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Projekteilla 
johtaminen!

Projektiyhdistys edistää monin tavoin myös strategian jalkauttamista 
projektien avulla. Yksi oma strateginen tavoitteemme on ollut jo pitkään 
se, että saamme aikaan palveluja ja hyötyjä operatiivisen tason lisäksi 
myös organisaatioiden johdolle, aina ylimpää johtoa myöten. Emme kes-
kity vain projektien johtamiseen, vaan yleisesti organisaatioiden johta-
miseen liittyviin asioihin, koska projektit ovat mukana kaikessa johtami-
sessa. Panostuksemme kohdistuu yhtä lailla yrityksiin ja muihin yksityisen 
puolen organisaatioihin kuin julkishallinnon organisaatioihinkin. Projektit 
ovat tehokas tapa strategian jalkauttamiseen ja haluttujen tulosten ai-
kaansaamiseen. 

Mittavin strategian jalkauttaminen, valtakunnallisesti, lienee valtion tulo- 
ja menoarvion jalkauttaminen sadoille organisaatioille tuhansina pro-
jekteina tuloksien ja palvelujen aikaan saamiseksi. Sillä on erittäin suuri 
merkitys, miten hyvin se osataan tehdä.

Millaisia keinoja Projektiyhdistyksellä on myö-
tävaikuttaa ja tukea organisaatioiden joh-
toa? Tämä lehti on hyvä esimerkki siitä, miten 

saamme merkittäviä tuloksia aikaan ja teemme laa-
dukkaasti sitä työtä, jonka uskomme palvelevan jä-
seniämme. Valitsemme jonkun tärkeän aiheen lehden 
pääteemaksi ja sen jälkeen etsimme aiheeseen liittyviä 
parhaita osaajia ja asiantuntijoita, jotka tarkastelevat 
aihetta monipuolisesti, kukin omasta näkökulmastaan. 
Jokaisen kirjoittajan juttu on oman organisaation-
sa koottu tietämys tai kirjoittajan asiaan liittyvä oma 
näkemys. Projektiyhdistyksen tehtäväksi jää huolehtia 
siitä, että kaikkien juttujen tekninen laatu ja yleisilme 
ovat laadukkaat. Näin lehdestä tulee monipuolinen ja 
hyvä kokonaisuus. 

Projektitoiminta -lehden päätoimittajana vastaan 
lehden sisällön suunnittelusta olemalla henkilökoh-
taisesti yhteydessä verkostoon parhaiden kirjoittajien 
löytämiseksi. Työ on hyvin mielenkiintoista ja innos-
tavaa, koska verkoston tuki on erittäin aktiivista. Kir-
joittajakandidaatteja lähestyttäessä vastaanotto on 
hyvin positiivista ja lehdessä halutaan mielellään olla 
mukana artikkelilla, jos vain oma aikataulu sen sallii. 
Jäsenistölle tehty kysely kiinnostuksesta kirjoittaa on 
tuonut myös kaiken aikaa lisää kiinnostusta lehteä 
kohtaan. Vaikka, emme maksa kirjoituspalkkioita, niin 
korkeatasoisia kirjoittajia löytyy aina runsaasti.

Tällaisen lehden aikaan saaminen on Projektiyhdis-
tyksen verkoston mahtava voimainnäyte. Kaupallisin 
perustein lehden aikaansaaminen olisi yhdistykselle 
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Toiminnanjohtaja

mahdottomuus. Viime vuonna tehdyssä jäsenkyse-
lyssä lehdet saivat jäseniltä erittäin hyvän palautteen 
Myös, monelta taholta saatu suora palaute kertoo, 
että toimituksellinen suunta ja mielenkiinto lehteäm-
me kohtaan ovat hyvällä mallilla. Voimme olla lehdes-
tämme ylpeitä. Myös printtiversio sai kyselyssä vahvan 
kannatuksen.

Lehdet ovat yhdistykselle merkittävä kustannus. 
Ilmoitusten myynnillä saamme katettua vain pienen 
osan kuluista. Tarjoamme kahden vuotuisen numeron 
kautta, edulliseen ilmoittajahintaan 7 000 kappaleen 
jakelun projektialan suomalaisille keskeisimmille teki-
jöille ja päättäjille. Etsimme kaiken aikaa viisastenkiveä, 
kuinka saisimme lehdestämme vielä kiinnostavamman 
ilmoituskanavan alan päättäjien suuntaan. Jos Sinulla 
on ideoita, otamme mielihyvin vinkistä vaarin!

Lehti on vain yksi, tosin merkittävä kanava ja pal-
velu projekteilla johtamisen edistämiseksi. Muitakin 
merkittäviä palveluja löytyy ja lisää ollaan kaiken aikaa 
kehittämässä. Projektipäivillä on tänäkin vuonna kaksi 
päivää kestävä ohjelmakokonaisuus, joka liittyy pro-
jektitoiminnan strategisiin asioihin. Monet SIG-ryhmät 
tarjoavat myös laadukasta sisältöä johtamisen tärkei-
siin asioihin. Työn alla on myös yksi ylimmälle johdolle 
tarkoitettu Projektikäytäntöjen vertailu -ryhmä. IPMA 
Excellence Award tarjoaa projektikohtaisen osaamisen 
arvioinnin ja parhaat projektit palkitaan IPMA:n vuo-
tuisessa Maailmankongressissa. IPMA Delta on valmis 
palvelu, jonka PRY on ottanut palveluvalikoimaan-
sa maaliskuussa olleen IPMA:n Councilin kokouksen 
jälkeen. IPMA Delta tarjoaa yrityskohtaisen projek-
tiosaamisen arvioinnin ja siitä saa myös sertifi kaatin. 
Uskomme yrityskohtaisten sertifi kaattien merkityksen 
lisääntyvän samalla tavalla kuin on tapahtunut IPMA:n 
projektijohtamisen henkilökohtaisille sertifi kaateil-
le. Tästä uudesta palvelusta odotamme merkittävää 
apua organisaatioiden oman projektiosaamisen kehit-
tämisessä. 

Lisäksi on hyvä myös muistaa, että Maailmankong-
ressin tieteellisen osion julkaisu: The Human Side of 
Projects in Modern Business on maailmanlaajuisestikin 
merkittävä niille, joita kiinnostaa ihmisen rooli projek-
teissa. Julkaisu on saatavilla kirjana ja jäsenille myös 
pdf-versiona jäsenistömme kohtaamispaikalla. Se tar-
joaa yli 700 sivua näkökulmia erittäin tärkeään asiaan.

Monipuolisen, organisaatioiden johdolle suunnatun, 
palvelupakettimme avulla tavoittelemme yhdistykselle 
lisää myös uusia Megajäseniä. Tieto Oyj ja VTT kertovat 
tässä lehdessä omat tarinansa, miksi ovat Projektiyh-
distyksen megajäseniä. Megajäsenyys on merkittäväs-
ti muita jäsenyyksiä edullisempi ja sopii kaikille suurille 
organisaatioille, joilta löytyy vähintään 150-200 pro-
jektijohtamisen- ja projektien tekijää. Tulen mielelläni 
henkilökohtaisesti keskustelemaan niistä hyödyistä, 
joita suuretkin yritykset voivat saada Projektiyhdis-
tyksen jäsenyydestä. Haluaisimme löytää pitkäaikai-
sen ja molempia organisaatioita hyödyttävän palve-
luyhteistyön erityisesti kaikkien suurien jäsentemme 
kanssa. Megajäsenyys maksaa alle 12 euroa / henkilö, 
kun huomioidaan kaikki jäsenedut. Sertifi oituvat orga-
nisaatiot voivat saada jäsenyyden tuomat kaikki pal-
velut kaupan päälle sertifi oinnista kertyvien jäsenalen-
nusten ansiosta. Projektiyhdistyksen jäsenyys on hyvin 
edullista, joten useinkaan ei ole kysymys kustannuksis-
ta vaan siitä, onko organisaatiolla oikea kiinnostus ja 
tarve kehittää omaa projektiosaamistaan ja verkostoi-
tumistaan.

Julkishallinnon projektitoiminnan kehittymiseen vai-
kuttaminen on myös Projektiyhdistyksen strategian 
keskeisiä tavoitteita. Tällä alueella olemme tehneet 

paljon töitä ja nyt alkaa näkyä myös tuloksia. Tämän-
kin lehden sisällössä julkishallinnon asiat ovat merkit-
tävässä roolissa. Julkishallinnon SIG - ryhmän toiminta 
on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle, jäsenistön osoittaes-
sa suurta mielenkiintoa sen toimintaa kohtaan. Julkis-
hallinnon sertifi ointitoiminta on vilkasta ja monessa 
organisaatiossa projektikulttuurin kehittämiseen pa-
nostetaan. Työ- ja elinkeinoministeriö liittyi, ensim-
mäisenä ministeriönä, Projektiyhdistyksen jäseneksi. 
Pidämme tätä uutta jäsenyyttä hyvin merkittävänä ja 
pyrimme saamaan yhdessä ministeriön vastuualueella 
hyviä tuloksia aikaan projektitoiminnan kehittämiseksi. 
Toimintakenttä on valtavan laaja ja siksi erittäin haas-
teellinen. Asiasta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa 
ministeriön toimintaa ja tavoitteita esittelevässä artik-
kelissa. Suurin osa Projektiyhdistyksen toimintaa ei ole 
kohderyhmä-, eikä toimialasidonnaista, vaan palvelee 
yhtä hyvin julkishallintoa kuin yrityksiä ja muita orga-
nisaatioita.

Suomessa järjestämämme Maailmankongressin 
jälkeen syksyllä 2009 teimme yhdistykselle uuden 
strategian. Sen keskeisiä tavoitteita oli palvelujen ke-
hittäminen, toimiston siirtäminen keskeiselle paikalle ja 
henkilöresurssien lisääminen. Päätimme, että kasvuun 
pitää investoida ja käytimme siihen lähes 100 000 
euroa. Jäsenmaksujen kasvun ja sertifi ointituottojen 
lisääntymisen avulla saavutimme tavoitteet. 

