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1 JOHDANTO 

Tämä on tutkimus Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon Heila-tietojärjestelmän toteutus- ja 

käyttöönottoprojektista asiakkaan eli Helsingin yliopiston näkökulmasta. Tutkimuksen 

vaikuttimena on ollut Matti Laitisen väitöskirjassaan esittämä toteamus siitä, että usein prosesseja 

tutkittaessa jää avoimeksi se, miten tapahtumat ovat edenneet (Laitinen, M. 1998, 1). Tämä 

tutkimus pyrkii vastaamaan haasteeseen tarkastelemalla laadullisesti kohdeprojektin tapahtumia 

ja etenemistä. 

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli luoda kertomus kohteena olevan projektin etenemisestä ja 

siihen vaikuttaneista tapahtumista. Toisena tutkimustehtävänä oli selvittää, minkälaisia ongelmia 

kohteena olevassa tietojärjestelmäprojektissa kohdattiin. Tämän tehtävän motiivina on ollut 

Helsingin yliopiston atk-osaston Hallinnon sovelluspalvelut -yksikössä käydyissä keskusteluissa1 

sekä kirjallisuuden2 ja tutkimusprosessin aikana myös lehtiartikkeleiden3 perusteella tehty 

havainto siitä, että tietojärjestelmäprojekteissa on törmätty ja törmätään jatkuvasti 

samankaltaisiin ongelmiin. 

Huomiona projektien ongelmista mainittakoon, että tiettyjen ongelmien kanssa saatetaan taistella 

pitkään, vaikka sama ongelma olisi toisessa projektissa ratkaistu – apua ei ehkä osata etsiä 

oikealta taholta. Ongelmien samankaltaisuus huomataan usein vasta jälkikäteen. Lisäksi ongelmia 

tarkastellaan usein melko yleisellä tasolla. 

Tutkimuksen avulla oli tarkoitus tuottaa luokittelu yhden projektin ongelmista. 

Etukäteisoletuksena oli, että ongelmat voivat liittyä yleisesti projektityöhön työn muotona, 

organisaation toimintatapaan, asiakas-toimittajasuhteisiin tai organisaation kykyyn säilyttää ja 

välittää tietoa. Tavoitteena oli löytää tutkimuskohteen taustaorganisaatiolle kehittämisaineksia 

tulevaa projektitoimintaa varten.  

                                                 

1 mm. Helsingin yliopiston Hallinnon sovelluspalvelut, laatukoulutus, 18.-19.6.2001 Tallinna 
2 esim. Forsman 1995; Niemi 1993; Hurme 1992; Saarinen & Sääksjärvi 1989 
3 Heikkinen 2002; Tuppurainen 2002 
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Heila-projektia hallinnoitiin yliopistolla hallinnon atk:n suunnitteluryhmän (nykyisin atk-osaston 

Hallinnon sovelluspalvelut) kautta. Tutkielman kirjoittaja on työskennellyt kyseisen yksikön 

alaisena tammikuusta 2000 alkaen. Heila-projekti oli tuolloin jo ylläpitovaiheessa eikä 

aikaisempaa henkilökohtaista suhdetta tähän projektiin ollut. Tietojärjestelmien kehitystyö on 

tullut tutuksi muiden projektien kautta. 

Tutkimusaineisto on Heila-projektin dokumentaatio vuosien 1994 – 1999 ajalta. 

Dokumentaatiokokonaisuus muodostuu projektin määrämuotoisista dokumenteista, kuten 

projektisuunnitelmista, projekti- ja johtoryhmien pöytäkirjoista, edistymiskatselmointiraporteista 

ja tilannekatsauksista, sekä muista dokumenteista kuten projektin henkilöiden välisistä säh-

köposteista ja järjestelmän käyttäjien kirjallisista kommenteista. Projektin dokumentaatiota 

säilytetään Helsingin yliopiston atk-osaston Hallinnon sovelluspalvelut -yksikössä. Näin ollen 

pääsy materiaaliin sekä lisätietojen saaminen projektissa mukana olleelta 

tietojärjestelmäpäällikkö Ari Heiskaselta on ollut mahdollista. 

Tutkimuksen raportointi etenee seuraavasti: toisessa luvussa käydään läpi tutkimuskohteen 

taustaa, ja yritetään tehdä lukijalle ymmärrettäväksi se konteksti, jossa tutkimuskohdetta on 

tarkasteltu. Luvussa 3 esitetään tutkimustehtävä ja tutkimusta ohjanneet kysymykset. Luvussa 4 

esitellään tutkimuskohteeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. Luvussa 5 käydään läpi tämän 

tutkimuksen viitekehyksen rakennusosia: tutkimuskohdetta kuvaavia piirteitä sekä projektin 

läpivientiin liittyvät kaksi mallia, joiden avulla tuloksia tarkastellaan. Luvussa 6 tarkastellaan 

aineistoa ja kertomuksellista kuvaamista, ja luvussa 7 niitä menetelmällisiä valintoja, joita tässä 

tutkimuksessa on tehty. Luvussa 8 esitetään tulokset ja luvussa 9 niitä tarkastellaan suhteessa 

aikaisempiin tutkimuksiin. Luvussa 9 käsitellään lisäksi luotettavuuskysymyksiä sekä 

jatkotutkimusehdotuksia.  

2 HEILA-PROJEKTIN TAUSTAA 

Tämän luvun tavoitteena on selventää tutkimuksen kohteena olevan projektin taustaa ja 

lähtökohtia.  

Tutkimuskohde on Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon Heila-tietojärjestelmän toteutus- ja 

käyttöönottoprojekti, joka toteutettiin vuosina 1994 – 1999. Heila-projekti oli yliopiston 
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mittakaavassa suuri tietojärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprojekti, jonka kanssa saman-

aikaisesti vietiin läpi henkilöstöhallinnon päätöksenteon ja tietojenkäsittelyn hajauttamiseen 

tähtäävä uudistus.  

Helsingin yliopiston henkilöstöhallintoa on hoidettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 1960-

luvulta lähtien. Henkilöstöhallinnon tietojenkäsittelyn kehittäminen eteni vuonna 1989, kun 

Helsingin yliopiston hallinnon atk-ryhmä teki ensimmäisen laajemman ehdotuksen, jonka seu-

rauksena vuonna 1990 käynnistettiin henkilöstöhallinnon kehittämishanke. Tässä vaiheessa 

uudistettiin muun muassa palkkatoimiston työn organisointi. Samanaikaisesti uudistettiin Heila-

järjestelmän edeltäjää henkilö- ja vakanssitietojärjestelmä Hevaa. Vuoden 1992 hallinnon-

uudistuksen seurauksena henkilöstöasioiden päätäntävaltaa haluttiin siirtää tiedekuntiin. 

(Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon työprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen 1994, 

1-3.) 

Vuoden 1992 lopussa käynnistettiin henkilöstöhallinnon työprosessien ja tietojärjestelmien ke-

hittämishanke, jonka tavoitteeksi asetettiin ratkaista muun muassa Heva-järjestelmän asema pro-

sessissa sekä tarkastella Helmi-ohjelmiston4 antamia mahdollisuuksia. Kehittämishankkeen 

tarkoituksena oli selvittää yliopiston henkilöstöhallinnon keskeiset työketjut ja niiden liittymät 

toisiinsa, sekä käytössä olevien tietojärjestelmien tuki työprosessille. Hankkeen tuloksena 

todettiin, että ”tietotekniikan ja toiminnan rinnakkaiselle kehittämiselle on oleellista, että uusia 

tietojärjestelmiä ei soviteta nykyisiin työprosesseihin, vaan koko työprosessia tarkastellaan ensin 

uudelleen. --- Hyötyjä kehittämisestä saadaan vasta kun pystytään kaikki organisaatiotasot ja 

yksiköt kattavaan työprosessin hallintaan”. Hankkeessa selvitettiin työnkulkuja johdon ja 

henkilöstön yhteistyössä esimerkiksi työnkulku- ja simulaatiopelien avulla, joissa kaikki 

työprosessiin vaikuttavat osapuolet olivat läsnä. (Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon 

työprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen 1994, 1-3.) 

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien suurimmiksi ongelmiksi todettiin niiden irrallisuus, tieto-

sisältöjen epäyhtenäisyys sekä erilaisten käsikortistojen suuri määrä. Myös ylläpito- ja kehittä-

misvastuu järjestelmistä oli hajaantunut eri osapuolille. Heila-järjestelmän edeltäjä Heva oli otettu 

                                                 

4 Heila-järjestelmä on osa silloisen VTKK:n Helmi-tuoteperhettä. 
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tuotantokäyttöön vuonna 1988. Hevan lisäksi henkilöstöasiain hoidossa käytettiin tekstin-

käsittelyohjelmia nimikirjojen tekoon sekä henkilökortistoja. Henkilökortistoja tarvittiin esi-

merkiksi henkilöön, palkkaussuhteeseen ja palkkaukseen liittyviä tietoja tarkistettaessa ikä- tai 

palvelusvuosilisistä, vuosiloma-asioista tai eläkeasioista päätettäessä. (Helsingin yliopiston hen-

kilöstöhallinnon työprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen 1994, 15.) 

Kehittämishankkeessa vertailtiin yliopiston tietovarastojen sisältöjä ja määriteltiin ohjelmien käyt-

tötarkoituksia sekä tietotarpeita. Vertailun tuloksena todettiin, että mikäli haluttiin säilyttää Hevan 

hyvät puolet, oli tarpeen ryhtyä määrittämään henkilötietojärjestelmää, joka täydentäisi silloista 

valmisohjelmatarjontaa. (Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon työprosessien ja 

tietojärjestelmien kehittäminen 1994, 16.) Markkinoilla ei ollut sellaista valmisohjelmistoa, joka 

olisi täyttänyt yliopiston henkilöstöhallinnon tietotarpeet. Uuden henkilötietojärjestelmän haluttiin 

palvelevan henkilöstöhallinnon päätöksentekoprosessia ja henkilöstöasiainhoitoa kaikilla 

organisaatiotasoilla. Sen avulla haluttiin seurata päätöksentekoprosessia ja tuottaa sen vaatimat 

asia- ja nimikirjat sekä erilaisia tilastoja ja raportteja, tehdä vuosiloma- ja ikälisälaskelmat ja 

tarvittaessa siirtää tietoja palkkajärjestelmästä tai -järjestelmään. (Helsingin yliopiston 

henkilöstöhallinnon työprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen 1994, 30.)  

Sopimus henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän toteuttamisesta solmittiin neuvottelujen päätteeksi 

toukokuussa vuonna 1994 VTKK-Valtionjärjestelmät Oy:n ja Helsingin yliopiston välille. 

Sopimus koski tämän tutkimuksen kohteen, eli henkilöstöhallinnon prosessinhallinnan 

tietojärjestelmän toteuttamista. VTKK-Valtionjärjestelmät Oy sitoutui sopimuksessa määrityk-

sen pohjalta kehittämään sopivan tuotteen ja vastaamaan sen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Helsingin yliopisto puolestaan sai tuotteeseen sopimuksen pohjalta käyttöoikeuden. (Helsingin 

yliopiston ja VTKK-Valtionjärjestelmät Oy:n Hepro-sopimus nro 941245, 19.5.1994.) 

Toisena suurena hallinnon tietojärjestelmämuutoksena eteni Helsingin yliopistossa henkilötieto-

järjestelmän rinnalla palkkajärjestelmän uudistus. Tämän tutkimuksen kohteena on henkilötie-

tojärjestelmäprojekti, mutta koska järjestelmät uudistettiin lähes samanaikaisesti, viittauksilta 

palkkajärjestelmään tai sen toteutusprojektiin ei voi välttyä. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri 

järjestelmää ja samoin kaksi erillistä kehitysprojektia.  
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2.1 Projektin hallinnosta Helsingin yliopistossa 

Projektin varsinainen asiakasosapuoli oli Helsingin yliopiston henkilöstöosasto, mutta asiakkaan 

edustuksessa etenkin projektihallinnon osapuolena oli hallinnon atk:n suunnitteluryhmä. Hallinnon 

atk:n suunnitteluryhmä koordinoi projektia ja hoiti sen hallinnollisia tehtäviä. Hallinnon atk:n 

suunnitteluryhmä toimi yliopiston hallintoviraston alaisuudessa, ja sen tehtävänä oli hoitaa hal-

linnon tietojärjestelmäprojektien hankinta-, kehitys-, ylläpito- ja tukipalveluita. Toiminnan koh-

deryhmänä olivat hallintoviraston eri yksiköt.  

Valtaosa hallinnon järjestelmien atk-kehittämis- ja käyttöpalveluista on 1980-luvun lopulta läh-

tien ostettu yliopiston ulkopuolelta resurssikysymysten vuoksi. Hallinnon atk:n suunnitteluryhmän 

tehtävänä oli Heila-projektin aikana tarjota asiantuntemusta ostopalvelujen käytössä palvelun 

myyjän ja yliopistossa asiasta vastuussa olevan yksikön välillä (Helsingin yliopiston atk-osasto, 

toimintakertomus 2000, 24). Tässä tutkimuksessa projektia pyritään tarkastelemaan koko 

Helsingin yliopiston näkökulmasta, mutta hallinnon atk:n suunnitteluryhmän tarkastelukulma 

painottuu, koska tutkimuksen aineisto tuotettiin projektin hallinnon eli hallinnon atk:n edustajien 

tarpeisiin.  

2.2 Yleistä Heilasta 

Heila-järjestelmä on osa henkilöstöhallinnon integroidusta tietojärjestelmästä, joka on kehitetty 

valtion henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Kokonaisuutena järjestelmään kuuluu 

henkilöstöasiainhoidon lisäksi palkanlaskennan ohjelmisto. Henkilöstöosuuden, jota jatkossa 

kutsutaan Heilaksi, tärkeimmät tehtävät ovat henkilötietojen käsittely, vakanssitietojen käsittely, 

palvelussuhdetietojen käsittely, palvelussuhteen alkamiseen ja muutoksiin liittyvien asiakirjojen 

käsittely, aineiston muodostaminen palkanmaksua varten sekä poissaolo- ja vuosilomaseuranta. 

(Unic Oy, Heila-ohjelmiston kuvaus, versio 2.0, 24.3.1997.) 

Helsingin yliopiston yksiköissä eli tiedekunnissa ja laitoksilla ylläpidetään Heila-järjestelmässä 

henkilöstön perustietoja, sopimus- ja vuosilomatietoja sekä palvelusaikoihin liittyviä tietoja. 

Yliopiston hallintoviraston henkilöstöosastolla sekä toimittajan edustajien (nyk. Tietoenator) 

puolesta ylläpidetään järjestelmän koodistoja, joilla määritellään ohjelmassa olevien tietojen 

muotoa. Heila-järjestelmästä siirretään palkkajärjestelmään tietoja palkanmaksua varten kaksi 
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kertaa kuukaudessa. (Helsingin yliopisto, Hallinnon tietojärjestelmien menetelmäkuvaukset 

1999.) 

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata Heila-tietojärjestelmäprojektia prosessina. Projektin 

dokumentaatiosta löydettiin kuvauksia erilaisista tapahtumista ja tapahtumaketjuista projektin 

aikana. Näiden pohjalta syntynyt kuva hahmotettiin ajallisesti eteneväksi prosessiksi, joka 

muodostui useista projektiin vaikuttavista tapahtumista ja tekijöistä. Tarkoituksena oli myös 

luokitella ja analysoida projektin dokumentaatiossa ilmitulleita ongelmia ja niiden vaikutusta 

projektin etenemiseen.  

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään ratkaisut seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten Heila-projekti eteni vuosien 1994 – 1999 aikana? 

2. Minkälaisia ongelmia projektissa ilmeni? 

Tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan myös projektin etenemisen ja projektin ongelmien, eli 

tutkimuskysymysten tuottamien tulosten keskinäistä suhdetta: missä projektin vaiheissa tietyt 

ongelmat ilmenivät. 

4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Projektityöstä on tehty useita aikaisempia tutkimuksia erilaisilla lähestymistavoilla. Projektityötä 

on tutkinut Suomessa muun muassa Jalava (2000). Projektityöstä on kirjoitettu paljon sekä 

Suomessa että muualla, mutta valtaosa tästä kirjallisuudesta on projekteja kuvailevia, 

ohjekirjamaisia teoksia (mm. Roukala & Soini 1989; Niemi 1993; Ruuska 1994; Forsman 

1995; Wysocki, Beck & Crane 1995; Stenlund 1996; Virtanen 2000). Näistä Niemen (1993) 

teosta hyödynnetään vertailukohtana tarkasteltaessa HY:n projektin hallinnointimallia. HY:n 

yhteistyöprojektien laatuohjetta ja Niemen (1993) mallia tietojärjestelmäprojektin läpiviennistä 

tarkastellaan lähemmin luvussa 5.4 Tietojärjestelmäprojektin hallinta. Niemi (emt.) on myös 

kuvannut projektien ongelmia kokemustensa perusteella – näitä tarkastellaan ongelmien 

luokittelun tuottamien tulosten yhteydessä. 
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Saarinen ja Sääksjärvi (1989) ovat tutkineet tietojärjestelmähankkeiden menestymistä. 

Tutkimuksen kontekstina olivat suomalaiset suuryritykset ja tutkittavana oli noin sata 

tietojärjestelmän kehittämishanketta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, kuinka 

suomalaisten suuryritysten atk-hankkeet ovat onnistuneet tai epäonnistuneet ja mitkä tekijät 

selittävät tulosta. Tutkimus on tehty tilastollisin menetelmin, ja siinä tarkasteltiin 

järjestelmähankkeiden onnistumista projektin ja liikkeenjohdon sekä eri sidosryhmien 

näkökulmasta. Arviointikehikkona olivat järjestelmän vaikutukset liiketoimintaan, sovelluksen 

laatu ja kehittämisprosessin onnistuminen. (Saarinen & Sääksjärvi 1989.) Raportti on jo melko 

vanha, mutta tämän tutkimuksen kannalta sen tulokset ovat mielenkiintoisia etenkin projektin 

epäonnistumista selittävien tekijöiden osalta.  

Saarinen ja Sääksjärvi (1989) esittivät tuloksena, että vain noin joka viides tutkituista  

tietojärjestelmäprojekteista oli selvästi epäonnistunut. Projektien liiketaloudellinen kannattavuus 

oli kuitenkin keskimäärin suhteellisen vaatimaton. Eri sidosryhmien näkemyksissä onnistumisesta 

ei ollut merkittäviä eroja, lukuunottamatta käyttäjäyksiköiden johtajien näkemyksiä, jotka olivat 

muita kriittisempiä. Tuloksena tarkasteltiin liikkeenjohdon sitoutumisen, käyttäjien osallistumisen, 

työtavan ja työvälineiden sekä atk-henkilöstön ja käyttäjien taitojen vaikutusta projektien 

onnistumiseen. Näistä selvästi tärkeimmäksi onnistumista selittäväksi tekijäksi nousi atk-

ammattilaisten kohdealueen tuntemus ja tietotekninen osaaminen sekä kyky kommunikoida 

käyttäjien kanssa. Käyttäjien osalta heidän kykynsä määritellä tietotarpeita ja 

kommunikointitaitonsa selittivät onnistumista parhaiten. Johdon sitoutuminen koko projektin ajan 

ennusti hyvin hankkeiden onnistumista. Työtavalla ja -välineillä tai käyttäjien työpanoksella ei 

ollut merkittävää vaikutusta onnistumiseen. (Saarinen & Sääksjärvi 1989.) 

Helsingin yliopiston hallinnon sovelluksia on tutkittu kolmella käyttäjäkyselyllä vuosina 1992, 

1994 ja 1997. Vuonna 1998 tehtiin vertaileva raportti Käyttäjien tyytyväisyys Helsingin 

yliopiston hallinnollisiin tietojärjestelmiin ja arvioiden muuttuminen 1992 – 1997. 

Raportin pohjana käytettiin käyttäjäkyselyjen aineistoa vuosilta 1992 – 1997 (Heikkilä & 

Reijonen 1998a). Tässä yhteydessä on mielekästä tarkastella kyselyn osuutta vuodelta 1997, 

sillä Heila-järjestelmä oli tuolloin mukana arvioinnissa. Kyselyssä tutkittiin yhteensä kahdeksaa 

Helsingin yliopiston hallinnon tietojärjestelmää, joista jokaiselle oli tehty oma kyselylomake. 
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Heilaa koskevat kysymykset lähetettiin 90:lle käyttäjälle. Palautuneita vastauksia oli 64, joten 

vastausprosentti oli 71%. (Heikkilä & Reijonen 1998a, 9-10.) 

Mittaamiseen käytettiin UIS-mittaria (User Information Satisfaction), jossa on kolme 

ulottuvuutta: tietojärjestelmän tiedot ja niiden käyttökelpoisuus, atk-henkilöstön suhteet käyttäjiin 

ja palvelevuus sekä käyttäjien koulutus ja osaaminen. Toisena mittarina käytettiin EUCS-mittaria 

(End-User Computing Satisfaction), jonka kysymykset keskittyvät järjestelmässä oleviin tietoihin 

ja järjestelmän käytettävyyteen. Lisäksi käyttäjiltä kysyttiin yleisarviota tietojärjestelmistä, atk-

henkilöstön tuesta ja palveluista sekä Helsingin yliopiston tietojärjestelmäympäristöstä 

kokonaisuutena. Heilaan oltiin kokonaisuutena järjestelmistä vähiten tyytyväisiä, ja sen osalta 

kokonaistyytyväisyys jäi selvästi alle kaikkien järjestelmien keskiarvon. Erityisen suuria erot 

muihin järjestelmiin olivat järjestelmän käytettävyyteen liittyvien tekijöiden osalta. Tuloksia 

tarkasteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että käyttäjien osaamisella on ratkaiseva 

vaikutus järjestelmän arviointiin: käyttäjien arviot perustuvat pääasiassa siihen, miten järjestelmän 

avulla suoritettavista työtehtävistä selviydytään, ja järjestelmän ominaisuudet vaikuttavat näin 

epäsuorasti arvioon. (Heikkilä & Reijonen 1998a, 9-10.)  

Heila-järjestelmästä on tehty kaksi erillistä tutkimusta, toinen on tutkimus järjestelmän käytöstä 

pilottiyksikkönä toimineessa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (Heikkilä, Isaksson & 

Reijonen 1997) ja toinen on vertaileva tarkastelu pilottiyksikön käyttäjien ja koko 

käyttäjäkunnan välillä (Heikkilä & Reijonen 1998b).  

Heikkilä, Isaksson ja Reijonen (1997) tutkivat Heilan käyttöä pilottitiedekunnassa. Tutkimus 

perustuu vuoden 1997 elokuussa suoritettuun kyselyyn, jonka palautti määräaikaan mennessä 27 

Heilan käyttäjää. Kyselyssä kerättiin tietoa käyttäjien työtehtävistä, niissä käytettävistä 

tietojärjestelmistä ja ohjelmista, työtilanteen sujumisesta ja ongelmista, koulutuksesta sekä 

käyttäjien tyytyväisyydestä järjestelmään. Heila-järjestelmä näytti olevan vastaajien tärkein 

työssään käyttämä järjestelmä keskiarvoin katsottuna, sillä sen käytön osuus tietokoneen 

kokonaiskäyttöajasta oli 27% (seuraavana olivat tekstinkäsittelyohjelmat 25%:lla). (Heikkilä, 

Isaksson & Reijonen 1997.)  

Yli puolet vastaajista koki, että Heila tukee tehtävänsä mukaisesti henkilöstöhallintoa, mutta 

kaksi kolmannesta vastaajista piti järjestelmän käyttöä varten saamaansa koulutusta liian 
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vähäisenä. Myös koulutuksen laatua moitittiin: kukaan ei pitänyt sitä erittäin hyvänä, ja 54% piti 

sitä melko tai erittäin huonona. Koulutus ei siis ollut vastannut oletuksia tai antanut valmiuksia 

järjestelmällä tuetun työn tekemiseen. Ongelmia Heilan käytössä syntyi vähintään kerran 

päivässä 30%:lle vastaajista. Kun ongelmia tarkasteltiin viikkotasolla, 65% vastaajista kertoi 

ongelmia ilmaantuvan vähintään kerran viikossa. Kuitenkin kaksi kolmasosaa myös aikaisempaa 

henkilöstötietojärjestelmää käyttäneistä vastaajista koki saavansa hoidettua työnsä, ainakin 

joskus, nopeammin Heilalla kuin aikaisemmin käytössä olleella järjestelmällä. Yleisarvio Heilasta 

oli 3.27, kun mittarin asteikko oli yhdestä seitsemään siten, että 1 = tyytyväinen ja 7 = 

tyytymätön. (Heikkilä, Isaksson & Reijonen 1997.) 

Heikkilä ja Reijonen (1998b) tutkivat kyselytutkimuksella kahden eri käyttäjäryhmän arvioita 

Heilasta. Vertailtavat ryhmät olivat pilottiyksikön käyttäjät ja muut käyttäjät. Tarkoituksena oli 

selvittää käyttäjäryhmien asenteita Heilaa ja hallinnon atk-palveluita kohtaan, Heilan opettelun 

vaatimaa aikaa ja sen käytettävyysongelmia suhteessa muihin hallinnon tietojärjestelmiin. 

Pilottiyksikön osalta käytettiin samaa aineistoa kuin edellä mainitussa Heikkilän, Isakssonin ja 

Reijosen tutkimuksessa (1997). Vertailuaineisto kerättiin satunnaisotannalla 90:ltä käyttäjältä. 

Vastausprosentti oli 70% (63 vastausta). Käytetyt mittarit olivat UIS ja EUCS (ks. Heikkilä & 

Reijonen 1998a). Tuloksena oli, että Heilaa pidettiin osaamistasosta ja käyttökokemuksesta 

riippumatta muita hallinnollisia tietojärjestelmiä vaikeampana käyttää. Pilottiyksikön käyttäjien 

ero muihin käyttäjiin näkyi erityisesti arvioissa omista taidoista, jotka olivat pilottiyksikön 

käyttäjillä korkeammat kuin koko HY:n Heila-käyttäjät käsittävässä otoksessa. Myös 

koulutusta pilottikäyttäjät olivat saaneet merkittävästi enemmän kuin muut käyttäjät. Tutkijat 

arvelivat negatiivisten asenteiden Heilaa kohtaan johtuneen seuraavista tekijöistä: 

• Valtaosa käyttäjistä ei ollut kyselyn aikaan vielä oppinut järjestelmän käyttöä. 

• Osalle käyttäjistä Heilan vaatimat sisällölliset asiat eivät olleet tuttuja siinä määrin, että he 

olisivat pystyneet hoitamaan järjestelmän avulla suoritettavat työtehtävänsä ongelmitta. 

• Hallinnollisten toimien hajauttamisen vuoksi osa käyttäjistä ei tulisi koskaan oppimaan 

järjestelmän avulla suoritettavia työtehtäviä kunnolla, sillä käsiteltäviä tapauksia tuli liian 

harvoin. 

• Järjestelmä oli rakennettu työnkulkujen kannalta hankalasti. (Heikkilä & Reijonen 

1998b.) 
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Heikkilän ja Reijosen (1998b) tavoitteissa oli myös kuvata järjestelmän ongelmia, mutta kuvaus 

jäi pintapuoliseksi. Johtopäätöksenä ongelmista kuitenkin oli, että ohjelmistoa tulisi muokata 

työnkulkua paremmin vastaavaksi ja käyttöliittymältään helpommaksi. Lisäksi he kehottivat 

pohtimaan työtehtävien hajautusta kriittisesti uudelleen: onko tehtäviä hajautettu sinne, missä 

niiden hoitamiseen ei ole edellytyksiä tai riittävän usein toistuvia tapahtumia. (emt., 8.) 

Hurme (1992) on tarkastellut tietojenkäsittelytieteen pro gradussaan vallankäyttöä 

tietojärjestelmäprojektiin liittyvissä päätöstilanteissa. Mielenkiintoiseksi tämän tutkimuksen 

kannalta Hurmeen työn tekee se, että siinä on käsitelty case-tyyppisesti Heilan edeltäjän Heva-

järjestelmän kehittämisprojektia. Hurme tarkastelee vallankäyttöä ohjelmistojen hankinnassa ja 

kehittämisessä ja analysoi Heva-projektia vallankäytön teorioiden valossa. Tutkimuksessa 

pääasiallisena menetelmänä oli vallankäytön teorioiden kirjallisuusanalyysi ja case-tapauksen 

analyysi. Hevan kehittämisprojektin tarkastelussa aineistona oli projektin dokumentaatio sekä 

projektiin osallistuneiden haastattelut ja kirjoittajan omat kokemukset. Hurme on kirjoittanut 

lyhyen kuvauksen projektista, mutta keskittyy tuloksissaan päätöksenteon analyysiin, joka ei 

sinänsä tämän tutkimuksen kannalta ole merkityksellistä. Tutkimuksessa ei suoranaisesti 

kiinnitetty huomiota projektin ongelmatilanteisiin, mutta case-tapauksen kuvauksesta käy ilmi, 

että Heva-projektissa oli kärsitty yhteistyön ongelmista ja resurssipulasta sekä käyttäjien 

vastustukseen liittyvistä ilmiöistä. (Hurme 1992.) 

5 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa tarkastellaan tämän tutkimuksen kohdetta ja sitä kuvaavia piirteitä. Näitä ovat 

projekti ja tietojärjestelmäprojekti sen alakäsitteenä, ongelma sekä projektinhallinta. 

Projektimuotoinen toteutus on kohteena olevassa prosessissa määräävä ominaisuus: 

projektiluontoisuus määrittelee prosessin tavoitteet, tehtävät ja ennen kaikkea muodon. Siksi 

projektin määrittely on tässä tutkimuksessa keskeistä, ja määritelmää tarkastellaan alaluvussa 

5.1. Tietojärjestelmäprojekteilla on omia erityislaatuisia piirteitä, ja niitä käsitellään alaluvussa 

5.2. Ongelmaa on lähestytty yleisten määrittelyjen kautta, ei niinkään erityisesti ongelmana 

projekteissa tai tietojärjestelmäprojektissa. Määrittelyssä on kuitenkin pyritty kuvaamaan 

ongelmaa tämän tutkimuksen aineistossa – kuinka se on ilmennyt ja miten se on tunnistettu. 

Ongelman määritelmää tarkastellaan tämän tutkimuksen kannalta alaluvussa 5.3. 
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Tutkimuskohteessa toteutettiin Helsingin yliopiston projektinhallintamallia. Erilaisia 

projektinhallintamalleja on olemassa lukuisia, ja tässä peilataan Heila-projektissa toteutettua 

HY:n yhteistyöprojektien laatuohjeen mallia Niemen (1993) esittämään malliin 

tietojärjestelmäprojektin läpiviennistä. Tietojärjestelmäprojektin hallintaa tarkastellaan näiden 

mallien avulla alaluvussa 5.4. 

5.1 Projekti 

Tutkimuksen kohde on projekti. Projekti tarkoittaa tiettyjen vaiheiden kautta etenevää, 

nimettynä aikana alkavaa ja päättyvää prosessia, jolla on tavoitteet ja tehtävät. Niemi (1993) 

määrittelee projektin ”selkeästi määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi asetetuksi tilapäiseksi 

organisaatioksi”. Stenlundin (1996) mukaan projekti on ”mikä tahansa kokonaisuutena ohjattu, 

kertaluonteinen ja tavoitteellinen työsuoritus”. Niemi kuvaa projektia enemmän työtehtäviä 

suorittavan yhteisön tai organisaation näkökulmasta, kun Stenlundin määritelmä kuvaa projektia 

työsuorituksen sekä hallinnon ja ohjauksen näkökulmasta. Määritelmät eivät ole toisiaan 

poissulkevia tai vastakkaisia. Molemmat määritelmät kuvaavat tämän tutkimuksen käsitystä 

tutkimuskohteen luonteesta ja toimintatavasta projektissa. (Niemi 1993; Stenlund 1996.) 

Keen (1987) puolestaan lähestyy projektin määritelmää kuvailemalla projektia seuraavasti: 

projekti on ”ajallisesti rajattu, mutta pidempään kuin muutamia päiviä kestävä, monimutkainen, 

useiden henkilöiden panostusta ja projektijohtamistavan vaativa tehtävä” (emt., 16). Keenin 

määritelmä täydentää Niemen ja Stenlundin määritelmiä siten, että se huomioi projektien 

kompleksisuuden sekä sen, että projektityö ja projektinhallinta vaativat erityisen johtamistavan. 

Kohteena olevassa projektissa johtajuus on määrittynyt Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien 

hallinnointimallin kautta. Kyseistä mallia käsitellään tarkemmin alaluvussa 5.4 

Tietojärjestelmäprojektin hallinta. 

Niemen (1993, 9) mukaan projekteilla on seuraavanlaisia piirteitä: 

• Tavoite. Sanallinen tai kaaviollinen kuvaus, ominaisuusluettelo tai pienoismalli siitä, mitä on 

saatava aikaan. Tavoite tarkentuu suunnitelmatyön edetessä.  

• Riski. Tavoitteen saavuttamiseen liittyy epäonnistumisen tai viivästymisen riski. 

• Tilapäisyys. Projekti organisoidaan toteuttamaan asetetut tavoitteet. Kun ne on saavutettu, 

tämä organisaatio puretaan. 
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• Ajallinen rajoittuneisuus. Tavoite on saavutettava joko ehdottomasti annettuun ajankohtaan 

mennessä tai annetun ajan puitteissa. 

• Tuloskeskeisyys. Ponnistukset kohdennetaan hetkellisesti tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvät 

tulokset palkitaan. 

• Organisaation joustavuus ja johtajan vastuullisuus. Päätökset muutoksista tehdään 

nopeasti. Valittuja ratkaisuja, menetelmiä, aikataulua ja tavoitteen sisältöä voidaan muuttaa 

projektin kestäessä. 

Niemen hahmottelemat piirteet kuvaavat myös Heila-projektia. Tavoite ja riskit on määritelty 

projektin aluksi ja riskejä tarkennetaan projektin aikana. Tilapäisyys, ajallinen rajoittuneisuus 

sekä tulokseen pyrkiminen ovat luoneet Heila-projektille tietyt rajat. Organisaation joustavuus ja 

johtajan vastuullisuus ovat merkityksellisiä menestyksekkäässä projektitoiminnassa.  

5.2 Tietojärjestelmäprojekti 

Tietojärjestelmäprojekteilla on joitakin yhteisiä, projektityön yleisistä piirteistä tarkennettuja 

ominaispiirteitä, joilla myös Heila-järjestelmän kehitys- ja toteutusprojektia voidaan kuvata. 

Niemen (1993) mukaan tietojärjestelmäprojekteissa tavoitteena on rakentaa järjestelmä, joka 

muuttuu ja kehittyy, kuva lopputuloksesta tarkentuu lähes koko projektin ajan, resurssit ovat 

pääosin henkilöitä ja lisäksi oman alueensa asiantuntijoita, jotka projektissa täydentävät toisiaan. 

Lisäksi työmäärän ja henkilöiden kapasiteetin arviointi on vaikeaa. Projektin vaiheistus noudattaa 

tiettyä kaavaa ja painopiste on järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen menetelmissä. Projektin 

hallinnolliset piirteet on yhdistetty projektin vaiheisiin eikä niitä voida erottaa toisistaan. 

Tietojärjestelmäprojektien kannattavuuden arviointi ja laskeminen on kohteesta riippuen 

tulkinnanvaraista. Projektityöskentelyn kustannukset on puolestaan helppo laskea. (emt., 18.) 

Niemen (1993, 18) mukaan myös se, että ”projektipäälliköllä ja projektissa työskentelevillä on 

kokemusta projektityöskentelystä” ja että ”projektit ovat pieniä” kuvaavat 

tietojärjestelmäprojekteja. Heila-projektin projektipäälliköiden tai työntekijöiden kokemuksesta 

ei aineistossa ole mainintoja, joten siihen ei tässä yhteydessä voida ottaa kantaa. Johtoryhmän 

Helsingin yliopiston edustajilla oli kokemusta aikaisemmista tietojärjestelmäprojekteista. Heila-

projektissa jälkimmäinen mainittu piirre ei pitänyt paikkaansa: projekti tiedettiin jo alkaessaan 

suurehkoksi, mutta sen kesto ja mittasuhteet arvioitiin väärin. 



  13

  

 

Keskeistä tietojärjestelmäprojekteissa on myös se, että sama taho ei yleensä ole järjestelmän 

tarvitsija ja toteuttaja. Osapuolten yhteistyötä tarvitaan menestyksekkään projektin 

toteuttamiseen. Kahden edellä mainitun osapuolen lisäksi järjestelmällä saattaa olla erilliset 

loppukäyttäjät, ja järjestelmästä saatetaan tarvita tietoa, joka hyödyttää eri tahoja. Järjestelmän 

toteuttajan (myöhemmin toimittaja) puolella saattaa olla useita osallistujia, esimerkiksi 

suunnittelijoita, ohjelmoijia ja laitteistotoimittajia. Heila-projektissa varsinainen tarvitsija oli 

Helsingin yliopiston henkilöstöosasto, joka halusi hajauttaa henkilöstötietojen ylläpitoa laitoksille 

ja tiedekuntiin, koska näillä oli tarvittavat tiedot helpommin saatavilla. Loppukäyttäjät olivat 

laitosten ja tiedekuntien henkilöstöä. Toteutus ostettiin ulkopuoliselta ohjelmistotoimittajalta, jolla 

oli projektissa mukana useita henkilöitä. Asiakasosapuoli tässä projektissa oli Helsingin yliopisto, 

jota edusti hallinnon atk:n suunnitteluryhmä.  

5.3 Miten ”ongelma” käsitettiin tässä tutkimuksessa 

Ongelma on tässä tutkimuksessa Gröhnin (1980, 5) määritelmän mukaisesti ”epäsuhta nykyisen 

tilan ja toivotun tilan välillä”. Mukaan liitetään tässä myös tavoitteet (ks. Niemi 1993, 9). 

Tavoitteilla on keskeinen rooli projektien eteenpäin viemisessä. Näin ollen ongelma määritellään 

”epäsuhdaksi nykyisen tilan ja tavoitellun tilan välillä”. Toisin sanoen ”toivottu tila” ilmenee 

tavoitteista: tavoitteiden määrittelyssä on ilmaistu se, mitä on saatava aikaan, mihin projektissa 

pyritään. 

Näkökulma on hallinnollinen. Projektin tavoitteena oli toteuttaa ja ottaa käyttöön toimiva, 

käyttökelpoinen järjestelmä, ja tätä tavoitetta estäneet tai vaikeuttaneet asiat käsitetään tässä 

tutkimuksessa ongelmiksi. Ongelmiksi nimetään siis sellaiset tilanteet, joissa oli epävarmuutta tai 

epäonnistumisia esimerkiksi aikataulun, projektin tehtävien toteuttamisen tai vuorovaikutuksen 

suhteen.  

