
KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

KEHTO

Projektien läpivienti

Käsikirja



JOHDANTO

■ Jyväskylän kehittämisen toimintamalli Kehto kuvaa kaupungin yhteisen toimintamallin palvelujen 
kehittämiseen.

■ Tässä dokumentissa tarkennetaan Kehto-mallia kehitysprojektien osalta. Dokumentti on tarkoitettu kaikille, 
jotka toimivat kaupungin kehitysprojekteissa tai niiden ohjausryhmissä. Yhtenäisillä projektikäytännöillä pyritään 
parantamaan projektityön läpinäkyvyyttä, tehokkuutta, laatua ja nopeutta.

■ Kehto-mallia kehitetään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa projektien läpiviennistä kuvataan päävaiheet ja 
niiden sisällöt. Mallia laajennetaan käyttökokemusten ja palautteen perusteella. Tässä dokumentissa 
rakennetaan mallin perusrakennetta pilottityöryhmällä kevään 2021 aikana esimerkkiprojektin etenemiseen 
heijastaen. Dokumentti ei vielä ole täydellinen projektimalli, vaan toimii pilottiryhmän yhteisenä 
keskustelualustana ja kuvaa pilotoinnin yhteydessä hyväksi todetut yhteiset raamit tarkemman projektimallin 
suunnittelun pohjaksi.

■ Kehto-malli noudattelee pääpiirteittäin Moda-hankkeessa toteutettua Moda-digitaalisten asiakaspalvelujen 
kehittämisen johtamisen mallia.
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MÄÄRITELMÄT

PROJEKTI

• Projekti on kertaluonteinen työ, joka tehdään ratkaisun tai palvelun 
aikaansaamiseksi.

• Projekti on suunniteltu, määritelty ja aikataulutettu kokonaisuus tietyn päämäärän 
saavuttamiseksi.

• Projektin onnistumisesta vastaa projektiin erikseen nimetty omistaja ja 
ohjausryhmä ja sen toteutusta johtaa projektipäällikkö. Projektipäälliköllä on 
projektille nimetyt resurssit toteutusta varten.

• Projektimallia voidaan soveltaa muun muassa kaupungin toiminnan ja palvelujen 
kehittämisprojekteissa, suunnitteluprojekteissa sekä ICT-liitännäisissä projekteissa.



KEHTO-MALLIN TIIVISTYS

Jyväskylän kaupunki 4

Kaupunkitason toimintamalli 
palvelujen kehittämiseen

Kehitysprojektin vaiheet ja 
päätöspisteet (yksittäinen projekti)

Projektihallinnan keskeiset tuotokset:
Projektialoite, -ehdotus, suunnitelma ja 
kustannushyötyarvio

Keskeiset roolit:
Projektipäällikkö, projektin omistaja, palvelupäällikkö 

Projektiluokitus: S, M, L Päätöksenteko



KAUPUNKITASON TOIMINTAMALLI 
PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN

ASIAKASTARPEET

KUNTALAISEN 

YLIVERTAINEN 

ASIAKASKOKEMUS

STRATEGIA JA HALLINTO

Tunnista ja 

priorisoi tarpeet

Tuota palvelut 

asiakaslähtöisesti 

ja tehokkaasti

Hyödynnä 

parhaiten sopivaa 

kehitysmallia

”Hyödynnä parhaiten 

sopivaa kehitysmallia, 

ketterä ja/tai porttimalli”

”Tuota palvelut 

tehokkaasti, 

varmista jatkuvuus”

”Tarkenna ja selvitä 

konkreettinen 

ratkaisuehdotus”

KEHITTÄMINENKYSYNTÄ PALVELUT

IDEAT

Ideadialogi

Protoilu

HANKINTA  JA OPTIMOINTI

Kootut tarpeet 

ja ideat

Mahdollistava 

teknologia

Kokonais-

arkkitehtuuri

Kaupunkistrategia

Digisuunnitelmat

LAINSÄÄDÄNTÖ

1. Palvelujen kehittämistarpeet 
tulevat monesta kanavasta ja 

usealta sidosryhmältä

2. Yhteinen näkymä palvelujen kehittämiseen ja tuotannossa 
oleviin palveluihin (kehitys- ja palvelusalkku) on tehokas tapa 

estää siiloutumista

3. Asiakaspalvelukokemus ohjaa 
palvelujen jatkokehittämistä ja 

uudistamista

STRATEGIA



IDEASTA PALVELUKSI -
KOKONAISKETJU

Näkemys 

kehitystarpeista
PalvelusalkkuKehityssalkkuKysyntäsalkku

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Palveluiden

Julkaisu

Näkemys kehittämisen 

laadusta

Näkemys palvelujen laadusta

Palvelu-

tuotanto

Palvelu-

integraati

o

Palvelu-

ohjaus 

ja - tuki

Ideat ja 

konseptit

Kyvykkyyksien 

suunnittelu

Salkun 

ohjausryhmä

Kokonais-
arkkitehtuuri

Arviointi ja 

priorisointi

Lisäykset ja 

parannukset

Palvelu-

muutokset
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Portteihin perustuva projektimalli

Kehitysjono

Nopeasyklinen, ketterä 

kehitysmalli

Näkemys 

palveluiden 

hyödyistä 

toiminnalle

DATA, ANALYTIIKKA JA INTEGRAATIOT

Suunnittele, kehitä ja validoi

Muutospyyntöihin perustuva 

kehittäminen

Kehitysjono

PALVELUTKYSYNTÄ KEHITTÄMINEN

Kaupalliset oikeudet 

ja tekijänoikeudet

Toimittajayhteistyö ja 

suoritustason hallinta

Hankinta, ostaminen 

ja sopimukset

Taloussuunnittelu 

ja –seuranta

Resurssien ja 

käyttöomaisuuden hallinta

Tavoitteet, 

tuloskortit ja ohjaus

Toimintamalli ja 

työkalut
Osaaminen, roolit ja 

organisoituminen

Riskit, laatu ja 

säädöstenmukaisuus

Tietoturva ja 

tietosuoja

STRATEGIA JA HALLINTO

HANKINTA JA OPTIMOINTI

• Kokonaisketju kuvaa 
kaupungin palvelujen 
kehittämisen strategisesta 
ja vuosisuunnittelusta aina 
palvelujen tuottamiseen, 
jatkuvaan parantamiseen ja 
palvelujen käytöstäpoistoon 
asti.

• Palveluja kehitetään muun 
muassa kehitysprojektien 
kautta

• Kehto-mallin ensimmäisessä 
vaiheessa tarkennetaan 
projekteina toteutettavien 
kokonaisuuksien läpivientiä 
projektien käynnistämisestä 
niiden päättämiseen.



KEHITYSPROJEKTIN VAIHEET JA 
PÄÄTÖSPISTEET

Hyödyntäminen

PROJEKTISALKUN OHJAUSRYHMÄ

PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ

ENNEN

Tunnista
mahdollisuus

Projektialoite

JÄLKEEN

KATSELMOI 
HYÖDYT

Linjatyö LinjatyöProjektityö

VALMISTELU

Projektointi

Suunnittele
Projekti

Esiselvitys

Arvioi hyödyt ja 
soveltuvuus 

Kehitys

Toteuta
ratkaisu

Testaus

Testaa  ja 
varmista 
ratkaisu

Määrittely

Rakenna
Konsepti

TOTEUTUS 

Käyttöönotto

Ota ratkaisu 
tuotanto-
käyttööön

Koekäyttö

Varmista 
Käyttöönotto-

valmius

KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYNNISTÄ 
SUUNNITTELU

LUPA
TOTEUTUKSELLE

KÄYNNISTÄ
KEHITYS

KÄYNNISTÄ 
TESTAUS

HYVÄKSY 
RATKAISU

LUPA
KÄYTTÖÖNOTOLLE

LOPETA
PROJEKTI

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7P0

KÄYNNISTÄ 
VALMISTELU

TOIMIALAN TAI 
KAUPUNGIN 

JOHTORYHMÄ



VAIHEIDEN KESKEISET 
TEHTÄVÄT

VALMISTELU

ProjektointiEsiselvitys Kehitys TestausMäärittely

TOTEUTUS 

KäyttöönottoKoekäyttö

KÄYTTÖÖNOTTO

• Ratkaisun toteutus  
konseptin mukaisesti

• Vuorovaikuta 
asiakkaiden kanssa ja 
kehitysvaiheen 
palautteen huomiointi

• Testaus- koulutus- ja 
käyttöönottosuunnittelu

• Ratkaisun toteutuksen 
testaus konseptia, 
valmiin määritelmää ja 
tarkoituksen 
mukaisuutta arvioiden 

• Hyötylaskelman 
arviointi toteutuksen 
perusteella

• Loppukäyttäjäkoulutus

• Suorita 
käyttöönottoon 
liittyvät tehtävät.