Nyt on tullut aika tarkistaa uudelleen strategiaa. 
Yhdistyksen hallitus tekee sen elokuussa. Tätä varten 
olemme keräämässä tietoa ja ideoita. Tarkastelussa on 
yhdistyksen toiminta erityisesti vuosille 2013 - 2015. 
Mihin suuntaan yhdistystä halutaan kehittää? Millai-
sia uusia palveluja meillä pitäisi olla tarjolla jatkossa ja 
mitä meiltä odotetaan? Nyt on oikea aika vaikuttaa ja 
antaa toivomuksia ja palautetta. Kun yhdistys on jäse-
niään varten, niin aina on oikea aika vaikuttaa ja esit-
tää omia ideoitaan.



Pääkirjoitus

Muutama vuosi sitten yrityksemme johtoryhmässä alkoi kuulua omituista puhetta. Oli kuulemma 
niin kiire, ettei strategiaa ehtinyt toteuttaa ollenkaan. Suuri, punainen hälytyskello alkoi piristä 
päässäni: Jos johtoryhmässä ollaan näin pihalla, niin mikähän mahtaa olla tilanne organisaation 
muilla tasoilla? Kuvittelin, että johtamisjärjestelmässämme oli erityisen hyvin kytketty strategia 
arjen työhön, mutta nyt jouduin havaitsemaan sen harhaksi.

Näin me opimme 
johtamaan projekteilla

Johtamisjärjestelmä määrittelee, mi-
ten yritys toimii. Jokaisella yrityksellä 
on ainakin yksi johtamisjärjestelmä. Se 

voi olla dokumentoitu tai dokumentoima-
ton, yhteisesti sovittu tai jokaisen johtajan 
päässä erilainen. Qentinelin johtamisjärjes-
telmän kulmakivet ovat pitkän tähtäimen 
suunnitelma, strategiakartta ja lyhyen täh-
täimen suunnitelma. 

PTS laadittiin pieteetillä
Pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää ne 
asiat, joita yleensä ”strategiaksi” kutsutaan: 
kasvutavoitteet, pääasialliset kasvustra-
tegiat, kilpailuetutekijät ja liiketoimintapo-
litiikat. Pitkän tähtäimen suunnitelma on 
erityisesti hallituksen työkalu. Useimmissa 
yrityksissä se on vaikeaselkoinen ja enim-
mäkseen salainen. Harva muistaa, millainen 
se on ja nekin, jotka muistavat, eivät toden-
näköisesti ymmärrä.

Jotta strategia kytkeytyisi arkiseen työ-
hön, otimme jo vuosia sitten käyttöön 
strategiakartan ja tuloskortin (balanced 
scorecard). Toteutimme ne pieteetillä oppi-
kirjojen mukaisesti.

Strategiakartta kertoo, mitkä asiat mei-
dän on jatkuvasti tehtävä hyvin, jotta kil-
pailukykymme säilyisi ja kilpailuetumme 
kasvaisi. Strategiakartassamme on kolme-
toista talouteen, asiakkaisiin, sisäisiin pro-
sesseihin ja kyvykkyyksiin liittyvää asiaa, 
jotka haluamme tehdä jatkuvasti parem-
min. Kutsumme niitä strategisiksi tavoit-
teiksi. Nämä asiat ovat tietenkin peräisin 
pitkän tähtäimen suunnitelmastamme.

Mittaamme jokaisen strategisen tavoit-
teen toteutumista kuukausittain. Mittari-
en tavoitearvot asetamme kahdeksitoista 
kuukaudeksi eteenpäin. Päivitämme tavoi-

tetasot aina kuuden kuukauden välein. Tätä 
kuuden kuukauden suunnittelujaksoa kut-
summe lyhyen tähtäimen suunnitelmaksi. 
Jokainen johtaja tekee omasta vastuualu-
eestaan kuuden kuukauden toimintasuun-
nitelman, jonka on uskottavasti johdettava 
asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.

Lyhyen tähtäimen 
suunnitelmat hajosivat 
Lyhyen tähtäimen suunnitelma kertoo pal-
jon laatijansa mielenlaadusta. Joku joh-
tajista laati kunnianhimoisia kehittämis-
painotteisia suunnitelmia ja kuvitteli, että 
operatiiviset tavoitteet, kuten vaikkapa 
asiakaskäyntien määrät, hoituvat jotenkin 
itsestään. Joku taas keskittyi tiukasti kuu-
den kuukauden operatiivisiin tavoitteisiin 
ja unohti kokonaan, että myös seuraaville 
kuudelle kuukaudelle pitää rakentaa poh-
jaa. Joku suunnitteli pilkuntarkasti, kun toi-

selle riittivät pelkät suuntaviivat. 
Vaikka yhteisen suunnan piti olla kai-

kille selvä, eri funktioiden suunnitelmat, ja 
varsinkin niiden toteutus, lipesivät usein 
vastakkaisiin suuntiin. Räikein oire oli kui-
tenkin puhe siitä, että ”normaali työ vie 
liikaa aikaa strategian toteuttamiselta”. 
Strategian toteuttaminen nimenomaan on 
johtajan työ.

Ihmisten oli vaikea hahmottaa eri tavoit-
teiden ja suunnitelmien välisiä yhteyksiä, 
varsinkaan organisaatiorajojen yli. Erilaiset 
aikaperspektiivit hämmensivät: Jotkut tä-
nään tehtävistä asioista luovat mahdolli-
suuksia kahden vuoden päähän, toiset kor-
jaavat eilisen virheitä. 

Ensin selkiytettiin 
aikaperspektiivit
Ensimmäisenä korjaamistoimena halusim-
me selkiyttää aikaperspektiivit. Luokittelim-
me lyhyen tähtäimen tavoitteet ja suunni-
telmat kahteen koriin sen mukaan, milloin 
niiden on tarkoitus vaikuttaa. Korien nimet 
ovat operatiivinen kori ja kehittämiskori.

Operatiivinen tavoite toteutuu, kun 
teemme uutterasti sitä työtä, jonka osaam-
me. Operatiivisia tavoitteita ovat esimer-
kiksi tietyn suuruisen tilauskannan hankki-
minen tai asiakastyytyväisyyden pitäminen 
asetetun minimitason yläpuolella.

Kehittämistavoitteita tarvitaan, jos 
operatiiviset tavoitteet eivät toteudu. Jos 
jäämme jatkuvasti jälkeen vaikkapa tilaus-
kantatavoitteestamme, on ilmeistä, että 
kykymme, voimavaramme tai toimintata-
pamme eivät ole enää riittävät. Kehittämis-
tavoitteita voimme tarvita myös silloin, kun 
tunnistamme uuden mahdollisuuden, johon 
nykyiset kykymme ovat riittämättömät. 

Esko Hannula
toimitusjohtaja
Qentinel Oy
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Projekteista tuli 
yksinkertaistamisen väline
Monet lyhyen tähtäimen suunnitelmassa 
olevat kehittämistoimet kestävät kuukau-
sia ja vaikuttavat useampaan organisaa-
tiofunktioon. Päätimme siksi organisoida 
kehittämistoimet projekteiksi.

Pitkän tähtäimen kehittämishankkeista 
luovuimme kokonaan. Toki meillä on ta-
voitteita, jotka edellyttävät pitkäjänteistä 
kehittämistyötä, erityisesti tutkimuksen, 
markkinoinnin ja palvelujen alueilla. 

Päätimme, että mikään kehittämispro-
jekti ei saa kestää yli kuutta kuukautta. 
Pitkän tähtäimen hankkeet on siis osat-
tava jakaa lyhyemmiksi projekteiksi, jotka 
tuottavat tuloksia kuudessa kuukaudessa. 
Näiden tulosten perusteella sitten arvi-
oimme, miten kutakin kehittämishanketta 
jatkamme.

Kehittämisprojektien salkku 
ryhdistää toimintaa
Nykyisin kehittämisprojektien valinta ja 
määrittely on oleellinen osa lyhyen tähtäi-
men suunnitteluamme. Menettely on jä-
mäköittänyt toimintaamme ja parantanut 
kehittämistoimien onnistumista.

Projektit ovat aiempaa selvemmin johto-
ryhmän yhteinen asia. Jokainen ymmärtää, 
että samanaikaisia kehittämishankkeita voi 
olla vain rajallinen määrä. Projektien perus-
telut tehdään huolellisemmin, koska pro-
jektisalkkuun on tunkua. Kun paikka pro-
jektisalkussa on lunastettu, on kunnia-asia 
viedä projekti maaliin saakka. Tapanamme 
on lopettaa projekti kokonaan, jos se ei 
etene. Kuuden kuukauden aikaikkuna on 
opettanut rajaamaan projektit tarkemmin. 

Koska projektin perustelujen on tultava 
selkeästi yrityksen strategiasta, ”olis kiva 
tehdä” –tyyppisiä hankkeita ei enää juu-
rikaan ole. Projektien valinta ja valmistelu 
yhdessä on johtanut siihen, että kehit-
tämisprojekti ei siiloudu sitä vastaavaan 
organisaatiofunktioon yhtä helposti kuin 
aiemmin.

Projektien pakottaminen puolen vuoden 
aikaikkunaan ja projektien valmistelun ryt-
mittäminen puolivuosittain tuntui aluksi vä-
kinäiseltä. Tässä asiassa olemme kuitenkin 
olleet ehdottomia ja joutuneet siksi opette-
lemaan taitavaa projektin rajausta. 

Projektisalkun kokonaiskuva pysyy sel-
keänä, kun pystymme vertaamaan ja arvi-
oimaan eri projektien arvoa ja tavoitteiden 
realistisuutta. Rajattu aikaikkuna pakottaa 
pitämään projektit hallittavan kokoisina ja 
tarvittaessa karsimaan projektin sisältöä 
ajoissa, koska lisäaikaa ei tule.