Ongelmat ilmenivät aineistossa suorina mainintoina, kuten ”ongelmana ovat erilaiset 

näkemykset suojausten tasosta ja toteutuksesta” (CCC, Heila-edistymiskatselmus no. 5, 

21.11.1996) tai ”suojauksissa olevat ongelmat jatkuvat” (Heila-käyttöönottoprojektin 

projektipalaverit 10.7.1997 ja 1.8.1997) ja epäsuorina ilmauksina, esimerkiksi ”Helsingin 

yliopiston projektiryhmän resurssit ovat riittämättömät” (Heila-toteutusprojektin 

johtoryhmän kokous 19.12.1995) tai ”virheilmoitusten ja muutospyyntöjen tilanne ja 
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vaikutus projektille on hieman epäselvä” (CCC, Heila-edistymiskatselmus 17.9.1997). 

Näistä ilmauksista voidaan tulkita kyseessä olevan epävarmuus esimerkiksi testauksen 

etenemisestä tai epäonnistuminen korjaustöissä. 

5.4 Tietojärjestelmäprojektin hallinta 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen kohteen hallinnointimallia eli Helsingin yliopiston 

yhteistyöprojektien laatuohjetta. Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien laatuohje on kuvaus 

siitä, miten yhteistyössä ulkopuolisen ohjelmistotoimittajan kanssa toteutettavan tietojärjestelmän 

kehittämisprojektia pitäisi ohjata. Tässä luvussa myös vertaillaan HY:n laatuohjetta Niemen 

(1993) malliin tietojärjestelmäprojektin läpiviennistä. Niemen (emt.) malli valittiin 

vertailukohteeksi, sillä saatavilla olevista projektinhallintaoppaista se kuvasi parhaiten 

nimenomaan tietojärjestelmäprojektin läpivientiä. Vertailu esitetään Niemen (emt.) mallin 

tarkastelun yhteydessä. Niemen (emt.) teos on tehty Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen 

kurssimateriaaliksi vuosina 1991 – 1993. Se perustuu Niemen kokemuksiin projektikonsulttina, 

keskusteluihin projektien osallistujien kanssa sekä projektityötä käsitteleviin ulkomaisiin teoksiin 

ja artikkeleihin. 

HY:n laatuohjeen ja Niemen (1993) mallin vertailun tarkoituksena on avata lukijalle minkälaisia 

vaiheita tai toimenpiteitä projektinhallintamalleissa on. HY:n laatuohjetta ja Niemen (emt.) mallia 

verrataan tämän tutkimuksen tuloksiin, eli tulosten yhteenvedoissa tarkastellaan, miten projektin 

todellisuus vastasi HY:n laatuohjeen ja Niemen (emt.) mallin antamaa kuvaa projektin 

läpiviennistä. 

Johtamiskirjallisuudesta löytyy useita opaskirjoja projektinhallinnasta. Kaikissa teoksissa yhteistä 

on se, että niissä esitellään projektin etenemisen malli, jaksot ja toimenpiteet, joiden avulla 

projekti saadaan vietyä menestyksekkäästi läpi. Ohjeistuksen syvyys ja tarkkuus vaihtelevat. 

(Ks. esim. Roukala & Soini 1989; Niemi 1993; Ruuska 1994; Forsman 1995; Wysocki, Beck 

& Crane 1995; Stenlund 1996; Virtanen 2000.) Projektinhallinnan käsitteistö on peräisin 

johtamisen (management) tutkimuksesta ja johtamisoppaista. Varsinaista tutkimusta tai viitteitä 

käsitteelliseen projektinhallinnan analyysiin ei ole löytynyt tavallisista kirjastotietokannoista, 

lukuunottamatta Pehkosen (2001) väitöskirjaa, jonka konteksti on kuitenkin täysin toisenlainen 

kuin tässä tutkimuksessa.  
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5.4.1 HY:n yhteistyöprojektien laatuohje  

Kohteena olevan projektin toteutuksen lähtökohtana oli Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien 

laatuohje. Laatuohje kehitettiin yhteistyössä CCC Software Professionals Oy:n kanssa 1990-

luvun alkupuolella. Tässä tutkimuksessa käsitellään laatuohjeen versiota, joka on päivitetty 

vuonna 1995, sillä se oli Heila-projektin aikana käytössä ollut versio. Tutkielman kirjoittamisen 

aikaan projektin taustaorganisaatiossa on otettu käyttöön laatuohjeen päivitetty versio vuodelta 

2001. 

Yhteistyöprojekteissa järjestelmäkehityshankkeen läpiviennistä vastaa HY:n ulkopuolinen 

järjestelmätoimittaja. Yhteistyöprojektien laatuohje sisältää kolme kokonaisuutta: projektin 

laadun varmistus, tuotteen laadun varmistus ja dokumenttien hallinta. Lisäksi ohjeessa esitellään 

ehdotus projektiorganisaation rakenteesta sekä kunkin osapuolen vastuut, valtuudet ja tehtävät. 

Projekti jakautuu kolmeen osaan: aloitus, läpivienti ja päättäminen. Kuhunkin osaan kuuluu 

tiettyjä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan projektin sujuvuus. (Helsingin yliopiston 

yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Projektin laadun varmistus – projektin aloitus, toteutus ja päättäminen 

Projekti aloitetaan käynnistyspalaverilla, jossa projektin keskeiset henkilöt, eli projektipäälliköt, 

vastuuhenkilö ja laatutukihenkilö tapaavat, ja jossa määritetään puitteet projektin suunnittelulle ja 

läpiviennille. Tehtävinä on määrittää laatukäytännöt ja laatutavoitteet, vastuut, resurssiratkaisut 

sekä dokumenttien hallinnan käytännöt. Lisäksi  tarkastellaan mahdollisuuksia hyödyntää 

olemassaolevia ratkaisuja ja standardeja. Projektin valmisteleviin töihin kuuluvat 

projektisuunnitelman työstäminen ja siihen liittyvät käytännön järjestelyt. Valmistelevista töistä 

vastaa HY:n ulkopuolinen toimittajan projektipäällikkö. (Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien 

laatuohje 1995.) 

Ohjeen mukaisesti projektissa on pidettävä aloituskatselmus ja aloitusseminaari. 

Aloituskatselmus on projektipäälliköiden ja laatutukihenkilön tapaaminen, jossa käydään läpi 

projektisuunnitelma ja valmistelevien töiden tila ja tulokset. Näiden perusteella arvioidaan 

projektin edellytykset saavuttaa asetetut laatu- ja tulostavoitteet. Aloitusseminaariin osallistuvat 

myös HY:n eri sidosryhmien edustajat sekä toimittajan edustajat laajemmin. Tavoitteena on 

tutustuttaa osapuolet toisiinsa ja selvittää osapuolten toimintatavat ja odotukset projektin 
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suhteen. Lisäksi olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä tutustuttaa projektiryhmä konkreettisesti 

sovellusalueeseen eli tulevan järjestelmän sisältöön. (Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien 

laatuohje 1995.) 

Projektin läpivientiin kuuluvat yhteistyöprojektien laatuohjeen mukaan ohjaustoimenpiteet sekä 

sidosryhmien, muutosten, riskien ja version hallinta. Läpiviennin ohjauksessa apuna on 

projektisuunnitelma, jossa on kuvattu kaikki projektin tehtävät aikatauluun kiinnitettynä. 

Projektipalavereissa seurataan tehtävien tilaa ja työmääriä, sekä jäljellä olevia tehtäviä suhteessa 

aikatauluun ja resursseihin. Lisäksi analysoidaan riskejä ja mahdollisia ongelmia. HY:n sisäinen 

projekti tiedottaa toimittajan projektipäällikölle palaverien kulusta ja tuloksista. Projektipalaverit 

ovat ohjeen mukaan HY:n sisäisen projektiryhmän palavereita, mutta kuitenkin koko projektin 

projektipäällikön tehtävä on tiedottaa projektipalaverien asioista koordinaatioryhmälle, 

johtoryhmälle ja laatutukihenkilölle kerran kuukaudessa toimitettavassa tilanneraportissa. 

(Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Edistymiskatselmuksissa käydään läpi projektin tilaan vaikuttavia asioita. Käytävän keskustelun 

perusteella saadaan kuva projektin tilasta. Katselmuksen tavoitteena on projektin ulkopuolisen 

henkilön avulla havaita projektin mahdolliset epäterveet piirteet mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. Edistymiskatselmukset pidetään noin kerran kuukaudessa. Muistiot 

edistymiskatselmuksista laatii projektin laatutukihenkilö. (Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien 

laatuohje 1995.) Projektin laatutuki voidaan ostaa organisaation ulkopuolelta tai käyttää 

organisaation sisäisiä resursseja. Heila-projektissa kyseinen palvelu ostettiin CCC Software 

Professionals Oy:ltä. Oleellista on, että laatutukihenkilö ei työskentele projektin varsinaisissa 

tehtävissä eli että hän pystyy tarkastelemaan projektia ulkopuolisen silmin. 

Päävastuu raportoinnissa ja tiedonvälityksessä on toimittajan projektipäälliköllä. Hän vastaa 

projektin etenemisen seurannasta ja siihen liittyvästä raportoinnista ja tiedonvälityksestä. 

Käytännössä projektipäällikön on toimitettava vähintään kerran kuukaudessa koko projektia 

koskeva kirjallinen tilanneraportti HY:n koordinointiryhmälle, projektin johtoryhmälle ja 

laatutukihenkilölle. Tilanneraportista tulisi selvitä seuraavat asiat: projektin yleistilanne, tehtävien 

tilanne ja niihin käytetyt työmäärät, ongelmat ja riskit sekä jatkotoimet. Lisäksi laatuohjeen 

mukaan tilanneraportin liitteenä olisi projektin aikajana, josta ilmenisi projektin eri vaiheiden 
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valmistuminen, tehtävien toteutumataulukko sekä projektiin liittyvien riskien tai ongelmien lista, 

jossa on kuvattu riskeihin ja ongelmiin liittyvät toimenpiteet. (Helsingin yliopiston 

yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Virheiden ilmetessä yhteistyöprojektien laatuohje korostaa korjaavia toimenpiteitä. Ongelmien 

tai virheiden ilmoittamisen menettelystä ei ole mainintaa. Korjaavat toimenpiteet tulisi kuitenkin 

aloittaa välittömästi virheen tai puutteen tultua ilmi. Mikäli projektipäällikön käytössä olevat 

korjauskeinot eivät riitä, hänen tulee raportoida asiasta HY:n hallinnon atk-ryhmän johdolle, 

jonka tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Hallinnon atk:n johdon tulee esittää ratkaisuvaihtoehdot 

korjaaviksi toimenpiteiksi, ja näistä johtoryhmä valitsee toteutettavat toimenpiteet. (Helsingin 

yliopiston yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Projektin läpivientiin kuuluu vielä projektisuunnitelman vaiheittainen tarkistaminen. Tarkistamista 

tapahtuu ohjeen mukaan muun muassa tehtävien jäsentelyn, työmääräarvioiden ja työnjaon 

suhteen. Myös toteutus- ja dokumentointisuunnitelmia joudutaan tarkistamaan. (Helsingin 

yliopiston yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Projektin päättämiseen kuuluvat yhteistyöprojektien laatuohjeen mukaan päätösraportin laadinta, 

projektidokumentaation arkistointi sekä projektin päätöskatselmus. Projektin päätösraportin 

laatii toimittajan projektipäällikkö. Päätösraportin laadinnan yhteydessä tulee viimeistellä 

projektidokumentaatio ja päättää sen arkistoinnista. Projektipäällikkö vastaa ohjeen mukaan 

sopimuksen mukaisen dokumentaation toimittamisesta HY:lle sekä sen lopullisesta 

päivittämisestä HY:n dokumenttienhallintajärjestelmään. Projektin päätöskatselmus on viimeinen 

projektikatselmus, ja sen tarkoituksena on varmistaa dokumentaation taso ja sen tallettaminen 

tulevien projektien käyttöön. Katselmuksessa käydään läpi projektin päätösraportti sekä 

projektin läpivientiä ja yhteistyötä koskeva palaute. (Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien 

laatuohje 1995.) 

Tuotteen laadun varmistus 

Toimittaja on vastuussa tuotteen laadusta. Laatu varmistetaan projektin eri vaiheisiin liittyvillä 

testauksilla. Toimittajan projektipäällikkö vastaa koko projektin testauksen suunnittelusta, 

testausistuntojen ja -katselmusten organisoinnista sekä testitulosten dokumentoinnista. Hän laatii 

projektisuunnitelmassa olevan kokonaistestaussuunnitelman pohjalta vaihekohtaiset 
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testisuunnitelmat, joista tulee ilmetä vastuut testausvaiheiden osalta, testausistuntojen määrä, 

järjestys ja sisältö, testausmenetelmät, testiaineisto, mahdolliset apuvälineet, testauksen 

organisointi ja testauksen työn kulku. (Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Dokumenttien hallinta 

Yhteistyöprojektin laatuohjeen mukaisesti projektiin nimetään dokumentointivastaava, joka 

huolehtii tuotettavan dokumentaation osalta sen rakenteen suunnittelusta HY:n dokumentaation 

hallintajärjestelmään. Toimittajan projektipäällikkö organisoi dokumentaation tallentamisen 

järjestelmään siten, että sieltä on luettavissa aina uusimmat muistiot, päivitetyt suunnitelmat sekä 

viimeisimmät versiot tuotetusta dokumentaatiosta kyseisen projektin osalta. (Helsingin yliopiston 

yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

5.4.2 Niemen (1993) tietojärjestelmäprojektin hallinnan malli 

Tässä alaluvussa esitellään Niemen (1993) tietojärjestelmäprojektin hallinnan malli, ja vertaillaan 

sitä edellisessä alaluvussa esiteltyyn HY:n yhteistyöprojektien laatuohjeeseen. 

Niemen (1993) malli on HY:n laatuohjeen mallin mukaisesti kolmivaiheinen, siihen kuuluu 

aloitus-, toteutus- ja ohjaus- sekä lopetusvaihe. Varsinaisia projektivaiheita edeltää 

projektialoitteen ja esitutkimuksen tekeminen, joita HY:n mallissa ei mainita. Nämä vaiheet 

oletetaan siinä toteutetuiksi ennen projektin aloitusta. 

Projektialoite ja esitutkimus 

Niemen (1993) mallissa projektialoite tarkoittaa kuvausta projektin lopputuloksesta 

”tarkimmalla mahdollisella tavalla”. Projektialoitteessa on kuvattu myös projektin perustelut sekä 

arvioidut edut ja haitat. Lisäksi projektialoite sisältää kustannusarvion, investointilaskelman, 

aikataulu- ja toteutustapaehdotuksen sekä luettelomuodossa avainkysymykset ja riskit, joita 

projektiin voidaan ajatella liittyvän. Projektialoitteen käsittely johtaa päätökseen, jonka mukaan 

suoritetaan esitutkimus tai asetetaan suoraan lopullinen projekti. (emt., 25-27.)  
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Kuvassa 1 on vertailtu HY:n laatuohjeen ja Niemen (1993) mallin vastaavuutta projektien 

vaiheistuksen mukaan. Vaiheiden pituus kuvassa ei vastaa jaksojen pituutta ajallisesti tai 

suhteessa toisiinsa. Nuolet kuvaavat vaihtoehtoisia etenemistapoja: ylemmän vaihtoehdon 

mukaan suoritetaan kaikki esitetyt vaiheet, myös esitutkimus. Niemen (emt.) mukaan 

projektialoitteesta voidaan myös edetä suoraan varsinaisen projektin asettamiseen ilman 

esitutkimusta. Tätä vaihtoehtoa kuvaavat alemmat nuolet. 

 

Esitutkimuksen raportissa projektin kohde ja ympäristö kuvataan. Lisäksi kuvataan projektille 

ehdotetun kohteen ja siihen kytkeytyvien järjestelmien keskinäiset liittymät, riippuvuudet ja 

yhteiset osat. Esitutkimuksessa selvitetään myös työskentelyn edellytykset. Esitutkimus johtaa 

projektin asettamiseen. Johto tekee projektin asettamispäätöksen. Asettamispäätös sisältää 

muun muassa projektin tavoitteen, aikataulun, johtamiskysymysten selvityksen, ohjauksen ja 

valvonnan resurssien selvityksen, kannattavuusarvion sekä tiedottamisen strategioiden 

hahmotuksen. (Niemi 1993, 27-28.) HY:n mallissa ei mainita asettamispäätöksestä, mutta 

yliopiston säännökset velvoittavat, että hallintojohtaja asettaa projektin. Ennen hallintojohtajan 

päätöstä on selvitettävä Niemen kuvaaman projektin asettamispäätöksen sisältämät asiat. 

Aloitus 

Projektin aloitusvaiheeseen kuuluu Niemen (1993) mukaan aloituskokous, tiedotuksen 

suunnittelu sekä projektisuunnitelman teko. Projektin aloituskokoukseen osallistuvat kaikki 

Kuva 1. HY:n yhteistyöprojektien laatuohjeen ja Niemen (1993) tietojärjestelmäprojektin 
läpiviennin mallit, projektin vaiheet ja niiden vastaavuus 

HY:n laatuohje (1995) 

 

Niemen (1993) malli 
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projektin henkilöt. Aloituskokouksessa selvitetään Niemen (emt.) mukaan projektin 

aloittamiseen johtaneet perusteet, tehdyt selvitykset ja suunnitelmat. Lisäksi selvitetään projektin 

tavoitteet ja pilkotaan projekti osaprojekteiksi. Aloituskokouksessa määritellään projektin 

organisaatio ja sovitaan työnjaosta sekä suunnitellaan aikataulu ja tarkastellaan budjettia. 

Projektipäällikön rooli, valta ja vastuu projektiin liittyvissä kysymyksissä on myös määriteltävä. 

Työnjakoa varten laaditaan tehtäväluettelo ja työmääräarvio. Yleistavoitteena kokouksella on 

tutustuttaa projektin jäsenet toisiinsa. (emt., 31-33.)  

Niemen (1993) aloituspalaveri vastaa HY:n laatuohjeen käynnistyspalaveria, jossa ovat paikalla 

projektin keskeiset henkilöt, ja jossa määritetään puitteet projektin suunnittelulle ja läpiviennille. 

HY:n mallissa on mainittu käynnistyspalaverin yhteydessä myös dokumentoinnin suunnittelu, 

johon Niemi (emt.) ei kiinnitä tässä vaiheessa huomiota. Niemen (emt.) mallin mukaan ei pidetä 

erillistä aloituskatselmointia tai aloitusseminaaria kuten HY:n mallissa. Niemen (emt.) mallissa 

aloituskokouksessa ovat läsnä kaikki projektiin osallistuvat henkilöt. HY:n mallin mukaisessa 

aloitusseminaarissa on kuitenkin mukana projektin sidosryhmien henkilöitä, joiden sitouttamiseen 

Niemi (emt.) puolestaan tähtää kiinnittämällä huomiota tiedotukseen. 

Niemen (1993) mukaan tietojärjestelmäprojektit vaikuttavat niin merkittävästi organisaation 

työskentelyyn, että niistä on aina tiedotettava koko henkilökunnalle. Projektin kannalta on 

tärkeää, että perusorganisaatiossa tiedetään, mitä projektissa tehdään, mitä voidaan odottaa 

lopputulokseksi ja koska projekti valmistuu. Tiedotuksella on viisi kohdetta: projektiryhmä, 

perusorganisaatio, toimiala, paikkakunta sekä suuri yleisö. Projektiorganisaatiossa kaikkien 

jäsenten on tunnettava projektin asiat mahdollisimman laajasti. Perusorganisaation tiedotuksen 

merkityksestä Niemi (emt.) mainitsee, että on hyödyksi, jos perusorganisaatiossa tiedetään 

projektin tavoitteet ja tilanne. Lisäksi projektiin mahdollisesti siirtyvien henkilöiden motivointi on 

helpompaa, jos projekti on saanut myönteistä huomiota. Toimialalla ammattihenkilöt seuraavat, 

minkälaisia projekteja on käynnistetty. Toimialaa kiinnostaa Niemen (emt.) mukaan myös, jos 

projektin puitteissa solmitaan merkittäviä hankintasopimuksia. Paikkakunnalle ja suurelle yleisölle 

tiedotetaan vain, jos projektilla on paljon yleistä kiinnostusarvoa. Tiedotuksen sisältönä on 

projektin tarkoitus, tavoitteet ja lopputulos, osapuolet, merkitys mukana oleville sekä keskeiset 

piirteet, kuten koska projekti valmistuu, mitkä ovat kustannukset ja mitä mahdollisia uuden 

tekniikan sovelluksia käytetään. (emt., 33-34.) HY:n malli ei käsittele tiedotusta yhtä laajasti kuin 



  21

  

 

Niemi, vaan siinä keskitytään enemmän projektin sisäiseen raportointiin: miten projektiryhmä, 

johtoryhmä, koordinointiryhmä ja laatutukihenkilö saavat tietoa. Tiedotusta projektista ulospäin 

ei huomioida HY:n mallissa. 

Niemen (1993) mukaan aloitusvaiheessa käsitellään myös projektisuunnitelmaa. 

Projektisuunnitelma sisältää projektin tavoitteet, tehtävät, resurssit, tarkennetun aikataulun sekä 

toimeenpanon ja valvonnan menetelmät. Suunnitelmassa kuvataan myös osaprojektien vaiheet ja 

tehtävät. Projektisuunnitelman yhteydessä laaditaan riskianalyysi. Riskianalyysin tavoitteena on 

selvittää riskialttiit kohteet ja auttaa välttämään riskien syntymistä. (emt., 35-47.) HY:n mallin 

projektisuunnitelma sisältää samat asiat, mutta sen laatii toimittajan projektipäällikkö. 

Toteutus ja ohjaus 

Toteutuksen ja ohjauksen vaiheen keskeisimpinä tehtävinä Niemi (1993) pitää seurantaa ja 

raportointia. Seurannan tehtävänä on osoittaa työntekijöille, miten projektissa on edetty ja miten 

ollaan etenemässä. Raportoinnin tärkein tieto koskee poikkeamia suunnitelman ja toteutuman 

välillä. Projektijohdon on myös saatava tietoa koko projektista kyetäkseen tekemään tilanteen 

edellyttämät päätökset korjaavista toimenpiteistä. Osaprojektien ja osavaiheiden jälkeen on 

tarkistuspisteet, joissa käydään läpi projektin tilanne perusteellisesti läpi. (emt., 127-146.) 

HY:n mallissa projektiryhmällä on selkeämpi rooli kuin Niemen mallissa. Niemi puolestaan ottaa 

voimakkaammin kantaa niin sanotun ”hyvän projektipäällikön” ominaisuuksiin ja siihen kuinka 

suuri vaikutus projektipäällikön taidoilla on projektin läpivientiin. HY:n mallissa projektiryhmä on 

se elin, joka seuraa projektin tilaa ja työmääriä. Niemi jättää seurantajärjestelmän 

avoimemmaksi, ja osoittaa erilaisia malleja ja työvälineitä projektin seurantaan. Niemi ei 

myöskään nosta esiin laatukatselmointeja. Laadun hän katsoo olevan enemmän itse 

tietojärjestelmäkehityksen kuin projektihallinnon kysymys (Niemi 1993, 138), eli hän erottaa 

nämä toisistaan. HY:n mallissa laadunvalvonta on sidottu projektihallinnan malliin siten, että 

projektin avainhenkilöt osallistuvat säännöllisesti pidettäviin laatukatselmointeihin, ja laatu on yhtä 

hyvin projektinhallinnan kuin tietojärjestelmäkehityksenkin asia. 

Lopetus 

Projektin päätös on Niemen (1993) mukaan vaikea vaihe. Usein ei ole selvää, koska 

lopettamispäätös voidaan tehdä. Projektin loppupuolella suuri osa tavoitteista on saavutettu ja 
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vain yksittäiset työt ovat enää viivästyneet. Kuitenkaan ei ole näkyvissä selkeää ajankohtaa, 

jolloin projekti päättyy. Projektin lopussa olisikin oltava Niemen (emt.) mukaan selkeä vaihe, 

jolloin aikaansaannokset käydään läpi, arvioidaan ja arvostellaan miten työ sujui ja otetaan 

opiksi seuraavia vastaavia kehittämisprojekteja varten. (emt., 147-150.) 

Päätöksen projektin lopettamisesta tekee ohjausryhmä. Lopettamisen edellytyksenä on 

luonnollisesti sitä edeltävien tehtävien valmistuminen. Projektin lopettamiseen liittyy myös 

palkitseminen, vaikka projekti ei olisikaan sujunut kaikissa suhteissa mallikkaasti. Palkitseminen 

suhteutetaan projektin kokoon ja tärkeyteen sekä organisaation yleiseen tapaan jakaa 

huomionosoituksia. (Niemi 1993, 147-150.) 

HY:n laatuohje ei Niemen tavoin problematisoi projektin lopetuksen vaihetta. Molemmissa 

malleissa pidetään kuitenkin lopetusvaihetta tärkeänä ja korostetaan, että lopetuksessa on syytä 

käydä läpi vielä kerran projektin kokonaisuus. HY:n malli nostaa myös lopetusvaiheessa 

voimakkaasti esiin projektin dokumentoinnin järjestämisen ja arkistoinnin. Niemen mukaan 

dokumentointi on myös tärkeää, mutta “erilaisten projektihallintoon liittyvien asiapapereiden 

määrä on supistettava vähimpään mahdolliseen” (Niemi 1993, 123). Kuitenkin hänen mukaansa 

dokumentoinnin käyttöalueet kattavat työskentelyn perustan, työn ohjauksen ja seurannan sekä 

projektiin tutustumisen ja tiedottamisen. Dokumentointi pitäisikin keskittää projektisihteerille, 

jolloin avainhenkilöiden työpanos vapautuisi muihin tehtäviin. (emt., 124.)  

Projektiorganisaatio 

Niemi (1993) käsittelee mallissaan useita tapoja järjestää projekti organisaatiossa (mm. 

itsenäinen projekti, projektit matriisina). Näistä itsenäisen projektin organisaatiomalli kuvaa 

samantyyppistä projektin järjestämistapaa kuin HY:n malli, etenkin sovellettuna HY:n sisäiseen 

toimintaan. Itsenäisen projektin organisaatio on molemmissa malleissa samankaltainen: projektin 

läpiviennistä vastaa projektipäällikkö, ja valvonnasta ja seurannasta vastaa ohjausryhmä. HY:n 

mallissa ohjausryhmä on nimetty johtoryhmäksi, mutta näiden ryhmien tehtävät ovat 

pääpiirteissään samat. HY:n mallissa projektipäällikön alaisuudessa toimii projektiryhmä. 

Niemen (emt.) mallissa projektin työntekijät ovat suoraan projektipäällikön alaisuudessa, mutta 

hän ei ole nimennyt projektissa työskentelevien henkilöiden ryhmää projektiryhmäksi. HY:n 
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mallissa on lisäksi koordinointiryhmä, jonka tehtävänä on päättää Helsingin yliopiston hallinnon 

atk:n suuntaviivoista ja projektien koordinoinnista.  

Niemi (1993) tarkastelee projektiorganisaatiota osana perusorganisaatiota, kun taas HY:n mallin 

erityispiirre on kahden projektipäällikön projekti, eli ulkopuoliselta ohjelmistotoimittajalta ostetun 

järjestelmän tilanne, johon Niemi ei ota kantaa. 

5.5 Yhteenveto tämän tutkimuksen lähtökohdista 

Tämän tutkimuksen kohde on siis henkilötietojärjestelmäprojektin kehittämis- ja 

käyttöönottoprojekti, joka toteutettiin Helsingin yliopistossa. Projektikäsitteistö ja aineistossa 

esiintyneet ongelmat ovat lähtökohtia, joilla tutkimuksessa operoidaan. Viitekehyksenä toimii 

projektinhallinnan malli, näkemys siitä, kuinka projekti pitäisi viedä läpi. Tutkimuksessa 

tarkastellaan kahta projektinhallinnan mallia: HY:n yhteistyöprojektien laatuohjetta ja Niemen 

(1993) mallia tietojärjestelmäprojektin läpiviennistä. Projektityön malleja käytetään tässä 

tutkielmassa siten, että mallit esiteltiin tutkimuksen viitekehyksen tarkastelun yhteydessä, ja niitä 

vertaillaan tuloksissa Heila-projektin todellisiin tapahtumiin. Tuloksissa siis tarkastellaan, miten 

Heila-projektin todellisuus vastasi projektinhallinnan ”ideaalimalleja”.  

Tutkimuksen ensimmäisenä tehtävänä oli tuottaa kertomus Heila-projektin tapahtumista, kuvata 

mitä tässä projektissa oikeastaan tapahtui. Tämän tutkimustehtävän toteuttamisessa käytettiin 

kertomuksellista kuvaamista. Tutkimuksen toisena tehtävänä oli tuottaa luokittelu projektissa 

esiintyneistä ongelmista. Tässä menetelmänä oli aineiston sisällön analyysi. 

Tutkielmaraportin alussa esiteltyjä aikaisempia tutkimuksia peilataan tämän tutkimuksen tuloksiin 

diskussiossa. Diskussiossa tarkastellaan lisäksi muuta teoreettista aineistoa, tutkimuksen 

luotettavuutta sekä jatkotutkimusehdotuksia. 

6 AINEISTO 

Tässä luvussa käsitellään aineistoa ja sen käsittelyä yleisellä tasolla. Lisäksi tarkastellaan 

kertomuksellisen kuvaamisen tapaa tässä tutkimuksessa. Aineiston luokitteluun palataan 

tarkemmin sisällön analyysin käsittelyn yhteydessä luvussa 7.3. Analyysiprosessi. 
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Tutkimusaineisto on Hallinnon sovelluspalvelut -yksikössä säilytetty kokoelma Heila-projektin 

dokumentteja. Liitteessä 1 on esitetty yhteenveto tutkimusaineistoon kuuluvista dokumenteista 

dokumenttityypeittäin. Pääaineistona olivat projektin johto- ja projektiryhmien kokousmuistiot, 

järjestelmä- ja edistymiskatselmusraportit sekä laatutuen, toimittajan ja asiakkaan edustajien 

laatimat tilanneraportit. Pääaineistoa on käytetty eri dokumenttityypeistä laajimmin hyväksi 

projektin etenemiskertomuksen kirjoittamisessa ja sisällön analyysissä. Muita dokumentteja on 

hyödynnetty taustatiedon tapaan.  

Aineistoa säilytetään Helsingin yliopiston hallintovirastossa atk-osaston Hallinnon sovelluspalvelut 

-yksikössä. Aineistoa on yhteensä yhdeksän mapillista, ja se sisältää sekä määrämuotoisia että 

epävirallisia projektiin liittyviä dokumentteja. Tutkimusajankohtana projektissa tuotetuista ja 

säilyneistä dokumenteista 203 otettiin tarkempaan käsittelyyn. Niillä katsottiin olevan merkitystä 

projektin kokonaisuuden hahmottamisessa. Pois tarkastelusta jäi muun muassa laskujen kopioita 

ja testauspäiväkirjoja, jotka eivät tuoneet erityistä lisätietoa tarkasteluun.  

Dokumentit ovat syntyneet erilaisista motiiveista ja eri henkilöiden toimesta. Ne kuvaavat samaa 

prosessia, mutta eri näkökulmista. Jokainen dokumentti tuo lisänsä projektista muodostuvaan 

kuvaan. Aineisto on yhtenäinen sen suhteen, että mitään dokumentteja ei puutu systemaattisesti. 

Joitakin yksittäisiä tilanneraportteja puuttuu, samoin yksi edistymiskatselmusraportti. 

Tilanneraporttien puuttuminen ei häiritse kokonaisuutta, sillä yleensä samoja teemoja käsiteltiin 

myös johtoryhmässä, joten puuttuvan raportin ajankohtaa seuraavan johtoryhmän kokouksen 

muistiossa on mainintoja tilannekatsausten asioista. Johtoryhmän palavereissa on tehty 

tilanneraporttien asioita koskevat päätökset. Edistymiskatselmusraportin puuttuminen on toinen 

asia: edistymiskatselmuksessa projektia tarkastelee ulkopuolinen taho (laatutukihenkilö), ja siksi 

raporteissa on hyviä huomioita ja yhteenvetoja projektin tilanteesta. Tässä tapauksessa, kun 

puuttuvia katselmointiraportteja on vain yksi, se ei merkittävästi vaikuta aineiston 

kokonaisuuteen. Tahallisesta aineiston hävittämisestä tuskin on kyse – todennäköisesti 

katselmusraportti on jäänyt puhtaasti erehdyksestä liittämättä muun dokumentaation joukkoon.  

Tutkimuksessa ei ole ollut keinoja tarkistaa, mitä muita dokumentteja mahdollisesti puuttuu, sillä 

ei ole olemassa mitään kattavaa listaa siitä, mitä pöytäkirjoja tai muuta aineistoa projektin 

dokumentaatiossa pitäisi olla. Joissakin projekteissa virheitä ja korjauksia varten on 
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virhepöytäkirjamenettely.5 Menettelyllä voidaan seurata virheiden korjauksen tilannetta ja 

tehokkuutta. Virhepöytäkirjoja ei projektin aineistossa ole, mutta toisaalta dokumentaatiossa 

todettiin useaan otteeseen, että projektin puutteena oli virheiden ja muutosten käsittelyn 

vakiintumattomat työtavat. Projektin loppuvaiheessa johtoryhmän pöytäkirjojen liitteinä on listoja 

selvitys- ja muutospyynnöistä sekä niiden käsittelyn tilasta. 

Virkasähköpostien arkistoinnista ei ole aiemmin ollut yliopistolla säädöksiä tai yhtenäistä 

käytäntöä, joten projektiin liittyvistä sähköposteista aineistossa on todennäköisesti vain murto-

osa. Loput ovat asianomaisten henkilöiden omassa hallinnassa.  

Dokumenttiaineiston käsittely eteni tässä tutkimuksessa seuraavien vaiheiden kautta: 

1. Materiaalin lukeminen läpi kronologisessa järjestyksessä (säilytysjärjestys). 

2. Tapahtumien kokoaminen taulukkoon. Kustakin dokumentista kerättiin taulukkoon: 

• Päivämäärä. Päivämäärä määrittyi sen perusteella, milloin dokumentin taustalla 

oleva tapahtuma, palaveri, katselmus tms. oli pidetty. Osa dokumenteista, esimer-

kiksi käyttäjäkyselyjen raportit ovat sellaisia, että niiden tuottamisen päivämäärä on 

keskeisempi kuin esimerkiksi kyselyn lähettämispäivämäärä. Päivämäärän perus-

teella dokumentit sijoitettiin aikajanalle. 

• Kirjoittaja. Keskeistä analyysin kannalta oli dokumentin kirjoittajainstanssi eli se, 

oliko dokumentin tuottaja Helsingin yliopiston edustaja, toimittajan edustaja vai 

jokin muu taho.  

• Tapahtumat. Kustakin dokumentista koottiin yhteenveto, jossa keskeiset 

prosessin etenemistä kuvaavat seikat tuotiin esiin.  

3. Tapahtumataulukon lukeminen useaan kertaan ja tapahtumien kulun hahmottelu. 

                                                 

5 Menettely voi toimia esimerkiksi siten, että testaaja kirjaa virhepöytäkirjaan testitapauksen, 
testausympäristön, testauksen tuloksen eli mahdollisen virheen kuvauksen ja muita tarvittavia tietoja. 
Virheen korjaaja lisää pöytäkirjaan korjaustiedot, jonka jälkeen pöytäkirja palautuu lähettäjälle, ja testaaja 
merkitsee siihen uudelleentestauksen tuloksen. Kun virhe on dokumentoitu, korjattu ja testattu, 
virhepöytäkirja hyväksytään ja suljetaan. 
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4. Projektin etenemiskertomuksen tuottaminen tapahtumataulukon ja alkuperäisten 

dokumenttien avulla. 

5. Kertomuksen jakaminen jaksoihin ja jaksojen kuvaaminen. 

6. Jaksojen tarkastelu ja yhteenvetojen kirjoittaminen. 

7. Tapahtumataulukkoon ja alkuperäiseen aineistoon palaaminen, ongelmien luokittelu (ks. 

luku 7.3 Analyysiprosessi). 

Projektia kuvaavan kertomuksen kirjoittamista käsitellään seuraavassa alaluvussa. Aineiston 

käsittelyä tarkastellaan lähemmin luvussa 7 Menetelmälliset valinnat, ja dokumenttien 

luotettavuutta luvussa 9.3 Luotettavuustarkastelu.  

6.1 Kertomuksellinen kuvaaminen 

Tässä tutkimuksessa tapauksesta on pyritty aineiston valossa luomaan kertomus. Kalelan 

(1993b) mukaan kertomuksellisuus on nimenomaan historiantutkimuksen keskeinen väline. 

Taustaoletuksena on, että historia on olemassa ”ennen historioitsijaa”. Toisin sanoen menneen 

ajan tapahtumat muodostavat kertomuksen, josta historioitsija tuottaa tietoa lähdeaineistoa 

käsittelemällä. (emt., 186.) Haapalan (1990) mukaan kertomus on yhtä kuin ”menneen 

tekeminen ymmärrettäväksi rakentamalla siitä toden näköinen kuva”. Näin kertomuksen 

asema ymmärretään tässä tutkimuksessa. Tarinoiden ja narraatioiden merkityksestä, käytöstä ja 

sisällöstä on eriäviä näkemyksiä (vrt. esim. Kalela 1993b, 174-195; Tolska 2002, 24-30; Mylly 

1995; Apo 1995, 62-80; Alasuutari 1994, 105-121). Osa käsittelee kertomuksia 

tutkimuskohteena ja osa aineistona. Narratiivisuutta tai kertomuksia koskevaan keskusteluun ei 

tämän tutkimuksen puitteissa kuitenkaan oteta kantaa, sillä kertomuksen tarkoitus on ainoastaan 

kuvailla lukijalle kohteena oleva tapaus. Kertomus pyrkii siis tuottamaan sanoiksi sen kuvan, 

jonka lähdeaineisto paljastaa tutkimuskohteesta.  

Kertomus muodostuu kronologisesti, tapahtumat seuraavat toisiaan. Haapalan (1990) mukaan 

historioitsijoiden kirjoittamat kertomukset ovat usein kronologisia esityksiä menneessä 

tapahtuneesta. Kronologia, aikajatkumo, on läntiselle kulttuurille ominainen, meille helposti 

ymmärrettävä muoto esittää historia. Kronologinen esitys on esitys tapahtumien välisistä 

suhteista, jotka Haapalan mukaan usein ymmärrämme käsitteellä syyt. (emt., 80.) Jotkut 
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tapahtumat on tutkimusaineistossa esitetty irrallaan alkuperäisestä ajankohdasta esimerkiksi 

mainintana seuraavan johtoryhmän kokouksen pöytäkirjassa, mutta kertomuksessa tapahtumat 

on sijoitettu ajallisesti oikeille paikoilleen. Joissakin kohdissa on kuitenkin ollut 

tarkoituksenmukaista esittää esimerkiksi tiettyihin asioihin liittyvät päätökset niiden esitysten 

yhteydessä, jolloin kronologisuuden ajatuksesta on poikettu. 

