män tutkimuksen mukaan pankit ja vakuutuslaitokset panostivat tietotekniik
kaan keskimäärin 4,7% liikevaihdostaan (Ihalainen, 1990). Syy melko korkeisiin 
(maltillisena atk-investointina pidetään noin kahta prosenttia liikevaihdosta) atk- 
budjetteihin on pankkien laajatperusjärjestelmien uudistamisprojektit, joista suur
impana voidaan mainita Honeywell-IBM-siirto, joka on ainakin kolmessa suures
sa liikepankissa jo lähes valmis. Yleisesti atk-projektien kesto on pienentynyt 1970- 
luvun useista vuosista vuoteen ja jopa sen alle. Useissa pankeissa atk-projekteille 
tehdään jopa tarkat investointilaskelmat: jos katetta ei tule riittävästi, projektia ei 
aloiteta. Mutta pelkkä kate ja tuottoprosentti eivät yksistään riitä, vaan lisäksi 
liiketoiminta ja resurssit priorisoivat hankkeita. Projekteja ei myöskään tehdä 
mistä alueista tahansa, vaan pyritään liiketoiminnan entistä tarkempaan huomi
oonottamiseen ja strategiaa tukevien tietojärjestelmien rakentamiseen.

Organisaation tuomia ongelmia

Perinteisesti ongelmia tuottaa projektitoiminta linjaorganisaatiossa, koska yleensä 
varsinainen projektiorganisaatio tekee projektitehtävien lisäksi vaihtelevan mää
rän linjatehtäviä. Byrokratia ja useat organisaatiotasot vaikeuttavat usein tiedon
kulkua toteuttavalta osastolta suunnittelevalle osastolle. Vieläkin pankkeja vaivaa 
jonkinasteinen johdon helläkätisyys ja lepsuus: koko toimintaa johdetaan alhaalta 
ylöspäin, koska menetelmäkehitysosastolla on riittänyt intoa ja kiinnostusta kehi
tellä ja kokeilla/ottaa käyttöön uusia välineitä, vaikka tarve ei olisi ollutkaan 
akuutti.Toisena kuvaavana esimerkkinä on projektien suunnitteleminen siten, että

42



aikataulu ja loppupäivämäärä pystytään varmasti toteuttamaan, eli tehdään mie
luummin löysiä projekteja, kunhan aikataulu pystytään pitämään. Joissakin pan
keissa koettiin myös järjestelmien suuri integrointi tarve ja yleinen korkea integ- 
rointiaste atk-kehitystyötä hidastavaksi tekijäksi. Kaksi haastateltavaa koki pank- 
kiryhmittymän palvelukeskuksen ja "softatalon" sekaisin olon eräänä toiminnan 
suunnittelua ja koordinointia vaikeuttavana syynä. Yleisellä tasolla heitti ilmaan 
erään pankin edustaja mielenkiintoisen pohdinnan siitä, mikä on tärkeää pankki
toiminnassa: onko oma atk-kehitystoiminta pankeille elämän ja kuoleman kysy
mys?

ATK-kehityksen tehokkuus

Tietojärjestelmien kehityksessä on kaikissa haastatelluissa pankeissa käytössä 
jonkinasteinen porkkanamenetelmä yleensä työryhmän tai joissakin tapauksissa 
henkilön palkitsemiseksi tavoitteet täyttäneen tai ylittäneen projektin jälkeen. 
Suoranaista piiskamenetelmien käyttöä ei myönnetty missään pankissa. Kahdessa 
pankissa käytetään erilaisia mittareita tuottavuuden ja tehokkuuden mittaukses
sa, mutta niitä ei suostuttu sen tarkemmin analysoimaan. Projektihenkilöstön 
yksilökohtaiset tehokkuudet ovat useimmiten projektipäälliköiden tiedossa, mutta 
haastateltavat eivät siitä huolimatta lämmenneet ajatukselle taitorekisteristä ja 
taitokertoimien hyväksikäytöstä esimerkiksi aikataulutusta ja tasauksia (Skills 
Scheduling) tehtäessä.

6.2 Atk-projektien projektinhallinta

Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että projektinhallinta, sen termit ja 
menetelmät on ensin saatava kuntoon manuaalisesti ja vasta sen jälkeen käyttää 
jotakin välinettä projektien ohjaukseen. Eräässä pankissa on aloitettu ensimmäise
nä toimenpiteenä koulutusputki, jonka tarkoituksena on kasvattaa ja kohottaa 
taloon varsinaista projektikulttuuria. Toisaalla on menty samalla tavoin ajassa 
"taaksepäin": tehdään jokaisesta projektista A4-kokoinen paperi, jossa on kustan
nukset, henkilötyöpäivät, aikataulu, vertailu suunnitellusta ja toteutuneesta työs
tä sekä maksimissaan kymmenen riviä selitystä projektin oleellisista asioista. Em. 
menettely pakottaa projektipäälliköt ottamaan selville paperista projektin tär
keimmät asiat. Yleisenä suuntauksena on ollut vähentää projektien vapausasteita 
jäsentämällä projekteja mallien avulla, vaiheistamalla niitä ja kohottamalla koko
naissuunnittelun tasoa. Atk-projekteissa on aloitettu kehitys: yksinkertaista, auto
matisoi ja integroi.

Haastattelujen perusteella projektienhallinnan tavoitteiden saavuttamista auttoi 
työmääräarviot yhdessä tarkan tuloksen arvioinnin kanssa. Työmääräarvioiden 
teossa hyödynnettiin erityisesti toimintopistelaskentaa (FPA) ja asiantuntijare-
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surssien tietämystä. Projektien järjestelmällisellä hallinnalla saavutettiin myös sel
keämpiä projektikokonaisuuksia. Projektinhallinnan avulla on päästy tietojärjes
telmäprojektien koon pienenemiseen, parempaan kustannustietoisuuteen, projek
tien toteuttamiseen tietyllä markkamäärällä (muutostyöt suunnitellaan ja toteute
taan erikseen myös talon sisäisille asiakkaille) ja läpimenoaikojen lyhenemiseen. 
Projektien suunnitelmat ovat parantuneet, mutta ovat usein jopa organisaation 
sisällä eritasoisia, niiden tasoa ei valvota ja jopa heikotkin suunnitelmat hyväksy
tään. Projektien sisältö sisäistetään myös paremmin, kun projekti on jaettu pienem
piin kokonaisuuksiin. Yleisenä piirteenä niin projektinhallinnalle kuin pankkien 
muillekin sovelluksille on ollut siirtyminen tuotekeskeisyydestä asiakaskeskei
syyteen ja se on myös osaltaan vaikuttanut tietojärjestelmien laadun parempaan 
ennustettavuuteen ja loppukäyttäjien tyytyväisyyden kasvamiseen.

Projektien hallinta käytännössä hoidettiin pankeissa hyvinkin eri tavoin. Eräässä 
pankissa projektisuunnitelmat oli mahdollista tehdä joko tekstinkäsittelylaitteel- 
la tai projektinhallintaohjelmistolla, eli käyttäjälle annettiin vapaus valita suunni
telmien tuottamistapa. Toisessa pankkiryhmittymässä kaikki suunnitelmat tehtiin 
projektihallintaohjelmiston avustuksella ja kolmannessa tärkeimpänä pidettiin 
edellä mainittua A4-esitystapaa. Itse projektihallintaohjelmistoja oli jokaisessa 
haastatellussa pankkiryhmittymässä useita kappaleita, mutta niiden nykyistä 
hyväksikäyttöä ja tarpeellisuutta ei ollut tutkittu. Voitanee myös todeta, ettei 
millään pankkiorganisaatiolla ollut kokonaisvaltaista projektinohjausjärjestelmää.