Projektin asetus on 
ratkaisevan tärkeää
Kehittämisprojekti on lähes aina vastaus 
tunnistettuun ongelmaan tai mahdollisuu-
teen. Projektia käynnistettäessä ymmärrys 
aiheesta voi olla perin vähäistä. Niinpä ke-
hittämisprojektien suunnitelmat toistavat 
yleensä samaa ympäripyöreää kaavaa: 
Kartoitetaan nykytila, kuvataan tavoitetila, 

suunnitellaan toimenpiteet, toteutetaan 
toimenpiteet, arvioidaan vaikutukset. Täl-
lainen projektisuunnitelma ei juurikaan pal-
vele projektin onnistumista.

Opimme nopeasti, että projektisuunni-
telmaa tärkeämpi on huolellisesti harkittu 
projektin asetuskirje (charter). Sen avulla 
pystymme pitämään projektin raiteillaan, 
vaikka suunnitelma muuttuisi paljonkin.

Kehittämisprojekteissa on erityisen tär-
keää, että sekä projektin tavoite että sen 
tarkoitus on kirkkaasti kuvattu. Tavoite 
määrittelee, mitä projektin on saatava ai-
kaan ja tarkoitus määrittelee, mitä varten 
se on saatava aikaan. 

Kerran käynnistimme toimintaproses-
sien kehittämisprojektin, koska halusimme 
parantaa asiakastoimeksiantojen toimitus-
varmuutta. Jostain syystä projekti ajautui 
ajattelemaan, että heidän tavoitteenaan 
on ”määritellä kevyempi prosessi”. Tulokse-
na syntyi hienoa kuvausta prosessista, joka 
helpottaisi äänekkäimmin valittaneiden ih-
misten elämää. Uusi prosessi ei kuitenkaan 
olisi täyttänyt kehitysprojektin varsinaista 
tarkoitusta, toimitusvarmuuden paran-
tamista. Projektin ohjausryhmä havaitsi 
tavoitteen vinksahtamisen nopeasti ja pa-
lautti projektin oikealle tielle. 

Projektin asettamiseen kuuluu inves-
tointilaskelma. Sen tarkoituksena on osoit-
taa, että projektin tulosten tuoma hyöty on 
selvästi suurempi kuin projektin tekemisen 
kustannus. 

Täsmälleen oikea investointilaskelma on 
mahdoton tehtävä. Riittää ymmärtää, onko 
kehittämishanke ylipäätään tekemisen ar-
voinen. Jos projektia asetettaessa ei osata 
laskea edes sitä, onko investointilaskelman 
etumerkki plus vai miinus, käsitys ongel-
masta tai sen ratkaisusta on perin puut-
teellinen. Aika projektin tekemiselle ei ole 
vielä kypsä. 

Perusasioissa on voimaa
Moni aiemmin mahdottomalta tuntunut - 
tai ainakin vastustusta aiheuttanut – asia 
on alkanut muuttua mahdolliseksi. Sitä 
mukaa, kun opimme asettamaan projektin 
huolellisesti ja rajaamaan sen taitavasti, 
alamme myös oivaltaa, että kuusi kuukaut-
ta onkin pitkä aika. 

Kun aiemmin oli ”mahdotonta” saada 
asia tehdyksi puolessa vuodessa, kysymme 
nyt, miksi se vie niin kauan. Monille ”projek-
tibyrokratia” on vaikea asia. Suunnitelmat, 
ohjausryhmät ja statusraportit tuntuvat 
turhalta kuormalta. Moni on kuitenkin oival-
tanut, että selkeä, hyvin määritelty projekti 
saa paitsi johdon ”kyttäyshuomion”, myös 
johdon ehdottoman tuen. 

Seuraavat kehittämiskohteet johtamis-
mallissamme ovat ketteryyden lisääminen 
ja vahvempi salkunhallinta. Kehittämispro-
jekteihin liittyy yleensä paljon oppimista ja 
oppimisen tuloksena on usein suunnitelmi-
en muuttuminen. Siksi ketterät menetelmät 
sopivat kehittämisprojekteihin hyvin. 

Vahvemmalla salkunhallinnalla haluam-
me lisätä rinnakkaisten kehittämisprojek-
tien synergioita. Vaikka projekteja olisi usei-
ta, huomio on viisasta keskittää vain pariin 
kehittämisteemaan kerrallaan.

Toimintatapoihimme tehdyt muutokset 
ovat hyvän projektijohtamisen perusasioi-
ta, suoranaisia itsestäänselvyyksiä. Itses-
täänselvyyksien toimeenpano voi kui-
tenkin olla vaikeaa.

Itse olen oppinut, että projekteilla joh-
tamisen tärkein kysymys on ”miksi”. Kun 
pitää tarkoituksen kirkkaana ja viestii sitä 
aktiivisesti, muut asiat alkavat loksahdella 
paikoilleen.

Kuva 1. Pitkätkin kehityshankkeet rytmitetään lyhyen tähtäimen suunnittelusykliin.

Kuva 2. Kehittämisprojektin suunnitelma on geneerisyydessään lähes hyödytön.

Kartoita 
nykytila Kuvaa 

tavoitetila Suunnittele 
toimenpiteet Toteuta

toimenpiteet Arvioi
vaikutukset

Pitkän tähtäimen tavoitteet

Lyhyen tähtäimen 
suunnitelma

Operatiiviset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet

Kehittämisprojekti Kehittämisprojekti Kehittämisprojekti

Kehittämisprojekti Kehittämisprojekti Kehittämisprojekti

Kehittämisprojekti Kehittämisprojekti Kehittämisprojekti

Kehittämisprojekti

Lyhyen tähtäimen 
suunnitelma

Lyhyen tähtäimen 
suunnitelma
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muutokseen
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Resilienssi

- Yhteiset päämäärät
- Keskinäinen riippuvuus
- Valtuuttaminen
- Osallistava johtaminen
- Synergia taidot

- Kontrolli
- Vaikutukset (mikro)
- Mukautumiskyky

- Kipu
- Haluttu tila
- Hoito
- Arkkitehtuuri

- Sponsoroinnin 
aloittaminen
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säilyttäminen

- Toimivat 
asiamiehet

- Halukkuus
- Kyvykkyys

- Kulttuurinen 
yhtenäisyys

- Muutoshistoria

Projekteilla johtaminen

Teksti: Jori Kosonen

Kuva 1.” Kuinka nopeasti sopeudut ja tokenet kuiluista?” – 
Resilienssi merkittävänä tekijänä

Kuva 2. Muutoksen osatekijät. Resilienssi on merkittävin muutoksen 
onnistumista selittävistä tekijöistä (Daryl R. Conner)
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Hankejohtamisen rooli strategian toimeenpa-
nossa on merkittävä ja se kasvaa tulevaisuu-
dessa edelleen. Samaan aikaan strategisten 

hankkeiden toteuttamista vaikeuttaa osaamisen ja 
kokemuksen puute. Tätä mieltä olivat suomalaiset yri-
tysjohtajat Talent Partnersin ja Boardmanin yhteisessä 
tutkimuksessa.

Strategisten hankkeiden onnistuminen on yrityksille 
elintärkeää, koska ne ratkaisevat yhä merkittävämmän 
osan yrityksen koko strategian toteuttamista. Siksi 
etenkin hankkeiden vetäjien täytyy tunnistaa kuilut, 
joihin hanke voi upota. Samoin johdon on hallittava 
keinoja, joilla kuilut tehdään mahdollisimman mataliksi 
ja lyhyiksi (Kuva 1.).

Vahva resilienssi auttaa 
muutoksessa
Organisaation muutoskyvyn varmistamiseksi johdon 
kannattaisi tehdä entistä enemmän työtä strategisen 
muutoshankkeen käynnistyessä. Jos muutoskyky on 
heikko, yritys voi pudota ensimmäiseen kuiluun heti 
”strategisen muutosmatkan” alussa. 

Lähtötilanne on paras, jos yritykseen on jo vuosien 
aikana rakennettu muutosta janoava ja sietävä kult-
tuuri. Tällaisessa organisaatiossa ihmisillä on vahva 
resilienssi eli kyky omaksua suuria määriä muutoksia 
niiden lisäämättä tuottamatonta toimintaa (Kuva 2.).  

Resilienssi on sekä organisaation että jokaisen ih-
misen henkilökohtainen ominaisuus, joka vaihtelee 
erittäin paljon ihmisten välillä. Resilienssiä voidaan 
mitata ja jokainen henkilö voi kehittää omaa kykyään 
omaksua suuria määriä muutoksia - resilienssiään. 
Organisaation resilienssin kehittämisessä johdolla on 
merkittävä rooli ja se voi vaikuttaa siihen omalla toi-
minnallaan. 

Viestintä luo hallintaa
Viestintä on keskeinen väline muutoskyvyn varmista-
misessa. Ihmisen muutoskyky heikkenee oleellisesti, 
jos hän tuntee menettävänsä tilanteen hallinnan. Mitä 
enemmän ihminen tietää muutoksesta, sitä paremmin 
tilanne on hänen hallinnassaan. Tästä syystä uutta 

Ylitä hankkeiden kuusi kuilua
Strategisessa hankkeessa eteen tulee kuusi kriittistä kuilua. 
Johda ja luotsaa organisaatiosi niiden yli.
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strategiaa luomassa olevilla on vahva hallinnan tunne. 
Sen sijaan henkilöstö kokee strategian julkistamistilai-
suudessa ensisijaisesti hallinnan menetyksen tunteen. 
Se voi laskea henkilöstön tuottavuutta merkittävästi. 

Ihmisten mukaan ottaminen on tehokkain tapa 
hallinnan tunteen palauttamiseen. Mitä nopeammin 
henkilöstö saadaan mukaan suunnittelemaan muu-
tosaskeleita, sitä nopeammin organisaation muutos-
kyky palautuu. Hallintajatkumon kestolla on merkitystä 
sopeutumisessa (Kuva 3.).