Tietojärjestelmäprojekteista syntyy runsaasti dokumentaatiota. Dokumenteista luotiin tässä 

tutkimuksessa ensin tapahtumiin perustuva ”aikajana”, tapahtumataulukko, jossa erilaisiin 

dokumentteihin perustuvat tapahtumat koottiin kronologiseen järjestykseen. Tämän ja 

alkuperäisen aineiston avulla kirjoitettiin kertomus projektin etenemisestä. Kertomus jaettiin 

kuuteen jaksoon, jotka sisältävät useita tapahtumia. Tapahtuma on tässä tutkimuksessa mikä 

tahansa projektin etenemisen kannalta merkityksellinen toimenpide tai päätös. Kertomuksen 

jako jaksoihin perustuu siihen, että samaan päämäärään pyrkivät tapahtumat, kuten projektin 

aloitukseen ja lopetukseen liittyvät toimenpiteet tai käyttöönottojen ajan toimet, kuuluvat samaan 

jaksoon. Jaksotus noudattaa vaiheistukseltaan projektin etenemisen mallia. Jaksot ovat ajallisesti 

eri pituisia ja ne sisältävät vaihtelevan määrän tapahtumia.  

Aineistossa tapahtumat esiintyivät siten, että kukin dokumentti luotasi projektin tapahtumia 

eteen- tai taaksepäin kirjoitushetkestä. Pääaineisto kuvasi mennyttä ja hahmotteli tulevaa, 

pöytäkirjoissa kerrattiin lähimenneisyyden tapahtumat sekä arvioitiin tulevia tapahtumia. Näin 

pöytäkirjoista voitiin seurata suunnitelmien muuttumista enemmän tai vähemmän suunnitelmia 

vastaavaksi todellisuudeksi. Aineistossa oli myös dokumentteja, jotka suuntasivat taaksepäin, 

niissä arvioitiin kirjoitushetkellä jo menneitä tapahtumia ja ratkaisuja. Osa dokumenteista koski 

määritelmiä ja suunnitelmia, ja näiden toteutuminen kävi ilmi toteutuneiden tapahtumien 

kuvauksista. Kertomuksessa tapahtumien kuvaamisessa pyrittiin siihen, että kuvattaisiin 

pääasiassa toteutuneita suunnitelmia. Kuitenkin esimerkiksi aikataulun pettämisen kuvaaminen 

vaati tiettyjä viittauksia myös toteutumattomiin suunnitelmiin. 



  28

  

 

7 MENETELMÄLLISET VALINNAT 

7.1 Lähestymistapa: tapaustutkimus 

Tämä on tapaustutkimus. Tavoitteena oli kuvata projektia ajallisesti etenevänä tapahtumasarjana, 

jossa keskeisessä roolissa olivat tietojärjestelmän kehittämisen tehtävät ja niiden toteutus. Matti 

Laitisen (1998, 6) mukaan tapaustutkimuksen tavoitteena voidaan pitää monimutkaisten 

ilmiöiden, kuten muutosten parempaa ymmärtämistä. Kohdeilmiötä tutkitaan todellisessa 

kontekstissa. Tässä tapauksessa kontekstin todellisuuden voi ajatella nousevan siitä ajatuksesta, 

että tutkimusaineisto on tuotettu muutoksen tapahtumishetkellä.  

Hanne Laitisen (1998) mukaan on olemassa kysymyksenasetteluja, joihin voidaan vastata vain 

tapaustutkimuksen asetelmalla. Näitä ovat esimerkiksi yksilön elämänkulkuun liittyvät ongelmat 

tai organisaatioiden muutosprosesseihin ja ajallis-paikallisiin tapahtumaprosesseihin liittyvät 

kysymyksenasettelut, joihin tämä tutkimus liittyy. (emt., 17.) 

Tapaustutkimuksen kysymyksenasettelua kuvataan siten, että tunnusomaisia ovat kysymykset 

”kuinka” ja ”miksi”. Lisäksi haetaan sisältöpitoista vastaus kysymykseen ”mistä on kysymys?” 

(Yin 1989, 13; Laitinen, H. 1998, 17). Tässä tutkimuksessa on pyritty löytämään vastaus siihen, 

kuinka kohteena oleva tietojärjestelmäprojekti on edennyt, minkälaisia ilmiöitä siinä esiintynyt, eli 

mistä tässä projektissa on ollut kysymys. 

Tutkimuskohde on menneen ajan ilmiö, tapahtumat keskittyvät vuosille 1994 – 1999, eli 

kysymys on lähihistoriasta. Miksi sitten lähestymistapana ei ole historiallinen tutkimusote? Yin 

(1989, 16-17) erottaa tapaustutkimuksen historiantutkimuksesta siten, että tapaustutkimus 

keskittyy tämänhetkisiin ilmiöihin. Yinin (emt.) mukaan tärkein tapaustutkimuksen ja 

historiantutkimuksen erottava tekijä on aineisto: tapaustutkimuksessa voidaan käyttää paitsi 

dokumentteja tai muuta kirjallista lähdeaineistoa, myös haastattelua tai havainnointina. Laitinen 

(Laitinen, H. 1998, 19, 51) kritisoi Yinin erottelua, sillä hänen mukaansa historia ulottuu 

nykypäivään, ja kaikilla tapauksilla on merkityksellinen historiansa. Toisaalta Laitisen mukaan 

(emt.) Yin ei myöskään esitä, miksi menneen ajan ilmiöitä ei voitaisi käsitellä tapauksina. 

Historiantutkimuksessa voidaan myös käyttää lähdemateriaalina haastatteluja.  
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Kalelan (1993a) mukaan historiantutkimuksen motivaatio on tyytymättömyys olemassa olevaan 

menneisyyttä koskevaan tietoon. Tavoitteena on täydentää ja/tai korjata olemassa olevaa 

menneisyyttä koskevaa tietoa. (emt., 13.) Myös tämän tutkimuksen motivaatio oli 

samankaltainen: Heila-projektia koskevat tiedot olivat hajanaisia, eikä siitä oltu koottu yhtenäistä 

kuvausta. Tiedettiin että ongelmia oli, mutta niitä ei oltu tutkittu, ja näin ollen tutkimuksen tekijä 

halusi täydentää kuvaa projektista ja siinä ilmenneistä ongelmista. Kirkisen (1987) mukaan 

kaikesta ihmiskunnan menneisyydestä ei voida saada tietoa, sillä menneisyyden tapahtumia on 

käytännössä lähes ääretön määrä. Siksi onkin siis tärkeää pyrkiä hankkimaan menneisyydestä 

sellaista tietoa, joka on ihmisille kiinnostavaa, tärkeää ja arvokasta. (emt., 24.) 

Tämän tutkimuksen kohde on menneen ajan ilmiö, mutta sitä käsitellään tapauksena. Näkemys 

kertomuksen asemasta tutkimuksessa on peräisin historiantutkimuksesta. Niinpä tätä tutkimusta 

voisi kuvata historiantutkimuksen oletuksin tehdyksi tapaustutkimukseksi tai menneen ajan 

tapauksen tutkimukseksi. Tapaustutkimuksen yleisten pyrkimysten tavoin kohteesta pyritään 

saamaan selville ”mitä tapahtui” ja ”mistä oli kysymys”.  

Historiantutkimus ei nojaa mihinkään tiettyyn menetelmään ja vaatimukset aineistolle ja 

analysoinnille ovat samantyyppiset kuin tapaustutkimuksessa, esimerkiksi historiantutkimus 

velvoittaa tutkijan aineiston todistusvoiman ja funktion tarkasteluun ja lähteiden monipuoliseen 

käyttöön. Myöskään tapaustutkimuksessa ei sitouduta mihinkään tiettyyn tutkimusmenetelmään, 

vaan siinä voidaan käyttää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia aineistoja (Yin 1989, 24). 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteen kuvaamisen menetelmänä oli kertomuksellinen 

kuvaaminen ja varsinaisena tutkimusmenetelmänä oli sisällön analyysi, jolla luokiteltiin aineistossa 

esiintyviä ongelmia. Pääpaino oli laadullisessa analyysissä – pyrittiin löytämään aineiston 

painopisteet ja korostukset ilman kvantitatiivista analysointia.  

Tietojärjestelmätieteen puolella historiallisen tutkimuksen asema ei ole ollut vakiintunut; 

tietojärjestelmien tutkimus on keskittynyt empirian ja teorian tuottamiseen (Mason, McKenney 

& Copeland 1997a, 257-258). Tietojärjestelmien tutkimusta on tehty vasta 1960-luvulta alkaen, 

ja ehkä juuri siksi ei suuressa mittakaavassa ole tunnettu tarvetta tutkia historiaa tällä alalla. 

Mason, McKenney ja Copeland (1997b) ovat artikkelissaan tarkastelleet tietojärjestelmien 

historiantutkimusta. Historiallisen otteen tavoite on heidän mukaansa 
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tietojärjestelmätutkimuksessa se, että tuloksena on ymmärrys menneistä tapahtumista. Tämä 

ymmärrys auttaa heidän mukaansa välttämään ihmiselle luonnollista tapaa käsittää olosuhteet, 

organisaatio ja toimintatavat, deterministisesti. Tällöin ei nähdä, että ne ovat todellisuudessa 

seurausta menneisyydessä tarjoutuneista vaihtoehdoista ja tehdyistä päätöksistä. Menneen 

tutkiminen tuottaa näkemyksen tietojärjestelmän kontekstista: mitkä ovat ne yksilölliset, 

organisationaaliset, sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset olosuhteet, jossa järjestelmän kehitys ja 

käyttö tapahtuu. (emt., 307.) 

Tapaustutkimuksessa keskeistä on tutkimuksen kohteen määrittely. Syrjälän ja Nummisen 

(1988) mukaan tutkittava tapaus on tyypillinen, kriittinen, ainutkertainen, poikkeuksellinen, 

opettava tai paljastava. Tässä tutkimuksessa kohteen toivottiin paljastavan tyypillisiä ongelmia. 

Kohteena oleva tapaus on ainutkertainen, kuten tietojärjestelmäprojektit luonteeltaan ovat. Niitä 

ei voida toistaa samanlaisina. Hanne Laitisen (1998, 36) mukaan sosiaalisen tilanteen, episodin, 

toimintaprosessin, tapahtuman tai tapahtumasarjan valitseminen tutkimuskohteeksi vaatii sen 

ajallisten alku- ja loppukohtien määrittelyn. Tutkimuskohde on Heila-tietojärjestelmäprojekti, 

joka toteutettiin Helsingin yliopistossa. Projekti alkoi, kun Helsingin yliopistossa pidettiin 

projektin aloituspalaveri 1.12.1994. Tällöin projekti nimettiin virallisesti alkaneeksi, ja saatettiin 

aloittaa projektisuunnitelmien teko. Loppukohta oli 24.11.1999, kun Helsingin yliopisto ja 

toimittaja, silloin TietoUnic, allekirjoittivat yhdessä Heila-järjestelmän toimitusta koskevan 

hyväksymisasiakirjan. Asiakirja oli samalla käyttöönottoprojektin, eli kokonaisprojektin toisen 

vaiheen päätös, jonka yhteydessä kaikista lopuista projektin tehtävistä sovittiin. 

Tapausta on syytä rajata muutoinkin kuin ajallisesti. Tässä tutkimuksessa kohteeksi rajattiin ne 

tapahtumat, joista on jäänyt kirjallista aineistoa. Tällöin aineisto on myös rajatun joukon 

tuottamaa: tilanneraportit ja johtoryhmän kokousten pöytäkirjat ovat projektipäälliköiden 

kirjoittamia, edistymiskatselmukset laatutukihenkilön kirjoittamia, asiakkaan ja toimittajan väliset 

kirjelmät johtoryhmän edustajien kirjoittamia, ja HY:n sisäiset kirjelmät tiedekuntien edustajien 

kirjoittamia. Muu aineisto on projektiryhmän edustajien, kuitenkin pääasiassa 

projektipäälliköiden tai hänen tehtäviään hoitaneiden, ja käyttäjien tai heidän edustajiensa 

kirjoittamia. 
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Koska Heila-järjestelmän käyttöönottoprojekti nivoutui toteutusprojektiin, niitä on tarkasteltu 

tässä tutkimuksessa yhtenä kokonaisuutena. Aineistosta oli lähes mahdotonta selvittää, kumpaan 

projektiin tietyt tehtävät tai päätökset kuuluivat, eli käytännössä projektit olivat hyvin yhtenäisenä 

etenevä kokonaisuus. Käytännössä samat henkilöt myös toteuttivat molemmat projektit ja 

käyttöönottoprojekti jatkui toteutusprojektin jälkeen sen ehdoilla. Analyysin kannalta ei siis olisi 

ollut mielekästä erotella näitä projekteja tai ottaa tarkasteluun vain toista. 

Yin (1989, 84) jakaa tapaustutkimuksen lähdeaineiston kuuteen luokkaan: dokumentit, arkistot, 

haastattelu, havainnointi, osallistuva havainnointi ja fyysiset jäänteet (physical artifacts). Näistä 

aineistona voidaan käyttää jotakin yhtä, joidenkin yhdistelmää, tai laajoissa tutkimuksissa 

tarvittaessa kaikkia. Tässä tutkimuksessa on käytetty dokumentteja. Aineistossa on 

monentyyppisiä dokumentteja, ja näin ollen voidaan sanoa, että ne täyttävät tapaustutkimuksen 

monilähteisyyden (multiple sources of evidence; Yin 1989, 95) kriteerin: dokumentit ovat 

useiden eri tahojen kirjoittamia ja hyväksymiä, joukossa on muun muassa virallisia pöytäkirjoja, 

henkilökohtaisia kirjeitä ja yleisönosaston kirjoituksia. Projektia on aineistossa tarkasteltu 

monesta eri näkökulmasta.  

Tämä tutkimus pohjaa tiedon koherenssiteoriaan, jonka mukaan tutkimuksen tuottaman tiedon 

oikeellisuuden vaatimuksena on sen yhtäpitävyys muiden ilmiöstä saatavien tietojen kanssa. On 

myös oletettava, että ilmiöstä myöhemmin esiin nousevat tiedot ovat yhtäpitäviä tutkimustulosten 

kanssa. Tiedon korrespondenssi, yhteneväisyys todellisuuden kanssa on vaikeasti 

saavutettavissa, tai sitä on mahdotonta todistaa, kun kysymys on menneen ajan tapahtumasta tai 

ilmiöstä. Tulokset ovat aina tutkijan tulkintaa. (Kalela 1972, 14; Kalela 1993a, 63.) Kalelan 

(1993a) mukaan ilmiön rekonstruoimisessa tietoteoreettinen vaatimus on, että tutkimuskohde on 

esitettävä sen omien edellytysten mukaisesti ja sen omilla ehdoilla. Toisin sanoen, 

tutkimuskohdetta kuvattaessa on käytettävä kohteesta ja taustasta nousevia ilmaisuja. (emt., 16.) 

Tutkimuskohteen valintaa ohjasi pragmaattinen intressi eli projekti oli tarjolla organisaatiosta 

käsin: tätä projektia haluttiin tutkittavan – haluttiin tietää mitä juuri tässä projektissa on 

tapahtunut. Tapaustutkimus sopii tilastollista analyysiä paremmin juuri tämän kaltaiseen 

tutkimukseen: se ottaa huomioon kyseiseen organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyvät 

yksilölliset tilannetekijät huomioon. Muutostilanteisiin liittyvät kohteet ovat ominaisia 
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tapaustutkimukselle, koska joustavana ja mukautumiskykyisenä lähestymistapana se pystyy 

ottamaan huomioon tilannetekijöiden muuttumisen. 

7.2 Sisällön analyysi ja aineistossa esiintyvien ongelmien luokittelu 

Projektia kuvaavan kertomuksen tuottamisen ohella toisena tutkimustehtävänä oli luokitella 

projektissa esiintyviä ongelmia. Ongelmien luokittelun menetelmänä oli aineiston sisällön analyysi 

ja luokittelu. Aineiston analyysillä hahmotettiin projektissa esiintyneitä ongelmia ja kategorisoitiin 

niitä. Sisällön analyysin pyrkimyksenä oli jäsentää dokumentteja systemaattisesti ja 

objektiivisesti. Sisällön analyysin tarkoituksena on järjestää, kuvailla ja käsitteellistää 

dokumenttien kuvaamaa kohdeilmiötä. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Krippendorfin (1980, 22) 

mukaan sisällön analyysin tarkoituksena on tutkia aineistosta nousevia viestien merkityksiä, ei 

ainoastaan kvantifioida aineistoa. Tämänkaltaista tulkinnallista otetta kuvataan myös Rosengrenin 

(1981, 29) toimittamassa sisällön analyysiä useista näkökulmista lähestyvässä teoksessa. 

Kvantifiointi on joissakin sisällön analyysia kuvaavissa menetelmäoppaissa analyysin tavoite (ks. 

esim. Weber 1990). Tämän tutkimuksen analyysi lähestyy aineistoa Kyngäksen ja Vanhasen 

(1999), Rosengrenin (1981) ja Krippendorfin (1980) mukaisella analyysitavalla tarkoituksena 

luokitella viestien sisältöjä, ei kvantifioida aineistoa esimerkiksi laskemalla yksittäisten sanojen 

frekvenssejä. 

Sisällön analyysi sopii erityisen hyvin strukturoimattomaan aineistoon, eli sen käyttö soveltuu 

kirjallisen projektidokumentaation analyysiin. Analyysi oli tässä tutkimuksessa induktiivista eli 

aineistolähtöistä. Analyysin lopputuotoksena syntyi ilmiötä kuvaavia kategorioita. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999.) Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli tuottaa kategorisoituja 

ongelmatyyppejä. Ennakko-oletuksena oli, että projekteissa on samantyyppisiä ongelmia, mutta 

analyysiä ei pohjattu aiempaan luokitukseen. Aikaisempi luokittelu olisi saattanut kahlita aineiston 

tulkintaa: oli mahdollista, että aineistosta nousisi ongelmia, joita muissa projekteissa ei ole 

ilmennyt.  

7.3 Analyysiprosessi 

Induktiivinen sisällön analyysi on aineiston pelkistämistä, ryhmittelyä ja abstrahointia. 

Kategorioiden muodostaminen aloitettiin pelkistämällä: aineistoa käytiin läpi kysymällä ongelmia 

käsittelevän toisen tutkimustehtävän mukaista kysymystä. Analyysiyksikkönä olivat lauseet tai 
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korkeintaan muutaman lauseen kokonaisuudet. Pelkistykset kerättiin listaksi. Pelkistetyt ilmaisut 

ryhmiteltiin luokiksi niiden erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien mukaan. Tässä keskeisessä osassa oli 

tutkimuksen tekijän tulkinta ilmaisujen samankaltaisuuksista tai erilaisuuksista. Tässä tapauksessa 

samanlaisuuden kriteerinä oli se, että poiminnoissa mainittiin yhteinen tai yhteiseksi tulkittava 

ongelma. Esimerkiksi ”ohjelman hitaus” ja ”pitkät vasteajat” tulkittiin keskenään samaan 

luokkaan kuuluviksi. Samoin ”projektipalavereita ei ole pidetty” tulkittiin kuuluvaksi samaan 

luokkaan lausuman ”projektinhallintapuoli on jäänyt vähälle huomiolle”. Ensin mainittujen luokka 

nimettiin suorituskyvyn ongelmiksi, ja jälkimmäisten yhdistävä tekijä oli projektin läpivienti. 

Tämän jälkeen luokat yhdisteltiin kategorioiksi. Kategoriointia jatketaan yleensä niin kauan kuin 

se on aineiston kannalta mielekästä. Tässä tutkimuksessa kategoriointia jatkettiin kaksi kierrosta, 

eli lopullisena tuloksena oli kaksi yläkategoriaa, joista toisella on kaksi ja toisella kolme 

alakategoriaa. Alakategoriat sisältävät ongelmaluokat.   

Luokitteluprosessi eteni tässä tutkimuksessa seuraavasti:  

1. Ongelmien luokittelemiseksi palattiin aineistosta laadittuun tapahtumataulukkoon ja 

alkuperäiseen dokumenttiaineistoon. 

2. Pelkistettyjä ilmauksia ongelmista kerättiin tarkistusten (alkuperäisestä aineistosta) 

jälkeen tapahtumataulukon reunamerkinnöiksi. 

3. Pelkistetyt ilmaukset, joita oli yhteensä 209, koottiin listaksi. 

4. Pelkistetyt ilmaukset luokiteltiin niiden yhtäläisyyksien ja eroavuuksien mukaan yhteensä 

13:sta luokkaan. 

5. Luokille annettiin nimet. 

6. Luokat yhdistettiin viideksi kategoriaksi. Kategoriointia jatkettiin kunnes jäljellä oli kaksi 

pääkategoriaa ja niiden alakategoriat. Toisella pääkategorialla oli kaksi ja toisella kolme 

alakategoriaa. 

7. Kategoriat ja niiden sisältämät ongelmaluokat kuvattiin. 

Luvussa 8.2 esitetään analyysin tuloksena muodostettu luokittelu ja kuvataan kategorioitten 

sisällöt. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET  

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Tutkimuskysymykset johdattavat tulosten esitystä: 

tulosten ensimmäisessä alaluvussa, luvussa 8.1, esitetään vastaus ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. Siinä esitetään kertomus projektin kulusta viiden vuoden aikana. 

Kertomuksen jaksot ja tapahtumat on esitetty yhteenvetona liitteessä 2. Tulosten toinen alaluku, 

luku 8.2, puolestaan pyrkii vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen: siinä on esitetty analyysin 

tuloksena muodostettu projektissa ilmenneiden ongelmien luokittelu.  

Tulosten molemmissa osissa, alaluvuissa 8.1 ja 8.2, on yhteenvetoja: kutakin projektin 

etenemiskertomuksen jaksoa on käsitelty ja vertailtu HY:n yhteistyöprojektien laatuohjeeseen ja 

Niemen (1993) projektimalliin omassa yhteenvedossaan. Kertomuksen lopuksi on yhteenveto, 

joka käsittelee koko tulosten ensimmäistä osaa. Ongelmien luokittelun lopuksi on koottu 

yhteenveto tulosten toisesta osasta. Diskussiossa kerrataan lyhyesti keskeiset tulokset. 

Taustatiedoksi ja lukemisen helpottamiseksi seuraavaksi on koottu tietoja kertomuksessa ja 

ongelmien luokittelussa esiintyvistä asioista, kuten toimittajan ja järjestelmän nimenvaihdoksista 

ja projektin ryhmistä. 

Toimittaja. Toimittaja vaihtoi nimeään projektin aikana useaan kertaan, ja näin ollen 

kertomuksessa oli yksinkertaisinta käyttää nimitystä toimittaja. Tätä puoltaa se, että toimittajan 

edustajat pysyivät pääosin samoina nimenmuutoksista huolimatta. Projektin aluksi toimittaja oli 

VTKK-VJ eli Valtion Tietokonekeskus – Valtionjärjestelmät. Sittemmin Tieto-konserni osti 

VTKK:n, ja toimittajan nimi muuttui TT-Valtionpalvelut Oy:ksi. Kesäkuun 1996 alusta Helmi-

järjestelmien toiminta vaihtui Tieto-konsernissa TT-Personnel Systems Oy:lle. Lokakuussa 1996 

aineistossa aletaan puhua toimittajasta Unic Oy:nä, joka myöhemmin alkaa esiintyä myös nimellä 

TietoUnic Oy (TU). Yksinkertaisuuden vuoksi kertomuksessa käytettiin nimitystä Unic vuoden 

1996 elokuusta projektin loppuun asti.  

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan kertomuksessa yleisesti Helsingin yliopistoa, ja sen edustajilla 

henkilöstöosaston ja hallinnon atk:n suunnitteluryhmän henkilöitä, jotka kuuluivat Heilan projekti- 

tai johtoryhmään. Helsingin yliopistossa henkilöstöosasto oli järjestelmän varsinainen tilaaja ja 

tarvitsija, mutta asiakkaan edustajana toimi useimmiten hallinnon atk-ryhmän edustaja. 
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Laatutuki. Projektin laatutuki ostettiin ulkopuoliselta konsulttiyritykseltä, CCC Software 

Professionals Oy:ltä. Laatutuki vastasi projektisuunnitelmaan sisältyvän laatusuunnitelman 

mukaisten projekti- ja testauskatselmusten läpiviennistä sekä projektille annettavasta laatutuesta. 

Laatutuen tarkoituksena oli toimia ulkopuolisena tarkkailijana, katselmusten avulla seurata 

projektia ja varmistaa, että kaikki tarpeelliset asiat tulisivat huomioitua. (Helsingin yliopiston 

yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Heva. Henkilöstö- ja vakanssirekisteri, joka toimi Heila-järjestelmän edeltäjänä vuodesta 1988. 

HEPRO. Heila-projektia ja samalla myös järjestelmää kutsuttiin määritysvaiheessa (ennen 

tutkimusajankohtaa) ja projektin aluksi nimellä HEPRO. HEPRO nimitys johtui siitä, että 

kyseessä oli henkilöstöhallinnon prosessinhallinnan järjestelmä. Tämä nimi seurasi jonkun aikaa 

mukana myös toteutusprojektissa, kunnes Heila nimitys annettiin järjestelmälle syksyllä 1995 ja 

se vakiintui käyttöön. 

Helmi-järjestelmät. Helsingin yliopisto on ostanut nykyiseltä Tietoenatorilta kolme Helmi-

tuoteperheeseen kuuluvaa järjestelmää: palkkajärjestelmän, henkilöstöjärjestelmän ja 

työnantajan toimintoihin tarkoitetun tietojärjestelmän. Tutkimuskohteena olevaa 

henkilöstöhallinnon järjestelmää alettiin toteutusprojektin aikana kutsumaan Heilaksi. Vaikka 

nimi myöhemmin muutettiin Helmi Henkilöstöksi, Heila oli jo vakiintunut HY:ssa käyttöön eikä 

siitä luovuttu projektin aikana.  

Projektin johtoryhmä. Projektin johtoryhmä oli projektin korkein päättävä elin. Johtoryhmällä 

oli valtuudet tehdä päätöksiä kaikkia sisällöllisiä, teknisiä ja taloudellisia asioita koskien. 

Johtoryhmä vastasi projektin sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta ja sopimukseen tehtävien 

muutosten vaikutuksista. (Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien laatuohje 1995.) 

Projektiryhmä. Projektiryhmään kuuluivat molempien osapuolien projektipäälliköt ja tarpeen 

mukaan muita henkilöitä (esimerkiksi projektin työntekijöitä tai testaajia). 

Luettavuuden vuoksi viittaukset aineistoon on kertomuksessa ja ongelmien luokittelussa 

koodattu seuraavasti: 

JR = Johtoryhmän tai johto- ja seurantaryhmän kokouksen pöytäkirjat  

PR = Projektiryhmän kokouksen pöytäkirjat 
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TRT = Tilanneraportit, toimittaja 

TRA = Tilanneraportit, asiakas 

JK = Järjestelmä-, laatu- tai edistymiskatselmuksen raportit (laatutuki) 

MR = Muut raportit, pöytäkirjat ja dokumentit 

Aineistolähteet on koottu lähdeluetteloon kyseisen jaottelun mukaan aikajärjestykseen. 

8.1 Heila-projektin eteneminen vuosina 1994 – 1999 

Heila-projekti alkoi epävirallisesti jo ennen vuotta 1994, kun 1990-luvun alkupuolella Helsingin 

yliopistossa alettiin kartoittaa henkilöstöhallinnon päätöksenteon hajauttamista tukevan 

tietojärjestelmän hankkimista. Toukokuussa vuonna 1994 edettiin sille tasolle, että sopimus nro 

941245 henkilöstöhallinnon prosessinhallinnan tietojärjestelmän toteuttamisesta saatettiin 

allekirjoittaa asiakkaan eli Helsingin yliopiston (myöh. HY) ja toimittajan eli Valtion 

Tietokonekeskuksen (myöh. VTKK) välille. 

8.1.1 Projektin aloitusvaihe  

 

Varsinainen projektin aloitus tapahtui joulukuussa 1994, kun projektin osapuolet, toimittajan ja 

asiakkaan sekä projektin laadunvalvontaa hoitavan CCC Software Professionals Oy:n edustajat 

tapasivat toteutusprojektin aloituspalaverissa 1.12.1994. Projektin hallinto päätettiin toteuttaa 

pääosin HY:n yhteistyöprojektin laatuohjeiston mukaisesti, sillä toimittajan laatumallien katsottiin 

vastaavan suurelta osin HY:n mallia. Samalla sovittiin kuitenkin tilannekohtaisesta joustosta 

laatumallien suhteen projektipäälliköiden päätösten mukaisesti. HY:n yhteistyöprojektien 

laatuohjeen mukaisesti molemmat osapuolet nimesivät projektiin projektipäällikön, mutta 

Kuva 2. Heila-projekti: aloitusvaihe 
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toimittajan projektipäällikön sovittiin HY:n mallin mukaisesti olevan koko projektin johtaja, ja 

vastaavan sen suunnittelusta ja läpiviennistä. Projektipäälliköt tulisivat toimimaan yhteistyössä ja 

päättämään projektin työtavoista ja käytettävistä menetelmistä projektin tarpeiden mukaisesti. 

(MR 1.12.1994.)  

Vuosien 1994 ja 1995 vaihde oli projektisuunnitelmien aikaa: joulukuussa 1994 valmistui 

Helsingin yliopiston projektisuunnitelma järjestelmän vastaanottoprojektille ja toiminnalliselle 

suunnitteluprojektille ja tammikuussa VTKK-Valtionjärjestelmien suunnitelma järjestelmän 

toteutusprojektille. Rinnan toimi tässä vaiheessa kaksi projektia: toimittajan toteutusprojekti ja 

HY:n vastaanotto- ja toiminnallinen suunnitteluprojekti. Tammikuussa 1995 projektin rahoitus 

varmistui. (JR 17.1.1995.) Helmikuussa projekti sai virallisen päätöksen aloittamisesta: 

hallintojohtaja nimesi johtoryhmän, johon nimettiin yhdeksän HY:n ja kolme toimittajan edustajaa 

(MR 7.2.1995). 

Toimittajan tilanneraportissa maaliskuussa 1995 kuvattiin, että projektin suunnitteluvaiheesta oli 

toteutettu 90% ja toteutusvaiheesta vasta n. 30%, mutta kuitenkin toimittaja piti mahdollisena, 

että tuote valmistuisi 15.5.1995 mennessä. Käyttöönottojen aloitusajankohdaksi arvioitiin 

tuolloin saman vuoden syksy. (TRT 14.3.1995.) 

Maaliskuussa 1995 toimittaja teki ensimmäisen riskianalyysin projektisuunnitelman laatimisen 

jälkeen. Suurimmaksi riskiksi arvioitiin tuolloin projektin työmäärä, joka tuntui epäsuhtaiselta 

käytettäviin henkilöihin ja aikatauluihin nähden. Henkilöitä oli saatu projektiin mukaan arvioitua 

myöhemmin. Toiseksi suurimpana riskinä pidettiin kustannusarviota, joka tuohon mennessä oli 

pitänyt, mutta henkilömäärän kasvaessa projektissa kustannuksetkin tulisivat nousemaan. (MR 

16.3.1995.) 

Projektin aloitusvaiheen yhteenveto. Projekti käynnistyi hyvin: aluksi sovittiin aikatauluista, 

tehtiin projektisuunnitelmia ja määrittelyjä, ja järjestelmän toteutustakin aloitettiin jo heti 

alkukeväästä 1995. Koko alkuvuoden ajan toimittaja piti mahdollisena, että järjestelmä olisi 

valmis jo 15.5.1995. Käyttöönottojen ajankohdaksi oli tuolloin sovittu saman vuoden syksy, 

mutta myöhemmin pilottiyksikön käyttöönotto siirrettiin ensin vuoden vuoden 1996 alkuun ja 

sitten kevääseen, eli aikataulu ei pitänyt. Keväällä 1995 tehtiin myös riskianalyysi, jossa jo 

tuolloin mainittiin projektin työmäärä, joka tuntui epäsuhtaiselta käytettävissä oleviin henkilöihin 



  38

  

 

nähden. Resurssien saatavuuteen piti siis kiinnittää huomiota. Muitakin riskejä oli hahmoteltu, 

mutta henkilöresurssien riittävyys ja kustannusarviossa pysyminen arvioitiin suurimmiksi riskeiksi, 

joista resurssiongelmat realisoituivat. Aloitusvaihe oli suunnittelun, määrittelyn ja 

ohjelmoinnin aikaa.  

Kaikki projektin aloitusvaiheeseen liittyvät toimenpiteet hoidettiin HY:n laatuohjeiston 

aloitusvaiheen mukaisesti: pidettiin käynnistyspalaveri, aloituskatselmus ja aloitusseminaari. 

Toimittajan projektipäällikkö laati suunnitelman toteutusprojektin läpiviennistä. Koska rinnan 

toteutusprojektin kanssa kulki HY:n vastaanottoprojekti, HY:n projektipäällikkö teki 

suunnitelman sen läpiviennistä. Niemen (1993) mukaisia projektialoitteeseen ja esitutkimukseen 

kuuluvia tehtäviä oli hoidettu aikaisemmalla projektilla, jonka tuloksena oli tuotettu raportti 

Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon työprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen 

(4.2.1994). Lisäksi projektia oli valmisteltu hallinnon atk:n suunnitteluryhmässä. 

8.1.2 Järjestelmän toteutusvaihe  

 

Toukokuussa 1995 alkuperäistä aikataulua jouduttiin jatkamaan kolmella kuukaudella, ja 

käyttöönotto siirrettiin syksystä seuraavan vuoden alkuun. Tämän seurauksena toukokuussa 

laadittiin muutossuunnitelma. Uhaksi koettiin tuolloin se, että projektin toteutusvaihe jäisi kesken, 

tuote jäisi vaillinaiseksi tai tuotteistus jäisi puuttumaan. (MR 23.5.1995.) 

Kuva 3. Heila-projekti: järjestelmän toteutusvaihe 
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Muitakin vaikeuksia oli: projektiryhmä koki johtoryhmän tuen riittämättömäksi ja kokousten 

välin liian pitkäksi, jolloin asiat ehtivät kasaantua. Testaajat olivat kokeneet järjestelmän 

käyttöliittymän kömpelöksi ja todenneet, ettei se täytä helppokäyttöisyyden vaatimusta. 

Helppokäyttöisyys koettiin oleelliseksi, koska järjestelmällä tulisi olemaan satoja käyttäjiä eri 

tiedekunnissa ja laitoksilla. Projektin yhteistyö oli loppukeväällä hiljaista, laatutukihenkilön 

tilannekatsauksen mukaan ”VTKK ei ole pitänyt kovin paljon yhteyksiä toteutuksen aikana”. 

(MR 18.5.1995.) 

Kesä 1995 saatiin hyödynnettyä toteutustyölle. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta valittiin 

ensimmäiseksi tuotantokäyttöyksiköksi, ja tuotantokäyttö oli tarkoitus aloittaa siellä vuoden 

1996 alusta. (TRT 14.6.1995.) Tuotantokäytön aloittamisella tarkoitetaan siirtymistä uuden 

järjestelmän käyttöön siten, että todelliset työtehtävät hoidetaan kokonaan uudella järjestelmällä. 

Syyskuussa 1995 aloitettiinkin testaus maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan aineistolla. 

Samaan aikaan testauksen kanssa käynnistettiin ohjeistojen laadinta: VTKK vastasi teknisistä 

ohjeistoista ja HY sisällöllisistä testaus- ja käyttäjän ohjeista. (JR 7.9.1995.)  

Syyskuussa 1995 pidettiin edistymiskatselmus yhdessä laatutukihenkilön eli CCC:n konsultin 

kanssa. Edistymiskatselmuksessa todettiin, että käyttäjien usko ja luottamus järjestelmään oli 

kasvanut testauksen aikana. Käyttöliittymä alkoi olla kunnossa. Aikataulu syksyn tehtäville, 

joihin kuului muun muassa suorituskyvyn testaus, oli laadittu ja sovittu. (JK 19.9.1995.) 

Lokakuun edistymiskatselmuksessa todettiin projektin edenneen suunnitelmien mukaan: 

järjestelmää oli testattu ja testauksessa todetuista virheistä valtaosa oli korjattu. 

Projektipalavereita ei oltu pidetty, mutta yhteydet projektiryhmän jäsenten välillä toimivat 

puhelimitse tai sähköpostitse. Vakiintunutta virheiden käsittelytapaa ei ollut kuitenkaan 

muodostunut eikä projektista oltu tiedotettu kuin pilottiyksikössä koulutusten yhteydessä. (JK 

17.10.1995.) 

Marraskuussa 1995 pidettiin jälleen edistymiskatselmus, jossa todettiin tilanteen olevan 

huonompi kuin edellisessä katselmuksessa oli huomattu. Virheiden korjauksen aikataulu näytti 

pettävän, jonka seurauksena pilottitiedekunnan tuotantokäytön aloitusta olisi siirrettävä vuoden 

vaihteesta. Laatutuen mielestä kunnollisen muutosten- ja virheidenhallintamenettelyn käyttöönotto 
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oli tässä vaiheessa lähes välttämätöntä, että muutosten ja korjausten tilannetta voitaisiin seurata. 

(JK 17.11.1995.)  

Marraskuussa 1995 alettiin valmistelemaan käyttöönottoprojektia, ja laadittiin tehtäväluettelo, 

joka sisälsi työnjaon HY:n ja VTKK:n välillä. Käyttöönottoprojektin aikataulutus oli määrä 

saada käyntiin joulukuussa, mutta se osoittautui mahdottomaksi. HY:n projektipäällikkö kirjoitti 

johtoryhmän jäsenelle: ”Käyttöönottoprojektia on mahdotonta aikatauluttaa ennen kuin Heila 

toimii edes suurinpiirtein oikein. Nyt se ei toimi suurinpiirteinkään oikein” (MR 12.12.1995). 

Näin ollen käyttöönoton projektisuunnitelman laadinta ja hyväksyntä siirtyivät. 

Tuotekehitysprojektia jatkettiin kuukaudella (31.12.1995 -> 31.1.1996), mutta viivästymisen ei 

pitänyt vaikuttaa HY:n käyttöönottoprojektin aloittamiseen. HY:lla huomautettiin resurssien 

niukkuudesta – projektiryhmän jäsenet tekivät projektin töitä edelleen muiden tehtäviensä 

ohessa. (JR 19.12.1995.) Toimittajan nimi vaihtui vuoden vaihteessa TT-Valtionpalvelut Oy:ksi. 

Järjestelmän toteutusvaiheen yhteenveto. Loppukeväällä 1995 huomattiin, ettei järjestelmä 

valmistuisi suunnitelman mukaisesti. Aikataulua jatkettiin, ja pilottiyksikön käyttöönotto siirrettiin 

syksystä seuraavan vuoden alkuun. Testausta suoritettiin HY:n puolella, eikä yhteistyö 

testauksen osalta sujunut niin kuin olisi pitänyt: HY:n raportoimia virheitä ei korjattu riittävän 

nopeasti, ja toisaalta HY:n menettely virheiden ilmoittamisessa oli puutteellinen. Järjestelmän 

toteutusvaiheen pääpaino oli ohjelmoinnissa, testauksessa ja käyttöönoton alustamisessa. 

