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1 Johdanto 

Projektitoiminta on moniulotteinen, jatkuvasti muuttuva pelikenttä, jonka hallinnan 

onnistuminen on riippuvainen paitsi projektipäällikön ja -ryhmän taidoista myös hallinnan 

mahdollistavista työkaluista. Projektinhallinta koostuu useista osa-alueista, joilla on 

jokaisella painopisteensä, mutta jotka linkittyvät tiukasti toisiinsa. Epäonnistuminen yhden 

osa-alueen hallinnassa voi johtaa koko projektinhallinnan epäonnistumiseen. Varsinkin 

ohjelmistotuotannossa epäonnistumiset ovat arkipäivää. Onnistumisen varmistamiseksi on 

markkinoilla tarjolla lukuisia erilaisia ohjelmistoja, jotka ovat erikoistuneet ratkaisemaan 

yksittäisiä tai useampia projektinhallinnan osa-alueita, mutta eivät tarjoa tukea kaikille 

projektinhallinnan tarpeille. 

Nest on Ixonos Oyj:n omiin tarpeisiinsa kehittämä virtualisoitu 

projektinhallintajärjestelmä, joka on koottu useista yleisesti käytetyistä avoimen 

lähdekoodin projektinhallintaohjelmistoista. Järjestelmästä on pyritty kehittämään 

projektinhallinnan ympäristö, joka on nopeasti käyttöönotettavissa ja skaalautuu kattavasti 

erilaisten projektien tarpeisiin. Ohjelmistojen välille on luotu integraatiorajapintoja 

tarjoamaan tuki ohjelmistojen yhteiskäytölle. Tarkoituksena on ollut tukea samalla eri 

prosessimalleja ja ottaa huomioon myös yleisiä laatustandardien asettamia vaatimuksia. 

Nestin nykyinen versio on 1.1, ja sen kehitys on melko aluillaan. Käytännön kokemusta ei 

ole vielä paljon saatavilla ja järjestelmän laadullinen kypsyystaso vaatii parannuksia. 

Tämän tutkielman tarkoitus on löytää jatkokehitykselle suunta vertailemalla empiirisen 

tiedon puuttuessa järjestelmän nykyisen version toiminnallisuutta teoriasta muodostettuihin 

projektinhallinnan tarpeisiin. Pyrkimyksenä on määrittää konkreettisia parannuksia, joilla 

tuotteen kypsyystasoa voidaan kohottaa selkeästi. 

Tutkielmassa pyritään antamaan mahdollisimman tarkka kuva projektinhallinnasta koko 

laajuudessaan ja Nestin tarjoamista ratkaisuista projektinhallinnan toteuttamiseksi. Nestin 

jatkokehitystarpeet lähitulevaisuudessa nähdään koskevan koko projektinhallintaa, joten 

tutkielmaa ei lähdetä rajaamaan yksittäisiin projektinhallinnan osa-alueisiin. Johdannon 

lisäksi tutkielma on jaettu kahdeksaan lukuun. 
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Luvussa 2 käydään läpi erilaisia projektin määritelmiä sekä projektiin liittyviä käsitteitä. 

Luku pyrkii selventämään projektimuotoisen toiminnan luonnetta ja toimintaympäristöä, 

jotta siihen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita olisi helpompi ymmärtää. Toisessa 

luvussa esitellään myös yleisimpiä prosessimalleja sekä mallien kehitykseen liittyviä 

näkökulmia. 

Luku 3 keskittyy projektinhallinnan ja sen osa-alueiden esittelyyn. Koska projektinhallinta 

on tutkielman yksi päälähtökohdista, pyritään muodostamaan siitä mahdollisimman kattava 

kuva. Osa-alueiden ohessa esitellään myös niihin liittyviä työkaluja. 

Luvun 4 tarkoitus on selventää lyhyesti avoimen lähdekoodin käsitettä ja sen 

lisenssimalleja. Lisäksi luvussa käydään läpi, millaista hyötyä voidaan saavuttaa 

valitsemalla ohjelmistoprojektin työkaluiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. 

Luku 5 esittelee teoreettiselta pohjalta kahta tutkielman sisältöön keskeisesti liittyvää 

teknistä näkökulmaa: ohjelmistojen välistä integraatiota ja järjestelmän virtualisointia. 

Integraatioiden osalta luku pyrkii selvittämään, mitä tasoja niistä voidaan tunnistaa ja 

millaisia odotuksia niille asetetaan. Virtualisoinnin osalta esitellään lyhyesti sen 

tarkoitusta, ja mitä hyötyjä virtualisoinnilla saavutetaan. 

Luvussa 6 esitellään korkealla tasolla Nest-järjestelmän rakennetta ja yleisellä tasolla 

järjestelmään integroituja palveluja sekä projektinhallinnan työkaluja. Luvussa esitellään 

myös järjestelmälle asetetut tavoitteet. 

Luku 7 esittelee, miten projektinhallinnan eri osa-alueet on pyritty ratkaisemaan Nest-

järjestelmän avulla. Projektinhallinnan osa-alueita käsitellään kolmannessa luvussa 

esitellyn määrittelyn pohjalta.  

Luku 8 vertailee Nestin toiminnallisuutta järjestelmälle asetettuihin tavoitteisiin, 

teoriapohjaisesti johdettuihin projektinhallinnan tarpeisiin sekä luvussa 6 esitettyihin 

integraatiotasoihin. Luvussa pyritään analysoimaan, miten hyvin Nest kattaa tällä hetkellä 

projektinhallinnan tarpeet, ja millaisia puutteita järjestelmästä vielä löytyy. Analysoinnin 



 3 

jälkeen pyritään vielä määrittämään konkreettisia jatkokehityksen tarpeita sekä ratkaisuja 

löydettyjen puutteiden korjaamiseksi. 

Luvussa 9 kootaan lyhyesti yhteen, mitä tutkielmassa käsiteltiin, ja millaisiin tuloksiin 

päästiin. Lisäksi esitetään, miten Nestin käyttöä voisi jatkossa tutkia. 
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2 Ohjelmistoprojektit 

Projektien käyttö on yleistynyt yritysten, julkishallinnon ja yhdistysten toiminnassa. 

Projektimuotoinen toiminta on havaittu erittäin tehokkaaksi keinoksi toteuttaa 

suunniteltuun päämäärään tähtääviä, kertaluonteisia työkokonaisuuksia, joten sen 

ympärille on syntynyt oma liiketoimintamuotonsa eli projektiliiketoiminta. [4, s. 7] Tässä 

luvussa esitellään projektitoiminnan eri ulottuvuuksia lähtien liikkeelle projekti-käsitteen 

määritelmästä ja projektin sisällön määrittävistä tavoitteista. Luvun loppu keskittyy 

selvittämään prosessien merkitystä projektitoiminnan tukena ja niiden jatkuvaa kehitystä. 

2.1 Projektin määritelmä 

Projektia on vaikea määritellä eksaktisti, joten määritelmiä löytyy useita erilaisia riippuen 

tarkastelunäkökulmasta ja -syvyydestä. Yhden määritelmän mukaan toiminta voi olla 

projektimuotoista, kun taas toinen määritelmä rajaa sen tiukasti käsitteen ulkopuolelle. 

PMI1:n määritelmän mukaan projekti on väliaikainen pyrkimys ainutkertaisen tuotteen, 

palvelun tai lopputuloksen luomiseksi. Avaintekijöitä on kolme: väliaikaisuus, 

ainutkertaiset tuotokset ja jatkuvasti kehittyvä toteutus. Väliaikaisuudella tarkoitetaan, että 

projekti on ajallisesti rajattu: sillä on suunniteltu alku ja loppu. Ainutkertaiset tuotokset 

erottavat projektityön operatiivisesta työstä, jossa pyrkimyksenä on tuottaa toistuvasti sama 

lopputulos. Jatkuvasti kehittyvä toteutus tarkoittaa projektin sisäistä oppimista ja kehitystä, 

jonka myötä esimerkiksi lopputulos tarkentuu läpi projektin elinkaaren ja projektiryhmän 

työteho paranee. [62, s. 5-7] Määritelmä jättää tulkinnalle paljon vapauksia, sillä se jättää 

ottamatta kantaa työn tekijään, asiakkaaseen, resursseihin tai työmenetelmiin. 

IPMA:n2 tulkinta on, että projekti on ajallisesti ja kustannuksiltaan rajattu työsuoritus, jolla 

toteutetaan liiketoiminnan määrittelemät tuotokset laatustandardien ja -vaatimusten 

mukaisesti. [36, s. 13] IPMA sitoo laatustandardien kautta mukaan yleisesti hyväksytyt 

                                                 

1  PMI eli Project Management Institute on Yhdysvalloissa vuonna 1969 perustettu ammattimaiseen 
projektinhallintaan keskittyvä yhdistys. Yhdistyksellä on 260 000 jäsentä 171:ssä maassa. [63] 

2  IPMA eli International Project Management Association on Euroopassa vuonna 1965 perustettu 
projektinhallintaan keskittyvä yhdistys, jolla on 40000 jäsentä lähes 40 maassa. [37] 



 5 

työkalut ja menetelmät mukaan projektin määritelmään. Lisäksi se huomioi erityisesti 

liiketoiminnan merkityksen toiminnan taustalla sekä resursseihin liittyvän rajallisuuden. 

Haikalan ja Märijärven mukaan useimmissa projektityön oppikirjoissa nähdään projekti 

kertaluonteisena tehtävänä, jolla on ennaltamäärätyt resurssit sekä organisaatio, ja joka 

toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaan. [25, s. 225] Tästä näkökulmasta katsoen 

projekti on työtä, jonka toteuttamiseksi luodaan suunnitelmat, kootaan resurssit ja 

määritetään tekijät. Suunnitellusti toteutettu tekeminen on määritelmän kannalta 

merkityksellistä, mutta sen lopputulokselle ei aseteta vaatimuksia tai rajauksia. 

Teoksessaan Projektihallinnan käsikirja Risto Pelin määrittelee projektitoiminnan 

johtamisjärjestelmänä, jossa on projektiorganisatoriset käskysuhteet eli projektin 

onnistumisesta on yksin vastuussa projektipäällikkö, joka ohjaa projektityöntekijöiden 

toimintaa ja resurssien käyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektilla on aina joko 

sisäinen tai ulkoinen asiakas, sen toteutus on suunniteltua sekä suunnittelun ja ohjauksen 

apuna käytetään tehokkaita työmenetelmiä. [58, s. 31-32] Pelinin määritelmä korostaa näin 

projektin ohjauksen ja liiketoiminnan merkitystä, mutta jättää samalla työn ja tuotteen 

toissijaisiksi projektitoiminnan osalta. 

CMMI3:n määritelmän mukaan projekti on hallittu toisiinsa liittyvien resurssien joukko, 

joka toimittaa yhden tai useamman tuotteen asiakkaalle tai loppukäyttäjälle. Projektilla on 

määritelty alku ja loppu, sekä tavallisesti sen toiminta on suunniteltua. Projekti voi myös 

koostua toisista projekteista. [12, s. 625] CMMI:n määritelmä näkee projektin ensisijaisesti 

resurssien joukkona ja toteutettuna tuotteena. Läpivientiin vaaditulla työllä ei vastaavasti 

ole olennaista merkitystä projektin määrittelyn kannalta. 

Artto, Martinsuo ja Kujala esittävät projektien tarkasteluun kolme rinnakkaista 

näkökulmaa [4, s. 24-26]: 

                                                 

3 CMMI (Capability Maturity Model Integration) eli ns. yhdistetty kyvykkyyden kypsyysmalli on SEI:n 
kehittämä prosessinarvioinnin ja -kehityksen malli. SEI eli Carnegie Mellon Software Engineering 
Institute on ohjelmistotuotannon tutkimukseen ja kehitykseen keskittynyt pittsburghilaisen Carnegie 
Mellon -yliopiston laitos, jota rahoittaa Pennsylvanian osavaltion lisäksi muun muassa Yhdysvaltain 
puolustusministeriö. [8, s. 5-7][9] 
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• Projekti nähdään väliaikaisena organisaationa, mikä korostaa tekijöiden osuutta ja 

vastuuta projektin onnistumisessa. Olennaista on, että projektin toteutuksesta 

vastaa siihen kyseisellä hetkellä parhaiten soveltuva väliaikainen tekijäjoukko. 

• Projekti nähdään tuote- ja työrakenteena, mikä määrittelee projektin lopputuotteen 

tai sitä tuottamiseen vaadittavan työn kautta. Työ voidaan osittaa pienemmiksi ja 

paremmin hallittaviksi kokonaisuuksiksi sekä kuvata hierarkkisena 

tuoterakenteena. 

• Projekti nähdään tehtävinä tai vaiheistettuna prosessina, minkä mukaan projektia 

hallitaan tehtävien ja vaiheiden sekä näiden välisiä järjestyksiä koskevien 

riippuvuuksien kautta. 

Teoksessaan Projektiliiketoiminta Artto, Martinsuo ja Kujala käyttävät projektista laajasti 

hyväksyttyä määritelmää [4, s. 26]: 

”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävää, monimutkaisten ja toisiinsa 

liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu 

ainutkertainen kokonaisuus.” 

Tämän mukaan toiminnan määrittää projektimuotoiseksi seuraavat ominaisuudet [4, s. 26-

27]: 

• Päämäärälähtöisyys: Projektin päämäärä on tulevaisuuden tila, johon toteutus 

tähtää. Päämäärä määrittää projektin tarkoituksen sekä toteutettavan muutoksen 

sekä toimii pohjana projektin konkreettisten tavoitteiden eli laadun, aikataulun, 

kustannusten ja laajuuden määrittelylle. 

• Ainutkertaisuus: Jokainen projekti on kertaluonteinen ja eroaa muista projekteista 

joko tavoitteiltaan, toteutustavaltaan, vaatimuksiltaan tai olosuhteiltaan. 

• Monimutkaisuus: Tehtävät vaativat toteutukseltaan erityisosaamista, ja ne eivät 

tavallisesti ole ennakoitavia tai toistuvia. 

• Toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama kokonaisuus: Työtä käytetään 

elementtinä määrittelemään tehtävät ja niiden toteutusjärjestys. 
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• Rajattu aikataulu: Tavoitteiden saavuttamiselle asetetaan alkamis- ja 

päättymisajankohdat. 

• Rajatut kustannukset: Tavoitteiden saavuttamiselle asetetaan budjetti sisältäen 

käytettävissä olevat resurssit, joihin lukeutuu muun muassa henkilötyö ja raha.  

• Rajattu laajuus: Toiminnan tavoitteena on saavuttaa päämäärän mukainen muutos. 

Esimerkiksi tuoteprojekteissa laajuus määrittyy tuotteelle asetetuista teknisistä ja 

toiminnallisista vaatimuksista. 

Tässä tutkielmassa ohjelmistoprojekti-termillä tarkoitetaan Arton, Martinsuon ja Kujalan 

käyttämän määritelmän mukaista projektia, jonka toimintaympäristö ja päämäärä liittyvät 

ohjelmistotuotantoon. Ohjelmistotuotanto (engl. software engineering) voidaan nähdä 

työnä, jonka tavoitteena on tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaisia ohjelmistoja 

suunnitellussa aikataulussa suunnitelluin kustannuksin. [25, s. 16] 

2.2 Projektin tavoitteet 

Projektilla on neljä päätavoitetta: laajuus, aika, kustannus ja laatu. Näistä kolme 

ensimmäistä johdetaan suoraan projektin päämäärästä. Viimeinen eli laatu, joka kuvaa 

projektin kykyä selviytyä tavoitteistaan, muodostuu kolmen muun tavoitteen keskinäisestä 

tasapainosta. [62, s. 8] 

Laajuus kuvaa projektin lopputuloksena syntyvää tuotetta ja siihen liittyviä piirteitä kuten 

esimerkiksi tuotetta koskeva laatu, ominaisuudet, monimutkaisuus, käytettävyys, 

muunneltavuus, ylläpidettävyys ja virheiden määrä. Laajuustavoite johdetaan projektin 

teknisistä, toiminnallisista ja laadullisista vaatimuksista. Aikatavoite on projektille asetettu 

ajallinen rajaus päämääränsä saavuttamisessa. Kustannustavoitteella rajataan projektin 

käytössä olevat resurssit, ja siihen sisältyy liiketoiminnan tuottotavoite. Tuottotavoite 

muodostuu asiakkaan tuotteen kehityksestä maksamasta palkkiosta, joka määräytyy sen 

tuotteesta saamansa hyödyn mukaan. [4, s. 31-34] Viimeinen tavoite, laatu, muodostuu 

muiden tavoitteiden tasapainosta. Sillä tarkoitetaan projektin sisäistä laatua eli kuinka 

hyvin projekti kykenee toteuttamaan vaaditun tuotteen asetetussa aikataulussa ja 

budjetissa. [62, s. 8] 
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Tavoitteiden välinen suhde kuvataan usein tasapainotetulla kolmiolla, jonka kulmia 

esittävät aika, laajuus sekä kustannus, ja jonka sisällön muodostaa laatu. Tämä nk. 

projektikolmio on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 1), johon on myös sisällytetty kolmen 

nelikulmion ketjuna kustannustavoitteeseen liittyvän tuottotavoitteen muodostuminen. [4, 

s. 31-34] Projektikolmio kuvaa tavoitteiden saavuttamisen haastetta ja siihen liittyviä 

kompromisseja. Kolmiota kutsutaankin toisinaan nimellä kompromissikolmio. Yhden 

tavoitteen muuttaminen vaikuttaa vähintään yhteen muuhunkin tavoitteeseen. Esimerkiksi 

tuotteen laajuutta kasvatettaessa joudutaan kasvattamaan myös joko aikaa, kustannusta tai 

jopa molempia, jotta tavoitteet pysyisivät keskenään tasapainossa. Vastaavasti aikataulun 

kiristäminen vaatii kustannuksien kasvattamista tai vaihtoehtoisesti tuotteen 

ominaisuuksien vähentämistä. [47, s. 126-127] 

 

Kuva 1. Projektin tavoitteet ja tuottotavoitteet 

Projektin päämäärään ja tavoitteisiin vaikuttavat suoraan eri sidosryhmien tarpeet ja 

odotukset. Sidosryhmiin luetaan kaikki osapuolet, joihin projekti vaikuttaa, tai jotka 

vaikuttavat projektiin. Tällaisia ovat esimerkiksi projektin asiakas, oman yhtiön 

liiketoimista ja markkinoinnista vastaavat tahot, projektin henkilöstö sekä alihankintana 

tuotteen komponentteja toimittava yhtiö. Vaikka päämäärä johdetaan pitkälti asiakkaan 

tarpeista, on muillakin osapuolilla mahdollisia vaatimuksia, toiveita tai odotuksia koskien 
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projektin läpivientiä tai tuotoksia, mikä on otettava huomioon projektin suunnittelussa. [4, 

s. 35-36] 

2.3 Prosessit 

Aikataulun ja resurssien rajallisuus pakottaa projektit priorisoimaan tehtäviään ja 

tehostamaan näiden suoritusta päämääränsä saavuttamiseksi. Toiminnan optimoimiseksi 

sovelletaan tavallisesti tarkasti suunniteltuja prosesseja, joiden tavoitteena on poistaa 

kaikki sellainen asiakkaalle lisäarvoa tuottamaton työ. [25, s. 200] Tämän luvun 

tarkoituksena on selvittää, mitä prosessit ovat, miten niitä käytännössä hyödynnetään ja 

millä tavalla ne syntyvät. 

2.3.1 Prosessin määritelmä 

CMMI:n määritelmän mukaan prosessi on tiettyyn alueeseen liittyvien käytäntöjen joukko, 

jonka toteutuksella saavutetaan ne tavoitteet, joita pidetään tärkeinä huomattavan 

parannuksen tuottamiseksi kyseisellä alueella. [12, s. 622-623] PMI määrittelee prosessin 

yhteenliittyvien toimenpiteiden ja harjoitteiden joukkona, jonka suorituksella saavutetaan 

aiemmin määritelty tuotteiden, tulosten tai palveluiden joukko. [62, s. 38] Molempien 

määritelmien mukaan prosessi rakentuu suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen 

pohjautuvista toimenpiteistä. PMI:n määritelmä rajaa konkreettisemmin prosessin 

lopputuloksen kokonaisuudeksi, kun taas CMMI jättää lopputuloksen avoimeksi, kunhan 

se vie projektia kohti tämän tavoitteita. Määritelmiin sisältyy myös yksi merkittävä, 

implisiittinen prosessin piirre: Prosessin muodostavien toimenpiteiden keskinäiselle 

suhteelle ei varsinaisesti esitetä muita vaatimuksia kuin yhteenliittyminen, jolloin prosessi-

käsite voidaan laajentaa yksittäisestä toimenpidejoukosta koskemaan useamman 

toimenpidejoukon ryhmää. Näin ollen prosessi voi sisältää prosesseja tai olla osa toista 

prosessia. 

PMI jakaa projektin prosessit kahteen luokkaan: projektinhallintakeskeisiin ja 

tuotekeskeisiin prosesseihin. Projektinhallintaprosesseilla ohjataan projektia koko tämän 

elinkaaren ajan. Tällaisia ovat projektin käynnistykseen, suunnitteluun, toteutukseen, 
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hallintaan ja seurantaan sekä päättämiseen liittyvät prosessit. [62, s. 37-38] Tuotekeskeiset 

prosessit pohjautuvat tuotosten elinkaareen, ja ne johdetaan valittaessa tuotoksille 

ominaista toteutustapaa ja ositettaessa näiden elinkaari vaiheiksi. Elinkaaren rakenne 

vaihtelee hyvin yksilöllisesti, joten tuotekeskeisestä prosessista ei voi esittää yleispätevää 

kuvausta. [62, s. 19-22] PMI:n luokkajaon ymmärtämiseksi on syytä huomata, että koska 

projektin ja tuotosten elinkaaren rakenne eriävät toisistaan, ovat myös niitä koskevat 

prosessit erilaiset. Onnistuneesti kehitetyn ohjelmiston elinkaari alkaa kehityksen 

käynnistyessä ja päättyy ohjelmiston käytön lopettamisen myötä. Vastaavasti 

ohjelmistoprojektin elinkaari alkaa tavallisesti sen määrittelyn käynnistyessä ja päättyy, 

kun tavoitteet on saavutettu. [25, s. 35-42] Projektien elinkaaret ovat tavallisesti 

samankaltaisia, mutta tuotosten elinkaaret vaihtelevat paljon johtuen esimerkiksi siitä, 

onko tavoitteena kehittää varsinaisia tuotteita, palveluita vai muita lopputuloksia. Projektin 

ainutkertaisuuden vuoksi tavoitteiden saavuttamiseen ei ole olemassa yleispäteviä 

prosesseja, vaan ne on valittava ja muokattava projektille sopiviksi tapauskohtaisesti ottaen 

huomioon tuotteen, sidosryhmien ja organisaation vaatimukset. [62, s. 19-22, 37-38] 

Alfonso Fuggetta määrittelee ohjelmistoprosesseja koskevassa artikkelissaan 

ohjelmistoprosessi-termin seuraavalla tavalla [24]: 

Ohjelmistoprosessi voidaan määrittää koherenttina kokoelmana sääntöjä, 

organisaatiorakenteita, teknologioita, toimintatapoja ja teennöksiä (engl. artifact), joita 

tarvitaan ohjelmistotuotteen luonnissa, kehityksessä, käyttöönotossa ja ylläpidossa. 

Fuggatton määritelmä laajentaa prosessin käsittämään koko ohjelmistokehitystä ja kaikkia 

siihen liittyviä välttämättömiä, projektin ulkopuolisiakin, tekijöitä. Perusteena hän esittää, 

että ilman eri teknologioita, metodologioita, organisaatiorakenteita ja markkinointia, 

kehitys ei ole taloudellisesti kannattavaa. Teknologioiden ja työkalujen tarkoitus on lisätä 

kannattavuutta tehostamalla ja helpottamalla työntekoa. Työkalujen tehokasta 

hyödyntämistä varten tarvitaan edelleen metodologioita ja sääntöjä. Työntekijöiden 

ohjaaminen ja koordinointi edellyttävät organisaatiorakenteita. Lisäksi markkinointi ja 

myynti ovat välttämättömiä liiketoiminnan osa-alueita. [24] 



 11 

Tässä tutkielmassa prosessi-käsitteellä kuvataan PMI:n ja CMMI:n määritelmien kaltaisia 

prosesseja. Laajuudeltaan ne rajoittuvat lähinnä projektin sisäisiin toimenpideketjuihin ja 

voivat kuvata kontekstista riippuen projektin elinkaariprosessia (esim. vesiputousmalli), 

sen yksittäistä osa-aluetta (esim. laadunvarmistusprosessi) tai vieläkin pienempää 

toimenpidesarjaa (esim. virheenkorjausprosessi). 

2.3.2 Prosessimallit 

Prosessimallit eli vaihejakomallit jakavat ohjelmistokehityksen elinkaaren vaiheisiin. 

Malleista räätälöidään projektille prosessit, joilla linjataan toiminnan suuntaviivat ja 

metodologiat. [62, s. 19-22, 37-38] Tällä pyritään minimoimaan kehitykseen liittyviä 

riskejä, vähentämään toiminnan päällekkäisyyksiä sekä lisäämään toiminnan tehokkuutta. 

Laajempana päämääränä on kustannusten laskeminen, kehitystyön ja tuotteiden 

markkinoillesaannin keston lyhentäminen, kehitettävien järjestelmien laadun 

parantaminen, sidosryhmien välisen yhteistyön parantaminen sekä projektin hallinnan 

helpottaminen. [51, s. 57-58] Prosessimalli valitaan projektin sekä organisaation tarpeiden 

mukaisesti. [12, s. 312-313] 

Prosessimalleista tunnetuin lienee Winston W. Roycen vuonna 1970 esittelemä 

vesiputousmalli, joka on toiminut pohjana erilaisille muunnelmille. Oheisessa kuvassa 

(Kuva 2) on esitetty tästä iteratiivinen versio. Tämä malli jakaa kehitystyön seitsemään 

vaiheeseen, joiden välillä voidaan paitsi siirtyä eteenpäin seuraavaan vaiheeseen myös 

tarvittaessa palata takaisin edelliseen, mikäli on välttämätöntä tarkentaa edellisen vaiheen 

työn tuloksia. [68] Vaiheet voidaan karkeasti jakaa viiteen ryhmään: määrittely, 

suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto. Näistä vaiheista ainakin määrittely, 

suunnittelu ja toteutus ovat usein tunnistettavissa myös muista vesiputousmallista 

johdetuista malleista kuten protoilu, evolutiivinen protoilu, spiraali ja inkrementaalinen 

malli. [25, s. 36-48] Vesiputousmalli soveltuu parhaiten projekteihin, joissa vaatimukset 

ovat selkeät heti projektin alussa, projektin sisältö pysyy muuttumattomana sekä 

systeemitestauksesta vastaavat henkilöt toimivat itsenäisenä ryhmänä erillään 

toteutuksesta. Siitä johdetut mallit vastaavasti pyrkivät mahdollistamaan nopeamman 

reagoinnin muutoksiin ja löytämään suunnitteluvirheet aikaisemmassa vaiheessa säilyttäen 
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kuitenkin samalla painoarvon kehitystyön suunnitelmallisuudessa ja tarkasti ohjatussa 

laadunhallinnassa. [67] 

 

Kuva 2. Vesiputousmallin iteratiivinen versio 

Ensimmäiset ketterät prosessimallit tai menetelmät esiteltiin 1990-luvun alkupuolella. 

Vesiputousmallin ja siitä johdettujen mallien ongelmaksi oli koettu mallien 

joustamattomuus projektien sisällön muuttuessa. Mallien kaavamainen rakenne teki 

mahdottomaksi nopean reagoinnin vaatimusten muutoksiin, mikä heikensi projektien 

tehokkuutta ja näin lisäsi projektien epäonnistumisia. Ohjelmistoliiketoiminnan muuttuessa 

yhä enemmän suuntaan, jossa projektin tavoitetta ja vaatimuksia joudutaan tarkentamaan 

koko projektin elinkaaren ajan, jouduttiin projektin perusarvot arvioimaan uudestaan. 

Vuonna 2001 joukko ketterien prosessimallien kehittäjiä julkaisi manifestin, jossa he 

sitoutuivat painottamaan projekteissaan yksilöiden ja näiden vuorovaikutusta, ohjelmiston 

toimivuutta, asiakasyhteistyötä sekä nopeaa reagointia uusiin tilanteisiin. Manifestin tarkka 

sisältö on esitetty liitteessä (Liite 2). Ketterien mallien oletuksena on, ettei 

ohjelmistokehitysprosessista voi luoda yleiskäyttöistä mallia, joka soveltuu sellaisenaan 

projektista toiseen. Tehtävien ja algoritmien määrittäminen täsmällisesti sekä tulosten 

tarkka mittaaminen nähdään mahdottomana, sillä projektit elävät jatkuvaa muutosta. 

Tarkan suunnitelmallisuuden ja raskaan dokumentoinnin sijaan ketterillä malleilla pyritään 
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mieltämään ohjelmistokehitys empiirisenä prosessina ja korostamaan sen toimintatapoina 

lyhyitä kehitysiteraatioita, jatkuvaa testausta, projektitiimien itseohjautuvuutta, jatkuvaa 

yhteistyötä sekä jatkuvaa lyhyen aikavälin uudelleensuunnittelua. Tunnettuja ketteriä 

menetelmiä ovat muun muassa XP (eXtreme Programming) ja Scrum. [28] Oheisessa 

kuvassa (Kuva 3) on esitetty Scrumin prosessimalli kaaviokuvana. Scrum käyttää lyhyitä 

2-4 viikon kehitysiteraatioita (engl. sprint), joiden lopputuotoksena toteutetaan 

kehitettävästä tuotteesta vaatimuksien mukainen, toimiva versio. Scrum-mallissa tuotteen 

kaikki toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet kirjataan tuotteen työlistaan (engl. product 

backlog), josta kehitysiteraatiota suunnitellessa valitaan iteraation työlistalle (engl. sprint 

backlog) iteraatiossa toteuttavat toiminnallisuudet. Vaatimusten muutokset ovat 

mahdollisia koko ajan, ja muutoksiin reagoidaan viimeistään seuraavaa iteraatiota 

suunnitellessa. Iteraation sisällä tekemistä seurataan ja suunnitellaan päivä kerrallaan. [69] 

 

Kuva 3. Scrum-prosessimalli 

2.3.3 Prosessit ja laatu 

Laatu nähdään tavallisesti tuotteen kykynä täyttää käyttäjänsä tarpeet ja odotukset. Laatu 

on subjektiivinen käsite, sillä se on riippuvainen käyttäjästä ja käyttöympäristöstä. Laatua 

voidaan tarkastella kaksiosaisena – tuotteen ja toiminnan laatu voidaan erottaa toisistaan. 
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Tuotteen laatu muodostuu käyttäjän odotuksista suhteessa tuotteen ominaisuuksiin. 

Toiminnan laatu vastaavasti kuvaa, miten hyvin projekti saavuttaa tavoitteensa. Nykyisen 

ajattelun mukaan tuotteen laatuun voidaan vaikuttaa parhaiten kehittämällä toiminnan 

laatua. Laadun asettaminen tuotekehityksen tavoitteeksi vaatii, että se muutetaan 

mitattaviksi ominaisuuksiksi. [25, s. 48] 

Miten toiminnan kehittäminen vaikuttaa tuotteen laatuun? SEI:n näkemyksen mukaan 

yritys voi kehittää liiketoimintaansa useiden ulottuvuuksien kautta. Ulottuvuuksista kolme 

on kuitenkin kriittisiä: ihmiset, toimintamenetelmät ja metodit sekä työkalut ja välineet. 

Nämä kolme ulottuvuutta yhdistetään toisiinsa prosesseilla, joilla luodaan yrityksen tavat 

muun muassa harjoittaa liiketoimintaansa, oppia tekemisestään edelleen kehittääkseen sitä 

sekä hyödyntää resurssejaan. Kehittämällä prosessia jatkuvasti voidaan tehokkaammin 

reagoida liiketoiminnan ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, maksimoida projektin 

tuottavuus ja laatu, minimoida kehitykseen kuluva aika sekä luoda tarkempi aikataulu ja 

budjetti. [12, s. 4-5] Suunniteltua, järjestelmällistä ja dokumentoitua yrityksen sisäistä 

laadunhallintaa kutsutaan nimellä kokonaislaadun hallinta (engl. Total Quality 

Management, TQM). Sen perusajatuksia ovat [4, s. 229]: 

• Koko yrityksen johdon on sitouduttava laatuajatteluun. 

• Yrityksen kannattaa tunnistaa laatuongelmat, kohdistaa niiden poistoon riittävästi 

resursseja riittävän ajoissa. 

• Yrityksen kannattaa tunnistaa hyvän laadun määrittävät tekijät ja luoda näistä 

mittarit prosessien sopivuuden tarkasteluun. 

• Tiedolla ja prosesseilla luodaan laatu, tilastoilla ja seurannalla ratkaistaan 

ongelmat. 

Yritysten toimintatapaa tuottaa suunnitelmallisesti vaadittua laatutasoa oleva tuote 

kutsutaan laatu- tai laadunhallintajärjestelmäksi. Tuotteen laadun lisäksi tavoitteena on 

saavuttaa haluttu toiminnan laatu eli noudattaa suunniteltua budjettia ja aikataulua. [25, s. 

48-51] Laatujärjestelmiä käytetään myös lisäämään kilpailuetua osoittamalla asiakkaalle 

yrityksen kyky tuotteen kehittämiseen. Laatujärjestelmien kehittämiseksi, arvioimiseksi ja 
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vertailemiseksi on kehitetty standardeja, joista tärkein on ISO4:n standardisarja ISO 9000. 

Sen lisäksi muita yleisesti käytettyjä prosessikehityksen standardeja tai malleja ovat muun 

muassa ISO/IEC 15504 ja CMMI [25, s. 211-223] 

ISO 9000 -sarjaa ja ISO:n yhdessä International Electrotechnical Commissionin (IEC) 

kanssa kehittämää ISO/IEC 15504 -standardia voidaan käyttää etsittäessä kehityskohteita 

omasta toiminnasta ja laatujärjestelmästä. ISO 9000 -standardisarja koostuu kolmesta 

standardista: 

• ISO 9000: Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto. 

• ISO 9001: Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. 

• ISO 9004: Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle. 

Näistä ISO 9000 yhtenäistää käytetyn terminologian ja esittää yleiset laadunhallinnan 

periaatteet. ISO 9001 määrittää yleiset vaatimukset laadunhallintajärjestelmille, ja siihen 

perustuvaa sertifiointia käytetään paljon eri teollisuusaloilla mukaan lukien myös 

ohjelmistoteollisuudessa. ISO 9004 sisältää ohjeistuksen laatujärjestelmien jatkuvalle 

kehittämiselle. [25, s. 209-219]. Erillinen ISO/IEC 15504 -standardi määrittää 

ohjelmistoprosessin arvioinnille esimerkkimallin sekä asettaa kehysvaatimukset tällaisille 

arviointimalleille ja -metodeille. [21] 

2.3.4 CMMI 

CMMI -kypsyysmalli on koostettu SEI:n kolmen vanhemman kypsyysmallin pohjalta [8, s. 

5-7]: 

• Capability Maturity Model for Software (SW-CMM) 

• Systems Engineering Capability Model (SECM) 

• Integrated Product Development Capability Maturity Model (IPD-CMM) 

                                                 

4  ISO (International Organization of Standardization) on suurin kansainvälinen standardisointiorganisaatio, 
joka vuodesta 1947 lähtien julkaissut yli 16500 standardia koskien muun muassa maataloutta, 
rakennustuotantoa, lääketieteellisiä työvälineitä ja informaatioteknologiaa. [35] 
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Malli on myös yhteensopiva ISO/IEC 15504 -standardin kanssa. [12, s. 7] Se on tarkoitettu 

organisaatiolaajuiseen käyttöön ja sisältää käytäntöjä projektinhallintaan, 

prosessinhallintaan, järjestelmänkehitykseen, ohjelmistonkehitykseen ja muihin kehityksen 

vaatimiin tukiprosesseihin. Kypsyysmalli tarjoaa tuen 22 prosessialueelle sekä kaksi 

vaihtoehtoista näkökulmaa prosessien kehitykseen: vaiheittainen (engl. staged) tai jatkuva 

(engl. continuous). 

Kyvykkyystasot 

Jatkuva kehitys pyrkii parantamaan prosessin yksittäisiä osa-alueita. Prosessin kyvykkyys 

nähdään koostuvan prosessin yleisistä tavoitteista sekä käytännöistä, joita toteuttaessa 

kehitetään ja tarkennetaan myös itse prosessia. Prosessin kehitysaste jaetaan CMMI:ssä 

kyvykkyyden mukaan kuuteen tasoon [8, s. 8-35]: 

0. Epätäydellinen (engl. Incomplete): Prosessille ei ole määritetty yleisiä tavoitteita, 

ja sen noudattaminen on enintään osittaista. Osa prosessialueen tavoitteista jää 

saavuttamatta. 

1. Suoritettu (engl. Performed): Prosessilla saavutetaan prosessialueen tavoitteet. Se 

tukee tuotekehitykseen liittyviä työtehtäviä. Prosessi on epävakaa ja 

vakiintumaton. 

2. Hallittu (engl. Managed): Prosessi on suunniteltu ja suoritetaan sääntöjen 

mukaisesti. Työntekijöiden osaaminen ja resurssien määrä on riittävä tuotteiden 

hallittuun toteutukseen. Prosessia ja sen käyttöä tarkastellaan, seurataan, ohjataan 

ja tarkennetaan aktiivisesti. 

3. Määritelty (engl. Defined): Prosessi räätälöidään yrityksen standardimallista 

ohjeiden mukaisesti. Prosessin toteutuksesta saadaan tietoa ja tuloksia prosessin 

kehittämiseksi. Prosessi määrittää selkeästi tarkoituksen, tarpeet, aloituskriteerit, 

toimenpiteet, roolit, metriikat, varmistukseen liittyvät vaiheet, tuotokset ja 

lopetuskriteerit. 

4. Kvantitatiivisesti hallittu (engl. Quantitatively Managed): Prosessia hallitaan 

käyttämällä tilastollisia ja muita kvantitatiivisia eli määrällisiä, mitattavia 
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tekniikoita. Laadulle ja prosessin suoritukselle asetetaan kvantitatiivisia tavoitteita, 

joilla hallitaan prosessia koko tämän elinkaaren ajan. 

5. Optimoiva (engl. Optimizing): Prosessia kehitetään kattavasti ymmärtäen sille 

ominaisen vaihtelevuuden perimmäiset syyt. Kehitys on jatkuvaa, ja pohjautuu 

sekä asteittaisiin että kertaluontoisiin, uudistusmielisiin parannuksiin. 

Kypsyystasot 

Vaiheittainen kehitys tähtää koko organisaation toiminnan parantamiseen. Prosessin 

kypsyyttä arvioidaan määrittämällä ennalta tarkasteltavia prosessialuejoukkoja ja 

tarkastelemalla näihin liittyviä yleisiä ja erikoistettuja käytäntöjä. Kypsyystasoa voidaan 

käyttää arvioimaan organisaation suorituskykyä prosessialueeseen liittyen. CMMI 

määrittää prosessille viisi kypsyystasoa [8, s. 35-40]: 

1. Alustava (engl. Initial ): Prosessit perustuvat tilannekohtaisiin, suunnitelmattomiin 

toimenpiteisiin ja ovat luonteeltaan kaaottisia. Organisaatio ei tarjoa vakaata 

ympäristöä prosessimuotoisen toiminnan tukemiseksi. Projektin menestys perustuu 

työntekijöiden osaamiseen ja tarmoon. 

1. Hallittu (engl. Managed): Prosessi on suunniteltu ja suoritetaan sääntöjen 

mukaisesti. Työntekijöiden osaaminen ja resurssien määrä on riittävä tuotteiden 

hallittuun toteutukseen. Prosessia kehitetään ja seurataan ohjauksen, katselmoinnin 

sekä prosessikuvauksiin tukeutuvan arvioinnin kautta. Prosessi säilyy 

muuttumattomana ja suoritetaan suunnitellusti huolimatta hetkellisistä paineista. 

2. Määritelty (engl. Defined): Prosessit ovat hyvin sisäistettyjä ja kuvattu 

standardeina, toimenpiteinä, työkaluina ja työtapoina. Standardiprosesseja 

kehitetään jatkuvasti ja käytetään koko organisaation laajuisesti. Projektit 

räätälöivät omat prosessinsa standardiprosesseista ohjeiden mukaisesti. 

3. Kvantitatiivisesti hallittu (engl. Quantitatively Managed): Organisaatio ja projektit 

määrittävät laadulle ja prosessien suoritukselle kvantitatiiviset tavoitteet, joilla 

prosesseja hallitaan koko elinkaaren ajan. Tavoitteet pohjautuvat asiakkaan, 

loppukäyttäjän, organisaation ja prosessin kehittäjien tarpeisiin.  
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4. Optimoiva (engl. Optimizing): Organisaatio kehittää prosessia jatkuvasti 

ymmärtäen kvantitatiivisesti sille ominaisen vaihtelevuuden perimmäiset syyt. 

Prosessin suorituskyvyn kehitys perustuu asteittaisiin, kertaluontoisiin ja 

uudistusmielisiin sekä teknologiapohjaisiin parannuksiin. Organisaatiokohtaiset 

kvantitatiiviset kehitystavoitteet on luotu ja niitä tarkennetaan jatkuvasti 

liiketoimintatavoitteiden mukaan. 

Kahdensuuntainen jäljitettävyys 

Yksi CMMI:n toisen kypsyystason asettama vaatimus on kahdensuuntainen jäljitettävyys. 