Viestinnän tehtävä on auttaa ihmisiä saamaan me-
netetyn hallinnan tunteen takaisin. Mitä suurempi on 
muutos, niin sitä monipuolisemmat viestintäkanavat 
on syytä rakentaa. Esimiehet ovat avainasemassa.  
Hallinnan tunteen rakentamisessa yrityksen kulttuuri 
on joko apu tai haitta. Kulttuuri on apu, jos yrityksessä 
on totuttu siihen, että muutokset tuovat hyvää ja ne 
hoidetaan huonossakin tapauksessa ihmiset huomioi-
den.

Parhaitenkin johdetuilla muutoshankkeilla on sisäi-
set vastustajansa. Muutos kuluttaa aina energiaa ja ns. 
muutosvastarinta onkin täysin luonnollinen inhimilli-
nen ongelma. Vastarintaa tuleekin hyödyntää osana 
muutoksen suuntaamista, esimerkiksi tiedonlähtee-
nä. Parhaimmillaan muutosvastarinta tuo esille aivan 
uusia ja hyödyllisiä näkökulmia muutoksen hallintaan. 
Huonoimmillaan ja hallitsemattomana se tuhoaa 
muutoshankkeen. Hälyttävintä on silti muutosvasta-
rinnan täydellinen puute, joka voi viestiä esim. täydelli-
sestä muutokseen liittyvän ymmärryksen puutteesta – 
miten ihmiset voivat muuttua hankkeen edellyttämällä 
tavalla, jos eivät ymmärrä sitä tai pahimmillaan tiedä 
siitä mitään?

Hankkeet käytännönläheisiksi
Konkreettisten hankkeiden käynnistäminen on toi-
nen tärkeä askel strategisissa muutoksissa. Konkretian 
puute on yritysjohdon yleisimpiä syntejä. Talent Part-
nersin ja Boardmanin selvitys kertoi, että strategiset 
linjaukset ovat usein niin ympäripyöreitä, että ne eivät 
ohjaa riittävästi johtoryhmää käytännön työssä. 

Epäselvät tavoitteet ja riittämätön asioiden konk-
retisointi hidastavat hankkeiden käynnistämistä. Liian 
vähäinen vuorovaikutus ja ihmisten niukka osallistu-
minen tavoitteen kirkastamiseen aiheuttavat tehotto-
muutta ja vähentävät luottamusta hankkeen toteutta-
miskelpoisuuteen.

Hankejohdon pitää tunnistaa käytännönläheiset 
askeleet, joilla edetä suurta päämäärää kohti.  Hy-
vin konkretisoidut hankkeet auttavat yritystä oikeaan 
suuntaan. Henkilöstö ymmärtää, mihin ollaan menos-
sa.  Etenemisen mittaaminen on helppoa. Samoin voi-
mavarojen sitominen ja investointien / kustannusten 

Kuva 3. Hallintajatkumon kesto merkittävässä roolissa muutokseen 
sopeuttamisen kanssa

Kuva 4. Useiden muutosten vaikutus – Shokkiraja pysäyttää 
muutoksen toimeenpanon
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laskeminen helpottuvat, kun askeleet määritellään sel-
keästi.

Hankkeiden priorisointi on kolmas tärkeä askel. Kai-
kissa organisaatioissa on paljon tehtävää. Järkeviä hank-
keita on helppo perustella ja käynnistää. Tämä johtaa 
helposti toiveiden tynnyrin täyttymiseen niin, että yritys 
tukehtuu hankkeisiin. Hankkeiden ja projektien vetäjät 
alkavat taistella tekijöistä ja hankkeet hyytyvät jo alku-
metreillä. 

Johdon täytyy koko ajan muistaa, että organisaation 
kyky vastaanottaa muutoksia on rajallinen. Tässä kohdin 
monen johtajan ylioptimismi on suurimmillaan. Tämäkin 
näkyi Talent Partnersin ja Boardmanin tutkimuksessa. 
Yritysjohtajat pitivät strategian toteutuksen suurimpana 
haasteena sitä, että organisaation resursseja ei ole allo-
koitu strategian mukaisesti.

Mittarit ja odotukset kohdalleen
Toteutussuunnitelma on tiekartta, jossa on kuvattu 
muutoshankkeen keskeiset elementit. Tähän kuuluvat 
muun muassa tavoitteiden asettaminen, muutosproses-
sin suunnittelu, henkilöiden roolituksen päättäminen ja 
ihmisten sitouttamiskeinojen valinta. 

Johdon täytyy koko ajan 
muistaa, että organisaation 
kyky vastaanottaa 
muutoksia on rajallinen. 

Suunnitelmaan tulee sisältyä myös oikeiden mitta-
reiden valinta niin, että ihmiset pystyvät seuraamaan 
asioiden edistymistä.  On tärkeää määrittää odotukset 
oikealle tasolle. Ylivirittyneet odotukset voivat aiheuttaa 
turhia hälytyksiä, vaikka muutoshanke on menossa luon-
tevaa tietä eteenpäin. 

Muutosstressi voi iskeä
Toteutusvaiheessa syntyy helposti liian kovien odo-
tusten ja muutoskyvyn kuilu. Jos organisaatiossa on lii-
kaa muutoksia yhtä aikaa, voi ihmisten vastaanottokyky 
ylittyä. Tällöin nopeita askeleita odottava johto saattaa 
kokea, että asiat junnaavat paikallaan. Hoputtaminen ei 
kuitenkaan auta, jos ihmisten shokkiraja on tullut vas-
taan. 

Tässä vaiheessa johdolta vaaditaan herkkyyttä, 
jotta se tulkitsee muutosstressin oireita oikein (Kuva 
4.). Lyhytkestoinen ärtymys on yleistä kuormittavissa 
muutoksissa. Se on kuitenkin kokonaisuuden kannalta 
harmitonta.  Hälyttävämpiä merkkejä ovat esimerkiksi 
lisääntyvät terveysongelmat ja syrjään vetäytyminen. 
Mitä aikaisemmin johto huomaa oireiden yleistymisen, 
sitä nopeammin asioihin voi puuttua. Johdon kannattaa 
esittää itselleen paradoksaalinen kysymys: Onko muu-
toshankkeella niin kiire, että se kannattaa ajaa karille ih-
misten terveyden pilaamisella?

Vastuun siirto on vaihe, jossa hankkeen ja operatiivi-
sen toiminnan rajapinta on yhä häilyvämpi. Tässä esim. 
hankkeen toiminnalliset tulokset, rakenne, osaaminen, 
prosessit, roolit ja tiimit ovat ”uudistuneet” ja uudet toi-
mintamallit vakiintuvat (kunnes uusi muutosaalto alkaa).  
Muutoshankkeeseen osallistuneet voivat kokea jo ”tais-
teluväsymystä”, kun taas organisaatio elää uutta aaltoa 
ja ihmiset ovat vahvasti mukautuneet jo uuteen.   

Tässä vaiheessa muutosvaiheen ylimääräinen draivi 
saattaa myös tyrehtyä. Siksi on tärkeää seurata, että 
toiminta juurtuu oikealla tavalla arkeen. Hanke on nimit-
täin valmis vasta, kun se alkaa näkyä ihmisten arjessa.

Jori Kosonen
Executive MBA, Senior Partner
Talent Partners Oy
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Talent Partnersin ja Boardmanin tutkimuksen tavoit-
teena oli selvittää yritysjohdon yhteistyön merkitystä, 
menestystekijöitä sekä toimeenpanon kipupisteitä stra-
tegisissa muutostilanteissa. 

Kyselyn tulokset osoittavat että hankejohtamisella on merkit-
tävä rooli strategian toimeenpanossa ja sen rooli tulevaisuu-
dessa tulee edelleen kasvamaan. Vastaajista yli 57 prosenttia 
piti hankejohtamisen roolia strategian toimeenpanossa tällä 
hetkellä joko merkittävänä tai hyvin merkittävänä. 

Vastaavasti yli 63 prosenttia vastaajista arvioi hankejohtami-
sen merkityksen kasvavan tai kasvavan merkittävästi tulevai-
suudessa. Vain 2,4 prosenttia vastaajista arvioi hankejohtami-
sen merkityksen yrityksen strategian toimeenpanossa vähene-
vän tai vähenevän merkittävästi tulevaisuudessa.

Hankejohtamisen merkityksellisyys strategian toimeenpanossa 
näkyy myös strategian toimeenpanon haastekentässä. Vastaa-
jia pyydettiin valitsemaan strategian toimeenpanon kannalta 
kolme merkittävintä haastetta strategisissa muutostilanteissa. 
Merkittävimmäksi haasteeksi nousi se, että organisaation re-
sursseja ei ole allokoitu strategian mukaisesti (39,5 % vastaa-
jista). Toiseksi merkittävimpänä haasteena pidettiin konkretian 
puutetta strategisissa linjauksissa (38,6 % vastaajista). Kol-
manneksi merkittävin haaste oli osaamisen puute strategisten 
hankkeiden toteuttamisessa (38,3 % vastaajista).

Tutkimuksessa määrittelimme hankkeen kokonaisuudeksi, jonka 
tavoitteena on varmistaa, että tärkeydeltään, laajuudeltaan ja 
ohjattavuudeltaan vaativien toimenpiteiden liiketoiminnalliset 
tavoitteet saavutetaan. Hanke voi olla luonteeltaan strategian 
painopistealueisiin liittyvä tai kyvykkyys-/valmiusalueisiin liitty-
vä ja se koostuu joukosta projekteja, hanketöitä sekä toimen-
piteitä, joita johdetaan ja hallinnoidaan koordinoidusti.