Testaus ei aineiston perusteella vaikuttanut niin systemaattiselta, kuin sen laatuohjeen mukaisesti 

olisi pitänyt olla: kokonaistestaussuunnitelmaa ei ollut, ja vaihekohtaiset suunnitelmat olivat 

satunnaisia. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että toimittaja ei ottanut yhteistyöprojektien 

laatuohjeen mukaista vastuuta testaamisesta, vaan se oli HY:n vastuulla. Testauksen tuloksena 

asiakkaan puolelta huomautettiin käyttöliittymän kömpelyydestä. Toimittaja suoritti korjaavia 

toimenpiteitä, mutta tämä ei tuottanut toivottua tulosta, käyttöliittymän vaikeaselkoisuus oli 

käyttäjäkyselyissä päällimmäisenä tuloksena vielä vuonna 1998 (Heikkilä & Reijonen 1998a), 

kun edettiin jo kohti projektin päätöstä. Järjestelmän ensimmäinen versio valmistui noin kolme ja 

puoli kuukautta arvioidusta myöhässä, eikä tässä vaiheessa oltu vielä edes määritelty HY:lle 

suunniteltuja lisäosia.  
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HY:lla saatiin testaus käyntiin ja ohjeistuksen laadinta aloitettiin käyttöönottoihin nähden ajoissa. 

Sekä testaus että projektinhallinta alkoivat kuitenkin pian kärsiä resurssien puutteesta. HY:n 

laatuohjeen mukaisia projektipalavereita ei pidetty toteutusvaiheen aikana ja riskien analysointi 

jäi tekemättä. Toimittajan projektipäällikkö kirjoitti laatuohjeen mukaisen tilanneraportin aina 

ennen johtoryhmän kokousta, joten projektin osapuolet pysyivät sen avulla ajantasalla 

tilanteesta. Johtoryhmän kokouksia oli harvoin, joten tilanne ei ollut tiedonkulun kannalta hyvä. 

Vakiintuneen virheidenkäsittelytavan puute loi epävarmuutta koko projektiin: HY:ssa kului aikaa 

hukkaan, eikä toimittajan puolella oltu selvillä virheiden tilanteesta. Tähän kiinnitettiin huomiota 

sekä laatutuen että johtoryhmän taholta, mutta virheiden käsittelytavan vakiintuminen toteutui 

vasta käyttöönottojen aikana. Niemen (1993) mukaan seurannan tehtävänä on osoittaa projektin 

työntekijöille, miten projektissa on edetty. Heila-projektissa projektipalaverit jäivät pitämättä, ja 

on lähes varmaa, että tällä oli vaikutusta projektin tiedonkulkuun säännöllisistä tilanneraporteista 

huolimatta. Projektipalaverien tarkoitus on projektin aikataulu- ja resurssitilanteen seuranta, ja 

Heila-projektissa ongelmia oli nimenomaan puutteellisiin resursseihin ja aikataulun pettämiseen 

liittyen. Näitä ongelmia olisi voitu mahdollisesti vähentää tai estää kiinnittämällä enemmän 

huomiota projektinhallintaan ja pitämällä projektipalaverit määräajoin. 

Toteutusvaiheessa kiinnitettiin huomiota projektin tiedotukseen, mutta loppuprojektin aikana 

juuri tiedotus, tai oikeammin sen puute, oli osa-alue, josta käyttäjät kärsivät. 

Tuotekehitysprojektin aikataulu oli ollut liian optimistinen: Heilan kokoisen järjestelmän 

rakentamisen ajateltiin onnistuvan puolessa vuodessa. Tuotekehitysprojektia jatkettiin lopulta 

aiotusta toukokuusta 1995 helmikuun loppuun 1996, eli toteutus oli ylittänyt aika-arvion yli 

puolella vuodella. 
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8.1.3 Käyttöönottoprojekti alkaa – toteutus jatkuu 

 

Heilan käyttöönottoprojekti alkoi vuoden 1996 alusta. Tarkasteluun saatiin 

käyttöönottoprojektin projektisuunnitelman ensimmäinen versio, jossa projektin laatutavoitteiksi 

nimettiin projektin toteutuminen projektisuunnitelman mukaisesti ja aikataulussa. (MR 4.1.1996.) 

Käyttöönottoprojektin alettua testaus jatkui vielä HY:ssa. HY:n resurssipula oli todellinen, 

testaukseen tarvittiin kaksi testaajaa lisää. Tammikuun ensimmäisellä viikolla saatiin 

järjestelmästä uusi versio, jossa reklamoidut virheet oli pääosin korjattu. Suojauksia ei oltu vielä 

saatu kuntoon, ja vauhtia yritettiin lisätä HY:sta käsin toimittamalla korjattu versio suojausten 

määrityksistä. (TRA 23.1.1996.) 

Tuotekehitysprojektia jouduttiin jälleen jatkamaan kuukaudella, koska siihen kuuluvat työt eivät 

olleet valmistuneet ajoissa. Tällä kertaa tuotekehitysprojektin loppupäivämääräksi määriteltiin 

29.2.1996. (JR 31.1.1996.) 

Helmikuun alussa TT-Valtionpalvelut toimitti Heilasta uuden version, jossa oli korjattuna suurin 

osa HY:n ilmoittamista virheistä. Loput virheet ja muutospyynnöt oli siirretty tehtäväksi 

myöhemmin toteutusprojektissa tai käyttöönottoprojektissa. Testaukseen saatiin viimein lisää 

resursseja: HY:ssa aloitti kaksi palkka-asioita tuntevaa testaajaa, ja kaksi aiemmin mukana 

ollutta jatkoivat. (TRA 5.2.1996.)  

Kuva 4. Heila-projekti: käyttöönottoprojekti alkaa – toteutus jatkuu 

Suojausongelmia: 
työryhmä

Projekti-
suunnitelma

Tietojen siirto 
Hevasta

Testaus 
jatkuu

Vierihoito 
pilottitdk:ssa

Käyttöönotto 
siirtyy

Aikataulua 
jatketaan

Lisä-
resurs-

seja

Aikataulussa 
pysytään

HY:n 
projektipäällikkö 

lähtee

Rinnakkaisajo 
epäonnistuu

Uudet 
kehitystehtä

vät 
jäädytetään

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys
1996

Ohjelmointia, testausta, epävarmuutta ja muutoksia
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Toimittajalla oli kevään ajaksi vielä puhdasta ohjelmointityötä, ja osia järjestelmästä oli vielä 

määrittelemättä. Tietoturvan varmistavien suojausten toteutus myöhästyi suunnitellusta. (TRA 

20.3.1996; 3.4.1996.) Suojaukset osoittautuivat erittäin hankalasti toteutettaviksi – merkintöjä 

suojausten ongelmista löytyy aina projektin loppuun saakka, viimeinen suojauksia koskeva 

merkintä tutkimusajankohtana on lokakuun 1999 järjestelmäkatselmuksesta: ”Ohjelmiston 

suojauksista on löytynyt kaksi virhettä, jotka on korjattu. Lisäksi ohjelmistosta löytynyt yksi 

suojauksiin liittyvä virhe, jota ei olla saatu paikallistettua (JK 15.10.1999)”.  

Huhtikuussa 1996 voitiin todeta projektin olevan jälleen aikataulussa lukuunottamatta suojausten 

toteutusta. Loput määritykset oltiin saatu tehtyä, mutta toteutukset olivat vielä osittain kesken. 

(JR 3.4.1996.) Keväällä aikataulu kiristyi, kun edettiin kohti ensimmäistä käyttöönottoa, jonka 

oli määrä olla 1.6.1996 maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (TRA 25.4.1996). 

Toukokuun viimeisenä päivänä 1996 HY:n projektipäällikkö siirtyi pois Helsingin yliopiston 

palveluksesta eikä hänen tilalleen palkattu henkilö ei tullut mukaan Heila-projektiin. Tuolloin 

arvioitiin, että projekti pystytään viemään läpi ilman HY:n omaa projektipäällikköä. (A. 

Heiskanen, henkilökohtainen tiedonanto 6.11.2001.) Tieto-konsernissa tehtiin 

uudelleenorganisointia, ja vastuu Heilasta siirtyi kesäkuun alusta TT-Personnel Systems Oy:lle, 

josta tuli Tieto-konsernin henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmistä vastaava yhtiö. (MR 

5.6.1996.) 

Kesän 1996 suunnitellut järjestelyt Heilan suhteen epäonnistuivat. Pilottitiedekunnan 

käyttöönotto siirrettiin kesäkuun alusta syksyyn. Kesäkuun piti olla rinnakkaisajokuukausi, 

jolloin tiedot oli tarkoitus syöttää kahteen järjestelmään yhtäaikaisesti. Tiedotus tästä oli 

epäonnistunut, eivätkä tiedekunnat syöttäneet tietoja aiotulla tavalla. Kun tämä todettiin, sovittiin 

heinäkuun olevan rinnakkaisajokuukausi. Tämä oli epäonnistunut ratkaisu kesälomien vuoksi: 

rinnakkaissyöttö ei edelleenkään toteutunut. Johtoryhmä jouduttiin kesällä kutsumaan koolle, sillä 

toimittajan antama puutteellinen ohje aiheutti HY:ssa toimenpiteitä, jotka uhkasivat sotkea 

tuotantokäytössä olevan palkkajärjestelmän toiminnot. Myös tiedotus laitosten henkilöiden 

vastuualueista ja käyttöoikeuksista ontui. (MR 29.7.1996.)  
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Elokuun johto- ja seurantaryhmän kokouksessa päätettiin, että uudet muutos- ja kehitystehtävät 

siirretään toteutettavaksi vasta seuraavan käyttöönoton jälkeen. Pilotti- eli maatalous-

metsätieteellisen tiedekunnan tuotantokäyttö sovittiin alkavaksi 1.10.1996. (JR 16.8.1996.) 

Käyttöönottoprojektin aloitusvaiheen yhteenveto. Käyttöönottoprojektin koko alkuaika oli 

taistelemista resurssipulaa vastaan. Vaikka HY sai kaksi testaajaa lisää, kuitenkin useaan 

otteeseen todettiin testauksen kärsivän testaajien ajan puutteesta. Aineistossa tuotiin keväällä 

1996 esiin, että toimittajalla ei ollut resurssipulaa, mutta kuitenkin ohjelmointityötä oli vielä 

runsaasti tekemättä, vaikka pilottitiedekunnan käyttöönotto piti olla 1.6.1996. Aikataulun 

kiristyminen kohti pilottitiedekunnan käyttöönottoa oli siis molemminpuolista. Dokumentaation 

perusteella vaikuttaa siltä, että kiristynyt aikataulu petti lopullisesti, kun HY:n projektipäällikkö 

lähti pois HY:n palveluksesta 31.5.1996. Kesän järjestelyt eivät onnistuneet lainkaan 

suunnitelmien mukaisesti, ja pilotin käyttöönottokin siirrettiin kesäkuusta lokakuuhun aivan viime 

hetkellä. Syksyä kohden projekti ikäänkuin toipui projektipäällikön lähdöstä, ja asiat alkoivat 

sujua jälleen hieman paremmin. Syyskuussa päästiin jo valmistelemaan pilottitiedekunnan 

käyttöönottoa, ja se saatiin suoritettua tällä kertaa suunnitelmien mukaan 1.10.1996. Kuitenkin 

myös pilottitiedekunnan käyttöönoton jälkeen aikataulusuunnitelmat olivat epärealistisia: 

alunperin oli suunniteltu käyttöönottoja hyvinkin lähekkäin, mutta lopulta todettiin, että pilotin olisi 

hyvä olla tuotantokäytössä vähintään kuukauden ennen seuraavaa käyttöönottoa. 

Todellisuudessa pilottikäyttöönoton jälkeinen tuotantokäytön aloitus tapahtui vasta seuraavan 

vuoden kesäkuussa, eikä kuukausi riittänyt edes pilotin tiedonsiirtojen ja käyttöönoton 

paljastamien virheiden korjaukseen. Käyttöönottoprojektin aloitusvaihe sisälsi ohjelmointia, 

testausta, epävarmuutta ja muutoksia. 

Käyttöönottoprojekti aloitettiin kuin se olisi ollut suora jatke toteutusprojektille: erillisiä 

aloitustoimenpiteitä ei tehty. Tämän vaikutuksesta projektiin voi esittää vain arvailuja, mutta 

aineiston perusteella ainakin tehtävän- ja vastuunjaot sekä aikataulu olisivat voineet olla 

ryhdikkäämmät, mikäli käyttöönottoprojekti olisi voitu aloittaa erillisenä projektina laatuohjeen 

mukaisesti. Painolastina käyttöönottoprojektilla oli toteutusprojektin viivästyminen suunnitellusta 

ja siinä esiintyneet ongelmat.  
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8.1.4 Tuotantokäytön aloitusvaihe  

 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan siirryttyä tuotantokannan käyttöön 1.10.1996 ilmeni 

sekä Heilan että samassa tietokannassa operoivan Helmi Palkka-järjestelmän toiminnassa 

epämiellyttävä yllätys: suorituskyky ei ollut riittävä ja molempien järjestelmien toiminta hidastui 

totutusta. Palkka-asioita hoitavasta yksiköstä raportoitiin lokakuun 1996 lopulla Heila-projektille 

tilanteesta seuraavaa: ”Palkkajärjestelmä toimii kohtuullisella nopeudella vain muutamia 

minuutteja”, ”uuden henkilön syöttäminen on kestänyt lokakuussa 15 minuuttia, kun aikaisemmin 

vastaava on tapahtunut viidessä minuutissa” ja ”raporttien ajoyritykset kestävät tuntikausia tai 

katkeavat ohjelman heittäessä käyttäjän ulos”. (MR 22.10.1996.) Tilanne oli huono molempien 

järjestelmien kannalta, ja toimittaja joutui selvittelemään hitauden syitä, jolloin muut 

kehitystehtävät siirtyivät jälleen eteenpäin. 

Marraskuussa 1996 tilanne näytti hieman tasaantuneen: ”Ohjelmisto on tuotantoympäristössä ja 

tuotantokäytössä. Suorituskykyä on parannettu, mutta parantamisen varaa vielä on”. 

Projektinhallinta oli jäänyt vähälle huomiolle syksyn aikana, määrämuotoisia projekti- tai 

suunnittelupalavereita ei oltu pidetty, eikä projektin etenemistä oltu seurattu. (JK 21.11.1996.) 

Marraskuussa 1996 toteutettujen tietokannan tehostamistoimenpiteiden jälkeen järjestelmä oli 

toiminut huomattavasti aiempaa nopeammin. HY:ssa ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä, vaan 

Kuva 5. Heila-projekti: tuotantokäyttö alkaa 

Pilottikäyttöönotto

Hitausongelmia
Suorituskykyä 

parannettu
Resurssi-
ongelmia

Koulutusta
Korvaus-
vaatimus

Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti
1996 1997

Vastine korvaus-
vaatimuksiin

1. suuri 
käyttöönotto

Viimeisen 
käyttöönoton 
valmistelut

Palautetta 
käyttäjiltä

Suoritus-
kykytesti

Uusi laitteisto
Käyttäjä-

kysely
2. suuri 

käyttöönotto

Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka

Kehityspaineita ja ristiriitoja

Virhelistojen läpikäyntiä
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toimittajalle huomautettiin edelleen muutamia kertoja kuukaudessa toiminnan hitaudesta, mutta 

lisätoimenpiteitä ei tehty. Uusia käyttöönottoja siirrettiin – neljä tiedekuntaa ja erillislaitokset 

ottaisivat Heilan käyttöön maalis-huhtikuun 1997 aikana. (TRT 20.1.1997.) 

Suurimpana ongelmana johtoryhmä piti tässä vaiheessa järjestelmän hitautta. Johtoryhmä totesi 

myös, että HY ei ollut tyytyväinen Helmi-ohjelmiston palkka- ja henkilöstöosuuden (Heila) 

toimintaan. Yliopisto ei hyväksynyt Heilan tuotantokäyttöä alkaneeksi, vaikka järjestelmä 

pilottitiedekunnassa olikin jo käytössä. (JR 21.1.1997.) 

Syksyn ja alkuvuoden aikana tehdyt siirrot palkka- ja Heva-järjestelmistä Heilaan tuottivat 

ongelmia. Syinä tähän olivat epäyhtenäiset toimintatavat sekä tietosisällön eroavaisuudet. 

Tammikuussa resurssiongelmia todettiin olevan sekä asiakkaan että toimittajan puolella. (JK 

30.1.1997.) 

Kevät oli tasaisen edistymisen aikaa: sovittuja kehitys- ja muutostöitä tehtiin ja suorituskykyä oli 

parannettu. Suorituskyky ei kuitenkaan vielä vastannut HY:n näkemystä sovitusta. Tiedonkulku 

ja yhteispeli HY:n sisällä oli kuitenkin parantunut. Tekemätöntä työtä oli edelleen runsaasti, mutta 

henkilöresurssien käytettävyys oli parantunut, joten aikataulu oli realistinen. (JK 14.3.1997.) 

Pilottitiedekunnan käyttäjät kaipasivat tukea, toivomuksia tuli vierihoidosta sekä koulutuksesta 

vuosilomaseurannassa. Heilan käyttö oli kuitenkin alkanut sujua maatalous-metsätieteellisen 

tiedekunnan laitoksilla, vaikka puutteita vielä olikin. (JR 27.2.1997.) Johtoryhmä totesi Heilan 

parantaneen tietojen oikeellisuutta: tiedot tulivat järjestelmään oikeina, kun ne syötettiin 

ohjelmaan laitoksilla, sillä osa tiedoista oli vain laitosten edustajien tiedossa. (JR 26.3.1997.) 

Tulevien käyttöönottojen aikataulu oli tuolloin seuraava: yliopiston kirjasto siirtyisi Heilan 

käyttöön 2.5.1997 ja tiedekunnista matemaattis-luonnontieteellinen, teologinen, 

kasvatustieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta sekä erillislaitokset eli biotekniikan 

instituutti, Opiskelijakirjasto, fysiikan atk-toimisto, atk-keskus, kemiallisen aseen valvontalaitos 

ja hallintovirasto aloittaisivat tuotantokäytön 2.6.1997. Loput yksiköt tulisivat mukaan syksyllä. 

(TRT 26.3.1997.) 

Huhtikuun alussa, ennen ensimmäisen suuren käyttöönoton aloitusta, hallinnon atk:n edustaja 

puuttui suorituskykyongelmiin lähettämällä toimittajalle kirjelmän, jossa tuotiin esiin järjestelmän 

puutteellisesta toiminnasta HY:lle koituneet haitat: 53 500 markkaa (n. 9000€) ylimääräisiä 
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palkkakustannuksia. HY vaati 60 000 markan (n. 10 000€) korvauksia käyttöhäiriöiden 

aiheuttamien ylimääräisten menojen vastikkeeksi. (MR 8.4.1997.) Toimittaja vastasi HY:n 

korvausvaatimukseen kirjelmällä, jossa se esitti, että ongelmien syy oli yliopiston käyttämässä 

tietoliikenneverkossa sekä siinä, että yliopistolla ajettiin ohjeiden vastaisesti eräajoluonteisia ajoja 

päiväsaikaan. Tällöin ne kuormittivat koko järjestelmää ja hidastuttivat sen toimintaa. Unicin 

mukaan suorituskyky oli asettunut hyväksyttävälle tasolle ja kesällä käyttöönotettava uusi 

laitteisto tulisi varmistamaan suorituskyvyn jatkossakin. Korvausvaatimukset Unic hylkäsi, sillä 

myös Unicin puolella oli jouduttu tekemään Heilasta johtuvia ylitöitä, joita ei oltu veloitettu 

asiakkaalta. Unic kuitenkin tarjosi HY:lle korvauksena yhtä veloituksetonta järjestelmän 

käyttökoulutuspäivää. (MR 2.5.1997.) 

Kesäkuun alun käyttöönottoa oli siirrettävä muutamalla päivällä eteenpäin, sillä tietojen siirto 

Hevasta ja palkkajärjestelmästä ei onnistunut suunnitelmien mukaan. Käyttöönoton piiriin 

kuuluvien yksiköiden tiedot saatiin siirrettyä Heilaan 6.6.1997, jonka jälkeen tuotantokäyttö 

aloitettiin. Unic ilmoitti kesäkuussa, että Heilasta käytettäisiin vastedes nimeä Helmi Henkilöstö. 

HY:ssa Heila-nimi oli kuitenkin niin vakiintunut, että sen käyttöä jatkettiin. (JR 12.6.1997.) 

Heti kesälomien jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan lokakuun alussa tapahtuvaa toista suurta 

käyttöönottoa. Kesä-heinäkuun aikana käytiin läpi kesäkuun käyttöönoton aiheuttamat 

virhelistat, ja korjauksetkin saatiin pääosin tehtyä heinäkuun puoliväliin mennessä. Käytettävyys 

oli koko kesän ajan ollut parempi kuin aiemmin, mutta syytä tälle ei pystytty tuolloin osoittamaan 

– ei tiedetty oliko kyseessä lomien aikainen vähäisempi kuormitus vai laitteiston säätäminen. (PR 

10.7.1997; 26.8.1997.) 

HY:n henkilöstölehden syyskuun numerossa oli erään kiukustuneen käyttäjän kirjoitus Heilasta. 

Kirjoittaja kertoo olleensa järkyttynyt, kun ”niin keskeneräinen järjestelmä kuin Heila” otettiin 

yliopistolla käyttöön. Puutteellisuuksia oli ollut kirjoittajan mukaan paljon ja koulutus ja tiedotus 

liian vähäistä. (MR 1.9.1997.) Projektin vastuuhenkilöt HY:sta kirjoittivat Yliopistolaiseen 

vastineen. Vastineessa esitettiin perusteita järjestelmän käyttöönotolle sekä projektin 

viivästymisen syitä, joita oli kirjoituksen mukaan sekä toimittajassa että asiakkaassa. 

Käyttöönoton aikataulu oli ollut tiukka, mutta sen lykkääminen olisi kirjoittajien mielestä ollut 

huonompi vaihtoehto kuin ”nykyisten lastentautien kanssa kamppailu”. (MR 29.9.1997.) 
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Ensimmäisen käyttäjäkyselyn tulokset valmistuivat syyskuun alussa, ja siinä keskeisimmiksi 

ongelmiksi nousivat tiedonkulku projektin etenemisestä ja sen vaikutuksista käyttäjiin, sekä 

riittämättömäksi koettu koulutus ja ohjeistus. Lisäksi esiin nousivat tekniset ongelmat kuten 

virheet ja tulostusongelmat. (MR 2.9.1997.) 

Syyskuun edistymiskatselmuksessa todettiin aikataulu jälleen liian kireäksi, ja siinä ennustettiin 

käyttöönoton aikataulun venymistä. Riskejä oli syksyn aikana seurattu johto- ja 

projektiryhmissä, ja osaltaan korjaavat toimenpiteet olivat vaikuttaneet. Toisaalta ongelmia oli 

vieläkin, esimerkiksi suorituskyvyn osalta. (JK 17.9.1997.) Lokakuun alussa järjestettiin 

suorituskykytesti, johon osallistui 54 käyttäjää. Kuormitusta ja kapasiteettien riittävyyttä 

seurattiin palvelimella. Testi osoitti, ettei järjestelmän suorituskyky ollut sopimusten mukaisella 

tasolla. (MR 1.10.1997.) 

Käyttöönottoa loppujen tiedekuntien osalta jouduttiin siirtämään, ja syynä tähän olivat jälleen 

tiedonsiirtojen ongelmat. Lopullinen käyttöönotto tapahtui 13.10.1997. Uusi käyttöönotto lisäsi 

selvästi projektiryhmälle tehtyjen selvityspyyntöjen määrää. Lokakuussa HY jätti toimittajalle 

kirjallisen huomautuksen, jossa toistettiin huhtikuun vaatimus 60 000 markan (n. 10 000 €) 

korvauksista käyttöhäiriöistä johtuen. (JR 7.11.1997.) Loppusyksy oli virheiden korjauksen 

aikaa: silloin tarkistettiin käyttöönoton jälkeisiä ja tiedekuntien raportoimia puutteita. Heilan ja 

palkkajärjestelmän välisiä ongelmia käsiteltiin kuudessa erillisessä palaverissa. 

Tuotantokäytön aloitusvaiheen yhteenveto. Pilottiyksikön käyttöönoton jälkeen tilanne 

Helmi Palkan ja Heilan käytössä oli lähes kaaosmainen – normaaleja työtehtäviä ei saatu 

suoritettua, koska järjestelmät toimivat hitaasti. Käyttäjät olivat erittäin tyytymättömiä 

tilanteeseen. Toimittaja suoritti heti ongelman ilmettyä joitakin toimenpiteitä, jotka helpottivat 

tilannetta hieman, mutta HY ei ollut tämän jälkeenkään tyytyväinen järjestelmän nopeuteen. 

Asiasta huomautettiin useita kertoja, mutta koska suulliset huomautukset eivät tehonneet, HY 

teki suorituskyvystä kirjallisen huomautuksen, ja vaati korvauksia menetetystä työajasta. 

Toimittaja käänsi ongelman takaisin HY:lle ja väitti, että suorituskykyongelmat johtuvat HY:n 

tietoliikenneverkosta ja toimintatavoista. Näin ollen toimittaja hylkäsi korvausvaatimukset, mutta 

lupasi ottaa kesällä uuden laitteiston käyttöön. Tuotantokäytön aloitusvaiheen sisältöä voidaan 

kuvata sanoilla kehityspaineita ja ristiriitoja. 
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Suorituskykyongelmien ja muiden kehitystehtävien myöhästymisen vuoksi pilottikäyttöönotosta 

seuraavaa, eli ensimmäistä suurempaa käyttöönottoa siirrettiin koko kevään 1997 ajan 

eteenpäin, ensin helmikuulle, sitten maalis-huhtikuulle, ja lopulta kesäkuun alkuun. 

Projektinhallinnan toimenpiteet, projektipalaverit ja projektin etenemisen seuranta, jäivät 

samanaikaisesti tekemättä, ilmeisesti resurssipulasta johtuen. Sekä kesäkuun alun että lokakuun 

käyttöönottoja jouduttiin siirtämään muutamalla päivällä. Syynä olivat molemmilla kerroilla 

tietojen siirron myöhästyminen. Tässä ei siis oltu opittu edellisestä kerrasta, sillä sama ongelma 

siirsi jo pilottitiedekunnan käyttöönoton kesältä 1996 saman vuoden syksyyn. 
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8.1.5 Kohti projektin päätöstä – kaksi viimeistä vuotta 

 

Joulukuussa kiinnitettiin jälleen huomiota järjestelmän suorituskykyyn: tavoitteena oli poistaa 

tietokannasta sellaisten ihmisten tiedot, joille ei makseta palkkaa HY:lta. Näitä henkilöiden 

poistoja koskevia sääntöjä ei oltu toimitettu HY:lta Unicille, joten poisto-ohjelmaa ei vielä oltu 

voitu toteuttaa. Poistot nopeuttaisivat järjestelmän käyttöä. (MR 9.12.1997.) 

HY huomautti jälleen kirjallisesti Unicille Heilan suorituskyvystä 3.12.1997. HY vaati, että Unic 

täyttäisi sopimuksen ehdot suorituskyvyn osalta 31.12.1997 mennessä. (MR 3.12.1997.) Unic 

vastasi tähän reklamaatioon 22.12.1997 muistuttamalla, että se oli pyrkinyt korjaamaan 

tilannetta hankkimalla lisäkapasiteettia HY:n käytössä olevaan laitteeseen, ja myös suorittanut 

Kuva 6. Heila-projekti: kohti projektin päätöstä – kaksi viimeistä vuotta 

Käyttäjäpalautetta
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Korvausvaatimus 
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asiakaspalvelu
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Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka
HY:n muistio HY:n vastine

Hyväksymis-
asiakirja
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Hyväksymis-

asiakirja

Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti
1999
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Laatukatselmointi
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Hyväksymis-

asiakirja
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Yhteinen aikataulu
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Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka

Kritiikkiä, parannuksia ja neuvotteluja

Vuodenvaihdekorjaukset

Systeemitarkastus
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muita suorituskykyä parantavia toimia, kuten poistanut vanhat kirjaustiedot. Toimittajan 

vastineen mukaan HY:n tulisi panostaa enemmän uusien käyttäjien perehdyttämiseen. Uusi 

suorituskykytesti pitäisi järjestää heti kun yllä mainittujen toimenpiteiden vaikutus voitiin todeta. 

Mikäli suorituskyky ei testin jälkeen vastaisi sopimuksen tasoa, Unic lupasi hankkia laitteistoon 

riittävästi tehoa asian korjaamiseksi. (MR 22.12.1997.) 

Käyttöönoton toinen vaihe eli samalla koko käyttöönottoprojekti pyrittiin saamaan päätökseen 

tammikuun 1998 loppuun mennessä. Tämä kuitenkin sillä ehdolla, että kriittisissä tehtävissä eli 

suorituskyvyn varmistamisessa, kriittisten virheiden korjauksessa sekä keskeneräisten 

kehittämisasioiden viimeistelyssä oltaisiin päästy määräaikaan mennessä kaikkia osapuolia 

tyydyttäviin ratkaisuihin. (PR 16.12.1997.) 

Vuoden 1998 alussa käyttäjältä tuli palautetta Heilan tiedonhallinnan periaatteista –  

tiedekuntatason käyttäjän kirjelmän mukaan ”tietoa ei Heilassa syötetä siellä, missä sitä 

hallitaan”. Tällä hän tarkoitti, että laitoksen tarvitsemat tiedot pitäisi syöttää laitoksilla ja 

palkanlaskennan ja muiden tahojen tarvitsemat tiedot muualla. Ilmeisesti tässä tapauksessa 

laitoksia oli pidetty liian pieninä yksikköinä Heilan käytölle ja Heilaan liittyvät tehtävät oli 

sijoitettu tiedekuntatasolle. Henkilöstötietojen käsittelyn hajautuksen tasolla haettiin sitä, että 

tietoja käsittelevässä yksikössä piti olla riittävä määrä Heilalla suoritettavia toimenpiteitä, ennen 

kuin käyttäjien koulutus oli järkevää. Jos suoritettavia toimenpiteitä laitostasolla oli kovin vähän, 

ne hoidettiin tiedekuntatasolla. Kirjelmästä kävi myös ilmi tiedotuksen puute: käyttäjä ei tiennyt 

kuka oli vastuullinen projektista ja hajautuspäätöksistä. (MR 5.1.1998.) 

Toisestakin tiedekunnasta saatiin palautetta Heilan toiminnasta. Erään tiedekunnan 

tiedekuntaneuvoston kokouspöytäkirjaan oli kirjattu:  

”Yhdistelmä annettavaksi ehdotetuista määräyksistä ei ehtinyt valmiiksi esityslistan 

mukaan, koska siihen yritetään koota kattavasti vuoden alusta voimaan tulevat 

määräykset ja koska Heila-järjestelmän hitaus on edelleen työskentelyn pahana 

esteenä” (MR 14.1.1998). 

Lisäksi tiedekuntaneuvoston pöytäkirjaan oli kirjattu päätös ilmoittaa hallintovirastolle 

tiedekunnan edellyttävän, että Heila-järjestelmä saatetaan toimintakelpoiseksi niin pian kuin se 
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suinkin on mahdollista. Pöytäkirjan mukaan ”tällaisenaan järjestelmän hitaus, kömpelyys ja 

virheiden runsaus häiritsevät vakavasti tiedekunnan normaaleja toimintoja”. (MR 14.1.1998.) 

Tammi-helmikuussa korjailtiin vuoden vaihteen ajojen paljastamia virheitä ja puutteita. (PR 

16.1.1998.) Helmikuussa saatiin myös lisätietoa toteutetuista tehostamistoimenpiteistä: 

palkkajärjestelmän ajoja voitiin nyt suorittaa rinnakkain eri prosessoreissa, jolloin samassa 

tietokannassa olevan Heilan toiminnan piti myös tehostua. Helmikuussa 1998 tietokannasta 

poistettiin 9000:en henkilön tiedot. (TRT 10.3.1998.) CSC Tieteellinen laskenta Oy6 oli 

ilmoittanut, että heidän koneisiinsa oli murtauduttu, jonka seurauksena Heilan johtoryhmä joutui 

pohtimaan vaihtoehtoja Funet-verkolle. Vuodenvaihde oli ollut vaikeaa aikaa: asioita oli 

kasaantunut ja siksi tehostumistakin oli ollut vaikea huomata. (JR 4.2.1998; 10.3.1998.) 

Helmikuun projektipalaverissa ei käyty läpi riskianalyysiä, mutta pöytäkirjassa todettiin, että 

monet riskit olivat toteutuneet ennakoimisesta huolimatta. Tämä osoitti, että riskejä ehkäisevät 

toimenpiteet eivät olleet riittäviä. Toteutuneiksi riskeiksi todettiin muun muassa Hevasta 

siirrettyjen tietojen virheet, suorituskyvyn puutteet sekä yhteydet kirjanpitoon. (PR 5.2.1998.) 

Maaliskuun lopulla saatiin tulokset helmikuussa postitetusta käyttäjäkyselystä. Kysely lähetettiin 

sähköpostitse 166:lle henkilölle, ja vastausprosentti oli 45% (77 henkilöä). Kyselyssä 

kartoitettiin Heilasta johtuvien ylityötuntien määrää. Kyselyssä ei annettu valmiita 

vastausvaihtoehtoja, joten vastaajat olivat useimmiten käyttäneet ylitöiden määrästä sanallista 

ilmaisua välillä ”paljon – jonkin verran”. Vastaajista vain 16 ilmoitti, ettei ollut joutunut tekemään 

Heilasta johtuvia ylitöitä lainkaan. (MR 24.3.1998.) 

Maaliskuussa 1998 asiakas ja toimittaja kävivät neuvottelun Heilan tilanteesta ja erityisesti HY:n 

harkitsemista sanktioista järjestelmän puutteellisesta suorituskyvystä johtuen. Unic vastasi 

sanktioiden uhkaan toistamalla toteamuksensa siitä, että toimittaja oli tehnyt vuodenvaihteen 

molemmin puolin runsaasti sellaista työtä, joka ahtaasti tulkiten olisi ollut asiakkaalta 

laskutettavaa. Laskutusta ei kuitenkaan oltu tehty, sillä Unic piti asiakkaan tyytyväisyyttä 

tärkeänä. Esimerkkinä mainitunlaisista laskuttamattomista töistä toimittaja mainitsi puhelimitse 

                                                 

6 CSC Tieteellinen laskenta ylläpitää Funet-verkkoa, jonka kautta myös Helmi-järjestelmien tietoliikenne 
hoidettiin toimittajan tiloissa sijaitsevaan palvelimeen. 
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hoidetun käyttäjätuen. Molemmat osapuolet toivoivat edelleen yhteistyön jatkuvan. (MR 

26.3.1998.)  

Heilan käyttöönottoprojekti haluttiin päättää 30.4.1998, mutta sitä ei voitu tehdä ennen 

suorituskykytestin tulosten saamista. Lukuisista puutteista johtuen HY ei vielä suostunut 

hyväksymään ohjelmiston toimitusta. (PR 22.4.1998.)  

Selvityspyyntöilmoituksia ja kehittämistoiveita tuli vielä huhti-toukokuussa useita. Tiedonsiirrot 

kirjanpitoon eivät toimineet vieläkään oikein, joten toukokuun johtoryhmässä päätettiin järjestää 

asiasta erillinen palaveri kaikkien osapuolten kesken. (JR 11.5.1998.) HY:ssa laadittiin 

toukokuussa 1998 raportti, jossa järjestelmän virheitä ja puutteita koottiin yhteen. Suurimmaksi 

ongelmaksi koettiin pitkät vasteajat. Käyttäjät olivat myös antaneet lukuisia huomautuksia 

järjestelmän käytettävyydestä sekä parannusehdotuksia. (MR 15.5.1998.) 

Suorituskykytesti pidettiin 25.5.1998. Testaukseen osallistui yhteensä 52 käyttäjää, joista osa oli 

Helmi Palkan ja osa Heilan käyttäjiä. Analyysiä tekivät sekä Unicin, Oracle Finland Oy:n että 

IBM:n edustajat. Unicin mukaan ohjelmistojen hakutoiminnot alittivat sopimuksessa määritellyt 

vasteajat. Eräajot eivät yltäneet sopimuksessa määriteltyihin aikoihin. Joidenkin raporttien ajo oli 

erittäin hidasta, samoin sellaisten asioiden tallennus, jotka vaativat runsaasti tarkistuksia. Lisäksi 

testissä havaittiin yhteysongelmia, mutta ne eivät olleet riippuvaisia Helmi-ohjelmistosta. (MR 

25.5.1998/1.)  

Kesäkuussa 1998 asiakkaan ja toimittajan edustajat pitivät neuvottelun suorituskykytestauksen 

tuloksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista. Unic lupasi vastata testauksen tuloksiin 

kasvattamalla laitteistokapasiteettia sekä käymällä systemaattisesti järjestelmän läpi ja 

poistamalla tehottomuudet. Toimittaja päätyi siirtämään HY:n tuotanto-, koulutus- ja testikannat 

kokonaan uudelle laitteelle. Uudessa koneessa oli tuolloiseen verrattuna kaksinkertainen 

keskusmuisti ja prosessoriteho. (JR 12.6.1998.) HY pidättäytyi suorituskyvyn vuoksi 

maksamasta Heilan käyttöpalvelukorvauksia toistaiseksi yleisiin atk-alan sopimusehtoihin7 

                                                 

7 Sopimus 9760005, liite 10, Yleiset sopimusehdot ATK94, kohta 17.3: ”Asiakas on vaihtoehtoisesti 
oikeutettu pidättäytymään hinnan maksamisesta sopimusrikkomusta vastaavilta osin toimittajan 
viivästyksen tai toimituksen virheellisyyden vuoksi. Asiakkaan tulee heti ilmoittaa toimittajalle 
maksunpidätyksen syy kirjallisesti.” 
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nojaten. HY:lla oli myös mahdollisuus vaatia Heilan teknistä dokumentaatiota itselleen 

pilottiasiakkuuden ja yleisten atk-alan sopimusehtojen8 perusteella. (MR 1.6.1998.)  

Kesällä HY lähetti toimittajalle kirjelmän Helmi Palkka ja Heila -järjestelmien ongelmista. 

Kirjelmässä koottiin yhteen järjestelmien kehittämisessä ilmenneitä ongelmia vuosien 1994 – 

1998 aikana. Kirjelmässä esitettiin useita haittoja, jotka Helsingin yliopistolle oli projektin 

viivästymisestä ja puutteellisesta suorituskyvystä aiheutunut. HY:ssa aiheutuneet haitat oli 

luokiteltu seuraavasti: 1. Strategisten tavoitteiden saavuttamisen viivästyminen. Henkilötietojen 

käsittelyn hajauttaminen edellytti toimivaa tietojärjestelmää ja sen hyväksyttävää suorituskykyä. 