• Seuraa lopputulosten 
käytön etenemistä 
(kuntalaispalaute, 
toiminnan prosessien 
mittarit, …) 

• Luovuta 
lopputuotokset linja-/ 
palveluorganisaatiolle

• Sulje projekti

• Viimeistele kustannus-
hyötylaskelma. 
Kannattaisiko projektia 
toteuttaa?

• Suunnittele 
toteutusprojekti: 
laajuus, tavoitteet, 
kustannukset, resurssit, 
aikataulu, riskiarvio, 
hallintamalli.

• Suunnittele projektin 
viestintä

• Arvioi projektin 
rahoitusmahdollisuudet 
ja hankintatarpeet

• Varmista ratkaisun 
käyttäjälähtöisyys ja 
tarkoituksenmukaisuus

• Viimeistele ratkaisun 
käyttöönottovalmius

• Palvelumuotoilu ja 
palvelumallin 
konseptointi

• Asiakkaiden 
mukaanotto ja 
osallistaminen

• Hankinta, toimittaja-
ja teknologiavalinnat

• Määrittele ja sovi 
projektin 
lopputuotosten 
käytönaikaiset vastuut 
(palveluorganisaatio ja 
vastuut)

• Arvioi projekti-ideaa

• Varmista ja nimeä 
projektin resurssit

• Tee projektiehdotus 
projektisuunnittelun 
pohjaksi

• Varmista 
projektointivaiheen 
muu resurssointi

• Arvioi alustavat 
etenemisvaihtoehdot

• Projektialoite
• Esiselvitys
• Projektiehdotus

• Kustannus-
hyötyarvio

• Projektisuunnitelma

Käyttövalmis palvelu,
Loppuraportti , kokemusten 
arviointi ja talletus

• Koekäytön 
seurantaraportti

TEHTÄVÄT

TUOTOKSET • Konsepti
• Vaatimusmäärittely

Ratkaisu, palvelu Käyttöönottovalmius



VAIHEIDEN KESKEISET 
TEHTÄVÄT

VALMISTELU

ProjektointiEsiselvitys Kehitys TestausMäärittely

TOTEUTUS 

KäyttöönottoKoekäyttö

KÄYTTÖÖNOTTO

• Ratkaisun toteutus  
konseptin mukaisesti

• Vuorovaikuta 
asiakkaiden kanssa ja 
kehitysvaiheen 
palautteen huomiointi

• Testaus- koulutus- ja 
käyttöönottosuunnittelu

• Ratkaisun toteutuksen 
testaus konseptia, 
valmiin määritelmää ja 
tarkoituksen 
mukaisuutta arvioiden 

• Hyötylaskelman 
arviointi toteutuksen 
perusteella

• Loppukäyttäjäkoulutus

• Suorita 
käyttöönottoon 
liittyvät tehtävät.

• Seuraa lopputulosten 
käytön etenemistä 
(kuntalaispalaute, 
toiminnan prosessien 
mittarit, …) 

• Luovuta 
lopputuotokset linja-/ 
palveluorganisaatiolle

• Sulje projekti

• Viimeistele kustannus-
hyötylaskelma. 
Kannattaisiko projektia 
toteuttaa?

• Suunnittele 
toteutusprojekti: 
laajuus, tavoitteet, 
kustannukset, resurssit, 
aikataulu, riskiarvio, 
hallintamalli.

• Suunnittele projektin 
viestintä

• Arvioi projektin 
rahoitusmahdollisuudet 
ja hankintatarpeet

• Varmista ratkaisun 
käyttäjälähtöisyys ja 
tarkoituksenmukaisuus

• Viimeistele ratkaisun 
käyttöönottovalmius

• Palvelumuotoilu ja 
palvelumallin 
konseptointi

• Asiakkaiden 
mukaanotto ja 
osallistaminen

• Hankinta, toimittaja-
ja teknologiavalinnat

• Määrittele ja sovi 
projektin 
lopputuotosten 
käytönaikaiset vastuut 
(palveluorganisaatio ja 
vastuut)

• Arvioi projekti-ideaa

• Varmista ja nimeä 
projektin resurssit

• Tee projektiehdotus 
projektisuunnittelun 
pohjaksi

• Varmista 
projektointivaiheen 
muu resurssointi

• Arvioi alustavat 
etenemisvaihtoehdot

• Projektialoite
• Esiselvitys
• Projektiehdotus

• Kustannus-
hyötyarvio

• Projektisuunnitelma

Käyttövalmis palvelu,
Loppuraportti , kokemusten 
arviointi ja talletus

• Koekäytön 
seurantaraportti

TEHTÄVÄT

TUOTOKSET • Konsepti
• Vaatimusmäärittely

Ratkaisu, palvelu Käyttöönottovalmius

Hyödyntäminen

JÄLKEEN

KATSELMOI 
HYÖDYT



PROJEKTIOHJEEN 
TIIVISTYS 
PROJEKTIPÄÄLLIKÖLLE

1. Täytä projekti-idean esittäjänä 
projektialoitepohja

2. Varmista, että mahdolliselle 
projektille löytyy omistaja

2. Tunnista kuka toimialan tai 
konsernihallinnon johtoryhmästä 
voisi vielä aloitteen päätettäväksi 
ja sovi asiasta hänen kanssaan

1. Valmistele projektiehdotus
(projektipäällikön tulisi olla jo nimetty)

2. Varaa projektiryhmän ja ohjausryhmän 
palaverit

3. Varmista tietojen saamiseksi riittävä 
muu resurssointi

4. Kun projektiehdotus on valmis, 
valmistele projektin ohjausryhmän P1-
päätöskokous (ohjausryhmäpohja) ja vie 
P1-päätös ohjausryhmän päätettäväksi

1

2

Jos aloite hyväksytään 
aloita(projektipäällikkö, 
jos jo nimetty – muussa 
tapauksessa projektin 
omistaja) 
projektiehdotuksen
työstäminen

3

1. Jos projektiehdotus hyväksytään 
suunnittele projekti täydentämällä 
projektisuunnitelma

2. Viimeistele projektin 
kustannushyötylaskelma
projektisuunnitelman pohjalta

3. Valmistele projektin ohjausryhmän P2-
päätöskokous

4

5

1. Kun projektin toteutusvaihe on 
päätetty käynnistää (P2-päätös), 
varaa ohjausryhmän säännölliset 
kokoontumiset

2. Ohjaa projektia 
projektisuunnitelman mukaisesti, 
hallitse muutoksia ja riskejä (kts. 
projektipäällikön jatkuvat tehtävät)

3. Valmistele porttipäätös-
ohjausryhmät huolella 

4. Varmista vielä kuka 
organisaatiossa ottaa vastuun 
projektin lopputuotoksista 
projektin jälkeen (palvelujohtaja 
tai palvelupäällikkö) 

6

1. Varaa riittävästi aikaa 
projektin koekäyttöön

2. Varmista, että 
loppukäyttäjillä on riittävä 
osaaminen

7 1. Viimeistele projektin 
loppuraportti

2. Sulje projekti ohjausryhmän 
päätöksellä

3. Varmista, että projektista 
tehdään riittävä vastuun 
siirto linjaorganisaatiolle



Projektialoite Hyväksytty

Projektiehdotus Luonnos Hyväksytty

Kustannushyötylaskelma Luonnos Hyväksytty Päivitä Päivitä Päivitä Päivitä Päivitä

Projektisuunnitelma Luonnos Hyväksytty Päivitä Päivitä Päivitä Päivitä

Taloudenseurantaraportti Päivitä Päivitä Päivitä Päivitä

Vaatimuslista (backlog) Luonnos Luonnos Päivitä Päivitä Päivitä Päivitä

Hyväksymistestaussuunnitelma Luonnos Hyväksytty Päivitä

Koulutus- ja 
käyttöönottosuunnitelma

Luonnos Luonnos Hyväksytty

Ylläpitosuunnitelma Luonnos Luonnos Luonnos Hyväksytty

Loppuraportti Hyväksytty

KATSELMOI 
HYÖDYT

KÄYNNISTÄ 
SUUNNITTELU

VALTUUTA
TOTEUTUS

KÄYNNISTÄ
KEHITYS

KÄYNNISTÄ 
TESTAUS

HYVÄKSY 
RATKAISU

VALTUUTA
KÄYTTÖÖNOTTO

LOPETA
PROJEKTI

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7P0

KÄYNNISTÄ 
VALMISTELU

KESKEISET TUOTOKSET
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PROJEKTIPÄÄLLIKÖN JATKUVIA TEHTÄVIÄ
Aikataulun hallinta Päivitä projektiaikataulua parhaan ymmärryksen mukaisesti koko projektin ajan. Hyväksytä päätöspisteiden aikataulu ja mahdolliset muutokset 

projektin ohjausryhmässä. Viesti aikataulusta kaikille sidosryhmille. Pidä aikataulu helposti saatavilla ja katsottavissa projektin työryhmätilassa tai 
intranetissä. 