Nykyhetken ongelmat

Resurssien hallinta tuottaa suuria vaikeuksia: miten saada oikeat ihmiset teke
mään oikeita asioita ja mieluiten 100%:n kuormituksella? Resurssien ohjaukseen 
liittyy myös henkilökustannusten kasvu ja sen lisäksi yleiset kustannuspaineet 
pankkien atk-toimintaa kohtaan. Projektityöskentelyjä projektikulttuurin puuttu
minen koettiin myös ongelmallisiksi. Projektipäälliköiden tietotaitoa tulisi kasvat
taa projektinhallinnan, atk:n ja liiketoiminnan tietämyksellä. Projektien johtami
nen on yhä edelleen pitkälti toteavaa eikä projekteja osata keskenään priorisoida, 
vaan yritetään tehdä kaikkea. Projektiseurannan puutteellisuus, poikkeamatieto- 
jen huono ja myöhäinen hyväksikäyttö ja ohjaamisen vaikeus kriisitilanteessa 
yhdessä yleisen optimismin kanssa vaikeuttavat entisestään projektityöskentelyn 
tavoitteiden saavuttamista.
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6.3 Kehityksen painopisteitä

Haastateltujen mielestä pankkien tulisi pyrkiä yhä lyhyempiin ja pienempiin 
projektikokonaisuuksiin toisaalta niiden helpomman hallittavuuden kannalta ja 
toisaalta projektipäälliköillä olisi mahdollisuus oppia "kantapään kautta" no
peammin. Projektitoiminnassa tulisi käyttää enemmän hyväksi riskianalyysejä ja 
entä-jos-simulointeja. Projektikulttuuria täytyisi myös kohottaa välineiden edel
lyttämälle tasolle. Tietojärjestelmille ja niiden ominaisuuksille kaivattiin myös 
enemmän hintalappu-ajattelua samoin kuin sovelluksien tuotteistamista ja stan
dardointia. Projektien ohjauksen tulisi olla jatkuvaa toimintaa (sormi valtimolla) ja 
siinä tulisi hyödyntää liipaisinajattelua toleranssien suhteen (toleranssien ylitys 
aikaansaa tietyn toimenpiteen). Muutaman haastateltavan mielestä projekteille 
tulisi saada yleiskäyttöiset projektipäälliköt, jotka keskittyvät projektien johtami
seen oli projektina sitten "talonrakennus" tai tietojärjestelmäsuunnittelu. Lisäksi 
pidettiin tärkeänä modulaarista etemistapaa tietojärjestelmäkehityksessä ja lop
putuloksen kannalta olennaisten käyttäjien mukaanottamista järjestelmien mää
rittelyyn.
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7. Case KOP

7.1 Taustatietoja

ATK-työtä tehdään KOP:ssa joko projekteina, erillis- tai linjatehtävinä. Yhtäaikai
sia hankkeita on keskimäärin noin 80 kappaletta ja henkilöresursseja niihin sitou
tuu runsaat 300 henkilöä. Vuositasolla laskettuna henkilötyön kustannukset ovat 
projektien osalta noin 36 Mmk, erillistehtävien osalta noin 34 Mmk ja linjatehtävien 
osalta noin 94 Mmk. Yhteensä ATK-työn kustannukset ovat siis noin 180 Mmk, 
josta linjatehtävien osuus on lähes 60%.

Pääongelmana oli esitutkimushetkellä vuonna 1988 kesäkuussa lukuisat ja yhtäai
kaiset niukoista henkilöresursseista kilpailevat hankkeet. Niiden suunnittelu ja 
priorisointi sekä parhaiden mahdollisten henkilöiden valinta niihin oli vaikeaa. 
Usein hankkeen resurssin ylikuormitus havaittiin vasta hankkeen ollessa jo käyn
nissä, jolloin hanke myöhästyi ko. resurssin tehtävien osalta tai resurssia jouduttiin 
vaihtamaan kesken hankkeen. Tiivistetysti sanottuna moniprojektitilanteen hal
linta, suunnittelu ja ohjaus oli pulmallista.

Myös hankkeiden suunnittelussa oli puutteita, esim. liian paljon selkeästi projek
teina toteutettaviksi kuuluvaa työtä tehtiin linjatehtävinä, koska kustannukset 
"hävisivät" siihen paremmin. Tähän oli syynä työn suunnittelua tukevan ja 
ohjaavan apuvälineen ja yleisen "yrityskulttuurin" puute.

Historiatietojen keruu ja etenkin niiden hyödyntäminen oli työnsuunnittelun ja 
-ohjauksen silloisella apuvälineellä, PROJON-valmisohjelmistolla, hankalaa tai 
mahdotonta. Osaksi tämä aiheutui myös puutteellisista ja tarkkuustasoltaan eri
laisista projektisuunnitelmista. PROJON-ohjelmisto ei myöskään mahdollistanut 
entä - jos - kyselyjen tekoa. Näin ollen projektin ja niiden muodostaman kokonais
tilanteen riskien vaikutuksia aikatauluun ja kustannuksiin ei kyetty havaitsemaan.

PROJON-ohjelmiston raportointiominaisuudet, käyttöliittymä ja kyselynäytöt oli
vat vanhanaikaisia ja kankeita. Lisäksi raportit olivat eräajopohjaisia ja ne täytyi 
tilata ohjelmiston vastuuhenkilöltä. Oli myös havaittu, että suurin osa käyttäjistä 
osasi ainoastaan heikosti tai välttävästi käyttää järjestelmää. Ohjelmiston käyttö- 
neuvonta tapahtui puhelimitse, koska kirjoitettua käyttöohjetta ei ollut.

Esimiehet, esim. jaosto- ja ryhmäpäälliköt käyttivät PROJON:ia vähän, koska 
ohjelmiston käyttö oli hankalaa ja siitä saatavat hyödyt olivat vähäisiä. PROJON:in 
tietokannat olivat DL1-kantoja. Yleisenä ongelmana oli tietokannan tiedostotilan 
pirstoutuminen, joka näkyi käyttäjälle kasvaneena vasteaikana. Vuonna 1988
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tietokanta uudelleenorganisoitiin kaksi kertaa vuodessa. Keskimääräinen vasteai
ka vuoden 1988 tammikuu-huhtikuu välisenä aikana oli ollut noin kaksi ja puoli 
sekuntia vaihdellen noin yhdestä sekunnista kahdeksaan ja puoleen sekuntiin. 
Vastaavana aikana keskimääräinen transaktioiden lukumäärä oli ollut noin kol
metuhatta kappaletta.

7.1.1 Ongelmakenttä KOP:n atk-kehitysprojekteissa

Osittain projektien ongelmia käsiteltiin jo edellä, mutta nyt jako tehdään resurs- 
sienohjauksen, aikatauluohjauksen ja yleisen projektinohjauksen ongelmien välil
le. Lisäksi tarkastellaan tekniikan ja välineiden aiheuttamia vaikeuksia kehitys
työssä. Ongelmakentän analyysi perustuu vuonna 1988 tehtyyn esitutkimukseen.

Resurssiohjaus

- Asiantuntijoiden asiantuntemus on kapea-alaista.

- Resurssien allokointi hankkeisiin on vaikeaa. Hanketta perustettaessa pro
jektipäällikön tai linjaesimiehen on vaikea löytää vapaita sopivia henkilöi
tä hankkeeseen.

- Projektin resurssit ovat osa-aikaisia ja eivät sitoudu työhön.

- Käyttäjien asenne on negatiivinen ja välinpitämätön järjestelmän määritte
ly- tai käyttöönottovaiheessa. Käyttäjät eivät tiedä omia tarpeitaan.

- Projektijohdon toiminta on tehotonta. Monessa projektissa projektijohtaja 
on nimellisesti mukana.

- Resurssiarvioiden teko nykyisillä arviointimenetelmillä on vaikeaa.

- Toteutusprojektien projektiryhmät ovat liian suuria.