2. Rationalisointihyötyjen menetys. Suunnitellut henkilöstösäästöt eivät olleet toteutuneet, 

menetetty hyöty vuositasolla oli noin 3,6 miljoonaa markkaa (610 000 €). 3. Työaikaa oli 

kulunut turhaan käyttäjien odotellessa järjestelmän vastaavan heille. Hukkaan kulunutta työaikaa 

oli 2400 tuntia eli vahinko oli noin 252 000 markkaa (42 400 €). 4. Osa töistä oli täytynyt tehdä 

korvaavilla järjestelyillä tai jättää tekemättä. Esimerkiksi toimeenpanoasiakirjat oli jouduttu 

tekemään tekstinkäsittelyohjelmilla. 5. Ongelmien selvittelyyn oli kulunut työaikaa. 

Kuormitustestien järjestäminen 1.10.1997 ja 25.5.1998 maksoivat HY:lle noin 22 800 markkaa 

(3830 €). 6. Vahinkojen osoittaminen oli vaatinut kuluja ja työaikaa. Kuluja oli tullut HY:lle 

paitsi henkilöstön oman työajan puitteissa, myös asiantuntijapalvelun käytöstä sopimusten 

tulkinnassa 33 025 markkaa (5554 €). (MR 26.6.1998.) 

HY vaati, että toimittaja hankkisi riittävät tekniset välineet suorituskyvyn seurantaan, analysointiin 

ja parantamiseen. Toimittajan oli myös alennettava Helmi Palkan ja Heilan 

käyttöpalvelukorvauksia 30% takautuvasti 1.10.1996 lähtien kunnes järjestelmien suorituskyky 

olisi sopimusten perusteella yleisesti hyväksyttävissä. Lisäksi HY vaati haittojen yhteydessä 

mainittujen kulujen mukaisia korvauksia yhteensä 3 907 825 markkaa (657 249 €). (MR 

26.6.1998.) 

Elo- ja syyskuussa pidettiin toimittajan ja asiakkaan välisiä neuvotteluja. Elokuun kokous 

perustui HY:n kesäkuun kirjelmään, ja keskeisinä ongelmina käsiteltiin vuoden vaihteessa 

                                                 

8 ATK94 Yleiset sopimusehdot, kohta 17.2: ”Asiakas voi vaatia hinnanalennusta sopimusrikkomusta 
vastaavalta osin tai teettää virheelliset tai puuttuvat toimituksen osat ulkopuolisella toimittajan 
kustannuksella.” 
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esiintyneitä pitkiä vasteaikoja sekä käyttöliittymän vaikeaselkoisuutta. Unicin toimien todettiin 

kuitenkin tuottaneen parannusta vasteaikoihin. Syyskuussa käsiteltiin HY:n tyytymättömyyttä 

Unicin asiakaspalveluun: asiakaspalvelu ei HY:n mukaan kuunnellut asiakasta riittävästi, ja käänsi 

ongelman liian helposti takaisin lähettäjälle. HY:n edustajan mukaan Unicin asiakaspalvelu oli 

ollut ajoittain ylikuormitettu, eikä se ollut riittävän tehokkaasti pystynyt selvittelemään asiakkaan 

ongelmia. Unicin mielestä syynä asiakaspalvelun ongelmiin oli se, ettei HY:n kanssa oltu tehty 

neuvontapalvelun sopimusta. Unicin mukaan asiakaspalvelun resursseja oli palautteen perusteella 

lisätty. Unicin mielestä HY:n tuli täsmentää menettelyitään toimittajayhteyksissä ja ohjeistaa 

käyttämään myös asiakaspalvelun sähköpostia. (MR 4.8.1998, 17.9.1998.) 

Syyskuun aikana HY:n tekemää toteutettavien töiden listaa käytiin läpi, ja johtoryhmän 

kokouksessa todettiin, että suurin osa luettelon tehtävistä on kehittämispyyntöjä, jotka 

toteutettaisiin sovitun aikataulun mukaisesti. Käyttäjien tilanteen oletettiin olevan melko hyvä, 

koska valituksia ei enää ollut tullut. Tulevia tehtäviä olivat sopimustilanteen läpikäynti ja 

menetelmäkuvauksen9 laatiminen. (JR 25.9.1998.) 

Joulukuun 1998 johtoryhmän kokouksessa päätettiin vielä kerran koota käyttäjiltä erityisesti 

raportointia koskevat virheet ja puutteet. Tavoitteena oli edelleen hyväksyä Heilan toimitus 

vuoden 1998 puolella. Kynnyskysymyksinä oli korvausten määrä sekä luettelo puuttuvista ja 

keskeneräisistä tehtävistä. (JR 3.12.1998.) 

Joulukuun 4. päivänä 1998 HY kirjoitti Heilan hyväksymistä koskevan muistion. Muistiossa 

todettiin, että molemmat osapuolet olivat marraskuun johtoryhmän kokouksessa sitoutuneet 

pyrkimään siihen, että toimitus voitaisiin hyväksyä vuoden 1998 kuluessa seuraavin ehdoin: HY 

toimittaisi luettelon puuttuvista osista, puutteiden korjaukselle sovittaisiin aikataulu, Heilaa 

koskeva palvelutasosopimus tehtäisiin täydentämään voimassaolevia sopimuksia, sovittaisiin 

yhteistyöryhmän perustamisesta seuraamaan Heilan palvelutasoa, sekä järjestettäisiin 

käyttöönottoprojektin päättämisen myötä päättyvää johtoryhmätyöskentelyä korvaava 

                                                 

9 Valtion talousarviosta annetun asetuksen 47 §:n 3 momentin mukaan koneellisin menetelmin pidetystä 
kirjanpidosta on laadittava menetelmäkuvaus Valtiokonttorin antamien määräysten mukaisesti. Valtion 
talousarviosta annettu asetus 11.12.1992 1243/92 muutettu 927/94, 1587/95, 1042/96, 600/97, 823/97, 1111/98 ja 
263/00. 
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menettely. Muistiossa todettiin vielä, että puutteiden kirjaaminen oli sikäli ongelmallista, että 

toimittajalla ja asiakkaalla oli eriäviä mielipiteitä siitä, mitä ohjelmistossa oli jo toteutettuna ja mitä 

oli luvattu sopimusten perusteella sekä siitä, mikä on kehittämistoimenpide. (MR 4.12.1998.) 

Unic lähetti HY:lle joulukuun alussa luonnoksen Heilan toimituksen hyväksymistä koskevasta 

sopimuksesta. HY ei kuitenkaan hyväksynyt liitteenä olevaa luetteloa keskeneräisistä töistä eikä 

sopimusta allekirjoitettu. Niinpä Unic lähetti 31.12.1998 HY:lle kirjeen, jossa se esitti, että HY 

oli ”asiattomasti jättänyt hyväksymättä yhteisesti laaditun keskeneräisten töiden luettelon”. Unic 

vaati HY:a esittämään yksilöidyt kommentit puutteiden korjaamiseen sekä maksamaan 

erääntyneet käyttöpalvelumaksut, sillä maksujen laiminlyöntiä voitiin pitää sopimusrikkomuksena, 

joka voisi johtaa palvelun keskeyttämiseen. (MR 31.12.1998.) 

HY lähetti vastineensa toimittajalle 4.1.1999. Vastineessaan HY puolusti toimintaansa sillä, että 

joulun alla oli selvinnyt, ettei kukaan ollut käynyt systemaattisesti läpi järjestelmän ominaisuuksia 

ja verrannut niitä sopimuksissa sovittuihin asioihin. Syynä tähän olivat HY:n riittämättömät 

resurssit. Yleisestikin HY:ssa oli kyetty ”reagoimaan järjestelmän toimintoihin vasta syksystä 

lähtien, kun konekapasiteetista johtuvat ongelmat oli saatu selvitettyä”. Systemaattinen läpikäynti 

aloitettaisiin tammikuun puolivälin jälkeen ja sen oli tarkoitus valmistua helmikuun alussa. 

Sopimus toimituksen hyväksymisestä pyrittäisiin saamaan aikaan viikolla 6, ja maksamatta 

jääneet käyttöpalvelumaksut maksettaisiin välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

(MR 4.1.1999.) Lupausten mukaisesti HY toimitti 4.2.1999 Unicille luettelon havaituista 

virheistä ja puutteellisuuksista tuotekuvaukseen verrattuna. (MR 4.2.1999.) 

Toimituksen hyväksyminen siirtyi kuitenkin jälleen: Unic lähetti huhtikuun lopussa HY:lle 

hyväksymistä koskevan asiakirjan, mutta HY ei allekirjoittanut sopimusta, sillä osa puutteista 

vaati edelleen jatkoselvityksiä. HY lähetti vastineen hyväksymistä koskevaan asiakirjaan. 

Kirjeessä todettiin asiakirjan noudattavan sovittuja asioita, mutta siihen liittyviä aikatauluja olisi 

vielä täsmennettävä virheiden korjaamisen osalta. Lisäksi oli ilmennyt muita puutteita, joiden 

käsittelyä jatkettaisiin yhteistyöryhmässä. (MR 26.5.1999.) 

Kesäkuun 17. päivänä 1999 käynnistettiin yhteistyöryhmä Heila-projektin loppuunsaattamiseksi. 

Tämän ryhmän tehtävinä oli menetelmäkuvauksen laatiminen, vastuuhenkilöiden nimeäminen 

sekä teknisten, kuten tulostusongelmien selvittäminen. Osa ongelmista ja puutteista oli edelleen 
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selvityksen alla, osa oli ratkaistu ja osassa ratkaisuksi oli päätetty käyttöohjeiden tarkennus. 

(MR 17.6.1999.)  

Kesäkuussa 1999 pidettiin järjestelmän laatukatselmointi. Edellisestä katselmoinnista olikin 

kulunut aikaa, se oli ollut syyskuussa 1997. Katselmoinnissa keskusteltiin järjestelmän käytön 

tehostamisesta: oli herännyt tarve koota ohje järjestelmän tehokkaasta käytöstä. Tätä pidettiin 

tärkeänä käyttömukavuuden lisäämiseksi, mutta asiaan päätettiin palata syksyn 1999 kuluessa. 

Suorituskyvyn ongelmat olivat nyt korjaantuneet toimittajan toimenpiteiden ansiosta ja käyttäjät 

olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä järjestelmän suorituskykyyn. Ajoittaista hitautta esiintyi enää 

palkkajärjestelmän suurten ajojen aikana. (JK 23.6.1999.) 

Kesäkuun lopussa Unic lähetti HY:lle kirjelmän, jossa se ehdotti, että HY allekirjoittaisi Heilan 

toimituksen hyväksymistä koskevan asiakirjan nyt, kun suorituskykyä parantaneet toimet olivat 

vaikuttaneet. Lisäksi Unic vaati, että HY maksaisi välittömästi maksamatta olevat 

käyttöpalveluveloitukset. Näiden ehtojen täyttyessä elokuun loppuun 1999 mennessä, Unic 

lupasi maksaa HY:lle 200 000 markan (n. 33 600 €) korvauserän. (MR 29.6.1999.) 

HY lähestyi toimittajaa elokuun lopussa jälleen kirjelmällä, jossa ilmaistiin tyytymättömyys Unicin 

virheiden korjauksen kestoon. HY:ssa oli jouduttu käyttämään aikaa virheiden selvittelyyn ja 

ohjelmavirheiden haittojen kiertämiseen, eikä sitä oltu voitu käyttää esimerkiksi tietokannan 

siivouksen suunnitteluun. Tietokannan siivoamisen jälkeen olisi vielä tehtävä suorituskykytestaus. 

Testauksen perusteella HY maksaisi korotetut käyttöoikeusmaksut. (MR 27.8.1999.) Unic 

myöntyi HY:n ehdotukseen. (MR 2.9.1999.) 

HY:n sisäinen Heilan kehitystä käsittelevä Informaatiotiimi kokoontui syksyn 1999 aikana 

ahkerasti, ja selvitteli muun muassa tietokannan siivouksen sääntöjä, suorituskykytestin 

suunnittelua, jäljellä olevia korjauskohteita ja varastokannan perustamista. (MR 13.9.1999; 

4.10.1999; 21.10.1999; 25.10.1999; 1.11.1999; 8.11.1999;15.11.1999; 24.11.1999/1.) 

Lokakuussa henkilöstöjärjestelmän palaverissa käsiteltiin 19.10.1999 pidetyn 

suorituskykytestauksen tuloksia. Tulosten mukaan palvelin kuormittui täysin normaalissa 

käyttötilanteessa, ja pullonkaulana oli edelleen prosessorikapasiteetti. Tietokannan kokoa 

pidettiin yhtenä syynä prosessorien kuormittumiseen. Palaverissa kuitenkin todettiin, että 
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ohjelmistossa ei enää ollut sellaisia virheitä, jotka estäisivät toimituksen hyväksymisen. (MR 

27.10.1999.) 

Kohti projektin päätöstä etenevän vaiheen yhteenveto. Käyttöönottojen jälkeiset 

toimenpiteet tähtäsivät projektin päättämiseen. Toimittajalla ja asiakkaalla oli eriäviä näkemyksiä 

projektin lopettamisesta. Käyttöönottoprojekti haluttiin alun perin saada päätökseen jo 

tammikuun 1998 loppuun mennessä. Tästä päivämäärästä joustettiin, koska keskeneräisiä töitä 

oli paljon. Hyväksymistä siirrettiin useita kertoja eteenpäin, sillä HY ei halunnut hyväksyä 

toimitusta lukuisten puutteellisuuksien vuoksi. Hyväksyminen tapahtui lopulta lähes kaksi vuotta 

tavoiteaikataulusta jäljessä.  

Vuodet 1998 ja 1999 olivat aikaa, jolloin järjestelmää täydennettiin puuttuvilta osin. Näiden 

vuosien aikana käytiin lukuisia neuvotteluja muun muassa korvauksista, Unicin asiakaspalvelun 

heikosta palvelukyvystä ja järjestelmän suorituskyvystä. Myös kirjeitä, muistioita ja vastineita 

lähetettiin useita puolin ja toisin. HY oli erittäin tyytymätön järjestelmän suorituskykyyn – oli ollut 

jo pilottitiedekunnan käyttöönotosta lähtien. Ennen hyväksymistä HY vaatikin toimittajalta 

mittavia korvauksia menetetystä työajasta ja virheiden osoittamisen aiheuttamista kuluista. 

Toimittaja ei ollut halukas maksamaan korvauksia HY:n toivomassa määrin, toimittaja oli 

mielestään tehnyt kaiken tarvittavan suorituskyvyn ja asiakaspalvelun tehostamiseksi. Kohti 

projektin päätöstä etenevä vaihe sisälsikin kritiikkiä, parannuksia ja neuvotteluja. 

Samalla kun neuvottelut jatkuivat, projektinhallinta alkoi taas sujua paremmin, ja resursseja 

saatiin molemmin puolin hyödynnettyä tehokkaammin. Järjestelmän hyödyt alkoivat projektin 

loppua kohti ilmeisesti nousta esille, koska valituksia ei enää tiedekunnista tullut, ainakaan siinä 

määrin kuin välittömästi käyttöönottojen alettua. Toisaalta tämä on luonnollista: käyttäjät oppivat 

järjestelmän sujuvan käytön ”niksejä”. Ihan todellisia käytettävyyteen liittyviä korjauksia saatiin 

myös tehtyä, kun suorituskyvyn kanssa selviytymiseen kuluneita resursseja saatiin muuhun 

käyttöön suorituskyvyn tilanteen kohennuttua.  

8.1.6 Projektin päättäminen 

Viimein 24.11.1999 HY oli valmis allekirjoittamaan Heilan toimituksen hyväksymistä koskevan 

asiakirjan. Asiakirjassa sovittiin seuraavaa: HY suorittaisi vuodelta 1998 erääntyneet kahden 

kuukauden käyttöpalveluveloitukset vuoden 1999 loppuun mennessä. Unic hyvittäisi HY:lle 
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projektin aikaisista haitoista 200 000 markkaa (33 600 €). Tietokannassa olevien henkilöiden 

määrä oli ylittynyt, joten HY joutuisi korvaamaan ylityksestä Unicille 250 000 markkaa (42 000 

€). Summa sisälsi sekä palkkajärjestelmän että henkilöstöhallinnon sopimusten mukaiset 

volyymien ylitykset. Lisäksi sovittiin HY:n tilaamasta viikon konsulttityöstä tammikuussa 2000: 

tarkoituksena oli kehittää erillistä raportointikantaa. Unic sitoutui myös konsultoimaan HY:n 

Tietovarastoratkaisun palkka- ja henkilöstöhallinnon operatiivisten järjestelmien välisen liittymän 

rakentamisessa. (MR 24.11.1999/2.) Projektin päättämistä voisi kuvata, että se oli ”sopu 

tietyin ehdoin”.  

Projektin päätöstä ei suoritettu tarkasteluajankohtana kaikilta osin HY:n laatuohjeiston 

mukaisesti: projektidokumentaatio oli arkistoitu HY:ssa mappeihin ja osittain yhteiselle 

verkkolevylle. HY:n laatuohjeen mukaisesti projektiin olisi alussa pitänyt valita 

”dokumentointivastaava”. Tätä tehtävää ei kuitenkaan nimetty erityisesti kenellekään (A. 

Heiskanen, henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2002), vaan dokumentaatiota kerättiin useiden 

henkilöiden toimesta. Aineistosta ei löydy varsinaisen päätöskatselmuksen raporttia. Järjestelmää 

on katselmoitu toimituksen hyväksymisen jälkeen, mutta varsinaista projektia taaksepäin 

luotaavaa päätöskatselmusta ei ilmeisesti pidetty. Myöskään päätösraporttia ei löydy aineistosta. 

Dokumentaatiossa valittiin projektin tarkastelun päätöskohdaksi hyväksymisasiakirjan 

allekirjoitus. Tämän toimenpiteen valmistelu oli dokumentaatiossa selkein projektin lopettamiseen 

tähtäävä toimenpidekokonaisuus. 

8.1.7 Projektin etenemiskertomuksen yhteenveto 

Heila-projekti eteni useista viivästyksistä huolimatta vuosien 1994 – 1999 aikana kohti 

järjestelmätoimituksen hyväksymistä. Rinnan kulki useita projekteja: VTKK:n Heila-

tuotekehitysprojekti, Henkilöstö-järjestelmän toiminnallinen suunnittelu- ja vastaanottoprojekti 

sekä sen alainen Heilan käyttöönottoprojekti. Näitä käsitellään vaiheittain yhtenä 

kokonaisprojektina, vaikka jokaisessa alaprojektissa voisi periaatteessa olla myös omat 

vaiheensa. Projektien väliset rajat jäivät epäselviksi: aineiston perusteella oli usein vaikeaa 

havaita, missä toinen projekti alkaa ja toinen loppuu tai mitkä tehtävät kuuluvat mihinkin 

projektiin. Lisähämmennystä tuo toimittajan ja projektien nimien vaihteleva käyttö.  
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Projektin keskeiset piirteet olivat aikataulullinen jousto – lähes kaikki vaiheet viivästyivät, toiset 

jopa useilla kuukausilla – ongelmat suorituskyvyn ja resurssien kanssa sekä projektinhallintaan 

liittyvä epämääräisyys. Ajoittain projektin hallintoa hoidettiin tehokkaasti: palaverit pidettiin 

säännöllisesti, tilanneraportit kirjoitettiin ja katselmointeja pidettiin. Kiireisinä aikoina, lähinnä 

käyttöönottojen aikana, projektin hallinto jäi hoitamatta. Mahdollisesti juuri hallinnon 

epämääräisyys oli resurssien ajoittaisen puutteen lisäksi osasyynä projektin venymiseen. Puuttuva 

virheidenkäsittelymenetelmä aiheutti epäselvyyksiä testaukseen, ja todennäköisesti oli myös 

edellä mainittujen lisäksi syynä viivästyksiin. Tosin virheiden käsittelyn menettelyä olisi tarvittu 

testauksen jälkeenkin: myös käyttöönoton jälkeen löytyi useita virheitä.  

Kutakin projektin vaihetta kuvattiin etenemiskertomuksessa kuvaavilla sanoilla. Seuraavassa on 

yhteenveto näistä: 

 

Järjestelmä saatiin projektin avulla toteutettua ja käyttöön kaikissa aiotuissa yksiköissä. 

Järjestelmä on edelleen tutkielman kirjoittamisen aikaan käytössä. Käyttäjiä on noin 270, joista 

hieman yli 200 tallentaa tietoja järjestelmään. 

8.2 Heila-projektin ongelmien luokittelu ja kategorioiden kuvaus 

Tässä luvussa esitellään sisällön analyysin avulla tuotettu ongelmien luokittelu ja kategorioiden 

sisällölliset kuvaukset. Analyysin tuloksena syntyi kuvassa 7 esitetty kategorisointi. Analyysin 

etenemistä on käsitelty tarkemmin luvussa 7.3 Analyysiprosessi. 

Projektin vaihe Kuvaavat sanat
Projektin aloitusvaihe Suunnittelua, määrittelyä ja ohjelmointia
Järjestelmän toteutusvaihe Ohjelmointia, testausta ja käyttöönoton alustamista
Käyttöönottoprojekti alkaa – toteutus jatkuu Ohjelmointia, testausta, epävarmuutta ja muutoksia
Tuotantokäytön aloitusvaihe Kehityspaineita ja ristiriitoja
Kohti projektin päätöstä – kaksi viimeistä vuotta Kritiikkiä, parannuksia ja neuvotteluja
Projektin päättäminen ”Sopu tietyin ehdoin”
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Heila-projektin ongelmat jakautuvat kahteen yläkategoriaan: toimintatapoihin liittyviin 

ongelmiin ja teknisiin ongelmiin. Näillä kategorioilla on alakategorioita: toimintatapoihin 

liittyvät ongelmat jakautuvat käyttäjien huomiointiin liittyviin ongelmiin ja projektin 

läpiviennin ongelmiin. Käyttäjien huomiointiin liittyvät ongelmaluokat ohjeistus, koulutus ja 

tiedotus, ja projektin läpivientiin luokat projektinhallinta, yhteistyön toimintatavat ja 

resurssit.  

Tekniset ongelmat jakautuvat suorituskyvyn ongelmiin, ohjelman ominaisuuksien ongelmiin 

sekä yhteyksien ongelmiin. Suorituskyvyn ongelmilla ei ole varsinaisia alaluokkia, mutta 

ohjelman ominaisuuksien ongelmat liittyvät suojauksiin, käyttöliittymään, tulosteisiin ja 

lomaoikeuksien laskentaan. Yhteysongelmien alakategoria muodostuu toisaalta 

tiedonsiirtojen ja toisaalta tietoliikenteen ongelmista. 

Seuraavassa esitetään tuotettu luokittelu siten, että ensin, alaluvussa 8.2.1 kuvataan 

toimintatapojen ongelmien kategoria alakategoria ja luokka kerrallaan. Tämän jälkeen, 

alaluvussa 8.2.2 esitetään teknisten ongelmien kategorian sisältö alakategorioineen ja 

ongelmaluokkineen.  

Kuva 7. Heila-projektin ongelmien luokittelu 
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8.2.1 Toimintatapoihin liittyvät ongelmat 

Toimintatapoihin liittyvät ongelmat eivät liity varsinaisesti projektin kohteena olevaan 

tietojärjestelmään, vaan itse projektin etenemiseen: projektin työtapoihin, suhteisiin projektista 

ulospäin ja tapaan olla vuorovaikutuksessa sidosryhmien, esimerkiksi käyttäjien kanssa. 

Toimintatapoihin liittyvien ongelmien kategoria jakautuu kahteen alakategoriaan: käyttäjien 

huomiointiin ja projektin läpivientiin liittyvien ongelmien kategorioihin. 

Käyttäjien huomiointi 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttäjien huomiointi -kategoriaan kuuluvat ohjeistuksen, koulutuksen ja tiedotuksen ongelmat. 

Ongelmat ovat käyttäjien kokemia: tietoja todellisesta tilanteesta esimerkiksi annetun 

koulutuksen osalta (tunti- ja osallistujamääriä) ei ole aineistossa. 

Järjestelmän käyttäjät ovat tiedekuntien, laitosten ja hallintoviraston henkilöstöosaston 

henkilökuntaa. Koulutus ja ohjeet olivat tärkeitä käyttäjien perehdyttämisessä järjestelmään ja 

sen vaatimiin uusiin toimintatapoihin – osa käyttäjistä ei ollut Heilan edeltäjän Hevan käyttäjiä, 

vaan saivat Heilan mukana kokonaan uusia työtehtäviä. Näin ollen Heila-koulutus oli heille 

samalla koulutus uusiin henkilöstöhallinnon tehtäviin. 

Ohjeistus. Käyttäjän ohjeet laadittiin HY:ssa syksyllä 1995, kun toteutusta ja testausta 

suoritettiin. Ohjelmiston kehittämisen myötä käyttäjän ohjeesta tuli laaja, ohjeita oli kokonainen 

mapillinen. Aineistossa mainitaan, että ”ongelmana on se, ettei ohjeistoja käytetä vaikka niitä on” 

(MR 17.9.1998). Käyttöohjeet olivat yksityiskohtaiset ja laajat, vaikka käyttäjät olisivat 

Kuva 8. Heila-projektin ongelmien luokittelu: Käyttäjien 
huomiointi  
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halunneet yksinkertaisia ja lyhyitä ohjeita. Ohjelmalla käsiteltävät palvelussuhdeasiat ovat 

kuitenkin monimutkaisia ja vaativia, ja ne edellyttävät useiden pienten yksityiskohtien hallintaa. 

Ristiriitaiseksi tilanteen teki se, että sekä ohjeistus että koulutus koettiin riittämättömiksi. (MR 

2.9.1997.) Ohjeistus oli ilmeisesti turhan monimutkainen. Käyttäjät kokivat käyttöohjeet 

ongelmallisiksi myös siksi, että niissä ei heidän mielestään oltu dokumentoitu kaikkia tarvittavia 

ohjeita. Eräiden käyttäjien mielestä käyttöohjeet olivat ”varsin puutteelliset, sillä 

dokumentoimattomien ’niksien’ hallinta oli heidän mielestään keskeistä ohjelman sujuvan käytön 

kannalta” (MR 15.5.1998; MR 18.8.1999). Tähän liittyi myös se, että useat asiat, esimerkiksi 

tietojen syöttö tai omaehtoisten raporttien tulostus vaativat käyttäjän erillistä ohjeistusta 

tullakseen suoritetuksi oikein.  

Puutteellinen ohjeistus vaikeutti myös Palkka-asiat -yksikön työtä kesällä 1996, kun ohjelma oli 

vielä testauskäytössä. Toimittajalta oli saatu puutteellinen ohje Heilan tulostus- ja 

maksatusajoista. Toimittaja ei ollut ilmoittanut, että näitä ei saisi ajaa, ja että ajaminen sotkisi 

palkkajärjestelmän tulostuksen ja palkkojen maksatuksen. Toimittaja ei myöskään ollut 

ilmoittanut, että Palkan ja Heilan tietojen vertaaminen pitäisi tehdä raportoinnin avulla eikä 

eräajoilla kuten HY:ssa luultiin sen tehtävän. Tämän seurauksena ”melkoinen sotku oli 

tapahtumaisillaan ja ajojen ajaminen päätettiin lopettaa ja ottaa yhteyttä johtoryhmään.” (MR 

29.7.1996.) Edellisessä ongelmatilanteessa kyse oli järjestelmän pääkäyttäjätason ohjeistuksista, 

jotka olivat toimittajan vastuulla. Pääkäyttäjien ohjeistus toimittajan edustajien lomien ajaksi oli 

yksinkertaisesti ollut puutteellista. 

Koulutus . Koulutusta järjestettiin ennen käyttöönottoa kaikissa yksiköissä. Lisäksi käyttäjät 

toivoivat käyttöönottojen jälkeen lisäkoulutusta tietyillä erityisalueilla, kuten lomaoikeuksien 

laskennassa. Koulutuksen järjestämisestä oli vastuussa henkilöstöosasto. Koulutuksen lisäksi 

käyttöönottojen alussa tarjottiin vierihoitoa käyttäjille. Vierihoidolla tarkoitettiin, että tukihenkilö 

meni yksikköön ja auttoi käytännön töiden teossa, ja samalla koulutti käyttäjiä. Kuten 

ohjeistuksen kohdalla jo todettiin, myös koulutus koettiin riittämättömäksi. Koulutuksen 

riittämättömyys tuli esiin muun muassa käyttäjän mielipidekirjoituksessa, joka julkaistiin 

henkilöstölehti Yliopistolaisessa. Käyttäjä kirjoitti:  
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”Itse olen laitoksellamme Heila-käyttäjän varamiehenä saanut vaatimattoman 

koulutuksen, jonka perusteella tuskin uskaltaisin kirjoittaa yhtäkään 

virkamääräysesitystä siitä huolimatta, että minun kaiketi tulisi siihen pystyä, jos 

varsinainen käyttäjä olisi kriittisenä hetkenä pois.” (MR 1.9.1997.) 

Ilmeisesti koulutusta ei ollut riittävästi tai se ei ollut riittävän laajaa käyttäjien työtehtävät 

huomioonottaen, sillä koulutuksen ongelma tuli esiin useissa kohdissa aineistoa. Saattaa myös 

olla, että koulutus järjestettiin liian aikaisin käyttöönottoihin nähden, etenkin kun käyttöönottoja 

jouduttiin siirtämään, jolloin asiat ehtivät unohtua ennen tuotantokäytön aloittamista. Esimerkiksi 

pilottiyksikön käyttäjäkoulutus aloitettiin jo marraskuussa 1995 kun käyttöönotto oli lokakuussa 

1996. Samoin ensimmäisen tuotantokäyttöerän koulutus pidettiin jo maaliskuussa 1997, kun 

käyttöönotto oli vasta saman vuoden kesäkuussa. 

Tiedotus. Tiedotuksen ongelmat ilmenivät sekä projektin sisällä että projektista käyttäjiin päin. 

Projektin sisäisen tiedotuksen ongelmat kulminoituivat virheiden korjauksen tilanteen 

epäselvyyteen. Projektissa ei käytetty virhepöytäkirjoja10 tai muuta vakiintunutta menettelyä 

virheiden korjaamiseen, jonka avulla olisi voitu myös seurata ilmoitettuja virheitä ja korjausten 

etenemistä. Projektin henkilöt kokivat, että yleistä sisäistä tiedotusta ei ollut, eikä kukaan ollut 

tehnyt yhteenvetoja virheistä tai korjausten tilanteesta (JK 17.10.1995). 

Käyttäjät puolestaan kokivat, että projektista ei oltu tiedotettu riittävästi ulospäin. Syksyn 1997 

käyttäjäkyselyn tuloksissa todettiin, että ”tiedonkulku projektin etenemisestä ja sen vaikutuksista 

käyttäjiin on kangerrellut” (MR 2.9.1997). Käyttäjiä koskevien vaikutusten tiedottamisen 

puutteista kertoo myös sisäisessä kirjelmässä esitetty ajatus, jonka mukaan ”tiedotus laitosten 

henkilöiden vastuualueista ja käyttöoikeuksista on ontunut” (MR 29.7.1996). Tämä tarkoitti sitä, 

että käyttäjät eivät olleet tietoisia siitä, mitä heidän tehtäviinsä Heilan osalta kuului ja mitä ei. 

Tämä liittyi yleiseen tiedotuksen puutteeseen: henkilöstöhallinnon tietojenkäsittelyn hajautus 

laitoksille ja tiedekuntiin sisälsi muitakin asioita kuin Heila-järjestelmän ja sen kehitysprojektin. 

Näistäkään asioista ei oltu tiedotettu riittävän hyvin.  

                                                 

10 Virhepöytäkirjamenettelyn periaate on kuvattu lyhyesti luvussa 6 Aineisto. 
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Tiedotuksen puutteista aiheutui ongelmia järjestelmän käyttöönotossa: kun järjestelmä piti 

kesäkuussa 1996 ottaa rinnakkaisajokäyttöön, jolloin tietoja olisi syötetty rinnakkain vanhaan ja 

uuteen järjestelmään, kaikki laitokset eivät tienneet tätä eivätkä näin ollen syöttäneet 

määräystietoja Heilaan (MR 29.7.1996). Aiemmin mainitussa Tätä mieltä –kirjoituksessa 

Yliopistolaisessa (1.9.1997) moitittiin myös tiedotusta:  

”Henkilöstöosasto ei ollut vaivautunut informoimaan palkansaajia uuden ohjelman 

käyttöönotosta johtuvasta palkkapäivän muutoksesta siitäkään huolimatta, että 

kyseinen seikka oli tullut esille jo pilottivaiheessa” (MR 1.9.1997).  

Tässä tiedotuksen puute oli erityisen ongelmallinen, koska se kosketti palkkapäivän muutoksen 

osalta muutakin yliopiston henkilöstöä kuin vain Heilan käyttäjiä. Projektin puolesta päätettiinkin 

kirjoittaa vastine. Vastinetta voidaan pitää samalla myös tiedotteena, koska siinä kerrottiin 

projektin tilanteesta ja perusteluista. Lehti myös todennäköisesti tavoitti käyttäjät, sillä 

Yliopistolainen jaetaan koko henkilöstölle työpisteisiin. 

Tiedotukseen kiinnitettiin kyllä huomiota jo projektin alussa – siitä on mainintoja projektin 

ensimmäisen vuoden aikana (JR 17.1.1995, JK 19.9.1995). Ilmeisesti tämä jäi kuitenkin puheen 

tasolle, sillä aineistossa ei ole suunnitelmaa tiedotuksen toteuttamisesta, ja HY:n sisäisiä 

tiedotteitakin on aineistossa vain kolme koko projektin ajalta. Tiedotteista kaksi ensimmäistä on 

laadittu ennen ensimmäistä suurta käyttöönottoa ja niistä toinen on suunnattu vain tiedekuntien ja 

erillislaitosten johtohenkilöille, ei käyttäjille. Kolmas tiedote on laadittu käyttöönottojen jälkeen, 

ja siinä tuodaan esiin projektin tilanne edettäessä kohti sen päätöstä. (MR 3.1.1997, 26.5.1997, 

19.12.1997.) 
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Projektin läpivienti 

 

 

 

 

 

 

 

Toinen toimintatapojen ongelmiin liittyvä alakategoria on projektin läpivienti. Tämän 

ongelmaluokkia ovat projektinhallinta, yhteistyön toimintatavat ja resurssit. Resurssien luokka 

sisältää aikaan ja henkilöiden resurssointiin liittyvät ongelmat. Taloudellisia resurssiongelmia 

aineistossa ei esiintynyt. 

Projektin hallintoa hoidettiin Helsingin yliopistolla hallinnon atk-ryhmän edustajien kautta, ja se 

pyrittiin viemään läpi Helsingin yliopiston yhteistyöprojektien laatuohjeen mukaisesti. Projektissa 

oli kaksi projektipäällikköä, joiden rooli vaihteli projektin edetessä.  

Projektinhallinta. Projektinhallinnan ongelmista mainittiin edistymiskatselmuksissa useaan 

kertaan, kun määrämuotoiset projekti- ja suunnittelupalaverit olivat jääneet pitämättä (mm. JK 

19.9.1995, 30.1.1997). Riskilistaa ei pidetty koko projektin ajan yllä. Riskejä käsiteltiin 

projektin alussa, mutta kun muita käsiteltäviä asioita oli paljon, riskien käsittely jäi. Lisäksi 

havaittiin, että riskien torjuntatoimenpiteet eivät olleet riittäviä, koska osa riskeistä toteutui 

varautumisesta huolimatta. Marraskuun 1996 edistymiskatselmuksen pöytäkirjassa todettiin, että 

”riskilistaa on käsitelty johtoryhmän kokouksessa syyskuussa, mutta lista sisälsi lähinnä teknisiä 

yksityiskohtia eikä projektin etenemiseen vaikuttavia asioita” (JK 21.11.1996).  

Projektinhallintaan liittyvät myös aiemmin tiedotuksen kohdalla mainittu virheiden 

seurantamenettelyn puuttuminen (JK 17.10.1995) sekä se, että projektin alkuvaiheessa 

projektin toteuttajat eivät kokeneet saavansa johtoryhmältä riittävästi tukea. Tällä viitattiin siihen, 

Kuva 9. Heila-projektin ongelmien luokittelu: Projektin läpivienti  
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että johtoryhmä kokoontui projektin vaiheeseen nähden liian harvoin, ja tämän vuoksi 

päätettäviä asioita kasaantui. Projekti ei päässyt etenemään ilman johtoryhmän päätöksiä. (MR 

18.5.1995.) 

Aineistosta syntyi vaikutelma, että projektin johtajuus ja hallinnointi olisi ollut ajoittain epäselvää. 

Esimerkiksi välillä tilanneraportteja olivat kirjoittaneet molempien osapuolten projektipäälliköt 

samanaikaisesti. Lisäksi testauksen läpivienti oli kokonaan HY:n vastuulla, vaikka toimittajan 

projektipäällikön olisi yhteistyöprojektin laatuohjeen mukaisesti kuulunut hallinnoida myös 

testausta. Vastuukysymykset olivat muutoinkin keskeisiä aineistossa: asiakkaalla ja toimittajalla 

oli jatkuvasti epäselvyyttä siitä, minkälainen toimittajan vastuu tuotteesta on, mitkä ovat korjaavia 

toimenpiteitä ja mitkä kehittämistoimenpiteitä. Tämä aiheutti, että etenkin projektin kahden 

viimeisen vuoden aikana käytiin välillä tuloksettomiltakin tuntuvia kirjeenvaihtoja ja neuvotteluja. 

Yhteistyön toimintatavat. Toimittajan ja asiakkaan välisissä menettelyissä oli ongelmia. 

Asiakkaan puolella syntyi luottamuspulaa toimittajaa kohtaan, kun toimitukset viipyivät ja 

virheiden korjaukset kestivät odotettua kauemmin. Molemmat osapuolet myös syyttivät toisiaan 

projektin viivästyessä: toimittajan mukaan suorituskyvyn ongelmat johtuivat asiakkaan 

toimintatavoista ja asiakkaan mukaan ongelmat johtuivat toimittajan ylläpitämästä laitteistosta. 

HY vaati huomattavia korvauksia, mutta toimittaja ei ollut valmis maksamaan niitä. Lisäksi 

osapuolet käyttivät neuvotteluissa aseenaan maksueriä ja sopimusta: HY jätti maksamatta 

käyttöpalvelueriä, ja toimittaja uhkasi sopimuksen purkamisella. Molemminpuoliset 

asennoitumisongelmat saattoivat hidastaa projektia, kun periaatteelliset neuvottelut veivät aikaa 

todelliselta ongelmien ratkaisutyöltä. Toisaalta neuvottelut hoidettiin johtoryhmätasolla, jolloin 

operatiivinen, eli projektiryhmän toiminta ei ollut suoranaisesti tekemisissä neuvottelujen kanssa.  

Molemmat osapuolet syyllistyivät laiminlyönteihin projektin etenemiseksi tarvittujen dokumenttien 

toimittamisessa. Unicilla laiminlyönnit tapahtuivat projektin alussa, kun toimittaja toimitti uuden 

version, mutta ei lähettänyt asiakkaalle testauksen avuksi listaa toteutetuista muutostöistä (JK 

17.11.1995). Asiakkaan puolella vastaava laiminlyönti tapahtui, projektissa suunniteltiin 

tietokannan keventämistä poistamalla turhien henkilöiden tietoja kannasta. Toimittaja oli pyytänyt 

HY:a tekemään listan säännöistä, joiden perusteella henkilöitä voitaisiin poistaa. Tätä listaa 

jouduttiin pyytämään useaan kertaan, ennen kuin sen toimitus varmistui (MR 9.12.1997). 



