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Reino Myllymäki 
Keskeiset saavutukset ja erityisosaaminen 
• tietohallinnon organisointi ja strategiatyö 
• tietojärjestelmäprojektien arviointi 
Työkokemus 
• Leading Mentor, CxO Mentor Oy 2010- 
• Business Director, Wedo Consulting Oy 2008-2010 
• CIO, YIT Oyj 2005-2008 
• Toimitusjohtaja, YIT Tietotekniikka Oy 2000-2004 
• Tietohallintopäällikkö, YIT Oyj 1996-2000 
• Kehitysinsinööri, YIT Oyj, 1991-1995 
• Atk-vastaava, Otto Wuorio Oy, 1990-1991 
Luottamus- ja sivutehtävät 
• Puheenjohtaja, IT Forum 2010- 
• Päätoimittaja, Tietohallinnon Joht. Käsikirja 2009- 
• Hallituksen jäsen, ICT Leaders Finland 2009- 
• Tietoviikko-lehden valinta 100 tivi-vaikuttajan 

joukkoon 2008- 
Koulutus 
• Diplomi-insinööri, TKK 1992 + JOKO 2003 + Coaching 

diplomi 2011 
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Kehitysprojekti? 

Kehitysprojektit ovat hankkeita, joilla pyritään 
parantamaan jonkin osa-alueen toimintaa. 
Kehitysprojektit pyrkivät yleensä laadullisiin 
parannuksiin, prosessinkehittämiseen, 
esimerkiksi kehittämällä jonkin uuden taidon 
hallintaa ja käyttöä. 
 

Wikipedia 
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Investointi? 

Sijoitus. Pitkävaikutteinen meno, josta 
odotetaan saatavan tuloja useampana kuin 
yhtenä tilikautena. 
 

Taloussanomien Taloussanakirja 
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Konseptointi? 

Suunnittelunomaista toimintaa, joka tehdään 
ilman tavoitetta välittömästä tuotannon 
ohjeistuksesta ja markkinoille tulosta, 
kutsutaan konseptisuunnitteluksi tai 
konseptoinniksi (engl. concept design). 

 
Keinonen & Jääskö: Tuotekonseptointi 

(mukaillen) 
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Business Case? 

Business case kuvaa projektin liiketoiminnalliset 
perusteet. Business casessa verrataan 
investointi- ja käyttökustannuksia 
saavutettavissa oleviin hyötyihin. 
Laskennallisten hyötyjen lisäksi arvioidaan 
toteutuksen vaihtoehdot, vaikutukset ja riskit. 
 

ICT Standard Forum 
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Siis 

• Kehitysprojekti 
– on projektin muotoon puettu ponnistus, jolla pyritään 

parantamaan toimintaa. 

– on yleensä aina investointi 

– sisältää yhä useammin tietotekniikkaa sen toimintatapa-
muutoksia mahdollistavan vaikutuksen takia 

• Investointi 
– resurssien panostus johonkin, joka tuottaa hyötyjä 

myöhemmin 

– investoinnin kaikki osatekijät eivät näy taseessa 

• Konsepti 
– laajakatseinen luonnos siitä, mitä aiotaan tehdä 

• Business Case 
– keino koota kehitysprojektin liiketoiminnalliset perustelut 

yhteen joko yhden tai useamman konseptin pohjalta 
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Investointilaskennan kokemuksia 

• Raha on usein ainoa asia, jota voidaan 
käyttää mittarina suurissa yrityksissä. 

• Jo kehitysprojektien kustannusten 
kokoaminen yhteen helpottaa 
päätöksentekoa. 

• Jos kehitysprojektin kustannuksen voi 
muuntaa hintalapuksi tyyliin ”tämä maksaa 
x € kuukaudessa tulosten käyttöönottoa 
seuraavien 5 vuoden ajan”, helpotus on 
ilmeinen. 
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Esimerkki suuruusluokkavirheestä 

• ”Se maksaa vain 5 € per käyttäjä!” 

• 5 € per käyttäjä maksava ohjelmistolisenssi on 
aineetonta omaisuutta: aktivoidaan 5 vuoden 
poistoajalle. 5 % korolla kokonaiskustannus on 
5,66 €/käyttäjä 5 vuodessa. 

• Ylläpitomaksu esim. 18 % vuodessa vuosittain 
etukäteen, kustannus tästä 4,62 €/käyttäjä/5 v. 