- Projekteihin on varattava resursseja koulutuksen ja ohjeistuksen laadintaa 
varten.

- Linjaesimiehen on vaikea seurata ja ohjata alaistensa kuormitusta.
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Aikatauluohjaus

- Projektisuunnitelmat ovat epärealistisia, mm. projektien aikataulut ovat 
epäuskottavia.

-Yhden projektin myöhästyminen viivästyttää ja haittaa muita projekteja.

- Vaihtoehtoisten hankkeiden priorisointimahdollisuus ohjelmallisesti puut
tuu. Monihanketilanteen hallinta on vaikeaa.

- Edeltävien vaiheiden tai projektien työn laatu on toisinaan heikko.

Yleinen projektinohjaus (karkea taso)

- Projektien välinen koordinointi ja tiedonkulku ei toimi. Projektien välinen 
vastuujako on epäselvä. Myöskään vastuujako projektin sisällä ei ollut 
yksiselitteinen.

- Päätöksenteko projekteissa on hankalaa ja liian byrokraattista. Projektipääl
likkö ei uskalla tai ei voi tehdä itsenäisiä päätöksiä.

- Projektien historiatietoja ei pystytä hyödyntämään.

- Projektisuunnitelmat joudutaan pahimmassa tapauksessa tekemään kol
meen kertaan, ensin paperilla käsin, sitten taulukkolaskentaohjelmalla ja 
tämän jälkeen suunnitelma on talletettava vielä PROJON:iin.

- Projektisuunnitelmat ovat epäyhtenäisiä.

- Hankkeiden raportointi on epätäsmällistä ja epäyhtenäistä ja raportoinnis
sa käytetään eri termejä kuin suunnittelussa.

Tekniikka

- Ohjelmankehitys-ja tuotantoympäristön versioiden muutokset aiheuttavat 
projekteille lisää töitä. Lisäksi versioiden vaihdosten tiedotus on huonoa.

- IBM-käyttövaltuuksien perustaminen/saaminen projektiryhmälle on vai
keaa.

- Ympäristö on vaikea ja monitahoinen; DB2-IMS-TH-TK-KJ-PJ-3270-ATJ- 
MTJ-CICS
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- Työvälineet puutteellisia tai epätarkoituksenmukaisia, esim. MikroMikko2- 
IBM-yhteys on hidas, oheiskirjoittimia on liian vähän, projektisuunnittelun 
apuväline puuttuu.

7.1.2 Tavoitteet tulevalle järjestelmälle

Uudelle järjestelmälle asetetut tavoitteet projektiensuunnittelun osalta perustui
vat paljolti edellä esitettyyn ongelmakenttään. Järjestelmän toivottiin myös kehit
tävän henkilöstön yleistä tietoutta projektien suunnittelusta ja ohjauksesta, henki
löiden kuormituksesta, resurssien allokoinnista ja ohjauksesta. Tavoitteenasetan- 
nassa korostuivat seuraavat kokonaisuudet:

- Kyky priorisoida vaihtoehtoisia hankkeita suorittamalla entä-jos-analyyse- 
jä hankkeiden muodostamassa kokonaistilanteessa.

- Kyky tallettaa ja hyödyntää hankkeiden historiatietoja.

- Johdon ja linjaesimiesten nykyistä parempi tietoisuus resurssien kuormi
tustilanteesta, kuormituksen tasauksen vaikutuksista eri ratkaisutavoilla ja 
yleisestä pitkän tähtäimen resurssitarpeesta.

- Kyky tehdä hankkeille yhtenäiset projektisuunnitelmat, uskottavat aikatau
lut, kustannusarviot ja raportoida täsmällisesti ja yhtenevästi käyttäen 
samoja termejä kuin suunnittelussa.

- Kyky havaita ongelmat niin varhain, että tilanne voidaan vielä korjata.

- Kyky tietää ja tiedostaa hankeen tehtävien riippuvuudet ja pelivarat sekä 
myös hankkeiden keskinäiset riippuvuudet.

- Kyky automaattisesti tuottaa resurssien henkilökohtainen työsuunnitelma 
hankesuunnittelun yhteydessä. Työsuunnitelman on oltava helposti tarkas
tettavissa ja viikkoraportin eli tehdyn työn tallennuksen on oltava helppoa.

Valittavalle ohjelmistolle asetettiin useita ominaisuuskriteereitä, joista voidaan 
mainita avoimuus, DB2-tietokantatuki, helppokäyttöisyys ja selkeys. Ohjelmiston 
tulisi myös kyetä suoriutumaan seuraavista tehtävistä:

- hankkeiden yhdistäminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja entä-jos-ana- 
lyysien suorittaminen em. kokonaisuuksien ja erillisten hankkeiden koh
dalla
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- hankkeeseen sopivien henkilöiden etsiminen TTY:n (Tieto tekniikkayksi- 
kön) henkilörekisteristä

- oman tai alaisen työtilanteen raportoiminen ja tarkastaminen paikasta riip
pumatta

- hankkeiden historiatietojen tallettaminen ja hyödyntäminen niitä analysoi
malla ja tulostamalla tietoja vapaasti ryhmiteltynä

- toimintaverkon laskeminen ja tulostaminen myös hanketasolla

- "pakottaa" käyttäjä raportoimaan samoin termein kuin mitä suunnitelmas
sa on käytetty.

7.1.3 Esitutkimuksen lopputulos

Esitutkimukseen kuului useiden projektihallintaohjelmistojen vertailu, jossa etsit
tiin tarkoitukseen parhaiten sopivaa välinettä. Ohjelmistojen ominaisuudet pis
teytettiin ja niille suoritettiin tarkat kannattavuus- ja riskitarkastelut, joiden jäl
keen valittiin Artemis hajautetun projektihallintajärjestelmän toteutusvälineeksi. 
Järjestelmän kokoonpanon suunniteltiin muodostuvan tarvittavasta määrästä Ar
temis 2000-sovelluksia, Artemis 9000-sovelluskehittimestä tarvittavin käyttöoi
keuksin ja Artemis PC-Link-ohjelmis tos ta.

Artemis 9000 on IBM-suurkoneissa joko VM- tai MVS-käyttöjärjestelmien alla 
toimiva neljännen sukupolven sovelluskehitin. Artemis 2000 on vastaava sovellus- 
kehitin, joka toimintaympäristönä ovat IBM PC-yhteensopivat mikrotietokoneet. 
Alun perin niiden kehittäminen on lähtenyt liikkeelle projektien ohjaus- ja ajanhal
lintajärjestelmien tarpeista. Kyseiset ominaisuudet ovat edelleen Artemis-sovel- 
luskehittimien vahvoja puolia. Artemiksessa on oma relaatiotietokantajärjestelmä 
ja se sisältää valmiit funktiot tiedonsiirtoon DB2-tietokantaan. Artemis PC-Link- 
ohjelmisto on keskuskoneella eli Artemis 9000:n yhteydessä toimiva linkkiohjel- 
misto keskuskoneen ja mikrotietokoneen välillä.
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7.2 Suunniteltu järjestelmä

Suunniteltu järjestelmä on esitetty kuvassa 13. Luonteeltaan työnjohdon tukijärjes
telmä on hajautettu järjestelmä. Yksittäisten toimenpiteiden ja projektien suunnit
telu ja ohjaus tapahtuu käyttämällä verkkopalvelijakoneessa toimivaa projekti- 
suunnitteluohjelmistoa, Artemis 2000-sovellusta verkkoon kytketyltä työasemal
ta. Verkkoon kytketyt työasemat ovat verkon ja gateway-koneiden välityksellä yh
teydessä toisiin verkkoihin ja keskuskoneeseen. Tehdyn työn raportointi tapahtuu 
keskuskoneyhteydellä. Toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä syntyvä voima
varojen panostarve siirretään asianomaisten voimavarojen työnsuunnitelmaan 
keskuskoneelle ja DB2-tietokantaan Artemis 9000:n avulla. Toimenpiteisiin koh
distuvat tehdyt työtunnit siirretään keskuskoneelta verkkoon ja siellä toimenpide- 
tunnuksen mukaisen toimenpiteen toteumiksi. Lisäksi Artemis 9000:a käytetään 
tiedonsiirtoon yhdessä Artemis PC-Link:n kanssa verkosta keskuskoneen DB2- 
tietokantaan ja päinvastoin sekä keskitettyyn johdon raportointiin, moniprojekti- 
tilanteen hallintaan sekä projektien historiatietojen tallentamiseen ja käsittelyyn.