Strategisen hankkeen puolestaan määrittelimme yrityksen 
strategiasta johdetuksi kokonaisuudeksi, joka on osa hallituk-
sen hyväksymää yrityksen strategian toimeenpanosuunnitel-
maa. Strategisen hankkeen fokus on tulevaisuuden kilpailuetua 
luovissa tekijöissä, joilla on huomattava vaikutus omistajan 
määrittelemiin tavoitteisiin

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa haastateltiin yhdeksän valittua yritysjohdon am-
mattilaista, jotka edustavat laajasti erilaisia yrityksiä ja toimivat 
toimitusjohtajan, hallituksen jäsenen tai omistajan rooleissa. 
Haastattelujen tarkoituksena oli tarkentaa haastekenttä sekä 
tuottaa lisätietoa kyselytutkimukseen. Tutkimuksen toisessa 
vaiheessa suoritettiin kyselytutkimus, joka toteutettiin sähköi-
senä kyselynä 12.1. - 19.1.2012 välisenä aikana. Tutkimuksen 
kohderyhmään valittiin yrityksistä päättäjät, jotka toimivat 
oman tai edustamansa yrityksen tai muun ulkopuolisen yrityk-
sen hallituksissa sekä yritysten toimitusjohtajat ja johtoryhmän 
jäsenet. Valitut kohderyhmän kontaktit koottiin Talent Part-
nersin asiakasrekistereistä, joista vastauspyyntö lähti n. 3500 
henkilölle sekä Boardmanin asiakasrekistereistä, joista vas-
tauspyyntö lähti vastaavasti n. 2600 henkilölle.

Hankkeiden johtaminen 
ratkaisee yhä enemmän

Kuva 2. Vastaukset yritysten toimialoittain

Kuva 1. Vastaukset yritysten kokoluokittain ja liikevaihtoluokittain

Kyselyyn vastasi yhteensä 333 vastaajaa, joista 27,9 % edusti perheyri-
tyksiä, 21,6 % pörssiyrityksiä, 15,9 % pääomasijoittajia, 3,9 % osuustoi-
mintaa ja 30,6 % muita. Vastaajista 29,1 % oli toimitusjohtajia, 19,5 % 

hallituksen puheenjohtajia, 18,3 % hallituksen jäseniä, 12,0 % osakkaita 
ja loput toimivan johdon jäseniä kuten talousjohtajia, myyntijohtajia 
ja liiketoiminta-alueiden johtajia. Vastausten jakautuminen yritysten 

kokoluokittain ja liikevaihtoluokittain on esitetty kuvassa 1. Vastaavasti 
kuvassa 2. on esitetty vastausten jakauma toimialoittain. Suurin osa vas-
tauksista edustaa teollisuutta, palvelutoiminnan yrityksiä, informaatio- ja 

viestintäalan yrityksiä sekä tukku- ja vähittäiskauppaa.
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Strategia on yrityksen ylimmän joh-
don tahdonilmaisu pitkän aikavälin 
tavoitteiden saavuttamisen suhteen. 

Strategia määrittää suunnan, nopeuden ja 
kunnianhimon tason. Mitään ei kuitenkaan 
saavuteta ennen kuin strategia jalkaute-
taan käytännön toimiksi. Liiketoiminnan 
pitkäjänteinen kehittäminen ja strateginen 
johtaminen muodostavat kokonaisuuden. 
Se käsittää organisaation vision ja tavoit-
teiden määrittelyn, niiden jalkauttamisen, 
toteuttamisen sekä seurannan. Viitekehi-
tyksen asettavat yrityksen sisäinen ja ulkoi-
nen toimintaympäristö.

Strategiaan liittyy kiinteästi aikajänne, 
tyypillisimmin yrityksen pitkän- tai keskipit-
kän suunnittelun aikaväli. Vaikka strategia 
on yrityksen suunnitelmista tärkein, mitään 

 Teksti: Kim Lehto, Markku Laak ja Harri Haikonen

ei voiteta ennen kuin strategiaa toteute-
taan käytännössä. 

Projektit ovat strategisen 
johtamisen työkalu 
Projektit ovat ratkaiseva johtamisen väline 
strategian jalkauttamisessa ja tavoitellun 
muutoksen tai kehityksen aikaansaamises-
sa (Kuva 1.). Uusi strategia poikii usein pit-
kän listan monenkirjavia toimenpiteitä. Ne 
voidaan jaotella kolmeen pääryhmään: 

1. yleiset parannustoimenpiteet
2. toiminnolle tai yksikölle tärkeät hank-

keet ja 
3. yrityksen strategialle tärkeät hank-

keet. 

Projektin asettaminen
Projektin asettamisen kulmakiviä ovat:

- Tavoite. Millaista tulosta projektilta 
odotetaan? Miten tulos liittyy yrityk-
sen strategiaan ja tavoitteisiin.

- Laajuus ja rajaus. Mikä kuuluu pro-
jektin piiriin ja mikä ei.

- Aikajänne. Milloin projekti valmistuu 
ja toimittaa tuloksen.

- Resurssit. Mitkä vastuu- ja muut 
henkilöresurssit, budjetti ja muut re-
surssit ovat käytettävissä.

Näistä elementeistä syntyy se tarina ja 
business case, joka antaa projektille juhlal-
lisesti ilmaistuna olemassaolon oikeutuk-
sen.
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Projekti ei onnistu sattumalta
Liian usein käynnistetään projekteja, jotka eivät kos-
kaan valmistu. Joko tuloksia ei saada aikaiseksi tai 
projekti vain kuihtuu pois. Syitä on monia. Tärkeätä on 
ymmärtää, ettei projektin toteutuminen ole sattumaa. 

Johtamisessa kannattaa kiinnittää erityistä huomio-
ta projektin kulmakiviin.

Avain on tavoite ja sen merkityksellisyys. Projektin 
omistajan, vetäjän ja tiimin tulee tietää, mitä heiltä, ja 
siis projektilta, odotetaan ja miten se liittyy yrityksen 
strategisiin päämääriin. 

Tavoitteen ja merkityksellisyyden voimaa voi kuvata 
Pietarin kirkon rakentamisella: Työmaalla oli pari mies-
tä vasaran ja taltan kanssa vuolemassa kivilohkareista 
siistejä rakennuskiviä seiniä varten. Miehiltä kysyttiin, 
mitä he olivat tekemässä. Toinen vastasi apeasti hak-
kaavansa kiviä. Toinen taas totesi ylpeänä rakenta-
vansa katedraalia.

Monen projektin painajainen alkaa sanoilla: ”Kun 
nyt kerran tehdään tätä projektia, niin samalla voisi…”. 
Onnistumisen kannalta tärkeätä on tietää projektin 
laajuus ja rajaukset. Mikä on tehtävä ja toimeksianto, 
mihin pitää keskittyä ja ennen kaikkea, mitkä asiat jä-
tetään projektin ulkopuolelle. On äärimmäisen helppoa 
antaa periksi sille, että projektin laajuutta lisätään pieni 
asia kerrallaan. 

Aikataulut ja resurssit on 
moniulotteinen kokonaisuus
Realistisen aikataulun laatiminen ei ole helppoa, mutta 
mahdollista. Suunnitteluvaiheessa aikataulua on hyvä 
tarkastella toisaalta tehtävien kautta alhaalta ylöspäin 
ja toisaalta ylhäältä alaspäin, lähtien kokonaisaikatau-
lusta ja sovittamalla eri vaiheet sen sisälle. Tällainen 
iterointi antaa varsin luotettavan lopputuloksen, kun-
han otetaan huomioon myös erilaiset epävarmuuste-
kijät ja viiveet.

Tärkeimpiin projekteihin pitäisi valjastaa yrityksen 
parhaat resurssit. Usein projektiin kuitenkin nimetään 
parhaat kullakin hetkellä käytettävissä olevat resurssit. 
Muutkin resurssit ovat samalla tavalla tiukassa, mutta 
niillä on tultava toimeen. 

Tässä projektipäällikön osaaminen ja taito punni-
taan. Miten luoda laadukas projektikokonaisuus, joka 
toimittaa odotetun tuloksen sovitussa aikataulussa, 
annetuilla resursseilla? 

Resursoinnissa ei ole kyse vain projektiryhmästä ja 
sen budjetista. Osa resursointia on koko laaja projekti-
organisaatio ohjausryhmineen, sponsoreineen ja mui-
ne myötävaikuttajineen.

Myös johdon tuki on projektin resurssi. Johdon kuu-
luu antaa toimi- tai vastuualueensa projektille tukensa 
ilman, että projektipäällikkö joutuu kysymään sen pe-
rään toistuvasti.

Viestintä, tavoitteet ja mittarit kuntoon
Käytännön johtamisessa viestinnän merkitystä ei voi 
kyllin korostaa. Viestintä, kommunikointi ei ole pel-
kästään yleistä tiedottamista, vaan sillä tarkoitetaan 
kaikkea tiedonkulkua. Projektitoimintaa pitää seurata 
tarkoituksenmukaisella tarkkuudella, jotta tiedetään, 
missä mennään. Kaiken kukkuraksi, hyötyjä ja niiden 
toteutumista pitää muistaa mitata.

Tavoitteet ja merkityksellisyys täytyy purkaa osata-
voitteiksi ja selvittää niiden suhteet. Mittaristo virite-
tään palvelemaan toimintaa myös riskienhallinnassa. 
Projektin jäseniä, ohjausryhmää, sidosryhmiä sekä 
muuta aiheeseen liittyvää henkilöstöä pidetään ajan 
tasalla siitä, missä mennään ja mitä on odotettavissa 
seuraavaksi. Toiminnasta kerätään ja annetaan jatku-
vaa palautetta ja kannustusta. Hyvästä suorituksesta 
tai onnistumisesta palkitaan. Jos ei rahallisesti, niin ai-
nakin vilpittömällä ja arvostavalla julkisella kiitoksella.