• Yhteensä 10,28 €/käyttäjä 

• Sitoumus 6 000 käyttäjän osalta: 61 705 € 
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Nettohyöty 

Aika 

Kustannukset 

G3 

Kehitysprojektin nettohyöty 

Nettohyöty painuu pakkaselle vielä projektin tulosten 
käyttöönotonkin jälkeen 
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Periaate 

investoinnin takaisinmaksu x € / kk 

projektikoron takaisinmaksu y € /kk 

käyttökustannukset z € / kk 

kehitysprojektin aikajänne taloudellinen pitoaika (3-10 vuotta) 

Kehitysprojektin hintalappu: 
x + y + z = k €/kk 

osainvestoinnit 

projektikorko 

Ʃ 
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Business Casen rakenne 

• Kuvaus projektista 
– Projektisuunnitelman keskeiset osat 

• Kustannus-hyötyanalyysi 
– Kustannusarvio 

– Hyötyarvio 

– Kannattavuuslaskelmat 

• SWOT ja riskianalyysi 

 



CxO Mentor Oy 2013 

B
u

s
in

e
s
s
 C

a
s
e
n

 
te

k
s
ti

p
u

o
le

n
 r

a
k
e
n

n
e
 

• Mitä tehdään ja miksi? 

– Tausta ja liiketoimintapohjainen tarve 

– Sisältö ja rajaus 

– Tavoitteet ja lopputilanne 

– Sidosryhmät 

• Kuka tekee miten ja koska? 

– Projektiorganisaatio 

– Projektin keskeiset tehtävät 

– Aikataulut 

• Kenelle? 

– Valvonta ja raportointi 

– Tiedottaminen 

– Riskit, skenaariot 

– Muutoshallinta 

• Kustannusarvio 

• Yhteenveto 
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Business Casen numeropuoli käytännössä 

Projektikustannukset 

Kustannuserä €/kk € Korko 10 % 

Lisenssit 200 000 20 000 

Lisenssien ylläpito 40 000 4 000 

Räätälöinnit 100 000 5 000 

Määrittelykonsultti 12kk 6 000 72 000 3 600 

Projektinjohtokons. 12 kk 6 000 72 000 3 600 

Palvelin- ja tukikust. 12 kk 3 000 36 000 1 800 

Yhteensä 520 000 38 000 

Projektin kustannukset 558 000 

Järjestelmän kuukausikustannus 0-60 kk projektin päättymisestä 

Kustannuserä €/kk 

Projektin kustannukset 60 kk:lle jaettuna 11 855 

Ylläpito (20 %/v lisenssit ja 12 %/v räätälöinnit) 4 572 

Palvelin- ja tukikustannukset 5 000 

Järjestelmän hintalappu 21 427 

Projektin tulosten käytön hyödyt €/kk 

Kustannuserä Arvo Todennäk. Odotusarvo 

Poistuva järjestelmä 15 000 100 % 15 000 

Ostolaskujen käsittely 3 000 80 % 2 400 

Myyntilaskujen käsittely 5 000 70 % 3 500 

Kirjanpidon täsmääminen 2 000 50 % 1 000 

Käyttöomaisuuden käsitt. 2 000  50 % 1 000 

Korkohyödyt 3 000 70 % 2 100 

Yhteensä 30 000 83 % 25 000 

  

Kustannuserä €/kk 

Hyödyt 25 000 

Ylläpito-, palvelin- ja tukikustannukset -9 572 

Erotus + 15 428 

Projektikustannukset -11 855 

Nettohyöty (+) / -kustannus (-) +3 573 

Takaisinmaksuaika = 558 000 € / 15428 €/kk = 37 kk 
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Project costs, M€ 

Discount project costs 

+Running costs 

 

=Monthly costs 

 

Project costs, M€ 

Discount project costs 

+Running costs 

 

=Monthly costs 

Internal/other project costs Discount internal/other project 

costs 

0,711 M€ 15 800 €/m + 
+Monthly costs =Total monthly cost 

= 51-54 k€/m 

50 500 €/m 

10 300 €/m 

40 100 €/m 

Vendor 1 Vendor 2 

1,9 M€ 

53 600 €/m 

12 100 €/m 

41 500 €/m 

1,8 M€ 

Note: Interest rate = 12 %/year, Discount period = 60 months 

66-70 k€/m 
=Total size of commitment 

3,9-4,2 M€ 

either 
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Vendor 2’s project costs, M€ 

Discount project costs 

+Running costs 

 

=Monthly costs 

Discount internal/other project 

costs 

+ 
+Monthly costs =Total monthly cost 

= ~54 k€/m 

1,86 M€ 

53 600 €/m 

12 100 €/m 

41 500 €/m 

Note: Interest rate = 12 %/year, Discount period = 60 months 

~70 k€/m 

=Total size of commitment 

~4,2 M€ 

Discount project costs 

Customer’s internal costs 

0,711 M€ 

+Running costs 

 

=Monthly costs 

15 800 €/m 

Existing 

15 800 €/m 

~16 k€/m 

Project cost 
converted to 
monthly cost 
(relevant 5 years 
after last go live) 
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• Kustannuseriä jää pois laskelmista, esimerkkinä 

tietojärjestelmäprojektit 
– Osia unohtuu (esimerkiksi ohjelmistolisenssejä, laitteita tai 

koulutusta) 