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan Euroopan avaruusviraston (ESA) mukaan mahdollisuutta 

seurata ohjelman tai dokumentin yksityiskohtia kulloisessakin kehitysvaiheessa 

lähtökohdasta tulokseen. [53, s. 31] Kahdensuuntainen jäljitettävyys vaatii, että 

seuraaminen voidaan suorittaa myös tuloksesta lähtökohtaan päin. [12, s. 490-491] 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaatimuksesta on säilytettävä linkki eri välivaiheiden 

(käyttötapaus, ominaisuuskuvaus, testitapaus, virheraportti jne.) kautta lopputuotteeseen. 

Jäljitettävyys on olennainen osa ohjelmistontuotantoprosessia. Tutkimuksissa on havaittu, 

että tyypillisesti epäonnistuneissa ohjelmistoprojekteissa ei ole pyritty säilyttämään 

jäljitettävyyttä. [53, s. 7] 
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3 Projektinhallinta 

Tämä luku keskittyy selvittämään projektinhallinnan moniulotteisuutta eri näkökulmista. 

Projektinhallinnan määritelmän kautta siirrytään tarkastelemaan hallintaan liittyviä 

haasteita, jonka jälkeen esitellään osa-alueet lyhyesti. Osa-alueista kuvataan niiden yleisiä 

ominaisuuksia, huomioon otettavia seikkoja sekä niihin liittyviä työkaluja. 

3.1 Projektinhallinnan määritelmä 

Arkko, Martinsuo ja Kujala esittelevät projektinhallinnan määritelmälle kolme 

tarkastelunäkökulmaa [4]: 

• projektinhallinnan tarkastelu yksilöiden osaamisena ja ominaisuuksina, 

• projektinhallinnan tarkastelu ohjeina, työvälineinä ja dokumentaationa, 

• projektinhallinnan tarkastelu tietoalueina ja prosesseina. 

Osaamisalueita ja ominaisuuksia käyttää projektinhallinnan määrittelemiseen muun 

muassa IPMA. Osaamisalueita on kolme: kontekstuaalinen, tekninen ja behavioraalinen. 

Kontekstuaalinen alue koostuu projektitoimintaa tukevasta osaamisesta, joka liittyy 

esimerkiksi organisaatioon, ympäristöön, toimintatapaan, talouteen ja juridiikkaan. 

Tekninen osaaminen liittyy projektin läpivientiin sisältäen projektin sisäisen toiminnan ja 

prosessit. Behavioraalinen osaamisalue sisältää käyttäytymiseen liittyvän osaamisen, joka 

koskee esimerkiksi johtajuutta, neuvottelutaitoja, luovuutta, tehokkuutta ja etiikkaa. [36] 

Toinen tapa eli projektinhallinnan tarkastelua ohjeina, työvälineinä ja dokumentaationa 

käyttävät pääasiassa monet yritykset kehittäessään omia tapoja projektien läpivientiin. 

Tällaiset projektinhallintamallit ja -käytännöt rakentuvat erilaisten työvälineiden ja 

sovittujen dokumentaatioiden varaan. Monet työkalut kuten esimerkiksi erilaiset 

raportointimenetelmät, ohjeistukset, tarkistuslistat sekä suunnittelu- ja seurantatekniikat, on 

toteutettu erilaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla. [4, s. 40-41] 

Kolmatta näkökulmaa käyttää muun muassa PMI määritellessään projektinhallinnan. 

Yhdistyksen mukaan projektinhallinta (engl. project management) on tietojen, taitojen, 
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työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektin tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien 

toimintojen ohjauksessa. Projektinhallinnan osa-alueisiin luetaan projektin 

käynnistäminen, suunnittelu, toteutus, toteutumisen seuranta ja ohjaus sekä projektin 

päättäminen. [62] Tämä on tunnetuin tapa tarkastella projektinhallintaa. Se jakaa toiminnan 

prosesseihin ja korostaa näiden merkitystä projektin läpiviennissä. Esimerkiksi 

projektinhallinnan laatua koskeva standardi ISO 10006 jakaa projektin seuraaviin osa-

alueisiin [4, s. 35-38]: 

• projektin kokonaisuuden hallinta, 

• projektin laajuuden hallinta, 

• aikataulun hallinta, 

• kustannusten hallinta, 

• resurssien ja henkilöstön hallinta, 

• viestintä eli kommunikaation hallinta, 

• riskienhallinta, 

• hankintojen hallinta, 

• laadunhallinta. 

Tässä tutkielmassa projektinhallintaa tarkastellaan näistä näkökulmista lähinnä prosessien 

sekä työvälineiden kautta. 

3.2 Projektin kokonaisuuden hallinta 

Kokonaisuuden hallinnan tavoite on varmistaa, että projektin aikana tekeminen 

kohdennetaan oikein. Sillä tarkoitetaan toimia, joilla liitetään yhteen eri projektinhallinnan 

osa-alueet, jotta näiden toteutus olisi yhdenmukaista ja siten tukisi projektin läpivientiä 

yhtenä kokonaisuutena. Tällaisia toimia ovat muun muassa tavoitteiden määrittely ja 

tarkentaminen projektin aikana, muutosten hallinta sekä eri osa-alueiden välisten 

riippuvuuksien hallinta. [4, s. 37] 
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3.2.1 Kokonaisuuden hallinta projektin alkuvaiheessa 

Projektin alussa kokonaisuuden hallinta koostuu lähinnä sekä projektin että tuotteen 

määrittelystä ja suunnittelusta. Tässä vaiheessa tehdään tärkeimmät päätökset, jotka 

vaikuttavat kaikkiin projektin osa-alueisiin. 

Määrittely 

Projektin alussa tapahtuva määrittelyvaihe pyrkii tunnistamaan ja asettamaan tavoitteet 

sekä projektille että tuotteelle. 

Projektin osalta tässä vaiheessa määritetään, miksi projekti olisi toteutettava, ja mitkä ovat 

sen tavoitteet. Määrittelyn tarkoitus on samalla tarkastella, onko toteutus ylipäätään 

mahdollista tai järkevää, sekä tunnistaa läpivientiin liittyvät sidosryhmät. Vaihe sisältää 

kokonaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat projektin toteutustapaan ja 

tavoitteisiin läpi sen elinkaaren. Päätösten on oltava yhteensopivia projektin päämäärän 

kannalta ja sidosryhmien hyväksymiä, jotta ne tukisivat projektin onnistunutta läpivientiä. 

[4, s. 37] 

Tuotteen osalta määrittelyä kutsutaan myös vaatimusmäärittelyksi tai analyysiksi, sillä se 

koostuu tavallisesti asiakasvaatimusten analysoinnista ja ohjelmistovaatimusten 

johtamisesta näiden asiakasvaatimusten pohjalta. Määrittelyn tuloksena voidaan tuottaa 

toiminnalliseksi määrittelyksi kutsuttu dokumentti, joka sisältää usein 

ohjelmistovaatimusten lisäksi ohjelmiston toimintojen, ominaisuuksien ja rajoitusten 

kuvauksen. Näitä kuvauksia tarvitaan pohjatiedoksi projektin tarkempaa suunnittelua 

varten. [25, s. 38-40, 78-81] 

Vaatimustenhallinta 

Tuotteen vaatimukset määritellään paitsi asiakkaan myös muiden sidosryhmien tarpeiden 

mukaan projektin alussa, mutta ne tavallisesti muuttuvat projektin elinkaaren aikana 

suunnitelmien tarkentuessa tai asiakastarpeiden muuttuessa. [4, s. 111] 

Vaatimustenhallintaan sisältyy vaatimusten kokoaminen ja tallentaminen sidosryhmien 

sopimaan muotoon, suunnitelman ja toteutuksen seuranta näiden osalta sekä 
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muutostenhallinta. [47, s. 61-62] Vaatimuksia pidetään yleensä projektin tärkeimpänä 

osana, koska ne muodostavat pohjan projektin toteutustyölle. Standish Groupin vuonna 

1994 julkaiseman tutkimuksen tulokset osoittivat, että suurin osa yleisimmistä 

epäonnistumisen syistä tavoitteiden saavuttamisessa liittyi vaatimuksiin tai niiden 

hallintaan: keskeneräiset vaatimukset, käyttäjän osallistuttamisen puute, epärealistiset 

odotukset, muuttuvat vaatimukset sekä ohjelmistotarpeen häviäminen. Viisi vuotta 

myöhemmin julkaistun IEEE:n tutkimuksen mukaan vain 22 prosenttia projektipäälliköistä 

analysoi epäonnistumisen suurimpiin syihin vaatimukset. Muutos osoittanee, että tietoisuus 

vaatimusten hallinnan tärkeydestä on huomattavasti lisääntynyt. [1, s. 3] 

Vaatimuksilla on useita tarkoituksia: ne kuvaavat sidosryhmien odotuksia, antavat 

sidosryhmille mahdollisuuden ilmaista tahtonsa, esittävät eri näkökulmia sidosryhmien 

tarpeisiin, toimivat testauksen pohjana laadunvarmistuksessa, helpottavat etenemisen 

seurantaa ja asettavat kriteerit tuotteen hyväksyntää varten. Niistä koostetaan 

vaatimusspesifikaatio, joka tallentaa vaatimukset sovittuun muotoon ja mahdollistaa 

sidosryhmien välisen kommunikaation. Vaatimukset luokitellaan sisällön ja tarkoituksen 

mukaan. Seuraavassa listassa on esitelty joitakin näistä luokista [86, s. 4-9][1, s. 8-9]: 

• Liiketoimintavaatimus kuvaa, miksi projekti on olemassa. Se ilmaisee hyödyn, 

jota organisaatio tai käyttäjät tuotteelta odottavat. 

• Käyttäjävaatimuksen tarkoitus on selvittää, millaisia tehtäviä tai tavoitteita 

käyttäjä voi tuotteella tehdä ja saavuttaa. 

• Järjestelmä- tai tuotevaatimus kuvaa useista alijärjestelmistä koostuvan 

monimutkaisen järjestelmän yleisen ominaisuuden, joka selkeästi liittyy koko 

järjestelmään eikä vain yksittäiseen alijärjestelmään.  

• Toiminnallinen vaatimus määrittää, mitä järjestelmä tekee tai sallii käyttäjän 

tekevän.  

• Rajoitteilla määritetään tuotteen ominaisuuksille rajoja, jotta nämä toteutettaisiin 

tietyn laatutason mukaisiksi. Rajoitteilla voidaan esimerkiksi määrittää laitteisto- 
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ja ohjelmistoympäristöt, joissa tuotteen on toimittava, tai asettaa suorituskyvyn 

sekä turvallisuuden mittauksen tuloksille hyväksyttävät arvojoukot. 

• Ominaisuus voidaan nähdä loogisesti yhteenliittyvien teknisten vaatimusten 

joukkona, joka antaa käyttäjälle jonkin toiminnallisen kyvykkyyden ja täyttää 

liiketoimintatavoitteen. 

• Käyttäjäkertomus on ketterissä menetelmissä käytetty vaatimuskuvauksen muoto. 

Se kuvaa yhden tuotteen toiminnallisuuden, josta käyttäjä kokee hyötyvänsä. 

Käyttäjäkertomuksen sisällöstä tulisi selvitä, kuka käyttäjä on, mitä hän haluaa 

suorittaa, ja mikä on suorituksen tarkoitus. [14, s. 4-8] 

Vaatimustenhallinnan kriittisin tekijä on sidosryhmien välinen kommunikaatio. Tiedon 

pitäisi siirtyä ryhmältä toiselle muuttumatta ja yksiselitteisenä, jotta tuotteen vaatimukset 

saataisiin koottua kaikkien samalla tavalla ymmärtämään muotoon. Tämä on lähes 

mahdotonta, sillä tilanteet, kokemus ja kieli eroavat eri sidosryhmien välillä valtavasti. 

Esimerkiksi ohjelmistonkehittäjien tekninen näkemys olisi yhtenäistettävä loppukäyttäjien 

tarpeiden kanssa, vaikka osapuolet harvemmin kohtaavat suoraan, ja tieto siirtyy muiden, 

omasta näkökulmastaan asiaa tarkastelevien osapuolten kautta. [1, s. 11-13] 

Kommunikaatioketjujen käyttö asettaa tiedon alttiiksi muutoksille, minkä vuoksi 

käytännössä vaatimukset ja niihin liittyvä kommunikaatio eivät voi toteutua täydellisinä. 

Vaatimusspesifikaatio, joka toimii tärkeänä kommunikaation tukena, ei voi tallentaa 

kaikkea vaatimuksiin ja niiden kontekstiin liittyvää tietoa tai sidosryhmien oletuksia. 

Sidosryhmien edustajien välistä suoraa kommunikaatiota ei voida täten teknisin 

apuvälinein korvata. Spesifikaation tarkoitus on lähinnä säilyttää yhdessä kirjatut 

vaatimuksia koskevat päätökset muuttumattomana, sillä ihmismuisti ei siihen ajan saatossa 

kykene. [86, s. 17-18] 

Suunnittelu 

Kokonaisuuden hallinnan kannalta keskeisin työkalu on projektisuunnitelma, joka kuvaa 

sidosryhmille, miten projekti on tarkoitus toteuttaa ja miten eri projektinhallinnan osa-

alueet nivoutuvat yhteen. Suunnittelu aloitetaan karkeasti heti myyntivaiheen aikana, ja sitä 

tarkennetaan läpi projektin elinkaaren. Projektin laajuudella on merkittävä vaikutus 
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suunnittelun tarpeelle, sillä pienet projektit tavallisesti eivät vaadi yhtä tarkkaa 

suunnitelmaa kuin suuret. Tyypillisesti projektisuunnitelmaan on kuvattu seuraavat 

sisältöalueet, jotka saattavat kuitenkin vaihdella tarpeen mukaan [4, s. 105-110]: 

1. Tausta kuvaa projektin osalta ratkaistavan ongelman ja ratkaisusta saavutettavat 

hyödyt. 

2. Päämäärä ja tavoitteet kuvaavat laajuuteen, aikatauluihin ja kustannuksiin liittyvät 

rajoitteet sekä projektille varatut resurssit yleisellä tasolla. 

3. Riskienhallinta sisältää kuvauksen projektin riskeistä ja suunnitelman, miten niitä 

pyritään ennaltaehkäisemään, tai miten toteutuviin riskeihin reagoidaan. 

4. Projektiorganisaation, roolien ja vastuiden kuvauksella jaetaan projektin eri osa-

alueiden vastuut projektiryhmän jäsenille. Osio kuvaa myös johtoryhmän, 

asiakkaan ja alihankkijoiden roolit ja vastuut. 

5. Laajuuden hallinta määrittää projektin tuotteen vaatimusmäärittelyn ja 

toiminnallisen kuvauksen kautta. 

6. Työn ositus kuvaa projektin työtehtävät hierarkkisena rakenteena sekä näiden 

väliset riippuvuudet ja suhteet. 

7. Aikataulun hallinta on johdettu työn osituksesta. Tehtäville annetaan aikataulut, 

jotka kuvataan esimerkiksi kalenteriaikaan sidotuilla janakaavioilla tai välietappien 

kautta. Aikataulujen hallintaan sisältyy myös raportointitapojen määrittäminen. 

8. Resurssien hallinta eli resurssisuunnitelma kuvaa karkeasti, kuka tehtävät tekee. 

Resurssit saattavat vaihdella projektin aikana, joten kuvaus on aikatauluihin 

sidottu. 

9. Hankintojen hallinta määrittää alihankintaan liittyvät toimittajat ja periaatteet, 

joihin kuuluu esimerkiksi ostovaltuudet, laskujen hyväksymisvaltuudet, 

sopimusten hallintatapa sekä alihankkijoiden kilpailuttamiseen ja valintaan liittyvät 

tavat. 
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10. Budjetti ja kustannusten hallinta esittää kustannuksiin liittyvät rajoitteet ja 

suunnitelmat suhteutettuna työn ositukseen, aikatauluihin ja vastuunjakoon. Se 

kuvaa lisäksi kustannusten osalta raportointitavat. 

11. Raportointi ja viestintä ovat projektin ohjauksen tärkeitä osa-alueita. Niiden osalta 

projektisuunnitelmassa kuvataan periaatteet, käytännöt, vastuut sekä aikataulut. 

12. Muut täydennykset ja liitteet voivat sisältää esimerkiksi 

laadunhallintasuunnitelman, projektiryhmän sisäiset pelisäännöt tai muita 

tarkentavia projektinhallinnan osa-alueiden suunnitelmia. 

 

Kuva 4. Epävarmuuden kartio 

Oheisessa kuvassa (Kuva 4) on esitetty nk. epävarmuuden kartio (engl. Cone of 

Uncertainty). Se on alun perin Barry Boehmin vuonna 1981 esittämä teoria, jonka nimesi 
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myöhemmin Steve McConnell. [13, s. 3-4] Epävarmuuden kartio esittää projektin 

suunnittelun epävarmuusalttiutta, joka vaikeuttaa etenemistä koskevaa arviointia läpi 

projektin elinkaaren. Arvioinnin kohteena voi olla esimerkiksi aikataulu (kuvassa) tai 

tuotteen koko. Alussa, kun tiedon ja kokemuksen määrä on pieni ja päätösten vaikutus 

suuri, on epävarmuus laajempaa ja arvioinnin tarkkuus vaihtelee jopa 40-60 % 

virhemarginaalilla. Projektin myötä päätösten vaikutus pienenee ja tavoitteet tarkentuvat, 

joten epävarmuus vähenee koko ajan, mutta poistuu vasta, kun projekti on saatu täysin 

päätökseen. Liiketoiminnan kannalta asia on ongelmallinen, sillä projektin tavoitteisiin 

liittyvät päätökset mukaan lukien kannattavuustavoitteet on tehtävä siinä vaiheessa, kun 

epävarmuus on lähes suurimmillaan. [13, s. 3-4][48, s. 30-32] 

3.2.2 Kokonaisuuden hallinta projektin aikana 

Projektin aikana kokonaisuuden hallinta keskittyy varmistamaan ja ohjaamaan, että 

projekti pysyy suunnitelmassaan. Suunnitelmaan liittyvät muutokset pyritään toteuttamaan 

mahdollisimman pienin häiriöin, ja ottamaan huomioon mahdolliset vaikutukset 

projektinhallinnan muissa osa-alueissa. Muutostenhallinnan lisäksi kokonaisuuden 

hallintaan liittyy myös raportointi, jolla projektin tilanne viestitään eri osapuolille. [4, s. 

242] 

Muutostenhallinta 

Vaatimusten muuttuminen projektin aikana on väistämätöntä. [86, s. 12] Muutos-termiä 

käytetään kaikista tällaisista poikkeamista suunnitelmiin, jotka vaativat toimenpiteitä ja 

vaikuttavat projektin tuloksiin ja etenemiseen. [4, s. 242-243] Syynä voi olla esimerkiksi 

liiketoiminnan kehittyminen, uusien käyttäjien ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen, uusien 

markkinoiden tunnistaminen tai toimintaympäristön muuttuminen. Muutosten estämisen 

sijaan projektin on syytä keskittyä varmistamaan, että muutosten syyt ymmärretään oikein, 

ja että tarvittavat muutokset toteutetaan. Toteuttaminen vaatii asiakkaan hyväksynnän ja on 

toteutettava mahdollisimman pienillä projektin toimintaan vaikuttavilla kustannuksilla ja 

häiriöillä. [86, s. 12-13, 242-246] Ajoituksella on tärkeä rooli: mitä myöhemmin muutos 

voidaan toteuttaa, sitä suuremmiksi muodostuvat sen kustannukset (Kuva 5). [4, s.110-111] 
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Boehmin ja Papaccion mukaan muutos- tai virheenkorjauskustannukset ovat 50-200 kertaa 

suuremmat projektin loppupuolella kuin heti projektin alussa. [6] Muutoksenhallinnalle on 

syytä olla oma prosessinsa, joka koostuu pääpiirteissään kolmesta osasta: muutostarpeiden 

havaitseminen, vaikutusten analysointi ja muutoksen hyväksynnästä päättäminen. [4, s. 

242-246] 

 

Kuva 5. Muutoksen kustannukset nousevat projektin edetessä [4, s. 110-111] 

Ohjaus ja raportointi 

Ohjauksella varmistetaan, että projekti etenee suunnitelman mukaan. Ohjaus tarkoittaa 

tässä jatkuvaa todellisen etenemisen ja suunnitelman keskinäistä vertailua, poikkeamien 

tunnistamista ja analysointia, reagointitavan valintaa sekä tarvittavien korjausten 

toteuttamista. Projektin etenemisen vertailua suunnitelmaan ja poikkeamien tunnistamista 

kutsutaan seurannaksi, joka on tärkeä ohjauksen osa-alue. Seurantaan liittyy läheisesti 

myös raportointi, jolla etenemisestä viestitään muille osapuolille. Raportointi on usein 

sovittu säännölliseksi ja kattaa tavallisesti kuvaukset projektin etenemisestä suhteessa 

aikatauluihin sekä kustannuksiin ja mahdollisista poikkeamista. [4, s. 248-250] 

Tehokas ohjaus ei keskity vain nykyhetkeen vaan pyrkii ennustamaan ja arvioimaan 

tulevaa aiempien kokemusten pohjalta. Tarkoituksena on varmistaa, että projekti pysyy 
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aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteissaan. Projektin tilanteen seuranta ja siihen liittyvä 

mittaaminen ovatkin osa hyvää suunnittelua ja onnistumisen kriittinen tekijä. Ilman niitä 

projektinhallinta olisi mahdotonta, sillä esimerkiksi aikatauluongelmat on havaittava ennen 

kuin korjaustoimista tulee mahdottomia. [47, s. 56-58] Suunnitelmaa voidaan tarkentaa 

vain seurannan kautta analysoimalla aktiivisesti saatavilla olevaa informaatiota. 

3.3 Laajuuden hallinta 

Laajuuden hallinnan tavoitteena on varmistaa, että projektin kehittämä tuote vastaa 

asetettuja vaatimuksia, ja että kehitystyö pysyy tarkoituksenmukaisena sekä tehokkaana. 

Laajuudella käsitetään tuotteen vaatimuksia, ominaisuuksia, toiminnallisuuksia ja 

suorituskykyä eli tuotteen laadun osia ja niihin läheisesti vaikuttavia tekijöitä kuten 

esimerkiksi toteutustyötä. Laajuuden hallinnan tärkeimpiä osa-alueita ovat projektin 

osittaminen sekä tuotteenhallinta. 

3.3.1 Projektin osittaminen 

Laajuuden hahmottamiseksi ja hallitsemiseksi projekti jaetaan tavallisesti pienempiin 

toteutettaviin osiin. Projektin ositus toimii onnistuneen projektinhallinnan tärkeänä pohjana 

ja informaatiovälineenä. Sisältöä tarkentamalla helpotetaan aikataulutusta, 

kustannusohjausta, vastuualueiden jakoa ja muuta läpivientiin liittyvää suunnittelua. Näin 

suunnittelu voidaan suorittaa tarkemmalla tasolla kuin arvioitaessa projektia yhtenä 

kokonaisuutena. [58, s. 109-110] 

Ositukseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Niitä voidaan hyödyntää yhdessä tai 

erikseen, sillä ne tukevat toisiaan tarjoamalla oman näkökulmansa projektin sisältöön. 

Seuraavassa listassa on esitetty ohjelmistoprojekteihin soveltuvia vaihtoehtoisia 

osittamistapoja [58, s. 111]: 

• Vaiheittainen ositus tarkoittaa projektin osittamista ajallisesti rajattuihin, 

itsenäisiin vaiheisiin eli välietappeihin (engl. milestone). Tyypillisesti tämä 

tehdään jo prosessimallin valinnan myötä. [58, s. 111] 
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• Tuotteen osittaminen tarkoittaa tuotteen jakamista osajärjestelmiin ja edelleen 

komponentteihin, joita ovat esimerkiksi tiedonsiirtojärjestelmä, 

laskentajärjestelmä, käyttöliittymä jne. Menetelmää kutsutaan myös 

tuoterakenteeksi (engl. Product Breakdown Structure, PBS). Se kuvaa 

lopputuotteen laajuutta, muttei sisällä arvioita kokonaistyön määrästä kuten työn 

ositus. Tuotteen ositus on tarkoitettu lähtökohdaksi työn osittamiselle. [4, s. 112] 

• Työn ositus (engl. Work Breakdown Structure, WBS) jakaa projektin päämäärän 

saavuttamiseksi vaaditun työn hierarkkiseen rakenteeseen, jossa työ kuvataan 

tuotteen elementteinä (Kuva 6). Hierarkia tarkentaa työtä kerros kerrokselta, 

kunnes rakenteen alimmissa kerroksissa tarkkuus on riittävä työmäärien 

arvioimiseksi. Työn ositus on hyvin usein käytetty menetelmä projektin sisällön 

hahmottamiseksi ja kustannusten arvioimiseksi. [4, s. 112-113] 

 

Kuva 6. Yksinkertainen esimerkki työn osituksesta 

• Ominaisuuksien osittaminen (engl. Feature Breakdown Structure) on ketterissä 

menetelmissä käytetty ositustapa, jolla pyritään ohjaamaan projektiryhmän huomio 

tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin tehtäväkeskeisen tekemisen sijaan. Yksilöllisen 

tuotteen merkitystä korostamalla voidaan projektit paremmin erottaa toisistaan, 

sillä tehtäviä tarkastelemalla ohjelmistoprojektit tavallisesti näyttävät samalta. [13, 

s. 252] Menetelmä jakaa tuotteen ominaisuudet hierarkkiseen rakenteeseen kuten 

oheisessa kuvassa on esitetty (Kuva 7). Tuotteen ositukseen verrattuna 

ominaisuuksien ositus on parempi kommunikaatioväline asiakkaan ja 
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projektiryhmän välillä, sillä se ei vaadi tuotteeseen liittyvän ymmärryksen lisäksi 

teknistä ymmärrystä. [27, s. 99-100] 

 

Kuva 7. Yksinkertainen esimerkki ominaisuuksien osittamisesta 

3.3.2 Tuotteenhallinta 

Ohjelmistoprojektin tuote sisältää tavallisesti varsinaisen ohjelmiston lisäksi muitakin 

komponentteja: lähdekoodit, projektin dokumentaatio, tuotteen käyttöohje, testisovellukset 

ja -tulokset jne. Kehityksen aikana komponentin sisältöä tavallisesti muokataan useaan 

kertaan, jolloin siitä syntyy useita versioita. Tiettyjen komponenttiversioiden muodostamaa 

tuotekokonaisuutta, konfiguraatiota, voidaan varioida komponenttivalintojen kautta. Jotta 

variointi tehtäisiin hallitusti, täytyy oikeista komponenteista valita oikeat versiot tilanteen 

mukaan ja säilyttää tieto tämän konfiguraation sisällöstä mahdollisia jatkotarpeita varten. 

Tästä vastaa tuotteenhallinta, joka voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: saman 

komponentin eri versioiden hallintaan liittyvät menetelmät, konfiguraatioiden ja niiden 

versioiden hallintaan liittyvät menetelmät, konfiguraation- ja versionhallintaa tukevat 

toimintatavat. Tuotteen- ja muutostenhallinnalle on ISO 9001 -standardissa asetettu 

muodollisia vaatimuksia, joilla tekemistä ohjataan järjestelmällisempään suuntaan. 

Standardi vaatii esimerkiksi tuotteenhallinnan ohjeistamisen, jotta prosessi olisi 

laatustandardin mukaisesti sertifioitavissa. [25, s. 255-257] 
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Oheiset kuvat selventävät versionhallinnan terminologiaa. Kuva 8 esittää termien 

komponentti, versio ja konfiguraatio välistä eroa. Komponentti on tuotteen yksittäinen osa 

– esimerkiksi lähdekooditiedosto tai suunnitteludokumentti. Komponenteista syntyy 

versioita, kun niiden sisältöä muokataan ja muutos tallennetaan pysyvästi eli ”jäädytetään”. 

Jäädyttäminen tarkoittaa, että versiota ei voida enää muuttaa vaan uusi muutos synnyttää 

uuden version. Tällaisesta peräkkäisestä versiosta käytetään myös nimeä revisio. 

Konfiguraatio koostuu joukosta tiettyjä komponenttiversioita. Konfiguraatio on 

komponentin tavoin versioituva. Kuva 9 esittää konfiguraation versioitumista ja 

versiopuun haaroja eli variaatioita. Variointia käytetään esimerkiksi luomaan tuotteesta 

omat versionsa eri laiteympäristöille tai eriyttämään jatkokehitystä varten uusi versio, kun 

vanha versio jää ylläpidettäväksi. [25, s. 257-263] 

 

Kuva 8. Komponentti, versio ja konfiguraatio 

 

Kuva 9. Konfiguraation versioituminen ja variaatiot 
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Tuotteenhallinnan osa-alueet 

Komponenttien versionhallinta takaa projektiryhmän suorittamalle kehitystyölle stabiilin 

ympäristön, jotta samanaikaisesti samaan komponenttiin tehtävät useat muutokset eivät 

hukkaisi mitään näihin muutoksiin liittyviä tietoja, tai muuten häiritsisi kehitystä ja 

aiheuttaisi ylimääräistä työtä. ISO 9001 -standardi vaatii, että komponenttien eri versiot 

säilytetään tarvittaessa saatavilla esimerkiksi testausta ja virheenkorjausta varten. 

Versionhallinnan tarkoitus on säilyttää muun muassa tieto, mitä komponentteja ja versioita 

on olemassa, sekä mitä ominaisuuksia kukin komponentti ja sen versio sisältää. Se myös 

määrittää prosessin versiomuutosten toteutukselle. [25, s. 260-263] 

Konfiguraationhallinta varmistaa tuotteen versioinnin. Ohjelmiston variointi eri laite- ja 

ohjelmistoalustoille sekä asiakaskohtaiset muutokset johtavat konfiguraatioiden 

syntymiseen. Näiden sisältötiedot on säilytettävä, koska esimerkiksi ylläpidossa on 

välttämätöntä tietää tuotteen komponenttien versiot, jotta virheenkorjaukset tai muutokset 

olisivat toteutettavissa tehokkaasti. Myös konfiguraation tuottamiseen käytetyt menetelmät 

ja työkalut on kuvattava, jotta toteutukseen palaaminen olisi sujuvaa pitkänkin aikavälin 

jälkeen. Kriittisten virheenkorjausten osalta on pystyttävä tunnistamaan asiakkaat, joille 

virheellinen konfiguraatio on toimitettu, ja jotka näin tarvitsevat korjatun tuoteversion. [25, 

s. 263-264] 

Version- ja konfiguraationhallintaa tukevat toimintatavat on ohjeistettava, jotta 

tuotteenhallintaprosessit olisivat kaikille osapuolille selkeitä. Toimintatapoihin luetaan 

kuuluvaksi muun muassa tuotteenhallintaprosessin roolien ja vastuiden määrittäminen, eri 

osapuolten välisen kommunikaation määrittely, tuotteen kehitys- ja julkistusvaiheiden 

suunnittelu, versioiden hyväksynnän määrittely, muutosten ja virheiden käsittelyn 

suunnittelu sekä tuoteversioiden arkistoinnin ja varmuuskopioinnin suunnittelu. [25, s. 

256-266] 

3.4 Aikataulun ja resurssien hallinta 

Projektin ajallisen rajauksen vuoksi aikataulutus on keskeisimpiä asioita 

projektinhallinnassa. Rajaus on kaksiulotteinen: toisaalta aikataulutusta ohjaa 
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kalenteriaikaan sidotut tavoitteet ja päivämäärät, kun taas toisaalta on välttämätöntä rajata 

resursointiin ja edelleen kustannuksiin vaikuttavia työmääriä. Aikataulun hallinta pyrkii 

varmistamaan, että projektin toteutus on mahdollista määritellyissä aikarajoissa. Sen osa-

alueita ovat tehtävien määrittely, tehtävien keskinäisten riippuvuuksien määrittäminen ja 

aikataulutus, aikataulun ohjaus sekä muutostenhallinta. Resursointi on tiukasti yhteydessä 

aikatauluun: muutos aikatauluihin vaikuttaa resursseihin ja resurssimuutokset heijastuvat 

vastaavasti aikatauluihin. Resurssien hallinnan tarkoitus on varmistaa, että resursseja on 

riittävästi saatavilla, ja että niiden käyttö on tehokasta sekä ajoitettu oikein. [4, s. 121-122] 

3.4.1 Aikataulun suunnittelu 

Aikataulun suunnittelu pohjautuu arvioihin. Kokonaisaikataulua suunnitellessa on 

arvioitava tehtävät, niiden keskinäinen järjestys sekä kestot. Suunnitteluun on kaksi 

lähestymissuuntaa: kokonaisaikataulun suunnittelu yksityiskohtia tarkastelemalla tai 

yksityiskohtien suunnittelu tavoiteaikataulun mukaan. Ensimmäinen tapa tarkoittaa 

aikataulun laatimista tarkastelemalla yksityiskohtaisesti määriteltyjen tehtävien työmääriä 

ja johtamalla näistä perusteltavissa oleva aikataulutavoite. Jälkimmäisessä tapauksessa 

aikataulutavoite asettaa rajat projektin kokonaiskestolle, jolloin projektin sisältö joudutaan 

yksityiskohtaisesti suunnittelemaan sen mukaan. Tavat tukevat toisiaan, ja on suositeltavaa 

käyttää niitä yhdessä. Suuri osa aikataulussa pysymiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen 

liittyvistä epäonnistumisista johtuu puutteellisesta suunnittelusta. Onnistuminen vastaavasti 

edellyttää aktiivista seurantaa ja nopeaa reagoimista poikkeamiin, jotta ongelmat havaitaan 

ja korjataan ajoissa. Aikatauluun tehtävät korjaukset voivat vaatia myös 

muutostenhallinnan toimenpiteitä. [4, s. 122-123] 

Aikataulun suunnittelua voidaan helpottaa työkaluilla. Näistä tunnetuimpia ja käytetyimpiä 

on 1900-luvun alkupuolilla Henry Ganttin kehittämä janakaavio sekä 1950-luvun lopussa 

kehitetyt PERT (Program Evaluation and Review Technique) -tekniikka ja kriittisen polun 

menetelmä (engl. Critical Path Method, CPM). Jana- eli Gantt-kaavio käyttää aika-akselia 

kuvatakseen projektin tehtävät ja niiden ajoituksen (Kuva 10). Informaatio pohjautuu työn 

osituksessa määriteltyihin tehtäviin ja työmääriin. Alkuperäinen janakaavio on 

yksinkertainen luoda ja selkeä käyttää, mutta sen suurin puute on, ettei tehtävien välisiä 
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riippuvuuksia voida kuvata. Tämän vuoksi tehtävien kriittisyys projektin läpiviennin 

kannalta sekä niiden aikataulutuksen joustavuus eivät kaaviosta selviä. Janakaaviosta on 

sittemmin kehitetty versioita, joissa nämä otetaan huomioon. 

 

Kuva 10. Esimerkki janakaaviosta 

PERT ja kriittisen polun menetelmä ovat tehtäväverkkomenetelmiä, jotka kehitettiin 

korjaamaan alkuperäisen janakaavion puutteet. [58, s. 144-146] Oheisessa kuvassa (Kuva 

11) on esitetty esimerkki tehtäväverkkomenetelmästä. Molemmat niistä esittävät tehtävät 

suunnattuna verkkona, mutta PERT hyödyntää työmääräarvioissa tilastollista laskentaa, ja 

kriittisen polun menetelmä ei. Tehtävien välillä on seuraavanlaisia riippuvuuksia, joilla on 

vaikutuksia tehtävän aikataulutukseen myös kokonaisaikataulun osalta: 

• Kun tehtävä A alkaa, B voi alkaa. 

• Kun tehtävä A alkaa, B voi loppua. 

• Kun tehtävä A loppuu, B voi alkaa. 

• Kun tehtävä A loppuu, B voi loppua. 

Toisin kuin janakaaviossa tehtäväverkkomenetelmien avulla voidaan nähdä, miten 

yksittäiset tehtävät tai tehtäväketjut vaikuttavat projektin aikatauluun. Osa tehtävistä on nk. 

kriittisiä, jolloin niiden aikataulua ei voi muuttaa ilman, että vaikutetaan 

kokonaisaikatauluun. Kriittisten tehtävien joukko eli kriittinen polku määrittää projektin 

lyhimmän mahdollisen suoritusajan. Jos siis yksikin näistä tehtävistä myöhästyy, koko 
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projekti myöhästyy. Osa tehtävistä voi joustaa aikataulunsa suhteen eli niiden 

suoritusajankohtaa voidaan siirtää ennen kuin muutos vaikuttaa kokonaisaikatauluun. Tätä 

mahdollisuutta ajalliseen joustoon kutsutaan pelivaraksi [4, s. 131-134].  

 

Kuva 11. Esimerkki tehtäväverkosta 

Kirjassaan Agile Estimating and Planning Cohn kritisoi janakaavioilla ja tehtäväverkoilla 

suoritettua aikataulusuunnittelua. [13, s. 12-13] Hänen näkemyksensä mukaan tällainen 

suunnittelu voi johtaa tehottomuuteen ja aikataulun ylityksiin. Yhdeksi syyksi Cohn esittää 

1955 esitetyn Parkinsonin lain, jonka mukaan työ laajenee, kunnes se täyttää 

suoritukselleen varatun ajan. Toisin sanoen ihmisillä on taipumus käyttää tehtävien 

toteuttamiseen kaikki se aika, joka niihin on varattu. Tämä lisää aikataulujen ylittymisen 

riskiä, ja tavoitteissa pysyttäessäkin on hyvin mahdollista, että projekti olisi ollut 

todellisuudessa toteutettavissa nopeammin ja pienemmin kustannuksin. Toisena ongelmana 

Cohn näkee suunnitelman katselmoinnin vaikeuden. Toimenpiteisiin perustuvassa 

katselmoinnissa pyritään tarkastelemaan, onko välttämättömiä tehtäviä unohdettu, mutta 

samalla jätetään varmistamatta, että tuotteen kaikki ominaisuudet on huomioitu. Cohnin 

mukaan ongelmat ovat korjattavissa nostamalla tuote tekemisen edelle eli keskittymällä 

suunnittelussa tehtävien valmistumisaikojen sijaan ominaisuuksien toimitusaikatauluihin, 

mikä palvelee myös asiakasta paremmin. [13, s. 12-13] 



 36 

3.4.2 Resurssien suunnittelu 

Resursseilla tarkoitetaan tavallisesti viittä pääluokkaa: rahaa, henkilöitä, koneita ja laitteita, 

materiaaleja sekä tiloja. [4, s. 141-142] Resurssisuunnittelun tärkein tehtävä on varmistaa, 

että projekti saa käyttöönsä riittävät resurssit silloin kun niitä tarvitaan. Sillä pyritään myös 

tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja minimoimaan kustannuksia. Resursointi 

suunnitellaan aikataulun ja työmäärien mukaisesti ottaen huomioon myös muut tekijät 

kuten riskit. Mikäli organisaatiossa toteutetaan useita rinnakkaisia projekteja, joilla on 

yhteiset resurssit, on resurssienhallinta haasteellista ja vaatii tarkempaa seurantaa. 

Epäonnistuessaan resurssienhallinta johtaa tavallisesti aikataulujen pettämiseen tai 

kustannusten nousuun. [58, s. 165-168] 

Resurssien suunnittelu koostuu kahdesta vaiheesta: resurssilaskenta ja resurssitasaus. 

Laskennalla selvitetään alkuperäisen aikataulun mukainen kuormitus ja siitä syntyvä 

resurssitarve. Tehtävien osalta huomioidaan ainoastaan aikaisin mahdollinen aikataulu, 

jolloin tilapäinen henkilöresurssitarve voi nousta hetkittäin suureksi ja vaatia lukuisia 

yhtäaikaisia resursseja lyhyillekin aikaväleille. Resurssitasauksella pyritään kuormaa 

tasaamaan projektin aikatauluun vaikuttamatta, jotta tehtävistä selvittäisiin pienemmillä ja 

tasaisemmilla henkilömäärillä. Ensimmäisenä hyödynnetään tehtäväverkoissa tunnistetut 

tehtävien aikataulujen pelivarat, sen jälkeen selvitetään muita mahdollisuuksia kuten 

vaikkapa tehtävien järjestämistä uudelleen, resurssimäärien muuttamista tai aikataulujen 

siirtämistä. [58, s. 168-174] 

Resurssisuunnittelu pohjautuu projektin aikatauluun ja työn ositukseen. Esimerkiksi 

yhdistämällä työn ositus yrityksen tai projektin organisaatiorakenteeseen (engl. 

Organization Breakdown Structure, OBS) saadaan tehokas kaaviokuva resurssilaskentaa 

varten (Kuva 12). Kaaviolla voidaan jakaa tehtävät henkilöiden suoritettavaksi roolien 

mukaisesti. Toinen hyödyllinen työkalu on resurssihistogrammi, joka helpottaa 

resurssitasausta. Histogrammi näyttää projektin resurssikuorman kullakin aikataulun 

hetkellä ja esittää selkeästi ongelmalliset tarvepiikit, jotka on saatava tasattua (Kuva 13). 

[4, s. 142-144] 
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Kuva 12. Työn ositus ja organisaatiorakenne yhdistettynä samaan kaavioon 

 

Kuva 13. Resurssihistogrammi 

3.4.3 Aikataulun ja resurssien seuranta projektin aikana 

Kuten muutostenhallintaa käsiteltäessä esitettiin, projektin sisältöön tulee väistämättä 

muutoksia, ja jokainen vaatimusmuutos vaatii aikataulun tarkistamista ja 

uudelleensuunnittelua. [4, s. 242-243] Ilman vaatimusmuutoksiakin aikatauluun saattaa 

kohdistua muutospaineita, sillä arvioinnin tarkkuus kehittyy vasta kokemuksen ja tiedon 
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myötä kuten huomattiin epävarmuuden kartiota tarkastellessa. Työmäärien arviointi on 

haasteellista, sillä esimerkiksi ennaltasuunnittelemattomat keskeytykset voivat venyttää 

tehtävien suoritukseen käytettävän kalenteriajan moninkertaiseksi. [70, s. 260] 

Tutkimusten mukaan on tavallista, että kehittäjien itsensä tekemät aikatauluarviot ovat 20-

30 % liian optimistia, mikä kasvattaa projektin myöhästymisen riskiä. [47, s. 184] Tämän 

vuoksi aikatauluja ja resursseja on seurattava säännöllisesti projektin edetessä. 

