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Epäonnistunut

Standish Group laskee, että kaksi kertaa

suuremmassa projeKissa voi o[ta netjä ker-

taa enemmän ongetmia.

Projektin Loppututos voidaan jakaa tutki-

musyhtiön mukaan kotmeen eri vaihtoeh-

toon.

O1 Projekti on onnistunut, jos se vatmistuu

aikatautunsa ja budjettinsa puitteissa

tuottaen ne piirteet ja toiminnot' jotka

oti määriteLty etukäteen.

O2 ProjeKi on ajautunut vakaviin vaikeuk-

siin, jos se vatmistuu ja tulokset ote-

taan käyftöön, mutta aikataulu tai bud-
jetti yLittyi tai tuotti vähemmän piirteitä

tai toimintoja kuin etukäteen oti määri-

tetty.
O3 ProjeKi on epäonnistunut,josse kes-

keytetään tai sen tutoksia ei oteta käyt-

töön.

Projekti katsotaan onnistuneeksi, jos se

otetaan edes joskus käyttöön eikä suista

sovettajaansa tatoudettisiin vaikeuksiin.

Standish Group on bostonitainen vuonna

1985 perustettu it-tutkimusyritys, joka on

keskittynyt it-hankkeiden epäonnistumisten

anal.ysointiin.

2009

"Meidän hanke
ei epäonnistu"

Teksti: Kauko Ollila

Itä-Suomen ytiopiston tutkija Paula Savolainen setvitti

väitöstutkimuksessaan muun muassa ohjetmistotoimitta-

jien kriteereitä projektin onnistumisetle'

Niitä oti oikeastaan vain kaksi. Se, että hanke on tuotta-

nut toimittajatte tuLosta ja että asiakas on ottut btftyväi-
nen.

Mitl.oin asiakas sitten on blftyväinen?
CxO Mentorin Relno Mytlymäen mukaan toimittaja

saattaa tuutta projektin onnistuneen, koska ei saa oikean-

Laista palautetta asiakkaattaan.
"Merkil.tepantavaa on, että erp-toimittajayritysten mie-

testä heidän projektinsa eivät epäonnistu koskaan tai kor-

keintaan harvoin", hän sanoo.

Sitti suruttisia tarinoita riittää.

"Asiakkaat taas napisevat herkemmin meidän tapaisel-

te toimijatte kuin suoraan toimittajal'te"' hän tisää'

Myl.tymäen mukaan on mahdol'tista, että toimittaja kat-

soo hankkeen onnistuneeksi, jos hanke on toimitettu' oti-

pa sen toppututos asiakkaalle mikä tahansa.

"Asiakasyritysten tulee parantaa sekå liiketoiminnan ja

tietohatl.innon vätistä toimintaansa että projektikulttuurF

aan. Toimittajien taas on kiinnostuttava tietojärjestet-

mäprojeKin onnistumisesta kokonaisuutena", sanoo My[-

tymäki.
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