Riskien hallinta Pyri aktiivisesti tunnistamaan projektin riskejä eli toteutuessaan projektin etenemiselle epäsuotuisia tilanteita. Arvioi niiden todennäköisyys ja 
vaikuttavuus. Mieti toimenpiteitä, joilla riskin todennäköisyyttä tai haittavaikutusta voidaan pienentää. Ylläpidä ajantasaista luetteloa riskeistä ja 
toimenpiteistä. Ota riskien tunnistamiseen ja arviointiin mukaan keskeiset sidosryhmät. Varmista, että riskejä seurataan säännöllisesti sekä projekti-
että ohjausryhmässä. 

Kustannusten ja 
hyötyjen hallinta

Ylläpidä ajantasaista näkymää hyötylaskelmassa esitetyistä projektin kustannuksista ja hyödyistä. Kustannushyötynäkymä sisältää hyväksytyt, 
suunnitellut, toteutuneet sekä viimeisimmän ennusteen kustannuksista. Jos ennuste on yli hyväksytyn tason, varmista, että asia käsitellään projektin 
hallintamallin mukaisesti. Jos projektin sisältöön tulee hyötyarviota heikentäviä muutoksia, varmista, että vaikutus tulee käsitellyksi ja hyväksyttyä 
projektin ohjausryhmässä.

Projektin sisällön 
hallinta

Varmista, että projektissa on selkeät käytännöt projektissa toteutettavien vaatimusten, käyttötapausten, käyttäjätarinoiden, toiminnallisuuksien 
ja/tai ominaisuuksien hallintaan. Ylätason vaatimukset ja projektin sisältö on hyväksytty projektiehdotuksessa. Varmista, että mahdolliset projektin 
sisältöä merkittävästi rajaavat toiminnalliset muutokset tulevat käsiteltyä projektin ohjausryhmässä.

Toimenpiteiden hallinta Varmista, että projektissa on yhtenäiset käytännöt projektitehtävien ja –toimenpiteiden tallentamiseen ja seurantaan. Ylläpidä toimenpiteiden 
tilannetta ja seuraa etenemistä aktiivisesti. 

Viestintä Varmista, että projektiryhmä, toimittajat, ohjausryhmä ja muut keskeiset sidosryhmät ovat tietoisia projektin tilanteesta sekä kohderyhmälle 
kohdistetuista odotuksista. Huolehdi koko organisaatiolle ja loppukäyttäjille suunnatusta muutosviestinnästä.



KESKEISET ROOLIT ERI 
VAIHEISSA

VALMISTELU

ProjektointiEsiselvitys Kehitys TestausMäärittely

TOTEUTUS 

KäyttöönottoKoekäyttö

KÄYTTÖÖNOTTOENNEN

Projektialoite

JÄLKEEN

Hyödyntäminen

• Vastaa palvelun hyötyjen toteutumisen 
seuraamisesta ja hyötytoteumien mukaisesta 
jatkokehittämisen ohjaamisesta

Projektin omistaja (toimialajohtaja, 
palvelujohtaja tai palvelupäällikkö)

Tietohallinnon asiakkuusvastaava
On mukana esiselvityksessä ja tukee ratkaisua 
olemassa olevilla arkkitehtuurimahdollisuuksilla, 
varmistaa yhtenäiset ratkaisut

• Tukee projektin etenemistä, varmistaa 
muutosviestinnän

Projektipäällikkö
Vastaa projektin päivittäisestä 
etenemisestä ja lopputuotoksista

Projektiasiantuntija
(projektiryhmän jäsenet ja muut projektia 
tukevat asiantuntijat esim. hankinta ja talous)
Suorittaa projektissa tarvittavia toiminnan ja 
teknisiä kehitystehtäviä

Palvelusta vastaava 
(palvelujohtaja tai 
palvelupäällikkö) 
Ottaa vastaan projektin 
lopputuotokset

Vastaa palvelun 
päivittäisohjaamisesta

• Käy aktiivista ideadialogia 
toiminnan ja kuntalaisten  
kanssa

• Käynnistää projektialoitteen 
valmistelun hyväksi 
kokemistaan ideoista



PROJEKTILUOKITUS
Pieni (S) Keskikokoinen (M) Suuri (L)

Rahoitus Kaupungin oma rahoitus Kaupungin ulkopuolinen rahoitus, 
yhteiskehitys muiden kuntien kanssa (VM)

Kaupungin ulkopuolinen rahoitus, 
yhteiskehitys muiden kuntien 
kanssa (VM)

Poikkihallinnollisuus Yksi toimiala Kaksi toimialaa / yksikköä Useampia toimialoja

Ulkoiset kustannukset 20000€ < 100000€ > 100000€

Sisäinen työmäärä < 30 htpv 30-100htpv >100htpv

Vaikuttavuus Sisäinen kehitys (prosessien 
tehostaminen), ei ulkoisia sidosryhmiä

Uusi asiakaspalvelu, joka voidaan ottaa 
käyttöön pienimuotoisesti ja vaiheittain

Asiakaspalvelu (kuntalainen tai 
sisäinen asiakas), jolla merkittävät 
käyttäjämäärät 

Ratkaisun monimuotoisuus Tuttu ja aikaisemmin kokeiltu ratkaisu 
(esim. teknologia)

Käytössä oleva monimuotoinen ratkaisu tai 
uusi suoraviivainen

Täysin uusi ja monimuotoinen 
ratkaisu / teknologia

Aikataulu Muutamia viikkoja tai kuukausia, 
käyttöönottopäivä projektin 
määriteltävissä

Pitkäkestoinen, käyttöönottopäivä projektin 
määriteltävissä

Projektilla tarkka lopputuotosten 
käyttöönottopäivä (esim. lain 
voimaantulo)

Kokonaismäärä 
sarakkeessa*

A B C

*Yli 2 L –arvioita -> Suuri projekti -> Projektin käynnistys kaupungin johtoryhmässä
Yli 2 M-arvioita -> Keskikokoinen projekti -> Projektin käynnistys kaupungin johtoryhmässä
Muut: Pieni projekti -> Projektin käynnistys toimialan johtoryhmässä
Pienempi kuin pieni projekti -> Tiedoksi tietohallintoon ja toimialan johtoryhmälle
Taulukko on suuntaa antava, lopullinen arvio tehdään ohjausryhmän arvioimana



KEHTO-MALLIN 
MUKAINEN 
PROJEKTIN 
KÄYNNISTÄMINEN
LYHYESTI
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• Toimialan sisäinen valmistelu varmistaa 
projektialoitteen tarkoituksenmukaisuuden.

Projektialoite

Kaupungin tai toimialan 
johtoryhmä

• Kaupungin tai toimialan johtoryhmä tekee arvion 
strategianmukaisuudesta ja priorisoinnista. Päättää 
voidaanko projektialoitteesta käynnistää esiselvitys 
ja valmistelu. Nimeää projektin ohjausryhmän ja 
projektin omistajan. Pienetkin projektit toimialan 
johtoryhmään edes esittelyyn, läpinäkyvyys, tieto siitä 
mitä tehdään, päätökset projektiluokituksen 
mukaisesti. Johtoryhmien listalle vakioaiheet: 
Projektialoitteet

Projektin ohjausryhmä

• Projektin ohjausryhmä nimeää projektipäällikön ja 
projektiryhmän. Hyväksyy projektin seuraavat 
päätöspisteet. Vastuussa yksittäisen projektin 
ohjaamisesta, riskien hallinnasta ja tukemisesta. 
Valtuutettu tekemään projektiin liittyviä päätöksiä 
hyötylaskelmassa määriteltyjen kriteerien 
mukaisesti sisältäen esimerkiksi laajuuden, 
aikataulun ja budjetin.

Jos projektin valmistelu on päätetty käynnistää

Toimialan ICT-yhteyshenkilö 
kommentoi projektialoitetta

Toimialan sisäinen valmistelu

• Toimialan ICT-yhteyshenkilön vastuulla on 
kommentoida projektialoitetta: ottaa 
kantaa toteutettavuuteen (arkkitehtuuri, 
teknologiat, ICT-investointirahat) ja varmistaa 
tietohallinnon resurssoinnin johtoryhmän 
päätöksenteon pohjaksi. 