Seurannan tärkein työkalu on tuntikirjaukset, joista selviää, miten projektihenkilöstö on 

käyttänyt aikansa, ja paljonko työtä eri tehtävät ovat vaatineet. Projektin toteutuneiden 

tehtävien määrää ja tuntikirjauksia eli realisoituneita työmääriä vertailemalla 

suunniteltuihin työmääriin voidaan tarkistaa, miten hyvin projekti on pysynyt 

suunnitelmassa. [48, s. 107] Poikkeamien osalta on oleellista tunnistaa niihin johtaneet 

syyt. Kuitenkin on syytä olettaa, että ne heijastavat yleistä trendiä, joka jatkuu projektin 

edetessä. Eindhovenin yliopiston vuonna 1991 suorittamat tutkimukset osoittavat, että 

tyypillisesti projektit eivät saa kiinni menetettyä aikaa vaan pikemminkin myöhästyvät 

enemmän. [78] McConnellin mukaan paras tapa reagoida poikkeamiin onkin laskea 

poikkeaman prosentuaalinen osuus ja olettaa uudelleensuunnittelussa, että 

kokonaisaikataulu myöhästyy prosentuaalisesti saman verran. [47, s. 199] 

Ketterissä menetelmissä tyypillisesti seurataan projektiryhmän toteutusnopeutta (engl. 

velocity). Toteutusnopeus lasketaan arvioimalla tehtävien työmäärä ideaalitapauksessa ja 

pisteyttämällä tehtävät tämän mukaan. Myöhemmin toteutusiteraation aikana 

valmistuneiden tehtävien osalta lasketaan pisteet yhteen, ja saadaan suoritusnopeutta 

kuvastava luku. Lukua voidaan käyttää ohjearvona, kun seuraavan iteraation työ 

suunnitellaan tai kun halutaan muuten arvioida projektin etenemistä. On kuitenkin 

huomioitava, että suoritusnopeuden tarkentuminen oikealle tasolle vaatii vähintään 3-4 

iteraation kokemuksen. [70, s. 260-261] 

Resursseja seurataan usein S-käyrän avulla. Se kuvaa resurssi- tai kustannuskertymää 

projektin aikana. Nimi juontaa käyrän muodosta, joka muistuttaa S-kirjainta, sillä 

tavallisesti kustannukset kertyvät nopeinten projektin keskivaiheilla, kun taas alussa ja 

lopussa kertymä on pienempää. [4, s. 148-149] Oheisessa kuvassa (Kuva 14) on esitetty 



 39 

esimerkki, miten S-käyrästä voidaan nähdä poikkeamat. Esimerkin toteutuma on kahdessa 

ensimmäisellä tarkasteluhetkellä jäänyt suunnitelman alle, kolmannella kerralla ollut 

samansuuruinen suunnitelman kanssa, ja lopulta kustannukset ovat neljännellä 

tarkasteluhetkellä nousseet yli suunnitellun. Toteutumaa ja suunnitelmaa vertailemalla 

voidaan arvioida tilanteen kehittymistä jatkossa. Mikäli budjettitavoite on yhä mahdollista 

saavuttaa, voidaan tässä vaiheessa päättää toimenpiteistä, joilla saavuttaminen tapahtuu. 

Mikäli budjettitavoite ei ole enää saavutettavissa, täytyy asiasta raportoida niitä osapuolia, 

joita asia koskettaa ja sopia jatkotoimenpiteistä. 

 

Kuva 14. S-käyrä 

3.5 Kustannusten hallinta 

Liiketoiminnan on oltava kannattavaa. Projektin kannattavuuden varmistaminen vaatii 

koko elinkaaren kestävää tuottoihin ja kustannuksiin pohjautuvaa tarkastelua, jossa 
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huomioidaan toteutuskulujen lisäksi tuotteen tuotot sekä käyttövaiheen kustannukset. 

Kustannusten hallinnalla projektin toteuttamista ohjataan yrityksen liiketaloudellisten 

tavoitteiden mukaiseksi. Sen tärkeimpiä osa-alueita ovat kustannusten arviointi, projektin 

budjetointi, aikataulun ja kustannusten optimointi sekä tuottojen ja kustannusten 

kirjaaminen, seuranta ja raportointi. Kustannukset koostuvat pääosin resurssiluokkien 

mukaan henkilöstö-, materiaali-, tila- ja laitekuluista. [4, s. 150-159] 

 

Kuva 15. Kustannusohjauksen vaikutusmahdollisuudet ja kustannusten kertyminen 

projektin elinkaaren aikana 

Kustannusten hallinnan kriittisin vaihe sijoittuu projektin alkuvaiheeseen, jolloin tehdään 

tärkeimmät kustannuksiin vaikuttavat päätökset. Päätöksiin kuuluu esimerkiksi tuotteen 

teknisten ja toiminnallisten ratkaisujen valinta sekä projektin toteutustapa. [4, s. 151-155] 

Jopa 60-80 % kustannuksista kiinnitetään jo perussuunnittelun aikana. [58, s. 187] 

Oheisessa kuvassa (Kuva 15) on esitetty, miten ohjauksen vaikutusmahdollisuudet 

kustannuksiin muuttuvat projektin elinkaaren aikana. Esisuunnittelun aikana, kun projektin 

päämääriä ja tavoitteita määritellään, jokaisella päätöksellä on suuri vaikutus. 

Vaikutusmahdollisuudet pienenevät nopeasti projektin toteutuksen alkaessa. Mitä 

pidemmälle toteutus etenee, sitä vähäisempiä päätöksiä kustannusmielessä voidaan tehdä. 
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Kustannusten kertyminen on lähes kääntäen verrannollinen vaikutusmahdollisuuksiin 

nähden eli kustannukset kertyvät olennaisesti vasta toteutusvaiheessa. [4, s. 151-154] 

Kustannusten erittely projektin osa-alueisiin ja kirjaaminen mahdollistavat niiden 

seuraamisen sekä linkittävät projektin yrityksen ohjausjärjestelmiin. Työn ositus ja 

organisaatiorakenne toimivat erittelyn runkona. Se voidaan kuvata kaksiulotteisella 

matriisilla, jossa organisaatiorakenteen ja työn osituksen solmukohtina esiintyvät 

kustannuspaikat (Kuva 16). Jos tätä verrataan aiemmin esitettyyn resursointia kuvaavaan 

kaavioon (Kuva 12), huomataan että resursointi ja kustannukset ovat tiiviissä yhteydessä 

toisiinsa: organisaatioyksiköiden resurssit vastaavat tietystä projektin työalueesta 

aiheuttaen samalla kustannuksia tietyille kustannuspaikoille. Tavoitteena on saada 

johtamista ja ohjaamista varten tarkkaa ja tarkoituksenmukaista tietoa, minkä vuoksi 

erittelylle on syytä valita oikea taso. Liian yksityiskohtainen erittely lisää 

kustannuspaikkojen ja työn määrää vaikeuttaen näin jatkuvaa seurantaa, kun taas liian 

karkealla tasolla toteutettu erittely ei anna tarpeeksi tietoa vaikeuttaen poikkeamiin 

liittyvää reagointia ja päätöksiä varten. [4, s. 155-158] 

 

Kuva 16. Kustannusten erittely kustannuspaikoiksi 
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3.5.1 Kustannusten arviointi 

Kustannusarviot vaikuttavat projektin kannattavuuslaskelmien kautta hinnoitteluun. 

Toteuttamisvaiheen seurannassa niitä myös vertaillaan toteutuneisiin kustannuksiin, jotta 

mahdolliset poikkeamat havaittaisiin. Kustannusarviointia olisi syytä tehdä aina, kun 

saatavilla on uutta tietoa, mutta käytännön projekteissa niiden tekeminen rajoittuu usein 

jaksottaisiin tarkistuksiin. [4, s. 158-159] Arvioinnissa on huomioitava seuraavia asioita 

[58, s. 191]: 

• Arvioille on määritettävä riittävät tarkkuustasot. 

• Arvioiden täytyy soveltua seurannan kohteiksi. 

• Arvio ei ennusteena voi olla lähtötietojaan tarkempi. 

• Osa-arvioihin ei voi sisällyttää varauksia. 

• Arviointimenetelmien on taattava, etteivät mahdolliset kustannusylitykset estä 

projektin kannattavuutta. 

 

Kuva 17. Kustannusten todennäköisyysjakaumaan pohjautuva arvio 
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Kuvassa (Kuva 17) on esitetty todennäköisyysjakaumapohjainen kustannusten arviointi. Se 

esittää kustannuksille kaikki mahdolliset arvot ja yksittäistä arvoa realistisemmin arvioidut 

kustannukset. Odotusarvolla tarkoitetaan jakauman painopistettä eli arvojoukon 

keskiarvoa, joka on painotettu arvojen todennäköisyydellä. Odotusarvo olisi optimaalisin 

arvio kustannuksille, mutta inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta arvio yleensä poikkeaa 

tästä ja lähestyy todennäköisintä arvoa. Mikäli inhimillisiin tekijöihin sisältyy optimistisia, 

pessimistisiä tai spekulatiivisia näkökulmia, arvio on vinoutunut ja siten mahdollisesti 

epäluotettava. Edellä mainitut näkökulmat saattavat johtaa kustannusten aliarviointiin tai 

tarpeettomiin arviovarauksiin. Arviovaraukset ovat perusteltuina hyvä keino varautua 

epäsuotuisten riskien toteutumiseen tai arvion epätarkkuuksiin. [4, s. 159-162] 

Kustannusarvio toimii kustannustavoitteen eli budjetin luonnin pohjana. Projektin budjetti 

määräytyy suurelta osin jo myyntivaiheessa, jolloin tarjouksen valmistelun yhteydessä 

tehdään ensimmäinen kustannusarvio. Budjetti toimii aikataulu- ja resurssisuunnitelmien 

kanssa yhtenä päätyökaluista projektin etenemisen seurannassa. [4, s. 163-166] 

3.5.2 Kustannusten seuranta ja raportointi 

Kustannusten seuranta ja raportointi kohdistuvat pääosin toteutuneihin ja sidottuihin 

kustannuksiin. Toteutuneilla kustannuksilla tarkoitetaan syntyneiden kustannusten lisäksi 

keskeneräisiä töitä, jotka aiheuttavat kustannuksia. Sidotut kustannukset ovat toteutuneita 

kustannuksia sekä laskuttamattomia ostosopimuksia ja tilauksia. Toteutuneista 

kustannuksista ei yleensä ole juurikaan hyötyä päätösten tekemiseksi, sillä niiden ilmetessä 

kustannuksia synnyttäneeseen työhön on myöhäistä enää tehdä muutoksia. Sen sijaan 

sidotut kustannukset antavat paremman ennakoivan kuvan, jolla voidaan vaikuttaa tuleviin 

toteutuviin kustannuksiin. Jatkuvalla seurannalla ennakoitavuutta voidaan edelleen lisätä, 

sillä kustannuksia voidaan seurata jo paljon aiemmin kuin niitä on tarpeen sitoa. 

Kustannusraportointi voidaan esittää kahdessa muodossa: taulukolla sekä graafilla. 

Kustannusten taulukointi noudattaa kustannusten erittelyä ja yksinkertaisesti luetteloi eri 

kustannuspaikkojen osalta budjetin, arvioidut kustannukset, sidotut kustannukset ja 

toteutuneet kustannukset. Lisäksi taulukosta on syytä nähdä budjetin ja toteutuneiden 

kustannusten välinen erotus, jotta nähdään miten tavoitteessa on pysytty. Resurssien tavoin 
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edellä mainittuja kustannustietoja voi kuvata myös S-käyrän avulla (Kuva 18). [4, s. 171-

175] 

 

Kuva 18. Kustannuksia kuvaava S-käyrä 

3.6 Hankintojen hallinta 

Projektin hankinnat yksinkertaisimmillaan koskevat raaka-aineita, materiaaleja tai 

työkaluja. Kuitenkin myös kokonaisten projektien tai niiden osien ostaminen 

ulkopuoliselta toimittajalta luetaan hankinnaksi. Perusteena voi olla esimerkiksi 

väliaikainen henkilöresurssivaje tai erikoisosaamisen tarve. Tavoitteena on hankkia 

tarvittavat materiaalit tai palvelut mahdollisimman kokonaisedullisella tavalla ottaen 

huomioon hinnan lisäksi myös projektin tavoitteisiin liittyvät hyötyvaikutukset. [4, s. 175-

177] Hankintatoimen eli hankintojen hallinnan tehtävä on varmistaa, että hankinnat 

tehdään oikea-aikaisesti, kustannustehokkaasti ja huomioiden projektin tavoitteet. Se 

voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: valmistelu ja suunnittelu, tarjouskilpailu 

potentiaalisten toimittajien kanssa, neuvottelut ja toimittajan valinta, sopimusten hallinta, 

valmistus sekä toimitus. [58, s. 260-261] [4, s. 177] 

Onnistunut hankintojen hallinta käynnistyy tarpeen tunnistamisella ja analysoimisella jo 

projektin määrittelyvaiheessa. [4, s. 176-179] Varsinkin kriittisten välineiden tai 
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palveluiden osalta hankinta on käynnistettävä mahdollisimman aikaisin, ettei projektin 

aikatauluun tule näiden vuoksi viivästyksiä. [58, s. 260-266] Tyypillisesti toimittajan 

valintaprosessi on kolmivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 3-5 potentiaalista 

toimittajaa. Toisessa vaiheessa näiltä pyydetään budjettitarjous. Kolmannessa vaiheessa 

toimittajaehdokkailta pyydetään varsinainen tarjous. [4, s. 181] Toimittajaehdokkaiden 

toimitettua määräaikaan mennessä tarjouksensa, voidaan tarjousten perusteella valita kaksi 

tai kolme ehdokasta, ja aloittaa näiden kanssa tarkemmat sopimusneuvottelut. 

Lopputuloksena pyritään pääsemään yhden toimittajan kanssa sopimukseen, joka tyydyttää 

molempia osapuolia ja on projektin tavoitteiden mukainen. [58, s. 265-266] [4, s. 181-184] 

Toimittajan valinnan jälkeen ja projektin käynnistyttyä keskitytään projektinhallinnassa 

hankintojen osalta toimitusten valvomiseen ja raportointiin. Nk. toimitusvalvonnan 

päämäärä on varmistaa toimittajan sitoutuminen toimitusaikatauluun ja -tavoitteisiin 

seuraamalla toteutusta sekä välittää tietoa toimittajan ja projektin välillä. Usein tämä 

tehdään vaatimalla toimittajalta yksityiskohtaiset suunnitelmat ja sopimalla säännöllisestä 

raportoinnista. [58, s. 269-270] Projektin aikana on tavallista, että toimitus tehdään ja 

hyväksytetään osina, mikä on molemmille osapuolille tärkeää. Toimittaja hyötyy siitä, että 

mahdolliset korjausvaateet tai erimielisyydet koskevat pienempiä kokonaisuuksia. 

Vastaavasti asiakas saa läpi projektin konkreettisia vastineita rahoilleen ja saa seurata 

projektin etenemistä myös tuotteen kautta. Sopimusyhteistyö voidaan päättää lopulta, kun 

kaikki toimitukset on tehty ja molemmat osapuolet toteavat, että sovitut velvoitteet on 

täytetty. [4, s. 192-193] 

3.7 Riskienhallinta 

Riski tarkoittaa yleisesti menetyksen tai loukkaantumisen mahdollisuutta. 

Projektitoiminnassa menetys tarkoittaa tavoitteiden saavuttamisen epäonnistumista. [48, s. 

93] Riskit nähdään usein negatiivisena, mutta riskejä hyödyntämällä ja hallitsemalla 

voidaan projektin lopputuloksen kannalta päästä asetettuja tavoitteita merkittävämpään 

lopputulokseen. Riskienhallinta onkin johdettua toimintaa, joka pyrkii tunnistamaan riskit 

ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan toimenpiteet, joilla nämä vältetään tai hyödynnetään. 

[4, s. 195] Riskit on nähtävä luonnollisena osana tuoteinnovaatioiden kehittämistä ja 
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projektitoimintaa. [27, s. 43] On hyväksyttävä, että onnistunutkaan riskienhallinta ei 

kykene ehkäisemään kaikkia ongelmia, mutta vähentää niitä kuitenkin huomattavasti. [58, 

s. 233] Riskit voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin [4, s. 197-199]: 

• Puhtaat riskit ovat epäsuotuisia tapahtumia, kuten vahinkoja ja onnettomuuksia. 

Näiden todennäköisyyden arviointiin voidaan käyttää tilastollisia aineistoja, ja 

tyypillisesti todennäköisyydet ovat erittäin pieniä. Johtamisella voidaan puhtaisiin 

riskeihin vaikuttaa välillisin keinoin – esimerkiksi tulipaloa ja sen aiheuttamia 

vahinkoja voidaan ehkäistä toimintaohjeilla ja sammutusvälineillä.  

• Rahoitusriskit liittyvät esimerkiksi projektin kassavirtaan, rahoitusjärjestelyihin tai 

valuuttakursseihin. Niihin voidaan varautua useimmiten 

rahoitusmarkkinainstrumentein. Esimerkiksi kassavirtaan liittyviä 

luottotappioriskejä voidaan pienentää pankin kanssa tehtävien 

pankkitakuujärjestelyjen avulla. 

• Alueellisiin riskeihin kuuluvat tietyn maantieteellisen, poliittisen tai hallinnollisen 

alueen olosuhteista syntyvät riskit. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristöstä tai 

äärioloista kuten sodasta johtuvat riskit. 

• Liiketoimintariskeihin luetaan kaikki edellä mainittuihin luokkiin kuulumattomat 

riskit. Näihin lukeutuvat esimerkiksi tuotteen käyttöön (esimerkiksi kysyntä, 

huoltotarve, tekninen hyvyys jne.) tai projektin läpivientiin liittyvät riskit 

(esimerkiksi teknisten ratkaisujen toteutettavuus, päätöksiä tukevan tiedon määrä 

jne.). Tyypillisesti tähän luokkaan kuuluvat riskit voivat toteutua osittainkin, joten 

ne ovat kuvattavissa jatkuvalla todennäköisyysjakaumalla. Liiketoimintariskeihin 

voidaan varautua tehokkaasti projektinhallinnan avulla. 

Riskien suuruutta voidaan tarkastella kaksiulotteisesti todennäköisyyden ja vaikutuksen 

kautta. Todennäköisyys määritellään 0-100 % väliltä ja vaikutus usein taloudellisella tai 

suhteellisella asteikolla. Suuruus määritetään riskejä analysoitaessa ja on tärkeä tieto 

riskienhallinnan kohdentamisessa ja päätöksenteossa. [4, s. 199-200] Todennäköisyyden 

ollessa 100 %, ei kyseessä ole enää riski vaan tapahtuma, joka voidaan nähdä projektin 

rajoitteena. [70, s. 227] Oheisen kuvan (Kuva 19) taulukossa vertaillaan kolmen riskin 
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suuruusluokkaa keskenään. Riskit maanjäristyksestä ja mittarin rikkoontumisesta ovat 

suuruudeltaan yhtä suuria, sillä maanjäristyksen todennäköisyys on häviävän pieni, vaikka 

vaikutukset olisivatkin valtavat. Komponentin myöhästyminen osoittautuu näitä 

huomattavasti kriittisemmäksi, sillä todennäköisyys on keskiluokkaa ja vaikutuksetkin 

suhteellisen suuret. Tällä tavoin riskienhallinta voidaan kohdentaa niihin riskeihin, jotka 

ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeämpiä. 

 

Kuva 19. Riskien suuruusluokka auttaa kohdentamaan riskienhallinnan ensisijaisesti 

kriittisimpiin riskeihin 

Seuraavissa kuvissa on esitetty yleisellä tasolla työkaluja, joilla riskejä voidaan kuvata 

visuaalisella tasolla. Ensimmäinen kuva (Kuva 20) esittelee kaavion, joka helpottaa riskien 

luokittelua ja niiden keskinäistä vertailua. Kaaviosta on helppo nähdä, mitkä riskit ovat 

kriittisimpiä ja vaativat enemmän huomiota. Kuva 21 esittää kolme riskiä, jotka ovat 

hajonnan mukaan luokiteltu erisuuruisiksi, vaikka niillä kaikilla on sama odotusarvo. Kuva 

22 esittää näiden samojen riskien kumulatiivisen todennäköisyysjakauman. Kumulatiivinen 

jakauma on yleensä informatiivisempi päätöksenteon ohjauksen kannalta, sillä se osoittaa, 

miten todennäköistä kustannusten ylittyminen on tietyillä odotusarvoilla. Sitä voidaan 

käyttää esimerkiksi toimittajan valinnan yhteydessä eri toimittajakandidaattien 

keskinäiseen vertailuun. [4, s. 199-202] Näiden visuaalisten graafien lisäksi eräs tehokas 

riskienhallinnan työkalu on Top 10 -riskilista, joka listaa kullakin ajanhetkellä 

kriittisimmät riskit, joiden hallintaan on lähitulevaisuudessa keskityttävä muita enemmän. 

Lista on hyödyllinen projektin seurannassa, jossa se voidaan käydä säännöllisesti läpi 
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yhdessä muiden osapuolten kanssa ja tätä kautta raportoida riskien osalta projektin 

tilanteesta. [48, s. 97] 

 

Kuva 20. Riskien luokittelu kaavion avulla 

 

 

Kuva 21. Riskien todennäköisyysjakauma 
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Kuva 22. Riskien kumulatiivinen todennäköisyysjakauma 

Koska projektit ovat luonteeltaan ainutkertaisia, ei riskien tunnistamisessa voida hyödyntää 

tilastotietoja. Jotta niiden tunnistaminen ja arviointi olisi mahdollista ja riittävää, on 

projektin tilanteen ja tulevaisuuden perusteella tehtävä lähinnä subjektiivinen arvio. 

Varsinkin epävarmassa ympäristössä kokeneen henkilöstön käyttö on järkevintä. Koska 

mittaus perustuu ihmisten uskomukseen, on vaarana että arviot vinoutuvat ihmisten omien 

näkemyksiensä vaikutuksesta. Vinoumat voivat olla tahallisia tai tiedostamattomia. 

Tahallinen arvioinnin vinoutuma voi syntyä esimerkiksi arvioijan oman hyödyntavoittelun 

vuoksi. Tiedostamaton vinouma voi saada alkunsa arvioijan roolin, ajattelutavan, 

kokemuksen tai yleisen asetelman vuoksi. Ihmisellä on lisäksi luonnollinen taipumus 

välttää epämiellyttäviä asioita. Tämän vuoksi riskienhallinnassa pitäisi pystyä erottamaan 

arviointi ja päätöksenteko toisistaan. Arvioiden tulisi olla mahdollisimman 

totuudenmukaisia, ja vasta päätöksenteon yhteydessä valittaisiin, miten riskeihin 

suhtaudutaan. [4, s. 195-218][70, s. 227] Suhtautumistapoja on neljä [4, s. 218-219]: 

• Riskin pitäminen omalla vastuulla voi olla edullisin ja kannattavin vaihtoehto. 

Projektinhallinnan avulla riskiin voidaan varautua ennakoivasti välttäen 

negatiivisia vaikutuksia ja hyödyntämällä positiivisia. 
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• Riskin siirtämisessä vastuu siirretään sopimuksella esimerkiksi toimittajalle, 

asiakkaalle tai vakuutusyhtiölle. Toimittajalle siirtäminen tapahtuu edelle esitetyn 

hankintojenhallinnan kautta. 

• Riskin välttäminen tarkoittaa esimerkiksi erilaisten teknisten ratkaisujen käyttöä 

toteutuksessa. Alkuperäisen riskin välttäminen voi kuitenkin aiheuttaa uusia 

riskejä, mikä on otettava huomioon ratkaisujen valinnassa. 

• Riskin pienentäminen tehdään vaikuttamalla joko sen todennäköisyyteen tai 

vaikutukseen. Esimerkiksi laitehankinnoissa voidaan vaikuttaa todennäköisyyteen 

ostamalla kalliimpi, laadukkaampi tuote, joka on kestävämpi ja rikkoutuu 

epätodennäköisemmin. Vaihtoehtoisesti vaikutuksen pienentämiseksi voidaan 

ostaa laite, jonka huolto toimii nopeammin ja tulee kustannuksiltaan halvemmaksi. 

Riskienhallinnan on oltava jatkuvaa läpi projektin. Riskien tunnistaminen ja analysointi 

eivät riitä, vaan niitä varten on suunniteltava toimenpiteet, niiden toteutumista on 

seurattava ja tarvittaessa niihin on reagoitava nopeasti. Riskienhallinnan on vastattava 

jokaisen riskin osalta seuraavaan neljään kysymykseen [70, s. 226-227]: 

• Miten riskin toteutuminen tunnistetaan? Riskin toteutuminen on havaittava ajoissa, 

jotta siihen ehditään varautua. 

• Miten riskin suuruutta pienennetään, jotta se vältettäisiin? Projekti voi 

ennakoivasti pyrkiä pienentämään riskin todennäköisyyttä tai vaikutusta. 

• Miten riskin vaikutusta pienennetään, jos se toteutuu? Toteutumisen jälkeen on 

myöhäistä pienentää todennäköisyyttä, mutta vaikutuksia voidaan pyrkiä 

lieventämään. 

• Mikä on riskin suuruus eli miten paljon kannattaa riskin välttämiseksi käyttää 

resursseja? Riskin välttämisestä syntyvät kustannukset on oltava järkevässä 

suhteessa riskin suuruuteen. Jos riskin odotusarvo on 10 €, ei sen välttämiseen 

kannata käyttää 50 €. 

Kun tällainen suunnitelma on tehty, on seuranta helpompaa ja reagointi riskeihin 

tehokkaampaa. Seurannan ohella on tarkasteltava myös riskeihin liittyviä muutoksia ja 
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korjattava tarvittaessa suunnitelmaa. Projektin edetessä riskin suuruusluokka tavallisesti 

pienenee, ja osa riskeistä poistuu kokonaan. Kuitenkin uusia riskejäkin voidaan tunnistaa, 

jos tunnistaminen on osittain jäänyt puutteelliseksi tai projektin sisältöön tulee muutoksia. 

[4, s. 220-222] 

3.8 Laadunhallinta 

Laadun käsite esiteltiin aiemmin ohjelmistoprosessien yhteydessä. Laadunhallinta on 

projektinhallinnan osa-alue, jonka päämääränä on varmistaa laadun suunnittelun, 

varmistuksen ja valvonnan kautta, että projekti täyttää sille eri osapuolten asettamat 

vaatimukset. Pyrkimyksenä on varmistaa molemmat laadun kaksi ulottuvuutta: sekä 

projektin että tuotteen laatu. Vaikka nämä eroavat toisistaan kuten aiemmin esitettiin, ovat 

ne kuitenkin tiukasti sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi tuotteen laadun liiallinen 

korostaminen kasvattaa työmääriä, mikä saattaa heijastua projektin laatuun projektiryhmän 

ylikuormituksena tai aikataulujen ja kustannusten ylityksenä. Toisaalta liiallinen 

keskittyminen projektin laatuun saattaa lisätä työmääriä ja hidastaa tuotteen kehitystä, 

jolloin on karsittava ominaisuuksista tai viivästytettävä tuotteen toimitusta. Onnistunut 

laadunhallinta edellyttää näin molempien laadun osa-alueiden huomioimista. Käyttämällä 

apuna laatustandardeja voidaan laadunhallinta suunnitella ja toteuttaa kattavasti. 

Esimerkiksi ISO 9000 -standardissa on ohjeistus laadunhallintaan tuotteen osalta ja ISO 

10006 -standardissa vastaavasti projektin laadun osalta. [4, s. 224-228] 

Suunnittelu pyrkii laadun osalta tunnistamaan laatukriteerit sekä valmistelemaan 

toimenpiteet, joilla nämä saadaan täytettyä. Tuloksena syntyvä laatusuunnitelma kuvaa 

kattavasti projektin laadunhallintatavan ja kirjataan osana projektisuunnitelmaa. Kriteerien 

lisäksi suunnitelma kuvaa projektissa sovellettavat rakenteet, vastuut, käytännöt ja 

toimenpiteet sekä resurssit. Laatukriteereihin sisältyy asiakkaan vaatimukset sekä 

laajuuden määrittely. Ne voivat muuttua projektin läpiviennin aikana, minkä vuoksi 

kriteeristöä täytyy säännöllisesti tarkastella ja tarvittaessa muuttaa. [4, s. 226-227] 

Laadunhallinnan suunnittelu on tehtävä heti projektin alussa, sillä laadunvarmistus on 

aloitettava jo määrittelyvaiheessa. [48, s. 127] 
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Laatukriteerit toimivat pohjana laadunvarmistuksen suunnittelulle ja toteutukselle. 

Varmistuksella seurataan ja varmistetaan kriteerien täyttyminen projektin aikana 

laatusuunnitelman mukaisesti. [4, s. 227-228] Laadunvarmistus koostuu seuraavista osa-

alueista [48, s. 128]: 

• Virheidenhallinta huolehtii, että löydetyt virheet raportoidaan kuvauksineen, ja 

että niihin reagoidaan. Virheisiin liittyvistä päätöksistä ja korjauksista tallennetaan 

myös informaatiota. Pyrkimyksenä on pysyä selvillä ohjelmiston kypsyydestä sekä 

olemassa olevista virheistä ja niiden tilasta. 

• Teknisillä katselmoinneilla varmistetaan, että toteutettu työ on laatuvaatimusten 

mukaista. Katselmoinnin kohteena ovat projektin vaatimukset, tuotteen 

arkkitehtuuri ja toteutussuunnitelmat, lähdekoodit sekä muut työtuotteet. 

Katselmointeihin osallistuu projektin eri osapuolet niiltä osin kuin on tarvetta. 

Esimerkiksi projektisuunnitelman katselmointi edellyttää asiakkaan osallistumista, 

mutta lähdekoodien katselmointi suoritetaan usein työpareittain. 

• Testaus kaikkine muotoineen (moduulitestaus, integrointitestaus, 

järjestelmätestaus jne.) on tärkein ja laajin laadunvarmistuksen osa-alue. Sen 

onnistuminen tai epäonnistuminen näkyy tuotteen laadussa välittömästi. Hyvin 

suunniteltu ja organisoitu testaus säästää aikaa ja rahaa, sillä vakavat virheet 

löydetään aikaisemmassa vaiheessa tuotteen elinkaarta, jolloin niiden korjaaminen 

on edullisempaa. [48, s. 28-30] Seuraavassa kuvassa (Kuva 23) on esitetty V-malli 

-nimellä tunnettu prosessimalli, joka kuvaa testauksen vaiheiden roolia projektin 

vaiheiden verifioinnissa ja on yleisesti käytetty ohjelmistoprojekteissa. 

Järjestelmätestauksella varmistetaan, että ohjelmisto vastaa määrittelyn asettamia 

tavoitteita. Integrointitestaus pureutuu arkkitehtuurisuunnittelun pohjalta 

toteutettujen järjestelmän osien väliseen yhteistoimintaan. Moduulitestauksen 

kohteena on moduulisuunnittelun mukaisten moduulien toimivuuden 

varmistaminen. [4, s. 288-290] 
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Kuva 23. V-malli 

Laadun ohjaus koostuu seurannasta ja laatupoikkeamiin reagoimisesta. Seurantaa 

toteutetaan tarkkailemalla säännöllisesti projektin tuloksia ja vertailemalla näitä 

laatukriteereihin. Tarkasteltavat tulokset liittyvät tässä sekä projektin että tuotteen 

laatutavoitteisiin. Havaitut vaihtelut ja poikkeamat pyritään estämään ja poistamaan 

kontrolloivilla ja korjaavilla tapauskohtaisesti päätettävillä toimenpiteillä. [4, s. 228-230] 

Kuten aiemmin todettiin, laatu on kokemuksena suurelta osin subjektiivinen. Tämän 

vuoksi seurantaa varten on tarpeen luoda laatujärjestelmien ja kypsyysmallienkin vaatimia 

erilaisia mittareita eli metriikoita, jotka helpottavat laaduntarkkailua. Mittarit on valittava 

tavoitteiden ja projektin tilanteen mukaan. Prosessin mittaamiseksi soveltuvia metriikoita 

ovat esimerkiksi aika- ja kustannusarvioiden toteutuminen (ylitys/alitus prosentteina), 

prosessin eri vaiheissa syntyneet virheet, työn tuottavuus sekä laatukustannukset. Tuotteen 

laatua voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla mittareilla: ohjelmiston koko, virheiden 

määrä koodiriviä kohti, ohjelmistokoodin kompleksisuus, palveluaste (tuotteen 

käytettävyysaste kokonaisaikaan verrattuna), vikaantumisväli, virheiden korjausaika sekä 

asiakastyytyväisyys. [25, s. 204-207] 

Laadunhallinta pyrkii vähentämään kustannuksia, mutta myös itsessään aiheuttaa 

kustannuksia. Kustannustenhallinnan kannalta on olennaista ymmärtää laatuun liittyvät 

erilaiset kustannusluokat ja niiden suhde toisiinsa. Laatukustannukset jaetaan tavallisesti 
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neljään kategoriaan: sisäiset virhekustannukset, ulkoiset virhekustannukset, 

arviointikustannukset ja estämiskustannukset. Sisäiset virhekustannukset muodostuvat 

tuotteen vioista ja niiden korjaamisesta ennen kuin tuote toimitetaan asiakkaalle. Ulkoiset 

virhekustannukset ovat virheistä ja niiden korjaamisesta syntyneitä kustannuksia, sen 

jälkeen kun tuote on toimitettu asiakkaalle. Arviointikustannukset liittyvät esimerkiksi 

testaukseen, tarkastuksiin ja mittauksiin, joilla pyritään tarkistamaan tuotteen tila. 

Estämiskustannukset vastaavasti muodostuvat laadunhallinnan toimenpiteistä, joilla 

pyritään ennaltaehkäisemään laatupoikkeamia. Tällaisia ovat esimerkiksi laatusuunnittelu, 

koulutus, valvonta, vika-analyysi ja laaturaportointi. [25, s. 207] 

3.9 Viestintä ja tiedonhallinta 

Projektin viestintä tarkoittaa eri osapuolten ja sidosryhmien välistä tiedon siirtoa ja 

vuorovaikutusta. Se on osa tiedonhallintaa, joka koostuu projektin informaation, tiedon ja 

dokumenttien luontiin, säilyttämiseen ja jakeluun liittyvistä suunnitelmista ja 

toimenpiteistä. Viestintään liittyy sellaisia sosiaalisia ja emotionaalisia tekijöitä, jota ei 

tiedonhallinnasta muuten löydy. [4, s. 232] 

3.9.1 Projektin viestintä 

Viestinnän tarkasteluun on ainakin kolme näkökulmaa: Se voidaan nähdä 

organisaatiolaajuisena vuorovaikutussuhteiden verkostona, jolla eri toimijat ja toiminnot 

liitetään yhteen. Toisaalta se on viestinnän ammattilaisen vastuulle annettava toimi, jolle 

on määritetty omat vastuualueensa ja tulostavoitteensa. Kolmanneksi viestintä on osa 

johtamista, ja sen päämääränä on yrityksen osaamispääoman säilyttäminen ja edelleen 

kehittäminen. Projektin viestintä koostuu seuraavista osa-alueista [43, s. 8-9]: 

•  Työviestintään luetaan suunnitteluun, hankintaan, huoltoon, kuljetukseen ja työn 

ohjeistamiseen liittyvä kommunikaatio. 

• Asiakas- ja markkinointiviestinnän tavoite on tukea tuotteen myyntiä. 

• Asiakassuhteen hoitoon liittyvä viestintä keskittyy kehittämään asiakasyhteistyötä. 
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• Tiedottamista eli informointia käytetään viestittäessä projektin tilasta eri 

osapuolille. 

Viestinnän rakenteen olennainen tekijä on viestintäsuhteet eli osapuolten välinen suhde, 

sanoman sisältö sekä viestintätapa ja -resurssit. [43, s. 9] Tästä syystä konteksti on tärkeä 

tekijä viestinnässä: Viestintään liittyy aina vähintään kaksi osapuolta ja se voi olla yksi- tai 

molempisuuntaista. Se voi tapahtua esimerkiksi työpöydän ääressä, kokouksissa, 

kahviossa, työmatkalla tai käytävillä. Luonteeltaan se voi olla muodollista tai 

epämuodollista, suullista tai kirjallista, suunniteltua tai suunnittelematonta sekä asia- tai 

tunnesisältöistä. Viestintävälineinä voidaan käyttää erilaisia medioita kuten esimerkiksi 

paperia, sähköpostia, Internetiä, suullista esitystä tai keskustelua. Merkitykseltään viestintä 

onkin yksi tärkeimmistä vaikuttamisen välineistä, sillä siihen sisältyy tiedon jakamisen 

lisäksi myös henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten tulkinta, omaksunta ja palaute. [4, s. 

232] 

Prosessina viestintä koostuu suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta, palautteesta ja 

arvioinnista. Prosessi on jatkuva, ja pyrkii kehittämään viestintää läpi projektin elinkaaren. 

Suunnittelu voidaan jakaa kolmeen tasoon: strateginen, taktinen ja operatiivinen 

suunnittelu. Strateginen taso määrittää peruslinjat, joilla tuetaan organisaation strategisia 

tavoitteita. Taktinen taso tarkoittaa viestinnän resurssien (henkilöt, laitteet ja taloudelliset 

resurssit) kartoitusta ja sidosryhmien määrittelyä sekä toimintaohjeiden laadintaa. 

Operatiivisella tasolla laaditaan projektin suunnitelmat ja budjetti. [43, s. 9-10] 

Viestinnän ongelmia ovat häiriöt, jotka estävät sanoman välittämisen. Viesti ei välttämättä 

tavoita kohdettaan, se muuttuu matkalla tai ymmärretään väärin. Tällaiset häiriöt voidaan 

jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäiset häiriöt liittyvät esimerkiksi asenteisiin, mielipiteisiin ja 

kielitaitoon. Ulkoisiin häiriöihin luetaan muun muassa huono kuuluvuus, epäselvä teksti ja 

yhteyden katkeaminen. [58, s. 298] 

3.9.2 Tiedonhallinta 

Projektissa syntynyt tieto on käsiteltävä, jaettava ja varastoitava. Kyse voi olla projektiin 

tai tuotteeseen liittyvistä tiedoista, jotka yleensä kirjataan dokumenteiksi. 
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Dokumentaatiolla on useita tehtäviä: Ensinnäkin osa dokumenteista voi olla kehitettävän 

tuotteen osia. Toiseksi dokumentit ovat yksi viestinnän keino. Kolmanneksi dokumentit 

ovat myös laadunhallinnan keino, sillä ne kertovat projektin tilasta ja helpottavat seurantaa. 

Neljänneksi dokumentaation avulla opitut asiat saadaan siirrettyä projektista toiseen. [4, s. 

234-236] 

Tiedonhallintaan on tarjolla erilaisia välineitä, joiden hyödyntäminen on projektin 

päätettävissä ja suunniteltavissa. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sähköiset 

dokumentointivälineet, tallennuspaikat sekä projektikohtaiset tietokannat ja hakemistot. 

Tiedonhallinta voidaan suorittaa osana projektisuunnitelmaa. Suunnittelun tarkoitus on 

paitsi päättää työkaluista myös määritellä eri dokumenttien luonti ja kehitys projektin 

aikana. Oheisessa kuvassa (Kuva 24) on esitetty yksi esimerkki projektin elinkaaren aikana 

tuotettavasta dokumentaatiosta. Jokaisen dokumentin osalta on päätettävä myös, missä sitä 

säilytetään, kenen vastuulla se on sekä miten ja kenelle se jaetaan. [4, s. 234-236] 

 

Kuva 24. Esimerkki projektin dokumentaatiosta 
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4 Avoin lähdekoodi 

Tutkielman tarkoitus on tarkastella avoimen lähdekoodin ohjelmistoista koottua 

projektinhallintajärjestelmää. Tässä luvussa määritellään, mitä avoimella lähdekoodilla 

yleisesti tarkoitetaan. Sen lisäksi esitellään erilaisia lisenssityyppejä ja niiden 

ominaisuuksia, jotta avointen ohjelmistojen lisenssien käyttö- ja 

hyödyntämismahdollisuuksia olisi helpompi ymmärtää. 

4.1 Mitä on avoin lähdekoodi? 

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto ei välttämättä ole ilmainen, eikä myöskään ilmainen 

ohjelmisto ole aina avoin. Avoimen lähdekoodin määritelmä rakentuu kolmesta 

vaatimuksesta: 

1. Ohjelmistoon täytyy olla vapaa levitysoikeus, mikä tarkoittaa että ohjelman 

myymistä tai lahjoittamista osana ohjelmistoa, joka on yhdistelty useista lähteistä 

hankituista ohjelmista, ei saa rajoittaa. Ohjelman myymisen ehdoksi ei saa asettaa 

mitään palkkioita tai maksuja. 

2. Ohjelman mukana täytyy toimittaa selkeässä muodossa oleva lähdekoodi tai koodi 

on oltava yleisesti saatavissa kohtuullisin kopiointikustannuksin. Ohjelman 

levittäminen on sallittava sekä lähdekoodina että binäärinä. 