Gateway

Keskuskone (IBM)

Tarvittavat ohjel
mistot: CSP, Arte- 
mis 9000 ja Arte- 
mis-PC-Link

Л

DB/2
Verkkopalv.
Artemis
2000-sov.

IBM PS/2 
malli 70

Työasema

IBM PS/2

Työajan raportointi 

Työasema

1 1Г
3270-pääte

Työajan raportointi 

Työasema

Ar-hpmi <:
PC-Link T______I
IBM PS/2

Toimenpiteiden 
suun. ja ohjaus

Kuva 13. Hajautettu työnjohdon tukijärjestelmä
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Syntyvän järjestelmän etuina pidettiin mm. seuraavia seikkoja:

-Käyttö mahdollista IBM-3270-yhteydellä.
-Tietokannat voivat olla DB2-kantoja, jolloin keskitetyn toimihenkilörekiste- 
rin käyttö olisi mahdollista.

-Projektisuunnittelun ja tehdyn työn raportoinnin yhdistäminen, jolloin 
toteumat saadaan automaattisesti projektisuunnitelmaan. Tällöin projekti
suunnitelma päivittyy ja sillä on ohjaava vaikutus projektin lopputulok
seen.

-Yhtenäiset tietojärjestelmien rakentamismallin (STEMMA) mukaista vaihe- 
ja tehtäväjakoa noudattavat projektisuunnitelmat sekä suunnittelun ja 
seurannan tapahtuminen samoin termein.

Järjestelmän eräänä tavoitteena oli tehostaa toimintaa vähintään yhdellä prosent
tiyksiköllä, jotta hankitun tietojärjestelmän takaisinmaksuajaksi saataisiin alle 
vuosi. Tehostuminen muodostui seuraavista komponenteista:

- paremmat, realistisemmat ja yhdenmukaisemmat projektisuunnitelmat
- suunnittelun ja raportoinnin tapahtuminen samoin termein, jolloin välte
tään väärinkäsitykset

- suunnittelu vie vähemmän aikaa, koska projektipäälliköillä on tekstinkäsit
telyä/ taulukkolaskentaa parempi väline käytössään

-projektipäällikön tietoisuus oman projektinsa tilanteesta nykyistä parempi,
-linjajohdon, jaosto- ja osastopäälliköiden sekä yksiköiden että toimintojen 
johdon tietoisuus eri hankkeiden välisistä riippuvuussuhteista ja niiden ai
heuttamasta resurssitarpeesta

-johdon strategisen suunnittelun helpottuminen.

7.3 Tämänhetkinen järjestelmä

Suunniteltuun järjestelmään (kuva 13) ehti vuoden aikana tulla muutamia teknisiä 
muutoksia, jotka ovat olennaisia nykyjärjestelmän kannalta. Artemis 2000-järjes- 
telmä muutettiin Artemis 7000/386-järjestelmään, joka perustuu 386-suorittimella 
toimiviin mikrotietokoneisiin ja Artemis PC-Link-ohjelmiston tilalle muutettiin 
token ring-verkon vaatimusten vuoksi IBM 3270-emulaattori, jossa on APLiin 
(Application Programmer's Interface) perustuva tiedoston siirto. Muilta teknisil
tä osiltaan järjestelmä on suunnitelmien mukainen.
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KOP:n keskitetty henkilötyön ohjausjärjestelmä (IBM-keskuskoneeseen ja DB2- 
kantaan perustuva järjestelmä) koostuu neljästä eri kokonaisuudesta:

- työnsuunnittelu-
- yleistoiminnot-
- työjohdon info- ja
- työajan raportointi-sovelluksesta.

Sovelluksista kolme ensinmainittua on Artemis-sovelluskehittimellä toteutettavia 
ja neljännen sovelluksen toteutusväline on Telon-sovelluskehitin. Järjestelmän 
painopiste on työsuunnittelu-sovelluksessa, joka on kokonaisuuden kannalta 
merkittävin ja laajin. Työnjohdon info-sovellusta ei työssä ole käsitelty, koska se 
toteutetaan vasta myöhemin. Järjestelmän rakenne on esitetty kuvassa 14 .

Työnsuunnittelu 
ja -ohjaus

Yleistoiminnot- 
sovellus (TSO)

Työnjohdon info- 
sovellus (TSO)

Työnsuunnittelu 
sovellus (TSO)

Kuva 14. Keskitetyn henkilötyön ohjausjärjestelmän sovellukset
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Sovellukset perustuvat hierarkkiseen ajattelutapaan, jossa pisimmän aikajänteen 
muodostaa hanketaso. Hankkeiden alapuolella ovat työkohteet (projektit), joissa 
on edelleen vaiheita ja vaiheet koostuvat yksittäisistä tehtävistä. Hanketason 
käsittely on ainoastaan yleistoiminnot-sovelluksessa ja työnsuunnitteluso velluk- 
sessa keskitytään työkohteen suunnitteluun ja ohjaukseen. Yleistoiminnot-sovel
luksessa perustetaan työkohde ja nimetään sille projektipäällikkö. Kun projekti
päällikkö on nimetty, saa ainoastaan ko. projektipäällikkö työkohteen suunnitelta- 
vakseen oman käyttäjätunnuksen tallentamalla. Työkohteen suunnittelu tapahtuu 
projektipäällikön henkilökohtaisessa työalueessa (Artemiksen id-alue).

7.3.1 Yleistoiminnot-sovellus

Keskitetyn henkilötyön yleistoiminnot-sovelluksella tarkoitetaan työnsuunnitte
lua ja-ohjausta tukevan DB2-kantaan perustuvan työkohdehis toriakannan tallen
nus-, päivitys-ja raportointitoiminnot mahdollistavaa sovellusta. Lisäksi sovellus 
sisältää systeemi työmallin ylläpidon sekä laskutusjärjestelmän tarvitseman pe- 
räkkäistiedoston muodostuksen että työkohteiden ryhmittelyn hankkeisiin.

Yleistoiminnot-sovelluksella ylläpidetään sellaisia historiakannan tietoja, joita 
työnsuunnittelu- ja työraportointisovellukset eivät tuota automaattisesti. Sovellus 
mahdollistaa toiminnot työkohteen avaamiseen ja poistamiseen sekä sellaisten 
työkohdetietojen tallentamiseen, jotka eivät automaattisesti muodostu työnsuun- 
nittelusovelluksesta. Tällaisia tietoja ovat esim. työkohteen viimeisen kuukausira
portin ilmestymispäivämäärä, työkohteen työmääräarvion (FPA) tulos ja tekijä, 
työkohteen riskiarvion (SBA) tulos ja tekijä jne. Kaikki tallennetut tiedot käyttäjä 
voi varmentaa tallennuksen jälkeen tallennustarkisteraporttien avulla: raportit 
sisältävät käyttäjän tallentamat tiedot eli mitään tiedon prosessointia niitä varten 
ei tehdä. Yleistoiminnot-sovelluksen valikkorakenne on liitteessä 1.