PROJEKTIN KÄYNNISTYS

■ Projektin valmisteluvaihe alkaa projektialoitteen puoltamisesta (projektin omistaja)

■ Projektialoitteessa arvioidaan projektiluokitus ja aloite viedään joko toimialan tai kaupungin johtoryhmään 
päätettäväksi.

■ Toimialan tai kaupungin johtoryhmä tekee projektin esiselvityksen käynnistämispäätöksen sekä nimeää 
projektipäällikön ja projektiryhmän.

■ Projektipäällikkö nimetään lähtökohtaisesti projektipäällikkötyöhön koulutetusta projektipäällikköpoolista. 
Projektipäälliköiden linjatyöhön varmistetaan tarvittaessa korvaava resursointi.

■ Esiselvityksen ja projektisuunnitteluvaiheen jälkeen toimialan tai kaupungin johtoryhmä tekee 
toteutusvaiheen käynnistyspäätöksen projektisuunnitelman, kustannushyötyarvion ja ICT-liitännäisissä 
projekteissa tietohallinnon toteutettavuusarvion(arkkitehtuuri, resurssit, yms.) perusteella.

■ Toiminnan kehittämishankkeista ulkopuolisten tahojen kanssa päätetään kaupungin hallintosäännön 
mukaisesti



PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ
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Agenda

Viestintä

Osallistujat

Kokoontumistiheys

• 1-2 kertaa kuukaudessa

• Johtoryhmä (t)
• Muut hankkeet
• (Projektitoimisto) 

Viestintätarpeet sovitaan erikseen 
riippuen projektin sisällön ja 
laajuuden vaikuttavuudesta

Jokaisessa kokouksessa:
• Projektin yleinen tilannekatsaus:

• Aikataulu
• Kustannukset
• Resurssit 
• Riskit ja riippuvuudet

• Poikkeamat ja muutoshallinta
• Muut käsiteltävät asiat
• Toimenpideseuranta
• Päätökset
• Ohjausryhmän seuraava kokous

Lisäksi porttipäätöksessä:
• Projektipäällikön näkemys vaiheen sisällöstä ja 

hyväksymiskriteerien toteutumisesta
• Mahdolliset tarkennustarpeet
• Päätös päätöspisteen hyväksymisestä (Kyllä / ei)

• Projektipäällikkö
• Projektin omistaja
• Muut nimetyt jäsenet



VAIHEIDEN
TARKEMMAT
HYVÄKSYMIS-

KRITEERIT
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Vaiheen 

tavoitteet

Esiselvitysvaiheen tavoitteena on selvittää mikä on kannattavin tapa saavuttaa projektilta odotetut tulokset ja hyödyt. Vaiheessa 

tutkitaan hyötylaskelmaa ja toteutusvaihtoehtoja kehitettävälle palvelulle.
Portin P1 tavoitteet:

Portin P1 tavoite on päättää, onko hyötylaskelma ja 

ehdotetun palvelun toteutustapa järkevä ja perusteltu. 

Päätös sisältää ehdotetun ratkaisun toteutettavuuden 

arvioinnin. Päätöksen yhteydessä hyväksytään 

projekttointivaiheen tarkka resurssointi ja budjetti.

Pakolliset 

tuotokset

• Projektiehdotus

• Hyötylaskelma (luonnos): projektin tavoitteet, hyödyt ja resurssivaatimukset 

• Vaatimuslista: alustava luettelo keskeisimmistä toiminnallisista ja ei-toiminnallisista vaatimuksista

• Arvio arkkitehtuurin ja henkilösuojan vaatimustenmukaisuudesta

• Hankinta- ja rahoitussuunnitelma (luonnos)

Portin P1 tarkistuslista Tuotos Vastuullinen Päätösvastuu

❑ Nykytila ja projektin tavoitetila on määritelty. Ymmärretään, mihin tarpeeseen ehdotettu uusi palvelu vastaa

❑ Vaihtoehtoiset tavat palvelun kehittämiseksi ja tuottamiseksi on tutkittu

❑ Suositeltu ratkaisuvaihtoehto on kuvattu

❑ Sidosryhmät on tunnistettu ja tukevat suositeltua ratkaisuvaihtoehtoa

❑ Kokonaiskustannukset on arvioitu 

❑ Riskit, rajoitteet, riippuvuudet ja oletukset on ymmärretty

❑ Alustava projektihallinnan rakenne on asetettu ja hyväksytty, avainroolit ja vastuut on tunnistettu

Hyötylaskelma 

(luonnos)

Projektin omistaja 

+

(Projektitoimiston 

päällikkö +) 

projektipäällikkö

Projektin 

ohjausryhmä❑ Projektointivaiheen tarvittava resurssointi ja aikataulu on määritelty

❑ Projektin alustava aikataulu ja vaiheistus on määritelty ja sen realistisuus on arvioitu ja kommunikoitu

❑ Projektin omistaja, projektin ohjausryhmä ja projektipäällikkö on nimetty

Projektisuunnitelma 

(Luonnos)
Projektipäällikkö

❑ Vaatimukset on kerätty eri sidosryhmiltä

❑ Alustavat vaatimukset (käyttötapaukset, epiikit, …) on kirjattu ja priorisoitu

❑ Riippuvuudet muihin projekteihin on selvitetty

❑ Projektin laajuus on määritetty selkeästi ja asianmukaisesti olemassa olevien vaatimusten perusteella

❑ Tietoturva- ja tietosuojavaatimukset on huomioitu

Vaatimuslista Projektipäällikkö

❑ Palvelun ja ratkaisun arkkitehtuuri on kuvattu.

❑ Ratkaisu on linjassa kokonaisarkkitehtuurin kanssa.

❑ Olemassa olevat ratkaisut, joita voitaisiin käyttää ehdotetun ratkaisun sijaan on tarkastettu.

❑ Tietoturvan ja tietosuojan yhteensopivuus on tarkastettu erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Arkkitehtuuriarvio
Arkkitehti + 

Tietoturvapäällikkö
ICT-ryhmä?



Portin P2 tarkistuslista Tuotos Vastuullinen Päätösvastuu

❑ Projektin kustannukset ja hyödyt on päivitetty vastaamaan ehdotettua ratkaisua palvelun toteuttamiseksi, palvelun arvioituja kustannuksia sekä 

hyötyjä

❑ Projektin toteutettavuuden järkevyys on arvioitu ja suositeltu vaihtoehto kuvattu projektiehdotuksessa

Projektiehdotus (valmis)
Projektin omistaja 

+ projektipäällikkö

Projektin

ohjausryhmä

❑ Projektisuunnitelmassa on kuvattu projektikokonaisuus (laajuus, aikataulu, vastuut, tavoitteet, resurssit ja riskit) tarkalla tasolla.

❑ Projektin aikataulussa on kuvattu projektin keskeiset vaiheet, tehtävät ja niiden väliset riippuvuudet sekä tuotokset.

❑ Projektin riskianalyysissä on kuvattu keskeiset riskit, todennäköisyydet, niiden vaikutukset ja riskien hallintatoimenpiteet.

❑ Projektin sidosryhmien väliset viestintäkäytännöt on sovittu.

❑ Projektiryhmän jäsenet on kiinnitetty projektiin.

Projektisuunnitelma 

sisältäen 

resurssisuunnitelman, 

projektin aikataulun, 

riskianalyysin ja 

viestintäsuunnitelman

[valmis]

Projektipäällikkö

❑ Projektissa tarvittavat ulkoiset toimittajat ja ratkaisut on arvioitu ja hankintaprosessi käynnistetty ja mahdollisesti myös läpiviety
Hankinta-asiakirjat, 

toimittajasopimukset
Hankintapäällikkö

Vaiheen 

tavoitteet

Projektointivaiheen tavoitteena on viimeistellä vaatimusmäärittely ja suunnitella projektin toteutus tarkalla tasolla. Tarkoituksena on 

varmistaa, että projekti pystytään viemään läpi onnistuneesti aikataulussa, määritellyillä resursseilla ja kustannuksilla. Lisäksi 

varmistetaan, että projekti vastaa sovittua laajuutta sekä tavoitteita. Projektisuunnitelma viimeistellään toimittaja-, kustannus- ja 

resurssivarauksineen.

Portin P2 tavoitteet:

Tavoitteena on hyväksyä päivitetty projektiehdotus, 

projektisuunnitelma ja tarkennettu 

kustannushyötylaskelma.  P2 on projektin toteutusvaiheen 

käynnistämispäätös, jonka yhteydessä hyväksytään 

toteutusvaiheen budjetti ja resursointi.