3. Lisenssin on sallittava ohjelmiston muuttaminen ja johdannaisteosten luonti. Näitä 

on voitava levittää samoin lisenssiehdoin kuin alkuperäistä ohjelmistoa. 

Edellä luetellut vaatimukset on asettanut 1990-luvun lopulla perustettu Open Source 

Initiave (OSI), jonka tehtävä on sertifioida avoimen lähdekoodin määritelmän mukaisia 

ohjelmistolisenssejä. [82, s. 143] Vaatimusten myötä avoimen lähdekoodin ohjelmiston on 

oltava kopioitavissa, levitettävissä ja muunneltavissa ilman erillisiä maksuja. Myöskään 

lisenssin sitominen käyttäjiin, ryhmiin, tuotteisiin tai käyttötarkoitukseen ei ole 

hyväksyttävissä. Määritelmä keventää näiltä osin tekijänoikeuksiin liittyviä rajoitteita 

antaen ohjelmiston hyödyntämistä varten suuria vapauksia. Kyse on kuitenkin vain 
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vapauksista, ja tekijänoikeus säilyy muilta osin tekijällä normaalisti laissa säädetyllä 

tavalla. [82, s. 189-191] 

Avoimen lähdekoodin lisenssit voidaan jakaa kahteen luokkaan: sallivat lisenssit ja 

vastavuoroisuutta vaativat GNU-lisenssit. Nämä eroavat toisistaan siten, että sallivat 

lisenssit antavat vapauden jakaa ohjelmistosta muokattuja johdannaisteoksia myös eri 

lisenssin alaisuudessa kuin alkuperäinen ohjelmisto on. Tätä vapautta ei vastavuoroisuutta 

vaativissa lisensseissä ole. [82, s. 191-192] 

4.2 Sallivat lisenssityypit 

Sallivista lisenssityypeistä tunnetuimmat ovat MIT, BSD ja Apache. [82, s. 194-196] 

MIT on yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technology (MIT) -yliopiston 

esittelemä lisenssi, joka on ominaisuuksiltaan yksinkertaisimpia lisenssejä. Lisenssi ei 

vaadi lähdekoodin julkaisua avoimena, minkä vuoksi lisenssin alaisia ohjelmistoja voi 

levittää myös pelkästään binäärimuodossa. Sen sijaan se pyrkii suojaamaan 

tekijänoikeuksia vaatimalla, että ohjelman tekijöiden nimet ja vastuuvapauslauseke on aina 

levitettävä ohjelman mukana. Vaatimukset pätevät myös teoskokonaisuuksiin, jossa on 

yksikin MIT-lisenssin alainen komponentti, sekä ohjelmasta kehitettyihin 

johdannaisteoksiin. [82, s. 194] 

BSD (Berkeley Software Distribution) on Berkeleyn yliopiston kehittämä lisenssityyppi, 

joka MIT-lisenssiin verrattuna lisäksi vaatii, ettei ohjelman tekijänoikeuden haltijan tai 

tekijöiden nimiä saa käyttää ohjelmaan liittyvissä mainostarkoituksissa. Vaatimus yltää 

myös johdannaisteoksiin. [82, s. 195] 

Apache-lisenssin versio 2.0 vastaa ominaisuuksiltaan MIT- ja BSD-lisenssejä, mutta sen 

juridista sisältöä on täsmennetty ja muokattu yksikäsitteisemmäksi. Lisenssi vaatii 

tekijöiden nimien ja lisenssiehtojen sisällyttämisen levityspaketteihin. Näiden lisäksi se 

myös kieltää ohjelmiston mahdollisen tavaramerkin tai tuotenimen käyttämisen 

mainonnassa. [82, s. 195-196] 
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4.3 Vastavuoroisuutta vaativat lisenssityypit 

Vastavuoroisuutta vaativat lisenssit koostuvat seuraavista alatyypeistä [82, s. 192-193]: 

• Mikäli tuotekokonaisuus on lisensoitava samoin ehdoin kuin yksittäinen 

ohjelmiston osa, on kyse vahvasta vastavuoroisuudesta, lisenssin periytyvyydestä 

tai tarttuvuudesta. 

• Jos vaatimuksia ei ole kokonaisuuden lisensoimiselle ja komponentteja voidaan 

liittää osaksi kokonaisuutta, on alatyyppinä heikko vastavuoroisuus tai pysyvä 

lisenssi. 

• Joissakin lisensseissä on levitysoikeuden määritelmä laajennettu koskevaan myös 

verkkokäyttöä, sillä nykyisen vallitsevan tulkinnan mukaan käyttömahdollisuutta 

verkon yli ei lueta ohjelman levittämiseksi. 

Tällaisia lisenssejä on muun muassa GNU GPL, GNU LGPL, MPL ja Open Software 

License. 

Richard Stallmanin GNU-käyttöjärjestelmää varten luoma ja nykyään Stallmanin 

perustaman Free Software Foundation5 -säätiön julkaisema GNU GPL (GNU General 

Public License), on yksi käytetyimmistä ja kiistellyimmistä lisenssityypeistä. [66, s. 

103][82, s. 196-203] Kiistelyyn on haettu ratkaisua jopa tuomioistuimen avulla. 

Erimielisyyksiä on aiheuttanut nimenomaan lisenssin vahva vastavuoroisuusehto, jonka 

tulkinnasta on useita näkemyksiä ja kysymyksiä [82, s. 196-203]: 

• Pitääkö GPL-lisenssin alaisella kääntäjällä käännetty tuotos julkaista GPL-

lisenssin alaisena eli nähdäänkö lähdekoodi tekijänoikeuslain mukaan kääntäjään 

perustuva teoksena? 

• Onko merkitystä, kutsutaanko GPL-lisenssin alaisen ohjelmointikirjaston 

tarjoamaa aliohjelmaa vasta pääohjelmaa ajettaessa (dynaaminen linkitys) vai 

                                                 

5 Free Software Foundation on Richard Stallmanin perustama ja johtama yhdysvaltalainen 
hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on tukea vapaiden ja avointen ohjelmistojen käyttöä sekä 
turvata näiden käyttäjien oikeuksia. [23] 
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käännetäänkö aliohjelma samaan tiedostoon pääohjelman kanssa (staattinen 

linkitys)? 

• Onko mahdollista kehittää GPL-lisensoidulle käyttöjärjestelmälle ajureita, jotka 

eivät ole GPL-lisenssin alaisia? 

• Saako GPL-lisensoidulle MySQL-tietokantapalvelimelle kehittää graafisen 

käyttöliittymän, joka ei ole GPL:n alainen? MySQL:n kanta on, ettei näin voi 

tehdä. 

• Onko lähdekoodit julkaistava avoimena, mikäli GPL-lisensoidun ohjelmiston 

johdannaisteokseen perustuva palvelu on käytettävissä verkon yli? 

GNU LGPL (GNU Lesser General Public License) pohjautuu GPL-lisenssiin ja on myös 

Free Software Foundationin julkaisema. [23][82, s. 203] Lisenssien vastavuoroisuusehdot 

eroavat suurelta osin toisistaan: LGPL-lisenssi vaatii, että johdannaisteokset ja muuntelut 

on lisensoitava LGPL:llä, mutta LGPL-komponentti voidaan liittää osaksi 

teoskokonaisuuteen ilman, että kokonaisuuden lisensoinnille asetettaisiin rajoituksia. 

Lisenssi soveltuu esimerkiksi yleisiä funktioita ja algoritmeja sisältävien 

ohjelmointikirjastojen käyttöön. Kuitenkin komponentin lähdekoodit on oltava saatavilla 

muokkaamista varten, ja mukana on toimitettava ohjeistus, miten muokatun komponentin 

saa liitettyä uudelleen kokonaisuuteen. [82, s. 203-204] 

Mozillan MPL-lisenssi (Mozilla Public License) oli vuonna 1998 tapahtuneen julkaisunsa 

jälkeen ensimmäinen yrityksen kehittämä avoimen lähdekoodin lisenssi. Sen 

vastavuoroisuusehto vaatii johdannaisteosten julkaisun samalla lisenssillä. Kaiken 

muotoinen tiedoston liittäminen osaksi suurempaa teoskokonaisuutta on kuitenkin sallittua 

ilman, että kokonaisuuden lisensointia rajoitettaisiin. [82, s. 205-206] 

Open Source License, joka on muita esiteltyjä tyyppejä harvinaisempi, eroaa sillä, että sen 

vastavuoroisuusehto ulotetaan myös verkkokäyttöön. [82, s. 206-207] 
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4.4 Tulkinnan haasteet 

Kuten GPL-lisenssiä esitellessä todettiin, ei tulkinta ohjelmistolisenssien osalta ole aina 

selkeää. Käyttörajoitusten vuoksi ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja hallitakseen 

yritykset tavallisesti ohjeistavat avoimen lähdekoodin käytön seuraavan tyyppisesti [82, s. 

207]: 

• Käyttöönotto on luvanvaraista ja käytöstä on aina raportoitava. 

• Lisenssiehdot on tarkastettava kattavasti ennen käyttöönottoa. 

• Sallivat lisenssit ovat valmiiksi hyväksyttyjä, mutta vastavuoroiset lisenssit 

vaativat erityistarkastelun. 

• Ohjelmien käyttöön liittyen on kirjattava vähintään seuraavat tiedot: ohjelman 

nimi, oikeuksien omistaja, käyttöönottoajankohta, lisenssi ja käyttötarkoitus. 

4.5 Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöön liittyvät hyödyt 

Edellä esitetyt avoimen lähdekoodin lisenssit täyttävät Free Software Foundationin 

määrittelemät ohjelmiston vapaan hyödyntämisen vaatimukset kukin omalla tavallaan. 

Vapaan ohjelmiston määritelmä muodostuu tarkalleen ottaen seuraavista osista [66, s. 1-2]: 

• Vapaus suorittaa ohjelmisto mihin tahansa tarkoitukseen. 

• Vapaus kopioida ja jakaa ohjelmistoa. 

• Vapaus tutkia ohjelmiston toiminnallisuutta ja muokata sitä omien tarpeiden 

mukaisesti. 

• Vapaus jatkokehittää ohjelmistoa ja jakaa näitä tuotoksia julkisesti. 

Jokainen näistä vaatimuksista on olennaisen tärkeä, kun ohjelmistoja halutaan hyödyntää 

käytännössä. Käyttötarkoituksen rajaamattomuus mahdollistaa ohjelmiston käytön myös 

kaupalliseen tarkoitukseen. Mahdollisuus muokata ohjelmistoa omiin tarpeisiin helpottaa 

organisaatioita maksimoimaan ohjelmistosta saamansa hyödyn räätälöimällä sitä omien 

käyttötarpeidensa mukaisesti. Vapaa jatkokehitys, kopiointi ja jakaminen parantavat 

ohjelmiston saatavuutta ja osaltaan turvaavat myös laadullisen kehityksen. 
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Avoimen lähdekoodin ohjelmiston laadun osalta Linus Torvaldsin esittämä lause given 

enough eyeballs, all bugs are shallow kuvaa sitä, että kun ohjelmisto on vapaasti riittävän 

monen käytettävissä ja lähdekoodi on vapaasti nähtävissä ja katselmoitavissa myös 

ohjelmistovirheet ovat helpommin löydettävissä ja korjattavissa. Eric Raymond on 

nimennyt ko. lauseen Linuksen laiksi. [65] Tämä kuvastaa hyvin sitä, että avoin 

lähdekoodi tukee ohjelmistojen laatuun liittyvää kehitystä ja parantaa mahdollisuutta 

löytää ongelmatilanteisiin valmiita ratkaisuja, vaikkei näitä tietenkään voida täysin 

varmistaa. 

Kuten aiemmin avoimen lähdekoodin määritelmää tarkastellessa esitettiin määritelmä 

asettaa avoimille ohjelmistoille myös kustannuksiin liittyviä vaatimuksia, joiden avulla 

kohtuullistetaan käyttökustannuksia ja näin edelleen turvataan käyttäjien oikeuksia. Vaikka 

ohjelmiston käyttö ei olisikaan täysin ilmaista, voidaan kuitenkin käytön monipuolisuuteen 

suhteutetut kokonaiskustannukset pitää alhaisina. [26, s. 15] 
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5 Integraatiot ja virtualisointi 

Luvun tavoite on esitellä, mitä tarkoitetaan ohjelmistointegraatioilla ja virtualisoinnilla. 

Nämä tekniset ratkaisut ovat olennaisessa roolissa tämän tutkielman sisältöä. 

5.1 Ohjelmistointegraatiot 

Kuten aiemmin tässä tutkielmassa projektinhallinnan osa-alueiden esittelyn yhteydessä 

havaittiin, on ohjelmistokehitykseen liittyvien prosessien ja niiden osa-alueiden 

muodostama kokonaisuus erittäin laaja ja monisyinen. Toiminnan tueksi ei löydy yhtä 

sellaista ohjelmistoa, jolla pystyttäisiin täyttämään kaikki projektimuotoisen 

ohjelmistonkehityksen tarpeet. Osa-alueet ovat itsessään niin laajoja ja haastavia, että 

ohjelmistoja valmistavat yritykset ja yhteisöt ovat joutuneet erikoistumaan ohjelmistojensa 

osalta tiettyihin osa-alueisiin. Omia ohjelmistojaan kehittävien käyttäjien ongelmana on 

löytää työkalut, jotka toimivat yhteen ja muodostavat yhdessä ohjelmistoympäristön, joka 

tukee riittävällä tasolla heidän tarpeitaan ja prosessejaan läpi kehitettävien 

ohjelmistotuotteiden elinkaaren. Tällaista työkalujen välistä yhteentoimivuutta ja -liitäntää 

kutsutaan integraatioksi. Ohjelmistonkehitystä tukevia ympäristöjä kutsutaan CASE-

ympäristöiksi (engl. Computer-Aided Software Engineering environments) eli 

tietokoneavusteisen ohjelmistonkehityksen ympäristöiksi. [83] 

Ohjelmistointegraation voi toteuttaa usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä siltä halutaan. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 25) on esitetty CASE-ympäristön rakenne ja siihen liittyvien 

integraatiotyyppien merkitys. Kuvassa työkalut on luokiteltu kahteen ryhmään: leveys- ja 

pystysuuntaisiin työkaluihin. Leveyssuuntaisilla työkaluilla tarkoitetaan projektin hallinnan 

ja ohjauksen ohjelmistoja, joiden käyttö kestää läpi projektin elinkaaren riippumatta 

vaiheista. Pystysuuntaisten työkalujen käyttö on sidottu vaiheisiin, ja luonteeltaan ne ovat 

tarkoitettu enemmän projektin tuotosten kehitykseen. Integraatiotyyppejä on viisi [83]: 

• Alustaintegraatio (engl. platform integration) tarkoittaa virtuaalista, mahdollisesti 

hajautettua käyttöympäristöä, joka piilottaa arkkitehtuurinsa käyttäjältä ja näkyy 

tälle yhtenä järjestelmänä. Sen avulla voidaan yhdistää erilaisia tekniikoita sekä 

laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuuksia ilman, että ne vaikeuttavat käyttöä. 
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• Esitysintegraatio (engl. presentation integration) vaatii ympäristöön liitetyiltä 

työkaluilta yhtenevää käyttöliittymää, jotta käyttö ja sen oppiminen sujuisivat 

helposti. Yhteneviä käyttöliittymiä voidaan rakentaa standardisoitujen 

käyttöliittymäkomponenttien avulla. 

• Tietointegraatio (engl. data integration) toteutetaan työkalujen yhteisillä 

tietokannoilla tai tietorajapinnoilla, joiden avulla tiedot ovat luotavissa, luettavissa 

ja muokattavissa tarvittaessa useiden ympäristön työkalujen kautta.  

• Kontrolli-integraatio (engl. control integration) tarkoittaa työkalujen välistä 

kommunikaatiota, jossa työkalu suoritettuaan toimenpiteen tiedottaa tästä 

automaattisesti toiselle työkalulle, joka aloittaa sen jälkeen oman toimenpiteensä. 

• Prosessi-integraatio (engl. process integration) on edellä esitettyjen 

integraatiotyyppien muodostama kokonaisuus, jolla pyritään luomaan kattava tuki 

korkean tason prosessiin ja sen aliprosesseihin sisältyvälle toiminnalle. 

 

 

Kuva 25. Integroidun CASE-ympäristön rakenne 
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5.2 Virtualisointi 

Virtuaalinen järjestelmä eli virtuaalikone on fyysistä tietokonetta jäljittelevä 

ohjelmistoympäristö. Käyttöjärjestelmän näkökulmasta se ei eroa fyysisestä laitteistosta. 

[77] Ympäristö mahdollistaa useiden käyttöjärjestelmien suorittamisen rinnakkain samassa 

fyysisessä ympäristössä ilman riippuvuus- tai yhteensopivuusongelmia. Virtuaalikone on 

puhdasta fyysistä järjestelmää helpommin räätälöitävissä. Sen tilojen hallinta on myös 

monipuolisempaa ja yksinkertaisempaa: virtuaalisen järjestelmän tilat ovat helposti 

tallennettavissa, monistettavissa, salattavissa, siirrettävissä ja palautettavissa. [11] 

Oheinen kuva (Kuva 26) esittää virtualisoidun ympäristön rakennetta. Laitteistotasoon 

sisältyy järjestelmän fyysiset laitteet ja komponentit sekä niiden ohjainohjelmistot. 

Laitteisto toimii pohjana isäntäkäyttöjärjestelmälle sekä virtualisointiohjelmistolle. 

Ympäristön moottorina toimiva virtualisointiohjelmisto voidaan nähdä toimivan osin sekä 

isäntäkäyttöjärjestelmän päällä että sen rinnalla. [11]. Se määrittää rajat virtuaaliselle 

järjestelmälle ja toimii rajapintana virtuaalikoneen ja fyysisen laitteiston välissä, jotta 

virtuaalikoneiden käyttöjärjestelmät voivat jakaa laitteiston resursseja. [77] 

Virtualisointiohjelmisto sisältää myös konfiguraatiot, joilla asetetaan rajoituksia 

laitteistoresursseille kuten RAM-muistin ja levytilan määrille. Virtuaalikoneella on oma 

käyttöjärjestelmänsä, nk. vieraskäyttöjärjestelmä, joka toimii vastaavasti puhtaasti fyysisen 

laitteiston päällä suoritettavan käyttöjärjestelmän. Isäntäkäyttöjärjestelmä mahdollistaa 

virtualisointiohjelmiston hallintaan graafisen käyttöliittymän ja tarjoaa yleiset järjestelmän 

hallintaan tarkoitetut ohjelmistot, joita ovat esimerkiksi laitteisto-ohjainten 

hallintatyökalut. [11] 

 

Kuva 26. Virtualisoidun järjestelmän rakenne 
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6 Nest-projektinhallintajärjestelmä 

Tässä luvussa esitellään avoimen lähdekoodin ohjelmistoista rakentuva järjestelmä, jota on 

kehitetty vuodesta 2006 saakka ja kehitetään edelleen Ixonos Oyj:n omiin 

projektitarpeisiin. Järjestelmä on nimetty englanninkielisellä nimellä Nest, joka 

suomennettuna tarkoittaa eläimen tai linnun pesää ja tässäkin yhteydessä viittaa 

eräänlaiseen kotipesään, joka on rakennettu varta vasten ohjelmistoprojektille. Nestin 

tarkoitus on tarjota kaikki keskeisimmät työkalut projektinhallintaan ja olla nopeasti 

otettavissa käyttöön uutta projektia aloitettaessa. Tutkielmassa käsitellään Nestin versiota 

1.1. 

6.1 Järjestelmän tavoitteet 

Nestin kehityksessä ja siihen asennettujen työkalujen valinnassa on pyritty noudattamaan 

seuraavia laadullisia tavoitteita: 

• Järjestelmän täytyy mahdollistaa nopea käyttöönotto. Järjestelmän työkalujen 

asennus ja räätälöinti on onnistuttava asiantuntijan toimesta maksimissaan 

kahdessa työpäivässä olettaen, että tarkoituksenmukainen laitteisto on saatavilla ja 

toimintakunnossa. 

• Järjestelmään liittyvien ohjelmistolisenssien täytyy olla maksuttomia, eivätkä ne 

saa estää järjestelmän ohjelmistojen käyttöä kaupallisen tuotteen kehitykseen. 

• Järjestelmän toiminnallisuuden täytyy skaalautua erilaisten ohjelmistoprojektien 

tarpeisiin, eli käytön täytyy olla riippumaton ohjelmistoprojektin koosta, 

toteutustavasta ja tavoitteista. 

• Järjestelmän täytyy tarjota tietoturvallinen yhteys HTTPS-protokollan yli 

etäkäyttöä varten. 

• Järjestelmän työkalujen täytyy tukea toistensa käyttöä, eli ohjelmisto ei saa 

muodostaa estettä toisen ohjelmiston käytölle. 
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• Työkalujen täytyy olla laajalti käytettyjä ja niiden kehityksen täytyy olla jatkuvaa 

ohjelmistoihin liittyvän teknisen tuen varmistamiseksi. 

Laadullisten tavoitteiden lisäksi Nestille ei alun perin asetettu varsinaisesti erillisiä 

projektinhallintaan liittyviä toiminnallisia tavoitteita tai vaatimuksia vaan ohjelmisto 

koottiin tukemaan mahdollisimman kattavasti erilaisia prosessimalleja ja yleisiä 

projektinhallinnan käytäntöjä. Järjestelmää on aina räätälöity projektitarpeiden mukaan, 

mikä on ollut merkittävä tekijä ohjelmistojen valinnassa. 

6.2 Korkean tason arkkitehtuuri 

Oheisessa kuvassa (Kuva 27) on esitetty Nest-ympäristön suoritukseen vaadittavan 

järjestelmän arkkitehtuurikerrokset. Arkkitehtuuri pohjautuu edellä esitettyyn virtuaalisen 

järjestelmän rakenteeseen. Nest on virtuaalikone, jolla on oma käyttöjärjestelmä ja 

ohjelmistot. Ohjelmistot jakaantuvat edelleen yleisiin järjestelmäpalveluihin ja varsinaisiin 

projektinhallintatyökaluihin. Nest-virtuaalikoneesta ja sen sisällöstä on luotu virtuaalinen 

levykuva (engl. virtual image), jonka avulla järjestelmä voidaan siirtää laitteistosta toiseen. 

 

Kuva 27. Virtuaalisen järjestelmän arkkitehtuurikerrokset 

6.2.1 Fyysinen laitteisto 

Laitteistotasoon sisältyy kaikki järjestelmän fyysiset laitteet ja komponentit. Nestin osalta 

ei laitteistovaatimuksia tai -suosituksia ole sen tarkemmin selvitetty, mutta 
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minimivaatimuksina voidaan pitää virtualisointiohjelmistona käytettävän VMware Playerin 

laitteistovaatimuksia [80]: 

• X86- tai X86-64-yhteensopiva PC, 

• prosessorinopeus vähintään 733Mhz, 

• muistin määrä vähintään 512 megatavua, suosituksena 2 gigatavua, 

• vähintään 1 gigatavu levytilaa. 

Näiden lisäksi Nest itsessään vaatii huomioon otettavaksi joitakin vaatimuksia: 

• Oletuksena Nest vaatii vähintään 30 gigatavua levytilaa. Se on virtuaalikoneen 

käytettävissä olevan levytilan koko, joka on määritetty järjestelmän levykuvan 

asetuksiin. 

• Mikäli järjestelmään on saatava muodostettua etäyhteys, vaaditaan laitteistolta 

verkkoyhteys. 

• Nestin levykuva on kooltaan useita gigatavuja, joten sen siirtämiseen tarvitaan 

verkkoyhteys, DVD-asema, USB-tuki tai vastaava laitteisto. 

6.2.2 Isäntäkäyttöjärjestelmä 

Isäntäkäyttöjärjestelmällä tarkoitetaan fyysisen laitteiston käyttöjärjestelmää, joka toimii 

alustana myös virtualisointiohjelmistolle. Nestin tapauksessa käyttöjärjestelmänä voi olla 

mikä tahansa VMware-virtualisointiohjelmiston tukema käyttöjärjestelmä. 

VMware-ohjelmistoista on saatavilla versiot sekä Windows- että Linux-

käyttöjärjestelmille. VMwareen pohjautuvan virtualisoinnin avulla saavutetaan 

isäntäkäyttöjärjestelmän suhteen tärkeä yhteensopivuus useimpien olemassa olevien PC-

järjestelmien kanssa. Windows on suosittu käyttöjärjestelmä sekä yritysten että yksityisten 

henkilöiden keskuudessa ja sisältyy usein oletuksena tietokonelaitteistotoimituksiin. [26, s. 

5] Linuxin eri distribuutiot ovat vastaavasti kasvattaneet suosiotaan niin kotitietokoneiden 

kuin palvelinten käyttöjärjestelminä ilmaisuutensa ja räätälöitävyytensä vuoksi. [26, s. 15] 

Näiden lisäksi on mahdollista, että Nestiä olisi käytettävissä myös Applen MacIntosh-
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ympäristössä, jolle on olemassa oma VMware-virtualisointiohjelmistonsa nimeltään 

VMware Fusion. [81] Nestin toiminnallisuutta MacIntosh-koneissa ei kuitenkaan ole 

kirjoitushetkeen mennessä varmistettu. 

6.2.3 Virtualisointiohjelmisto 

Nest vaatii toimiakseen pohjana toimivalta järjestelmältä joko VMware Player- tai Server-

ohjelmiston. VMware on yhdysvaltalainen virtualisaatioratkaisuihin keskittynyt yhtiö. Sen 

Server- ja Player-ohjelmistot ovat GPL-lisenssin alaisia open source -tuotteita, jotka ovat 

ladattavissa VMwaren WWW-sivuilta. [81] 

VMware Server tarjoaa Playeriin verrattuna huomattavasti enemmän lisäominaisuuksia ja 

onkin nimensä mukaisesti käytetty kokoaikaiseen palvelinkäyttöön. Server tarjoaa 

mahdollisuuden levykuvien luontiin ja virtuaalikoneen asetusten monipuoliseen 

muokkaamiseen. Player on huomattavasti kevyempi, ja onkin tarkoitettu lähinnä 

työpöytäohjelmistoksi, joka voidaan asentaa nopeasti ja käynnistää vain tarvittaessa. 

Playerin avulla virtuaalikoneen asetuksista voi muokata lähinnä virtuaalikoneen käytössä 

olevan RAM-muistin määrää ja verkkoasetuksia. [81] Tässä tutkielmassa keskitytään Nest-

ympäristön palveluihin ja käyttöön, joten VMware-ohjelmistoista esitellään Nestin 

pohjaratkaisuna vain Player-ympäristöä. Server-ympäristöön tutustuminen jätetään lukijan 

omaan harkintaan. [81] 

6.2.4 Vieraskäyttöjärjestelmä 

CentOS (the Community ENTerprise Operating System) on kaupalliseen RedHat Linuxiin 

pohjautuva ilmainen Linux-jakeluversio (engl. distribution). RedHat vastaavasti on 

kehitetty Fedora Linuxin pohjalta. [10] CentOS:n valintaan Nestin virtuaalikoneen 

käyttöjärjestelmäksi ovat vaikuttaneet ilmaisuuden lisäksi RedHat-käyttöjärjestelmän hyvä 

asiakastuki sekä turvattu jatkokehitys. 

CentOS:n virtuaalinen levykuva (engl. virtual image) on ladattu ilmaiseksi 

thoughtpolice.co.uk-sivustolta, joka tarjoaa useita erilaisia Linux-levykuvia käytettäväksi 

VMware-virtuaalikoneen kanssa. [76] Levykuva sisältää CentOS:n palvelinversion 
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perusasennuksen, jonka sisällöstä saa tarvittaessa tarkempaa tietoa CentOS:n WWW-

sivuilta. [10] 

6.2.5 Järjestelmäpalvelut 

Järjestelmäpalvelut-taso koostuu CentOS-käyttöjärjestelmän päälle asennetuista palvelin- 

ja muista ohjelmistoista, jotka ovat vaatimuksena projektinhallintatyökalujen toiminnalle 

tai jotka tukevat muuten ympäristön käyttöä ja ylläpitoa. Järjestelmäpalveluihin luetaan 

tässä muun muassa erilaiset yhteysrajapinta-, tietokantapalvelin- ja ylläpito-ohjelmistot. 

Järjestelmäpalveluihin liittyvät ohjelmistot on kuvattu tarkemmin luvussa 6.4. 

6.2.6 Projektinhallintatyökalut 

Projektinhallintatyökalut ovat kokoelma ohjelmistoja, jotka tarjoavat Nestin varsinaiset 

projektinhallintaominaisuudet. Työkalut on pyritty valitsemaan siten, että ne voidaan 

integroida yhteen, jotta niiden käyttö olisi tarkoituksenmukaista ja tukisi projektin 

tavoitteita sen eri vaiheissa koko projektin elinkaaren ajan. Ohjelmistojen välisessä 

integraatiossa on huomioitu tuki ohjelmistoprosesseille eli integraatiotyyppinä on käytetty 

prosessi-integraatiota, joka koostuu muista aiemmin esitellyistä integraatiotyypeistä. 

Kuitenkin projektilla itsellään on viime kädessä valta prosesseistaan sekä edelleen 

päätöksistä, mitä ja miten työkaluja käytetään. 

Projektinhallintatyökalut esitellään tarkemmin luvussa 6.5. Luvussa 7 vastaavasti esitellään 

niiden käyttöön liittyviä prosesseja projektin tarpeiden näkökulmasta.  

6.3 Nestin käyttöönotto 

Virtualisoitu ympäristö voidaan tallentaa yhdeksi levykuvaksi (engl. image). Levykuva on 

helposti monistettavissa ja asennettavissa eri laitteistoihin. Monistettavuus säästää aikaa, 

joka normaalisti kuluisi lukuisien eri ohjelmistojen asennukseen eri laitteistoille. 

Virtualisoidun ympäristön tapauksessa riittää, että koko ohjelmistokokonaisuus kootaan 

kertaalleen yhdeksi levykuvaksi. Sen jälkeen se on valmis käytettäväksi kaikilla 
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laitteistoilla, joista löytyy tuki kyseiselle virtuaalikoneelle. Ohjelmistoprojektien osalta 

tämä säästää huomattavasti aikaa aloitusvaiheessa, sillä Nestin käyttöönotto vaatii 

pelkästään fyysisen laitteiston, johon on asennettuna käyttöjärjestelmän lisäksi 

virtuaalikoneohjelmisto. Koska järjestelmä on koottu ilmaisista avoimen lähdekoodin 

ohjelmistoista, ovat työkalut välittömästi käytettävissä Nestin käynnistyksen jälkeen. 

6.3.1 VMware Playerin asennus 

Playerin käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa. VMwaren WWW-sivuilla on 

ladattavissa EXE-muotoinen asennusohjelma Windowsille sekä RPM-asennuspaketti 

Linuxille. Tarjolla on Linuxille myös TAR-pakattu tiedosto, joka sisältää Player-

ohjelmistoon liittyvät tiedostot hakemistorakenteineen eikä ole varsinainen asennuspaketti. 

Lataaminen on ilmaista, mutta vaatii henkilötietojen antamisen sekä kuvauksen, mihin 

käyttöön ohjelmistoa ollaan hyödyntämässä. Oheisessa kuvassa (Kuva 28) on esitetty 

VMware Playerin päänäkymä. 

 

Kuva 28. VMware Playerin päänäkymä 
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Windowsilla asennus tapahtuu suorittamalla asennusohjelma. Asennus on ohjattu 

asennusvelhon (engl. installation wizard) avulla, eikä sen suorittamisessa pitäisi olla 

ongelmaa. Linuxilla asennus on hankalampaa, sillä se suoritetaan komentorivin kautta. 

TAR-tiedostoa käyttävä asennus vaatii hyvät pohjatiedot käytettävissä olevasta Linux-

ympäristöstä, ja vaihtelee ympäristön mukaan, joten sitä ei esitellä tässä. Mikäli on 

mahdollista, on järkevää asentaa ohjelmisto RPM-asennustiedoston avulla. RPM-paketin 

asennus tapahtuu komennolla: 

rpm -i <RPM-asennuspaketin nimi> 

Linux-distribuutioissa, jotka pohjautuvat Debian Linuxiin, tarvitaan asennukseen DEB-

muotoista asennuspakettia. Linuxille tarkoitetun RPM-asennuspaketin saa helposti 

muutettua DEB-asennuspaketiksi Alien-ohjelman avulla komennolla: 

alien <RPM-asennuspaketin nimi> 

Tämän tuloksena syntyvän DEB-paketin voi asentaa koneelleen komennolla: 

dpkg -i <DEB-asennuspaketin nimi> 

6.3.2 Verkkoyhteyden konfigurointi 

VMwaren asennuksen jälkeen täytyy virtuaalikoneelle konfiguroida verkkoyhteys, jotta se 

osaisi jakaa sen isäntäkäyttöjärjestelmän kanssa. Windowsissa asetusten määrittäminen 

tapahtuu suorittamalla VMwaren asennushakemistosta löytyvä ohjelma vmnetcfg.exe. 

Linux-versiossa on suoritettava ohjauskielirutiini (engl. script) vmware-config.pl. 

Fyysinen verkko muodostuu vähintään yksinkertaisesta lähiverkosta, joka on yhteydessä 

reitittimen kautta Internet-yhteyden palveluntarjoajan palvelinsolmuihin. Reititin 

konfiguroidaan käyttämään NAT-osoitteenmuutostekniikkaa, jolloin lähiverkon laitteet 

näkyvät ulospäin yhtenä verkkosolmuna. Lähiverkossa nämä saavat reitittimeltä oman IP-

osoitteensa. Näin isäntäkäyttöjärjestelmä ja virtuaalinen järjestelmä nähdään omina 

laitteinaan, ja reititin osaa ohjata ulkoapäin tulevan verkkoliikenteen oikeisiin osoitteisiin. 
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Nestin verkkoyhteys on määritettävä sillatuksi (engl. bridged) ilman NAT- ja host-tukea. 

Tällöin Nest tunnistetaan verkossa omana järjestelmänään, ja se saa yksilöllisen IP-

osoitteen. On varmistettava, että Nestin MAC-osoite on lähiverkossa yksilöllinen, jotta 

reititin tunnistaa sen. MAC-osoitteen voi asettaa virtuaalikoneen kautta muokkaamalla 

tiedoston /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 HWADDR-asetuksen arvoa. 

6.3.3 Nestin käynnistys 

Kun asennukseen ja verkon määritykseen tarvittavat toimenpiteet on tehty, voidaan Nestin 

VMware-levykuva kopioida järjestelmä fyysisen palvelinlaitteiston tiedostojärjestelmään. 

Tämän jälkeen VMware Player käynnistetään. Käyttöliittymän päänäkymästä (Kuva 28) 

valitaan Open ja avautuvasta dialogista etsitään Nestin asennushakemisto. Hakemistosta 

valitaan VMX-päätteinen tiedosto, joka sisältää virtuaalikoneen konfiguraation, ja jonka 

avulla virtuaalikone käynnistyy. 

6.4 Järjestelmäpalveluihin liittyvät yleiset työkalut 

6.4.1 HTTPS-rajapinta 

Suurin osa Nestin tarjoamista palveluista ei vaadi asiakaskoneelta muita sovelluksia kuin 

WWW-selaimen. WWW-palvelimena järjestelmässä toimii Apache 2.2.3, joka tarjoaa 

ulospäin salatun HTTPS-yhteyskäytävän. Tällä pyritään turvaamaan asiakas- ja 

palvelinkoneiden välinen tiedonsiirto ja näin vaikeuttamaan – toivottavasti jopa kokonaan 

estämään – projektikohtaisten tietojen joutumista vääriin käsiin. HTTPS-tukea varten on 

asennettu OpenSSL 0.9.8b -kirjasto, joka mahdollistaa SSL- tai TLS-salauksen 

tiedonsiirrolle. [56] 

Apachen lisäksi Nest-järjestelmään on asennettu PHP-kielen (PHP: Hypertext 

Preprocessor) tuki, mikä vaaditaan joidenkin valittujen työkalujen vuoksi. Käytetty PHP:n 

versio on 5.1.6. Nestiin on myös asennettu joitakin työkaluja varten PHP-laajennus Pear, 

jonka versio on 1.4.9. Pear on ohjelmistokehys (engl. framework), joka tarjoaa 

ohjelmistojen käytettäväksi erilaisia yleiskäyttöisiä PHP-komponentteja, esimerkiksi 

tietokantayhteyksien hallintaa ja XML-käsittelyä varten. [60] 
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6.4.2 SSH-rajapinta 

Nestiin voi kytkeytyä myös salatun SSH-yhteyden (lyh. Secure SHell) kautta. Tämä 

helpottaa palvelimen ylläpitoa. SSH-palvelimena Nest käyttää OpenSSH 4.3p1-

ohjelmistoa, joka on BSD-lisenssin alainen. OpenSSH-ohjelmisto sisältää asiakas- ja 

palvelinsovellukset SSH-yhteyden lisäksi myös SFTP-yhteydelle, joka mahdollistaa salatut 

tiedostonsiirrot Internetin yli. SFTP on kuitenkin oletuksena Nestissä kytkettynä pois 

päältä. [54] 

6.4.3 Tietokantapalvelin 

Tärkeimmät Nestiin liitetyistä ohjelmistoista käyttävät tietokantaa tiedon tallentamiseen. 

Nest käyttää tietokantana MySQL-tietokannan versiota 5.0.22. MySQL on suosittu 

avoimen lähdekoodin tietokanta, joka on erittäin kilpailukykyinen markkinoilla olevien 

suljetun lähdekoodin (engl. closed source) tietokantojen kanssa. [52] 

Tietokannan käytöstä on useita etuja Nestin kannalta. Näistä on seuraavassa lueteltu 

muutamia: 

• Tiedon rakenne on tietokantakuvauksessa esitetty selkeästi. Tiedostopohjainen 

tallennusmuoto vaatii erillisen kuvauksen, varsinkin mikäli tallennustyyppi on 

binäärimuotoinen. 

• Tiedon rakennetta on helppo muuttaa. Muutos tapahtuu korjaamalla tietokannan 

kaavaa (engl. schema). Tämä helpottaa esimerkiksi ohjelmistojen versiopäivityksiä 

tilanteissa, joissa tietokannan rakenne muuttuu, ja olemassa oleva tieto halutaan 

säilyttää. 

• Nestiin valittujen ohjelmistojen integroiminen yhteen helpottuu, kun tarvittava 

tieto on mahdollista kysellä suoraan kannasta. Tämä yleensä nopeuttaa 

rajapintojen toteuttamista, sillä tietokantakyselyt ovat varsinkin perustapauksissa 

nopeita toteuttaa ja erillisiä ohjelmistorajapintojen toteutusta ei tarvita. 

Tietokantakyselyitä varten on olemassa valmiita komponentteja. 
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• Tietojen varmuuskopiointi ja siirtäminen kannasta toiseen on helppoa, sillä 

tietokanta tarjoaa tähän suorat palvelut. 

6.4.4 Ohjauskieliset toiminnot 

Moni Nestin ohjelmistoista käyttää ohjauskieli- eli skriptipohjaisia ratkaisuja 

toiminnoissaan. Varsinkin CGI-tekniikkaan perustuvat ratkaisut ovat yleisiä, ja ne ovat 

useimmiten toteutettu Perl-kielellä. CGI (Common Gateway Interface) on yleisesti käytetty 

standardi, joka määrittää tiedonsiirron asiakaskoneen ja palvelinkoneella suoritettavan 

ulkopuolisen ohjelman välillä. [42] 

Nest sisältää tuen kahdelle vaaditulle ohjauskielelle: Perl 5.8.8 ja Python 2.4.3. 

6.4.5 Käyttäjäntunnistus 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) on hakemistopalvelujen käyttöön liittyvä 

verkkoprotokolla, joka määrittää metodit hakemistotietojen selaamiseen ja päivittämiseen. 

[40, s. 1] Sitä voidaan käyttää apuna muun muassa käyttäjäntunnistukseen, jolloin 

LDAP:in avulla käydään käyttäjähakemistosta varmistamassa käyttäjän oikeellisuus. 

Käyttäjän tunnistaminen voidaan tehdä esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

LDAP on yleisesti käytetty protokolla ja siihen liittyviä ohjelmistoja löytyy useimmille 

käyttöjärjestelmille. 

Nestin LDAP-palvelimena toimii OpenLDAP 2.3.27. Se on avoimen lähdekoodin 

ohjelmisto, joka on ilmaiseksi ladattavissa OpenLDAP-säätiön kotisivuilta. [55] Lähes 

kaikista Nestin työkaluista löytyy LDAP-tuki. LDAP:n avulla käyttäjälle tarvitsee luoda 

kertaalleen yksi käyttäjätunnus ja salasana, joka antaa hänelle käyttöoikeuden Nestin 

kaikkiin LDAP:ia tukeviin työkaluihin. Ilman LDAP:ia tunnus olisi luotava jokaiselle 

ohjelmistolle erikseen. 

6.4.6 Palomuuriohjelmisto 

Shoreline Firewall tai lyhyemmin kutsuttuna Shorewall on korkean tason työkalu, jolla 

voidaan hallita Linux-ytimen (engl. kernel) 2.4.x- ja 2.6.x-versioista löytyvän netfilter.org-
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pakettisuodatinkehyksen (engl. packet filter framework) asetuksia. Kehys sisältää 

pakettisuodatintoiminnallisuuden lisäksi muun muassa toiminnallisuudet verkko-

osoitteiden muutokseen (NAT) ja yhteyden jäljitykseen (engl. connection tracking). Kehys 

tukee sekä IPv4- että IPv6-protokollia. [18] 

Shorewall ei ole välttämättä helppokäyttöisin työkalu palomuuritoiminnallisuuden 

ylläpitoon, mutta se on Linux-maailmassa kenties joustavin ja tehokkain 

ominaisuuksiltaan. [18] Monipuolisten ominaisuuksiensa vuoksi Shorewall on valittu 

Nestiin rajoittamaan verkkoliikennettä ja näin lisäämään tietoturvaa. 