Käyttäjäympäristöt

sovelluksessa. Käyttäjäympäristön luonti tapahtuu keskitetysti yleistoiminnot-
sovelluksen avulla. Käyttäjä tallettaa projektipäällikön sukunimen ja saa näkyviin
sä keskitetystä toimihenkilörekisteristä kaikki ne henkilöt, joilla on ko. sukunimi 
tai joiden sukunimessä on osana käyttäjän tallettama sukunimi. Käyttäjä valitsee 
haluamansa henkilön ja systeemi perustaa ko. henkilölle käyttäjäympäristön. 
Valinnalla käyttäjien selailu yleis toiminnot-sovelluksen käyttäjä pystyy selaile
maan käyttäjiä ja näkemään, mikä työalue on allokoitu kullekin projektipäälliköl
le. Siirtyminen käyttäjäympäristöön mahdollistaa mas ter-käyttäjän siirtymisen 
haluamaansa työalueeseen esimerkiksi muuttamaan parametrimäärityksiä tai li
säämään työaluekohtaisia määrittelyjä.
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Työkohteen perustaminen

Työkohteen avaamisella tarkoitetaan työkohdetunnuksen antamista ja talletta
mista sekä työkohteen tietojen käsittely vai hiuksien myöntämistä. Työkohteen 
suunnittelu työnsuunnittelusovelluksella ei ole mahdollista ennen kuin työkohde 
on avattu eikä sitä voi käsitellä muu kuin valtuuden saanut henkilö. Valtuuden tar
kastamisessa käytetään IBM-käyttäjätunnusta.Työkohteen perustaminen (avaa
minen) tapahtuu varsinaisesti työkohteen perustiedoissa, jossa annetaan työkoh
teelle tunnus, nimi, päällikkö ja johtaja (pakollisia tietoja). Työkohdetta avattaessa 
sovellus tarkistaa, ettei kyseistä työkohdetunnusta ole olemassa. Jos työkohde on 
jotakin olemassa olevaa systeemityötyyppiä, tulee myös tyypin tunnus tallettaa. 
Lisäksi työkohdetta perustettaessa päätetään työkohteen toteutusympäristö eli 
laitteisto, millä ko.projekti toteutetaan.

Työkohdehistoriatiedot

Sovelluksen kustannukset ja budjetti-valinta mahdollistaa suunniteltujen-, toteu
tuneiden- ja budjetoitujen kustannusten selailun ja tallennuksen työkohteittain. 
Kustannustasoina on eroteltu henkilötyö-, hankinta-, kone- ja kokonaiskustan
nukset. Työkohteen päivämäärien talletuksessa annetaan työkohteeseen liittyvää 
päivämäärätietoa, kuten alkuperäiset, suunnitellut ja toteutuneet alku- ja päätty
mispäivämäärät, tehtäväksiannon päivämäärä, suunnitelman hyväksymispäivä- 
määrä, loppuraportin hyväksymispäivämäärä ja viimeinen raportointipäivämää- 
rä. Alkuperäinen ja suunniteltu kesto lasketaan niitä vastaavista päivämääristä. 
Muita sovelluksessa olevia historiatietoja ovat työkohdetta koskevat toimintopis- 
te- (FPA, Function Point Analysis) ja riski tiedot (SBA, sårbarhetsanalys). Historia- 
tietoihin voidaan sisällyttää vielä työkohteen muutos tiedot, jossa yleistoiminnot- 
sovelluksen käyttäjä näkee, kuinka monta kertaa projektipäällikkö on muuttanut 
projektinsa suunniteltua kestoa ja kustannuksia

Hankkeet

Hankkeen perustiedoissa on mahdollista selata/muuttaa vanhoja ja tallettaa uusia 
hankkeita. Hankkeen perustietoja ovat mm. tunnus, nimi, vastuuhenkilö, luokka, 
alku- ja loppupäivämäärä. Hankkeen työkohteet-valinnassa kiinnitetään työkoh
teet hankkeisiin: sekä työkohteen että hankkeen tulee olla määritelty ennen tallen
nusta. Hankkeen työkohteille voi määritellä myös riippuvuuksia valinnan työ- 
kohderiippuvuudet alla.

Yleistiedot

Yleistoiminnot-sovelluksella määritellään järjestelmään systeemityömalli ja yllä
pidetään sitä. Systeemi työmallin määrittely sisältää systeemi työtyyppien tunnuk-
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sien ja nimien, malliin kuuluvien vaiheiden ja tehtävien tallentamisen lisäksi 
systeemityötehtävien riippuvuuksien asettamisen.
Seurantaryhmätyypeissä tallennetaan seurantaryhmätunnus ja sitä vastaava seu
rantaryhmän nimi. Toimihenkilönimiketiedoissa selataan/muutetaan ja tallete
taan toiminimiketunnuksia, -nimiä ja niitä vastaavia hintoja. Toiminimikkeen 
hinnan yksiköksi on asetettu mk/h. Kun toiminimike on määritelty, voidaan 
seuraavalla valinnalla määritellä toimihenkilö-toiminimikepareja eli kustannus
laskennan kannalta kohdistetaan kullekin resurssille tietty toiminimi (esim. suun
nittelija, sihteeri) ja toiminimen mukainen kustannus.

Tehtävätyypit-valinnan alla selataan/muutetaan ja talletetaan tehtävätyypin 
tunnus-, nimi- ja hintatietoja. Hinnan yksiköksi on asetettu mk. Tehtävätyyppitie- 
toja käytetään kustannuslaskennassa suunniteltuja kustannuksia laskettaessa.

Laskutustiedosto-valinta muodostaa työpanos- ja hanketiedoista kiinteämittaisen 
peräkkäistiedoston laskutusjärjestelmään.

7.3.2 Työnsuunnittelusovellus

Keskitetyllä henkilötyön työnsuunnittelusovelluksella tarkoitetaan noin 120:11e 
tietoteknisen kehitystyön esimiehelle tarkoitettua sovellusta. Sovellus korvaa 
nykyisen PROJON-järjestelmän työnsuunnitteluosuuden tehostaen ja helpottaen 
työnsuunnittelua ja suunnitelman hyödyntämistä työn ohjauksessa. Uusina piir
teinä sovellus mahdollistaa mm. riippuvuuksien syöttämisen tehtävien välille ja 
näin muodostuvan toimintaverkon laskennan kuin myös työkuorman aika- ja 
resurssirajoitteisen tasauksen sekä graafisen raportoinnin.

Työnsuunnittelusovellus on toteutettu TSO-osituskäyttöjärjestelmän alaisuuteen 
Artemis 9000:11a. Sovellus hyödyntää DB2-kannassa olevaa toimihenkilörekisteriä 
ja organisaatioyksikkörekisteriä sekä muita projektin puitteissa DB2-kantaa luota
via rekistereitä ja tauluja.

Sovelluksen käyttöliittymä on, kuten yleistoiminnot-sovelluksen, merkkipohjai
nen ja se pohjautuu Arteniksen valikkoikkunoihin. Valinta tapahtuu nuoli- ja 
enter-näppäimien välityksellä. Toimintonäppäimellä F3 pääsee valikkorakentees
sa edelliseen valikkoon ja F4:llä kaikkein ensimmäiseen valikko-ikkunaan. Ku
hunkin valintaan saa käyttäjä apua painamalla Fl:tä, joka aikaansaa 1-3-rivisen 
"helppi-ikkunan" avautumisen kuvaruudun alareunaan. Esimerkki sovelluksen 
käyttöliittymästä ja sen useista hierarkiatasoista on kuvassa 15.
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! KANSÄLLIS-OSAKE-PANKKI 27-MRR-1990 10.09 !
2 Keskitetyn henkilötyön suunnittelu ja ohjaus !