Pakolliset 

tuotokset

•Projektiehdotus: Sisältää projektin toteutusvaihepäätöksen päätöksentekomateriaalin, ei päivitetä jatkossa

•Projektisuunnitelma (toteutusvaiheen käynnistyksen pohjaksi): Yksityiskohtainen suunnitelma tuloksiin ja hyötyihin 

pääsemiseksi, päivitetään projektin aikana

•Viestintäsuunnitelma

•Vaatimuslista

•Hankintasopimukset (osa voidaan tehdä myöhemmässä vaiheessa)



Portin P3 tarkistuslista Tuotos Vastuullinen Päätösvastuu

❑ Hyötylaskelma on edelleen ajantasainen, toteutumiskelpoinen ja yhdenmukainen mahdollisesti muuttuneiden tavoitteiden kanssa. Hyötylaskelma (päivitys)
Projektin omistaja 

+ projektipäällikkö

Projektin

ohjausryhmä

❑ Projektisuunnitelma on ajantasainen. Suunnittelemattomia poikkeamia ei ole tunnistettu tai poikkeamat on huomioitu päivitetyssä 

projektisuunnitelmassa.

❑ Riskiluettelo ja riskienhallintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan mahdollisia muuttuneita olosuhteita.

❑ Palvelun määrittelyyn ja suunnitteluun liittyvä sidosryhmäkommunikaatio on hoidettu asianmukaisesti

Projektisuunnitelma 

(päivitys)
Projektipäällikkö

❑ Osallistava palvelusuunnittelu, -muotoilu ja palvelun konseptointi on tehty

❑ Asiakasryhmät on osallistettu ja palaute kerätty

❑ Vaatimusmäärittely on viimeistelty

Vaatimusmäärittely ja 

palvelukonsepti

Projektipäällikkö + 

arkkitehti + 

palvelusuunnittelija

❑ Menestyksekäs muutosjohtaminen oleellisille prosesseille ja organisaatioille on varmistettu.

❑ Järjestelyt, joita vaaditaan ratkaisun hyväksymiseen loppukäyttäjälle on suunniteltu.

Koulutus- ja 

käyttöönottosuunnitelma

Projektipäällikkö, 

käyttöönottopäällik

kö

❑ Palvelun tuki- ja ylläpitovaatimukset on selvillä ja käytönaikaiset vastuut sovittu(palveluorganisaatio Ylläpitosuunnitelma
Palvelun omistaja, 

projektipäällikkö

❑ Tarvittavat hankintatoimet on tehty ja toimittaja- ja teknologiavalinnat palvelun kehitysvaiheen käynnistämiseksi suoritettu
Hankinta-asiakirjat ja 

sopimukset
Hankintapäällikkö

❑ Palvelun arkkitehtuuri on kuvattu Arkkitehtuurikuvaus arkkitehti

Vaiheen 

tavoitteet

Määrittelyvaiheen tavoitteena on viimeistellä palvelun määrittely ja suunnitella palvelu asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyyden 

varmistamiseksi määrittelyvaiheessa on keskeistä ottaa asiakkaat ja loppukäyttäjät mukaan ja varmistaa palvelujen hyödynnettävyys 

mm käytettävyystestauksen ja yhteisöllistämisen keinoin.

Portin P3 tavoitteet:

Tavoitteena on hyväksyä palvelun määrittely projektin 

kehitysmallin vaatimassa laajudessa. Päätöksen 

yhteydessä varmistetaan, että projektin laajuus on 

pysynyt alkuperäisenä  tai että muutoksien vaikutukset on 

projektisuunnitelmassa asian mukaisesti huomioitu.

Pakolliset 

tuotokset

•Vaatimusmäärittely

•Testaussuunnitelma (luonnos) 

•Koulutus ja käyttöönottosuunnitelmat (luonnos)

•Arkkitehtuuriarviointi

•Hyötylaskelma (päivitys)

•Projektisuunnitelma (päivitys)



Portin P3 tarkistuslista Tuotos Vastuullinen Päätösvastuu

❑ Hyötylaskelma on edelleen ajantasainen, toteutumiskelpoinen ja yhdenmukainen mahdollisesti muuttuneiden tavoitteiden kanssa. Hyötylaskelma (päivitys)
Projektin omistaja 

+ projektipäällikkö

Projektin

ohjausryhmä

❑ Projektisuunnitelma on ajantasainen. Suunnittelemattomia poikkeamia ei ole tunnistettu tai poikkeamat on huomioitu päivitetyssä 

projektisuunnitelmassa.

❑ Riskiluettelo ja riskienhallintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan mahdollisia muuttuneita olosuhteita.

Projektisuunnitelma 

(päivitys)
Projektipäällikkö

❑ Kaikki palvelukomponentit ja osapalvelut on kehitetty konseptin mukaisesti

❑ Palvelukonseptia on iteroitu käyttäjälähtöisesti mahdollisuuksien mukaan kehitysvaiheen aikana

Palvelukomponentit ja 

osapalvelut

Projektipäällikkö + 

arkkitehti + 

palvelusuunnittelija

❑ Testaussuunnitelmat on viimeistelty. Toimituksen ja tuotantoonsiirtokelpoisuuden hyväksymiskriteerit on selkeästi kuvattu.

❑ Kaikki tarvittavat valmistelut hyväksymistestaukseen siirtymistä varten on tehty.

Hyväksymistestaussuun

nitelma

Projektipäällikkö, 

testauspäällikkö

❑ Koulutus –ja käyttöönottosuunnittelu on aloitettu

Koulutus- ja 

käyttöönottosuunnitelma 

(luonnos)

Projekti-/koulutus-

/käyttöönottopäälli

kkö

Vaiheen 

tavoitteet

Kehitysvaiheen tavoitteena on kehittää, rakentaa tai hankkia palvelun käyttöönottamiseksi tarvittavat palvelukomponentit ja 

osapalvelut. Näihin kuuluvat fyysiset tilat ja laitteet, prosessimuutokset, dokumentointi ja ohjeistus, tietojärjestelmät jne. 
Portin P4 tavoitteet:

Tavoitteena on hyväksyä palvelun 

toteutus ja hyväksymistestauksen aloitus. Päätöksen 

yhteydessä varmistetaan, että projektin laajuus on 

pysynyt alkuperäisenä  tai että muutoksien vaikutukset on 

projektisuunnitelmassa asian mukaisesti huomioitu.

Pakolliset 

tuotokset

•Kehitetty palvelu

•Hyväksymistestaussuunnitelma

•Hyötylaskelma (päivitys)

•Projektisuunnitelma (päivitys)

•Koulutus- ja käyttöönottosuunnitelma  (luonnos)



Portin P3 tarkistuslista Tuotos Vastuullinen Päätösvastuu

❑ Hyötylaskelma on edelleen ajantasainen ja linjassa hyväksymistestauksen lopputulosten kanssa Hyötylaskelma (päivitys)
Projektin omistaja 

+ projektipäällikkö

Projektin

ohjausryhmä

❑ Projektisuunnitelma on ajantasainen. Suunnittelemattomia poikkeamia ei ole tunnistettu tai poikkeamat on huomioitu päivitetyssä 

projektisuunnitelmassa.

❑ Riskiluettelo ja riskienhallintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan mahdollisia muuttuneita olosuhteita.

Projektisuunnitelma 

(päivitys)
Projektipäällikkö

❑ Palvelu on testattu määriteltyä konseptia, valmiin määritelmää ja tarkoituksen mukaisuutta arvioiden. 

❑ Kaikki palvelukomponentit ja osapalvelut on testattu yhdessä ja erikseen

Verifioidut 

palvelukomponentit ja 

osapalvelut

Projektipäällikkö + 

testauspäällikkö

❑ Hyväksymistestaus on dokumentointu mahdollista auditointia ja käyttöönottopäätöstä varten

❑ Laadulliset poikkeamat on dokumentoitu ja poikkeamien vaikutusarvio tehty (jos kaikki poikkeamat eivät ole korjattavissa)

Hyväksymistestausrapor

tti

Projektipäällikkö, 

testauspäällikkö

❑ Tarvittavat loppukäyttäjäkoulutukset on järjestetty ja käyttäjien osaaminen varmennettu riittävällä tasolla Koulutus Pääkouluttaja

Vaiheen 

tavoitteet

Testausvaiheen tavoitteena on varmistaa palvelun käyttöönottovalmius sekä vastuunsiirto projektista 

palvelutuotantoon/linjaorganisaatiolle. Vaiheen aikana varmennetaan, että palvelu on suunniteltu ja kehitetty määrittelyn mukaisesti 

ja että palvelu on asiakaslähtöinen. Vaiheen aikana varmistetaan myös koko organisaation valmius käyttöönottoon; tarvittavat 

toiminnan muutokset, käyttäjäkoulutukset ja järjestelyt palvelutuotannon osalta tulee olla tehtynä. Mahdollinen ratkaisun tietoturva-

auditointi  toteutetaan vaiheen aikana.