Nestissä on asennettuna Shorewallin versio 3.4.5, joka on GPLv2 -lisenssin alainen. 

6.4.7 Järjestelmän ylläpito 

Nestin projektinhallintatyökalujen sekä niiden alustana toimivien ohjelmistojen ylläpito on 

työlästä varsinkin, jos se tehdään komentorivipohjaisesti. Tämän helpottamiseksi 

järjestelmään on lisätty ohjelmisto nimeltään Webmin 1.380, joka tarjoaa WWW-

käyttöliittymän ylläpitoa varten. Webminin tarjoama palveluvalikoima kattaa 

ominaisuuksia tiedostohallinnasta ja verkkokonfiguraatiosta aina yksittäisten ohjelmistojen 

asetusten hallintaan. Webmin on moduulipohjainen työkalu, joten sen palveluvalikoiman 

laajentaminen uusien tuotteiden osalta onnistuu luomalla kyseisen ohjelmiston ylläpitoa 

varten hallintamoduuli. Moduulin toteutuskielenä kehotetaan käyttämään Perliä, jota 

Webmin API -rajapinta virallisesti tukee. [7] 

Nestin versiossa 1.1 Webmin on tarkoitettu lähinnä järjestelmäalustan ylläpitoon. 

Varsinaisille projektinhallintatyökaluille ei ole olemassa toistaiseksi hallintamoduuleja. 

Käytettävissä on kuitenkin muun muassa seuraavia toiminnallisuuksia:  

• järjestelmän sammuttaminen tai uudelleenkäynnistys, 

• Apache 2 WWW-palvelimen asetusten hallinta, 

• MySQL-asetusten hallinta, tietokantojen sisällön tarkasteleminen tai kannan 

rakenteen muokkaus, 
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• HTTPS-rajapintaan ja -salaukseen liittyvien asetusten hallinta, 

• Shorewall-palomuurin asetusten hallinta, 

• SSH-palvelimen asetusten hallinta ja 

• tietojen varmuuskopioinnin hallinta. 

6.5 Nestin projektinhallintatyökalut 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti Nestin projektinhallintaan liittyvät työkalut. Tarkoitus on 

antaa yleiskuva käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden ominaisuuksista. 

6.5.1 TWiki 

Wiki on yleisnimitys WWW-pohjaiselle tiedonhallintatyökalulle, joka antaa käyttäjälle 

mahdollisuuden muokata sivun sisältöä selaimella käytönaikaisesti. Työkalun palveluihin 

päästään käsiksi WWW-selaimella. Ajatuksena on tarjota yhteisöllinen tietopankki, jonka 

tietosisältöä yhteisön jäsenet voivat yhteistyössä kartuttaa tiedon jakamiseksi 

keskuudessaan. Sana wiki on johdettu hawaijinkielisestä sanasta wikiwiki, joka suomeksi 

on ”nopea, nopeasti”. Ensimmäinen wiki, WikiWikiWeb, näki päivänvalon vuonna 1995 

ohjelmistosuunnittelija Ward Cunninghamin kehittämänä. Koska sovellusidea oli toimiva, 

sitä alettiin kopioida nopeasti. [19, s. 10-11] Wikipedian mukaan nykyään erilaisia wiki-

sovelluksia on kymmeniä, ja ne painottuvat käyttötarkoitukseltaan hieman erilaisiin 

tarkoituksiin. [89] Yhteisöjen mallin mukaisesti wiki-ohjelmistojen käyttö on saavuttanut 

suuren suosion myös yritysten tiedonhallintatyökaluna. [19, s. 10-11] Tunnetuin wiki-

palvelu lienee WikiMedia Foundationin ylläpitämä avoin WWW-tietosanakirja Wikipedia, 

joka käyttää MediaWiki-ohjelmistoa alustanaan. [87] Nestin tiedonhallinta pohjautuu 

pääosin TWiki-järjestelmän ympärille. 

TWiki on GPL-lisenssin alainen avoin wiki-järjestelmä, jota tyypillisesti käytetään 

projektien kehitysalueena, dokumentinhallintatyökaluna, tiedonhallintatyökaluna tai 

muuna ryhmätyövälineenä. Sen kehityksen aloitti vuonna 1998 Peter Thoeny, jonka kanssa 

jatkokehityksestä vastaa nykyään TWiki-yhteisö. Ohjelmisto on yksi suosituimmista wiki-
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järjestelmistä, ja sitä käyttävät monet suuretkin yhtiöt kuten Motorola, Texas Instruments 

ja Yahoo!. Kirjoitushetkellä uusin TWikin versio on 4.2.0. [75] 

 

Kuva 29. TWikin käyttöliittymä 

TWiki on toiminnoiltaan yksi monipuolisimmista wiki-järjestelmistä. Sen tärkeimpiin 

ominaisuuksiin lukeutuu muun muassa käyttöjärjestelmäriippumattomuus, yksinkertainen 

ja tehokas tekstinmuotoilu mukaan lukien WYSIWYG-editori6, versiohallittu ja jäsennetty 

(engl. structured) sisältö, mahdollisuus hallita käyttöoikeuksia, tuki dokumenttipohjille 

(engl. document templates) ja liitetiedostoille sekä laajennettavuus plug-in-pohjaisesti. [75] 

Varsinkin laajennettavuus on omaa luokkaansa muihin wikeihin verrattuna: TWikille on 

                                                 

6  WYSIWYG-lyhenne (What You See is What You Get) viittaa ohjelmistoihin, joiden käyttöliittymässä 
sisältö näyttää muokatessa samalta kuin lopputulos eli muotoiluun ja rakenteeseen liittyvä metatieto 
piilotetaan käyttäjältä. 
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tarjolla yli 400 laajennusta sekä plug-in-rajapinta, jonka avulla voi luoda myös omia 

laajennuksia (Kuva 29). Käyttöoikeuksien hallinta mahdollistaa tiedon näkyvyyden 

rajoittamisen sivukohtaisesti käyttäjien tai käyttäjäryhmien mukaan. Se saattaa hieman 

sotia alkuperäistä wiki-ideaa vastaan, mutta on välttämätön ominaisuus yritysmaailmassa. 

Dokumenttipohjien avulla voidaan yhtenäistää dokumenttien ulkoasua ja luoda 

dokumenttiluokkia, jotka helpottavat tiedon jäsentelyä. Versiohallittu sisältö on 

välttämätöntä ryhmätyöskentelyssä, ettei tietoa hukattaisi vahingossa vaan tarvittaessa 

vanhemmatkin versiot ovat palautettavissa. 

TWiki tarjoaa hyvin dokumentoidun rajapinnan ominaisuuslaajennuksia varten. 

Laajennuksia voi kehittää kaikki halukkaat, minkä vuoksi plug-init eivät virallisesti ole osa 

TWikiä vaan niitä ylläpidetään (tai jätetään ylläpitämättä) täysin riippumattomasti. Plug-

init toteutetaan Perl-moduuleina. Kehitystyötä varten TWiki-yhteisö tarjoaa ohjeita ja 

työkaluja, jotta lopputulos olisi mahdollisimman laadukas. TWikin plug-in-pohjaisilla 

laajennuksilla on kolme tarkoitusta: 

• uusien ominaisuuksien lisääminen pitäen samalla TWikin ytimen kompaktina ja 

tehokkaana, 

• TWiki-asennuksen suurimittainen räätälöinti ilman, että versiopäivitykset 

hankaloituvat, 

• uusien ominaisuuksien nopea toteutus Perlillä. 

Skaalautuvuus laajaan käyttöön ei ole välttämättä paras TWikin ominaisuus, sillä teknisiltä 

ratkaisuiltaan se on varsin hidas. Laajalla käytöllä tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa 

yhtäaikaisia käyttäjiä ja sivupyyntöjä WWW-palvelimelle on huomattavasti enemmän kuin 

projektin sisäisessä käytössä. Hidastavia ratkaisuja on useita, ja lopullinen nopeus riippuu 

paljon näiden yhteissummasta. TWiki on arkkitehtuuriltaan Perl-pohjainen CGI-sovellus. 

Perl on tulkattava kieli, minkä vuoksi sen suoritus on hidasta ja syö tehoja palvelimelta. 

TWikin käyttönopeutta voidaan kuitenkin parantaa, asentamalla Apacheen mod_perl-

moduulilaajennus, jonka avulla Perl-tulkkiin liittyvää resurssihukkaa saadaan pienennettyä. 

[90] Nestissä tämä on valmiiksi asennettu. TWikin hitautta aiheuttaa myös sisältötiedon 
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tallentaminen sivukohtaisesti tekstitiedostoina omaan hakemistorakenteeseensa 

relaatiotietokannan sijaan. Vaikka tallennusmuodosta on etuja tiedon hallinnan ja 

varmuuskopioinnin helpottuessa, on tiedostoista lukeminen hitaampaa kuin indeksoidun 

relaatiotietokannan käyttö varsinkin, jos sisältöön tehdään hakuja. Ongelmaa on pyritty 

helpottamaan tarjoamalla välimuistiominaisuuksia plug-in-laajennuksina. Kolmas 

hidastava tekijä on TWikin arkkitehtuuri. Toiminnallisuuden kasvattaminen plug-in-

laajennuksilla on hitaampaa kuin TWikin ytimeen toteutettujen ominaisuuksien käyttö. 

Saatavilla olevien plug-inien ohjelmakoodin laatutaso saattaa vaihdella paljon, sillä niiden 

kehitykselle ei ole laatuvaatimuksia vaan se jätetään kehittäjän sekä tämän ohjelmointi- ja 

TWiki-osaamisen vastuulle. Yleisesti TWikin hitaus ja sen aiheuttama harmi ovat 

subjektiivisia kokemuksia ja käytännön ongelma vasta laajempimittaisessa käytössä, joten 

projektikäyttöön ohjelmisto soveltuu mainiosti. 

6.5.2 dotProject 

dotProject on avoin, BSD-lisenssin alainen projektinhallintatyökalu, joka pyrkii 

haastamaan vastaavia kaupallisia tuotteita kuten Microsoft Projectin. Tämän tason avoimen 

lähdekoodin WWW-pohjaisista projektinhallintatyökaluista dotProject on oikeastaan ainoa 

saatavilla oleva ja laadultaan varteenotettava vaihtoehto. Ohjelmiston kehitys alkoi vuonna 

2000 dotmarketing.org-nimisenä samannimisen yrityksen toimesta, mutta kehityksestä 

luovuttiin ja tekeminen siirtyi dotProject-yhteisön vastuulle. [17] 

Päätavoitteena on koko kehityksen ajan ollut tehdä dotProjectista ulkoasultaan 

yksinkertainen ja selkeä avoimen lähdekoodin työkalu, joka keskittyy 

toiminnallisuuksiltaan projektinhallintaan jättäen konfiguraationhallinnan sekä erilaiset 

ryhmätyön hallintaan liittyvät tarpeet muiden välineiden huoleksi. Ohjelmistoprojektissa 

tapahtuvan kehitystyön kokonaisvaltaiseen hallintaan se ei näin yksistään riitä vaan lisäksi 

tarvitaan ainakin version- ja laadunhallinnan työkaluja. Järjestelmän tärkeimpiä 

ominaisuuksia ovat käyttäjänhallinta, asiakas- ja yrityshallinta, hierarkkinen 

tehtävienhallinta, kalenteripohjainen ajan hallinta, kontaktitietojen hallinta sekä 

resurssikohtaisten käyttöoikeuksien hallinta. Vaikka dotProjectin ominaisuuksia on 

tietoisesti rajattu, ne kattavat hyvin laajasti projektin eri osa-alueita aina projektin 
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suunnittelusta kommunikaation- ja dokumenttienhallintaan, joten työkalu on hyvä 

vaihtoehto projektinhallinnan yleispätevänä työkaluna laajemmassakin mittakaavassa. [17] 

dotProject on ohjelmoitu PHP 4.x -versiolla ja käyttää relaatiotietokantaa informaation 

tallentamiseen. Tekijät suosittelevat käyttöympäristöön Apache v1.3.27 -WWW-palvelinta 

ja MySQL-tietokantapalvelinta. Järjestelmä on riippumaton käyttöjärjestelmästä. 

dotProjectin tuorein tarjolla oleva versio on 2.1.1. [17] 

6.5.3 Testlink 

Testlink on avoin ja kattava testauksen hallintaan keskittyvä WWW-pohjainen työkalu. 

Järjestelmää kehittää testaukseen orientoituneiden muodostama kansainvälinen yhteisö, 

jolla ei ole kaupallisia riippuvuuksia. [73] Versio 1.0 julkaistiin vuonna 2005, ja tämän 

kirjoitushetkellä uusin vakaa versio on numeroltaan 1.7. Se on osoittautunut toimivaksi ja 

luotettavaksi työkaluksi, ja sen käyttäjinä on muun muassa Symantec, McAfee ja Philips. 

TestLink on GPLv2-lisenssin alainen. [74] 

Toiminnallisuuksiltaan Testlink painottuu testauksen suunnitteluun ja dokumentointiin 

sekä testien suorituksen raportointiin. Dokumentoinnin tavoitteena on noudattaa yleistä 

ohjelmistotestauksen standardia IEEE 829-1998, joka määrittää, millaista dokumentaatiota 

tarvitaan testauksen eri vaiheissa. Seuraavassa on listattu tärkeimmät Testlinkin 

ominaisuudet [74]: 

• testitapausten dynaaminen kerääminen ja organisointi testisuunnitelmiksi sekä 

näiden kattava dokumentointi, 

• testitulosten raportointi testien suorituksen yhteydessä, 

• testitulosten sekä metriikkatietojen tarkastelu ja tulostaminen, 

• vaatimusten, testitapausten, julkaisujen sekä testitulosten välisen kahdensuuntaisen 

jäljitettävyyden ylläpito. 

Testlink on luotu PHP:llä, joten se on käyttöjärjestelmäriippumaton. Se tukee MySQL-, 

PostgreSQL- ja Microsoft SQL Server-tietokantoja. Integraatiorajapinta löytyy 
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tunnettuihin virheen- ja tehtävähallintatyökaluihin Bugzilla, Mantis, Eventum, JIRA, Trac 

ja Track+. Testlinkin dokumentaatio ja raportit voidaan tulostaa HTML- ja Microsoft 

Office-muodoissa, jolloin ne ovat helposti toimitettavissa henkilöille, joilla ei ole 

järjestelmään pääsyä. Lisäksi järjestelmä tukee tiedon tuomisen (engl. import) muista 

järjestelmistä CSV7- ja XML-muodoissa. [74] Testlinkin käyttöliittymän ulkoasu on 

nähtävissä seuraavassa kuvassa (Kuva 30). 

 

Kuva 30. Testlink 

                                                 

7  CSV on lyhenne sanoista Comma Separated Values. CSV-tiedosto on tekstimuotoinen tiedosto, joka 
sisältää taulukoituja tietokokonaisuuksia. Tietotaulukon sarakkeet on eroteltu toisistaan pilkulla (engl. 
comma). 
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Testauksen hallinnointiin on tarjolla lukuisia kaupallisia tai ilmaisia ohjelmistoja. Testlink 

on kuitenkin löytänyt oman paikkansa niiden joukossa. Mercuryn QualityCenter ja Traq 

Softwaren QaTraq Professional ovat laadukkaita, kaupallisia tuotteita ja kattavat testauksen 

hallinnan lisäksi muun muassa virheenhallinnan. Ilmaisten avoimen lähdekoodin 

ohjelmistojen kypsyystaso ja tukipalvelut vaihtelevat paljon. Näistä Testlinkin lisäksi 

esimerkiksi qaManager on varteenotettava vaihtoehto. Se soveltuu testauksen hallinnan ja 

suorituksen raportoinnin lisäksi myös henkilö- ja materiaaliresurssien hallinnointiin. [64] 

Koska TestLink on qaManageria laadultaan kypsempi, ja sen jatkokehitys on aktiivista, on 

se valittu yhdeksi Nestin työkaluksi. 

6.5.4 Subversion 

Subversion on ilmainen ja avoin versionhallintajärjestelmä, jonka kehitys käynnistyi 

vuonna 2000 Karl Fogelin, Jim Blandyn ja ohjelmistokehitystyökaluihin keskittyneen 

CollabNet-nimisen yrityksen yhteistyöllä. Se luotiin korvaamaan suuren suosion 

saavuttanut CVS-versionhallintajärjestelmä, joka oli ominaisuuksiltaan osin 

ongelmallisestikin rajoittunut. Tavoitteena oli korjata CVS:n ongelmat, mutta muuten 

säilyttää CVS:n ominaisuudet ja kehitysmalli, jotta siirtyminen CVS:stä Subversioniin olisi 

käyttäjille mahdollisimman yksinkertaista. Subversionia on kehitetty koko ajan avoimen 

lähdekoodin työkaluna, ja CollabNet on toiminut kehityksen rahoittajana. 

Ohjelmistolisenssi on CollabNetin oma, mutta se mahdollistaa järjestelmän ilmaisen 

saatavuuden, muokkaamisen ja jakamisen ilman tarvetta pyytää erikseen lupaa 

CollabNetilta. [16, s. xiii-xix] 

Subversion ei ole ohjelmistokonfiguraationhallintaan tarkoitettu työkalu. Siitä on 

tarkoituksella jätetty pois tällaiset ominaisuudet, ettei sitä suotta sidottaisi pelkäksi 

ohjelmistokehitystyökaluksi, vaan jotta se soveltuisi yleisesti kaikkeen versionhallintaan. 

Seuraavassa on listattuna Subversionin tärkeimmät ominaisuudet, jotka ovat sille 

luonteenomaisia verrattuna muihin versionhallintatyökaluihin [16, s. xx-xxi]: 

• Subversion versioi tiedostojen lisäksi muutoksia myös hakemistojen ja 

hakemistorakenteiden osalta. 
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• Subversion osaa säilyttää versiohistorian, kun tiedostoja ja hakemistoja kopioidaan 

tai uudelleennimetään. Esimerkiksi CVS käsittelee uudelleennimettyjä tai 

kopioituja tiedostoja aina uutena tiedostona. 

• Muutosten vieminen versionhallintaan on atomista eli muutokset siirretään 

versiohallintaan joko kokonaan tai virheen sattuessa ei ollenkaan. 

• Tiedostoihin ja hakemistoihin liitetty metatieto on myös versiohallittu.  

• Subversion voidaan asentaa integroituna Apache WWW-palvelimeen, jolloin 

Apachen avulla voidaan hoitaa esimerkiksi käyttäjän tunnistukseen ja 

valtuutukseen liittyviä toimenpiteitä, tai omana erillisenä ohjelmistona, jolloin 

esimerkiksi sen käyttämä protokolla voidaan salata SSH-tunnelilla ja lisätä näin 

tietoturvaa. 

• Tiedostoja käsitellään samalla tavalla ja niiden muutosvertailut suoritetaan samalla 

binäärivertailualgoritmilla riippumatta siitä, onko tiedosto teksti- vai 

binäärimuotoinen.  

• Haaroitus (engl. branching) ja leimaus (engl. tagging) tehdään luomalla 

projektista kopio, mikä on yksinkertaisuudessaan tehokas ja nopea toimenpide. 

• Subversion on koottu joukosta C-kirjastoja, joilla on hyvin määritellyt rajapinnat. 

Tämä helpottaa sen ylläpitoa ja uudelleenkäytettävyyttä. 

Subversion on noussut yhdeksi suosituimmista versionhallintajärjestelmistä, koska se on 

osoittautunut skaalautuvan hyvin erilaisten ja erikokoisten projektien tarpeeseen. Suurin 

osa aloittavista avoimen lähdekoodin projekteista valitsee Subversionin työvälineekseen. 

Suosion myötä dokumentaation ja Subversionia tukevien ohjelmistojen määrä on kasvanut 

valtavasti. Subversioniin liittyvää kirjallisuutta on tarjolla paitsi Internetissä myös 

julkaistuina teoksina. Järjestelmä on integroitavissa valmiiden rajapintojen avulla jopa 

satoihin projektien käytössä oleviin työkaluihin riippumatta siitä, ovatko ne kaupallisia vai 

avoimia. [15] 
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Kuva 31. TortoiseSVN helpottaa Subversion-versionhallinnan käyttöä 

Järjestelmän asennuspaketti sisältää komentorivipohjaisen asiakassovelluksen, jolla 

palvelimeen voi kytkeytyä ja edelleen päästä käsiksi versiohallittuun materiaalin. Koska 

komentorivipohjainen käyttöliittymä on usein hankala ja hidas käyttää kaikkine 

komentoineen ja niiden parametreineen, on käyttöön saatavilla erilaisia aputyökaluja. 

Komentorivipohjaisen asiakaskäyttöliittymän voi korvata graafisilla edustaohjelmilla 

(engl. front-end application), jotka helpottavat ja nopeuttavat versionhallintaan liittyvien 

toimintojen suorittamista. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi TortoiseSVN (Kuva 31) ja 

RapidSVN. Lisäksi useisiin kehitystyökaluihin, esimerkiksi Eclipseen, on saatavilla 

laajennuksia, joiden kautta nämä integroituvat Subversioniin. Tällaisessa integroidussa 
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ympäristössä versionhallinta on helppoa ja yksinkertaista, koska käyttäjä voi suoraan 

kehitystyökalulla siirtää tehdyt muutokset palvelimelta asiakkaalle tai asiakkaalta 

palvelimelle ”nappia painamalla”. 

ViewVC 

ViewVC on CVS- ja Subversion-järjestelmille tarkoitettu WWW-selainrajapinta, joka 

generoi HTML-näkymän versionhallinnan alaisesta materiaalista, niiden eri versioista sekä 

muutoslistauksista (Kuva 32). Näkymän kautta on muun muassa mahdollista suorittaa 

tiedostohakuja, ladata tiedostoja versiokohtaisesti tai koota versiokohtaisia TAR8-arkistoja. 

Uusin saatavilla oleva ViewVC:n ohjelmistoversio on 1.0.5. [79] 

 

Kuva 32. ViewVC:n näkymä versionhallinnan alaisesta hakemistosta 

                                                 

8  TAR-arkisto on tiedosto, joka kokoaa yhteen joukon useita tiedostoja ja hakemistoja kuten 
pakkausohjelmat yleensä tekevät. Se ei kuitenkaan itsessään sisällä mitään pakkaustoimintoa. Tämä nk. 
tarball-muoto on käytetyin arkistomuoto Unix- ja Linux-maailmassa. 
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ViewVC on toteutettu Python-kielellä ja vaatii toimiakseen vähintään Pythonin version 

1.5.2 sekä muutosvertailuja varten GNU diff-ohjelman. Ohjelman kehitys alkoi ViewCVS-

nimellä vuosituhannen vaihteessa, jolloin se tuki ainoastaan CVS:ää. Vuonna 2005 

ohjelma nimettiin uudestaan, kun Subversion-tuki julkaistiin. ViewVC:tä kehittää 

ViewCVS Group -yhteisö. Ohjelmalla on oma ohjelmistolisenssinsä, joka sallii ohjelman 

käytön, muokkaamisen ja jakamisen, kunhan jaetun ohjelmapaketin mukana toimitetaan 

määritetyt tekijänoikeus- ja vastuuvapauslausekkeet. [79] 

StatSVN 

StatSVN on selainkäyttöinen avoin ohjelmisto, joka kerää Subversion-versionhallintaan 

liittyvää metriikkatietoa sekä koostaa niistä HTML-muotoisen raportin (Kuva 33). Ohjelma 

pohjautuu vastaavanlaiseen StatCVS-ohjelmaan, jota on kehitetty vuodesta 2002 lähtien ja 

on tarkoitettu CVS-versionhallintajärjestelmälle. StatSVN:ää on kehittänyt StatSVN-

yhteisö vuodesta 2006 lähtien. StatSVN on LGPL-lisenssin alainen ja sen uusin vakaa 

versio on 0.3.1. Toteutuskielenä on Java, minkä lisäksi se vaatii toimiakseen Subversionin 

komentorivipohjaisen asiakassovelluksen. [71] 

Metriikkatietoa kerätään muun muassa versiomuutoksista, tiedostojen määristä ja 

kokotiedoista sekä käyttäjistä ja heidän aktiivisuudestaan. Erilaisia metriikoita on tarjolla 

monipuolisesti, ja osa metriikoista on johdettukin niin pitkälle, että ne saattavat olla 

tarpeettomia useimmissa projekteissa. Esimerkiksi tiedostomuutosten määrän 

suhteuttaminen vuorokaudenaikaan ei ole välttämättä tarpeen normaaliprojekteissa, joissa 

töitä tehdään päivisin kahdeksasta neljään. Joukosta löytyy kuitenkin hyvinkin tarpeellisia 

tietoja ja metriikoita. Lista viimeisimmistä muutoksista kertoo, kuka on viimeksi tehnyt 

muutoksia sekä näyttää tämän kirjaaman muutoskuvauksen. Lähdekooditiedostojen 

rivimäärien muutokset projektin aikatauluun suhteutettuna on vastaavasti sellaista 

metriikkatietoa, jota voidaan hyödyntää uusia projekteja suunnitellessa. [71] 
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Kuva 33. Osa StatSVN:n raportista liittyen erään projektin kehitykseen 

6.5.5 Trac 

Trac on wiki-sovellusrungon ympärille rakennettu toiminnanseurausjärjestelmä (engl. issue 

tracking system), jota kehittää Edgewall Software -nimisen yrityksen tukema ja ohjaama 

vapaaehtoisten muodostama yhteisö. Edgewall Software on pieni Linux-konsultointiin ja 

avoimen lähdekoodin ohjelmistopalveluihin keskittynyt yritys. Python-kielellä toteutetun 
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Tracin kehitys alkoi 2003 GPL-lisenssin alaisena, mutta lisenssi vaihdettiin myöhemmin 

BSD-lisenssiksi. Vuonna 2006 Trac palkittiin parhaana avoimen lähdekoodin 

kehitystyökaluna UK Linux & Open Source Awards -gaalassa. Ohjelmiston käyttäjiin 

lukeutuu muun muassa kaksi NASA:n aliorganisaatiota sekä Tanskan poliisin 

ohjelmistokehitysorganisaatio. Uusin tarjolla oleva vakaa Tracin versio on 0.10.4. 

 

Kuva 34. Tracin käyttöliittymä, esimerkiksi yllä kuvattu Tehtävä-näkymä, on selkeä 
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Tracin kehityksen perusajatuksena on ollut luoda projektinhallintaa varten minimalistinen 

työkalu, joka ei aseta rajoituksia projektin prosesseille ja aiheuttaa käyttäjälleen 

mahdollisimman vähän ylimääräistä työtä. [20] Tämä onkin havaittavissa yksinkertaisesta 

ja selkeästä käyttöliittymästä (Kuva 34). Vaikka työkalu on nimetty integroiduksi 

konfiguraation- ja projektinhallinnan9 ympäristöksi, ohjelman vakioasennuksen mukana 

tulee melko vähän perusominaisuuksia. Seuraavat toiminnallisuudet kuuluvat Tracin 

vakioasennukseen [20]: 

• Tehtävienhallinta on Tracin pääominaisuus. Tehtävät voidaan aikatauluttaa ja 

vastuuttaa sekä niiden (ja samalla projektin) toteutumista voidaan seurata. 

• Ohjelmistorunkoon toteutetun wiki-toiminnallisuuden myötä Tracissa on 

sisäänrakennettu dokumentaationhallintajärjestelmä. 

• Trac voidaan integroida versionhallintajärjestelmään, jolloin Tracin 

käyttöliittymästä voidaan selata versiohallittua materiaalia kuten lähdekoodeja. 

• Trac tarjoaa plug-in-rajapinnan, jolla ominaisuuksia voi laajentaa. 

Tracin ominaisuuksia voidaan joko lisätä tai olemassa olevia laajentaa plug-inien avulla. 

Plug-ineja on tarjolla erilaisiin tarkoituksiin jo joitakin kymmeniä. Esimerkiksi 

versionhallintajärjestelmistä Tracista löytyy oletuksena tuki Subversionille, mutta plug-

inien avulla integrointi onnistuu useaan muuhunkin järjestelmään, esimerkiksi Perforceen. 

Plug-ineista löytyy ratkaisuja muun muassa raportointiominaisuuksien laajentamiseen, 

jatkuvan integraation (engl. Continuous Integration) hallinnointiin, automatisoituun 

lähdekoodien dokumentointiin sekä automatisoituun testaukseen. Plug-ineja voi Trac-

yhteisön lisäksi kehittää kuka tahansa. Yhteisö tukee kehitystyötä tarjoamalla muun 

muassa versionhallinnan, valmiita uudelleenkäytettäviä komponentteja sekä kattavan 

ohjeistuksen. Plug-init toteutetaan Tracin tapaan Pythonilla. 

                                                 

9 Trac – Integrated SCM & Project Management. SCM on lyhenne sanoista Software Configuration 
Management, mikä tarkoittaa suomeksi ohjelmistokonfiguraationhallintaa. 
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Tracin kaltaisia toiminnanseurausjärjestelmiä on markkinoilla tarjolla kymmeniä, joihin 

lukeutuu sekä kaupallisia että ilmaisia työkaluja. Wikipediasta löytyy artikkeli, jossa on 

valmiiksi listattu ja vertailtu tällaisia ohjelmistoja. Niistä osa soveltuu ominaisuuksiltaan 

projektimuotoisen tuotekehityksen hallintaan, kun vastaavasti osa on tarkoitettu Help desk 

-tyyppiseen palveluun, jossa tehtävät ovat luonteeltaan erillisiä, kertaluonteisia 

toimenpiteitä. Kaupallisista vaihtoehdoista projektille sopivia toiminnanseurantatyökaluja 

ovat muun muassa JIRA ja NetResults Tracker, jotka skaalautuvat myös virheiden- ja 

vaatimustenhallintaan. Ilmaisista, avoimen lähdekoodin työkaluista Tracin lisäksi 

mainittakoon toinen Nestistä löytyvä järjestelmä GLPI. [88] 

6.5.6 Bugzilla ja siitä räätälöidyt työkalut 

Bugzilla on Mozilla Foundationin kehittämä avoin ja ilmainen WWW-pohjainen 

virheidenhallintatyökalu. Järjestelmän aktiivinen kehitys alkoi vuonna 1998, ja se on sen 

jälkeen ehtinyt saavuttaa ohjelmistokehitysyhteisöjen ja -yritysten keskuudessa suuren 

suosion. Bugzillan käyttäjäksi on ilmoittautunut muun muassa NASAn ja Nokian 

aliorganisaatioita. Järjestelmä on Mozilla Public License -lisenssin alainen, ja toteutettu 

CGI-pohjaisena Perlillä. Ympäristöltä Bugzilla-asennus vaatii vähintään WWW-

palvelimen, Perl-tuen ja MySQL- tai PostqreSQL-tietokantapalvelimen. [50] 

Bugzilla keskittyy toiminnallisuudeltaan puhtaasti virheidenhallintaan. Perusasennus 

tarjoaa kaikki ominaisuudet mitä siihen tarvitaan eli virheiden raportoinnin, raporttien 

selaamisen ja haun sekä koosteraporttien luonnin. Nämä perustoiminnallisuudet korostuvat 

myös käyttöliittymässä (Kuva 35). Niiden ympärille on kehitetty koko joukko 

ominaisuuksia, joilla järjestelmän käyttöä voidaan helpottaa ja osin automatisoida. 

Esimerkiksi virheiden korjausaikoja voidaan kirjata ja seurata, virheitä voidaan raportoida 

järjestelmään sähköpostitse, järjestelmä voidaan konfiguroida ilmoittamaan sähköpostitse 

raporttien muutoksista tai järjestelmä voidaan ajastaa lähettämään automaattisesti 

koosteraportteja sähköpostiin. Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää myös muihin 
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järjestelmiin, sillä Bugzilla mahdollistaa virhelistojen tulostamisen järjestelmästä HTML-

muodon lisäksi CSV-, XML- tai RDF10-muodoissa. [50] 

 

Kuva 35. Bugzillan päänäkymä 

Bugzillan ominaisuuksia voidaan lisätä laajennuksilla. Saatavilla on muun muassa 

integraatioratkaisuja erilaisiin projektityökaluihin, esimerkiksi testauksen hallinta- ja 

versionhallintajärjestelmiin. Varsinaista helppokäyttöistä plug-in-rajapintaa ei ole tarjolla 

                                                 

10  RDF (Resource Description Framework) on World Wide Web Consortiumin suunnittelema abstrakti 
metatietomalli. Se tarjoaa myös useita muotoja, esimerkiksi tiedostomuotoja, tiedon sarjallistamiseen 
(engl. serialization). [44] Bugzilla käyttää RDF:n XML-muotoa, jonka MIME-tyyppi on 
application/vnd.mozilla.xul+xml. [50] 
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laajennusten kehitykseen, mutta Bugzillasta löytyy XML-RPC-pohjainen11 

verkkopalvelurajapinta, jolla virhekannan sisältöä voi hallita kattavasti ulkopuolisista 

ohjelmista käsin. Järjestelmä voidaan integroida tällä hetkellä kymmeniin ulkopuolisiin 

ohjelmistoihin. [50] 

Markkinoilla on tarjolla lukuisia kaupallisia ja ilmaisia virheidenhallintajärjestelmiä, joten 

Bugzilla painii varsin kovassa sarjassa. Wikipedian artikkelissa on valmiiksi listattu ja 

vertailtu tällaisia välineitä. Artikkelin mukaan tuotteiden ominaisuudet näyttävät 

vaihtelevan laidasta laitaan. Osa järjestelmistä keskittyy pelkästään virheiden hallintaan, 

kun taas toiset saattavat skaalautua aina tehtävien tai testauksen hallintaan. Kaupallisista 

tuotteista esimerkiksi Mercuryn Quality Center ja IBM:n ClearQuest on pyrkivät 

tarjoamaan kattavasti ratkaisuja tuotekehityksen laadunhallintaan. [88] Kilpailu on kovaa, 

mutta avoimen lähdekoodin sovellukset ovat hyvin pitäneet pintansa. Näistä Bugzillan 

lisäksi varsinkin Mantis on noussut suosituksi järjestelmäksi myös yritysmaailmassa. [46]  

Requzilla 

Requzilla on Bugzillasta Ixonosin räätälöimä ohjelmisto, jossa virheiden hallintaan liittyvä 

terminologia ja prosessimalli on muutettu sopimaan paremmin suoraan 

vaatimustenhallintaan. Muita muutoksia ei ole tehty. WWW-käyttöliittymällä voidaan 

luoda ja muokata vaatimuksia sekä koostaa raportteja ja kaavioita ohjelman haku- ja 

raportointitoimintojen avulla. Toiminnallisuus, käyttötapa ja tiedonkäsittely ovat identtiset 

Bugzillan kanssa. 

TWiki-integraatiota varten on Ixonosilla kehitetty myös TWikin RequzillaQueryPlugin-

laajennus, jolla vaatimustietoja voidaan lukea Requzillan tietokannasta ja liittää TWiki-

dokumentteihin. Laajennus pohjautuu TWikin sivuilta ladattavaan BugzillaQueryPlugin-

laajennukseen. 

                                                 

11  XML-RPC (remote procedure calls) on XML-pohjainen asiakas/palvelin-protokolla, joka mahdollistaa 
proseduurikutsun HTTP-etäyhteyden yli. [2] 
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Riskzilla 

Riskzilla on Requzillan tavoin Bugzillasta räätälöity järjestelmä, mutta tarkoitettu 

riskienhallintaan. Muutokset Bugzillaan ovat terminologisia ja lähinnä kosmeettisia, joten 

käyttöperiaate on identtinen. Sitä ei ole tarkoitettu syvälliseen riskien analysoimiseen vaan 

pelkäksi riskitietokannaksi, joka haastaa hyvin yleisesti käytetyn toimisto-ohjelmistoilla 

toteutetun riskienhallinnan. Toimisto-ohjelmapohjaiset ratkaisut useimmiten vain sisältävät 

tiedot tunnistetuista riskeistä, mutta jättävät muun riskeihin liittyvän työn kuten 

analysoinnin erikseen suoritettavaksi. Riskzilla on ominaisuuksiltaan samalla tavalla 

rajoittunut, mutta tallentaessaan tiedot relaatiotietokantaan antaa se kuitenkin 

mahdollisuuden tiedon jatkojalostamiseen muiden työkalujen avulla, mikäli projekti sitä 

vaatii. 

Myös Riskzillan ja TWikin välistä integraatiota varten on Ixonosilla toteutettu TWiki 

laajennus. Plug-inin nimi on RiskzillaQueryPlugin ja se pohjautuu BugzillaQueryPluginiin. 

6.5.7 GLPI 

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) on GPL-lisenssin alainen resurssienhallinta- ja 

inventaariotyökalu. Kehitys alkoi vuonna 2002 Indepnet-nimisen yhdistyksen toimesta. 

Ohjelmisto on toteutettu PHP:llä, jonka lisäksi se vaatii WWW-palvelimen ja MySQL-

tietokantapalvelimen. GLPI on varsinkin Ranskassa erittäin suosittu ohjelmisto. Yhteensä 

käyttäjiksi on ilmoittautunut ympäri maailmaa yli 1200 yritystä tai yhteisöä, joihin 

lukeutuu muun muassa erilaisia yrityksiä, sairaaloita ja yliopistoja. Ohjelmiston uusin 

versio on numeroltaan 0.70.2. [34] 

Järjestelmän päätarkoitus on teknisten resurssien inventointi ja hallinnointi. Resursseilla 

tarkoitetaan tässä etenkin tietoteknisiä työvälineitä, joita ovat muun muassa tietokoneet, 

tietokoneiden komponentit, oheislaitteet, tietoverkot ja ohjelmistot. Näiden lisäksi GLPI:n 

tietokantaan voi kirjata myös esimerkiksi dokumentaatiota sekä tietoja yrityksistä ja 

asiakkaista. Resurssien osalta voidaan myös ylläpitää tietoja kustannuksista ja koostaa 

tiedoista erilaisia raportteja. Hallinnointia varten järjestelmä tarjoaa myös kattavan 

asiakaskäyttöliittymän, jota kautta asiakkaat pääsevät tekemään resurssivarauksia ja 
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palvelupyyntöjä. Tietokannan koko voi vaihdella paljon, sillä käyttäjien ilmoitusten 

mukaan GLPI skaalautuu jopa kymmenien tuhansien laitteiden tietojen hallintaan. [34] 

Kuvassa (Kuva 36) on esitetty ohjelmiston päänäkymä ja inventaariotoiminnallisuuden 

lista resurssien luokista. [34] 

 

Kuva 36. GLPI:n päänäkymä 

Järjestelmän ominaisuuksia voi laajentaa plug-ineilla. Tarjolla on kymmeniä valmiita 

laajennuksia liittyen esimerkiksi raportointiin, varmuuskopiointiin ja tiedonsiirtoon. Plug-

ineja voi myös itse kehittää, ja siihen on tarjolla ohjeistusta ja esimerkkejä. GLPI:stä 

löytyy integraatiorajapinta ohjelmistoon nimeltä OCS NG, joka on verkko- ja 

järjestelmäylläpitoon tarkoitettu työkalu verkon ja laitteistojen asetusten sekä 

ohjelmistoasennuksiin liittyvien tietojen tallentamiseksi. [34] 
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6.5.8 Openfire 

Openfire on avoin pikaviestin- ja ryhmächatpalvelin, joka käyttää yhteysmuotona XMPP12- 

protokollaa. Se tunnettiin aiemmin nimellä Wildfire. Järjestelmän kehityksestä vastaa Jive 

Software -nimisen yrityksen johtama Ignite Realtime -yhteisö. GPL-lisenssin alainen 

palvelin on toteutettu Javalla, ja sen uusin versio on 3.5.0. [38] 

Ominaisuuksiltaan Openfire tarjoaa lähes vastaavanlaiset palvelut kuin suosituimmat 

pikaviestinohjelmistot, joihin luetaan ICQ, Microsoftin Windows Live Messenger (MSN) 

ja AOL Instant Messenger (AIM). Normaalien vertaisviestintätoiminnallisuuksien lisäksi 

käyttäjä voi järjestää avoimia tai suljettuja usean käyttäjän chatkonferensseja, joista 

avoimiin on vapaa pääsy ja suljetut ovat suojattuja salasanalla. Muita keskeisiä 

ominaisuuksia ovat muun muassa tiedostonsiirtotuki ja keskusteluhistorian tallentaminen. 

[38]  

Varsinainen viestintä tapahtuu asiakasohjelmien välillä palvelimen toimiessa välittäjänä. 

Asiakasohjelmina voidaan käyttää esimerkiksi Spark- tai Pidgin-sovelluksia. Spark on 

Ignite Realtimen kehittämä ohjelma ja suunniteltu nimenomaan käytettäväksi Openfiren 

kanssa. Huomioon on otettu myös yrityselämän ryhmätyöskentely- ja tietoturvatarpeet. 

[39] Pidgin vastaavasti tukee useita eri protokollia XMPP:n lisäksi, joten sitä voidaan 

käyttää myös esimerkiksi edellä mainittujen ICQ, MSN ja AIM-järjestelmien kanssa. [61] 

Sekä Spark että Pidgin ovat GPL-lisenssin alaisia. 

Openfiren ominaisuuksia voi laajentaa plug-ineilla. Järjestelmän WWW-sivuilta on 

ladattavissa 14 valmista sekä 3 beta-kehitysvaiheessa olevaa plug-inia. Laajennuksien 

avulla Openfireen voidaan lisätä ominaisuuksia kuten esimerkiksi sisällönsuodatus, 

tilatietojen välitys sekä integraatiorajapinta toisiin pikaviestinverkkoihin. Plug-inien 

kehitykseen on tarjolla ohjeistus sekä järjestelmän Java-rajapintakuvaukset. 