! Työkohde

> Työ i Työkohteen PG88JA !
! Työ !-----------------------------------------------------------------
! Pik ! Per 2 Suunnittelu !
! 1st > Suu !------ ------------------------------------------------
-------- ! Edi > Nyk ! Nykyinen/uusi suunnitelma

! Pää ! Seu !------
-------- 2 Sii > Läh

-------- 2 Las
! top 
! Hyv 
! Sii

+— Valhetiedot------------------------------------------------------------------------- +
2 Työkohteen valhetietojen käsittely, selaus ja tallennus. !
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Fl=Apu F3=Paluu ed. tasolle F4=Paluu ylimn. tasolle F9=Pikavalintaikkuna

Lähtötiedot

Valhetiedot 
Tehtävätiedot 
Riippuvuustiedot 
Kuormitustiedot

Kuva 15. Sovelluksen käyttöliittymä.

Toiminnan yleiskuvaus

Työnsuunnittelusovellus käsittää toiminnot yksittäisen työkohteen perustietojen 
(paitsi työkohdetunnuksen) tallentamiseen, työkohteen suunnitteluun, seuran
taan ja päättämiseen.

Työkohteen perustiedoissa talletetaan valitulle työkohteelle, joka on allokoitu 
kyseiselle projektipäällikölle yleistoiminnot-sovelluksella, taustatietoja mm. työ
kohteen maksajista, tilaajista, henkilöistä ja heidän saatavuuksistaan. Suunnittelu
toiminnossa suunnitellaan työ määrittämällä työkohteen vaiheet, tehtävät, resurs
sit ja kuormitukset. Suunnitelman tarkastelussa voidaan käyttää erilaisia graafisia 
ja tekstimuotoisia raportteja.

Työkohteen seurantatoiminnossa määritetään tehtävien jäljellä oleva kesto tai 
tehtävän todellinen/ennustettu päättymispäivämäärä ja luetaan DB2-kannasta 
tehtävän toteutunut työmäärä, joka on talletettu työraportointi-sovelluksella. 
Työkohteen ohjaustoimenpiteiden tueksi toiminnosta voidaan tulostaa useita 
erilaisia graafisia ja tekstimuotoisia tulosteita.

Työkohteen päättämistoiminnossa suoritetaan työkohteen loppulaskennat ja tu
lostetaan sen loppuraportit.

57



Tehtävien yleiskuvaus

Työnsuunnittelusovelluksen valikkorakenne on liitteessä 2. Sovelluksen päävali
kosta voidaan valita työkohteen valinta, työkohteen tuhoaminen, pikavalinta tai 
istunnon lopetus.

Työkohteen valinta tuo näkyviin kaikki projektipäällikön työkohteet työkohde- 
tunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Valinnan jälkeen käyttäjä voi tallettaa työ
kohteen perustietoja, suunnitella työkohdetta, päivittää ko. työkohteen edistyrniä 
tai päättää työkohteen.

Perustiedoissa talletetaan työkohdetta koskevat työkohde-, seurantaryhmä-, tilaa
ja- ja maksajatiedot sekä työkohteen henkilöiden allokointi. Työkohdetiedoissa 
voidaan työkohteelle antaa tietty systeemityötyyppi, jolloin työkohteelle kopioi
tuu kirjastosta tyypin mukaiset vaiheet, tehtävät ja riippuvuudet. Muita talletetta
via kenttiä ovat työkohteen johtaja, tila, toteutusympäristö ja arkistointitunnus. Jos 
yleistoiminnot-sovelluksessa on talletettu kyseisen projektipäällikön työkohteel
le tyyppi, tulostuu se ruudulle lukittuna kenttänä (output-kenttä), jota käyttäjä ei 
pysty muuttamaan. Vastaavantyyppinen kenttä on projektipäällikön nimi. Seu- 
rantaryhmätiedoissa määritellään seurantaryhmiin kuuluvat henkilöt. Seuranta- 
ryhmätunnuksen tulee olla määritelty yleistoiminnot-sovelluksessa ja henkilötun
nuksen oikeellisuus tarkistetaan toimihenkilörekisteristä.Tilaajatiedoissa tallete
taan työkohteen tilaajan kustannuspaikka ja maksajatiedoissa vastaavasti maksa
jan kus tannuspaikka ja lisäksi maksajan maksuosuus. Maksuosuudet eivät saa olla 
yli 100 prosenttia työkohdetta kohti. Henkilöiden allokoinnissa "kiinnitetään" 
henkilöt työkohteelle henkilöiden käyttäjätunnusten mukaan ja talletetaan henki
lön saatavuus prosentteina väliltä 0-100% (henkilön saatavuuden oletusarvona on 
80%).

Työkohteen suunnittelu-valinta koostuu kolmesta eri valinnasta: nykyinen/uusi 
suunnitelma, seurantatilatiedot pohjaksi ja siirto PAPU:sta (PAPU=Projektipäällikön 
APU, Artemis 7000-sovellus). Seurantatilatiedot pohjaksi-valinta kopioi (edellyt
täen, että sinne on aikaisemmin siirretty dataa) seurantatilan (kirjastosta) vaihe-, 
tehtävä-, riippuvuus- ja kuormitustiedot suunnitelman pohjaksi. Siirto PAPU:sta 
tuo käyttäjälle valitun työkohteen kaikki tiedot PC-Artemiksesta keskuskone- 
Artemikseen. Nykyinen/uusi suunnitelma-valinta vie käyttäjän varsinaiseen työ
kohteen suunnitteluun, jolloin uutena valintana aukeaa lähtötiedot, laskennat ja 
raportit-valikkoikkuna.

Lähtötiedoissa talletetaan työkohteen vaihe-, tehtävä-, riippuvuus- ja kuormitus- 
tiedot. Vaihetiedot-valinnan alla käyttäjä voi tallettaa tai muuttaa vaihetunnuksen, 
vaiheen nimen, vaiheen vastuuhenkilön, vapaaryhmän, vaiheen työkohteen mak
sajista poikkeavan maksajan ja sama toiminto vaiheen tilaajille. Vapaaryhmä-tieto
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antaa käyttäjälle mahdollisuuden ryhmitellä tietoja haluamansa kriteerin perus
teella. Vaiheen alku- ja loppupäivämäärät järjestelmä laskee analyysin yhteydes
sä tehtävätason päivämääristä.

Tehtävätietojen muutos/tallennus on paljolti samantyyppinen kuin vaiheiden 
tallennuskin. Esimerkiksi tehtävän poikkeavien maksajatietojen tallennus tapah
tuu täysin samalla tavalla kuin vaiheillekin. Tehtävän kesto annetaan päivissä. Jos 
tehtävä on tietyn yleis toiminnot-sovelluksessa määritellyn tehtävätyypin kaltai
nen, tehtävätyyppitunnus-kenttään talletetaan ko. tyypin tunnus. Tehtävätyyppi 
määrittelee tehtävälle tietyt suunnitellut kustannukset. Muita tehtävää tarkenta
via kenttiä ovat tehtävätunnus, tehtävän nimi, vaihetunnus, tehtävän vastuuhen
kilö, vapaaryhmä, tehtävän kesto, tuloskuvaus, tavoitealku- ja loppu. Tehtävien 
tallennuksessa tehtävät "sidotaan" edellä talletettuihin vaiheisiin. Tehtävän tulos- 
kuvaukseen voi vapaasti kirjoittaa tehtävään liittyvää yleistä informaatiota. Teh
tävätietojen tallennusnäyttö on esitetty kuvassa 16.

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 2-JCU-1990 4.16 pm
Työkohde PGB8JA FGB8 testi ja K.otto

Aikataulun tehtävien tallennus

Tehtävätunnus ________ Tehtävän nimi __________________________
Vaihetunnus ________ (Pakollinen tieto)

Tehtävän vastuuhenkilö ________ Tehtävätyyppitunnus ________
Vapaaryhmä ________
Tehtävän maksaja ____ Tehtävän tilaaja ____

Tehtävän tavoitealku ___________
Tehtävän tavoiteloppu ___________ Tehtävän kesto ___
Tehtävän tuloskuvaus ____________ _____________________________________

! Kentästä toiseen Paluu Ï
! <tab> tai nuolet <ENTER> tyhjän tietueen kohdalla !