Yrityksen strategia

Strategiset projektit

Kehitysprojektit

Sääntelypohjaiset projektit

Iterointi

InnovointiJalkauttaminen
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Artikkeli lähestyy strategisia projekteja kahta kautta: 

1. yrityksen strategian jalkauttaminen projekteille ja 

2. projektit yrityksen strategian tukena.

Kirjoitusnäkökulmia on kolme: liiketoiminta, IT ja käytäntö.

Kuva 1. Strategian ja projektien toimintakoneisto



Kokonaisuus on enemmän 
kuin osiensa summa
Strategisen johtamisen tasolla tärkeäksi nousee pro-
jektisalkun hallinta. Tällä tarkoitetaan sitä kokonaisku-
vaa, jossa eri projektit etenevät eri vaiheissa ja tuovat 
tavoitellun tuloksen. (Kuva 2.).

Projektit jakavat osittain samoja resursseja, niillä on 
liittymäkohtia ja riippuvuuksia, jotka pitää hallita koor-
dinoidusti. Jos ja kun tilanne yrityksessä muuttuu, myös 
projektien prioriteetit ja tavoitteet saattavat muuttua. 
Jokin projekti pitää ehkä ajaa alas samalla kun useampi 
projekti odottaa tilaisuutta käynnistyä. 

Projektisalkun hallintaa voidaan verrata jalkapal-
lojoukkueen valmentamiseen: Kaikilla kentällä olevilla 
pelaajilla (projekteilla) on yhteinen tavoite joukkueena. 
Yksilöinä jokaisella on kuitenkin oma roolinsa ja paik-
kansa kokoonpanossa. Valmentaja ohjaa joukkuetta 
ja yksittäisiä pelaajia yhteinen tavoite tähtäimessään. 
Jos tilanne vaatii, hän tekee pelaajavaihdot. Kaikki sen 
tietävät; ottelu voitetaan tai hävitään joukkueena.    

Yrityksen strategian 
jalkauttaminen hankkeissa
Hyvin hallitut projektit ovat liiketoiminnan johtamisen 
tärkeä työkalu ja merkityksellisiä koko yrityksen me-
nestymisessä. Liiketoiminnan hyödyt eivät realisoidu, 
mikäli projektit hallitaan huonosti. IT:n keinoin voidaan 
saavuttaa merkittäviä liiketoiminnan hyötyjä (revenue 
generating IT) ja suuria kustannussäästöjä (business 
process automation). Nämä liiketoiminnan kehittämi-
sen keinot ovat hyvin usein vajaakäytössä tietämät-
tömyyden ja osaamattomuuden vuoksi. Tästä syystä 
keskittyminen strategisten projektien edistämiseen ja 
kehittämiseen takaa parhaiten yrityksen menestymi-
sen.

Liiketoimintalähtöinen IT kuuntelee tarkasti liiketoi-
minnan tarpeita, priorisoi niitä yhdessä sisäisen asi-
akkaansa kanssa, ehdottaa IT:n hyötykäyttöideoita ja 
hallinnoi strategisia projekteja ammattimaisesti rapor-
toiden niistä selkeästi liiketoiminnan kieltä käyttäen.

Uusia ketteriä työvälineitä
Strategian kehittämiseen ja projektien hallintaan käy-
tetään usein työläitä ad-hoc -menetelmiä ja välineitä. 

Viime aikoina markkinoille on tullut ketterän strategian 
ja projektien kehittämis- ja hallinnointivälineitä. 

Näiden avulla pystytään helposti ja nopeasti mää-
rittelemään strategiat ja niistä johdettavat strategiset 
projektit sekä kehittämään ja seuraamaan niitä. Uudet 
välineet ja menetelmät auttavat jopa innovoinnissa ja 
tuovat uuden ulottuvuuden strategisen ketteryyden 
prosesseihin, dokumentointiin ja viestintään. 

Ketterät menetelmät tuovat perinteiseen raskas-
liikkeiseen strategiaprosessiin nopean ja ammattimai-
sen kehittämisnäkökulman ja nopeuttavat prosessien 
sykliä. Viimeaikainen keskustelu strategiaprosessin hi-
taudesta ja kvartaalikapitalismin sykkeestä jäämisestä 
onkin turhaa. Strategia voidaan suunnitella ja muuttaa 
nopeasti ja ketterästi ammattimaisuuden ja laadun 
kärsimättä. 

Nykyvälineillä strategian osat voidaan pitää jat-
kuvasti muuteltavina. Silti projektit ja projektisalkut 
voidaan liittää niihin siten, että projektit ovat aina riip-
puvaisia jostakin strategisesta tavoitteesta. Projektit 
pysyvät siis jatkuvasti strategian mukaisina. Muita pro-
jekteja ei ole eikä niitä sallita kuin yhteisellä sopimuk-
sella. Kehittämisputkessa on siis vain strategiaa edis-
täviä projekteja ja regulaatiopohjaisia projekteja, ei 
muita. Projekteihin ja projektisalkkuihin liitetään myös 
helposti seurattavat mittarit ja menestyselementit. 

Jalkautuskin helpottuu
Helppokäyttöisillä välineillä voidaan hallita johtoryhmi-
en strategiahankeviestintä ja jopa strategian jalkautus 
henkilöstölle. Jalkautus on suomalaisessa johtamis-
kulttuurissa vaikea ja heikosti hoidettu alue. Vertailu-
kohta löytyy Ruotsista, jossa kuuluisa keskustelukult-
tuuri luo hyvän perustan muutokselle kuin muutokselle. 
Kun strategian ja sen toteuttamisen kokonaisuus ovat 
selvät ja sidoksissa toisiinsa, kokonaisuuden hallinta 
paranee ennennäkemättömällä tavalla.

Ketterän strategian ja niihin liitettävien projektisalk-
kujen suunnittelu- ja hallinnointivälineen voi ottaa 
käyttöön myös kesken kiihkeän kehittämisen ja pro-
jektoinnin. 

Suurissa organisaatioissa on satoja projekteja me-
neillään. Uusilla menetelmillä saadaan suuria säästöjä, 
sillä strategiaan kuulumattomat vähemmän tärkeät 
projektit paljastuvat väistämättä, kun projekteja kar-
toitetaan. 

Projektien kartoitustyö on työläs hajautetussa or-
ganisaatiossa, jossa suuriakin projekteja voi lymytä 
organisaation syövereissä, pahimmillaan jopa asioita 
salaten. Kartoitustyön pohjalta syntyy kuitenkin kes-
kitetty investointien ja hankkeiden ohjaus- ja johta-
mismalli, joka hajautetusta organisaatiosta huolimatta 
tuo säästöjä ja strategiaan oikein kohdennettuja pro-
jekteja. Viime kädessä kyseessä ovat kuitenkin fi nans-
sit. ”Where is the money, there is the power”.  

Projektien ja liiketoiminnan 
vuorovaikutuksella on väliä
Tietojärjestelmiä on perinteisesti kehitetty projektien 
ja projektinhallinnan keinoin. Perinne IT-alalla on tosin 
lyhyt muihin toimialoihin verrattuna. Usein yrityksen 
johto tai keskijohto saattaa alulle suuret, strategiset 
hankkeet normaalin johtamisprosessin kautta. Vaikut-
timena on yleensä liiketoiminnan kehittäminen tai pro-
sessien automatisoinnin kautta saatavat hyödyt. 

Projektien pitäisi lähteä liiketoiminnan tarpeista. 
Näin ei useinkaan ole, vaan projektit alkavat elää omaa 
elämäänsä irrallaan liiketoiminnasta ja sen strategisis-
ta tavoitteista. Toisaalta liiketoiminnankaan ei pitäisi 
edistää projektejaan umpiossa, irrallaan kokonaisark-

Kuva 2. Projekteilla on liittymäkohtia ja riippuvuuksia, jotka pitää hallita
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kitehtuurista ja IT:n tietämättä. Tähän haasteeseen 
pystytään vastaamaan nykyaikaisilla menetelmillä ja 
välineillä, joissa strategian ja yksittäisten projektien 
kausaalisuus on hallitseva piirre. 

Toiveiden tynnyrit järjestykseen
Miten hoitaa aloitteet IT-projekteista, kun tarve on 
operatiivinen ja idea tulee bottom-up -lähtöisesti? 
Perinteisesti toimintamallina ovat olleet ”toiveiden 
tynnyrit” ja aloitelaatikot, joissa hyvätkin ideat saat-
tavat hautautua jäsentymättömään asioiden käsitte-
lyyn. Nykyisillä välineillä pystytään järjestämään ide-
ointisessiot sähköisesti ja käyttäjälähtöisesti ajasta ja 
paikasta riippumatta. Strategiaelementit ovat kaiken 
taustalla jo prosessin alkuvaiheessa ja aivoriihen ideat 
saadaan formaaliin muotoon ja jatkojalostettavaksi. 

Ideoinnin lähtökohdat voivat olla kaikkea maan ja 
taivaan väliltä, esimerkiksi PESTLEstä serverin ruuvin 
kannan kulman asteen määrittelyyn. Ideat jalostetaan 
laajalla sähköisellä äänestyksellä järjestykseen ja saa-
daan ensimmäinen priorisointikierros. Tämän jälkeen 
kaikki ideat sijoitetaan edelleen sähköisesti ja infor-
maatio järjestyy automaattisesti myös visuaaliseksi 
kartaksi (Kuva 3.). 

Projektien jalostusvaiheessa poimitaan merkityksel-
lisimmät ideat ja viedään ne moniulotteiseen projekti-
portfoliotyökaluun. Muutaman parametrin syöttämi-
sellä saadaan projekteille visuaalinen, moniulotteinen 
erottuvuuskartta. KPI-parametrien pohdinta voi olla 
haasteellista ideoinnin tässä vaiheessa, mutta ske-
naarioiden tekeminen on hyvin helppoa ja visuaalista. 