                                                 

12  XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) on pikaviestintään ja tilatietojen (engl. presence) 
välitykseen suunniteltu avoin protokolla, joka käyttää tiedonsiirtoon salattua yhteyttä. [45] 
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6.5.9 phpBB 

phpBB on käytetyin avoin keskustelufoorumijärjestelmä. phpBB on nimensä mukaisesti 

toteutettu PHP:llä, ja sitä julkaistaan GPL-lisenssin alaisena. Ohjelmiston kehitystyö alkoi 

vuonna 2000, ja sen kehittäjänä toimii phpBB Group -niminen yhteisö. Uusin vakaa 

ohjelmistoversio on 3.0.1. Toimiakseen phpBB vaatii ympäristöltä vähintään WWW-

palvelimen, PHP-tuen sekä relaatiotietokantapalvelimen. Tuettuna on useita 

tietokantapalvelimia mukaan lukien MySQL, PostqreSQL ja Microsoft SQL Server. [59] 

 

Kuva 37. phpBB:n päänäkymä 

phpBB soveltuu erilaisiin tarpeisiin; se skaalautuu muutaman hengen keskusteluryhmästä 

laajamittaiseen yrityskäyttöön, jossa käyttäjiä voi olla tuhansia. Kuvassa (Kuva 37) on 

esitetty phpBB:n käyttöliittymän päänäkymä. Ominaisuuksia on lukuisia, joista 

valitsemalla ylläpitäjä voi räätälöidä järjestelmän tarpeiden mukaan ulkoasua myöten. 
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Esimerkkinä mainittakoon muutamia ominaisuuksia: Keskustelujen käsittelyyn on lukuisia 

toiminnallisuuksia, sillä se mahdollistaa muun muassa keskustelujen siirtämisen, 

kopioinnin, poistamisen, lukitsemisen, jakamisen ja yhdistämisen. Järjestelmän ja 

keskustelufoorumien käyttöoikeuksia voidaan hallita ryhmä- tai käyttäjäkohtaisesti, mikä 

antaa mahdollisuuden räätälöidä yhden käyttäjän oikeudet henkilökohtaisesti. phpBB 

voidaan integroida sisällönhallintajärjestelmiin, mikä helpottaa suurten 

keskustelufoorumilla varustettujen WWW-sivustojen luontia. Lisäksi toiminnallisuutta 

voidaan edelleen laajentaa plug-inien avulla. [59] 

6.5.10 WebDAV 

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) on HTTP 1.1-protokollan 

laajennus, joka mahdollistaa tiedostojen muokkaamisen ja hallinnan etäyhteyden yli 

WWW-palvelimella. Se kehitettiin 1990-luvun loppupuolella helpottamaan selainpohjaista 

WWW-sisällön hallintaa. Tälle oli syntynyt tarve, sillä HTTP 1.0-protokolla ja WWW-

selaimet olivat kehittyneet suuntaan, joka mahdollisti tiedostojen lukemisen, mutta niiden 

muokkaamiseen ei ollut riittävää toiminnallisuutta ilman protokollamuutoksia. WebDAV:n 

määrittelyn teki sitä varten luotu työryhmä, joka toimi IETF (Internet Engineering Task 

Force) -organisaation alaisuudessa. [85, s. 34-38] IETF on avoin ja kansainvälinen yhteisö, 

jonka muodostaa joukko tietoliikennealan suunnittelijoita, operaattoreita, tutkijoita ja muita 

yrityksiä. Yhteisön tehtävänä on kehittää Internetin arkkitehtuuria ja toiminnallisuutta. [30] 

Tiedostonhallintaominaisuuksien lisäksi WebDAV suunniteltiin tukemaan useamman 

käyttäjän yhtäaikaisesti tapahtuvaa sisällönhallintaa. Käytön helpottamiseksi sille 

määritettiin kolme toiminnallisuutta: ylikirjoituksen esto, ominaisuudet (engl. properties) 

ja nimiavaruuksien (engl. namespace) hallinta. Ylikirjoituksen estäminen on toteutettu 

tiedoston lukituksella, jolloin kaksi käyttäjää ei voi muokata samaa tiedostoa samaan 

aikaan. Ominaisuuksien avulla WWW-sivuun voidaan tallentaa erilaista metatietoa, muun 

muassa sivun kirjoittajasta, luontipäivästä jne. Nimiavaruuksia voidaan käyttää 

määrittämään WWW-sivuston sivujen hierarkia, joka mahdollistaa sivujen listauksen, 

kopioinnin ja siirtämisen samalla tavalla kuin hakemistorakenne tiedostojärjestelmässä. 

[29] 
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Yhteistoiminnassa tapahtuvan sisällönhallinnan sekä käytön sujuvuuden varmistamiseksi 

WebDAV:in on luotu lisälaajennuksia. Esimerkiksi vaikka nimestään huolimatta 

WebDAVissa ei ole kunnollisia versionhallintaominaisuuksia, ne ovat lisättävissä DeltaV-

versionhallintalaajennuksella. [31] Access Control Protocol -laajennuksen ominaisuuksilla 

voidaan hallita ja rajoittaa käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia. [32] Redirected Reference 

Resources -laajennus mahdollistaa viittaukset samaan resurssitiedostoon useasta eri 

lähteestä samaan tapaan kuin tiedostojärjestelmässä käytetään symbolisia linkkejä. [33] 

Tässä on laajennuksista lueteltu vain muutama esimerkki, sillä yhteensä WebDAV-

laajennuksia on kehitetty kahdeksan. [84] 

WebDAV:a tukevia ohjelmistoja on lukuisia. Myös osassa Nestin työkaluista on tuki 

valmiina tai saatavilla. Apache-pohjaisessa WWW-palvelimessa tuki on lisättävissä 

moduulin mod_dav avulla. [3] Nestissä moduuli on oletuksena valmiiksi asennettu ja 

käytössä. Versionhallintajärjestelmä Subversion tukee sekä WebDAV- ja sen DeltaV-

laajennuksia. [15] Lisäksi Perlille ja Pythonille on tarjolla ilmaiset WebDAV-kirjastot. [84] 

6.5.11 Lace 

Lace on kokeellinen chat-ohjelmisto, joka on toteutettu Ajax-tekniikalla13 käyttäen PHP:tä, 

JavaScriptiä, XHTML:ää ja XML:ää. Ohjelmistoa kehitti vuosina 2005-2006 Brett 

Stimmerman, jonka jälkeen kehitys loppui. WWW-palvelimeksi Lace vaatii vähintään 

Apachen version 1.3 sekä PHP:n version 4.3.10. Ohjelma on GPL-lisenssin alainen. [72] 

Lace on tarkoitettu kevyeksi chat-ohjelmistoksi, joka on käyttäjän nopea asentaa 

kotisivuilleen (Kuva 38). Erillistä asiakasohjelmistoa ei tarvita vaan käyttöön riittää 

WWW-selain. Ohjelma ei sisällä toiminnallisuudeltaan hienouksia; chat muodostuu 

                                                 

13  Ajax on WWW-ohjelmistokehitystekniikka, jonka tavoite on parantaa palveluiden suorituskykyä ja 
käytön vuorovaikutteisuutta tarjoamalla niissä työasemaohjelmistojen kaltainen käyttöliittymä. Ajaxilla 
luodut palvelut koostuvat asiakas- ja palvelinsovelluksista, jossa asiakassovellus voi olla WWW-selain tai 
erillinen ohjelma. Tekniikassa hyödynnetään useita eri WWW-tekniikoita yhdessä: Asiakassovellus 
voidaan toteuttaa esimerkiksi dynaamisen HTML:n, CSS-tyylitiedostostandardin ja JavaScriptin avulla. 
Palvelinohjelmiston toteutus voidaan tehdä esimerkiksi PHP:llä tai Javalla. Tiedonsiirto sovellusten 
välillä toteutetaan XML:llä. [57] 
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yhdestä keskustelusta, jossa kaikki lähetetyt viestit tallentuvat aikaleimalla merkittyinä 

kaikkien nähtäväksi eikä niitä saa poistettua sieltä kuin järjestelmän ylläpitäjä. [72] 

 

Kuva 38. Lace on ulkoasultaan yksinkertainen ja koreilematon 
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7 Nest ja projektinhallinta 

Tässä luvussa tarkastellaan Nestiin valittujen työkalujen käyttöä projektinhallinnan 

näkökulmasta ja kerrotaan, millaisia muutoksia työkaluihin on tehty niiden yhteiskäytön 

helpottamiseksi. Projektinhallinta on tarkastelua varten jaettu Artton, Martinsuon ja 

Kujalan esittämiin osa-alueisiin. [4, s. 100] Työkalujen osalta paneudutaan ainoastaan 

niihin ominaisuuksiin, jotka ovat Nestin käytön kannalta tärkeimpiä, ja tarkempi 

tutustuminen jätetään lukijan omaan harkintaan. 

7.1 Nestin projektinhallintamalli 

Ohjelmiston ja sen kehitykseen liittyvän tietokokonaisuuden hallinta on ollut tärkeässä 

roolissa Nestin suunnittelussa ja rakentamisessa. Järjestelmä jakaa kehitettävää ohjelmistoa 

koskevan tietokokonaisuuden seuraaviin osa-alueisiin, joita kutsutaan jatkossa 

tietoalkioiksi: 

• vaatimus (engl. Requirement) 

• muutosvaatimus (engl. Change request) 

• käyttötapaus (engl. Use Case) 

• ominaisuus (engl. Feature) 

• virhe (engl. Defect) 

• riski (engl. Risk) 

• testitapaus (engl. Test Case) 

• tehtävä (engl. Task). 

Oheisessa kuvassa (Kuva 39) on esitetty tietokokonaisuuden rakennetta ja tietoalkioiden 

välisiä suhteita.  
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Kuva 39. Nestin tietokokonaisuus rakentuu alkioista ja niiden välisistä suhteista 

Tietokokonaisuuden rakenne on monimutkainen, sillä tietoalkioilla voi olla suoria tai 

välillisiä suhteita toisiinsa. Suoralla suhteella tarkoitetaan tässä esimerkiksi vaatimuksen ja 

siitä johdetun käyttötapauksen välistä suhdetta. Kun käyttötapauksesta edelleen johdetaan 

ominaisuus, syntyy uusi suora suhde käyttötapauksen ja ominaisuuden välille. Samalla 

muodostuu myös vaatimuksen ja ominaisuuden välillinen suhde, jossa linkkinä toimii 

käyttötapaus. Näin vaatimuksen sisällön muuttaminen voi vaikuttaa välillisesti myös 

ominaisuuteen. Yleisestikin yhteen tietoalkioon kohdistuva muutos voi vaikuttaa suoraan 

tai välillisesti yhteen tai useampaan muuhun alkioon. Välillisten suhteiden ketjut voivat 

olla pitkiä, ja siten implisiittisesti vaikeasti huomattavissa. Mikäli suhteista ei erikseen 

pidetä kirjaa, voi osa muutoksista jäädä toteuttamatta ja tietokokonaisuus huomaamatta 

korruptoitua. Yksinkertaisetkin muutokset saattavat aiheuttaa isoja ongelmia, mikäli ne 

huomataan liian myöhään. Aiemmin luvussa 2.3.4 esitellyllä kahdensuuntaisella 

jäljitettävyydellä varmistetaan tietolinkki vaatimuksesta lopputuotteeseen ja päinvastoin 

unohtamatta työn välivaiheita ja kehitystyöhän liittyvää dokumentaatiota. Tarkoituksena 

on estää, ettei edellä mainitun kaltaista korruptoitumista pääsisi tapahtumaan. [12, s. 490-

491] 
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Nest pyrkii tukemaan kahdensuuntaista jäljitettävyyttä. Vaikka tietoalkioita hallitaan 

erillisillä ohjelmilla, on ohjelmien väliin lisätty rajapinnaksi TWiki, joka kerää 

automaattisesti tarvittavat tiedot näiden ohjelmistojen tietokannoista. TWiki tarjoaa 

näkymät, joissa näkyvät yksittäisten alkioiden tietojen lisäksi lista muista alkioista, jotka 

liittyvät siihen (Kuva 40). Alkion tiedoista toisen alkion tietoihin tapahtuu vaivattomasti 

linkkiä klikkaamalla. Lisäksi tarjolla on visuaalisempia näkymiä, joissa voi tarkastella 

yhden alkion suhteita graafisen kaavion avulla. Tämä auttaa hahmottamaan suhdeketjuja 

tekstimuotoista kuvausta paremmin. 

 

Kuva 40. TWiki-dokumentin näkymä tietoalkioiden välisistä suhteista 
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7.2 Projektin kokonaisuuden hallinta 

Nestillä suoritettava kokonaisuuden hallinta koostuu muun muassa vaatimusten ja 

muutosten hallinnasta sekä projektin suunnittelusta. Näiden läpiviemiseksi on Nestissä 

käytössä TWiki, Requzilla, dotProject ja Trac. 

7.2.1 Kokonaisuuden hallinta projektin alussa 

Nest tarjoaa vaatimustenhallintaan kaksi työkalua: TWikin ja Requzillan. Näitä voidaan 

käyttää yhdessä tai erikseen, eikä Nest määritä käytölle varsinaisesti mitään tiukkaa 

prosessia. Käyttötapa jää projektin päätettäväksi. Tietojen kahdentamisen välttämiseksi on 

kuitenkin syytä valita vain toinen työkaluista varsinaisen tietosisällön tallennukseen. 

Toinen työkalu jää pienempään rooliin tukemaan toisen käyttöä tai jätetään kokonaan 

käyttämättä. 

Vaatimustenhallinta Requzillan avulla 

Requzillan parhaimpia ominaisuuksia on mahdollisuudet vastuunjakoon ja luontevaan 

kommunikaatioon. Vaatimuksella on elinkaari, jonka aikana se elää erilaisia 

kehitysvaiheita ja tiloja (Kuva 41). Kehityksen eri vaiheissa vaatimukseen liittyviä 

työvastuita voidaan ohjata Requzillan kautta, mikä helpottaa projektin henkilöstön 

sitouttamista vaatimusten hallintaan ja tilanteen seuraamista läpi projektin. Ohjelma antaa 

työkalut myös tarkoituksenmukaiseen kommunikaatioon. Vastuun vaihtumisesta ohjelma 

lähettää uudelle vastuuhenkilölle automaattisesti tiedotteen sähköpostitse. Lisäksi 

vaatimukseen ja sen tilamuutoksiin liittyvää keskustelua tai tiedottamista voidaan käydä 

Requzillan kommentointiominaisuuden avulla. Näin käydyt keskustelut kulkevat aina 

vaatimusdokumentin mukana, ja ovat saatavilla tarvittaessa myöhemminkin. 

Raportointi tarkoittaa Requzillassa lähinnä joko vaatimusjoukon tietojen listaamista tai 

yksittäisten kaavioiden luomista käyttäjän määrittelemien parametrien mukaisesti. 

Tietolistausten ja kaavioiden yhdistäminen samaan raporttiin vaatii käsityötä, joten 

automaattinen raporttien generointi on oikeastaan mahdotonta. Raportointitoimintojen 
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kautta kun ei voida koostaa suoraan yhtä raporttia, joka sisältää kaiken tarvitun tiedon 

kuvaavine kaavioineen. 

 

Kuva 41. Vaatimuksen elinkaari Requzillassa 

Requzilla tunnistaa seuraavat vaatimustyypit oletuksena: 

• muutosehdotus (engl. change proposal) 

• muutosvaatimus (engl. change request) 

• vaatimusehdotus (engl. requirement proposal) 
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• ominaisuusvaatimus (engl. feature request) 

• parannusehdotus (engl. enhancement). 

Projektilla on myös mahdollisuus muuttaa näitä tyyppejä tai luoda niitä lisää. 

Vaatimuksille voidaan määrittää kahdentyyppisiä suhteita: riippuvuussuhde (engl. depends 

on) ja esiehtosuhde (engl. blocks). Riippuvuussuhde tarkoittaa, että vaatimus on 

riippuvainen yhden tai useamman muun vaatimuksen sisällöstä ja kehityksestä. 

Esiehtosuhde vastaavasti tarkoittaa, että vaatimus vaikuttaa yhden tai useamman muun 

vaatimuksen sisältöön ja kehitykseen. Näiden suhteiden avulla voidaan kuvata löyhästi 

vaatimusten välistä hierarkiaa. Suhteet periytyvät Bugzillasta, joten uusien suhteiden 

määrittäminen on hankalaa ilman muutoksia ohjelman lähdekoodeihin. Koska Requzilla ei 

kuitenkaan tunnista muita projektin tietoalkioita, ei vaatimusten linkittäminen näihin ja 

niiden tietosisältöihin ole suoraan mahdollista, mikä asettaa haasteita kahdensuuntaisen 

jäljitettävyyden ylläpidolle. 

TWiki vaatimustyökaluna 

Nestin TWikiä voidaan käyttää myös varsinaisena vaatimustietokantana. Vaatimusta 

varten on Ixonosilla luotu valmis dokumenttipohja, joka määrittää vaatimukseen liittyvät 

tietokentät ja yhtenäistää näin vaatimusdokumenttien muodon. Yhtenäisen muodon kautta 

vaatimuksista on mahdollista generoida automaattisesti erilaisia raportteja, sillä TWiki 

tukee dokumenttien tietokenttiin kohdistuvia hakuja. Järjestelmään asennettavien plug-

inien avulla saadaan käyttöön myös monipuoliset työkalut erilaisten kaavioiden 

tuottamiseen. TWiki antaa Requzillaa laajemman vapauden raporttien muotoilemiseen, 

sillä jokainen raportti voidaan koostaa ja tallentaa TWiki-sivuksi sisältäen valitut tiedot ja 

kaaviot. Raportin tuottaminen onnistuu tämän jälkeen aina automaattisesti ja voidaan 

tulostaa vaikkapa PDF-muotoon. 

Kahdensuuntainen jäljitettävyys on projekteille haaste, jonka ratkaisuna TWiki on 

verraton. Vaatimuksen linkittäminen muihin projektin tietoalkioihin kuten esimerkiksi 

käyttötapauksiin ja ominaisuuksiin toimii hyvin, ja linkkiketjut voidaan jopa tulostaa 
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graafisesti. Mikäli vaatimuksen tietoja joudutaan päivittämään, voidaan vaivattomasti 

löytää muut tietoalkiot, joihin edelleen tarvitaan muutoksia. 

Vaatimustenhallintaa varten Nestissä on useita valmiiksi asennettuja TWikin plug-inejä. 

Requzillaan tallennettujen vaatimusten tietojen lukemista varten on tarjolla plug-in nimeltä 

RequzillaQueryPlugin. Se pohjautuu vapaasti saatavilla olevaan BugzillaQueryPluginiin ja 

toimii vastaavanlaisesti, mutta terminologisten erojen vuoksi on plug-init erotettu toisistaan 

ja sovitettu toimimaan oikeassa kontekstissa. RequzillaQueryPlugin hakee Requzillan 

kannasta vaatimukseen liittyvän tilannetiedon ja tulostaa sen TWiki-dokumentille. Plug-in 

käyttää hakuparametrina vaatimuksen tunnistetta. 

Koska ajatuksena on järjestelmän eri työkalujen integroituminen toisiinsa, on tämä otettu 

huomioon myös TWiki-pohjaisen vaatimushallinnassa. Integrointirajapinnaksi on TWikiin 

kehitetty kaksi plug-iniä nimeltään CSVImporterPlugin ja CSVExporterPlugin. Plug-inien 

avulla voidaan vaatimukset siirtää CSV-tiedostoista TWikiin tai tallentaa TWikistä CSV-

tiedostoiksi. Näin tietoa voidaan siirtää TWikin ja muiden työkalujen CSV-muotoa 

tukevien ohjelmistojen, esimerkiksi MS Excel, välillä. Plug-ineille määritetään parametrina 

kohde- ja lähdetiedostot. 

Requzillan ja TWikin yhteiskäyttö vaatimustenhallinnassa 

Koska molemmilla työkaluilla on selkeästi omat hyvät puolensa, on TWikin ja Requzillan 

yhteiskäyttö suositeltavaa. Ratkaisumalleja voi olla monia, mutta eräs suositeltava ratkaisu 

on valita TWiki vaatimustietokannaksi ja käyttää Requzillaa ainoastaan tarvittaessa 

syvällisempään kommunikaatioon. 

TWikin myötä kahdensuuntainen jäljitettävyys on helpommin saavutettavissa, ja 

raportointi on vapaampaa. Osa vaatimuksista voi olla selkeitä ja suoraviivaisia, eivätkä 

niiden kehittäminen ja hallinta vaadi merkittävämpää keskustelua. Vastaavasti osa 

vaatimuksista voi olla moniulotteisempia ja haastavampia kehittää sellaisiksi, että kaikki 

osapuolet ymmärtävät ne samalla tavalla. Tämä vaatii keskustelua henkilöiden välillä ja 

jatkuvia muutoksia vaatimusten sisältöön. Requzillan avulla vaatimuksen hallintaan ja 

määrittelyyn liittyvän työn tehokkuutta voidaan parantaa, ja seurantaa helpottaa 
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vastuuttamalla työ suoraan henkilöille sekä käymällä välttämätön keskustelu työkalun 

sisällä. 

Projektin suunnittelu dotProjectilla 

Aiemmin on esitetty, että projektin suunnittelu on koko projektin elinkaaren kestävä 

kokonaisuuden hallinnan prosessi, joka nivoo yhteen projektin eri osa-alueet. Se vaatii 

työkaluilta joustavuutta ja laajuutta. dotProject-ohjelmisto on tarkoitettu Nestissä lähinnä 

projektipäällikön avuksi projektin aikataulujen, budjetin ja työn suunnitteluun sekä 

seurantaan korkealla tasolla. 

Projekti voidaan dotProjectin avulla osittaa välietappeihin ja tietokokonaisuuden osa-

alueisiin kuuluviin tehtäviin. Välietapit ovat projektin kehityksen osatavoitteita, jotka 

muodostuvat tehtäväjoukoista, ja joiden valmistuminen riippuu sittemmin näiden 

kiinnitettyjen tehtävien valmistumisesta. Välietapeille ja tehtäville voidaan määrittää 

aikataulut, työmääräarviot ja budjetit sekä niiden välille voidaan luoda erilaisia 

riippuvuussuhteita. Välietapin saavutus voidaan esimerkiksi asettaa riippuvaiseksi tiettyjen 

tehtävien suorituksista tai tietyn tehtävän valmistuminen voi olla esiehto toisen tehtävän 

aloittamiselle. Tehtäviä on myös mahdollista järjestää hierarkkiseen rakenteeseen eli on 

mahdollista luoda päätason tehtäviä, jotka sisältävät alitason tehtäviä. 

 

Kuva 42. dotProjectin näkymä projektin tehtävistä 
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Projektin ositusta ja tehtävien etenemistä voidaan seurata erilaisten näkymien avulla. 

Oheisessa kuvassa (Kuva 42) on esitetty näkymä, joka listaa tehtävät ja niihin liittyvän 

informaation. Näkymässä käytetään myös värikoodeja kuvaamaan tehtävän tilaa. Toisessa 

kuvassa (Kuva 43) on kuvattuna janakaavio eli Gantt-kaavio, josta näkyy selkeästi 

projektien riippuvuussuhteet ja aikataulutus. 

 

Kuva 43. dotProjectin näkymä projektin janakaaviosta 

dotProjectista voidaan tulostaa erilaisia projektiraportteja. Raporttipohjat on toteutettu 

ohjelmistoon kiinteästi, joten niitä ei voida muokata eikä uusia pohjia voida luoda. Tarjolla 

olevat raporttipohjatkin kuitenkin riittävät varsin hyvin projektin tarpeisiin. Pohjien avulla 

voidaan tuottaa raportteja pääosin projektin tai tehtävien tilaa koskien, mutta myös 

henkilöstön toimintaan ja tehokkuuteen liittyen. Suurin osa raporteista on HTML-

muotoisia, mutta osa on mahdollista tulostaa myös PDF-muodossa. 

Laajuudestaan huolimatta dotProjectia on melko joustava käyttää, kunhan työkaluun on 

ehtinyt kunnolla tutustua. Käyttöliittymä sisältää paljon toiminnallisuutta, ja sen 

näkymärakenne on turhankin hierarkkinen, joten käytön opetteluun on syytä varata aikaa 

jokaiselle projektiryhmän jäsenelle. Muussa tapauksessa monimutkainen käyttöliittymä 

saattaa kasvattaa käyttökynnystä, mikä edelleen aiheuttaa riskin, ettei työkalu sisälläkään 

tuoreinta tietoa projektin tilasta. Tarkemman tason tehtävien ohjaus ja seuranta onkin 
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tarkoitettu suoritettavaksi toisella työkalulla, Tracilla, joka on dotProjectia 

yksinkertaisempi ja selkeämpi käyttää projektihenkilöstön osalta jokapäiväisessä käytössä. 

dotProject on toistaiseksi melko irrallinen työkalu Nestissä, sillä minkäänlaista 

integraatiorajapintaa ei ole asennettuna muihin järjestelmän työkaluihin. Tracin ja 

dotProjectin tehtävien välille on julkisesti tarjolla erillinen dotProjectin laajennus, mutta 

koska sitä ei tämän kirjoitushetkellä ole ehditty tutkia, sen toimivuudesta ei ole tarkempaa 

tietoa. Toistaiseksi dotProjectia suositaankin Nestissä vain korkeamman tason aikataulujen 

ja taloudellisten resurssien suunnitteluun, ettei samaa informaatiota tarvitse syöttää käsin 

useampaan työkaluun. 

7.2.2 Kokonaisuuden hallinta projektin aikana 

Projektin ohjaus 

Projektin tekemistä ohjataan tehtävätasolla Trac-ohjelmistolla. Tehtävienhallinta on Tracin 

päätoiminnallisuus, johon se soveltuu erinomaisesti. Projektin prosessimallia ei ole rajattu, 

joten Trac sopii sekä perinteisiin että ketteriin prosessimalleihin pohjautuviin projekteihin. 

Tracin tehtävä-käsitteeseen liittyvät tiedot on huolellisesti määritetty erilaisia tarpeita 

ajatellen. Tehtäville on oletuksena seitsemän tehtäväluokkaa: yleinen (engl. general), 

virhekorjaus (engl. defect fixing), raportointi (engl. reporting), toimenpide (engl. action 

point), toteutus (engl. implementation), testaus (engl. testing) ja dokumentointi (engl. 

documentation). Projekti voidaan osittaa välietappeihin, joihin tehtävät voidaan sitoa ja 

aikatauluttaa. Välietappien etenemistä on mahdollista seurata tiekartta (engl. Roadmap) -

näkymässä, jossa yksinkertaisen palkkigraafin avulla näytetään, kuinka suuri osa välietapin 

tehtävistä on toteutettu (Kuva 44). Tuotteen osalta Tracissa voidaan erottaa komponentit ja 

versiot. Näiden avulla tehtävät voidaan tarkentaa koskemaan tiettyä ohjelmiston osaa tai 

versiota. Tehtävän tärkeys määritetään prioriteetin (engl. priority) avulla. Prioriteettitasoja 

on viisi: pakollinen (engl. blocker), kriittinen (engl. critical), normaali (engl. normal), 

vähäinen (engl. minor) ja yksinkertainen (engl. trivial ). Tehtävän osalta voidaan määrittää, 

laskutetaanko se asiakkaalta vai ei. Kenttien arvovaihtoehtoja voidaan räätälöidä 

muokkaamalla Tracin asetuksia. Traciin on Nestissä asennettu TracWebAdmin-plug-in, 
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joka tarjoaa hallinnointi (engl. Admin) -näkymän. Sen avulla järjestelmän asetuksia 

voidaan muokata osittain myös suoraan WWW-käyttöliittymän kautta. Ilman näkymää 

asetukset on tehtävä komentorivipohjaisesti ja muokkaamalla tekstieditorilla 

asetustiedostoa. 

 

Kuva 44. Tracin tiekartta-näkymä 

Projektin etenemistä voidaan seurata tehtävien elinkaaren ja aikaraportoinnin avulla. 

Tehtävän elinkaari noudattaa tiettyä prosessia, jonka aikana se voi saavuttaa seuraavat tilat: 

• Uusi (engl. new) -tila kertoo, että tehtävä ei ole aloitettu luomisen jälkeen. 

• Hyväksytty (engl. assigned) -tilaan tehtävä siirtyy, kun joku ottaa sen vastuulleen. 

• Tehty (engl. fixed) -tila määrittää, että tehtävä on toteutettu. 

• Epävalidi (engl. invalid) -tilaan tehtävä asetetaan, kun sitä ei ole tarpeellista tai 

järkevää toteuttaa. 

• Ei voi korjata (engl. wontfix) -tilassa tehtävä olisi syytä toteuttaa, mutta sitä ei 

voida jostain syystä tehdä. 
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• Kaksoiskappale (engl. duplicate) -tila asetetaan, kun tehtävänanto on 

päällekkäinen toisen tehtävän kanssa. 

• Toimii minulla (engl. worksforme) -tilaa käytetään, kun kehitettävä ohjelma toimii 

jo tehtävän kuvauksen kaltaisesti. 

• Uudelleen avattu (engl. reopened) -tila on tehtäville, jotka on suljettu kertaalleen, 

mutta joudutaan uudestaan avaamaan. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 45) on esitetty Tracin tehtävä-näkymä, jolla tietokantaan 

voidaan tehdä hakuja. Kuvassa on listattu aktiiviset eli suorituksessa olevat tehtävät. 

 

Kuva 45. Tracin tehtävälista 

Tilat voidaan jakaa edelleen kahteen yläluokkaan (engl. resolution), jotka määrittävät, 

onko tehtävä avoin vai suljettu. Tiloista uusi, hyväksytty ja uudelleen avattu ovat avoimia 

tiloja – muut ovat suljettuja. Aikaraportointi ei ole perusominaisuus, vaan se on lisätty 

asentamalla plug-in nimeltä TimingAndEstimationPlugin, joka liittää tehtävätietoihin 

kentät tehtävän vaatiman ajan arviointia ja tehtävään käytetyn ajan raportointia varten. 

Aika-arvio (engl. Estimated Number of Hours) on etukäteen annettu arvio, paljonko aikaa 
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tehtävän suoritus vaatii. Sitä voidaan päivittää tehtävän suorituksen aikana samalla, kun 

tehtävään kirjataan suoritukseen kuluneita tunteja. Kokonaistunnit (engl. Total Hours) -

kenttä kertoo, paljonko tehtävän suoritukseen on raportoitu kuluneen aikaa tähän 

mennessä. Näiden tietojen avulla voidaan projektin ja tehtävien etenemistä seurata, ja 

nähdään, paljonko tekemistä on vielä jäljellä tavoitteeseen. Lisäksi aikatietoja voidaan 

myöhemmin hyödyntää metriikkatietona, kun tulevia projekteja suunnitellaan. 

Tehtäviin liittyvä kommunikaatio on monipuolista. Trac voidaan asettaa lähettämään 

automaattisesti sähköposti-ilmoituksen, mikäli tehtävään liittyviä tietoja muokataan. 

Muutoksista pidetään lokitietoja, jotka kertovat jälkeenpäin, millaisia muutoksia tehtävään 

on tehty, koska ne on tehty, ja kuka ne on tehnyt. Lisäksi käyttäjälle on mahdollisuus jättää 

muutoksiin oma kommenttinsa, jolloin selviää vielä, miksi muutos on tehty. Tehtävistä 

voidaan automaattisesti koostaa raportteja. Tracin mukana tulevia alkuperäisiä 

raporttimalleja on tarjolla 17 erilaista, mutta niiden lisäksi on mahdollista luoda uusiakin 

malleja. Raportin luomiseen annetaan hyvin vapaat kädet, sillä käyttäjä saa halutessaan itse 

määrittää SQL-kyselyn, jolla tiedot tietokannasta kysellään. Tämä tietenkin vaatii 

osaamista SQL-kielestä sekä ymmärryksen Tracin kantarakenteesta. 

Toistaiseksi varsinaiseen ohjelmistokonfiguraationhallintaan Tracissa on tarjolla vain 

vähän ominaisuuksia. [20] Tracin tehtävät voidaan linkittää kehitettävän ohjelmiston 

tiettyihin versioihin ja komponentteihin. Versionhallintapalvelin voidaan edelleen asettaa 

muuttamaan automaattisesti tietyn Tracin hallinnoiman tehtävän tilaa käyttäjän tallentaessa 

muutoksensa. Tehtävän ja versionhallintamuutoksen välille voidaan näin luoda yhteys, 

joka ei ratkaise ohjelmistokonfiguraationhallinnan tarpeita, mutta edesauttaa 

kahdensuuntaista jäljitettävyyttä. Käyttöliittymästä löytyvällä lähdekoodin selaus (engl. 

Browse Source) -toiminnolla voidaan tarkastella versionhallinnan sisältöä ja eri versioiden 

välisiä muutoksia, mutta varsinaisia muutoksia tai muuta hallinnointia ei voida tehdä. 

Olemassa olevista plug-ineistakaan ei löydy toistaiseksi konfiguraationhallintaan 

lisätoiminnallisuutta, joten onkin epäselvää, miksi konfiguraationhallinta on ylipäätään 

nimetty ohjelmiston yhdeksi päätoiminnallisuudeksi. 
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Nestiin Trac on valittu yksinomaan tehtävienhallintatyökaluksi. TWikiä varten on Nestiin 

luotu plug-in nimeltään TracQueryPlugin, jonka avulla voidaan TWiki-dokumentteihin 

liittää Tracin tietokannasta tehtäviin liittyvää tietoa. Tehtävät voidaan näin liittää muihin 

tietoalkioihin kuten vaatimuksiin ja ominaisuuksiin, ja ylläpitää myös näistä käsin 

tehtävien jäljitettävyyttä. 

Muutostenhallinta 

Vaikka muutostenhallinta eroaa vaatimustenhallinnasta, käytetään niihin Nestissä samoja 

työkaluja. Muutostenhallintaan liittyvät tarpeet on kuitenkin otettu huomioon sekä 

TWikissä että Requzillassa. Näin edellä esitetyt vaatimustenhallinnan käytännöt ovat 

hyödynnettävissä myös muutostenhallinnassa. 

Kuten edellä mainittiin Nest tunnistaa tietotyyppinä vaatimuksen lisäksi 

muutosvaatimuksen. Muutosvaatimus kirjataan muutosehdotuksena ja 

parannusehdotuksena ennen kuin se on virallisesti hyväksytty toteutettavaksi. 

Parannusehdotus on näistä kolmesta epävirallisin ja tarkoitettu tallentamaan 

kehityksenaikaisia potentiaalisia muutosideoita, etteivät ne pääsisi unohtumaan. 

Muutosehdotus on parannusehdotusta virallisempi kuvaus potentiaalisesta muutoksesta, 

joka luodaan muutokseen liittyvän keskustelun avaamista ja asian tarkempaa analyysia 

varten. Kun muutosehdotus hyväksytään, se muutetaan muutosvaatimukseksi. 

Muutosvaatimuksen täytyy olla tässä vaiheessa luonteeltaan vaatimuksenkaltaisesti 

ymmärrettävä ja yksiselitteinen, jotta tarkemman suunnittelun ja toteutuksen aloittaminen 

on mahdollista. 

Muutosvaatimukset voidaan linkittää niihin projektin alkuperäisiin vaatimuksiin, joihin se 

liittyy. Kahdensuuntainen jäljitettävyys helpottaa tunnistamaan kumuloituvat 

muutostarpeet ohjelmiston ja edelleen suunnittelemaan muutoksen toteuttamisen 

aikatauluja ja riskejä. Tämä informaatio on olennaista varsinkin päätettäessä muutoksen 

hyväksymisestä ja lähdettäessä toteuttamaan sitä. 
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7.3 Laajuuden hallinta 

Kuten aiemmin esitettiin, laajuuden hallinnan osa-alueita ovat projektin osittaminen ja 

tuotteenhallinta. Projektin osittaminen voidaan tehdä samoilla työkaluilla kuin projektin 

suunnittelu ja ohjaus eli dotProjectilla ja Tracilla. Tuotteenhallintaa varten Nestissä on 

versionhallintajärjestelmä Subversion. 

7.3.1 Projektin osittaminen 

Projektin osittaminen voidaan tehdä joko dotProjectilla tai Tracilla. dotProjectin etuna ovat 

monipuolisemmat ja visuaalisemmat työkalut tähän tarkoitukseen. Projektin suunnittelun 

yhteydessä esiteltiin muun muassa dotProjectin janakaavio-näkymä (Kuva 43). Tosin 

monipuolisuus tekee dotProjectista raskaamman käyttää kuin Trac ja näin nostaa kynnystä 

päivittää tietoja aina tarvittaessa. 

Tracissa projekti ositetaan kaksitasoiseksi hierarkiaksi: välietappeihin ja tehtäviin. 

Aiemmin projektin ohjausta käsiteltäessä esitettiin kuva (Kuva 44) Tracin tiekartta-

näkymästä ja toinen kuva (Kuva 45) tehtävälistasta, joka ei juuri eroa dotProjectin listasta 

(Kuva 42). Jälkimmäiseen on kuitenkin liitetty enemmän tietokenttiä, joista tärkeimpinä 

mainittakoon kustannusarvioon liittyvät tiedot. 

Ohjelmistojen aiemman toiminnallisen esittelyn vuoksi niiden käyttöä ei tässä tarkemmin 

käydä läpi. 

7.3.2 Tuotteenhallinta 

Tuotteenhallinta koostuu edelleen version- ja konfiguraationhallinnasta. Tuotteenhallintaa 

varten Nestissä on asennettu Subversion, joka on varsinaisesti versionhallintajärjestelmä, 

mutta sisältää myös riittävät ominaisuudet kevyeen konfiguraationhallintaan. 

Nestin versionhallintaan on luotu alustavasti varsinaista projektikäyttöä varten kolme 

tietovarastoa (engl. repository), yksi varasto Nestin liittyvää dokumentaatiota varten ja yksi 

esimerkkivarasto: 
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• ProjectDocuments on tarkoitettu projektikohtaisten yleisten dokumenttien ja niihin 

liittyvien tiedostojen kuten kuvien ja kaavioiden tallentamiseen. 

• ProjectRequirements on tarkoitettu tallentamaan projektin vaatimuksiin liittyvät 

liitetiedostot. 

• ProjectSources tallentaa projektin lähdekoodit ja muut vastaavanlaiset tuotteen 

kääntämiseen ja käyttöön liittyvät tiedostot. 

• ProjectPlatform on varasto dokumenteille ja tiedostoille, jotka liittyvät Nestiin ja 

sen käyttöön. Varastosta löytyy esimerkiksi asennus- ja käyttöohjeita sekä erilaisia 

prosessikaavioita. 

• ProjectExample-varastossa on Nestin koekäyttöön tarkoitettu pienimuotoinen 

Java-projekti. 

 

Kuva 46. WWW-selaimen näkymä versionhallinnan alaisesta hakemistosta 

Nestissä Subversion on asennettu Apachen rinnalle, jolloin versiohallittuun materiaaliin 

pääsee käsiksi myös WWW-selaimella (Kuva 46). Vaikka selaimen toiminnot rajoittuvat 

ainoastaan tiedostojen uusimpien versioiden selailuun ja lataamiseen, on tämäkin monessa 

tapauksessa riittävää. Versionhallinnan alainen materiaali näkyy selaimessa normaalina 

hakemistorakenteena, ja siihen voidaan selaimesta viitata suoraan URL-osoitteella. Näin 

Subversionin alaisia tiedostoja voidaan linkittää esimerkiksi suoraan osaksi TWiki-

dokumentteja. Viittaaminen onnistuu ilman, että käyttäjän tarvitsee erikseen kirjautua 
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versionhallintaan, sillä Subversion on konfiguroitu sallimaan Apachen suorittamat lokaalit 

kutsut. 

TWiki-sivuihin voidaan liittää liitetiedostoja tukemaan dokumenttien sisältöä ja kuten 

muukin tieto, myös liitetiedostot ovat versiohallittuja. TWikiä ei varsinaisesti ole 

tarkoitettu versionhallintajärjestelmäksi, joten nämä ominaisuudet ovat melko kevyet. 

Koska TWiki on tiedostopohjainen, se tallentaa sekä sivujen sisällön että liitetiedostot 

tiedostoina palvelimen tiedostojärjestelmään. Kun liitetiedostojen määrät ja koot kasvavat 

suuriksi, alkaa niiden hallinta TWikin kautta olla hankalaa. Tästä syystä on järkevää 

käyttää Nestissä kaiken materiaalin versionhallintaan Subversionia, josta ne ovat 

tarvittaessa linkitettävissä TWiki-sivuille. 

Nestiin on asennettu ViewVC- ja StatSVN-työkalut, joiden avulla WWW-selaimella saa 

enemmän versionhallintatoimintoja käytettäväkseen kuin suoran Apache-yhteyden yli. Sen 

avulla voidaan muun muassa TWiki-dokumentteihin linkittää Subversionin alla 

versiohallitusta liitetiedostosta tietty versio. ViewVC:n tärkeimmät käyttötarkoitukset 

Nestissä lienevät mahdollisuus tarkastella, millaisia muutoksia materiaaliin on tehty, ja 

mahdollisuus ladata muuttuneita tiedostoja suoraan WWW-selaimella. StatSVN:n avulla 

voidaan selata projektin kehitystyöhön liittyviä metriikoita ja tulostaa raportteja. Tämä 

helpottaa projektin hallinnointia ja seurantaa. 