– Ohjelmistolisenssien ylläpitokustannukset kokonaan tai ainakin 
projektin ajalta (toimittajasta riippuen ylläpitomaksut alkavat pyörilä 
lisenssien toimituspäivämäärästä tai käyttöönottopäivämäärästä) 

– Käyttöpalvelut projektin ajalta 

– Järjestelmien välisen integroinnin toinen pää (ei sisälly toimittajan 
tarjoukseen) 

– Historia- ja lähtötietojen siirto ja puhdistus sekä muut Master Data -
asiat 

– Kustannuserien projektin aikainen korko 

– Projektiin osallistuvien omien ihmisten kustannukset 

– Sellaiset erät, joiden suuruutta ei tunneta, jolloin näiden (esim. 
mukautukset, räätälöinnit ja lisäosat) suuruudeksi laitetaan Ø.  



CxO Mentor Oy 2013 

K
u

s
ta

n
n

u
s
p

u
o

le
n

 s
u

d
e
n

k
u

o
p

p
ia

 
• Kustannuserät aliarvioidaan 

– Time & Material -tyyppiset hankinnat budjetoidaan 
arvion/tarjouksen mukaan ”luilleen” 

– Pelivaraa ei varata mihinkään 

• laajuuden kasvatukset: ”Tämä tehdään tiukalla scopella” 

• toteuman ja toimittajan sisäänpääsytarjouksen suhteen 
korjaaminen: ”Toimittajan tarjous pitää varmasti”. 

– Käyttöönoton kustannukset ylitetään yleisesti 

– Asiakkaan omaan työpanokseen suhtaudutaan optimistisesti. 

– Suksenkärki-ilmiö (kustannusennusteen kohoaminen lopussa) 

• Määrittelyvaiheen jälkeen tarkennettu 
työmääräarvio ylitetään toteutuksen aikana. 

– Tavoite- ja kattohinnat ohjaavat toimittajan kertomaan arvioidut 
työmäärät niin suurella kertoimella (esim. π) ettei tavoite tai 
ainakaan katto toteudu. 
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• Hyödyt ja kustannukset eivät ole tasapainossa 

– Hyödyt koko hankkeelta, kustannukset vain 1. osalta 

• Sama hyöty on otettu useammalle hankkeelle 
– Projektisalkun kumulatiivinen hyöty ylittää esim. yrityksen kustannukset. 

• Olematon hyöty 
– ”Osuudella kuolee nykyisin liikenneonnettomuuksissa viisinkertainen määrä 

vilkkaimpien pääteiden keskiarvoon verrattuna”.  Vuosina 2001–2008 ei 
tapahtunut ainuttakaan kuolonkolaria (Savonlinnan ohikulkutiehanke). 

• Annetaan rahallinen arvo laatutekijälle 
– Esim. Oulunjärven siltaa perusteltiin ajansäästöllä ja säästetylle ajalle 

annettiin rahallinen arvo. Jos säästetyllä ajalla olisi rahallinen arvo, ei 
terveydenhuollolla olisi varaa odotuttaa ihmisiä terveyskeskuksissa ja 
sairaaloissa. 

• Usein ”varmoja” taloudellisia säästöjä ovat vain 
korvattavan järjestelmän käyttö- ja pois potkittavien 
palkkakustannukset. 
– Liikevaihdon kasvamiseen perustuvat hyödyt varsin vaarallisia 
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• Business Case -menettelyä sovelletaan vain osaan 

hankkeista 
– Ns. pakkoprojekteissa (esim. lakimuutosten seurauksena tehtävät 

muutokset) ei tehdä Business Casea, koska hyöty on niin ilmeinen 
(päinvastaisessa tapauksessa lopetetaan liiketoiminta kokonaan). 

– Ns. strategisissa projekteissa Business Case jää tekemättä, koska 
hyötypuoli on niin epäselvä - tosin niin voivat olla kustannuksetkin. 

• Business Casen laadintaan ja laatimatta jättämiseen liittyy paljon 
älyllistä epärehellisyyttä 

– Kustannuspuoli arvioidaan alakanttiin tai hyötypuoli yläkanttiin (tai 
tehdään molemmat), jotta hanke saa aloitusluvan. 

– Huomioidaan vain ”omat kustannukset” perustellen sillä, että toisten 
kustannukset ovat toisten budjeteissa. 

• Business Case tehdään vain kertaalleen 
– Sitä ei ylläpidetä projektin aikana eikä sen jälkeen. 
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Yhteenveto 

• Business Case oikein tehtynä 
helpottaa kehitysprojektin 
päätöksentekoa. 

• Business Casea kannattaa ylläpitää 
projektin aikana ja sen jälkeen 

– Projektin kannattavuuden kehittymisen 
mittarointiväline 
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CxO Mentor Oy 

Perintötie 2d (Avia Line 1), 01510 Vantaa 

www.cxomentor.fi 

info@cxomentor.fi 

p. 044 346 9599   

Kiitos! 