Seuraavassa vaiheessa portfoliotyökalusta näh-
dään nopeasti merkityksellisimmät hankkeet, jotka 
ovat jo valmiina seurantaa varten. Tärkeimmät hank-
keet liitetään top-down -menetelmän kautta synny-
tettyihin strategiaelementteihin. Projekteja, joita ei 
pystytä liittämään mihinkään strategiaelementtiin, 
pitää tarkastella kriittisesti ja palauttaa ne ehkä ”toi-
veiden tynnyriin”. 

Viranomaisten sääntelyyn liittyvät projektit on to-
teutettava lain ja säännösten mukaisesti. Näitä varten 
voidaan luoda oma strategiaelementti ja projektit sa-
manlaisella prosessilla kuin muutkin projektit. Ne saa-
daan näkymään strategisten hankkeiden joukossa ja 
siten helposti priorisoitua. 

Tietomuutokset näkyvät
Projektien priorisointiprosessi ei synny itsestään ja 
vaatii johtamista. Välineet ovat kuitenkin niin visuaa-
lisia ja helppokäyttöisiä, että jokainen pystyy käyttä-
mään niitä pienellä perehdytyksellä. 

Merkittävä etu on, että sisältöä on helppo muuttaa 
ja eri toimintojen tietosisältö on toisistaan riippuvais-
ta. Kun tietoon tehdään muutos, se näkyy muutettuna 
kaikissa eri toiminnoissa. 

Helppokäyttöisyys ja visuaalisuus auttavat vies-
tinnän johtamista. Samoilla integroiduilla työkaluilla 
voi innovoida, suunnitella, ylläpitää, kehittää ja ennen 
kaikkea johtaa ja viestiä yritykselle tärkeitä asioita sekä 
strategiasta että siihen liittyvästä yksittäisestä projek-
tista. Teknologiasta kiinnostuneille tiedoksi: mukana 
on pilveä, relaatioita, äksämällää, flashia ja vain vähän 
massia.

Kiteytettynä: ”From ideas and innovation to strate-
gic projects – it should and could be easy.”

Onnistunut projektihan alkaa ja päättyy. Hyvin usein 
IT-projekti vieläkin epäonnistuu eikä pääty, vaan jat-
kuu niin sanotusti ylläpitomoodissa. 

Suurissa organisaatioissa näitä projekteja on lukui-
sia ja niiden kertautuessa ajaudutaan usein hallitse-

mattomaan tilanteeseen. Se saattaa vaikuttaa liike-
toimintaan, liiketoimintaprosessien automatisointiin 
ja niiden tukeen. Tässä nähdään projektienhallinnan ja 
projektitoimiston merkitys itse liiketoiminnalle.

Projektiluonteinen toimintatapa 
nykypäivän arjessa
Projekteilla ja hankkeilla on tämän päivän liiketoi-
minnassa yhä suurempi rooli kaikilla toimialoilla. Työn 
luonne muuttuu kohti projektimaista toimintaa. Osa 
niistä tehtävistä, jotka aiemmin toteutettiin kiireet-
tömästi rajattomalla budjetilla linjaorganisaatiossa, 
toteutetaankin nyt projekteina tehokkuuden nimissä. 
Yritysten pitääkin tuntea projektityön edellytykset, 
mallit ja projektihenkilöstön johtamisteemat.

Eräs organisaatioiden ja projektipäälliköiden haaste 
on hieman yllättävä: Tuloskorttiin tai projektin onnis-
tumisen mittariksi saattaa napsahtaa jokin tai useita 
yrityksen strategiaan linkittyviä tavoitteita. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi projektin nopea läpivienti pienin 
resurssein ja siten alhaisin kustannuksin tai sellaisten 
projektien priorisointi, joilla on lyhyt takaisinmaksuaika 
ja korkea nettoarvo.

Dilemma syntyy silloin, kun yrityksellä menee huo-
nosti ja kustannustenleikkaus muodostunut vallitse-
vaksi strategiseksi linjaksi. Vastakkainasettelu on ole-
massa ennen kuin ensimmäistäkään projektipalaveria 
on pidetty. 

Kiteytettynä: 

”From ideas and 
innovation to strategic projects – 
it should and could be easy.”

Kuva 3. Strategian voi projektoida työvälineillä

Liitä 
liiketoiminnan 

kehitys 
strategiaan

Toteuta strategia projektien avulla

15PROJEKTITOIMINTA  1/2012



Projektipäällikön haaste on uittaa strateginen maali 
projektiin sekä viestiä se kattavasti projektihenkilös-
tölle. Toisaalta projektin ohjausryhmän vastuulla on 
huolehtia siitä, että projektipäällikön toimivaltaa ei 
rikota tarpeettomilla viittauksilla strategian mukaisiin 
kustannustenleikkauksiin. Kuution kolmantena sivuna 
voidaan helposti nähdä vieraan työvoiman käyttö – 
siis ulkopuolisen avun rooli. 

Kokemuksemme mukaan kalliilta kuulostavilla 
kustannusten leikkausprojekteilla on jopa kymmen-
kertainen takaisinmaksumahdollisuus suhteessa si-
toutuneeseen investointiin. Dilemmalle voidaankin 
perustellusti panna piste: Mikäli yritys niin haluaa, on 
vain projekteja, jotka toteuttavat yrityksen valitsemaa 
strategiaa ja jalkauttavat sitä yhä syvemmälle henki-
löstön toimintatapoihin.

… yhä edelleen viestintää 
Strategian jalkauttamisen keskeinen väline on viestin-
tä. Ilman viestintää ei yrityksen strategia tule tutuksi 
henkilöstölle eikä myöskään toteuttamiskelpoiseksi. 

Viestintä on haastavaa: Se velvoittaa, sitoo ja oi-
keuttaa useita eri sidosryhmiä. Samanaikaisesti se 
asettaa vaatimuksia suorituksille monille eri tasoille – 
yksilöille, tiimeille, linjaorganisaatioille ja johdolle, sekä 
projekteille ja hankkeille. 

Toteutetaanko strategiaa todella?
Ilman hyvin valikoituja mittareita voi käydä niin, että 
projekti ei tuekaan yrityksen strategiaa tai tukee vain 
osin. Seuraukset on syytä tiedostaa; alkaa syyllisen et-
sintä kuten CSI:ssä konsanaan. 

Miten varmistutaan, että projektihenkilöstö toteut-
taa strategiaa? Tapoja on useita. Ensinnäkin projek-
tipäällikön tulee sisäistää, että yrityksen strategia on 
hänen tuloskortissaan ja projektin onnistumismitta-
reissa soveltuvin osin. Osa tuloskorttivastuusta ja mit-
taamisesta pitääkin vierittää projektijäsenille mieluiten 
jo kick-offi  ssa. 

Toinen tapa on asian jatkuva esille ottaminen pro-
jektipalavereissa. Kolmantena voidaan pyytää johto-
ryhmän puheenjohtajaa pitämään motivaatiopuheen-
vuoro. 

Neljäntenä nousee esille linjaorganisaation esimie-
hen valta. Hänellä on ensisijaisesti vastuu alaisensa 
suoriutumisesta niin projektityössä kuin linjaorgani-
saatiossakin.

Mennään projektimetsään
Käännetäänpä päivä yöksi. Miten projektit voivat tukea 
yrityksen strategiaa? Ratkaisu tähän monimutkaiseen 
kysymykseen leikkautuu portfoliohallinnan ja priori-
soinnin kautta. 

Ensiksi on syytä pohtia perusasetelmaa: Millainen 
projekti tai hanke ei toteuttaisi yrityksen strategiaa? 
Millainen mandaatti sillä olisi ja keneltä? Kuka sen re-
sursoisi? Miten kustannukset hyväksyttäisiin? Miten 
viestitään projektista, jolla ei ole linkitystä strategiaan? 
Miten projekti saisi hyväksynnän tai toteuttamisluvan? 

Useilla yrityksillä on liian paljon samanaikaisia pro-
jekteja, joilla on toinen toistaan korkeampi prioriteetti 
– riippuen siitä, millä mitataan ja miten mitataan. Tilan-
ne on kuin mustikkametsässä. Viereisessä puskassa on 
aina parempi ja suurempi marja. 

Kuva 4. Lähde rohkeasti viemään projekti-ideaasi eteenpäin
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Samanaikaisia projekteja kutsutaan projektiportfoli-
oksi. Termin taakse piiloutuu yksinkertaisesti lista tietyl-
lä tavalla järjestetyistä projekteista, joiden kautta yritys 
ohjaa toimintaansa kohti valitsemaansa strategiaa. 

Haaste regulaation ja 
strategian välimaastossa
Liian usein törmäämme väittämään, että sääntelyn 
pohjalta ponnistavat projektit ohittavat yrityksen stra-
tegisesti tärkeät projektit. 

Lantilla on kaksi puolta: Lainsäädännön pakottamat 
hankkeet pitää toteuttaa direktiivien, lakien ja asetus-
ten mukaisesti. Kukaan ei ole määritellyt, millä resurs-
seilla ne toteutetaan ja paljonko niiden toteuttamiseen 
käytetään rahaa. Lantin toisella puolella ovat yrityksen 
strategiaa tukevat hankkeet. Niiden tahtotila on kas-
vun ja kannattavuuden parantaminen tai jonkin vielä 
suuremman vision toteuttaminen. 

Ratkaisu on yksinkertainen: Allokoidaan soveltuva 
summa rahaa regulaatiohankkeille. Ne voidaan mää-
ritellä ja rajata tarkasti. Pääosa kehitysbudjetista allo-
koidaan strategisille projekteille. 

Muut projektit jäävät näiden kahden ääripään väliin. 
Ne toteutetaan vain siinä tapauksessa, että 1) niille on 
ylimääräistä rahaa tai 2) niiden takaisinmaksuaika on 
hyvin nopea, käytännössä alle tilikausi. 

Kaikki strategiset hankkeet määrätään parhaille 
hankejohtajille tai projektipäälliköille. Annetun vastuun 
takaa paljastuu usein laajamittainen tuki: Strategisille 
hankkeille riittää vaikeinakin aikoina rahaa, resursseja 
ja halua onnistuneeseen läpivientiin. 