Portin P5 tavoitteet:

Tavoitteena on hyväksyä hyväksymistestaus suoritetuksi 

ja ymmärtää käyttöönottoon liittyvä riskitaso. 

Pakolliset 

tuotokset

•Hyväksymistestattu palvelu

•Testausraportti

•Käyttöönottosuunnitelma (lopullinen)

•Hyötylaskelma (päivitys)

•Projektisuunnitelma (päivitys)



Portin P3 tarkistuslista Tuotos Vastuullinen Päätösvastuu

❑ Hyötylaskelma on edelleen ajantasainen ja linjassa hyväksymistestauksen lopputulosten kanssa Hyötylaskelma (päivitys)
Projektin omistaja 

+ projektipäällikkö

Projektin

ohjausryhmä

❑ Projektisuunnitelma on ajantasainen. Suunnittelemattomia poikkeamia ei ole tunnistettu tai poikkeamat on huomioitu päivitetyssä 

projektisuunnitelmassa.

❑ Riskiluettelo ja riskienhallintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan mahdollisia muuttuneita olosuhteita.

Projektisuunnitelma 

(päivitys)
Projektipäällikkö

❑ Palvelu on teknisesti toimiva tuotannon omaisessa käytössä

❑ Koekäyttöön osallistuvat palvelun käyttäjät löytävät palvelun ja ymmärtävät miten palvelua voi parhaiten hyödyntää
Koekäytetty palvelu Projektipäällikkö

❑ Palvelu tuottaa hyötyjä kustannus-hyötyarvion mukaisesti (koekäyttölaajuus huomioiden) Koekäyttöraportti Projektipäällikkö

❑ Palvelun koekäytössä mukana olevat linjaorganisaation jäsenet osaavat toimia oikein palveluprosessissa

❑ Palvelu on tarkoitukseen sopiva

❑ Palvelun käyttöönottovalmius on varmistettu

Vaiheen 

tavoitteet

Koekäyttövaiheen tavoitteena on pienimuotoisesti varmistaa, että palvelu on tarkoitukseen sopiva, vastaa loppukäyttäjätarpeisiin ja 

tuottaa sille ajateltuja hyötyjä ilman laajempaa vastuun siirtoa palveluorganisaatiolle. Vaihe on vaihtoehtoinen. Jos koekäytölle ei ole 

tarvetta voidaan testausvaiheen jälkeen siirtyä suoraan käyttöönottovaiheeseen.

Portin P6 tavoitteet:

Tavoitteena on kokeilla kehitettyä palvelua tuotannon 

omaisesti ilman laajamittaisempaa sitoutumista 

tuotantovaiheen järjestelyihin.
Pakolliset 

tuotokset

•Koekäyttöraportti



Portin P3 tarkistuslista Tuotos Vastuullinen Päätösvastuu

❑ Palvelun tuki- ja ylläpitovaatimukset on varmistettu ja hyväksytty. Ylläpitosuunnitelma Palvelun omistaja

Projektin

ohjausryhmä

❑ Palvelun jatkuvuussuunnitelma ja varautumissuunnitelma on olemassa

❑ Kaupalliset ja sopimukselliset järjestelyt palvelutuotantovaiheen toimittajan/-ien kanssa ovat ajan tasalla

Jatkuvuus- ja 

varautumissuunnitelma
Palvelun omistaja

❑ Projektipalaute ja kokemukset tulevia projekteja varten on kerätty. 

❑ Loppuraportissa on kuvattu projektin toteutumisen vaiheet, lopputulokset ja arvio hyötyjen toteutumisesta, avoimet asiat sekä ehdotukset 

jatkokehitystoimenpiteistä. 

Loppuraportti Projektipäällikkö

❑ Kaikki projektin vastuulla olevat asiat, joiden tekemistä on kuitenkin tarvetta jatkaa, on siirretty palveluorganisaatiolle

❑ Projektin lopputuotokset on luovutettu linja-/palveluorganisaatiolle
Projektipäällikkö

❑ Kaikki käyttöönottotehtävät on suoritettu
Käyttöönottopäälli

kkö

❑ Projektin dokumentaatio ja muut tuotokset on asianmukaisesti arkistoitu Projektiarkisto Projektipäällikkö

❑ Projekti on virallisesti päätetty Projektipäällikkö

Vaiheen 

tavoitteet

Käyttöönottovaiheen tavoitteena on varmistaa, että projektin tavoitellut hyödyt saavutetaan ja että käyttöönotettu palvelu toimii 

tarkoitetusti. Luovutus jatkuviin palveluihin / linjaorganisaatiolle viedään loppuun. Projektin loppuraportti kirjoitetaan ja kerätään 

projektipalaute ja kehitysideat tulevaisuutta ajatellen.

Portin P7 tavoitteet:

Tavoitteena on hyväksyä palvelu käyttöönotetuksi, 

käyttövaiheen tehtävät siirretyksi linjaorganisaatiolle sekä 

päättää projekti
Pakolliset 

tuotokset

•Käyttöönottoraportti

•Ylläpitosuunnitelma

•Projektin loppuraportti



MALLIN
KÄYTTÖÖNOTTO
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KÄYTTÖÖNOTOSSA HUOMIOITAVAA
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Riittävä osaaminen ja tietous
• Koulutus

• Muutosagentit
• Pääkäyttäjät
• Loppukäyttäjät
• Projektipäälliköt / toimialat

• Info-Cafet ja -klinikat tiettyjen 
aiheiden ympärillä

Viestintä:
• Uutiskirjeet
• UKK / tuki loppukäyttäjille

Malli IhmisetKäyttöönottovaihe

Mallin tavoitteellinen ja 
projektoitu käyttöönottovaihe

• Käyttöönoton suunnittelu ja 
vaiheistus

• Jatkopilotointi: 
• yksittäiset projektit

• Käyttöönoton laajentaminen:
• toimialat, erillishankkeet

• Käyttöönoton seuranta ja mittarit
• Käyttöönoton ohjausryhmä

Mallin paikka organisaatiossa 
käyttöönoton jälkeen

• Mallin omistajuus
• Ydinryhmä
• Jatkokehitys ja sen ohjaus
• Käyttäjätuki
• Kehittämisverkosto / 

virtuaaliverkosto
• Suunnittelutyöpajat ja –

klinikat
• Intra-sivut, julkaisualusta, 

some



SYYS LOKA MARRAS
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KEHTO-KÄYTTÖÖNOTTO

TOIMINTAMALLIN

TARKENTAMINEN:

VALMENNUS JA

KOULUTUS:

VIESTINTÄ:

Mallin esittely toimialojen 
johtoryhmissä, vko 41

Koulutuksen sisältö ja materiaalit

• Projektien seuranta (talous)
• Dokumenttipohjat (loppuraportti)
• Rahoitushakujen menettelymalli
• Toimittajien valinnan käytännöt
• Arkkitehtuurin hallinta

10.11.
Luokkakoulutus 1*

23.11.
Luokkakoulutus 2*

Markkinoinnin suunnittelu ja edistäminen

Hakuprosessi

*Luokkakoulutukset 1 ja 2 ovat vaihtoehtoisia ja 
saman sisältöisiä

Palvelujohtajien 
kokous 14.10

Henkilöstöuutiskirje, 
vko 43

Projektipäällikköpoolin kokoaminen



KEHTO-
KOULUTUS 
11/2021

Tavoitteena antaa 

osallistujille hyvä 

ymmärrys yksittäisen 

projektin läpiviennistä 

Kehto-mallin 

mukaisesti

■ Osallistujina nykyiset ja tulevat kaupungin 
palvelujen kehittämisprojektien 
projektipäälliköt

■ Painopiste yksittäisen projektin 
läpiviemisessä (Ei salkunhallinnassa, eikä yli 
projektien menevässä päätöksenteossa)

■ Annetaan osallistujille perusymmärrys 
mallista ja samalla ymmärrys mistä saan 
lisätietoa ja miten mallia jatkokehitetään.