Varsinaista ohjelmistokonfiguraatiojärjestelmää ei Nest sisällä. Kuitenkin useimmat siihen 

liittyvät tarpeet hoituvat myös Subversionin toiminnallisuuksilla. Esimerkiksi 

ohjelmistovariantteja14 voidaan luoda versiohaaroituksella ja tiettyyn konfiguraatioon 

liittyvät tiedostoversiot voidaan leimata yksilöllisellä tunnisteella. Mikäli on tarvetta, 

voidaan konfiguraatioihin liittyvää tietoa pitää erikseen yllä TWiki-dokumentaatiolla. 

ViewVC:n URL-osoitteita käyttämällä TWiki-dokumentaatioon voidaan myös luoda 

linkkejä, joilla ohjelmiston tietty versio voidaan ladata TAR-arkistona.  

                                                 

14  Ohjelmistovariantti-termiä käytetään tässä puhuttaessa ohjelmiston vaihtoehtoisesta versiosta, joka ei 
syrjäytä aiempaa versiota vaan on uusi rinnakkaisesti kehitettävä versio. 
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7.4 Aikataulun ja resurssien hallinta 

Aikataulun ja resurssien hallintaan on Nestissä auttavia työkaluja, joskin tämä osa-alue ei 

välttämättä ole järjestelmälle ominaisinta aluetta. Tässä luvussa esitellään ne 

mahdollisuudet, joilla Nestissä voidaan helpottaa aikataulun ja resurssien hallintaa. 

7.4.1 Aikataulun hallinta 

Aikataulun hallinnassa voidaan soveltaa projektin suunnittelussa ja ohjauksessa käytettyjä 

työkaluja eli dotProjectia ja Tracia. Kuten aiemmin esitettiin työkalut mahdollistavat 

projektin osittamisen tehtävähierarkiaksi, tehtävien aikataulutuksen sekä näiden 

vastuuhenkilöiden määrittämisen. Osittamisen jälkeen aikataulun hallinta koostuu lähinnä 

etenemisen seurannasta ja uudelleensuunnittelusta. Tähän liittyvä ohjelmistojen 

toiminnallisuus on sama, joka esiteltiin jo projektin kokonaisuuden hallintaa käsittelevässä 

luvussa 7.2, joten se jätetään esittelemättä uudelleen. 

Aikataulun hallintaan liittyviltä ominaisuuksiltaan dotProject soveltuu hyvin perinteisiä 

ohjelmistoprosesseja, kuten vesiputousmallia, hyödyntävien projektien työkaluksi, mutta 

on turhan raskas ketterien mallien tarpeisiin. Esimerkiksi ohjelmiston tarjoama janakaavio 

ei juuri anna lisäarvoa ketterään kehitykseen. Trac on kevyempi käyttää, ja se tarjoaa 

janakaavion sijaan välietappien toteutumisastekaavion (engl. burndown chart), joka usein 

käytetään myös ketterässä ohjelmistonkehityksessä (Kuva 44). 

7.4.2 Resurssienhallinta 

Resurssienhallinnan avuksi Nestissä on tarjolla kolme työkalua: Trac soveltuu 

henkilöresurssien ohjaukseen ja seurantaan. TWiki ja GLPI rajoittuvat lähinnä hankintojen, 

työvälineiden ja muiden vastaavien resurssien hallintaan. 

Trac resurssienhallinnan työkaluna 

Tracin raportointiominaisuudet helpottavat henkilöresurssien hallintaa ja seurantaa. 

Erilaisten raporttien luonti on melko yksinkertaista, jos käyttäjä osaa muodostaa SQL-
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lauseita. Esimerkiksi kuvan (Kuva 47) raportti, josta selviää välietapeittain eriteltynä 

henkilöiden työmäärät, on luotu seuraavalla SQL-kyselyllä: 

SELECT t.milestone AS __group__, 

    owner, 

    COUNT(*) AS Tickets, 

    SUM(CAST(tc.value as DECIMAL)) as Workload_in_h ours 

FROM ticket t, ticket_custom tc 

WHERE tc.ticket = t.Id AND tc.name = 'estimatedhour s' 

GROUP BY milestone, owner 

ORDER BY (milestone IS NULL), milestone DESC 

 

 

Kuva 47. Traciin lisätty raportti, joka tulostaa henkilöiden työmäärät välietapeittain 

TWiki resurssienhallinnan ratkaisuna 

Jos työväline- ja tilaresurssien määrä ei ole suuri ja niiden tila pysyy hyvinkin staattisena 

ajan kuluessa, voidaan niiden tietoja ylläpitää yksinkertaisella listalla TWikissä. Se haastaa 

verkkolevylle sijoitetut toimisto-ohjelmilla tuotetut dokumentit, joita on perinteisesti 

käytetty esimerkiksi resurssitietojen ylläpitoon. TWikin avulla yksinkertaisessa muodossa 
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oleva tieto voidaan julkaista asianomaisten saatavaksi ja muokattavaksi WWW-

palvelimelle. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuudet lähinnä tiedon taulukointiin ja listauksiin. 

Jos toimisto-ohjelmistoilla tuotetut dokumentit ovat sisältäneet monimutkaisempaa 

logiikkaa esimerkiksi makrojen muodossa, ei Twikillä voi ratkaista näitä tarpeita. Nestissä 

ei ole tälle luotu valmista dokumenttipohjaa, joten on projektin päätettävissä, millainen 

runko TWiki-dokumentille tarvitaan. 

Resurssienhallinta GLPI:n avulla 

GLPI:n päätoiminnallisuus on resurssi-inventaarion ylläpito tilanteissa, joissa työväline- ja 

tilaresurssien määrä on suuri tai niiden tila muuttuu dynaamisesti. Järjestelmän avulla 

resursseihin liittyvä tieto voidaan jakaa kaikille osapuolille. Samalla tarjotaan työkalut, 

joilla käyttäjät voivat itse päästä vaikuttamaan resurssien käyttöön. Käyttöoikeustasoja on 

neljä: pääkäyttäjä (engl. super-admin), ylläpitäjä (engl. admin), normaali käyttäjä (engl. 

normal user) ja asiakas (engl. post-only user). Käyttöoikeudet periytyvät tasolta toiselle 

seuraavasti: Asiakkaalla on ainoastaan oikeus luoda resursseja koskevia pyyntöjä ja 

varauksia. Normaalilla käyttäjällä on tämän lisäksi lukuoikeus GLPI-tietokannan tietoihin. 

Ylläpitäjä pääsee myös muokkaamaan GLPI:n resurssitietokantaa. Pääkäyttäjällä on oikeus 

ja vastuu hallita GLPI:n ylläpitoon liittyvistä ominaisuuksista ja asetuksista. [34] 

GLPI helpottaa resurssien hallintaa myös laajoissa organisaatioissa, joissa useat projektit 

käyttävät samoja resursseja. Kalenteripohjainen suunnittelu helpottaa jakamaan resurssit 

niitä tarvitseville ja ainakin potentiaalisesti parantaa resurssien saatavuutta ja käyttöastetta 

(Kuva 48). Varattavien resurssien tietoja hallinnoi järjestelmän ylläpitäjä, mutta normaali- 

ja asiakastason käyttäjillä on mahdollisuus varata resursseja omaan käyttöönsä. 

Resursseihin liittyen käyttäjät voivat järjestelmän kautta luoda ylläpidolle pyyntöjä 

esimerkiksi ongelmatilanteissa, ja myöhemmin seurata pyynnön käsittelyn etenemistä. [34] 

Järjestelmän ylläpitäjä voi tarpeen mukaan tulostaa järjestelmän tiedoista raportteja. 

Raportit ovat kiinteän muotoisia, mutta kattavat hyvin resurssitietoja eri perspektiiveistä. 

Valittavana on useita raportteja, muun muassa kustannusten tarkasteluun tai 

käyttäjäkohtaisten lainojen listaamiseen. Kaikki GLPI:n tiedot ovat myös 
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varmuuskopioitavissa tai siirrettävissä järjestelmästä toiseen. Järjestelmän tietokanta on 

tallennettavissa SQL- ja XML-muotoihin. [34] 

 

Kuva 48. GLPI:n kalenterinäkymä 

7.5 Kustannusten hallinta 

Kustannusten hallintaan ei Nest suoraan tarjoa keinoja. dotProject mahdollistaa 

kustannustavoitteiden asettamisen projektille, välietapeille ja tehtäville, mutta tietojen aito 

hyödyntäminen ja toteutuneiden kustannusten seuranta ei ole toistaiseksi mahdollista. 

dotProjectille on saatavilla joitakin laajennuksia, joilla voidaan lisätä kustannuksiin ja 

laskutukseen liittyvää toiminnallisuutta. Näitä laajennuksia ei kuitenkaan ole tutkielman 

kirjoitushetkellä ehditty tarkemmin tutkia ja kokeilla, eivätkä ne näin sisälly nykyiseen 

Nest-järjestelmään. 

7.6 Hankintojen hallinta 

Kuten luvussa 3.6 esitettiin hankintojen hallinta rakentuu muun muassa työvälineiden tai 

projektin osien hankintaan liittyvistä toimenpiteistä. Nestissä GLPI-ohjelmisto tarjoaa 
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toiminnallisuutta, joka helpottaa resurssihankintojen hallintaa. Alihankintana tilattujen 

projektin osien hallitsemiseksi Nest tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia. 

7.6.1 Resurssihankintojen hallinta 

GLPI on yleisesti resurssien hallintaan soveltuva työkalu. Sen avulla voidaan pitää 

resursseista kirjaa jo ennen kuin ne ovat aidosti organisaation käytössä. Nest ei sisällä 

hankintojen hallintaan valmista prosessimallia, mutta projekti tai organisaatio voi helposti 

luoda sellaisen GLPI:n tukemana. Resursseille voidaan määrittää tilatietoja, niitä voidaan 

ryhmitellä sekä niiden näkyvyys ja varattavuus voidaan estää käyttäjiltä. Ja kuten 

resurssienhallinnan yhteydessä mainittiin, käyttäjillä on GLPI:n kautta mahdollisuus luoda 

resursseista vastaavalle taholle pyyntöjä – esimerkiksi tässä tapauksessa hankintapyyntöjä. 

Toiminnallisuus mahdollistaa myös pyynnön käsittelyn seurannan. 

7.6.2 Alihankintana tilattujen projektin osien hallinta 

Koska Nest on suunniteltu hajautettujen projektien käyttöön ja se tarjoaa monipuoliset 

rajapinnat etäkäyttöä varten, on mahdollista sitouttaa myös ulkopuoliset toimittajat 

käyttämään Nestiä projektitoimituksiin. Järjestelmästä löytyy kattavat ratkaisut 

versionhallinnasta ja virheidenhallinnasta erilaisiin kommunikaatiovälineisiin. 

7.7 Riskienhallinta 

Projektin riskienhallinta toteutetaan Nestissä Requzillalla, joka on siihen tarkoitukseen 

ainoa valmis ratkaisu Nestin ohjelmistojen joukossa. Kuvassa (Kuva 49) on esitetty 

Riskzillan lomake, jolla riski luodaan tietokantaan. Lomaketta tarkasteltaessa huomaa 

helposti, että räätälöinti Bugzillasta on jäänyt varsin puutteelliseksi. Tämä näkyy 

esimerkiksi epäjohdonmukaisessa attribuuttien nimeämisessä ja tarpeettomien 

attribuuttikenttien olemassaolosta. Esimerkiksi ohjelmistoalustaan viittaavalla Platform-

attribuutilla on virheenhallinnassa oma merkityksensä, mutta Riskzillassa sen ainoa 

arvovaihtoehto on ”Ei käytetä” (engl. Not used), koska sillä ei ole käyttötarkoitusta. OS-

attribuutti, joka virheenhallinnassa sisältää tiedon käyttöjärjestelmästä, on valjastettu riskin 

kustannustason (engl. risk cost level) arviointiin. Priority-attribuutin tarkoitus on kertoa 
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riskin toteutumisen todennäköisyys (engl. probability), vaikka se viittaakin prioriteetti- eli 

tärkeystietoon. Lomakkeen yläreunassa oleva linkki riskien luonnin ohjeistukseen (engl. 

risk writing guidelines) johtaa ohjeisiin, jotka pikemminkin viittaavat virheraporttien 

luontiin vaikka tekstissä puhutaan riskeistä. 

 

Kuva 49. Requzillan riskiraportin luontiin tarkoitettu lomake 
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Epäloogisuuksista huolimatta Riskzillaa on mahdollista käyttää riskitietojen tallennukseen, 

kunhan riskin luoja on tietoinen attribuuttien oikeasta merkityksestä. Tärkeimmät 

attribuutit ovat: 

• Tunniste (engl. ID) on yksilöllinen järjestysluku, joka generoidaan riskille 

automaattisesti luonnin yhteydessä. 

• Otsikko (engl. Summary) toimii riskin nimenä. 

• Kuvaus (engl. Description) sisältää tarkempaa tietoa riskistä. Tähän attribuuttiin 

on syytä kuvata vähintäänkin kolme asiaa: mitä riski toteutuessaan aiheuttaa, miten 

riskiä voidaan ennaltaehkäistä sekä mitä tehdään, jos riski toteutuu. 

• Todennäköisyys (engl. Priority) kertoo, miten todennäköisesti riski toteutuu. 

Todennäköisyydelle voidaan oletuksena asettaa suhteelliset arvot P1-P5, joista P1 

tarkoittaa, että toteutuminen on epätodennäköistä ja P5:n mukaan riskin 

toteutuminen on erittäin todennäköistä. 

• Riskin kustannustaso (kenttä on nimetty epäloogisesti nimellä OS) on riskin 

vakavuuden mittari. Se kertoo, miten suuren taloudellisen tappion riski aiheuttaa 

toteutuessaan. Oletuksena attribuutilla on neljä mahdollista arvoa: <1000, <5000, 

<10000 ja <20000. 

Osa attribuuteista on Bugzillan virheraporttipohjasta periytyneitä kiinteitä kenttiä, ja niitä 

ei voi muokata helposti ilman suuria muutoksia Riskzillaan. Näitä attribuutteja ei voi 

poistaa tai uudelleennimetä. Uusien attribuuttien luonti ja poistaminen on kuitenkin 

mahdollista Riskzillan käyttöliittymän kautta. Lisäksi attribuuttikenttien arvovaihtoehdot 

ovat muokattavissa riippumatta siitä, onko ko. attribuutti itse luotu vai kiinteä. Tämän 

vuoksi projekteilla on mahdollisuus räätälöidä kevyesti työkalua ja riskiraportin muotoa 

tarpeisiinsa. 

Riskzilla on luonnollisesti perinyt Bugzillan raportointitoiminnot. Ongelmat ovat näin 

ollen samat kuin Requzillassakin. Suurimpia rajoitteita on yksinkertaiset raporttimuodot, 

sillä kaavioiden ja riskitietojen yhdistäminen samaan raporttiin ei onnistu automaattisesti 

vaan täytyy tehdä käsin erillisillä työkaluilla. Tätä puutetta ehkäisemään on TWikiin lisätty 
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plug-in nimeltään RiskzillaQueryPlugin. Plug-inin avulla voidaan riskitietokantaan tehdä 

hakuja ja tulostaa ne TWikin sivulle. Kun TWikiin on luotu tällainen raporttisivu, voidaan 

riskeihin liittyviä raportteja koota automaattisesti. 

Normaalisti riskit on projekteissa erotettu muista projektin tietoalkioista. Nest kuitenkin 

antaa mahdollisuuden linkittää riskejä muihin tietoihin. Mikäli on tarvetta, voidaan jopa 

riskien osalta ylläpitää kaksisuuntaista jäljitettävyyttä. Tämä on erinomainen etu 

tapauksissa, jossa kehitettävänä olevan ohjelmiston osa on kriittinen ja muutokset osaan 

voivat muuttaa riskejä tai aiheuttaa niiden toteutumisen. Osaan liittyviä tietoja 

muutettaessa voidaan suoraan nähdä, mitkä riskit on huomioitava ennen kuin muutokset 

voidaan suorittaa lopullisesti. 

Yksi etu Riskzillan käytössä on, että riskeille voidaan nimittää vastuuhenkilöitä. Varsinkin 

riskianalyysia tehtäessä voidaan ohjelmiston kautta käydä keskustelua ja jakaa tehtäviä 

tiettyihin riskeihin liittyen. Tällainen keskustelukanava parantaa riskienhallinnan 

kommunikaation tehokkuutta. Riskien analysointia ja kehitystä on helppo seurata kun 

tiedetään, kuka siitä on vastuussa ja mitä riskin osalta ollaan tekemässä. Lisäksi käydyt 

keskustelut tallentuvat riskin tietoihin ja ovat helposti saatavilla, mikäli niitä kaivataan 

jälkeenpäin. 

7.8 Laadunhallinta 

Aiemmin esitetyn mukaan laadunhallinta koostuu laadun suunnittelusta, varmistuksesta ja 

valvonnasta, ja sen tavoitteena on varmistaa, että projekti täyttää sille asetetut odotukset. 

Tässä luvussa esitellään Nestin laadunhallintatyökaluina testauksen ja virheiden hallintaan 

keskittyvät ohjelmistot. Laadunhallintaan liittyy välillisesti muitakin osa-alueita, 

esimerkiksi projektin vaatimusten- ja dokumentaationhallinta. Näitä kuitenkin käsitellään 

erikseen muissa luvuissa. 

7.8.1 Testauksen hallinta 

Testlink määrittää kolme käsitettä, joiden ympärille sen toiminta rakentuu ja joihin kaikki 

muut tiedot sisältyvät: tuote (engl. product), testaussuunnitelma (engl. testplan) ja käyttäjä 
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(engl. user). Käyttäjä-käsite sisältää paitsi sisäänkirjautumistunnukset myös roolin, joka 

määrittää, mihin toiminnallisuuteen käyttäjällä on käyttöoikeus. Tuote vastaa käsitteenä 

kehitettävänä olevaa ohjelmistotuotetta, ja siitä voi elinkaarensa aikana muodostua useita 

eri versiota. Testlinkin ymmärtämä tuote sisältää testausmääritelmän (engl. test 

specification), joka koostuu testitapauksista (engl. test case). Kun testausta aletaan 

suorittaa, luodaan testaussuunnitelma valitsemalla ajettavat testitapaukset yhtä tai 

useampaa tuotetta varten. Testaussuunnitelma sisältää tiedot koontiversiosta (engl. build), 

testitapausryhmän (engl. test case suite) ja testitulokset (engl. test results). Testitapaus on 

Testlinkin peruskäsite, ja ne luokitellaan tuotteen sisällä kolmen tason muodostamaan 

hierarkiaan, joista ylin taso on komponentit (engl. component), keskimmäinen taso 

kategoriat (engl. category) ja alin taso testitapaukset. Oheisessa kuvassa (Kuva 50) on 

esitetty testimääritelmän hierarkkinen rakenne, jossa ylimmän tason muodostaa tuote 

WWW-sivusto, sitä seuraa komponenttitaso (esim. Hallintakäyttöliittymä), kategoriataso 

(esim. Uuden sivun luonti) ja alimpana testitapaus (esim. 4: Luo uusi yleissivu). 

 

Kuva 50. Testlinkin testimääritelmän navigointinäkymä 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 51) on nähtävissä käyttäjäroolit sekä rooleihin liittyvät 

käyttötapaukset. Rooleja on viisi: vierailija, testaaja, vanhempi testaaja, testauspäällikkö ja 

järjestelmänvalvoja. Vierailija-roolilla on oikeus ainoastaan selata tietoja. Testaajan 

oikeudet rajoittuvat tietojen selaamisen lisäksi testien suoritukseen. Vanhemmalla 

testaajalla on oikeus näiden lisäksi myös luoda koosteversioita ja muokata 
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testausmääritelmää. Testauspäällikön rooliin liittyy vanhemman testaajan oikeuksien 

lisäksi testaussuunnitelmien hallinta. Järjestelmänvalvojalla on kaikki oikeudet, joista 

oikeutta hallita tuotteita ja käyttäjiä ei ole millään muulla roolilla. 

 

Kuva 51. Testlinkin käyttötapaukset 

Testlink tukee sisäisesti kahdensuuntaista jäljitettävyyttä testitapauksien ja vaatimusten 

välillä. Sen ominaisuuksiin kuuluu vaatimusmäärittely, joka koostuu vaatimuksista. 

Vaatimukset voi kirjata järjestelmään käsin tai tuoda ne CSV-muodossa. Kun vaatimukset 

on luotu, voidaan niihin liittää testitapauksia. Testlinkistä voidaan sen jälkeen 
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automaattisesti luoda raportti testien kattavuudesta. Siitä nähdään, kuinka suuri prosentti 

tuotteen vaatimuksista testataan olemassa olevilla testitapauksilla ja moniko vaatimuksista 

on testitapausten ulkopuolella. Tietoa voidaan hyödyntää uusien testitapausten luonnissa, 

jolloin voidaan keskittyä alueille, joiden testauskattavuus on heikoin. 

Testaustulosten lisäksi järjestelmä kerää testikierroksesta tietokantaansa testaukseen 

liittyviä metriikkatietoja. Yleiset metriikkatiedot kertovat, montako testitapausta 

kierroksille suunniteltiin, kuinka suuri osa testitapauksista suoritettiin sekä moniko 

hyväksyttiin, hylättiin tai jouduttiin ohittamaan. Projektin välietapeille voidaan Testlinkissä 

määritellä testitulosten tavoitearvot. Metriikoista voidaan näin seurata, miten lähellä 

testaustulokset ovat välietapin saavuttamista. 

Jotta TWikin dokumentteihin olisi mahdollista liittää tietoa testauksesta, on Nestin TWikiä 

varten toteutettu plug-in nimeltään TestLinkQueryPlugin. Plug-inin avulla testitapauksiin 

liittyvää tietoa voidaan liittää esimerkiksi vaatimus- tai ominaisuuskuvauksiin. Näin 

käyttäjän on mahdollista jäljittää yhteyksiä projektin tietoalkioista toisiin myös testauksen 

näkökulmasta. Jotta linkitys testitapausten ja vaatimusten välillä onnistuisi, on Testlinkin 

puolelle luotava vaatimusmäärittely, jossa vaatimuksen nimenä on TWikin vaatimuksen 

tunniste. Testlinkin sisällä vaatimukseen on linkitettävä kaikki sitä koskevat testitapaukset. 

TestLinkQueryPluginilla voidaan sen jälkeen noutaa tietokannasta kaikki TWikin 

vaatimuksen tunnistetta vastaavat testitapaukset ja niiden tiedot sekä listata ne TWiki-

dokumenttiin. 

7.8.2 Virheiden hallinta 

Virheiden raportointia varten Bugzillaan on luotava tuote, jolle virheet voidaan osoittaa. 

Nestin Bugzillasta löytyy asennuksen jälkeen kaksi tuotetta, joista toinen on projektin 

tuotteeseen liittyviä virheitä varten ja toinen pelkkä esimerkki, jota voidaan käyttää 

harjoitteluun ja kokeiluun. Bugzilla tukee useita tuotteita, ja tuotteelle voidaan edelleen 

määrittää useita versioita, sekä se voidaan myös jakaa komponentteihin, minkä vuoksi 

Bugzilla skaalautuu laajamittaiseenkin tuotekehitykseen. [50] 
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Virheraportti koostuu useista tiedoista, joista seuraavat ovat virheenhallinnan kannalta 

tärkeimmät: 

• Summary eli tiivistelmä antaa virheraportille kuvaavan otsikon. 

• Description eli kuvauksen täytyy kertoa tarkemmin, miten virhe on toistettavissa. 

• Severity eli vakavuus kuvaa, miten kriittinen virhe on. Arvovaihtoehtoja ovat 

estävä (engl. blocker), kriittinen (engl. critical), suuri (engl. major), tavallinen 

(engl. normal), pieni (engl. minor), yksinkertainen (engl. trivial ) ja parannus (engl. 

enchancement). 

• Priority eli kiireellisyys kuvastaa, miten nopeasti virhe halutaan korjatuksi. Arvoja 

on viisi, P1-P5, jossa P1 on vapaasti sanottuna luokkaa ”äärimmäisen kiireellinen”, 

P5 luokkaa ”tehdään, jos ehditään” ja muut siltä väliltä. 

• Resolution eli virheen tila voi saada arvot korjattu (engl. fixed), epävalidi (engl. 

invalid), ei mahdollista korjata (engl. wontfix), kaksoiskappale (engl. duplicate), 

toimii minulla (engl. worksforme) ja siirretty (engl. moved). 

• Status eli käsittelyn tila kertoo, mitä virheelle ollaan tekemässä. Arvovaihtoehdot 

ovat vahvistamaton (engl. unconfirmed), uusi (engl. new), hyväksytty (engl. 

assigned), uudelleen avattu (engl. reopened), korjattu (engl. resolved), varmistettu 

(engl. verified) ja suljettu (engl. closed). 

Virheraporttien sisältöä on mahdollista liittää TWiki-dokumentteihin 

BugzillaQueryPlugin-laajennuksen avulla, joka on asennettu Nestin TWikiin. Plug-inin 

avulla voidaan tehdä hakuja Bugzillan tietokantaan ja liittää tulokset TWiki-dokumenttiin. 

Plug-inin toiminnallisuutta ohjataan parametreilla, joiden avulla voidaan rajoittaa 

hakutuloksia sekä määrittää, mitkä kentät halutaan tulostettavaksi ja missä järjestyksessä 

ne listataan. Tämän myötä automaattisen raporttien koostaminen on mahdollista ja 

virheiden jäljitettävyys muista tietoalkioista säilytetään. [5] 



 130 

7.9 Viestintä ja tiedonhallinta 

Kuten aiemmin on todettu, viestinnän onnistuminen on perusedellytys paitsi 

projektiryhmän sisäisen yhteistyön onnistumiselle myös asiakassuhteiden ylläpidolle. Tästä 

syystä viestintä ja johtaminen ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. [4, s. 232-233, 395-

397][43, s. 8] Luvun tavoitteena on esitellä Nestin tarjoamat mahdollisuudet, joilla 

projekteissa voidaan varmistaa sisäisen viestinnän sujuvuus. 

7.9.1 Tiedonhallinta 

Projektin riskienhallinnan kannalta on oleellista, että tieto jakautuu projektiryhmässä 

useamman jäsenen kesken. Kun tieto on jakaantunut, voidaan esimerkiksi 

henkilöstömuutoksissa välttää osaamisen karkaamisen projektista. Nest on suunniteltu 

toimimaan kehitysprojektin lisäksi tarvittaessa myös opetusympäristönä, joten se tarjoaa 

välineitä projektin sisäiseen koulutukseen ja tiedonjakamiseen. Ajatuksena on luoda 

ympäristö oppivalle organisaatiolle, jossa oppimista ja kehitystä tuetaan koko projektin 

ajan, ja jossa jokainen voi hyödyntää omia yksilöllisiä tapojaan oppimisessa. Saavutettu 

osaaminen pyritään näkemään projektin tavoitteena, jolla tuetaan sekä henkilöiden omaa 

kehitystä että yrityksen liiketavoitteita laajemmassakin mittakaavassa. [49, s. 12] 

Nest-järjestelmän tiedonhallinta rakentuu TWikin ympärille. TWiki on tarkoitettu 

käytettäväksi projektien kehitystyössä dokumentaationhallintaan, tiedontallennukseen ja 

ryhmätyöskentelytyökaluna. [75] Nestissä sitä käytetään paitsi tiedon julkaisujärjestelmänä 

myös eräänlaisena väliohjelmistona (engl. middleware) yhdistämään muiden ohjelmistojen 

tietoja toisiinsa. Työkalu tarjoaa projektille vapauden tallentaa niin virallisesti 

dokumentoitua kuin epävirallista, ns. hiljaista tietoa, joka normaalisti jää dokumentoimatta 

ja saattaa siten aiheuttaa väärinymmärrystä tai tietokatkoksia. On projektista itsestään 

kiinni, millä tavalla ja miten laajasti TWikiä hyödynnetään. Kuitenkin kynnys tiedon 

tallentamiseen on pieni, sillä Nestissä TWiki toimii keskeisimpänä työkaluna. Sen käyttöä 

ei voi projektissa välttää, ja se ei voi ”unohtua”. 

TWiki on Nestissä tarkoitettu työkaluksi, jonne tallennetaan kaikki tieto, joka vaaditaan 

projektilta tavoitteensa saavuttamiseksi tarkoituksenmukaisesti. Sitä voidaan käyttää 
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suoraan dokumentaatiotyökaluna, jolloin kirjattava informaatio luodaan TWiki-

dokumenteiksi. Kun informaatio on kaikkien saatavilla yhdessä paikassa, on kaikilla sitä 

tarvitsevilla sama, uusin versio tiedosta käytettävissään. TWiki sisältää oman 

versionhallintansa, jolla päivitykseen liittyvissä ongelmatilanteissa voidaan tarvittaessa 

dokumentista palauttaa aiempi versio käyttöön.  

Dokumentit jaetaan tarkoituksensa tai sisältönsä mukaan luokkiin. Luokalle voidaan luoda 

dokumenttipohja (engl. document template), jonka avulla kaikki samaan luokkaan kuuluvat 

dokumentit saavat yhtenäisen rakenteen sekä nimetään samantyyppisesti. Yhtenäinen 

rakenne helpottaa dokumentin luontia ja varmistaa, että dokumenttiin tulee kirjattua 

riittävät tiedot. Yhtenäisen nimen ja rakenteen avulla dokumentteja voidaan hakea 

luokkakohtaisesti ja kohdistaa haku dokumentin tiettyyn tietokenttään. Näin voidaan 

esimerkiksi luoda lista kaikista ominaisuusdokumenteista, jotka liittyvät tiettyyn 

vaatimukseen. Nestissä on valmiina dokumenttipohjia sekä virallista että epävirallista 

dokumentaatiota varten. Dokumenttien luontia varten on Nestissä erilliset luokkakohtaiset 

luontisivut. Niiden suurin merkitys on generoida dokumentin tunniste yksilöllisesti, ettei 

käyttäjän tarvitsisi itse selvittää hyväksyttää tunnistetta ja estettäisiin tunnisteen luonnissa 

inhimilliset virheet. Joidenkin luokkien luontisivuilla on valmis lomake, jolla dokumentin 

sisältö voidaan jo luontivaiheessa määrittää. Liite 1 sisältää kuvauksen olemassa olevista 

Ixonosilla kehitetyistä dokumenttipohjista. 

Tiedonjakamista ja oppimista varten TWikissä on useita dokumenttiluokkia. HowTo-, 

About- ja FAQ-dokumentit ovat tarkoitettu tallentamaan muun muassa normaalisti 

dokumentoimatonta hiljaista tietoa. Concept/definition-dokumentit määrittävät termejä, 

joiden ymmärtäminen yksikäsitteisesti on välttämätöntä projektityössä. Training Task, 

Training Scroll ja Learning Path Description -dokumenttien avulla oppimiselle voidaan 

asettaa selkeä suunnitelma. Training Scroll -luokan dokumentit sisältävät yleishyödyllistä 

materiaalia opiskelua varten. Training Task -dokumentit ovat harjoitustehtäviä, joissa 

harjoitukselle on asetettu selkeä tavoite. Learning Path Description toimii suunnitelmana 

henkilön oppimiselle ja asettaa sille tavoitteen laajemmassa mittakaavassa. Kaikki 
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materiaali syntyy projektin aikana ryhmän itsensä luomana samalla, kun ryhmä oppii ja sen 

kompetenssi kasvaa. 

7.9.2 Kommunikaation hallinta 

Projekteissa, joissa tekeminen hajaantuu useisiin toimipisteisiin, ja projektin jäsenten 

väliset fyysiset etäisyydet ovat pitkät, viestintä henkilöiden välillä tapahtuu pääasiassa 

sähköisin viestintämenetelmin. Tällaisia menetelmiä ovat muiden muassa sähköposti ja 

erilaiset pikaviestinohjelmistot (engl. instant messaging applications). 

Openfire-pikaviestin 

Sähköposti on yksi tärkeimmistä viestinnän työkaluista, mutta sen hitaus on toisinaan 

ongelma. Kun esimerkiksi työtehtävien eteneminen vaatii välitöntä kommunikaatiota, on 

sähköposti tällaiseen tarkoitukseen liian passiivinen työkalu. Viesti saattaa lojua 

vastaanottajan sähköpostissa pitkäänkin ennen kuin tämä ehtii siihen vastata – ellei se jopa 

unohdu kokonaan. Syynä ei toki ole ihmisten laiskuus, vaan päivittäisen sähköpostin suuri 

määrä ja ihmisten rajatut aikaresurssit vähentävät huomattavasti sähköpostin tehokkuutta. 

[41, s. 32-33] Vaikka vastausaika olisi nopeakin, on vuoropuhelu sähköpostin välityksellä 

erittäin hidasta verrattuna suulliseen keskusteluun tai pikaviestimien tarjoamaan 

vaihtoehtoon. 

Pikaviestinpalvelin Openfire on Nestiin valmiiksi asennettu, mutta oletuksena poissa 

käytöstä. Ensimmäinen syy on se, että pikaviestinjärjestelmät ovat tavallisesti yrityksissä 

organisaatiotasoisia, eikä näin projekteilla ole syytä ylläpitää omaa järjestelmäänsä. Toinen 

syy on tietoturvan varmistaminen, sillä Openfiren käyttö vaatii avaamaan palomuuriin 

reikiä sen portteja varten. Tällaiset turvallisuutta koskevat päätökset on Nestissä haluttu 

jättää projektin vastuulle. Lopullinen palvelimen konfigurointi on näin ollen jätetty 

suorittamatta ja ainoastaan ohjeistettu TWikiin. 

Openfire tarjoaa nopean ja monipuolisen viestintäkanavan projektitiimille. Järjestelmä 

mahdollistaa kahden käyttäjän välisen vertaisviestinnän lisäksi ryhmächatit, joten 

Openfirea voidaan käyttää vaikkapa kokousten pitämiseen sähköisessä muodossa. Spark-
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asiakassovelluksen avulla käydyt keskustelut voidaan tallentaa myöhemmin luettavaksi tai 

jaettavaksi niille, jotka eivät palaveriin päässeet osallistumaan. Keskusteluominaisuuksien 

lisäksi Openfirea ja Sparkia voidaan käyttää myös tiedostonsiirtoon, mikä nopeuttaa myös 

tiedostojen toimittamista. Pikaviestimistä on erittäin suuri etu varsinkin, jos projektitiimin 

jäsenten välillä on pitkiä fyysisiä matkoja. 

Keskustelufoorumi 

Asiakeskustelu on välttämätöntä projektin etenemisen kannalta ja tiedon jakamiseksi – 

käytiin se sitten suullisesti tai sähköisesti. Kuten edellisessä luvussa mainittiin, suullisilla 

keskusteluilla on oma arvonsa, mutta niistä ei jää tallennetta myöhemmin 

hyödynnettäväksi, ellei sitä erikseen kerätä esimerkiksi pöytäkirjana. Pikaviestimissä 

keskustelu jää talteen, mutta yhä ongelmana on, että kaikki henkilöt eivät välttämättä ehdi 

siihen osallistua tai keskusteluun tarvittavaa tietoa ei ole tarjolla, ja sitä ei välttämättä 

ehditä esiin kaivaa. Sähköposti tarjoaa oman ratkaisunsa näille ongelmille, mutta sen 

ongelmaksi muodostuu viestien yksityisyys eli keskustelu on tarjolla suoraan vain niille, 

jotka siihen osallistuvat tai niille, jotka saavat keskustelun muilta. Varsinkin ajan saatossa 

viestit helposti unohtuvat sähköpostien kätköihin, eikä niitä muisteta toimittaa jokaiselle, 

jota asia koskee. Keskustelufoorumiohjelmiston avulla keskustelut voidaan käydä 

julkisesti, jolloin ne ovat vapaasti saatavilla ja helposti löydettävissä kaikille projektin 

osapuolille, jotka tietoa tarvitsevat. 

Nestin keskustelufoorumitoiminnallisuus on toteutettu phpBB:llä, joka on 

ominaisuuksiltaan monipuolinen ja skaalautuu hyvin laajempaankin käyttöön (Kuva 52). 

Järjestelmän ylläpitäjän tehtävä on määrittää foorumeille projektiin sopiva hierarkkinen 

rakenne, jossa foorumilla voi olla alifoorumeitakin. Tarkoituksena on saada aikaan 

loogisesti projektin kommunikaatiota tukeva rakenne, joka edesauttaa tiedon löytämistä 

pitkänkin ajan jälkeen. Foorumeille voidaan asettaa käyttäjäkohtaisia rajoitteita, jolloin osa 

keskusteluista saadaan tarvittaessa suojattua vain asianosaisten saatavaksi. Viesteihin 

voidaan liittää mukaan liitetiedostoja, jolloin keskusteluun liittyvää informaatiota voidaan 

liittää siihen suoraan. [59] 
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Kuva 52. phpBB-keskustelu koskien vaatimusta 

Keskustelufoorumi on kätevä työkalu, mikäli sitä osataan hyödyntää. Kuitenkin se jättää 

paljon vastuuta projektin jäsenille, sillä näistä on viime kädessä kiinni, käydäänkö 

keskustelut foorumilla vai ei. phpBB sisältää joitakin ominaisuuksia, joilla käyttökynnystä 

voidaan madaltaa. Näiden käyttö on projektikohtaisesti päätettävissä. Käyttäjät voivat 

muun muassa lähettää toisilleen sähköpostiviestejä suoraan foorumijärjestelmästä, jolloin 

esimerkiksi uusien viestien luonnista voidaan lähettää tieto niille, joita asia koskee. Jotta 

keskustelut eivät pitkittyisi tarpeettomasti, käyttäjien on myös syytä asettaa päälle 

automaattinen hälytys, joka lähettää sähköpostitiedotteen, mikäli joku vastaa tämän 

foorumille luomaan viestiin. [59] 

Keskustelufoorumin viesteihin voi tehdä hakuja TWikistä plug-inilla nimeltään 

BbvsTopicPlugin, joka on kehitetty Ixonosilla nimenomaan Nestiä varten. Plug-in käyttää 

hakuparametrinaan TWikin sivun otsikkoa ja suorittaa kyselyn, monenko foorumin viestin 
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otsikko viittaa siihen. Plug-inia käytetään tällä hetkellä TWikin vaatimus- ja 

ominaisuusdokumenttipohjissa. Jos käyttäjä haluaa esimerkiksi muodostaa keskustelun 

vaatimuksesta ja linkittää sen TWikin vaatimusdokumenttiin, riittää että hän käyttää 

vaatimuksen ID-tunnistetta viestin otsikossa. 

Chat 

Nest-asennus sisältää Lace-chattiohjelman, jonka käyttö on tarkoitettu epäviralliseksi 

vaihtoehdoksi muille työkaluille. Yksinkertaisuutensa vuoksi Lacea ei voida käyttää 

hyödyksi varsinaiseen asiakeskusteluun, mutta sillä voi olla oma merkityksensä 

projektikulttuurin luonnissa. Projekti voi käyttää sitä esimerkiksi huumoripitoiseen 

keskusteluun, jonka tarkoitus on enemmänkin kohottaa projektin ilmapiiriä kuin tukea 

asiatiedon hallintaa. [72] 

7.9.3 Jaettu levytila 

Ohjelmistoprojektin henkilöstön välillä on välttämätöntä kyetä siirtämään tietoa tiedostoina 

henkilöltä toiselle. Versionhallintatyökaluja ei ole tarkoitettu väliaikaisten tiedostojen 

tallentamiseen, joten projekteissa tavallisesti käytetään siihen yleistä verkkolevyä. Myös 

Nestissä tällainen on käytössä, vaikka yhteys onkin muodostettu HTTPS-yhteyden yli. 

Nest jakaa projektiryhmälle WebDAVin avulla levyalueen, jota kautta tiedostojen 

siirtäminen onnistuu. Tavallisella WWW-selaimella pääsee selaamaan levyalueen 

hakemistorakennetta ja lataamaan tiedostoja, mutta laajemmassa mittakaavassa 

tiedostonkäsittely ei onnistu. Kun tiedostoja tarvitsee siirtää palvelimelle tai poistaa sieltä, 

käyttäjä voi tietokoneelleen asentaa WebDAV-asiakasohjelmiston, joiden avulla 

tiedostonkäsittelyn perustoiminnot onnistuvat. Valittavana on useita asiakasohjelmistoja, 

jotka ovat joko komentorivipohjaisia tai graafisella käyttöliittymällä varustettuja. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 53) on esitetty komentorivipohjaisen Cadaver-ohjelmiston 

käyttöä. 
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Kuva 53. Cadaverin käyttöliittymä 

 

Kuva 54. WWW-selaimen näkymä jaetusta hakemistosta 
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Nestin jaettu WebDAV-levyalue sisältää kolme hakemistoa: import_folder, share_freezone 

ja share_releases (Kuva 54). Projektin päätettävissä on, miten näitä käytetään ja 

muutetaanko hakemistorakennetta. Oletusrakenne täyttää kuitenkin projektin 

olennaisimmat tarpeet. Hakemistoa import_folderia voidaan käyttää Nestin eri 

palvelinohjelmistojen tallentaman tiedon siirtämiseen järjestelmästä toiseen. 

Share_freezone on hakemisto, jonka sisään käyttäjä voi vapaasti luoda omia hakemistojaan 

ja siirtää tiedostoja. Share_releases-hakemistoon on tarkoitus tallentaa projektin 

julkaisuihin liittyviä tiedostoja. WebDAV määrittää käytettävissä olevan levyalueen ja 

vaatii käyttäjältä autentikoinnin. Muihin kuin määritettyihin hakemistoihin ei ole pääsyä. 
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8 Nest – nykyhetki ja tulevaisuus 

Nest-järjestelmää kehitetään koko ajan. Luvun päätarkoitus on vertailla nykyisen Nest-

version toiminnallisuutta yleisiin projektinhallinnan tarpeisiin sekä teorian että osittain 

käytännön kokemusten pohjalta. Järjestelmän rakennetta ja toiminnallisuutta vertaillaan 

sille asetettuihin tavoitteisiin, yleisesti tunnistettuihin integraatiotasoihin sekä luvussa 3 

esitettyihin projektinhallinnan osa-alueisiin. Vertailun tuloksena löytyviin puutteisiin 

pyritään myös antamaan korjausehdotuksia. 