Kuva 16. Tehtävätietojen tallennusnäyttö (selausnäyttö).

Työkohteen riippuvuuksien muutos/ tallennuksella tallennetaan tehtävien välisiä 
riippuvuustietoja. Riippuvuuden tyyppi voi olla FS (lopusta alkuun), FF (lopusta 
loppuun), SF (alusta loppuun) tai SS (alusta alkuun). Riippuvuuden viive voi olla 
joko positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku. Käyttäjän täytyy tallettaa edeltä
vän tehtävän tunnus, seuraavan tehtävän tunnus sekä niiden välisen riippuvuu
den tyyppi.
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Työkohteen tehtävien kuormitusten muutos/tallennuksella määritellään, ketkä 
henkilöt tekevät mitäkin tehtävää. Henkilöiden allokointi-valinnan alla henkilöt 
kiinnitettiin ainoastaan työkohteeseen, kun kuormitusten tallennuksessa kohdis
tus on tehtäväkohtainen. Talletettavia kenttiä ovat tehtävätunnus, henkilötunnus, 
kuormitus (tunneissa) ja kuormitustyyppi (total tai level).

Laskennat

Tehtäväverkon analysointi suorittaa verkon analysoinnin käyttäjän antaman las
kennan alkupäivän perusteella. Verkon analysointi laskee tehtävätason päivämää
ristä korkeamman tason eli vaiheiden ja työkohteiden alku-ja loppupäivämäärät. 
Analyysin jälkeen tulee ruudulle pikkuvalikko, josta on mahdollista joko selata 
analyysituloksia tai palata valikkoon. Jos analysointi ei onnistunut, kursori on 
oletusarvoisesti valinnan analyysitulosten selailu -kohdalla.

Tasauksista voi käyttäjä valita joko aikarajoitteisen tai resurssirajoitteisen tasauk
sen. Aikarajoitteisessa tasauksessa projektin päättymispäivämäärästä ei tingitä ja 
sen johdosta resursseilla saattaa esiintyä ylikuormia. Resurssirajoitteisen tasauk
sen idea on poistaa ylikuormat ja joustaa projektin päättymispäivässä.

Kuormituslaskenta laskee alku-ja loppupäivämäärien välisen ajan resurssikohtäi
set kuormitukset käyttäjän antamalla jaksolla käyttäen hyväksi analysoituja päi
vämääriä. Kuormitustiedot siirretään kuormituslaskennan yhteydessä työnsuun
nittelu-sovelluksen työpanos-tauluun, josta ne saadaan valikon valinnalla Siirto 
työraportointiin työraportointisovelluksen käyttöön.

Kustannuslaskenta laskee kustannukset tehtävittäin. Jos tehtävälle on annettu 
tehtävätyyppi, tyypin kustannuksia käytetään, jos taas tehtävätyyppiä ei ole 
annettu, lasketaan suunnitellut kustannukset kertomalla kuormitus ko. henkilön 
toiminimikehinnalla (jos useita henkilöitä tekee samaa tehtävää heidän kustan
nukset lasketaan tehtävittäin yhteen).

Raportit

Tekstimuotoiset raportit ovat joko tarkistus- tai suunnitteluraportteja. Tekstimuo
toiset raportit ovat ulkoasultaan samantyyppisiä, ainoastaan tulostettavat kentät 
ja niiden ryhmittelykriteerit ovat erilaisia eri raporteissa. Raportteja on mahdollis
ta joko selailla tai tulostaa haluamalleen tulostuslaitteelle.Tarkistusraportteihin 
kuuluvat tehtävien syöttötietolistaus ja työkohteen kalenterin listaus. 
Suunnitteluraportteihin kuuluvat seuraavat raportit: tehtävät resursseittain, teh
tävät vapaaryhmittäin, työkohteen vaiheet, tehtävien väliset vaiheet, tehtävät 
vaiheittain, tehtävät vastuuhenkilöittäin, tehtävien tuloskuvaukset ja henkilöiden 
kuormitus /saatavuus.
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Graafisia raportteja ovat tavoiteaikataulu, analysoitu aikataulu, tasattu aikataulu, 
toimintaverkon logiikka, kuormituskuvaaja, kustannuskuvaaja ja vaiheaikataulu. 
Valittuaan graafisen raportin saa käyttäjä ruudulle raporttitietojen käsittelyä 
koskevia kysymyksiä, kuten raportointijakson alku ja loppu, tulostetaanko tehtä
vien kuvaus ja halutaanko pysty- vai vaakakuva. Oletusarvoisesti kuva piirtyy 
kuvaruudulle, mutta käyttäjä voi myös tulostaa kuvan haluamalleen tulostuslait
teelle edellyttäen, että tulostuslaite on järjestelmään määritelty. Toimintaverkkoa 
tulostettaessa voi myös valita, haluaako kuvaan seliteosan ja kuvan aikaskaalattu- 
na vai ei. Kuormituskuvaajan voi tulostaa joko resurssikohtaisesti tai koko työkoh
teen osalta.

Hyväksyntä/siirto seurantatilaan siirtää käsitellyn työkohteen tiedot suunnittelu- 
tilasta seurantatilaan (kirjastoon). Kuvaruudulla näkyy myös tieto, milloin seuran
ta tilan tietoja on kyseisen työkohteen osalta viimeksi päivitetty. Toimenpide on 
siten käänteinen edellä esitellylle seuran ta tilatiedot pohjaksi-valinnalle.

Edistyminen/edistymätietojen päivitys.

Edistymätiedoissa voi tallettaa joko tehtävän jäljellä olevaa kestoa tai tehtävän 
toteutunutta työmäärää. Tehtävän jäljellä olevan keston päivitys voi tapahtua joko 
tehtävätunnusjärjestyksessä tai valitsemalla tehtävistä. Valitsemalla tehtävistä- 
valinta suoritetaan kirjoittamalla joku merkki valitun/valittujen tehtävien kohdal
le (picklist-ominaisuus). Valinnan tehtävän jäljellä oleva kesto voi päivittää tehtä
vän todellista alkamis- ja päättymisaikaa ja tehtävän jäljellä olevaa kestoa. Tehtä
vän toteutuneen työmäärän tallennusvalinta on varajärjestelmä työnraportointi- 
sovelluksesta tuleville tiedoille. Talletettavia kenttiä ovat tehtävä- ja henkilötun
nusten lisäksi toteutuneet tunnit ja jäljellä olevat tunnit.

Laskennat ovat identtiset niin edistymissä kuin suunnittelussakin lukuunottamat
ta kustannuslaskentaa, joka laskee toteutuneiden tuntien ( ja henkilöiden nimike- 
hintojen) perusteella myös toteutuneita kustannuksia. Kaikki graafiset raportit 
ovat samoja kuin suunnittelussakin, mutta tekstimuotoiset raportit ovat tyypilli
sesti suunniteltujen ja toteutuneiden kustannusten ja työn vertailua. Raportteihin 
liittyvien kysymysten osalta toteumaraportit ovat samantyyppisiä kuin suunnit
telussakin (selaus vai tulostus ja tulostukseen liittyvät tarkemmat kysymykset). 
Edistymäraportteja ovat toteutunut työ henkilöittäin, toteutuneet kustannukset 
henkilöittäin, jäljellä oleva työ henkilöittäin, suunniteltu / toteutunut työ tehtävit
täin, suunnitellut / toteutuneet kustannukset tehtävittäin, toteutunut työ vaiheit
tain, toteutuneet kustannukset vaiheittain, suunniteltu / toteutunut työ henkilöit
täin ja suunnitellut / toteutuneet kustannukset henkilöittäin.