  68

  

 

HY koki projektin loppuvaiheessa Unicilta saamansa asiakaspalvelun huonoksi. Lisäksi HY 

ilmoitti tyytymättömyytensä siihen, millä aikataululla Unic korjasi Heilan virheitä ja toteutti 

muutospyyntöjä. Unicin asiakaspalvelu tuntui ajoittain ylikuormitetulta, eikä se pystynyt riittävän 

nopeasti ja tehokkaasti selvittelemään asiakkaan ongelmia. (MR 4.8.1998, 17.9.1998, 

27.8.1999.) Unicin mukaan ongelmana oli, ettei HY:n kanssa oltu tehty neuvontapalvelun 

sopimusta ja tilanteen epäselvyys oli syynä asiakaspalvelussa koettuihin ongelmiin. Lisäksi 

toimittaja oli jo aiemmin huomauttanut HY:lle, että sen tulisi selventää menettelyitään – 

toimintamallit olivat selkiytymättömät molemmissa  organisaatioissa. (MR 4.8.1998.) Unic 

myönsi, että sen asiakaspalvelu oli ajoittain ruuhkainen, mutta kehotti, että HY ohjeistaisi 

käyttämään myös asiakaspalvelun sähköpostia. (MR 17.9.1998.) Myös laatutukihenkilö kiinnitti 

katselmoinnissa tammikuussa 1997 huomiota HY:n menettelyjen epäselvyyteen. 

Katselmointiraportissa sanotaankin: ”Ongelmien ja virhetilanteiden käsittelytapa ja organisointi 

täytyy sopia HY:lla, jotta ongelmat ratkeaisivat tehokkaasti”. (JK 30.1.1997.) Virheilmoitusten 

ja muutospyyntöjen tilanne ja vaikutus projektiin oli epäselvä koko projektin alun ja 

käyttöönottojen ajan. (MR 12.12.1995; JK 17.9.1997.)  

Projektin loppuvaiheessa HY keräsi listoja ohjelmiston puutteista, kun projekti haluttiin saada 

päätökseen vuoden 1998 aikana. Toimituksen puutteiden kirjaaminen oli kuitenkin ongelmallista, 

sillä asiakkaalla ja toimittajalla oli eriävät mielipiteet siitä, mitä ohjelmistossa oli jo toteutettuna ja 

mitä ei, mikä oli luvattu sopimusten perusteella ja mikä oli kehittämistoimenpide. Asiakkaan 

mielestä tietyt asiat olivat virheiden korjauksia, kun ne toimittajan mielestä olivat 

kehittämistoimenpiteitä. (MR 19.11.1998.)  

Myös HY:n sisäisessä yhteistyössä oli ongelmia: heinäkuussa 1997 projektiryhmä totesi, että 

”Heila-projektiryhmän ja palkka-asioiden väliseen työnjakoon kaivataan selkiyttämistä” (PR 

10.7.1997). Lisäksi kriittisen kesän 1996 aikana kaikki Heilasta vastaavat, sekä toimittajan että 

asiakkaan edustajat olivat yhtäaikaisesti lomalla. Tämä aiheutti yhdessä puutteellisten ohjeiden 

kanssa jo aikaisemmin mainitun ongelmallisen tilanteen, jossa palkkatoimistosta ajetut tulostus- ja 

maksatusajot uhkasivat sotkea tuotannossa olevat maksutiedot. (MR 29.7.1996.) Projektin 

potentiaalisina riskeinä mainittiin usein HY:n toimijoiden sisäiset suhteet, jotka kiristyivät 

projektin aikana kun myös palkkajärjestelmän käyttäjät joutuivat kärsimään pahoista 

suorituskykyongelmista, jotka ilmenivät Heilan käyttöönoton alettua. 
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Resurssit. Resursseilla käsitetään aikaan ja henkilötyötunteihin liittyvät resurssit. Tässä 

käsitellään sekä toimittajan että asiakkaan resurssien ongelmia, sillä molemmat vaikuttivat 

projektin etenemiseen.  

Projektin aikataulu petti useissa kohdissa. Aineiston perusteella on vaikea arvioida oliko 

aikataulu alunperin laadittu liian optimistisesti suhteessa käytössä oleviin henkilöresursseihin. 

Testaus kesti oletettua kauemmin ja oli myös monimutkaisempaa kun etukäteen osattiin kuvitella. 

Projektin varhaisessa vaiheessa oletettiin järjestelmän olevan valmis 15.5.1995 ja että 

käyttöönottoja päästäisiin suorittamaan syksyllä 1995. Toukokuussa 1995 oli kuitenkin selvää, 

että käyttöönotto piti siirtää vuoden 1996 alkuun (MR 18.5.1995). Syksyn 1995 kuluessa 

henkilötyötunneista alkoi olla pulaa, projektiryhmän jäsenten kaikki aika meni testaamiseen ja 

projektin hallinto alkoi kärsiä. Syyskuussa 1995, kun systemaattisen testauksen piti olla jo 

käynnissä, edes testaussuunnitelmaa ei oltu saatu tehtyä resurssipulan vuoksi (JK 19.9.1995). 

Marraskuussa 1995 kävi ilmeiseksi, että järjestelmää ei saataisi käyttökuntoon vuoden 

vaihteeseen mennessä, ja niin pilotin käyttöönottoa siirrettiin kevääseen. Syynä tähän oli 

virheiden korjauksen aikataulun pettäminen. Järjestelmässä oli korjaamattomia virheitä, jotka 

suoranaisesti estivät käytön. (JK 17.11.1995.) Tämä tarkoitti myös Heilan tuotekehitysprojektin 

eli toimittajan hallinnassa olleen järjestelmän toteutusprojektin aikataulun jatkamista. Projekti oli 

tarkoitus saada päätökseen vuoden 1995 loppuun mennessä, mutta aikataulua jatkettiin ensin 

tammikuun, sitten helmikuun, ja lopulta huhtikuun 1996 loppuun. (JR 19.12.1995, 31.1.1996; 

TRT 3.5.1996.)  

Aika kävi vähiin myös asiakkaan puolella keväällä 1996, kun ensimmäinen käyttöönotto läheni. 

HY:n projektipäällikkö kirjoitti tuolloin tilanneraportissaan, että ”projektisuunnitelmasta pidetään 

kiinni, joskin se edellyttää siirtymistä pitempään työaikaan” (TRA 25.4.1996). Myös laatutuki 

havaitsi tilanteen, ja kirjoitti toukokuun laatukatselmuksessa, että ”aikataulun pitäminen on 

käynyt kevään mittaan koko ajan vaikeammaksi.” Syitä tähän oli useita, muun muassa se, että 

testaus oli kesken, vaikka pilottiyksikön käyttöönoton piti alkaa 1.6.1996. (MR 2.5.1996.) 

Pilottiyksikön käyttöönottoa siirrettiin edelleen lokakuun alkuun 1996 ja ongelmat aikataulun 

kanssa jatkuivat. Marraskuun 1996 edistymiskatselmuksessa mainittiin, että ”alkuperäisestä 

aikataulusta ollaan jäljessä ja ongelmat pitäisi saada ratkaistua ennen käyttöönottoa” (JK 
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21.11.1996). Tuolloin ajatuksissa oli, että loput käyttöönotot saataisiin hoidettua jo vuoden 

1997 kevään aikana. Kuitenkin syyskuun 1997 laatukatselmuksessa todettiin, että ”aikataulu on 

tiukka, ja se tulee pettämään käyttöönottojen ja koulutusten osalta. Osa näistä siirtyy syyskuulta 

lokakuulle”. (JK 17.9.1997.) Viimeinen käyttöönotto siirrettiin lopulta suoritettavaksi 

3.10.1997, mutta tuotantokäyttö lopuissa yksiköissä saatiin todellisuudessa aloitettua lokakuun 

13. päivänä 1997. Myöhästyminen johtui tiedonsiirtojen ongelmista. (JR 2.10.1997.) Viimeisen 

käyttöönoton jälkeenkään aikataulu ei pitänyt, sillä tietojen tarkistuksissa ei edetty ajatellussa 

tahdissa (PR 26.11.1997).  

HY ei ollut tyytyväinen toimittajan resurssitilanteeseen käyttöönottojen aikana. Heila-projektista 

kertoneessa artikkelissa Yliopistolainen-lehdessä kerrottiin, että ”toimittaja ei ole pystynyt 

tekemään yliopiston tarvitsemia piirteitä luvatussa aikataulussa” ja että ”virheiden ja puutteiden 

korjaus on saattanut kestää kuukausia” (MR 29.9.1997). Toimittajan resurssipula oli ilmeinen 

erityisesti kahdessa kohdassa projektia: vuoden 1995 lopussa, eli juuri ennen kuin pilotin 

käyttöönotto oli tarkoitus aloittaa, ja vuoden 1997 syksyllä, kun viimeisen käyttöönottoerän 

valmistelut olivat käynnissä. (JK 17.11.1995, 17.9.1997.) Vuoden 1996 lopussa ja 1997 alussa 

toimittajalla oli riittävästi resursseja käytössään. Tällöin kuitenkin ongelmana oli tiedon 

hajautuneisuus. Tammikuun 1997 laatukatselmuksessa todettiin, että ”[toimittajan] puolelta 

resursseja pitäisi olla riittävästi käytettävissä, mutta tietämys järjestelmästä tuntuu hajautuneen eri 

henkilöille, eikä kokonaisnäkemystä ole” (JK 30.1.1997). Tämä ei tietenkään ollut toivottava tila 

myöskään asiakkaan näkökulmasta – oli vaikea tietää kenen puoleen kääntyä ongelman kanssa, 

jos järjestelmän eri osa-alueita hallitsivat eri henkilöt.  

Helsingin yliopistossa resurssipula vaikutti kaikkein eniten nimenomaan järjestelmän testaukseen 

ja projektinhallintaan, ei esimerkiksi koulutukseen. Testauksen resurssipulasta raportoitiin 

etenkin kiivaimman testauksen eli vuoden 1995 aikana. Syynä resurssipulaan oli tuolloin se, että 

projektin henkilöt tekivät testausta muiden tehtäviensä ohessa, eikä käyttöönottoprojektiin oltu 

pystytty irrottamaan riittävästi työvoimaa. Testauksen lisäksi projektinhallinta kärsi 

resurssipulasta: HY:n avainhenkilöiden  työmäärä oli suuri, kun he muiden töidensä ohessa 

yrittivät hoitaa Heila-projektia. (JR 19.12.1995; MR 18.5.1995; JK 17.11.1995, 19.9.1995.) 

HY:n resurssien käyttöä kommentoitiin myös tammikuun 1997 laatukatselmuksessa. 

Laatutukihenkilö kirjoitti muistiossaan: ”HY:n henkilöresursseista liian suuri osa menee 
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organisaation sisäisten raja-aitojen ja henkilösuhteiden kanssa painimiseen eikä varsinaiseen 

työntekoon” (JK 30.1.1997). Osassa resurssiongelmia saattoi siis olla kyse resurssien 

organisoinnin tai henkilökemioiden ongelmista eikä henkilöiden varsinaisesta puutteesta.  

Vielä aivan projektin loppuvaiheessa HY:lla oli ongelmia resurssien kanssa. Kun järjestelmän 

toimituksen hyväksymistä varten piti tehdä listauksia puutteista, huomattiin, että kukaan ei ollut 

ehtinyt käymään järjestelmää systemaattisesti läpi. Systemaattisen läpikäynnin avulla vasta voitiin 

varmistaa, että kaikki tarpeelliset puutteet järjestelmän tuotekuvaukseen nähden oli korjattu tai 

tultaisiin korjaamaan tulevaisuudessa. (MR 4.1.1999.)  

Tiedekunnissa ja laitoksilla työtilanne muuttui Heilan myötä. Henkilöstöhallinnon 

tietojenkäsittelyn hajautuksen myötä tiedekunta- ja laitostason henkilöiden työnkuva muuttui, ja 

Heilalla käsiteltävien tietojen hallinta tuli heidän tehtäväkseen. Vuoden 1998 alussa, kun Heila oli 

ollut käytössä eräässä tiedekunnassa lokakuun puolivälistä 1997 lähtien, kyseisen tiedekunnan 

osastosihteeri lähetti HY:n Heila-projektista vastaaville henkilöille kirjeen, jossa hän toi ilmi, että 

hänen työtilanteensa oli käynyt Heilan myötä kestämättömäksi. Heila-töiden viemän ajan vuoksi 

hänen muut työnsä jäivät osittain tekemättä, mikä vaikutti koko tiedekunnan kanslian toimintaan. 

(MR 5.1.1998.)  

Resurssipulaa esiintyi siis projektin molemmilla osapuolilla, ja kokonaisuudessaan lähes koko 

projektin ajan. Resurssipulaan ei osattu vastata, eikä tilanne parantunut vaikka siitä huomautettiin 

useita kertoja monissa yhteyksissä. Projektin johtajan, tässä tapauksessa kummankin puolen 

projektipäälliköiden, olisi pitänyt tarttua resurssien ongelmiin, ja suunnitella resurssointi paremmin 

jo heti projektin alusta lähtien kun ongelmat kävivät ilmeisiksi.  

8.2.2 Tekniset ongelmat 

Tekniset ongelmat liittyvät projektin toiminnan kohteeseen, eli kehitettävään järjestelmään. 

Järjestelmä määriteltiin VTKK:n ja HY:n yhteistyössä, ja siitä haluttiin tuote, jota VTKK voisi 

myydä myös muille henkilöstöhallinnon järjestelmää tarvitseville. Järjestelmään toteutettiin HY:a 

varten lisäosia, joita ei varsinaiseen tuotteeseen tullut. Järjestelmän toteutus myöhästyi 

suunnitellusta ja osasyynä tähän olivat tietyt järjestelmän osat, jotka osoittautuivat arvioitua 

vaikeammiksi toteuttaa. 
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Suorituskyky 

 

 

 

 

 

 

 

Suorituskyvyllä tarkoitetaan yleisesti järjestelmän toiminnan nopeutta. Toiminnalla tarkoitetaan 

sekä suorakäyttöä, eli käyttäjän välitöntä vuorovaikutusta järjestelmän kanssa, että tulosteiden ja 

eräajojen kaltaisia suurempia prosesseja. Vasteajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu komennon 

antamisesta sen toteutumiseen järjestelmässä.11  

Suorituskyvyn ongelmat ilmenivät kun lähestyttiin pilottiyksikön käyttöönottoa vuoden 1996 

loppukeväällä. Ensimmäinen maininta järjestelmän hitaasta toiminnasta oli huhtikuun 1996 

johtoryhmän pöytäkirjassa, johon oli kirjattu, että ”toimittaja selvittää hitauden aiheuttajaa” (JR 

3.4.1996). Todelliset ongelmat alkoivat, kun pilottiyksikkö otti Heilan tuotantokannan käyttöön. 

Tällöin Heila ja samassa tietokannassa sijaitseva Helmi Palkka alkoivat olla haitallisen hitaita. 

Tällöin palkka-yksiköstä raportoitiin Heila-projektiryhmälle, että ohjelma toimi erittäin hitaasti ja 

ajot kestivät kauan – jopa niin kauan, että ne olivat katkenneet tai käyttäjän oli ollut pakko 

keskeyttää ne. (MR 22.10.1996.)  

Marraskuussa 1996 toimittaja toteutti joitakin tietokantaa tehostavia toimenpiteitä, joilla 

toiminnot nopeutuivat hieman. HY ilmoitti kuitenkin myös tehostusten jälkeen koneen hitaudesta 

toimittajalle muutamia kertoja kuukaudessa. (TRT 20.1.1997.) Suorituskyvyn ongelmat jatkuivat 

                                                 

11 Esimerkiksi jos käyttäjä haluaa hakea näytölle henkilön tiedot henkilötunnuksen perusteella: vasteajan 
mittaaminen alkaa silloin, kun käyttäjä antaa ”Hae” ja päättyy, kun tiedot ovat kokonaisuudessaan näkyvissä 
käyttäjän koneen näytöllä. 

Kuva 10. Heila-projektin ongelmien luokittelu: Suorituskyky 
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vuoden 1997 aikana, ja siksi HY ei hyväksynyt Heilan tuotantokäyttöä alkaneeksi, vaikka se 

teknisesti olikin alkanut edellisen vuoden lokakuussa. (JR 21.1.1997, 27.2.1997; JK 

14.3.1997.)   

Huhtikuussa 1997 tilanne oli suorituskyvyn osalta kärjistynyt niin, että HY piti tilannetta 

sopimusten vastaisena: Heilan toiminta ei noudattanut määriteltyjä vasteaikoja. HY teki kirjallisen 

huomautuksen toimittajalle. Huomautus sisälsi 60 000 markan (10 000 €) korvausvaatimuksen 

puutteellisesta suorituskyvystä aiheutuneista kustannuksista. Joulukuussa, kun tilanne ei ollut 

parantunut, HY teki uuden kirjallisen huomautuksen, ja vaati, että toimittaja täyttäisi sopimuksen 

ehdot suorituskyvyn osalta vuoden 1997 loppuun mennessä. (MR 3.12.1997.) 

Käyttäjät olivat vuoden 1998 alussa edelleen tyytymättömiä pitkiin vasteaikoihin, vaikka 

toimittaja oli tehnyt suorituskykytestin tuloksen perusteella tehostavia toimenpiteitä. Käyttäjät 

lähettivät aiheesta palautetta Heilan projektiryhmälle. Lausunnot ”yksi suurimmista ongelmista on 

laitos- ja tiedekuntatason käyttäjän työajan tuhlaaminen odottamiseen, että järjestelmä vastaisi” 

ja ”Heila-järjestelmän hitaus on edelleen työskentelyn pahana esteenä” paljastavat turhautumisen 

järjestelmän hitauteen. (MR 5.1.1998, 14.1.1998.) Maaliskuussa 1998 projektiryhmä sai 

palautetta, jonka mukaan henkilöiden hakuun oltiin jo tyytyväisiä, mutta kirjausajon kesto oli 

edelleen ongelma. Pääasiassa käyttäjien kommentit olivat suorituskyvyn suhteen vähemmän 

positiivisia. (JR 10.3.1998; MR 15.5.1998.) 

Kesäkuussa 1998 tehtiin uusi suorituskykytesti, jonka tuloksena todettiin, että prosessoriteho oli 

tehokkuuden pullonkaula. Toisin sanoen prosessorit eivät pystyneet suorittamaan 

kantaprosesseja riittävän nopeasti, vaan töitä jäi jonoon. Eräajot eivät yltäneet sopimuksessa 

määriteltyihin vasteaikoihin. Myös tallennukset olivat hitaita. Toimittajakin myönsi 

suorituskykytestin jälkeen, että ”suorituskykytestin tulos ei ollut hyvä”. (MR 25.5.1998/1, 

25.5.1998/2, 3.6.1998.)  

Suorituskykyongelmat jatkuivat kesän yli syksyyn 1998, jolloin ne esiintyivät erityisesti samaan 

aikaan palkkajärjestelmän suurten ajojen kanssa. HY saikin toimittajalta kehotuksen ohjeistaa 

käyttäjiä välttämään Heilan raskasta raportointia palkkajärjestelmän massa-ajojen aikana. (MR 

17.9.1998.) 
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Vuosien 1998 ja 1999 aikana tehtiin yhteistyössä useita tietokannan toimintaa tehostavia 

toimenpiteitä, muun muassa siirrettiin tietokannat uudelle koneelle, jolloin keskusmuisti ja 

prosessoriteho kaksinkertaistuivat ja poistettiin turhien henkilöiden tietoja, jolloin tietokannan 

koko pieneni. Toimenpiteet auttoivat siten, että viimein lokakuussa 1999 saatettiin todeta, että 

suorituskyky oli pääpiirteittäin sopimuksen mukainen. Kuitenkin esimerkiksi raportointikäytön 

kasvaessa suorituskykyongelmien ilmaantuminen oli edelleen todennäköistä. Kun 

suorituskykytestissä normaalikäytössä kuormaa lisättiin raporteilla, toiminnot hidastuivat 10-15 

sekuntia/toiminto. Prosessorikapasiteetti oli edelleen ongelma. (MR 27.10.1999.) 

Ohjelman ominaisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjelman ominaisuuksiin liittyvillä ongelmilla tarkoitetaan tässä sellaisia virheitä tai puutteita, 

jotka vaikeuttivat järjestelmän peruskäyttöä eli tietojen katselua, tallennusta ja tulosteiden 

ottamista. Tähän alakategoriaan kuuluvat suojauksiin, käyttöliittymään, tulosteisiin ja 

lomaoikeuksien laskentaan liittyvät ongelmat. 

Suojaukset. Suojaukset ovat käyttöoikeuksien rajauksia, joilla suojataan järjestelmässä olevien 

tietojen näkymistä käyttäjälle määriteltyjen oikeuksien mukaisesti. Heilan käytössä on useita 

suojaustasoja, jotka määritellään erilaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet voivat liittyä 

toimintoihin, tietoihin tai suojausryhmiin. (MR 18.12.1995.) Suojausten toteuttaminen osoittautui 

Heilassa erityisen ongelmalliseksi kehitystehtäväksi. Aineistosta ei käy ilmi, mistä suojausten 

toteuttamisen ongelmat erityisesti johtuivat. Osasyynä olivat toimittajan ja asiakkaan väliset 

erimielisyydet suojausten toteutuksesta. 

Kuva 11. Heila-projektin ongelmien luokittelu: Ohjelman 
ominaisuudet  
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Suojausten toteuttaminen viivästyi aikataulusta jo projektin aluksi, ja näin ollen myös niiden 

testaus viivästyi. (JR 3.4.1996.) Testauksen jälkeenkään suojaukset eivät toimineet sovitulla 

tavalla. Jo toukokuussa 1996 todettiin, että suojausten suunnittelussa oli ”puhuttu eri kieltä 

toimittajan kanssa” (JR 3.5.1996). Sama toteamus toistui aineistossa kymmenen kuukauden 

kuluttua. Epäselvyydet koskivat lähinnä suojausten tasoa. (TRT 26.3.1997.) Suojausten toteutus 

saatiin valmiiksi suuria käyttöönottoja varten, mutta ongelmat jatkuivat aina vuoden 1999 

loppupuolelle, projektin päätökseen saakka. Suojaukset putoilivat välillä pois päältä, jolloin 

käyttäjätunnuksilta katosivat oikeudet käsitellä osaa henkilöistä. Lisäksi samaan suojausryhmään 

kuuluvat henkilöt eivät satunnaisesti nähneet toistensa tekemiä tallennuksia. (MR 4.2.1999; JK 

23.6.1999.)  

Käyttöliittymä. Käyttöliittymä oli merkkipohjainen eli sitä ohjattiin näppäimillä annettavilla 

komennoilla. Käyttöliittymään liittyviä ongelmia ilmeni etenkin projektin aluksi, jolloin 

järjestelmän testauksen tarkoitus olikin nimenomaan paljastaa niitä. Testauksen ilmituomien 

virheiden korjauksen avulla oli tarkoitus saada ohjelma käytettävyydeltään sellaiseksi, että tuleva 

suuri käyttäjäjoukko pystyisi hoitamaan sillä työtehtävänsä. Käyttäjien osaamistaso ja Heilalla 

suoritettavien tehtävien taso ja määrä oli vaihteleva, joten järjestelmän käyttöliittymän tuli olla 

käyttäjää ohjaava, mutta kuitenkin sellainen, jolla suuria tallennusmääriä tekevä tottunut käyttäjä 

voisi turhautumatta suorittaa tehtävänsä. 

Projektin aluksi testaajat eivät olleet tyytyväisiä käyttöliittymään. Toukokuun 1995 

laatukatselmukseen oli kirjattu, että ”käyttöliittymä ei täytä helppokäyttöisyyden vaatimusta” 

(MR 18.5.1995). HY:ssa listattiin määräajoin järjestelmän korjauskohteita. Käyttöliittymän ja 

etenkin tietojen syötön yksinkertaistamiseen liittyviä korjaustehtäviä oli paljon. Kaikkiaan 

yliopistolla oltiin sitä mieltä, että käyttöliittymä oli ”kömpelö ja vaikeakäyttöinen”. Käyttöliittymän 

vaikeaselkoisuus johtui muun muassa siitä, että oletusarvot olivat epäjohdonmukaisia, sama 

päivämäärä jouduttiin syöttämään useita kertoja ja tiedot saattoivat muuttua satunnaisesti 

automaattisesti. (PR 16.12.1997; MR 15.5.1998, 7.6.1999.) HY:ssa ajateltiin käyttöliittymän 

kömpelyyden johtuvan siitä, että toimittaja ei ollut riittävällä huolellisuudella paneutunut 

nimenomaan henkilöstöhallinnon työprosesseja tukevan järjestelmän tekemiseen. (MR 

26.6.1998.) Käyttöliittymää hiottiin testauksen ja käyttäjien antamien palautteiden perusteella 

koko projektin ajan. 
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Tulosteet. Tulosteet olivat ongelma koko projektin ajan. Vielä ennen projektin päättämistä 

syksyn 1999 aikana mainittiin useassa kohdassa, että raportit olivat ongelmallisia, koska ne 

kestivät kauan ja rajausehtojen poimiminen koettiin vaikeaksi. Erityisen hitaita olivat omaehtoiset 

raportit, joissa voitiin poimia tarvittavat tiedot suuremmasta vaihtoehtojen joukosta12. 

Pääasiallinen ongelma oli raporttien tulostuksen kesto, ja muut ongelmat jakautuvat kolmeen 

ryhmään: kirjoitinasetukset, raporttien tulostumattomuus ajon katkeamisen tai muun syyn takia ja 

raporttien virheelliset tai puuttuvat tiedot.  

Kirjoitinasetukset ja oheistulostuksen ongelmat vaivasivat testaajia ja käyttäjiä vuosien 1996 ja 

1997 aikana. Kirjoitinasetusten ja oheistulostuksen ongelmat tarkoittivat sitä, että raportteja ei 

saatu ulos, koska ohjelmaan piti määritellä konekohtaisesti esimerkiksi tulostimen tyyppi ennen 

kuin siitä voitiin tulostaa. Tämä työllisti projektin henkilöitä HY:ssa, ja avuksi kirjoitinasetusten 

selvittelyyn ja määrittelyyn jouduttiin hankkimaan lisätyövoimaa. (TRA 23.5.1996; JR 

16.8.1996; PR 26.11.1997, 16.12.1997.) 

Suurempien raporttien ajo oli hidasta, ja siksi niitä ajettiin yöaikaan. Öisin tehtävät tietokantojen 

varmistukset kuitenkin katkaisivat pitkäkestoisten raporttien ajon, eikä niitä tällöin saatu ulos 

myöskään yöaikaan. Päivisin pitkäkestoisia raportteja ei voitu ajaa, sillä ne hidastivat 

järjestelmän toimintaa. Raporttiajot katkeilivat myös muista syistä, esimerkiksi kun tulosteille 

varattu muistitila loppui kesken. (JR 2.10.1997; MR 4.2.1999.) Käyttäjät toivat aineistossa 

esille useasti, kuinka tarvittavia raportteja, muun muassa toimeenpanoasiakirjoja tai esityslistoja 

ei oltu saatu tulostettua. Näiden tulostumattomuuksien syy ei käy aineistosta sellaisenaan ilmi, 

mutta todennäköisesti syynä oli ajon katkeaminen tai se, ettei käyttäjä osannut käynnistää 

raporttia oikein. (MR 4.12.1997, 5.1.1998, 7.6.1999; JK 23.6.1999.) 

Raporteissa oli myös virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Esimerkkejä virheellisyyksistä ovat 

maininnat, joiden mukaan vakansseja koskeviin listauksiin saattoi tulostua päällekkäisiä 

vakanssinumeroita tai päätöslistalle tulostua vääriä päivämääriä. Virheitä ja puutteita oli myös 

työsopimuksiin ja poissaolotulosteisiin kirjautuvissa yksittäisissä tiedoissa. (MR 15.5.1998, 

4.2.1999, 17.5.1999, 7.6.1999.) 

                                                 

12 Vakioraporteiksi kutsuttiin niitä tulosteita, joiden ehdot, eli tulostuvat tiedot oli määritelty etukäteen. 
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Raporttien virheellisyydet olivat sikäli kiusallisia, että raportit olivat järjestelmän dokumentteja, 

jotka näkyivät paitsi käyttäjille, myös muille yliopiston työntekijöille.  

Lomaoikeuksien laskenta. Vuosilomaseurannan ongelmat ilmaantuivat käyttäjien kiusaksi 

projektin loppuvaiheissa. Aineistosta ei selviä, oliko laskenta toiminut testauksen aikana oikein ja 

ilmaantuivatko ongelmat uusina tuotantokäytön aikana, vai olivatko nämä virheet jääneet 

huomaamatta testauksessa. Vuosilomaseurannan ongelmat koskivat toisesta valtion virastosta 

siirtyneitä, osa-aikaisia työntekijöitä ja henkilöiden työuratietoja. 

Yhteydet 

 

 

 

 

 

 

Yhteyksien alakategoriaan kuuluvat ongelmaluokat, jotka liittyvät tiedonsiirtoihin Heilaan muista 

järjestelmistä ja Heilasta muihin järjestelmiin sekä tietoliikenteen häiriöihin. 

Tiedonsiirrot. Heilaan siirrettiin tietoja ennen käyttöönottoja Heva-järjestelmästä ja 

palkkajärjestelmästä. Toiminnassa Heilasta siirrettiin palkkajärjestelmään palkkatekijöiden 

muodostusajoa varten tietoja kaksi kertaa kuukaudessa. 

Tiedonsiirtojen ongelmat olivat pääasiassa kahdentyyppisiä: tietojen puutteellinen siirtyminen ja 

tietojen virheellinen siirtyminen. Tietojen puutteellisella siirtymisellä tarkoitetaan tässä sellaista 

virhettä, jossa tieto on siirron lähteenä olevassa järjestelmässä, mutta se ei siirron jälkeen ole 

kohteena olevassa järjestelmässä, vaikka sen pitäisi olla. Tietojen virheellinen siirtyminen 

tarkoittaa sitä, että lähteenä olevassa järjestelmässä oleva tieto siirtyy kohteena olevaan 

järjestelmään, mutta se siirtyy väärään paikkaan, tai muuntuu matkalla esimerkiksi virheellisen 

koodistomuunnoksen vuoksi. 

Kuva 12. Heila-projektin ongelmien luokittelu: Yhteydet 
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Siirtojen toteuttaminen oli hankalaa, sillä eri järjestelmissä olevien tietojen sisällöt erosivat 

toisistaan ja toimintatavat olivat epäyhtenäiset. Ongelmia oli sekä siirroissa palkkajärjestelmästä 

ja Hevasta Heilaan että Heilasta palkkajärjestelmään. Siirtojen virheet olivat vaihtelevia. 

Esimerkiksi eräässä ajossa Heilaan syyskuussa 1997 tehty korjaus poisti kokonaan alkuvuoden 

palkkatiedot. Tai jos henkilön nimitystieto vietiin samanaikaisesti virkavapaustiedon kanssa 

ohjelmaan, nämä eivät siirtyneet palkkajärjestelmään. Samantyyppinen virhe esiintyi, kun henkilö 

virkavapauden jälkeen erosi virasta – tiedot eivät siirtyneet palkkajärjestelmään. (esim. MR 

26.9.1997, 16.10.1997, 27.10.1997, 4.2.1999, 7.6.1999; PR 5.2.1998; JK 23.6.1999.) 

Suurimmat ongelmat olivat siirroissa Heilasta Helmi Palkkaan. Ongelmana näissä oli erityisesti 

se, että siirroissa olevat ongelmat jäivät usein selvittämättä, koska HY:ssa ei tehty riittävää 

dokumentointia virhetilanteesta. Näin ollen virhettä ei saatu toistettua eikä toimittaja löytänyt 

virheen aiheuttajaa. (MR 26.9.1997, 16.10.1997, 27.10.1997.) Helmi Palkasta ja Hevasta 

siirretyissä tiedoissa oli myös runsaasti puutteellisuuksia, mutta ne saatiin korjattua 

käyttöönottojen alkuaikoina. (JK 30.1.1997; PR 16.1.1998.) 

Tietoliikenne. Järjestelmän tietokannat sijaitsivat toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla. 

Tietoliikenneyhteydet hoidettiin Funet-verkon kautta. Tietoliikennehäiriöt vaivasivat Heilan 

käyttöä jonkin verran projektin aikana. Tarkempaa selvennystä tietoliikennehäiriöihin ei 

aineistossa ollut, mutta muutamissa kohdissa mainittiin niiden olevan ongelma. Häiriöt 

tietoliikenteessä saattoivat katkaista ajoja tai kyselyjä, joita sovellus suoritti tietokannassa. 

Alkuaikoina tietoliikennehäiriöt vaikeuttivat myös testausta (esim. TRA 28.2.1996). 

Toukokuussa 1998 järjestetyssä, ohjelman hyväksymiseen tähdänneessä suorituskykytestissä 

havaittiin yhteysongelmia, mutta niistä todettiin vain, että ne eivät johtuneet Heilasta. Ilmeisesti 

kyseessä olivat siis Funetissa olleet häiriöt. Tietoliikenteeseen liittyvät häiriöt eivät kuitenkaan 

loppujen lopuksi olleet kovin korostunut ongelma, sillä niiden erityisestä selvitystyöstä ei ollut 

mainintoja aineistossa, vaikka itse häiriöistä olikin useita mainintoja. 

8.2.3 Projektin ongelmien luokittelun yhteenveto 

Heila-projektissa oli monenlaisia ongelmia, joista osa liittyi projektiin työn muotona, osa 

kohteena olevaan järjestelmään ja sen määrittelyihin, ja osa toteutuksen viivästykseen. 

Ongelmien pääkategoriat ovat toimintatapoihin liittyvät ongelmat ja tekniset ongelmat. 
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Toimintatapojen ongelmat eivät olleet riippuvaisia siitä, mitä järjestelmää oltiin kehittämässä, 

mutta ne olivat kuitenkin leimallisesti juuri tietojärjestelmän kehitysprojektiin liittyviä ongelmia. 

Toimintatapoihin liittyvät ongelmat jakautuivat kahteen alakategoriaan: käyttäjien huomiointiin 

liittyvät ongelmat ja projektin läpivientiin liittyvät ongelmat.  

Tekniset ongelmat taas olivat nimenomaan kehittämistoiminnan kohteena olevaan Heila-

järjestelmään liittyviä. Tekniset ongelmat jakautuivat suorituskyvyn ongelmiin, ohjelman 

ominaisuuksiin liittyviin ongelmiin, joita olivat muun muassa käyttöliittymän vaikeaselkoisuus, 

sekä yhteyksiin liittyviin ongelmiin, eli tiedonsiirtoihin muista järjestelmistä ja tietoliikenteeseen. 

Tekniset ongelmat olivat erityisesti sellaisia, jotka aiheuttivat tulkintaongelmia asiakkaan ja 

toimittajan välillä: mikä ominaisuus oli varsinainen virhe ja mikä kehitystehtävä, jota ei oltu 

määritelty myöhemmin toteutettavaksi halutulla tavalla? 

Kaikkein näkyvimpänä ongelmana projektissa olivat suorituskyvyn puutteet. Ne haittasivat 

pahasti ohjelman normaalia toimintaa, kun vasteajat olivat tavallisimmissakin toiminnoissa jopa 

useita minuutteja. Tämän heijastusvaikutuksena käyttäjät näkivät alkuaikoina Heilan 

kokonaisuudessaan negatiivisessa valossa, eivätkä ohjelman hyödyt päässeet projektin aikana 

täysimittaisesti esille. Suorituskykyongelmien vuoksi HY myös vaati toimittajalta mittavia 

korvauksia menetetystä työajasta. 

Tietojärjestelmäprojektin ongelmat esiintyvät eri tasoisina eri tekijöille: kyselykäyttäjä tai 

raportteja tarvitseva kokee järjestelmän hitauden suurimmaksi ongelmaksi, tietoja syöttävä taas 

epäloogisuudet käyttöliittymässä. Projektipäällikölle ongelmallisinta on projektin viivästyminen ja 

johtoryhmälle projektinhallinnan laiminlyönti. Tässä luokittelussa on yritetty löytää aineistosta 

ongelmat, jotka ovat vaivanneet projektia kokonaisuutena, eli eri ryhmiä koskevat ongelmat on 

otettu mukaan tarkasteluun. 

Projektin ongelmat johtivat erilaisiin seurauksiin: resurssien, yhteistyön toimintatapojen ja 

käyttöliittymän ongelmat johtivat projektin viivästymiseen, käyttäjien huomioinnin ongelmat taas 

vastarintaan käyttäjien taholta. Ongelmat olivat moniyhteyksisiä, toinen vaikutti toiseen. Tämän 

luokittelun tarkoituksena ei ole varsinaisesti osoittaa tämän projektin ongelmien seurauksia tai 

kustannuksia. Tarkoituksena on pikemminkin palvella tulevia tietojärjestelmäprojekteja siten, 

että luotuja kategorioita voidaan käyttää riskianalyysien laadintaan tai pohdittaessa yleisemminkin 
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tekijöitä, jotka olisi syytä huomioida projektissa, jotta ongelmia ei pääsisi syntymään. 

Syntyneiden ongelmien selvittely on Heila-projektin laskelmien perusteella kallista ja aikaavievää 

toimintaa.  

Niemi (1993) käsittelee teoksessaan kokemuksiinsa perustuen tietojärjestelmäprojektien 

ongelmia. Hän jakaa ongelmat yhdeksään luokkaan. Niemen mainitsemat ongelmat ovat ennen 

muuta projektinhallintoon liittyviä ongelmia, hän sivuuttaa tekniset tai kehitettävään tuotteeseen 

liittyvät seikat. Projektihallinnon ongelmista Niemen kuvaamat ongelmat viittaavat tämän 

tutkimuksen luokittelussa projektin läpiviennin ongelmakategoriaan. 

Projektisuunnitelman ongelmiin liittyvät Niemen (1993, 151) mukaan projektin vaatiman ajan, 

työmäärän ja kustannusten arvioinnin ongelmat. Heila-projektissa kohdattiin nämä ongelmat, 

etenkin aika- ja työmääräarvioiden pettäminen. Kustannuksiin liittyvistä varsinaisista ongelmista 

ei aineistossa ollut mainintaa. Niemen (emt.) mukaan syynä on yleensä se, että projektin 

työmäärää on vaikeaa arvioida etukäteen ja lisäksi laitteiden ja ohjelmistojen rajoitukset eivät ole 

tiedossa projektia aloitettaessa. Nämä molemmat piirteet realisoituivat Heila-projektissa. 