8.1 Tavoitteiden toteutuminen yleisesti 

Tässä luvussa vertaillaan, miten hyvin Nest-järjestelmälle asetetut tavoitteet on saatu 

täytettyä kehityksen myötä. Tavoitteet esiteltiin aiemmin luvussa 6.1. 

8.1.1 Nopea käyttöönotto 

Nestin käyttöönotolle asetettiin kahden työpäivän tavoiteaika olettaen, että 

tarkoituksenmukainen laitteisto on valmiina ja tarvittavat toimenpiteet suorittaa 

asiantuntija. Tämä kahden työpäivän käyttöönottoaika on arvioitu olevan riittävän lyhyt 

helpottamaan projektin alkupuolella välttämättömiä työvälineisiin liittyviä 

valmistelutoimenpiteitä. Käyttöönottoaikaan ei tosin ole laskettu mukaan henkilöstön 

koulutukseen liittyviä tarpeita, vaan kyse on pelkästään teknisestä asennuksesta ja käytön 

valmistelusta. 

Vaikkei mitään virallista mittausta ole suoritettu, on Ixonosilla empiirisesti havaittu, että 

tavoiteaika on mahdollista saavuttaa riippuen siitä, millaisiin tarpeisiin järjestelmä 

tarvitaan. Organisaation sisällä järjestelmän monistaminen projekteille onnistuu nopeasti, 

jos kaikki organisaatiokohtaiset muokkaukset on valmiiksi tehty ja käyttöönoton suorittaa 

henkilö, jolla on siihen riittävä osaaminen. Organisaatiotason muokkauksilla tarkoitetaan 

esimerkiksi käyttöliittymän ulkoasun yhtenäistämistä organisaation graafisten ohjeistusten 

kanssa sekä työkalujen valintaa ja konfigurointia organisaation tarpeiden mukaisesti. 

Tällaisille laajemmille muokkauksille on syytä varata aikaa vähintään työviikko. Mutta 

kun se on kertaalleen toteutettu ja virtuaalinen levykuva tallennettu, on järjestelmä nopeasti 
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monistettavissa eri projekteille, jotka voivat tehdä lopullisen räätälöinnin omien 

tarpeidensa mukaisesti. 

Nopean käyttöönoton mahdollistamiseksi järjestelmästä löytyy useita ratkaisuja: 

• Yksi tärkeimmistä on järjestelmän virtualisointi, jolla voidaan häivyttää 

laitteistokohtaiset riippuvuudet ja minimoida asennukseen vaadittava työaika. 

Virtualisoinnin ansiosta Nestin laitteistoympäristö voi vaihdella pöytämallisesta 

tietokoneesta suuritehoiseen palvelinlaitteistoon. 

• Ohjelmistot ovat avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia ja ilmaisia, minkä vuoksi 

järjestelmä on monistettavissa ilman erillisiä kuluja. Koska lisenssejä ei tarvitse 

erikseen ostaa, vältetään lisenssien toimitukseen kuluva aikaviive. 

• Ohjelmistojen LDAP-tuen ansiosta uusien käyttäjäoikeuksien lisääminen 

järjestelmään on nopeaa, sillä huolimatta ohjelmistojen suuresta määrästä työ on 

tehtävä jokaisen käyttäjän osalta vain kertaalleen. 

• WWW-linkit Nestin eri ohjelmistoihin on koottu yhdelle HTML-muotoiselle 

etusivulle, josta on helppo poistaa näkyvistä ne työkalut, joita ei projektissa 

käytetä tai joiden valmistelu on vielä kesken. Tämän vuoksi järjestelmän 

valmistelu ja käyttö voivat tapahtua osittain rinnakkain. 

• Valmiit järjestelmään toteutetut työkaluratkaisut projektin tarpeisiin nopeuttavat 

käyttöönottoa. Esimerkiksi tietoalkiorakenne ja niihin liittyvä työkalujen väliset 

integraatiorajapinnat tukevat projektien tarpeita huolimatta käytetyistä 

prosessimalleista tai teknologioista. 

Kuten edellä mainittiin, ei käyttöönottoaikaan ole laskettu mukaan henkilöstön koulutusta. 

Käytännössä tällä on kuitenkin suuri merkitys, sillä järjestelmä sisältää lukuisia 

ohjelmistoja, joilla on kaikilla erilaiset käyttöliittymät, ja joiden välille on rakennettu 

erilaisia integraatiorajapintoja. Ohjelmistojen käytön opettelu ja rajapintojen tarjoamien 

mahdollisuuksien ymmärtäminen vievät aikaa, mikä on syytä huomioida projektia 

aloitettaessa. Nykyisellä Nestin versiolla tämän ajan minimointi vaatii, että järjestelmän 

räätälöinti tehdään tarkoituksenmukaisesti valitsemalla tarkasti käyttöön vain ne työkalut, 
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joita aidosti projektin aikana tarvitaan. Lisäksi Nestin jatkokehityksessä on tämä syytä 

ottaa huomioon syventämällä ohjelmistojen integraatiotasoja. 

8.1.2 Ohjelmistolisenssit 

Ohjelmistot on Nestiin valittu siten, että niiden käyttö on maksutonta, eivätkä ne muodosta 

esteitä kaupalliselle toiminnalle. Järjestelmään on integroitu muun muassa GPL-, LGPL-, 

BSD-, Apache- ja MPL-lisenssien alaisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden 

käytöstä saatavia hyötyjä esiteltiin luvussa 4.5. 

Käytetyt lisenssit mahdollistavat ohjelmistokoodiin tehtävät räätälöinnit. Ohjelmakoodin 

muutokset noudattavat samaa lisenssiä kuin alkuperäinen ohjelmisto, mikä on syytä 

huomioida järjestelmää jaettaessa eteenpäin. Tämän lisäksi ohjelmistokehityksessä on 

varottava, ettei tuotteeseen oteta järjestelmän kautta mukaan avoimen lähdekoodin alaisia 

ohjelmiston osia, mitkä vaikuttaisivat koko tuotteen lisensointiin. Tosin jälkimmäiseen 

ongelmaan liittyvä riski on hyvin pieni, sillä Nest on projektinhallinnan järjestelmä, eikä 

sovelluskehitykseen käytetty integroitu kehitysympäristö (engl. Integrated Development 

Environment, IDE). 

8.1.3 Skaalautuvuus erilaisten ohjelmistoprojektin tarpeisiin 

Kuten aiemmin esitellyt projektin määritelmät toteavat, ohjelmistoprojektit ovat 

sisällöltään yksilöllisiä. Tuote, teknologiat, henkilöstö, työmenetelmät ja -käytännöt sekä 

resurssit vaihtelevat enemmän tai vähemmän projektien mukaan. Koska organisaatioiden 

on muun muassa ylläpidon ja lisenssien hallinnan kannalta kustannustehokkaampaa 

keskittyä tiettyihin työvälineisiin, on kyettävä valitsemaan nämä siten, että ne tukisivat 

laajasti erilaisia projekteja. Tämän vuoksi myös Nest on pyritty kehittämään 

riippumattomaksi projektien sisällöstä. 

Skaalautuvuuden tukemiseksi on Nestiin asennettu lukuisia ohjelmistoja, jotka osin ovat 

toiminnallisuudeltaan päällekkäisiä. Jokainen ohjelmisto tarjoaa kuitenkin yksilöllisiä 

ominaisuuksia, minkä vuoksi niiden liittäminen järjestelmään on nähty perustelluksi. 

Tarkoituksena on, että projekti tarpeidensa mukaan tekee viime kädessä päätöksen, mitä 
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ohjelmistoja kehitystyön hallinnassa hyödynnetään. Esimerkiksi nykyistä Nestin versiota 

käytettäessä on dotProjectin ja Tracin osalta järkevää tehdä selkeä valinta, kumpaa 

työkalua projektissa hyödynnetään. Samoin vaatimustenhallinnan osalta on syytä luoda 

järkevä prosessi, joka pohjautuu työkalujen päälle siten, että tuki tavoitteiden 

saavuttamiseksi maksimoidaan. Ylimääräisten työkalujen ja turhan raskaiden prosessien 

käyttö ei lisää kehitystyön hallinnan tarkoituksenmukaisuutta vaan kasvattaa lähinnä 

työmäärää ja voi siten aiheuttaa enemmän ongelmia kuin antaa hyötyä. Toisaalta on 

huomioitava, että puutteellisen prosessin vuoksi voi projektinhallinta kärsiä, kun kaikkiin 

sen osa-alueisiin ei kyetä keskittymään riittävästi. Rajanveto voikin projektista riippuen 

olla hankalaa, eikä siihen löydy yleiskäyttöistä ratkaisua. 

Järjestelmän työkalut on valittu ja tietoalkiorakenne kehitetty empiirisesti käytännön 

tarpeisiin, minkä vuoksi Nest on osoittautunut riittävän kattavaksi ja joustavaksi 

kokonaisen projektin läpivientiin. Kokemuksia ei ole vielä paljon, mutta projektien koot ja 

sisällöt ovat vaihdelleet paljonkin. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen räätälöitävyys on 

toiminut tärkeänä tekijänä ongelmien ratkaisemisessa ja mahdollistanut myös 

ohjelmistoista löytyneiden virheiden korjaamisen, mikä on selkeä etu verrattuna 

kaupallisiin tuotteisiin. 

Tosin vaikka Nestissä on pyritty saavuttamaan tuki erilaisille prosessimalleille, voidaan 

yleisesti havaita, että järjestelmä tukee paremmin perinteisiä kuin ketteriä malleja. 

Esimerkiksi luvussa 2.3.2 lyhyesti esitellyn Scrum-mallin työlistojen käsittely on 

nykyisillä tietoalkioilla kankeaa ja selkeästi vaatisi uusien alkioiden tai ratkaisujen 

määrittämisen. Osin syy on siinä, että ketteriä menetelmiä hyödyntävien projektien 

hallintaan on tarjolla melko vähän työvälineitä, jotka ovat laadultaan riittävän kypsiä ja 

yleisesti paljon käytettyjä. Toiseksi Nestin kehitystä ovat ohjanneet projektit, joissa 

toiminta ei ole ollut puhtaasti ketterien menetelmien mukaista, vaan siihen on sekoitettu 

käytäntöjä myös perinteisistä prosessimalleista. 

Edellä esitettyihin puutteisiin viitaten on jatkokehitystä suunniteltaessa otettava huomioon 

seuraavia asioita: 
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• Nest kaipaa selkeitä ratkaisuja tukemaan paremmin ketteriä prosessimalleja, sillä 

näiden käyttö yleisesti on voimakkaasti lisääntymään päin. 

• Ohjelmistojen osittaisten päällekkäisyyksien vuoksi on tarkistettava, onko 

työkalujen määrää mahdollista supistaa laajentamalla muiden työkalujen 

toiminnallisuutta olemassa olevilla plug-in-laajennuksilla. 

• Käytön tehostamiseksi on selvitettävä, millaisia mahdollisuuksia saatavilla olevat 

laajennukset tarjoavat järjestelmän osien liittämiseksi tiukemmin yhteen. 

8.1.4 Etäyhteyden tietoturva 

Nestin käytön tietoturva rakentuu nykyisellään seuraavien ratkaisujen varaan: 

• Etäyhteys toimii salatun HTTPS-rajapinnan yli. Tällainen yhteysmuoto on 

yleisesti käytetty Internetissä tapahtuvan tiedonsiirron turvaamiseksi myös 

esimerkiksi pankkiyhteyksissä. 

• Järjestelmään pääsy on käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattu. LDAP-tuen 

avulla samalla tunnuksella saa yhteyden niihin järjestelmän osiin, joihin kyseiselle 

tunnukselle on myönnetty käyttöoikeus. 

• Tietoturva on viime kädessä organisaation ja projektin omalla vastuulla. Kaikki 

palomuurin ja verkon asetukset on syytä läpikäydä järjestelmän käyttöönoton 

yhteydessä, jotta voidaan varmistua riittävästä tietoturvatasosta. Samaten 

järjestelmän osalta on tehtävä päätös, halutaanko sen käyttö mahdollistaa julkisesti 

Internetin yli vai jätetäänkö järjestelmä organisaation sisäverkon suojiin. 

• Nest sisältää varmuuskopiointiin liittyviä toiminnallisuuksia, joilla voidaan pyrkiä 

minimoimaan ongelmatilanteiden aiheuttamat vahingot muun muassa tiedon 

korruptoitumisen osalta. Varmuuskopiointi voidaan ajastaa tallentamaan 

säännöllisesti tietokantojen sisällöt ja tarvittavat hakemistorakenteet. Järjestelmän 

varmuuskopiointiominaisuudet voidaan kuitenkin tarvittaessa korvata 

ulkopuolisilla ratkaisuilla. 
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Teoriassa tietoturvataso on riittävä, mikäli asetuksista ja käyttäjätunnuksista huolehditaan 

asianmukaisesti. Suositeltavaa on esimerkiksi, että rajapintojen avaamista julkiseen 

verkkoon harkitaan vakavasti, ja että julkisten rajapintojen osalta asetuksissa pyritään 

äärimmäisen tarkkaan huolellisuuteen. Käyttäjätunnusten osalta suositellaan käytettävän 

yleisesti havaittuja hyviä toimintatapoja, joita ovat esimerkiksi salasanan riittävä 

kompleksisuus ja säännöllinen vaihtaminen. Koska tietoturva perustuu ohjelmistojen 

varaan, on edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi syytä päivittää järjestelmän osia 

säännöllisesti mahdollisten tietoturvaan liittyvien virhekorjausten osalta. Käytännössä 

ongelmaksi saattaa muodostua esimerkiksi riittämätön tietoturvaosaaminen projektin tai 

organisaation sisällä, liiallinen luottamus tietoturva-asetusten oikeellisuuteen, 

välinpitämättömyys salasanojen luonnissa ja päivityksessä sekä välinpitämättömyys 

ohjelmistojen säännöllisessä päivittämisessä. 

Tietoturvan lisäämiseksi Nestin jatkokehityksessä tulisi selvittää mahdollisia lisäratkaisuja: 

• Olisiko VPN15-tuen lisääminen järkevää? 

• Voidaanko käyttäjätunnuksen salasana asettaa muuttumaan dynaamisesti jokaista 

yhteydenmuodostusta varten? 

• Miten voidaan edelleen helpottaa tarkoituksenmukaisten tietoturva-asetusten 

määrittämistä? 

8.1.5 Työkalujen toimivuus yhdessä 

Nestin kehityksen tavoitteena on ollut valita ja integroida projektinhallinnan eri osa-

alueisiin liittyvät ohjelmistot yhteen siten, ettei yksittäisten työkalujen käyttö toimisi 

rajoitteena muiden käytölle vaan sen sijaan tukisi näiden yhteiskäyttöä. Koska suoria 

laajennuksia ohjelmistojen väliseen integroimiseen on ollut vähän tarjolla, on TWikistä 

luotu eräänlainen väliohjelmisto, joka toimii ohjelmistojen välissä ja kokoaa yhteen näiden 

tiedot sekä toimii tätä kautta eräänlaisena pohjana projektinhallintaprosesseille. Mitään 
                                                 

15 VPN eli Virtual Private Network on tietoverkon kommunikaatiokanava, jossa yksityinen verkkoyhteys 
voidaan muodostaa julkisen verkon läpi. Yksityisen verkkoyhteyden käyttöä voidaan kontrolloida 
tehokkaasti estäen ulkopuolisten pääsy verkkoon. [22] 



 144 

selkeitä esteitä ei yhdenkään työkalun käytölle ole, mutta kuten aiemminkin mainittiin, on 

projekteissa syytä valita työkalut, jotka parhaiten tukevat tavoitteiden saavuttamista. 

Työkalujen yhteiskäytön parantamiseksi pätevät samat kehitysajatukset kuin luvussa 8.1.3 

esitettiin. 

8.1.6 Työkalujen tekninen tuki 

Lace-ohjelmistoa lukuun ottamatta ovat kaikki Nestin ohjelmistot yleisesti käytettyjä ja 

ylläpidettyjä. Ohjelmistojen laadullinen kypsyystaso on pyritty varmistamaan riittäväksi 

ennen niiden valintaa osaksi järjestelmää. Käytännössä suuria ongelmia ei 

ohjelmistovirheiden osalta ole ollut, sillä korjaukset ovat tavallisesti olleet valmiiksi 

saatavilla Internetissä. Joissakin tapauksissa korjauksia on jouduttu tekemään myös 

Ixonosin toimesta, mutta ne ovat kokoluokaltaan olleet varsin pieniä. 

8.2 Osien välinen integraatio 

Luvussa 5.1 esitettyjen integraatiotasojen kautta tarkasteltaessa voidaan todeta, että Nestin 

kehitys integroituna ympäristönä on erittäin hyvällä alulla, mutta käytön tehostamiseksi on 

integraatiotasoja mahdollista syventää vielä paljon. 

Alustaintegraatio on järjestelmän käytön kannalta riittävä. Kuten aiemmin mainittiin, 

virtualisoinnin myötä laitteistoriippuvuudet on saatu häivytettyä lähes täysin. WWW-

pohjaiset käyttöliittymät mahdollistavat järjestelmän etäkäytön ilman tarvetta asentaa 

erillisiä ohjelmistoja käyttäjän omalle koneelle. LDAP-tuen avulla myös ylläpitoon osalta 

on saatu minimoitua arkkitehtuurin kompleksisuus. 

Kehityksessä ei ole toistaiseksi huomioitu esitysintegraation vaatimuksia. Järjestelmän 

osien käyttöliittymät eriävät ulkoasultaan ja käytettävyydeltään hyvin paljon. Ongelmia 

aiheuttaakin ohjelmistojen suuri määrä, ja niiden käyttöliittymien rajallinen muokattavuus. 

Käyttöliittymän yhtenäistäminen on arviolta suuri työmäärältään, sillä käytännössä 

järjestelmän osien käyttöliittymät olisi suunniteltava ja toteutettava uudestaan. 

Vaihtoehtona olisi toteuttaa uusi ohjelmisto, joka tarjoaisi yksilölliset rajapinnat Nestin 
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sisältämiin projektinhallinnan työkalujen käyttöön. Jatkokehityksen kannalta on järkevää 

pohtia, miten suuri hyöty yhtenevästä käyttöliittymästä saadaan suhteessa vaadittuun 

työmäärään, ja onko mahdollista antaa yhtenevän käyttöliittymän toteutus jonkin avointa 

lähdekoodia kehittävän yhteisön tehtäväksi, mikäli sille on tarvetta. 

Tietoalkioiden määrittäminen ja erilaiset integraatiorajapinnat ovat olleet askel 

tietointegraation kehittämiseksi. Kuitenkaan nykyinen ympäristö ei mahdollista samojen 

tietojen luontia ja muokkausta eri työkaluilla, vaikka tiedot saadaan – erityisesti TWikin 

avulla – koottua yhteen. Internetissä tarjolla olevat tai itse kehitettävät ohjelmistojen plug-

in-laajennukset saattavat kuitenkin tuoda tähän ratkaisun. Jatkokehitystä suunniteltaessa 

nämä on syytä huomioida ja selvitettävä, millaisilla laajennuksilla saavutettaisiin 

suurimmat hyödyt. 

Kontrolli-integraatiolle ei Nestissä toistaiseksi ole suurempaa tarvetta, joten kehityksen 

kannalta siihen ei ole vielä mietitty ratkaisuja. Olemassa olevista mahdollisuuksista 

tunnetaan lähinnä Tracin ja Subversionin välinen integraatiorajapinta, jonka avulla 

tehtävien tilaa voidaan automaattisesti päivittää versionhallintamuutoksilla. Arviolta suurin 

hyöty tiedon prosessoinnilla automaattisesti työkalujen välillä voisi oletettavasti liittyä 

kuitenkin raportointiin: Järjestelmä voisi esimerkiksi koota automaattisesti tuotteen 

julkaisuun liittyvän raportin versionhallintamuutosten perusteella. Projektinhallinnan 

työmäärää voisi helpottaa myös sidosryhmille säännöllisesti toimitettavien raporttien 

automaattinen koostaminen. 

Prosessi-integraation tukemiseksi järjestelmään on valmiiksi luotu ratkaisuja, jotka on 

pyritty kehittämään riittävän yleisiksi erilaisten prosessien käytettäväksi. Tällaisia 

ratkaisuja ovat esimerkiksi Ixonosilla määritellyt tietoalkiorakenteet, kehitetyt 

integraatiorajapinnat sekä luodut TWikin dokumenttipohjat. Prosessi-integraation 

muodostavia toiminnallisuuksia ja ongelmia käsiteltiin luvussa 8.1.3. Yleisesti prosessi-

integraation kehittäminen vaatii jatkokehityksen suunnittelua tarkastelemalla järjestelmää 

muiden integraatiotasojen kautta. 
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8.3 Nestin toimivuus projektinhallinnan eri osa-alueilla 

Luvun tarkoitus on vertailla lyhyesti Nestin toimivuutta yleisesti tutkielman aikana 

esiteltyihin projektinhallinnan tarpeisiin. Samalla esitellään myös jatkokehitystarpeita 

mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. 

8.3.1 Kokonaisuuden hallinta 

Projektin suunnittelua ja ohjausta varten Nest sisältää dotProjectin ja Tracin. dotProject on 

kattava työkalu, joka sopii varsinkin perinteisiä prosessimalleja käyttävien projektien 

suunnitteluun. Trac on vastaava työkalu, mutta kevyempi käyttää ja mukautuu paremmin 

ketterämpiin prosessimalleihin. TWikin laajennuksen kautta Tracin tehtäviin liittyvää 

tietoa on mahdollista liittää raportteihin ja ne voidaan linkittää muihin tietoalkioihin, jotta 

alkioiden välillä säilytettäisiin kahdensuuntainen jäljitettävyys. Joka tapauksessa 

molemmilla työkaluilla on omat vahvat puolensa, minkä vuoksi ne on päätetty valita osaksi 

Nestiä. Aiemmin on mainittu, että näiden kahden työkalun osalta on järkevä tehdä selvä 

valinta toisen hyväksi, sillä ne ovat monelta osin päällekkäisiä, ja eikä niitä nykyisessä 

Nestin versiossa saa järkevästi toimimaan yhdessä. dotProjectille on kuitenkin saatavilla 

laajennus, jolla ohjelmistot saadaan integroitua ainakin yhdensuuntaisesti. Jatkokehityksen 

yhteydessä onkin syytä selvittää, saisiko ohjelmistojen välille muodostettua syvemmän 

integraatiotason, jolla molempien ohjelmistojen vahvuudet saataisiin hyödynnettyä 

yhdessä. 

Vaatimusten- ja muutostenhallintatyökaluina käytetään TWikiä ja Requzillaa. Ohjelmistot 

tukevat toinen toisiaan, ja onkin suositeltavaa, että niitä käytetään yhdessä. TWikiin on 

luotu laajennus, jolla tietoja saadaan siirrettyä TWikin dokumentteihin suoraan 

vaatimustietokannasta sekä linkittää vaatimukset tai muutokset muihin tietoalkioihin. Jotta 

työkalujen yhteiskäyttö olisi entistä tehokkaampaa, voisi niiden välistä rajapintaa kehittää 

lisäämällä siihen toimintoja, joilla TWikistä käsin voitaisiin päivittää Requzillan 

tietokantaa. Nyt vaatimusten lisääminen on tehtävä suurelta osin manuaalisesti molempiin 

järjestelmiin. Tämä aiheuttaa lisätyötä, jonka minimoimiseksi suositellaan, että työkaluista 
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toinen valitaan selkeästi varsinaiseksi vaatimustietokannaksi ja toista käytetään pelkästään 

sen tukena luvussa 7.2.1 esitetyllä tavalla. 

8.3.2 Laajuuden hallinta 

Projektin osittaminen tehtäviksi voidaan toteuttaa dotProjectin ja Tracin avulla. dotProject 

tarjoaa suunnittelua ja seurantaa helpottamaan janakaavion, kun taas Tracissa etenemistä 

seurataan välietapeittain tai versioittain toteutumisastekaavioilla. Ketterissä menetelmissä 

käytetty projektin osittaminen ominaisuuksiksi ei ole tuettu näillä työkaluilla, mutta 

voidaan tarvittaessa suorittaa TWikin dokumentointiominaisuuksilla. 

Tuotteenhallintaan Subversion on varsin riittävä, ja versionhallintaominaisuuksiltaan se 

skaalautuu suuriinkin projekteihin. Laajoissa projekteissa, joissa komponenttien ja niiden 

versioiden lukumäärät kasvavat suuriksi, voi tuotekonfiguraatioiden tietojen ylläpito 

vaikeutua. Subversionin apuna voi kuitenkin käyttää tähän tarkoitukseen TWiki-

dokumentaatiota. 

8.3.3 Aikataulun ja resurssien hallinta 

Myös aikataulun hallintaan soveltuu dotProject ja Trac. Ohjelmistojen avulla voidaan 

suunnitella ja ohjata projektin tehtävien suoritusta. Varsinkin dotProjectin janakaavio 

helpottaa tehtävien välisten riippuvuuksien määrittämistä ja aikataulun toteutumisen 

seurantaa. Kumpikaan työkalu ei tue luvussa 3.4.1 esitettyä tehtäväverkon koostamista, 

eikä verkon luomiseksi löydy muutenkaan yksinkertaista ja vähätöistä ratkaisua. 

Tehtäväverkon tarpeellisuutta ja siitä saatavan lisäarvon määrää on kuitenkin 

projektikohtaisesti syytä miettiä. 

Resurssienhallinta voidaan jakaa henkilö- ja työväline- ja tilaresurssien hallintaan. 

Henkilöresurssien hallintaan Nest tarjoaa Tracin, jota voi luvussa 7.4.2 esitetyillä pienillä 

raportointiin liittyvillä muokkauksilla laajentaa helpottamaan varsinkin henkilöresurssien 

käytön seurantaa ja osin täyttämään luvussa 3.4.2 esitellyn resurssihistogrammin tarvetta. 

Työvälineresurssien hallinta onnistuu suppeassa mittakaavassa TWikillä ja laajemmassa 

mittakaavassa GLPI:llä. 
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Luvussa 3.4.3 esitetty S-käyrä on erittäin hyödyllinen työkalu kuvaamaan taloudellisten 

resurssien käyttöä. Nykyisellään budjetin seuraaminen Nestin tarjoamilla työkaluilla on 

erittäin hankalaa ja työlästä. Jatkokehityksen myötä tätä osa-aluetta olisi syytä kehittää 

vähintään selvittämällä työkaluihin tarjolla olevat laajennukset ja niiden tuomat hyödyt. 

Esimerkiksi dotProjectin ominaisuuksiin löytyy laajennuksia, jotka mahdollisesti 

parantavat budjetoitujen resurssien käytön suunnittelua ja seurantaa. 

8.3.4 Kustannusten hallinta 

Kustannusten hallinta Nestin avulla on vaikeaa, ja siinä törmätään samoihin ongelmiin 

kuin tarkasteltaessa asiaa päinvastaisesta näkökulmasta eli suoritettaessa taloudellisten 

resurssien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Mitään suoria työkaluja ei tähän ole, joten 

tilannetiedon ylläpito on työlästä. Luvuissa 3.5.1 ja 3.5.2 esitetyt työkalut, kustannusten 

arviointi todennäköisyysjakauman pohjalta ja S-käyrä, ovat tehokkaita työkaluja, mutta 

tukea ei niiden käytölle Nestistä löydy. Kuten edellisessä luvussa esitettiin, on 

jatkokehityksessä syytä selvittää, löytyykö tähän edes jonkinasteisia vaihtoehtoisia 

ratkaisuja. 

8.3.5 Hankintojen hallinta 

Hankintojen hallinta onnistuu työvälineiden osalta GLPI:llä. Kuten luvussa 7.6.1 esitettiin, 

on GLPI:n pohjalle mahdollista rakentaa kattava resurssien hankintaa ohjaava prosessi. 

Alihankintana tilattujen projektin osien suhteen suositellaan käytettäväksi kattavasti Nestin 

kaikkia osia, ja sitouttamaan toimittaja käyttämään järjestelmää vähintään 

projektitoimituksiinsa ja raportointiin. Nestin kautta toimittajan suuntaan saavutetaan 

läpinäkyvyyttä, joka syventää kommunikaatiota ja yhteistyötä hyödyttäen molempien 

osapuolten toimintaa. Tällainen usean projektin välinen hajautettu kehitys vaatii kuitenkin 

luvussa 8.1.4 esitettyjen tietoturvatekijöiden huomioimista. 
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8.3.6 Riskienhallinta 

Riskienhallinta toteutetaan TWikin ja Riskzillan yhteiskäytöllä. Koska Riskzilla toimii 

vaatimustenhallinnan ohessa esitellyn Requzillan kaltaisesti, on tässäkin vastaavat 

mahdollisuudet ja ongelmat: Tietoja voidaan lukea suoraan Riskzillan kannasta TWikin 

dokumentteihin ja linkittää riskit muihin tietoalkioihin. Kuitenkin TWikin ja Riskzillan 

välinen integraatio olisi saatava syvemmäksi, jotta säästyttäisiin ylimääräiseltä työltä, joka 

tällä hetkellä syntyy, kun samat tiedot lisätään ainakin osittain kahteen tietokantaan. 

Luvussa 3.7 esitettyjen kaavioiden tuottaminen ei onnistu Nestillä automaattisesti, vaan 

joudutaan toistaiseksi tekemään käsin. Ongelma voidaan ratkaista luomalla TWikin 

laajennus, joka osaa muodostaa kaaviot dokumentteihinsa Riskzillan tietokantaa lukemalla. 

Kuitenkin jatkokehityksen helpottamiseksi on syytä miettiä muitakin vaihtoehtoja. 

Esimerkiksi dotProjectiin on saatavilla riskienhallintalaajennus, joka mahdollisesti voisi 

korvata Riskzillan ja näin yksinkertaistaa Nestin rakennetta. 

8.3.7 Laadunhallinta 

Testlink ja Bugzilla ovat erittäin tehokkaita työkaluja, jotka toimivat erinomaisesti 

laadunvarmistuksen pohjana. TWikiin kehitetyillä plug-ineilla on mahdollista liittää 

dokumentteihin testitapauksiin ja virheisiin liittyviä tietoja, sekä linkittää nämä muihin 

tietoalkioihin kahdensuuntaisen jäljitettävyyden säilyttämiseksi. 

Jatkokehityksessä on mahdollista syventää työkalujen integroitumista TWikiin ainakin 

Testlinkin osalta. Esimerkiksi mahdollisuus liittää Testlinkin testaustuloksia TWiki-

pohjaisiin raportteihin olisi erittäin hyödyllinen ominaisuus. Bugzillan tiedoista TWikiin 

voidaan jo nyt koota tilanneraportteja, mutta erilaisten kaavioiden automaattinen 

koostaminen tukisi raportointia paremmin. 

8.3.8 Viestintä eli kommunikaation hallinta 

Viestintää ja tiedonhallintaa tukevia välineitä on Nestissä useita: Tiedonhallinta rakentuu 

pitkälti TWikin ympärille, ja WebDAVin avulla sidosryhmille on myös toteutettu jaettu 

levytila, joka helpottaa tiedonsiirtoa. Näiden lisäksi sidosryhmien jäsenten väliseen 
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kommunikointiin on tarjolla keskustelufoorumi, pikaviestin sekä chat, jotka parantavat 

keskustelua muun muassa etäyhteyksien yli. 

TWikin dokumenttipohjat ovat kattavat (Liite 1), ja uusien pohjien luonti on helppoa 

tarpeen mukaan. Tiedonhallintaan liittyy kuitenkin yksi selkeä puute: dokumenttien 

katselmointia ei ole oletuksena tuettu järjestelmästä löytyvillä ratkaisuilla. Katselmointi on 

tärkeä osa dokumenttiin liittyvää laadunvarmistusta, minkä vuoksi jatkokehityksessä on 

syytä luoda sille prosessi. 
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9 Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa on selvitetty, miten hyvin Ixonosilla kehitetty Nest-

projektinhallintajärjestelmä vastaa projektinhallinnalle yleisesti asetettuja tavoitteita ja 

vaatimuksia, ja miten sitä tulisi jatkossa kehittää, jotta nämä tavoitteet ja vaatimukset 

täytettäisiin mahdollisimman kattavasti. Nestin toiminnallisuutta on vertailtu Artton, 

Martinsuon ja Kujalan määrittelemien projektinhallinnan osa-alueiden sekä yleisesti 

käytettyjen prosessimallien tarpeisiin. Tämän tuloksena on ollut tarkoitus löytää 

konkreettiset toiminnalliset puutteet, jotka on jatkokehityksessä ratkaistava. 

Projektinhallinta on laaja alue, mutta tutkielmassa on pyritty käsittelemään 

mahdollisimman laajasti siihen liittyviä näkökulmia Nest-järjestelmän osalta. Koska 

tarkoituksena on ollut löytää suuntaviivat Nestin jatkokehitykselle vaiheessa, jossa 

ohjelmisto on kehitystasoltaan vielä suhteellisen raaka, on puutteita etsittäessä keskitytty 

löytämään koko projektinhallinnan laajuudelta suurimmat ongelmat. Kohdentamalla 

jatkokehitys näihin tarpeisiin voidaan järjestelmän laadullista kypsyyttä kasvattaa 

selkeimmin.  

Tarkastelun aikana on selvinnyt, että nykyinen Nestin versio kattaa toiminnallisuuksiltaan 

projektinhallinnan eri osa-alueet jo varsin hyvin. Selvää on, että järjestelmän avulla on 

mahdollista toteuttaa projektin hallintaan liittyvät toimenpiteet ja käytännöt koko sen 

elinkaaren ajan. Järjestelmän onnistuneella räätälöinnillä projektin tarpeisiin on tärkeä osa 

koko projektinhallinnan onnistumisessa. Nestin sisältämät ohjelmistot on valittu 

perustellusti, ja niiden integroiminen yhteen on suhteellisen hyvällä alulla, joskin 

kehitettävää vielä löytyy.  

Järjestelmän suurimmat puutteet koskevat kustannustenhallintaa sekä taloudellisten 

resurssien eli budjetin hallintaa, sillä näihin ei ole Nestissä olemassa valmiita ratkaisuja. 

Muilla osa-alueilla löytyy vakavuudeltaan lievempiä puutteita, jotka voidaan luokitella 

lähinnä tarpeiksi laajentaa ja syventää järjestelmän toiminnallisuutta. Kuitenkin nämä on 

myös syytä huomioida jatkokehitystä suunniteltaessa. 
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Järjestelmän käytettävyyden osalta on havaittu, että eri projektinhallintaohjelmistojen 

välistä integraatiota on myös syvennettävä, jotta Nestin käyttö olisi tehokkaampaa sekä 

suoraviivaisempaa, ja että tietojen ylläpitoon tarvittavan ylimääräisen työn määrä saataisiin 

minimoitua. Prosessimalleista Nest tukee perinteisiä malleja paremmin kuin uudempia, 

ketteriä malleja. Näin tieto- ja prosessi-integraatiotasojen parantaminen paitsi lisäisi 

järjestelmän käytettävyyttä, myös mahdollistaisi projektinhallinnan tehokkaamman ja 

tarkoituksenmukaisemman toteutuksen riippumatta projektin sisällöstä ja toimintatavoista. 

Nest on järjestelmänä laaja ja moniulotteinen, sillä se pyrkii tarjoamaan ratkaisut 

projektinhallinnan kaikille tarpeille. Kuten aiemmin on mainittu, tässä tutkielmassa on 

teoriaan pohjautuen tarkasteltu järjestelmää hyvin laajasta näkökulmasta ja pyritty 

löytämään sen suurimmat puutteet. Tutkielmaa kirjoitettaessa Nestin käytöstä on ollut 

saatavilla vain vähän projektikokemuksia, mutta tutkielman osalta asetettu tavoite 

saavutettu, sillä Nestin lähitulevaisuuden jatkokehitykselle on löydetty riittävät pohjatiedot. 

Jatkokehitystarpeita pidemmälle arvioitaessa tulisi järjestelmää ja sen käyttöä tarkastella 

erilaisissa käyttöympäristöissä eli projekteissa. Empiirisen tiedon keräämisen ja 

analysoinnin kautta voitaisiin selkeämmin osoittaa, miten hyvin järjestelmä soveltuu 

projektin monimuotoisiin tarpeisiin käytännössä, ja kuinka sitä voitaisiin kehittää 

projektinhallinnan eri osa-alueilla näiden käytännön tarpeet huomioiden. 
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Liitteet 

Liite 1. TWiki-dokumenttipohjat 

Dokumenttiluokka Kuvaus 

Project meeting note Projektikokouksen pöytäkirja, joka sisältää kappaleet projektin tilan 
raportoimiseen. Sisältöön kuuluu muun muassa lähihistorian 
tapahtumien tarkastelu, nykyisen tilan raportointi, lähitulevaisuuden 
ennakointi sekä ongelmien ja riskien seuraaminen. 

How to How to -dokumentti kuvaa, miten jokin toimenpide tehdään. Sen 
avulla voidaan selvittää prosessiin sisältyviä tai prosessin 
ulkopuolisia, harvemmin toistuvia toimenpiteitä. 

About About-dokumentteja käytetään kuvaamaan yleisellä tasolla asioita. 
Tähän liittyvää asia-käsitettä ei Nestissä rajoiteta, vaan sen 
määrittäminen on projektin tehtävä. Esimerkiksi 
AboutProjectManagement-niminen dokumentti voi kuvata projektin 
hallintaa. 

FAQ Usein kysytty kysymys antaa vastauksen kysymyksiin, jotka ovat 
keskeisiä projektin kannalta. 

Small Meeting Note Yleinen, kevyt pöytäkirjapohja, josta selviää muun muassa, ketkä 
kokoukseen osallistuivat, mikä sen agenda oli ja mitä päätöksiä 
siellä tehtiin. 

Concept/Definition Käsite-dokumentti kuvaa mitä tahansa käsitteitä, joita projektissa 
yleisesti käytetään ja jotka vaativat kaikilta saman ymmärryksen, 
että ylimääräisiltä kommunikaatio-ongelmilta säästyttäisiin. 

Requirement Specification Vaatimusmäärittelydokumentin pohja, joka kuvaa projektin 
vaatimusmäärittelyn laajasta näkökulmasta ja yhdistää vaatimukset 
yhdeksi dokumentiksi. 

Requirement Yksittäisen vaatimuksen kuvaus. Kuvauksen lisäksi linkittää sen 
muihin projektin tietoalkioihin. 

Requirement Proposal Ehdotus vaatimuksesta, josta luodaan vaatimusdokumentti, jos 
ehdotus hyväksytään toteutettavaksi. 

Change Request Tuotteen vaatimusmuutos, joka kuvaa projektin läpiviennin aikana 
syntyvää tarvetta muuttaa projektin toiminnallisuutta alkuperäisestä 
suunnitelmasta. 

Change Proposal Ehdotus tuotteen vaatimusmuutokseksi, joka muutetaan 
varsinaiseksi vaatimusmuutokseksi, jos ehdotus hyväksytään. 
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Feature Description Tuotteen ominaisuuden tai toiminnon kuvaus 

Feature Proposal Ehdotus tuotteen ominaisuudeksi. Ehdotusdokumentista luodaan 
ominaisuuden kuvaus, jos se hyväksytään. 

Release Plan Julkaisusuunnitelma kuvaa yhden julkaisun suunnitellun sisällön. 

Release Note Julkaisuilmoitus sisältää tiedot tuotteen julkaisusta. Se on tarkoitettu 
tuotteen käyttäjille sekä kaikille tarvittaville sidosryhmille 
kuvaamaan tuotteen tietyn version ominaisuuksia. 

Use Case Käyttötapauskuvaus 

Actor Actor kuvaa käyttötapaukseen liittyvän roolin. 

Training Task Projektin sisäiseen koulutukseen liittyvä harjoitus. 

Training Scroll Dokumentti, joka sisältää yleishyödyllistä harjoitusmateriaalia 
projektin sisäiseen koulutukseen liittyen. 

Learning Path Description Oppimispolun kuvauksella henkilön oppimiselle luodaan 
suunnitelma ja asetetaan tavoitteet. 

User Project CV Pitkäkestoisia projekteja varten projektin sisäinen CV, josta selviää 
henkilön nykyisten tehtävien lisäksi aiemmat tehtävät ja tulevaisuus. 

Project Definitions Projektiin liittyvän metatiedon määrittely. Määriteltäviin tietoihin 
sisältyy projektin nimi ja tietoalkioiden tunnisteiden yleinen muoto. 

Defect Report Virheraportti, jota voidaan käyttää, mikäli TWikiä halutaan käyttää 
Bugzillan sijaan. 

Action Point Toimenpide sisältää kuvauksen vaadittavasta työstä, sen aikataulusta 
sekä määrittää henkilön, joka on siitä vastuussa. Toimenpiteet ovat 
kertaluonteisia töitä, jotka eivät liity suoraan tuotekehitykseen mutta 
tukevat projektin läpivientiä. 

Task Tehtävä on tuotekehitykseen liittyvä työ. Dokumentti sisältää 
kuvauksen vaadittavasta työstä, sen aikatauluista sekä määrittää 
henkilön, joka on siitä vastuussa. 

Test Case Testitapauksen kuvaus korvaa Testlinkin, mikäli tätä ei jostain 
syystä haluta käyttää. 

Risk Riskin kuvaus on tarkoitettu tilanteisiin, jossa Riskzillaa ei haluta 
käyttää riskinhallintaan vaan se suoritetaan TWikillä. 
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Liite 2. Ketterän ohjelmistokehityksen manifesti 

 

 

 

 