■ Kaksi samansisältöistä 
luokkahuonekoulutusta kaupungintalolla 
11.11. (klo 9 -12) ja 23.11. (klo 9-12)

■ Aikaa keskustelulle ja kokemusten vaihdolle 
osallistaminen huomioiden

29



TAUSTAMATERIAALI
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JOHTAMIS-
ALUEET
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KEHTO-TOIMINTAMALLI RAKENTUU VIIDESTÄ 
JOHTAMISALUEESTA

STRATEGIA JA HALLINTO

Tunnista ja priorisoi tarpeet Tuota palvelut tehokkaastiKehitä ketterästi ja 

asiakaslähtöisesti

Varmistaa, että hyväksytyt ja työn alle otetut 
projekti- ja palvelukehitysaihiot rakennetaan 
asiakaslähtöisiksi digitaalisiksi asiakaspalveluiksi.

Kehitystä tehdään yhteisten projekti- ja 
palvelukehitysmallien mukaisesti.

Kehityksen lopputuotoksena on 
käyttöönottovalmis palvelu tai sen osa.

Tuottaa toimintalähtöisiä, digitaalisia 
asiakaspalveluja tehokkaasti ja varmistaa 
niiden häiriöttömän toiminnan.

Lopputulemana on asiakaslähtöiset, hyvin 
tuetut, kustannustehokkaat ja laadukkaat 
kuntalaisen digitaaliset asiakaspalvelut, 
jotka ovat helposti löydettävissä ja 
käytettävissä.

Vastaa digitaalisten asiakaspalvelujen kehittämisen ja 
käyttäjien säännönmukaisesta ja yhdenmukaisesta 
yhteistyöstä.

Lopputuotoksena on priorisoituja ja hyvin kuvattuja 
kehitysaloitteita palvelukehityksen syötteeksi.

Edistää yhteisten palvelujen tehokasta käyttöä 
kunnassa ja ehdottaa palvelujen laajennuksia 
asiakkaiden hyödynnettäväksi. 

KEHITTÄMINENKYSYNTÄ PALVELUT

HANKINTA  JA OPTIMOINTI

Varmistaa, että palvelumallissa on mukana toimittajat ja kumppanit, jotka parhaiten tukevat tavoitteiden saavuttamista.
Hankinta etsii uusia mahdollisuuksia ja seuraa aktiivisesti markkinatrendejä varmistaen, että toimittajien palvelujen hinta- ja laatutaso pysyy kilpailukykyisenä.

Määrittää suunnan ja tavoitteet kuntalaisen digitaalisille palveluille. Lopputulemana on hallitusti johdettu, yhdenmukaisesti toimiva ja ennakoitava 
palvelumalli.



JOHTAMISALUEIDEN KYVYKKYYKSILLÄ* 
VARMISTETAAN DIGITAALISTEN 
ASIAKASPALVELUJEN JATKUVA KEHITTYMINEN

KEHITTÄMINENKYSYNTÄ PALVELUT

STRATEGIA JA HALLINTO

TAVOITTEET, TULOSKORTIT JA 
OHJAUS

TOIMINTAMALLI JA TYÖKALUT OSAAMINEN, ROOLIT JA 
ORGANISAATIO

RISKIT, LAATU 
MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS JA 
EETTISYYS

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

HANKINTA JA OPTIMOINTI

KAUPALLISET OIKEUDET- JA 
TEKIJÄNOIKEUDET

HANKINTA, OSTAMINEN JA 
SOPIMUKSET

TOIMITTAJAYHTEISTYÖ JA 
SUORITUSTASON HALLINTA

TALOUSSUUNNITTELU JA –
SEURANTA

RESURSSIEN JA 
KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA

VAATIMUKSET JA 
TARKOITUKSENMUKAISUUS

PRIORISOINTI, SITOUTUMINEN JA 
KEHITYSJONO

SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN JA 
VALIDOINTI

KOULUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

HYÖTYJEN TOTEUTUMINEN

PALVELUINTEGRAATIO JA PALVELUIDEN 
LAADUN VARMISTAMINEN

PALVELUN JULKAISU JA 
TOIMINTAVALMIUS

PALVELUTUOTANTO JA AUTOMAATIO

TUKI JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE

JATKUVA KEHITTÄMINEN JA PALVELUN 
ELINKAAREN PÄÄTTÄMINEN

STRATEGINEN 
SUUNNITTELU

KOKONAIS-
ARKKITEHTUURI

PALVELU-
SUUNNITTELU

EKOSYSTEEMIEN 
KEHITTÄMINEN

INNOVAATIOT JA 
KONSEPTIT

KEHITYSSALKKU

DATA, ANALYTIIKKA 
JA INTEGRAATIOT

PALVELUSALKKU

*Business Technology Standard: https://btmalli.fi/

• Kyvykkyydet ovat tekemisiä, tehtäviä ja 
prosesseja, jotka sisältävät kaiken 
tekemisen digitaalisen 
asiakaspalvelujen kehittämiseksi ja 
tuottamiseksi.

• Kyvykkyydet ja osaamisalueet eivät 
suoraan liity organisaatiorakenteeseen. 
Samaa kyvykkyyttä voi olla tekemässä 
useampi henkilö tai tiimi.

• Toimintamallin käyttöönotossa on 
keskeistä varmistaa, että kaikkien 
kyvykkyyksien toteuttaminen on mallin 
käyttöönottavassa kaupungissa tai 
kunnassa vastuutettu. 

https://btmalli.fi/


JOHTAMISALUEENA KYSYNTÄ
Miten hallitsemme palveluille syntyviä tarpeita ja ohjaamme tarpeista 
syntyviä kehitysaihioita?



STRATEGINEN SUUNNITTELU PALVELUSUUNNITTELU INNOVAATIOT JA KONSEPTIT DATA, ANALYTIIKKA JA INTEGRAATIOT

KOKONAISARKKITEHTUURI EKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMINEN KEHITYSSALKKU PALVELUSALKKU

Kysynnän avainkyvykkyydet

KYSYNTÄ
TUNNISTA JA PRIORISOI TARPEET

■ Kysynnän johtamisalue vastaa digitaalisten asiakaspalvelujen 
kehittämisen ja asiakkaiden säännönmukaisesta sekä 
yhdenmukaisesta yhteistyöstä. 

■ Kysyntä edistää yhteisten palvelujen tehokasta käyttöä 
kuntatasolla ja ehdottaa palvelujen laajennuksia asiakkaiden 
hyödynnettäväksi.

■ Lopputuotoksena on priorisoituja ja hyvin kuvattuja 
kehitysaloitteita palvelukehityksen syötteeksi.



Kysyntäsalkku

NELJÄ SELKEÄÄ KANAVAA DIGITAALISTEN 
ASIAKASPALVELUIDEN KYSYNNÄLLE

PORTFOLIOTASO KYSYNTÄ

Ideat ja 

konseptit2
Tuotetaan ideoista konsepteja ja 
haastetaan digitaalisten 
asiakaspalvelujen nykytila

3 Lisäykset ja 

parannukset

Jatkokehitetään jo tuotannossa 
olevia digitaalisia asiakaspalveluja 
sekä niihin liittyviä ratkaisuja ja 
kyvykkyyksiä

4 Palvelu

muutokset

Pienimuotoisia, jatkuvia muutoksia 
tuotannossa oleviin digitaalisiin 
asiakaspalveluihin

Suunnitellaan merkittävimmät 
digitaaliset asiakaspalvelu-
kokonaisuudet ja niihin liittyvät 
strategisen tason tarpeet

1 Kyvykkyyksien 

suunnittelu

• Strategiset / kansalliset hankkeet ja projektit
• Kokonaisarkkitehtuuriohjaus
• Vuosi tms. pidemmän aikavälin suunnittelu
• Merkittävät uudet palvelut, joiden tavoite ja sisältö selkeää

• Teknologiamahdollisuuksien kokeilu ja pilotointi
• Nopeat tarpeet 
• Kuntalaisideoiden hyödyntäminen
• Uusien palvelumahdollisuuksien tutkiminen

• Esim. lakisääteiset muutokset
• Olemassa olevien palvelujen jatkuva kehittäminen ja 

hyötyjen kasvattaminen vastamaan 
toimintaympäristömuutoksia.

• Jokaiselle kanavalle on erilaiset käsittelyvaateet (esim. nopeus, määräystenmukaisuus)
• Aihioita voidaan ohjata kanavasta toiseen

• Palveluissa olevien tuotanto-ongelmien korjaaminen
• Käytön laajentumisen tukeminen



JOHTAMISALUEENA
KEHITTÄMINEN
Miten kehitämme tunnistetut tarpeet palveluiksi parhaalla tavalla?



KEHITTÄMINEN
HYÖDYNNÄ SOPIVINTA KEHITYSMALLIA

■ Kehittämisen johtamisalue varmistaa, että hyväksytyt ja työn alle 
otetut projekti- ja palvelukehitysaihiot rakennetaan 
asiakaslähtöisiksi digitaalisiksi asiakaspalveluiksi.