Työkohteen päättämisessä on samat raportit kuin edistymien tallennuksessakin. 
Valinta historiatiedot DB2:een siirtää työkohteen tiedot DB2-kantaan.
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Työkohteen tuhoaminen on vastaava proseduuri kuin työkohteen valintakin. 
Tuhottava työkohde valitaan kaikkien työkohteiden joukosta. Valittuaan työkoh
teen käyttäjälle tulee vielä varmennuskysymys haluaako hän varmasti tuhota 
valitsemansa työkohteen. Jos vastaus kysymykseen on kielteinen, palaa käyttäjä 
takaisin valikkoruutuun valitse tuhottava työkohde. Jos todella haluaa tuhota 
työkohteen, valinta kyllä tuhoaa kaikki työkohteeseen liittyvät tiedot käyttäjän 
työalueesta, mutta ei työkohteeseen liittyviä historiatietoja.

Pikavalinta on helpottamassa ja nopeuttamassa melko hierarkkisen ohjelmiston 
käyttöä. Pikavalinnan avulla käyttäjä pääsee suoraan päävalikosta haluamaansa 
toimintoon (nopeammin kuin erikseen valikosta valitsemalla) esimerkiksi edisty- 
mien tallennukseen tai raporttien tulostukseen. Pika valikko-ikkunan saa näkyviin 
painamalla toimintonäppäintä F9. Kuvassa 17 on esitetty sovelluksen käyttöliitty
mä pikavalinta-ikkunan kanssa.

i KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 27-MRR-1990 10.38 !
! Keskitetyn henkilötyön suunnittelu ja ohjaus !

! Työkohde
= PIKAVALINTA =====================
¡ Valitse kursorilla ja <ENTER>

! Työkohteen valinta ! 01 Perustiedot
! Työkohteen tuhoaminen ! 02 Suunnittelu
> Pikavalinta < ! 03 Edistymä
! Istunnon lopetus f ! 04 Päätäntä

! 05
! 06
! 07
! 08
! 09
! 10
! 12

Suunnittelun lähtötiedot 
Suunnittelun laskennat 
Suunnittelun raportit 
Edistymätietoj en päivitys 
Edistymätietoj en laskennat 
Edistymätietoj en raportit 
Päätännän raportit

+— Valitse kursorilla ja <ENTER>---------------- +
! Valitse haluamasi toiminto kursorilla ja <ENTER>. !
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +
F3=Paluu

Kuva 17. Pikavalinta-ikkuna.

Istunnon lopetus-valinta lopettaa Artemis-istunnon ja poistaa käyttäjän sovelluk
sesta.
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8. YHTEENVETO

Atk-kehitysprojektien tehostaminen lähtee yrityksen nykytilan mahdollisimman 
tarkasta selvitystyöstä. Yrityksen käyttämät kehi tysvälineet ja kehittämisympäris- 
tö sanelevat paljoltikin sen, miten sovelluksia tehdään ja mitä tehdään missäkin 
vaiheessa (välineiden sanelema järjestys). Yrityksen tulee sisäistää oma atk-projek- 
tien kehitysprosessimallinsa ja tekniikkansa ennen kuin voidaan keskittyä varsi
naiseen projektin suunnitteluun. Kehitysprosessimallit muodostavat siis yritys
kohtaisen lähtökohdan atk-projektien suunnitteluun.

Suunnittelussa on olennaista tietää lopputulos, johon pyritään ja mistä osasista se 
koostuu. Lopputuloksen osituksen avulla voidaan järjestelmällisesti identifioida 
palaset atk-projektin tuloksessa. Projektin vaiheistus tähtää lopputuloksen osituk
sen palasien aikajärjestykseen laittamiseen siten, että projekti etenee tehtävien 
riippuvuuksien mukaisesti ja loogisesti oikein ja sen osatuloksia voidaan mahdol
lisesti hyödyntää jo ennen projektin lopullista valmistumista. Mutta pelkkä ositus 
ja vaiheistus eivät riitä hyvän projektisuunnitelman laatimiseksi, vaan ongelma
kentän pääkomponentteja ovat aina olleet ja tulevat jossain määrin myös aina

miottajättäminen. Työmääräarvioiden luotettavuutta pystytään huomattavasti 
parantamaan systemaattisia menetelmiä hyväksikäyttämällä (FPA, COCOMO), 
projektien historiatietoja keräämällä ja niitä hyödyntämällä, projektin tehtävien 
tarkemmalla osituksella ja arviointitoimintoa yleisesti kehittämällä. Projektin 
riskien ennakoimiseksi ja pienentämiseksi hyviä keinoja ovat esimerkiksi Barry 
Boehmin ehdottama riskilista ja sen ylläpito, tietty projektin riskien pisteytysme- 
netelmä (esimerkiksi SBA-projekti) tai prototyypityksen käyttö. Myös projektin 
riskikohteisiin voidaan vaikuttaa tarkoilla tehtävämäärityksillä ja historiatietojen 
huomioimisella.

Projektin ohjauksen tavoitteena on projektisuunnitelman toteuttaminen siten, että 
kustannus-, laatu- ja aikatauluvaatimukset saavutetaan. Pääperiaatteet atk-kehi- 
tysprojektien ohjauksessa ovat samoja kuin muissakin projekteissa, mutta atk- 
projektien painopiste on erilainen. Projektin ohjaus nojaa melko vahvasti projektin 
suunnittelun lopputuloksiin, kuten ositukseen, työmääräarvioihin ja tehtyihin 
riskiarvioihin. Ohjaus voidaan jakaa kolmeen merkittävään osaan: sisäiseen ja 
ulkoiseen ohjaukseen ja mittaukseen. Sisäisen ohjauksen tavoitteena on halutun 
lopputuloksen saavuttaminen ohjaamalla henkilöresursseja projektisuunnitelman 
mukaisesti, kun taas ulkoinen ohjaus kohdistuu projektista sen ulkopuolelle. 
Mittauksen avulla projektinohjaus saa tarvitsemaansa tietoa projektin edistymi
sestä. Atk-kehitysprojektien ohjaus voidaan edelleen vaiheistaa kuuteen osaan: 
edistymästandardien kehittämiseen, seuranta- ja raportointijärjestelmien luomi-
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seeni, tulosten mittaukseen, korjaavien toimenpiteiden aloittamiseen, palkitsemi
seen ja kurinpalautuksen antamiseen ja ohjauksen dokumentointiin.

Projektinhallinnan mahdollisuudet atk-kehitysprojektien tuottavuuden kasvat
tamiseksi ovat moninaiset, mutta suurin osa tuloksista saavutetaan tuloksen 
osituksen ja vaiheistuksen avulla käyttäen niitä yhdessä työmäärä- ja riskiarvioin- 
tien kanssa. Myös resurssienhallinta muodostaa merkittävän osuuden etenkin 
moniprojektiympäristössä. Vaiheiden tehostamisessa, ylimääräisten vaiheiden 
eliminoinnissa ja valmiiden palojen hyväksikäytössä avustavat mm. vastaavien 
projektien valmiit malliverkot ja projektin rajaaminen. Parhaaseen lopputulok
seen päästään useita projektienhallinnan mahdollisuuksia yhdistelemällä ja hyö
dyntämällä.

On kuitenkin ymmärrettävä, että projektienhallinta on vain osa atk-kehitysprojek
tien tehostamista. Muista ohjelmistoprojektien tehokkuutta kasvattavista tekijöis
tä voidaan mainita modernit ohjelmointikielet (4 GL, CASE), täysin integroidut 
ympäristöt ja sovellusalueiden paremmat tukijärjestelmät. Tarvitaan siis useiden 
atk-projektien osa-alueiden ja toiminteiden kiinteätä yhteistyötä, jotta ohjelmisto- 
kustannusten kasvua pystyttäisiin tehokkaasti hillitsemään.
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