Resurssien ongelmina Niemi (1993) mainitsee, että atk-ammattilaisista on usein pula, ja että 

projekteja ei saada toteutetuksi suunnitellussa ajassa. Heila-projektissa pulaa oli ennen kaikkea 

pätevistä testaajista: henkilöistä, jotka olisivat tunteneet sekä järjestelmän sisällön että atk-

puolen. Niemi (emt.) arvioi ongelmia syntyvän myös siitä, että toteutettavien järjestelmien hyötyjä 

on vaikeaa tai jopa mahdotonta arvioida. Lisäksi kannattavuutta ei lasketa projektin päätyttyä. 

(emt., 151.) Heilan dokumentaatiossa ei ollut kannattavuuslaskelmia, mutta järjestelmän 

tuottamien rationalisointihyötyjen menetys arvioitiin useiksi miljooniksi: kuitenkin siten, että nämä 

olivat nimenomaan menetettyjä hyötyjä, kun järjestelmä ei toiminut toivotulla tavalla. 

Projektipäällikön rooli on Niemen (1993, 151) arvioiden mukaan keskeinen. Ongelmia syntyy, 

jos projektipäälliköllä ei ole riittävästi valtaa. Heila-projektissa ongelmia syntyi, kun HY:n Heila-

projektipäällikkö poistui projektista, eikä hänen tilalleen otettu uutta henkilöä. Alussa 

projektiryhmä kritisoi, että ohjausryhmä kokoontui liian harvoin, ja siksi päätettäviä asioita 

kasaantui. Tämä saattoi olla myös merkki siitä, että projektipäällikön tai projektiryhmän 

päätösvalta oli liian kapea. Samaan ongelmaan viittaa Niemen (1993, 152) maininta siitä, että 

”projektin johdolla ei ole riittävästi aikaa projektille”.  
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Muina organisoinnin ongelmina Niemi (1993, 152) pitää sitä, että projektin sidosryhmien ja 

projektiin osallistuvien tehtävänjako on epäselvä, osallistujien työteho on heikko ja liian suuren 

käyttäjäjoukon mukanaolo haittaa ja hidastaa työskentelyä. Näistä ongelmista lähinnä epäselvä 

työnjako realisoitui Heila-projektissa. Dokumentaatiossa oli mainintoja HY:n sisäisistä 

ristiriidoista, jotka viittasivat nimenomaan siihen, että työnjakoa ei oltu tehty selväksi eri 

intressiryhmien välillä.  

Projektin onnistumiseen liittyvinä ongelmina Niemi (1993, 152) pitää, että projektin tuloksista 

vain osa kyetään ottamaan käyttöön ja onnistumisen mittaaminen on vaikeaa. Ensimmäinen 

ongelma ei toteutunut Heila-projektissa: projektin tulos saatiin käyttöön, vaikka joitakin osia, 

esimerkiksi nimikirjojen tulostus, jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan tai omiksi 

projekteikseen. Projektin onnistumisen arviointia tarkastellaan tarkemmin diskussiossa Saarisen 

ja Sääksjärven (1989, 1992) tutkimustulosten pohjalta. 

Niemen (1993, 152) mukaan muutosten hallintaan liittyvänä ongelmana 

tietojärjestelmäprojekteissa on, että projektin aikana esille tuleviin muutostarpeisiin ei kyetä 

reagoimaan. Heila-projektissa muutostarpeita tuli esiin paljon. Käyttäjien ja projektiryhmän 

muutosehdotuksiin ei asiakkaan mukaan toimittajan puolelta osattu aina reagoida riittävän 

nopeasti, ja osa korjauksista nimettiin muutosehdotuksiksi. Toimittajalla ja asiakkaalla olikin 

tästä asiasta erimielisyyksiä projektin aikana.  

Tarpeiden määrittelyssä ongelmana Niemen (1993, 152) mukaan on, että tarpeita ei osata 

määritellä riittävän tarkasti, tai projektiin osallistuvat eivät ymmärrä toistensa tarpeita. 

Määritykset voidaan myös tehdä aluksi liian heikosti, jolloin määrittely aiheuttaa lisätyötä 

projektin kuluessa. Suuri osa Heilan määrityksistä oli vielä tekemättä kun projekti aloitettiin, 

joten määrittely aiheutti lisätyötä kaikille projektin osapuolille projektin aikana.  

Viimeisenä ongelmana Niemi (1993, 152) mainitsee, että projekteissa ei käytetä saatavilla olevia 

valmiita ratkaisuja hyväksi, vaan kaikki pyritään tekemään itse. Heilan tapauksessa markkinoilla 

ei ollut sopivaa ratkaisua, joten järjestelmä jouduttiin toteuttamaan kokonaan alusta. 

Kehitystyössä päästiin kuitenkin hyödyntämään palkkajärjestelmää varten tehtyjä ratkaisuja, sillä 

palkkajärjestelmä kuuluu Heilan kanssa samaan tuoteperheeseen ja sen kehitys kulki ajallisesti 

hieman Heilan edellä.  
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Niemi (1993) kuvaa tietojärjestelmäprojektien kannalta relevantteja ongelmia kokemustensa 

pohjalta. Kuva on kuitenkin tämän tutkimuksen tuloksia suppeampi. Todennäköisesti tämä 

johtuu siitä, että tämän tutkimuksen analyysin tuloksena hahmotetut ongelmat ovat osittain 

järjestelmäspesifejä (tekniset ongelmat), ja että Niemi haluaa kiinnittää huomiota nimenomaan 

projektinhallinnon ongelmiin. Hän ei kuitenkaan huomioi lainkaan käyttäjien koulutuksessa, 

ohjeistuksessa ja tiedotuksessa esiintyviä ongelmia. 

8.2.4 Projektin vaiheiden ja ilmenneiden ongelmien yhteyden tarkastelua 

Heila-projektin ongelmia voidaan tarkastella yhdessä projektin vaiheiden kanssa: ongelmat 

sijoittuivat tiettyihin vaiheisiin projektin kulussa. Taulukossa 1 on esitetty eri ongelmaluokkien 

esiintyminen projektin vaiheissa. Merkinnät ”x”, ”xx” ja ”xxx” kuvaavat tutkimuksen tekijän 

arviota ongelmien voimakkuudesta tiettynä jaksona (x= hieman ongelmia, xx = jonkin verran 

ongelmia, xxx = runsaasti ongelmia). Arvio perustuu aineistossa esiintyviin mainintoihin kyseisestä 

ongelmasta.  
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Ongelmien voimakkuus jakautui melko tasaisesti toimintatapoihin liittyvien ja teknisten ongelmien 

välille. Ongelmia alkoi varsinaisesti ilmetä projektin toisella jaksolla, eli järjestelmän 

toteutusvaiheessa. Silloin ongelmat painottuivat projektin läpivientiin liittyvien ongelmien 

alakategoriaan. Eniten ongelmia ilmeni sekä toimintatapoihin liittyvien että teknisten ongelmien 

osalta pilottiyksikön aloitettua tuotantokäytön, eli projektin neljännen vaiheen aikana. Ongelmat 

jatkuivat tästä projektin loppuun saakka. Toisaalta, projekti päätettiin vasta kun ongelmat saatiin 

hallintaan.  

Useimmat ongelmat olivat luonteeltaan sellaisia, että ne alkoivat tietyssä vaiheessa ja ilmenivät 

yhden tai usean vaiheen ajan, kunnes ne saatiin hallintaan ja niiden esiintyminen aineistossa 

Taulukko 1. Ongelmien esiintyminen projektin eri vaiheissa 

Kate-
goriat

Alakate-
goriat

Ongelma-
luokat

Ohjeistus x x
Koulutus xx
Tiedotus x xx xxx x
Projektin hallinta xx xxx
Yhteistyön 
toimintatavat xx xx xxx
Resurssit x xxx xxx xxx x

Suorituskyky Suorituskyky x xxx xxx
Suojaukset xx x x
Käyttöliittymä x xxx
Tulosteet x xx xx
Lomaoikeuksien 
laskenta x

Tiedonsiirrot xxx xx
Tietoliikenne x x x

x = hieman ongelmia
xx = jonkin verran ongelmia
xxx = runsaasti ongelmia

Yhteydet

Käyttäjien 
huomiointi

Projektin 
läpivienti

Ohjelman 
ominaisuudet
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loppui. Projektinhallinnan, yhteistyön toimintatapojen ja käyttöliittymän ongelmat olivat sellaisia, 

että niiden esiintymisessä oli aineistossa katko jonkin vaiheen aikana (ks. taulukko 1, mainitut 

ongelmaluokat). Tämä saattaa johtua siitä, että nämä ongelmat jäivät syrjään muiden ongelmien 

ilmetessä voimakkaina tai saadessa tietyssä vaiheessa enemmän huomiota. Esimerkiksi 

yhteistyön ongelmat todennäköisesti olivat pienemmässä roolissa, kun tuotantokäytön alettua 

asiakas ja toimittaja yhdessä painivat erityisesti suorituskyvyn, mutta myös resurssien ongelmien 

kanssa.  

Projektin aloitusvaiheessa ongelmia oli ainoastaan resurssien suhteen. Resurssiongelmat 

pahenivat heti aloitusvaiheen jälkeen ja jatkuivat kunnes toiseksi viimeisessä, kohti projektin 

päätöstä etenevässä vaiheessa ne helpottivat niin, että näistä ongelmista oli enää muutamia 

mainintoja. Järjestelmän toteutusvaiheen aikana ongelmia alkoi esiintyä resurssien lisäksi myös 

tiedotuksessa, projektinhallinnassa, yhteistyössä sekä käyttöliittymässä. Käyttöönottoprojektin 

ja tuotantokäytön alkaessa ongelmia esiintyi jo useimmissa ongelmien kategorisoinnissa 

esitetyissä luokissa. Projektin päätöstä kohti edettäessä ongelmat vähenivät tai pysyivät 

tuotantokäytön aloitusvaiheen tasolla useimmissa luokissa. Päätösvaiheessa ongelmia ei enää 

ollut mainituissa luokissa. Resurssiongelmat ja tiedotuksen ongelmat esiintyivät projektissa 

pisimpään ja resurssiongelmat näyttivät myös herättäneen eniten huomiota suorituskyvyn 

ongelmien lisäksi. 

9 DISKUSSIO 

Tässä luvussa kootaan lyhyesti yhteen tutkimuksen keskeiset tulokset, esitetään pohdintoja 

tuloksista ja peilataan niitä aikaisempiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Lisäksi pohditaan lyhyesti 

minkälaisia tarkastelukulmia tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat HY:n uuteen laatuohjeistoon. 

Tässä luvussa tarkastellaan myös tutkimuksen luotettavuutta tapaustutkimuksen, sisällön 

analyysin, kertomuksellisen kuvaamisen, aineiston ja henkilösuojan osalta. Aineistoa käsitellään 

myös lähdekriittisesti, koska tutkimus on luonteeltaan menneisyyttä tarkasteleva ja siten aineistoa 

voidaan tarkastella historiantutkimuksen otteella. Luvun lopuksi pohditaan vielä 

jatkotutkimusehdotuksia, joita tämän tutkimuksen tekeminen on herättänyt. 
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9.1 Keskeiset tulokset 

Heila-projekti jaettiin tässä tutkimuksessa kuuteen jaksoon, jotka vastasivat osittain HY:n 

yhteistyöprojektien laatuohjeen projektivaiheita. Aloitusvaihe oli selkeä: projekti käynnistettiin, 

tehtiin projektisuunnitelmat ja aloitettiin projektityö. Aloitusvaihetta voidaan kuvata suunnittelun, 

määrittelyn ja ohjelmoinnin ajaksi. 

Heila-projekti oli ajallisesti pitkä ja tapahtumarikas, ja niinpä toteutuksen aika oli mielekästä 

jakaa useaan eri vaiheeseen. Siten neljä seuraavaa vaihetta: järjestelmän toteutusvaihe, 

käyttöönottoprojektin käynnistys, tuotantokäytön aloitus sekä kohti projektin päätöstä etenevä 

vaihe olivat kaikki järjestelmän kehitystyön aikaa. Järjestelmän toteutusvaihe muodostui 

ohjelmoinnista, testauksesta ja käyttöönoton alustavista toimenpiteistä. Käyttöönottoprojektin 

käynnistyessä järjestelmän toteutus- eli ohjelmointityö jatkui. Käyttöönottoprojektin 

aloitusvaiheen sisältöä voidaan kuvata, että se muodostuu ohjelmoinnista, testauksesta, 

epävarmuudesta ja muutoksista.  

Tuotantokäyttöön siirryttiin vaiheittain: aluksi tuotantokäytön aloitti pilottiyksikkö eli maatalous-

metsätieteellinen tiedekunta. Tämän jälkeen muut tiedekunnat ja erillislaitokset aloittivat 

tuotantokäytön kahdessa erässä. Koko yliopisto saatiin tuotantokäyttöön vuoden kuluessa: 

lokakuussa 1996 aloitti pilottitiedekunta, kesäkuussa 1997 aloitti ensimmäinen suuri 

käyttöönottoerä, ja saman vuoden lokakuussa toinen suuri käyttöönottoerä. Tuotantokäytön 

aloitusvaihetta voidaan kutsua kehityspaineiden ja ristiriitojen ajaksi, koska tuolloin 

järjestelmässä ilmeni monia sellaisia ongelmia, jotka vaikeuttivat käyttöä. Käyttäjät olivat aluksi 

tyytymättömiä uuteen järjestelmään. Tuotantokäytön aloittamisen yhteydessä ilmenneisiin 

kehitystarpeisiin vastaaminen kesti kaksi vuotta, ja tämä aika nimettiin tässä tutkimuksessa 

etenemiseksi kohti projektin päätöstä. Tänä aikana tehtiin korjaustöitä järjestelmään käyttäjien 

palautteiden perusteella sekä neuvoteltiin toimittajan kanssa korvauksista ja projektin 

päättämisestä. Kohti projektin päätöstä etenevää vaihetta voidaan kutsua kritiikin, parannusten 

ja neuvottelujen ajaksi. 

Projektin päätösvaihe erotettiin siihen johtavista, päätöstä valmistelevista toimista, sillä projektin 

päättäminen esiintyi aineistossa selkeästi erillisenä, omana toimintonaan. Projektin päätöksen 
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jälkeen toiminta muuttui sitä edeltävästä – siirryttiin järjestelmän kehityksestä ylläpitoon. Projekti 

päätettiin sopimukseen, jossa tietyillä ehdoilla järjestelmän toimitus hyväksyttiin. 

Sisällön analyysillä tuotettiin projektin ongelmien kategoriointi. Luokittelussa muodostui kaksi 

pääkategoriaa: toimintatapoihin eli prosessiin liittyvien ongelmien kategoria ja teknisten ongelmien 

kategoria. Ensimmäisen pääkategorian sisältö kattaa kehittäjä-käyttäjä- ja toimittaja-

asiakassuhteisiin sekä projektinhallintoon liittyvät ongelmat, joita projektissa esiintyi. 

Alakategorioille annettiin nimet ”käyttäjien huomiointi” ja ”projektin läpivienti”. Käyttäjien 

huomiointi sisälsi ongelmia, jotka liittyivät lähinnä käyttäjiin kohdistuvaan ohjeistukseen, 

koulutukseen ja tiedotukseen. Projektin läpiviennin kategoria muodostui projektinhallintaan, 

yhteistyön toimintatapoihin ja resursseihin liittyvistä ongelmista. 

Teknisten ongelmien pääkategorian sisältö liittyy kehitystyön kohteena olleeseen Heila-

järjestelmään. Sen alakategoriat, ”suorituskyky”, ”ohjelman ominaisuudet” ja ”yhteydet” 

kuvaavat järjestelmässä olleita, etenkin käyttäjiä koetelleita ja järjestelmällä suoritettavaan 

työtoimintaan liittyneitä puutteita. Suorituskyky-kategoria sisältää vasteaikoihin ja järjestelmän 

yleiseen hitauteen liittyvät ongelmat, ohjelman ominaisuudet –kategoriaan kuuluvat suojausten, 

käyttöliittymän, tulosteiden ja lomaoikeuksien laskennan ongelmaluokat, ja yhteysongelmien 

kategoria muodostuu tiedonsiirtojen ja tietoliikenteen ongelmaluokista. 

Projektin ongelmat keskittyivät ajallisesti projektin keskivaiheille, käyttöönottoprojektin 

aloittamisen ja tuotantokäytön aloituksen vaiheisiin. Projektin aloitusvaiheessa ongelmia oli 

ainoastaan resurssien kanssa, toteutusvaiheessa niitä oli enimmäkseen projektinhallinnassa, 

käyttöönottoprojektin alkaessa ongelmia oli jo kaikissa alakategorioissa ja tuotantokäytön 

aikaan lähes kaikissa alaluokissa. Kohti projektin päätöstä etenevässä vaiheessa ongelmia saatiin 

ratkaistua, ja lopuksi projekti vietiin päätökseen. Vaikeimmat, eli pitkäkestoisimmat ja eniten 

huomiota herättäneet ongelmat liittyivät resursseihin eli aikatauluun ja henkilöiden työmäärään, 

sekä suorituskykyyn, eli järjestelmän hitauteen ja vasteaikoihin. 

9.2 Tulosten tarkastelua 

Tässä luvussa tarkastellaan tämän tutkimuksen tuloksia suhteessa aikaisempien tutkimusten 

tuloksiin. Aluksi on lyhyt katsaus järjestelmäprojektien onnistumista käsitteleviin tutkimuksiin. 

Tämän jälkeen paneudutaan erityisesti Saarisen ja Sääksjärven (1989, 1992) tutkimukseen ja 
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tarkastellaan sen tuloksia tämän tutkimuksen tulosten valossa. Tämän jälkeen käydään tulosten 

valossa läpi muut aikaisemmat tutkimukset jotka on esitelty tutkielmaraportin aluksi. Lopuksi 

tarkastellaan vielä Wateridgen (1998) tutkimusta tietojärjestelmien onnistumisesta ja 

onnistumisen kriteereistä. 

Saarisen ja Sääksjärven (1989, 1992) ja Wateridgen (1998) tutkimukset tietojärjestelmien 

onnistumisesta valittiin tarkempaan käsittelyyn, koska niissä on käsitelty tietojärjestelmän 

kehitysprojektia keskeisenä osana onnistumisen kokonaisuutta.  

Tietojärjestelmien onnistumista on tutkittu tietojärjestelmätieteen piirissä. Laudonin ja Laudonin 

(1996, 400) mukaan järjestelmän epäonnistuminen ei tarkoita, että järjestelmä olisi 

käyttökelvoton, vaan myös sitä, että järjestelmä voi olla käytössä, mutta käyttö ei ole 

tarkoituksenmukaista, tai että järjestelmä on käyttökelpoinen, mutta sitä ei käytetä. Laudon ja 

Laudon (1996, 406) ovat havainneet järjestelmän onnistumisen olevan yhteydessä seuraaviin 

tekijöihin: käyttäjien osallistuminen järjestelmän toteutukseen, johdon tuki, toteutusprojektin 

monimutkaisuus ja riskit sekä toteutusprojektin johtaminen. Näitä samoja tekijöitä käsittelevät 

myös Saarinen ja Sääksjärvi (1989, 1992), joiden tutkimusta aiheesta käsitellään jatkossa 

tarkemmin.  

Newman ja Robey (1992) ovat tutkineet käyttäjän ja atk-asiantuntijan sosiaalista 

vuorovaikutussuhdetta tietojärjestelmäprojekteissa. Tarkastelun viitekehyksenä on malli, jossa 

käsitellään vuorovaikutusta suhteessa olosuhteisiin, sekä vuorovaikutuksen sävyä 

(hyväksyntä/vastustus) ja seurauksia. Robey ja Smith (1993) laajensivat tarkastelun kattamaan 

myös projektin onnistumisen. He erottavat toisistaan järjestelmän ja projektin onnistumisen. 

Projektin onnistumisen he määrittelevät muodostuvan projektiryhmän tuottavuudesta 

tehtävässään sekä heidän kyvystään kommunikoida sidosryhmien kanssa sekä aikataulussa ja 

budjetissa pysymisestä. (Robey & Smith 1993, 124-125.) Saarisen ja Sääksjärven (1989, 

1992) tutkimustulokset kattavat myös nämä tietojärjestelmäprojektien onnistumiseen liittyvät 

piirteet. 

Saarinen ja Sääksjärvi tutkivat 1980- ja 1990-luvuilla suurten suomalaisten 

tietojärjestelmäprojektien onnistumista. Kohteena olevaa projektia ei varsinaisesti mitattu tässä 

tutkimuksessa Saarisen ja Sääksjärven (1989; 1992) kriteerien mukaisesti. Heidän 
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tutkimuksensa oli tilastollinen ja mittarit sellaisia, joilla ei olisi ollut mahdollista saada relevanttia 

tietoa tämän tutkimuksen aineistosta. Tässä yhteydessä on kuitenkin mielekästä tarkastella 

kohteena olevan projektin menestymistä joidenkin Saarisen ja Sääksjärven (1989) 

tutkimustulosten suhteen. Saarinen ja Sääksjärvi (emt.) tutkivat projekteja kolmen osatekijän 

valossa. Nämä osatekijät olivat projektin vaikutukset liiketoimintaan, kehitetyn sovelluksen laatu 

ja kehittämisprosessin onnistuminen. Liiketaloudellista kannattavuutta ei tässä tutkimuksessa 

otettu huomioon. Karkeasti arvioiden, ilman vertailukelpoisia mittauksia voidaan arvioida, että 

kohdeprojekti ei ollut suoranaisesti onnistunut. Toisaalta, sitä ei myöskään voi sanoa 

epäonnistuneeksi, sillä projekti vietiin läpi ja järjestelmä saatiin käyttöön ja sitä käytetään 

edelleen tutkielman kirjoittamisen aikaan. Toisaalta, Saarisen ja Sääksjärven (1989, 9) mukaan 

kehittämisprosessi arvioidaan usein paitsi atk-johdon, myös projektipäälliköiden ja käyttäjien 

näkökulmasta heikommaksi kuin sen tulos eli syntyvä tuote.  

Saarinen ja Sääksjärvi (1992) tutkivat projektien onnistumista aiemmin tässä tutkielmaraportissa 

kuvatun aineiston valossa artikkelissaan Process and product success in IS development. 

Artikkelissa Saarinen ja Sääksjärvi (emt.) esittivät tietojärjestelmäprojektin onnistumisen 

muodostuvan viidestä osatekijästä, jotka ovat kehittynyt tietojärjestelmähallinto, johdon 

osallistuminen, tietojärjestelmän tyyppi, kehitysresurssien laatu ja kehitysvälineet. Kehittyneen 

tietojärjestelmähallinnon merkitys projektin onnistumiselle on, että organisaatioon on 

kumuloitunut atk-sijoituksia ja kokemusta projekteista, jolloin atk-investoinnit osataan tehdä 

kustannustehokkaasti. Tietojärjestelmähallinnon kehittyminen vaatii yleensä pitkää kehitys- ja 

oppiaikaa. (emt., 267.) Helsingin yliopistossa henkilöstöhallintoa on hoidettu atk:n avulla jo 

1960-luvulta lähtien, joten Heila-projektin käynnistyessä organisaatiossa oli jo paljon kokemusta 

tietojärjestelmäprojekteista. Hallinnon atk:n suunnitteluryhmä oli perustettu koordinoimaan 

hallinnon tietojärjestelmäprojekteja ja yhteistyöprojektien laatuohje oli laadittu vastaamaan 

aikaisempien projektien hallinnassa nousseisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Investointien 

kustannustehokkuutta tai kumuloituneiden investointien merkitystä ei tämän tutkimuksen 

puitteissa ole ollut mahdollista selvittää. 

Johdon osallistuminen on Saarisen ja Sääksjärven (1992, 267) mukaan tärkeää erityisesti 

projektin alkuvaiheessa ja tavoitteiden asettelussa. Johdon osallistuminen tapahtuu yleensä 

projekteissa johtoryhmätyöskentelyn tai strategisen tietojärjestelmäsuunnittelun kautta. Johdon 
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osallistumisen merkitys projektin alkuvaiheessa on erityisesti siinä, että se varmistaa, että 

tietojärjestelmä tukee organisaation strategiaa ja parantaa suoritusta. Lisäksi resurssien saanti on 

tällöin yleensä helpompaa. (emt.) Investoinnin tyypillä Saarinen ja Sääksjärvi tarkoittavat sitä, 

että 1) vanha järjestelmä voidaan korvata uudella teknologialla, jolloin ainoastaan tehokkuus 

kasvaa, 2) voidaan ottaa käyttöön markkinoilla oleva, laajasti käytetty ratkaisu, joka ei luo 

kilpailuetua, tai 3) voidaan tehdä kokonaan uusi, organisaatiokohtaisesti suunniteltu ratkaisu. 

Viimeisin on todennäköisimmin tuottoisa, mutta myös epävarma ratkaisu: lopputuloksesta ei 

voida olla varmoja. Mikäli kehitettävä järjestelmä on tavanomainen, eikä epävarmuutta 

lopputuloksesta ole, on järkevää hyödyntää markkinoilla olevia tuotteita. Jos taas järjestelmä on 

organisaatiospesifi ja lopputuloksen kuva alussa epätarkka, käytetään organisaation sisäisiä 

kehitysresursseja, että voidaan välttää tarpeettomia riskejä ja varmistaa projektin tarvitsemat 

resurssit. (emt., 267-268.)  

Heila-projektissa projektialoite tehtiin henkilöstöjohdon esityksen perusteella. Projekti perustui 

raporttiin Helsingin yliopiston henkilöstöhallinnon työprosessien ja tietojärjestelmien 

kehittäminen (4.2.1994), jossa selvitettiin henkilöstöhallinnon tietotarpeita ja niihin liittyvän 

järjestelmän rakentamista. Raportin ja muiden selvitysten perusteella päätettiin rakentaa 

kokonaan uusi, henkilöstöhallinnon prosessinhallintaan kehitetty järjestelmä, joka oli tarkoitettu 

toimittajan henkilöstöhallinnon tuoteperheen osaksi, mutta joka oli osittain räätälöity HY:n 

tarpeisiin. 1990-luvun alussa Helsingin yliopistossa oli tarvetta useiden uusien järjestelmien 

kehittämiselle, ja sisäisten resurssien puutteen vuoksi järjestelmät jouduttiin tilaamaan useissa 

projekteissa ulkopuoliselta ohjelmistotalolta. Heila oli Saarisen ja Sääksjärven (1989, 1992) 

kuvauksen mukaan juuri sellainen järjestelmä, jossa epävarmuus lopputuloksesta oli suuri, ja 

koska tarvetta vastaavaa valmista ohjelmistoa ei edes ollut markkinoilla, järjestelmä räätälöitiin 

organisaation tarpeisiin.  

Kehitysresurssien laadulla Saarinen ja Sääksjärvi (1992) tarkoittavat käyttäjien ja projektin 

työntekijöiden, atk- ja muun henkilöstön osaamistasoa ja motivoituneisuutta. Kehitysvälineiden 

valinnalla he puolestaan viittaavat lähestymistapaan, jolla kehitettävää kohdetta suunnitellaan. 

Rationaalinen lähestymistapa, jossa käytetään analyyttisia suunnittelu- ja rakennustekniikoita, 

sopii erityisesti käytettäväksi silloin, kun kehitettävä järjestelmä on monimutkainen. Kokeellinen 

lähestymistapa, jossa käytetään mallinnukseen esimerkiksi prototyyppejä, sopii silloin, kun 
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tilanne on epävarma tai kun osapuolet eivät tiedä tarkasti mitä halutaan. (emt., 268.) Heila-

projektissa projektin työntekijät olivat aineiston mukaan motivoituneita, mutta muun muassa 

testaajien puute, suuri työmäärä ja projektin ongelmallisuus alensivat epäilemättä motivaatiota 

projektin aikana. Käyttäjien osaaminen ei ollut riittävää, ja siitä aiheutui ongelmia. Tämän voi 

tutkimuksen tulosten perusteella arvella johtuvan sekä järjestelmän monimutkaisuudesta että 

riittämättömästä tai tarvetta vastaamattomasta koulutuksesta.   

Saarinen ja Sääksjärvi (1992) tutkivat edellä mainittujen tekijöiden yhteyttä sekä prosessin että 

tuotteen onnistumiseen tietojärjestelmäprojekteissa. He ovat todenneet, että 

tietojärjestelmäprojektin onnistumista on vaikeaa mitata, ja esimerkiksi taloudelliset ja 

kvantitatiiviset mittarit eivät yleensä riitä mittaamaan onnistumista ja järjestelmän tuottamia 

hyötyjä. Saarisen ja Sääksjärven (emt.) mukaan tarkasteluun on otettava myös käyttäjän 

näkökulma, ja User-Information-Satisfaction (UIS) kysely on heidän mukaansa yksi parhaista 

subjektiivisista mittareista tietojärjestelmien tutkimiseen. (emt., 268.) Heila-projektin aikanahan 

käytettiin juuri UIS-mittaria tutkittaessa pilottitiedekunnan ja muiden käyttäjien tyytyväisyyttä 

järjestelmään (ks. Heikkilä, Isaksson & Reijonen 1997; Heikkilä & Reijonen 1998a; Heikkilä & 

Reijonen 1998b; tulokset on esitetty luvussa 4 Aikaisemmat tutkimukset).  

Saarisen ja Sääksjärven (1992) jako prosessin ja tuotteen onnistumiseen vastaa tämän 

tutkimuksen tuloksissa esitettyä ongelmien jaottelua teknisten (tuote) ja toimintatapojen 

(prosessi) ongelmakategorioihin. Saarisen ja Sääksjärven (emt.) tulosten mukaan tuotteen 

onnistumista ennustaa se, että johto käynnistää projektin, projektin suunnittelijat ovat päteviä, 

organisaation tietojärjestelmähallinto on kehittynyt ja kehitettävä järjestelmä on yksinkertainen. 

Hieman yllättäen Saarisen ja Sääksjärven (emt.) tutkimuksen tuloksena oli se, että prosessin 

aikaisella johdon tuella ei ole yhteyttä tuotteen onnistumiseen. Onnistunutta ja korkealaatuista 

tuotetta ennustaa, että käyttäjäyksikössä on jo entuudestaan käytössä useita tietojärjestelmiä. 

Huonolaatuista tuotetta puolestaan ennustavat järjestelmälle asetetut kovat vaatimukset ja 

järjestelmän monimutkaisuus. (emt., 273-274.) 

Kuten jo aikaisemminkin mainittiin, Heila-projektissa johto käynnisti projektin. Projektia 

suunniteltiin yhteistyössä toimittajan atk-asiantuntijoiden kanssa, ja HY:n puolelta osallistujina 

olivat sisällön asiantuntijat, eli tarvittava osaaminen oli käytössä. Käyttäjäyksikössä oli 
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hyödynnetty tietojärjestelmiä jo ennen Heila-projektia, käytössä oli ollut esimerkiksi Heilan 

edeltäjä Heva. Heilaan haluttiin yhdistää Hevan ja muiden järjestelmien sekä käsikortistojen 

tietoja, joten määrittely oli ilmeisen monimutkaista. Vaatimukset järjestelmälle olivat kovat. Siksi 

tuotteen laadussa oli ongelmia, johtuivatpa ne sitten määrittelyn tai toteutuksen vaikeuksista. 

Tämän raportin tuloksissa kuvatut tekniset ongelmat kuvaavat nimenomaan tuotteen laatuun 

liittyviä tekijöitä.  

Saarisen ja Sääksjärven (1989, 1992) mukaan prosessin onnistumista ennustaa atk-

ammattilaisten kohdealueen tuntemus, kommunikointikyvyt ja tietotekninen osaaminen sekä 

käyttäjien kyky kommunikoida ja määritellä tietotarpeita. Atk-ammattilaisten ja käyttäjien 

kommunikointikyvyn vaikutus projektin onnistumiseen on samansuuntainen tämän tutkimuksen 

tulosten kanssa. Aineiston mukaan erityisesti yhteydenpito atk-puolelta käyttäjiin aiheutti 

ongelmia. Tämä käy erityisesti ilmi ongelmien luokituksen ensimmäisen kategorian 

alakategoriasta ”käyttäjien huomiointi” ongelmaluokista ”ohjeistus” ja ”tiedotus”. Projektin 

onnistumista ennustavat myös johdon tuki, rationaaliset kehitysvälineet ja organisaation 

tietojärjestelmähallinnon kehittyneisyys. Johdon tuen yhteys projektin onnistumiseen oli kuitenkin 

Saarisen ja Sääksjärven (1992, 273) mielestä yllättävän heikko. Epäonnistunutta 

kehitysprosessia ennustaa, että projekti on käynnistetty strategisen tietojärjestelmäsuunnittelun 

tuloksena, ei varsinaiseen tarpeeseen, järjestelmä on monimutkainen, käyttäjien taidot ovat 

alhaiset ja että käyttäjäyksikössä on entuudestaan käytössä vähän sovelluksia. (emt.) Erikoista 

on, että Saarinen ja Sääksjärvi (1992) eivät ota lainkaan huomioon tai he eivät ole löytäneet 

yhteyttä projektin heikon hallinnan ja ongelmien välillä, vaikka se tässä tutkimuksessa nousee 

yhdeksi keskeiseksi tulokseksi.  

Heikkilä ja Reijonen (1998a, 1998b) tutkivat Heilaa kahteen otteeseen projektin aikana, ja 

molempien tutkimusten tulokset tukevat tämän tutkimuksen tuloksia järjestelmän käytettävyyteen 

liittyvien ongelmien osalta. Lisäksi Heikkilän, Isakssonin ja Reijosen (1997) tekemän 

tutkimuksen tulos on samansuuntainen paitsi käytettävyyden, myös koulutuksen osalta, joka 

todettiin koetun riittämättömäksi molemmissa tutkimuksissa. Heikkilän, Isakssonin ja Reijosen 

(1997) mukaan koulutus ei siis ollut vastannut oletuksia tai antanut valmiuksia järjestelmän 

käyttämiseen. 
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Heikkilän, Isakssonin ja Reijosen (1997) ja Heikkilän ja Reijosen (1998a, 1998b) tutkimukset 

ja niiden tulokset näkyvät aineistossa ainoastaan mainintoina. Tutkimuksen tuloksia ei käytetty 

täysimittaisesti hyväksi, tai ainakaan aineistossa ei ole viittauksia, että tutkimus olisi tuottanut 

tulosten käsittelyn seurauksena toimenpidelistaa tai projektin suuntaamista tulosten osoittamaan 

suuntaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että samansuuntaisiin kehittämistarpeisiin oli 

päädytty jo ennen tutkimusta kokemusten ja palautteen perusteella. Toisaalta, mainittujen 

tutkimusten tulokset olivat osittain melko yleisellä tasolla tuottaakseen varsinaisia toimenpide-

ehdotuksia. 

Hurmeen (1992) työ antaa viitteitä siitä, että Heila-projektin ongelmien kaltaisia ongelmia on 

esiintynyt myös muissa projekteissa. Hurmeen tutkimuksen käyttökelpoisuus tässä yhteydessä 

on myös siinä, että hän tutki Heilan edeltäjää Hevaa, joten järjestelmien kehitys- ja 

käyttöympäristöt sekä sisältö vastaavat osin toisiaan. Hurmeen (1992) mukaan Hevan 

kehitysprojektissa oli pulaa resursseista sekä ongelmia tiedonsiirroissa vanhasta järjestelmistä 

uuteen. Heilan kanssa yhteisten ongelmien lisäksi Hevan kehitysprojektissa vaikeuksia oli 

määritysten mukaisen toteutuksen kanssa, ja tästä syystä jopa jouduttiin vaihtamaan 

ohjelmistotoimittajaa kesken projektin. Hurmeen (1992) kuvaus on kuitenkin valitettavan suppea 

tuottaakseen kunnollista projektien vertailupintaa – hänen tarkoituksenaan ei ollut kuvailla 

projektia ongelmien, vaan päätöksenteon käännekohtien suhteen. 

Wateridge (1998) on koonnut artikkelissaan yhteen niitä tapoja, joilla tietojärjestelmäprojektien 

onnistumista on arvioitu. Hänen mukaansa ei riitä, että arviot projektin onnistumisesta 

perustetaan siihen, onko projekti toteutettu aikataulun ja budjetin rajoissa ja määritysten 

mukaisesti. Wateridgen (emt.) keskeinen johtopäätös on, että onnistumisen kriteerit vaihtelevat 

projektista toiseen, mutta olennaista on se, että projektin osapuolet sopivat kriteereistä ennen 

toteutusta. (Wateridge 1998, 59.) Heila-projektin osalta osapuolia olivat projektiryhmä eli 

projektin työntekijät, käyttäjät, järjestelmän tarvitsijaosasto eli yliopiston henkilöstöosasto sekä 

johto. Kaikki osapuolet olivat koolla projektin aluksi aloitusseminaarissa, jonka tehtäviin voisi 

lisätä onnistuneen projektin kriteereistä sopimisen.  

HY:n yhteistyöprojektien laatuohjeen tarkoitus on ollut koota yhteen erilaisia toimenpiteitä, joita 

toteuttamalla projektin pitäisi edetä sujuvasti. Tämänkaltaiset ohjeet ovat projektityössä tärkeitä, 
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niiden avulla kokematonkin projektipäällikkö voi varmistua että tarvittavat asiat on tullut 

huomioitua. Näin ollen projektiohjeesta myös tulee helposti projektipäällikön, etenkin 

kokemattoman projektipäällikön, tärkein työväline. Tällöin on vaarassa unohtua se, että projekti 

on aina monen osatekijän summa. Mikään projekti ole samanlainen kuin toinen, ja erilaisilla 

projekteilla on erilaisia tarpeita esimerkiksi riskienhallinnassa tai raportoinnissa. Näin ollen 

projektiohje ei sinänsä luo täydellistä tai onnistunutta projektia, vaan onnistuminen tai 

epäonnistuminen syntyy monista tekijöistä ja olosuhteista. Tilanne- ja projektikohtaista harkintaa 

ei siis saisi unohtaa. Projektiohjeiden painoarvon pitäisikin olla enemmän siinä, että 

projektipäällikkö voi valita erilaisista toimintamalleista: projektiohjeesta voi tarkistaa esimerkiksi 

minkälaisia dokumentteja tai katsauksia missäkin projektin vaiheessa voi tai olisi hyvä tehdä, 

mikäli se koetaan tarpeelliseksi juuri sen hetkisessä tilanteessa. Projektiohjeesta ei saisi tulla niin 

sitova, että projektipäällikön tai muiden projektin henkilöiden kaikki aika menee projektin 

hallinnollisiin tehtäviin tai erilaisten dokumenttien tuottamiseen, ja ajatus- tai kehitystyö häiriintyy. 

Silti projektinhallinnan arvoa ei pidä väheksyä – se on projektipäällikön keskeisin tehtävä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tuottaa listausta varsinaisista toimenpide-ehdotuksista. 

Syynä tähän on se, että tutkimuksen taustaorganisaatiossa on vuoden 2001 aikana otettu 

käyttöön uusi, vuoden 1995 version pohjalta laadittu laatuohjeisto. Vertailu uuden ja tämän 

projektin taustalla olleen vuoden 1995 laatuohjeiston välillä olisi kasvattanut tutkimuksen 

tarkastelualaa turhan laajaksi. Toisaalta toimenpide-ehdotuksia ei haluttu tehdä vertailematta 

uutta ja vanhaa ohjetta, eli sitä, minkälaisia uudistuksia kokemusten perusteella on päätetty 

tehdä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on kuitenkin mahdollista nimetä muutamia asioita, 

joiden valossa uutta laatuohjetta voitaisiin tarkastella.  