■ Kehitystä tehdään yhteisten projekti- ja palvelukehitysmallien 
mukaisesti.

■ Kehityksen lopputuotoksena on käyttöönottovalmis digitaalinen 
asiakaspalvelu tai sen osa.

VAATIMUKSET JA 
TARKOITUKSENMUKAISUUS

PRIORISOINTI, SITOUTUMINEN 
JA KEHITYSJONO

SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN 
JA VALIDOINTI

KOULUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO HYÖTYJEN TOTEUTUMINEN

Kehittämisen avainkyvykkyydet



Kehityssalkku

KOLME PÄÄASIALLISTA KEHITYSTAPAA*

KEHITTÄMINEN

• Toistuvia, palvelua ja/tai ratkaisua 
täydentäviä kehityssyklejä (tai 
sprinttejä)

• Loppuasiakaspalaute jokaisen 
täydennyksen jälkeen

• Aikaistaa liiketoimintahyötyjen 
kertymistä

P5 P6P0 P1 P2 P3 P4
Valmistelu Suunnittelu toteutus Validointi Julkaisu Käyttöön-

otto

Kehitysjono Nopeasyklinen, ketterä kehitysmalli

SprinttiSprinttiSprintti

2

Suunnittele, 

kehitä ja 

validoi

3
Kehitysjono

Portteihin perustuva 

projektimalli

Nopeasyklinen, 

ketterä kehitysmalli

Muutospyyntöihin 

perustuva 

kehittäminen

*Palveluja voidaan kehittää myös kolmen mallin hybridinä

1
• Edeltävän vaiheen tarkistus ennen 

seuraavaan siirtymistä. 
• Vaiheissa hyväksymiskriteerit ja hyväksyntä

• Pienempien muutoksien toteuttamista 
tuotannossa oleviin palvelujen

• Päätöksenteko operatiivisella tasolla



JOHTAMISALUEENA PALVELUT
Miten tuotamme kehitettyjä palveluja järkevästi ja häiriöttömästi? 



PALVELUT
TUOTA PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISESTI 
JA TEHOKKAASTI

■ Palveluiden johtamisalueen vastuulla on tuottaa 
toimintalähtöisiä digitaalisia asiakaspalveluja tehokkaasti ja 
samalla varmistaen niiden häiriötön toiminta.

■ Lopputulemana on asiakaslähtöiset, hyvin tuetut, 
kustannustehokkaat ja laadukkaat kuntalaisen digitaaliset 
asiakaspalvelut, jotka ovat helposti löydettävissä ja 
käytettävissä.

PALVELUINTEGRAATIO JA 
PALVELUIDEN LAADUN 
VARMISTAMINEN

PALVELUN JULKAISU JA 
TOIMINTAVALMIUS

PALVELUTUOTANTO JA 
AUTOMAATIO

TUKI, OHJAUS JA PALVELUT 
KÄYTTÄJILLE

JATKUVA KEHITTÄMINEN JA 
PALVELUN ELINKAAREN 
PÄÄTTÄMINEN

Palvelut, avainkyvykkyydet



Palvelusalkku

YKSI YHTEINEN TAPA HALLITA 
ASIAKASPALVELUJA TUOTANNOSSA

PALVELUT

Palveluintegraatio:
• Keskittyy palvelutuotannon optimointiin, harmonisointiin ja 

integrointiin monitoimittajaympäristössä
• Yhtenäistää palveluprosessit ja laadunvarmistuksen mahdollistaen 

paremman palvelukokemuksen ja pienemmät operatiiviset 
kustannukset.

• Asettaa palvelutuottajille yhtenäiset laatu- ja toimintakriteerit

1

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Palveluiden

Julkaisu

Palvelu-

tuotanto

Palvelu-

integraatio

Palvelu-

ohjaus ja 

- tuki
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DATA, ANALYTIIKKA JA INTEGRAATIOT

Palvelutuotanto:
• Varmistaa palveluiden tehokkaan toimituksen ilman keskeytyksiä. 

Palveluntoimittajat (sisäiset tai ulkoiset) ovat vastuussa 
ammattimaisesta palvelutoimituksesta.

Palveluohjaus- ja tuki:
• On vastuussa asiakkaiden päivittäisestä opastuksesta sekä 

palvelupyyntöjen ja palveluun liittyvien ongelmien 
ratkaisemisesta. 

• Toimii keskitettynä yhteydenottopisteenä palvelun 
käyttäjille. Ohjaa tarvittaessa kontaktit eteenpäin



PROJEKTISUUNNITELMA

Mallipohja

(Vaihtoehtoinen word-pohja löytyy intrassa)

Projektisuunnitelmassa kannattaa hyödyntää P2-päätöksen tueksi tehtävää 

projektiehdotusta, jossa osin sama sisältö



Sisältö
1. Johdanto

2. Tausta ja tavoitteet

3. Rajaukset, riippuvuudet ja tuotokset

4. Projektin roolit ja organisaatio

5. Projektin aikataulu

6. Tehtävät ja työmäärät

7. Riskiarvio

LIITTEET

Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelma

Viestintäsuunnitelma



1. Johdanto
[Lyhyt yleinen kuvaus

• nykytilanteesta ja

• projektin taustasta

• muutoksen tarpeista.]



2. Tausta ja tavoitteet
Projektin hyötytavoitteet

• [Lyhyt kuvaus hyödyistä, jotka liittyvät projektin lopputulokseen. ]

Lopullisten hyötytavoitteiden arviointi

• [Kuvaile, miten hyötyjen jälkiarviointi tullaan suorittamaan. Jälkiarvioinnin tarkoituksena on selvittää, saavutettiinko 

alun perin projektille asetetut hyötytavoitteet. Projektin jälkiarvioinnin suorittamisen edellytys on, että projektin 

hyötytavoitteet on asettamisen aikana määritelty mitattavina tavoitteina. Jälkiarviointi voidaan suorittaa, kun tietty 

aika (tyypillisesti 6–12 kk) on kulunut projektin lopetuksesta ja hyödyt ovat voineet toteutua.]



3. Rajaukset, riippuvuudet ja 

tuotokset
Edellytykset/riippuvuudet

• [Listaa projektin edellytykset, jotka täytyy olla tehtynä tai saatavilla, jotta projektityö voidaan aloittaa, esim. 

lainsäädäntö vaatimukset sisältövastaavan/lakimiehen kanssa tai toisen projektin valmistuminen.>

Tuotokset

• [Kuvaa projektin tuotos]

Projektin kriittisin tavoite

• [Kuvaa, mikä on projektin kaikkien kriittisin tavoite; aikataulu, laajuus ja laatu vai budjetti tai henkilöresurssit. 

Kriittisin tavoite asettaa suuntaviivat projektin ohjauksellle ja muutoshallinnalle.]



2. Tausta ja tavoitteet
Projektin hyötytavoitteet

• [Lyhyt kuvaus hyödyistä, jotka liittyvät projektin lopputulokseen. ]

Lopullisten hyötytavoitteiden arviointi

• [Kuvaile, miten hyötyjen jälkiarviointi tullaan suorittamaan. Jälkiarvioinnin tarkoituksena on selvittää, saavutettiinko 

alun perin projektille asetetut hyötytavoitteet. Projektin jälkiarvioinnin suorittamisen edellytys on, että projektin 

hyötytavoitteet on asettamisen aikana määritelty mitattavina tavoitteina. Jälkiarviointi voidaan suorittaa, kun tietty 

aika (tyypillisesti 6–12 kk) on kulunut projektin lopetuksesta ja hyödyt ovat voineet toteutua.]



Projektin roolit ja organisaatio
[kuvaa projektin roolit ja organisaatio]



Projektin aikataulu
[kuvaa projektin roolit ja organisaatio]



Tehtävät ja työmäärät 
[kuvaa projektin tehtävät ja niiden työmäärä, erottele sisäinen ja ulkoinen työ]



7. Riskiarvio
[kuvaa projektin pääriskit ja hallintakeinot]

1.

2.

3.

T
o
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n
n
ä
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s

Vaikutus

Riskikartta

Riskin 
tunniste 
(ID)

Riskin nimi Riskin seurauksen 
vaikutus

Riskin hallintakeino Todennäköisyys 
(T)

Vaikutu
s 
(V) 

Yhteensä

[riskin lyhyt kuvaus] [riskin toteutumisesta 
seuraava vaikutus]

[kuvaa miten riski pyritään 
hallitsemaan]

[1= erittäin
epätodennäköine

n –
5 =erittäin 

todennäköinen]

[1= 
pieni –

5 
=suuri]

[T*V]