Ensinnäkin, laatuohjeeseen olisi hyvä sisällyttää projektin alkuvaiheen tehtäviin, että osapuolten 

tulisi sopia yhdessä siitä, milloin projekti päätetään: ei vain ajallisesti, vaan siten, että määritellään 

mitkä ovat ne olosuhteet, joiden vallitessa projekti voidaan päättää. Lisäksi Wateridgen (1998, 

59) ajatuksen projektin onnistumisen kriteereistä sopimisen tärkeydestä voisi liittää projektin 

alkuaikojen tehtäviin. Projektisuunnitelman, aloituspalaverin ja -katselmuksen lisäksi alussa olisi 

jo sovittava siitä, millä kriteereillä projektin eri osapuolet katsovat voivansa arvioida projektin 

onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi.  
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Laatuohjeessa olisi hyvä huomioida aikaisempaa laajemmin projektien vaihtuva resurssien tarve: 

aluksi projektin suunnittelussa tarvitaan vain ydinhenkilöitä, mutta edettäessä testaukseen ja kohti 

käyttöönottoa henkilöstön tarve kasvaa: tarvitaan sitä useampia testaajia ja asiantuntijoita mitä 

laajempi järjestelmä on kyseessä. Resurssitarvetta pitäisi paremmin pystyä arvioimaan etukäteen, 

ja siihen tulisi varautua niin, että tarvittavat henkilöt olisivat jo tiedossa kun tarve ilmenee. 

Myös tiedotus on asia, jossa Heila-projektin aikaan käytössä ollutta laatuohjeistoa voitaisiin 

täydentää. Projektin tiedotuksessa on huomioitava luonnollisesti muitakin tahoja kuin projektin 

sisäiset henkilöt. Koko organisaatio olisi hyvä pitää ajan tasalla siitä, mitä projektissa tapahtuu, 

eikä tiedotusta voi koskaan olla liikaa. Lisäksi sisäisessä tiedotuksessa voitaisiin käyttää valmista 

lomakemallia virheiden käsittelyyn. Tällöin projektin osapuolet pysyisivät paremmin ajantasalla 

siitä, mikä on löydettyjen, ilmoitettujen ja korjattujen virheiden tilanne. 

Heilan kaltaisessa pääosin HY:n laatuohjeen mukaisesti toteutetussa kahden projektipäällikön 

projektissa olisi myös huolellisesti sovittava, mitkä hallinnolliset tehtävät kuuluvat millekin 

osapuolelle, kuka pohjustaa päätökset ja tekee esitykset johtoryhmälle. HY:n laatuohjeen 

mukaan projektin hallinto painottuu toimittajan puolelle: toimittajan projektipäällikön tehtävänä 

on muun muassa hoitaa lähes kaikki raportointi projekti- ja testaussuunnitelmista 

tilanneraportteihin asti. Olisi ehkä kuitenkin syytä siirtää tätä painopistettä enemmän asiakkaan 

puolelle, jolloin projekti pysyisi asiakkaan näkökulmasta enemmän omassa hallinnassa. Olisi 

myös selkeästi todettava kuka projektissa on se todellinen projektin päällikkö, asiakas vai 

toimittaja. Muutoin seurauksena on epämääräisyyttä johtajuudessa ja yhteistyön muodoissa, ja 

tästä voi seurata jopa todellisia ongelmia, kuten Heila-projektissa. 

9.3 Luotettavuustarkastelu 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tässä luvussa aineiston käsittelyn osalta sekä 

kertomuksen luomisen ja sisällön analyysin suhteen. Lisäksi arvioidaan tapaustutkimukseen ja 

henkilöiden suojaamiseen liittyviä luotettavuuskysymyksiä. Lopuksi tarkastellaan mitä tutkielman 

kirjoittaja tästä tutkimuksesta oppi ja mikä vaikutus tutkijan kokemuksella oli tässä 

tutkimuksessa. 

Aineiston käsittelyn reliabiliteettia on pyritty tässä tutkimuksessa kasvattamaan kuvaamalla 

tarkasti aineistolle tehdyt toimenpiteet ja analyysiprosessi. Kertomuksen luomisen ajatuksena on 
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aineiston antaman kuvan pelkistäminen. Kertomus perustuu paitsi alkuperäiseen aineistoon, 

myös aineistosta luotuun tapahtumataulukkoon. Tapahtumataulukon kokoamisen lähtökohtana 

oli, että siinä alkuperäinen aineisto tiivistetään, mutta sitä ei muuteta tai tulkita. Kertomuksen 

tuottamisessa haasteena oli saada aikaan ytimekäs, mutta kaikki keskeiset asiat sisältävä kuvaus. 

Tutkimuksen tekijän tulkinnan varaan jäi se, mitkä asiat olivat keskeisiä projektin etenemisen 

kannalta, etenkin kun kertomusta tiivistettiin melkoisesti alkuperäisestä versiosta. On kuitenkin 

todettava, että liian yksityiskohtainen kuvaus ei todellisuudessa olisi palvellut tarkoitusta, jossa 

kertomuksen oli määrä paljastaa lukijalle keskeiset projektin piirteet (mitä projektissa 

tapahtui), ei kuvata jokaista tapahtumaa pikkutarkasti. Tutkijan tulkinta tapahtumien 

merkityksellisyydestä on ohjannut kertomuksen kirjoittamista. 

Krippendorf (1980, 21; 130) korostaa sisällön analyysin reliabiliteetin varmistamisessa 

toistettavuuden ja tarkkuuden vaatimusta. Toistettavuudella tarkoitetaan sitä, että eri aikana ja eri 

olosuhteissa, samaa menetelmää ja aineistoa käyttämällä toinen tutkija pääsisi samaan tulokseen. 

Tätä on pyritty edistämään kuvaamalla tehdyt toimenpiteet tarkasti. Sisällön analyysissä 

luotettavuuden ongelmana on tutkijan subjektiivisuus aineiston pelkistämisessä ja tulkinnassa. 

Kategorisoinnin haasteena on tutkijan pelkistämistyön onnistuminen siten, että kategoriat 

kuvaavat tutkittavaa ilmiötä, ja että tutkija pystyy osoittamaan yhteyden tuloksen ja aineiston 

välillä. Luotettavuutta voidaan arvioida toisen luokittelijan tai sosiaalisen validoinnin avulla. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) Tutkimuksen luonteesta ja resursseista johtuen sosiaalinen 

validointi toimikoon luotettavuuden varmentajana; projektin edistymiskertomus ja ongelmien 

kategorisointi esitettiin projektityön asiantuntijoille projektin taustaorganisaatiossa, ja he arvioivat 

kertomuksen ja luokittelun uskottavuutta sekä sitä, voiko tutkielmaraportista seurata kuinka 

luokittelu on johdettu aineistosta. Toinen arvioijista oli mukana Heila-projektissa, ja hänen 

mukaansa kertomus vastasi projektia riittävällä tasolla. Molempien arvioijien mielestä 

tutkimuksen tulos oli uskottava. Valitettavasti toisen luokittelijan käyttöön ei ollut tässä 

tutkimuksessa mahdollisuuksia. 

Validiteetin osalta tämän tutkimuksen vahvuutena on aineisto, joka on autenttinen ja primäärinen. 

Aineisto on laaja. Laajuutta on pyritty käyttämään hyväksi tuomalla kertomuksessa esiin paitsi 

projektin sisäisten toimijoiden, myös sidosryhmien kokemuksia. Aineiston ääni on pyritty 

tuomaan esiin sekä kertomuksessa että ongelmien luokittelussa, eli termistössä on Kalelan 
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(1993a, 16) sanoin pyritty käyttämään ”kohteesta ja taustasta nousevia ilmaisuja”. Tässä 

tutkimuksessa ei ole ollut mahdollisuutta selvittää varmasti, onko kaikki projektin tuottama 

materiaali ollut käytettävissä. Projektin aineisto on kuitenkin niin kattava, että sen antama kuva 

projektista vastannee projektin kulkua sillä tasolla, kun dokumenttiaineisto voi sitä kuvata.  

Syrjälän (1988) mukaan tutkija saattaa tehdä virheitä aineistoa analysoidessaan. Tällä hän 

tarkoittaa sitä, että tutkija saattaa esimerkiksi litteroida haastatteluista vain ne seikat, jotka 

hänestä tuntuvat merkityksellisiltä. (Syrjälä & Numminen 1988, 136.) Samantapainen 

virhemahdollisuus on tässäkin tutkimuksessa: aineiston analysoinnin eri vaiheissa – 

tapahtumataulukon laatimisessa, kertomuksen kirjoittamisessa ja ongelmien luokittelussa – 

tutkimuksen tekijältä on saattanut jäädä huomiotta seikkoja, jotka olisivat sellaista kaivanneet. 

Tutkimuksen tekijän tulkinta tapahtumien merkityksellisyydestä on vaikuttanut koko prosessiin.  

Tutkimuksen tulokset koskettavat ja toivon mukaan myös hyödyttävät projektin 

taustaorganisaatiota. Tapaustutkimus ei suo tulosten yleistämismahdollisuutta, eikä ulkoista 

validiteettia siten voida tarkastella. Yleistettävyys toiseen tapaukseen vaatisi toisenlaista aineistoa 

ja lähestymistapaa. Tulosten jatkokäytön mahdollisuuksia pohdittaessa on otettava huomioon, 

että kohteena olevan projektin jälkeen taustaorganisaation kokemukset projekteista ovat 

lisääntyneet, ja useita ilmenneistä ongelmista todennäköisesti osataan kokemukseen perustuen 

ottaa projektinhallinnassa huomioon ilman tämän tutkimuksen tuloksiakin.  

Tapaustutkimuksen osalta on mielekästä tarkastella tutkimusta Yinin (1987) kolmen 

tapaustutkimukselle asettaman reliabiliteettivaatimuksen: monilähteisyyden (multiple sources of 

evidence), tutkimuksen aineiston tavoitettavuuden ja todistusketjun suhteen. Yinin (emt.) mielestä 

tapaustutkimuksen vahvuutena muihin strategioihin nähden on usean lähteen käytön mahdollisuus: 

se mahdollistaa kohteen laaja-alaisen tarkastelun. Tässä tutkimuksessa on käytetty useita 

lähteitä, ja vaikka kaikki lähteet ovat muodoltaan dokumentteja, niiden alkuperä on monessa 

suhteessa keskenään poikkeava, jolloin voidaan puhua useista eri lähteistä. Lähteet poikkeavat 

toisistaan kirjoittajan, kirjoittajan instanssin (asiakas/toimittaja, käyttäjä/projektin työntekijä) ja 

dokumentin kirjoittamisen motiivin suhteen. Lähdeaineisto antoi joitakin yksityiskohtia 

lukuunottamatta (esimerkiksi eriäviä päivämääriä) melko ristiriidattoman kuvan projektista ja 

ongelmista. Aineiston analyysiä on helpottanut se, että aineisto on luonteeltaan 



  97

  

 

kokonaisuudessaan dokumenttiaineisto, eli sen keräämistä varten ei ole tai ei ole tarvinnut hallita 

laaja-alaisesti erilaisia aineiston hankinnan taitoja. Yinin (emt.) mukaan usean lähteen käytön 

vaativuus on siinä, miten tutkija osaa käsitellä vaihtelevaa aineistoa. (Yin 1987, 90-79.) Sisällön 

analyysi soveltui tässä tutkimuksessa erilaistenkin dokumenttien sisällön luokitteluun. 

Tutkimuksen historiantutkimuksellisista lähtökohdista johtuen aineistoa tarkastellaan vielä 

lähdekriittisesti seuraavassa luvussa (luku 9.4 Lähdekritiikki). 

Tapaustutkimuksen tietokannan luomisella Yin (1989) tarkoittaa kerätyn materiaalin 

järjestämistä ja saatavuutta. Hänen mukaansa tapaustutkimusten tarkoituksena on synnyttää 

kaksi erillistä tuotosta: tutkimusaineisto ja tutkimusraportti. Yinin mukaan tapaustutkimuksissa 

tämä ei ole vakiintunut käytäntö, kuten survey-tutkimuksissa tai kokeellisissa tutkimuksissa. (Yin 

1989, 95-103.) Tämän tutkimuksen aineisto on koottu paperimuodossa Helsingin yliopiston atk-

osaston Hallinnon sovelluspalvelut –yksikköön. Aineisto on järjestetty kronologiseen 

järjestykseen.  

Todistusketjun säilyttämisellä tarkoitetaan sitä, että lukija pystyy itse käymään läpi periaatteessa 

saman päättelyprosessin kuin raportin kirjoittaja (Laitinen, H. 1998, 58). Tutkielmaraporttiin on 

pyritty kirjaamaan tarkasti kaikki tutkimusvaiheet, ja raportin kirjoitus vastaa tehtyjä menettelyjä.  

Tässä tutkimuksessa yksi luotettavuuden kysymys liittyy projektin henkilöiden suojaamiseen. 

Raportissa on pyritty suojaamaan yksittäisten henkilöiden anonymiteetti jättämällä pois sellaisia 

yksityiskohtia esimerkiksi henkilöiden työyksiköistä, joista heidät olisi voitu välittömästi tunnistaa. 

Kuitenkin esimerkiksi projektipäälliköiden henkilöllisyyden suojaaminen täydellisesti on sikäli 

mahdotonta, että tutkimuksen taustaorganisaatiossa ollaan tietoisia heidän henkilöllisyydestään. 

Näin ollen sitä on mahdotonta häivyttää, kun muutoin halutaan puhua organisaatiosta ja 

projektista niiden omilla nimillä. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu henkilökohtaisia 

tuntemuksia tai ajatuksia, joten arkaluontoisista asioista ei ole kysymys.  

Luotettavuutta tarkasteltaessa on syytä pysähtyä pohtimaan, mitä tästä opinnäytetyöstä on 

”jäänyt tekijän käteen” eli mitä prosessista opittiin. Päällimmäisenä ajatuksena on, että tämän 

tutkimuksen aineisto oli jokseenkin vaativa, sen laajuus ja monipuolisuus asetti tutkimuksen 

tekijälle melkoisen haasteen. Toisaalta kuitenkin juuri tämän kaltainen aineisto sopi hyvin tähän 

tutkimukseen. Koska kysymyksessä oli menneen ajan tapahtumien tutkiminen, aineiston ansiosta 
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tässä ei jouduttu pohtimaan muistamisen ongelmia, kuten olisi jouduttu tekemään 

haastatteluaineiston kanssa. Lisäksi tässä tutkimuksessa haluttiin tietyllä tapaa häivyttää projektin 

henkilösuhteet, ja projektin varsinaiset ongelmat tulivat näin esiin ”henkilökemioiden” takaa. 

Todennäköisesti haastatteluaineistolla olisi saatu tässä mielessä erilainen tulos: ihmisten väliset 

ongelmat olisivat luultavasti nousseet enemmän esille, sillä ne jäävät helposti mieleen. 

Dokumenttiaineisto voi myös puhutella tutkimuksen tekijää monella tavalla: dokumentti saattoi 

tässäkin tapauksessa olla viileän arvioiva, neutraali katsaus, tai toisaalta ”tunteen paloa” pursuava 

mielipiteenilmaus. Vaikka näiden sovittaminen yhteen oli haasteellista, voi sanoa, että jokainen 

dokumentti paljasti pienen osansa tutkimuskohteen todellisuudesta. 

Tutkimuksen läpivienti on opettanut, että tutkimuksen teko on paljolti päätöksentekoa ja 

päätösten perustelujen pohtimista. Tutkimuksen tekemiseen ei ole valmista kaavaa, ja 

menetelmien tarkastelu oppikirjoissa on eri asia kuin menetelmän soveltaminen käytännössä. 

Tutkimuksen tekijän vaatimattomalla kokemuksella tutkimusta koskevien päätösten teko on 

paikoin ollut horjuvaa, ja vaikka ratkaisut ovat pääasiassa osoittautuneet oikeiksi, ovat 

varsinaiset perustelut tulleet joskus jälkijunassa kun ratkaisu on jatkotyöskentelyssä osoittautunut 

oikeaksi. Edellä mainitun vuoksi oli eduksi, että sisällön analyysi menetelmänä oli tutkimuksen 

tekijälle tuttu entuudestaan. Toisaalta kertomuksen kirjoittaminen ja kertomuksen käytön 

perusteleminen tarpeelliseksi tutkimukselle oli haaste tässä suhteessa. 

Asia, joka erityisesti on jäänyt mieleen sekä tutkimusprosessista että juuri kyseessä olevan 

kohteen tutkimuksesta on, että sekä tutkimus- että muissa projekteissa tärkeää on osata 

aikatauluttaa tehtävät ja kokonaisuus realistisesti sekä jakaa työ pienempiin osiin. Aikataulu olisi 

hyvä osata suunnitella sikäli väljäksi, että yhden osan myöhästyminen ei välttämättä myöhästytä 

kokonaisuutta, vaan aikataulu voidaan kuroa umpeen. Mikäli myöhästyminen vaikuttaa 

kokonaisuuteen, se saa aikaan yleistä epävarmuutta, ja tuolloin on todennäköisesti edessä 

muitakin ongelmia. Tutkimuksen tekijän arvio tämän tutkimuksen aikataulun suunnittelusta on, 

että se onnistui hyvin; puolivälin aikataulun tilapäinen kiristyminen ei vaikuttanut kokonaisuuteen, 

ja työ valmistui suunnitellusti ilman aikatauluun liittyviä erityisponnisteluja. 



  99

  

 

9.4 Lähdekritiikki 

Tämä tutkimus suuntautuu menneisyyden tapahtumiin, ja lähdemateriaali on historiantutkimukselle 

tyypillistä dokumenttiaineistoa. Siksi on syytä vielä arvioida tutkimusaineistoa lähdekriittisesti 

historiantutkimuksen käsittein. 

Historiantutkimuksen heikkoutena voidaan Kalelan (1972) mukaan pitää sitä, että tutkijan 

tulkinta ohjaa tutkimusta aina tutkimuskysymyksistä aineiston valintaan ja keräämiseen. Tutkijan 

näkökulma ja intressi voidaan siis asettaa luotettavuustarkastelun alle. Tarkoituksena on pyrkiä 

mahdollisimman suureen “suhteelliseen objektiivisuuteen”, eli omista lähtökohdistaan huolimatta 

tutkijan on otettava huomioon myös “omien intressien”, jos tällaisia on, vastainen lähdemateriaali. 

Jokainen lähdetieto perustuu tutkijan päättelyyn ja sisältää tutkijan tulkinnan (emt., 170). Tässä 

tutkimuksessa aineistoa otettiin käyttöön niin paljon kun sitä oli saatavilla, eli tutkimusprosessissa 

on tarkasteltu kaikkia dokumentteja, jotka kohteesta olivat säilyneet. Tutkimuksen tekijällä ei 

ollut erityistä suhdetta kyseiseen projektiin, eli mitään ”kaunistelun” tai positiivisen arvioinnin 

tarvetta ei lähtökohtaisesti ollut. Tarkoituksena oli nimenomaan tutkia projektin ongelmia, ei 

niinkään sitä mikä projektissa onnistui, sillä intresseissä oli saada kehittymisaineksia tulevaisuutta 

varten. 

Lähteitä voidaan tarkastella ulkoisen ja sisäisen lähdekritiikin avulla. Ulkoisessa lähdekritiikissä 

tarkastellaan mikä lähteen funktio tai tehtävä on ollut. Lisäksi on tarkasteltava lähteen aitoutta ja 

alkuperää. (Kuikka 2001, 166-167.) Ulkoinen lähdekritiikki tulee tässä työssä suunnata 

käytössä olleeseen dokumenttiaineistoon. Aineistoa voidaan pitää luotettavana, koska se on 

säilytetty – ei tosin varsinaisesti tutkimukselliseen käyttötarkoitukseen – juuri siksi, että 

jälkikäteen voitaisiin palata tarkastelemaan kohteena olevaa projektia. Käsialavertailuja tai muita 

alkuperän varmistavia menetelmiä ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole ollut mahdollista käyttää, 

joten luottamus oli perustettava aineistoa säilyttäneen instanssin luotettavuuteen sekä 

lähdeaineiston ristiriidattomuuteen. 

Renvall (1965, 199) tarkastelee sisäistä lähdekritiikkiä jakamalla lähteen arvioinnin sen mukaan, 

onko lähde jäänne vai traditio. Jäänteellä hän tarkoittaa sitä, että lähde on laatijansa toimenpide, 

mielipide tai asenne sanoiksi puettuna. Traditio on laatijan tai jonkun muun havainto ilmiöstä. 
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Sisäisen lähdekritiikin tarkoitus on sijoittaa lähde ajalliseen kontekstiin, ts. ymmärtää 

minkälaisessa tilanteessa ja millaisissa olosuhteissa lähde on syntynyt. (emt.)  

Tämän tutkimuksen lähdeaineistossa on sekä jäänteitä että traditiota. Jäänteinä voidaan pitää 

esimerkiksi lehtikirjoituksia: ne ovat kirjoittajien asenteita tai mielipiteitä sanoiksi puettuna. 

Traditiona taas voidaan pitää pääaineistoa, eli kokousten pöytäkirjoja – ne ovat laatijoiden 

havaintoja kokousten tapahtumista. Pääaineistona toimivien pöytäkirjojen validiteettia vahvistaa, 

että projektin molempien osapuolten edustajat ovat hyväksyneet pöytäkirjan sisällön todellisuutta 

vastaavaksi allekirjoituksellaan dokumentin kirjoittamisen jälkeen. Jäännemateriaali, esimerkiksi 

sähköpostit ja lehtikirjoitukset ilmentävät kirjoittajiensa tuntemuksia, suunnitelmia ja ajatuksia. 

Niiden motiivina on ollut tuoda ilmi jokin mielipide tai ajatus, ei niinkään jakaa tietoa tai 

dokumentoida tapahtumia tai suoritettuja tehtäviä. Niinpä niiden voidaan ajatella olevan sitä 

”aidointa” aineistoa.  

Lähteitä ja niiden luotettavuutta voidaan tarkastella myös jakamalla lähteet primäärisiin ja 

sekundäärisiin lähteisiin. Primäärilähteet ovat aikalaistuotteita, tutkittavan ilmiön kannalta 

ensisijaisia ja alkuperäisiä (Kuikka 2001, 158). Projektin dokumenttiaineisto on primääristä, se 

on tuotettu projektin kuluessa siinä syntyneistä tarpeista ja tavoitteista.  

9.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa pääpaino oli projektin kokonaisuuden kuvaamisessa ja ongelmien 

luokittelemisessa. Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisikin kartoittaa, ovatko löydetyt 

ongelmat yleisiä tietojärjestelmäprojekteissa. Ote olisi siis vertaileva. Tutkimuksen kohteena voisi 

olla myös erilaisissa konteksteissa toteutetut tietojärjestelmäprojektit ja niiden ongelmat. 

Nimenomaan tämänkaltainen tutkimus olisi jatkossa tämän tutkielman kirjoittajan mielenkiinnon 

kohteena.  

Kiinnostavaa olisi myös tutkia sitä, miten eri toteutustavat vaikuttavat projektien onnistumiseen. 

Projekteja toteutetaan usein tutkimuskohteen kaltaisina toimittajan ja asiakkaan 

yhteistyöprojekteina. Johtajuuden ja projektin hallinnoinnin merkitys on tällöin suuri: tiedon pitää 

kulkea ja kaiken mahdollisen pitää olla dokumentoituna, jotta kaikki asianosaiset pysyvät 

kehityksessä mukana. Vastuun jakautumisen ja johtajuuden kysymysten tutkiminen näissä 

yhteistyöprojekteissa voisi tuoda uutta tietoa siitä, millaisilla  ehdoilla projekteja todellisuudessa 
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kannattaisi toteuttaa, jotta ne toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Vertailukohtana voisivat 

olla organisaation sisäisin resurssein toteutetut projektit ja niissä esiintyvät ongelmat. Ovatko 

ongelmat samanlaisia ja kuinka paljon toteutuksen tapa vaikuttaa ongelmien syntymiseen? 

Projektin ongelmien ratkaisumallien tarkastelu olisi tämän tutkimuksen perusteella luonnollinen 

jatkotutkimuksen aihe. Tutkimuksen tavoitteena voisi olla kuvata eri tapoja ratkaista erilaisia 

ongelmia ja pohtia, millä edellytyksellä ja missä ympäristöissä erilaiset ratkaisumallit voisivat 

toimia. Näin saataisiin myös materiaalia avuksi projekteihin – miten ratkaista syntyneet ongelmat 

tehokkaasti, ja niin päästä varsinaisessa työssä eteenpäin. 

Taustaorganisaatiolle relevanttia tietoa voisi tuoda aiemmin mainittujen tutkimusaiheiden lisäksi 

tutkimus, jossa tarkasteltaisiin miten uusi laatuohjeisto toimii käytännössä. Tämä vaatisi 

seurantatutkimusta. Samalla voitaisiin seurata useampia laatuohjetta noudattavia projekteja, 

millaisia ongelmia niissä syntyy ja kuinka niitä ratkaistaan. Tässä, ja myös aikaisemmin 

mainituissa jatkotutkimusaiheissa keskeinen kysymys olisi edelleen Matti Laitisen (1998, 1) 

peräänkuuluttama tärkeä kysymys siitä, miten tapahtumat ovat edenneet. Kaikissa 

tietojärjestelmiä ja etenkin niiden kehittämistä koskevissa projekteissa ja tarkasteluissa olisi syytä 

käsitellä järjestelmän historiaa ja taustaa. Tällöin ymmärrys järjestelmän organisationaalisesta ja 

sosiaalisesta kontekstista syntyisi, eikä – Masonia, McKenneyä ja Copelandia (1997b, 307) 

lainaten: ”olosuhteita käsitettäisi deterministisesti”.
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3.5.1996. TT-Valtionpalvelut. Heila-tilannekatsaus.  

20.1.1997. Unic Oy. Heila-tilanneraportti.  

26.3.1997. Unic Oy. Heila-tilanneraportti. 
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10.3.1998. Unic Oy. Heila-tilanneraportti. 

Tilanneraportit, asiakas (TRA): 

23.1.1996. Helsingin yliopisto. Heila-projektin tilanne ja toimenpiteet. Raportti.  

5.2.1996. Helsingin yliopisto. Heila-projektin tilanne ja toimenpiteet. Raportti.  

28.2.1996. Helsingin yliopisto. Heila-projektin tilanne ja toimenpiteet. Raportti.  

20.3.1996. Helsingin yliopisto. Heila-projektin tilanne ja toimenpiteet. Raportti.  

3.4.1996. Helsingin yliopisto. Heila-projektin tilanne. Raportti.  

25.4.1996. Helsingin yliopisto. Heila-projektin tilanne. Raportti.  

23.5.1996. Helsingin yliopisto. Heila-projektin tilanne. Raportti. 

Järjestelmä-, laatu- tai edistymiskatselmukset (JK): 

19.9.1995. CCC Software Professionals Oy. HEPRO II edistymiskatselmus I. Muistio.  

17.10.1995. CCC Software Professionals Oy. HEPRO II edistymiskatselmus II. Muistio.  

17.11.1995. CCC Software Professionals Oy. HEPRO II edistymiskatselmus III. Muistio.  

21.11.1996. CCC Software Professionals Oy. Heila-edistymiskatselmus no. 5. Muistio. 

30.1.1997. CCC Software Professionals Oy. Heila-edistymiskatselmus no. 6. Muistio. 

14.3.1997. CCC Software Professionals Oy. Heila-edistymiskatselmus no. 7. Muistio. 

17.9.1997. CCC Software Professionals Oy. Heila-edistymiskatselmus no. 9. Muistio. 

23.6.1999. CCC Software Professionals Oy. Heila-järjestelmäkatselmus. Muistio. 

15.10.1999. CCC Software Professionals Oy. Heila-järjestelmäkatselmus. Muistio. 

Muut raportit, pöytäkirjat ja dokumentit (MR): 

1.12.1994. Helsingin yliopisto. HEPRO II aloituspalaveri. Pöytäkirja. 

7.2.1995. Helsingin yliopiston hallintojohtajan päätös 1995/6.  

16.3.1995. VTKK-Valtionjärjestelmät Oy. Riskianalyysi.  

18.5.1995. CCC Software Professionals Oy. HEPRO-tilannekatsaus. Raportti.  

23.5.1995. VTKK-Valtionjärjestelmät Oy. Henkilöstö-järjestelmän toteutus. 
Muutossuunnitelma.  

12.12.1995. Helsingin yliopisto. Sähköposti.  

18.12.1995. VTKK-Valtionjärjestelmät Oy. Heila-järjestelmän suojaukset Helsingin 
yliopistossa. Raportti.  
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4.1.1996. Henkilöstöjärjestelmä Heila, käyttöönottoprojektin projektisuunnitelma, v. 0.1. 

2.5.1996. CCC Software Professionals Oy. Heila-tilannekatsaus. Muistio.  

5.6.1996. VTKK-Valtionjärjestelmät Oy. VTKK-Yhtymän ja Tietotehtaan yhdentymishanke. 
Tiedote.  

29.7.1996. Helsingin yliopisto. Sisäinen kirjelmä. 

22.10.1996. Helsingin yliopisto. Tietoliikenne- ja ohjelmaongelmia. Kirjelmä palkka-asioista 
Heila-projektille. 

3.1.1997. Helsingin yliopisto. HEILA-henkilötietojärjestelmän käyttöönotto. Sisäinen kirjelmä. 

8.4.1997. Helsingin yliopisto. Kirjelmä Unicille. 

2.5.1997. Unic Oy. Kirjelmä HY:lle. 

26.5.1997. Helsingin yliopisto. Sisäinen tiedote Heilan käyttöönotosta. 

1.9.1997. Tätä mieltä –kirjoitus henkilöstölehti Yliopistolaisessa.  

2.9.1997. Helsingin yliopisto. Käyttäjäkyselyn yhteenveto. Raportti. 

26.9.1997. Helsingin yliopisto. Heilan ja Helmi Palkan välisten virheiden käsittelypalaveri. 
Pöytäkirja. 

29.9.1997. Tätä mieltä –kirjoitus henkilöstölehti Yliopistolaisessa  

1.10.1997. Helsingin yliopisto. Suorituskykytestin raportti. 

16.10.1997. Helsingin yliopisto. Heilan ja Helmi Palkan välisten virheiden käsittelypalaveri. 
Pöytäkirja. 

27.10.1997. Helsingin yliopisto. Heilan ja Helmi Palkan välisten virheiden käsittelypalaveri. 
Pöytäkirja. 

3.12.1997. Helsingin yliopisto. Kirjelmä Unicille.  

4.12.1997. Helsingin yliopisto. Sisäinen kirjelmä.  

9.12.1997. Unic Oy. Tilannekatsaus johtoryhmässä käsiteltyihin tehostamisasioihin. Muistio.  

19.12.1997. Helsingin yliopisto. Heila-henkilöstöjärjestelmän käyttöönoton tilanne. Sisäinen 
tiedote. 

22.12.1997. Unic Oy 1997. Kirjelmä HY:lle.  

5.1.1998. Helsingin yliopisto. Sisäinen kirjelmä. 

14.1.1998. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Pöytäkirja.  

24.3.1998. Helsingin yliopisto. Heila-järjestelmän hitauden vaikutukset työajan käyttöön 
Helsingin yliopistossa. Väliraportti. 
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26.3.1998. Unic Oy. Muistio neuvottelusta.  

15.5.1998. Helsingin yliopisto. Ongelmia Heilan käytössä. Raportti.  

25.5.1998/1. Unic Oy. Helmi-ohjelmiston suorituskykytestaus. Raportti.  

25.5.1998/2. Oracle Finland Oy. Helmi-ohjelmiston suorituskykytestaus. Raportti.  

1.6.1998. Helsingin yliopisto. Muistio neuvottelusta. 

3.6.1998. Unic Oy. Sähköposti.  

26.6.1998. Helsingin yliopisto. Helmi Palkka- ja Heila-järjestelmän ongelmat. Raportti.  

4.8.1998. Unic Oy. Muistio neuvottelusta.  

17.9.1998. Unic Oy. HY:n ja Unic Oy:n vastuuhenkilöiden palaveri. Muistio.  

19.11.1998. Helsingin yliopisto. Heila-ohjelmistotoimituksen hyväksyminen. Muistio.  

4.12.1998. Helsingin yliopisto. Heila-ohjelmistotoimituksen hyväksyminen. Muistio. 

31.12.1998. Unic Oy. Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmätoimitus. Kirjelmä.  

4.1.1999. Helsingin yliopisto. Sähköposti. 

4.2.1999. Helsingin yliopisto. Palkka- ja henkilöstöhallinnon toimituksen hyväksyminen. 
Kirjelmä.  

17.5.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

26.5.1999. Helsingin yliopisto. Hyväksymispöytäkirja ja volyymikorotus. Kirjelmä.  

7.6.1999. Helsingin yliopisto. Henkilöstöjärjestelmän ongelmia. Raportti.  

17.6.1999. Helsingin yliopisto. Henkilöstöjärjestelmän palaveri. Pöytäkirja.  

29.6.1999. Unic Oy. Heila-järjestelmä. Kirjelmä. 

18.8.1999. Helsingin yliopisto. Henkilöstöjärjestelmän palaveri. Pöytäkirja.  

27.8.1999. Helsingin yliopisto. Kirjelmä.  

2.9.1999. Unic Oy. Heila-järjestelmä. Kirjelmä.  

13.9.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

4.10.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

21.10.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

25.10.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

27.10.1999. Helsingin yliopisto. Henkilöstöjärjestelmän palaveri. Pöytäkirja.  
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1.11.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

8.11.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

15.11.1999. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

24.11.1999/1. Helsingin yliopisto. Informaatiotiimin kokous. Pöytäkirja.  

24.11.1999/2. Unic Oy. Heila-järjestelmän hyväksyminen. Muistio. 
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 LIITE 1. Tutkimusaineisto dokumenttityypeittäin lueteltuna 

Pääaineisto on merkitty taulukkoon lihavoidulla tekstillä. 

DOKUMENTTITYYPPI KAPPALE-
MÄÄRÄ 
AINEISTOSSA

Johtoryhmän kokouspöytäkirja, seuranta- ja johtoryhmän 
kokouspöytäkirja

31

Projektiryhmän kokouksen pöytäkirja 12
Tilanneraportti: toimittaja 29
Tilanneraportti: asiakas 10
Tilanneraportti: laatutuki 2
Edistymis-/järjestelmäkatselmus 10
Järjestelmän yleiskuvaus, osan kuvaus/määrittely 9
Projektisuunnitelma 6
Muutossuunnitelma 1
Sopimus/sopimusluonnos 4
Riskianalyysi 1
Raportti (esim. suorituskykytestin raportti, käyttäjäkyselyn raportti) 5
Korjaus/muutosdokumentti (lista tarvittavista korjauksista/muutoksista) 4
Sähköposti: asiakas -> toimittaja 3
Sähköposti: toimittaja -> asiakas 1
Sähköposti: HY sisäinen 3
Tiedote: toimittaja -> asiakas 2
Tiedote: HY sisäinen 3
Kirjelmä: HY sisäinen 6
Kirjelmä: toimittaja -> asiakas 7
Kirjelmä: asiakas -> toimittaja 7
Käyttäjän ohje tai muu ohje 2
Tehtäväluettelot projektin eri vaiheissa 2
Informaatiotiimin palaverimuistio 9
Henkilöstöjärjestelmän palaverimuistio (projektin lopussa) 5
Muu muistio (esim. aloituspalaverin muistio, kommentteja 
projektisuunnitelmasta, muistio suojauksia koskevasta palaverista)

23

Muu (esim. hallintojohtajan päätös, lehtikirjoitus, luettelo tiedekunnassa 
havaituista ongelmista)

6

YHTEENSÄ 203  
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Laajamuo-
toisempi testaus 

alkaa

Muutos-
suunnitelma

Ohjeistot Aikataulu 
pettää

Aloitus-
palaveri

"Tuote on 
valmis 

15.5.1995"

"Käyttöliitty-
mä on 

kömpelö"
Koulutukset

Resurssi-
ongelmia

HY:n 
projekti
suunni-
telma

Toimittajan 
projektisuun-

nitelma 
17.1.1995

Hallintojohtajan 
päätös Riskianalyysi

Yhteistyö 
hiljaista

MM tdk 
pilotiksi 1. versio 1. katselmointi

Projekti 
etenee 

suunnitel
mien 

mukaan

Käyttöön-
ottopro-
jektin 

valmistelu

Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1995

Toteutustyötä

PROJEKTIN ALOITUS JÄRJESTELMÄN TOTEUTUSVAIHE
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Suojausongelmia: 
työryhmä

Projekti-
suunnitelma

Tietojen siirto 
Hevasta

Testaus 
jatkuu

Vierihoito 
pilottitdk:ssa

K-otto siirtyy

Aikataulua 
jatketaan

Lisä-
resursseja

Aikataulussa 
pysytään

HY:n 
projektipäällikkö 

lähtee

Rinnakkaisajo 
epäonnistuu

Uudet 
kehitystehtävät 

jäädytetään

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys
1996

Testausta ja ohjelmointia

KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI ALKAA - TOTEUTUS JATKUU
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Pilotti-
käyttöönotto

Vastine 
korvaus-

vaatimuksiin

1. suuri 
käyttöönotto

Viimeisen 
käyttöönoton 
valmistelut

Palautetta 
käyttäjiltä

Suoritus-
kykytesti

Hitauson-
gelmia

Suorituskykyä 
parannettu

Resurssi-
ongelmia Koulutusta

Korvaus-
vaatimus Uusi laitteisto

Käyttäjä-
kysely

2. suuri 
käyttöönotto

Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka
1997

Kehitystyö jatkuu

Virhelistojen 
läpikäyntiä

TUOTANTOKÄYTTÖ ALKAA
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Neuvottelu 
suoritus-
kyvystä

Käyttäjä-
palautetta

Vaaliluettelon 
poimintaohjelma

Ylityö-
kysely

Virheiden 
koonti-
raportti

Reklamaatio

Kirjallinen 
huomautus

Neuvottelu
Suoritus-
kykytesti

Korvaus-
vaatimus 

Neuvottelu: 
korvaukset

Neuvottelu: 
asiakas-
palvelu

Nimikirjat 
projektiksi

Kiitos-
tilaisuus

Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
1998

Vuodenvaihdekorjaukset

KOHTI PROJEKTIN PÄÄTÖSTÄ (JATKUU)
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PÄÄTTÄMINEN

HY:n muistio
HY:n 

vastine
Yhteistyö-

ryhmä

Hyväksymis-
asiakirja

Laatukat-
selmointi

Vaatimus-
kirje

Virhe-
luettelo

Hyväksymis-
asiakirja

Vastine
Hyväksymis-

asiakirja
Huomautus 
palvelusta

Yhteinen 
aikataulu

Suoritusky-
kytesti

Hyväksymis-
asiakirja 

allekirjoitetaan

Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
1999

Systeemitarkastus

KOHTI PROJEKTIN PÄÄTÖSTÄ