Valitettavasti tämä luo tilanteen, jossa muille kehi-
tysprojekteille ei aina riitä parhaita projektipäälliköitä 
tai -henkilöstöä, vaikka kehitettävä asia olisi kuinka 
tärkeä tai kuinka monimutkainen tahansa. 

Yrityksen strategiaa tukevien 
projektien valinta
Strategisten hankkeiden määrittely ei ole yksinker-
taista. Huutajien heterogeeninen joukko koostuu 
asiakkaista, asiakasrajapinnan palveluhenkilöstöstä, 
myyntijohtajista, kehittäjistä, esimiehistä, projektihen-
kilöstöstä ja sidosryhmistä sekä joskus oman vaikutus-
piirin ulkopuolisista tahoista. Käytännössä on sovellet-
tava perussääntöä: Yrityksen korkein hierarkinen taho 
tekee päätöksen, jos muut eivät siihen pysty.

Projekti-idean omistajalla pitää olla rohkeutta 
tuoda ajatuksensa esille ja lähteä hakemaan sille to-
teutuslupaa. Tätä rohkeutta ei valitettavasti täällä 
peräpohjolan viileässä ilmastossa juuri esiinny. Tällä 
on vaikutuksia: Innovointia ei juurikaan tapahdu. Sen 
sijaan täällä esiintyy viileän harkitsevaa ajattelua, josta 
toisinaan ponnistaa asioita, jotka on syytä uittaa stra-
tegiaan asti. 

Tärkeää on päästä mukaan johdon keskustelupöy-
tään. Alkaa iteratiivinen prosessi siitä, miten projek-
teja priorisoidaan. Tämän keskustelun aloittamisen 
vaikeus on useimmiten este tärkeimpien hankkeiden 
valintaprosessille. Omien ajatusten nostaminen esille 
rakentavasti on vaikea taiteenlaji varsinkin, jos joutuu 
haastamaan strategian sisälle priorisoitujen projektien 
aseman. Voit saada leiman innovaattorina tai kuljet 
jatkossa leima otsassa ”se hankala tyyppi, joka...”. Älä 
ajaudu änkyräksi. Ota selvää valtasuhteista, strategian 
perusteluista ja hanki ajatuksellesi kannattajia. 

Toivomme, että artikkelimme avaa uusia näkökulmia 
usein tarpeettomasti tiukkana pidettyyn aiheeseen ja 
kannustaa organisaatiotanne avoimeen keskusteluun 
ja ideointiin. Antoisia keskusteluja johdon ja muiden 
oleellisten sidosryhmien kanssa! 

Kim Lehto

KPMG Oy Ab
Director
Strategy Group

Markku Laak

KPMG Oy Ab
Head of IT Management
IT Advisory

Harri Haikonen

KPMG Oy Ab
Management Advisor
Business Performance Services
Member of the KPMG Financial 
Services Management Group in 
Finland

Projekti-idean omistajalla 
pitää olla rohkeutta tuoda 
ajatuksensa esille ja lähteä 
hakemaan sille toteutuslupaa
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Markkinoiden myllerryksessä muu-
tosvauhti on niin kova, että stra-
tegiatyö ja sen toteutus voidaan 

nähdä jatkuvana muutoksen hallintana ja 
reagointina ympäröiviin tapahtumiin. Stra-
tegia muodostetaan katse horisontissa, 
mutta jalkautuksen etenemistä ja liiketoi-
mintahyötyjen toteutumista on arvioitava 
jatkuvasti tarvittavia korjausliikkeitä teh-
den. Strateginen ketteryys on kilpailuetu. 
Nopeimmin reagoivat yritykset pärjäävät 
parhaiten eivätkä jää kilpailijoiden jalkoihin. 

Moderneja työkaluja voidaan hyödyntää 
yrityksen strategian jalkautuksessa, kun Ex-
celit eivät enää riitä.

Strategia muuntuu 
toiminnallisiksi tavoitteiksi
Strategia muodostaa yrityksen toiminnal-
liset tavoitteet. On tärkeää, että tavoite 
on mitattavissa. Yrityksellä voi olla useita 
samanaikaisia strategisesti tärkeitä tavoit-
teita. Kaikkia tavoitteita voidaan lähestyä 
samalla tavalla. Strategisista tavoitteista 
muodostetaan konkreettiset, toiminnalli-
set askelmerkit, joilla tavoite saavutetaan 
(Kuva 1.). 

Projekteilla johtaminen

 Teksti: Joonas Iivonen

Strategian jalkautus 
onnistuu oikeilla työkaluilla

Strategian muuttuessa yrityksen toiminnalliset tavoitteet, ja sitä kautta myös hankkeet, projektit 

ja tehtävät muuttuvat. Pelkkä tiedon jakaminen ei aina riitä muutosten aikaansaamiseksi. Oikeilla 

työkaluilla informaatio voidaan pukea tehtäviksi ja varmistaa, että ne tulevat tehtyä. Strategian 

jalkauttaminen oikeilla työkaluilla ohjaa ihmisiä tekemään oikeita asioita ja muodostamaan stra-

tegiahankkeista hallittavan ja mitattavan kokonaisuuden.

Kuva 1. Työkalulla on käyttöä organisaation joka tasolla

Tehtävä: Strategian suunnittelu Tarve: Raportointi ja analysointi

Johto

Tehtävä: Strategian hankkeistus Tarve: Aikataulutuksen, budjetoinnin ja 
resursoinnin suunnittelu ja seuranta

PMO / liiketoiminnan johto

Tehtävä: Hankkeiden priorisointi Tarve: Projektien asettaminen, tehtävien 
muodostus, jakaminen ja seuranta

Projektipäälliköt

Tehtävä: Tehtävien edistymisen 
raportoint

Tarve: Selkeät tehtävälistat ja 
informaation saatavuus

Toteuttava taso
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Suunnitteluvaiheessa toimintojen konkretisoiminen 
riittävän tarkasti ei ole helppoa ja siksi työ jää usein 
vajavaiseksi. Työn ja kustannusten määrää usein ali-
arvioidaan. Kaikkia tarvittavia muutoksia ja niiden vai-
kutuksia ei osata ottaa huomioon. Yhden strategisesti 
tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi voidaan tarvita 
valtava määrä pienempiä toimenpiteitä, jotka leikkaa-
vat läpi yrityksen ja vaikuttavat esimerkiksi prosessei-
hin, organisaatioon ja tietojärjestelmiin. 

Työkalu helpottaa strategisten tavoitteiden vaati-
mien operatiivisten toimien hahmottamista.

Yrityksen toiminnot voidaan jakaa työkalun avulla 
hahmotettavaksi kokonaisuudeksi esimerkiksi jaka-
malla ylätasolla toiminnot eri portfolioihin. Portfoliot 
sisältävät hankkeita, jotka puolestaan sisältävät pro-
jekteja, jotka sisältävät vaiheita, jotka sisältävät teh-
täviä. Työkalun näkökulmasta nähdään, mitä hyötyjä 
työkalu voi milläkin tasolla tarjota.

Ensin rakennetaan hanketaso
Kun strategiaa lähdetään toiminnallistamaan, ta-
voitteet voidaan jakaa ensin hankkeisiin. Yrityksissä 
saattaa olla tätä varten esimerkiksi projektitoimisto 
tai erikseen nimettyjä hankejohtajia. Tärkeää on, että 
hankkeistus tehdään yhteistyössä liiketoiminnasta 
vastaavien johtajien kanssa. 

Kun strategisten tavoitteiden mukaiset hankkeet on 
hahmoteltu, ne resursoidaan, budjetoidaan ja aikatau-
lutetaan ylätasolla. Vielä ei mennä yksityiskohtiin, vaan 
luodaan yleiskuva siitä, mitä vaikutuksia hankkeella 
olisi nykytilanteeseen peilaten, ja mitä muutoksia toi-
minnallisten tavoitteiden aikaansaaminen vaatii. Tämä 
hahmotelma rakennetaan työkaluun.

Kun strategiset tavoitteet on purettu operatiivisiksi 
hankkeiksi, voidaan saada realistinen kuva siitä:

a) kuinka paljon tavoiteltu muutos maksaa, 
b) paljonko se vaatii aikaa, 
c) paljonko resursseja tarvitaan,
d) mitä liiketoiminta-alueita ja prosesseja muutos 

koskee ja
e) mitä konkreettisia toimenpiteitä tavoitteisiin 

pääsy vaatii. 
Työkalu auttaa hahmottamaan lopputuleman graa-

fi sesti ja ymmärrettävästi sekä tarjoaa oikean infor-
maation strategisten päätösten tueksi. Työkalun avul-
la hankkeita voidaan vertailla helpommin keskenään. 
Saadaan kuva siitä, mihin resurssimme riittää ja mitkä 
hankkeet tuovat suurimmat liiketoimintahyödyt. Tämä 
arviointi ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan jatkuva 
prosessi, jolla hankkeita peilataan liiketoiminnan tar-
peisiin ja hyötyihin.

Hankkeet pilkotaan projekteiksi
On liian tavallista, että yritys käynnistää projektin toi-
sensa perään ilman, että niitä viedään järjestelmälli-
sesti loppuun asti. Projekteilla tavoiteltu liiketoiminta-
hyöty jää saavuttamatta. 

Jos projekteja ei arvioida suhteessa liiketoimintaan, 
onnistunutkin projekti voi olla turha, kun se ei enää 
toteuta yrityksen muuttunutta strategiaa. Tyypillisesti 
näiltä projekteilta puuttuu liiketoiminnan sitoutuminen 
ja linkki strategiaan. Työmäärää aliarvioidaan ja seu-
ranta ja raportointi ovat puutteellisia. Työkalun järjes-
telmällinen hyödyntäminen voi auttaa näissä puutteis-
sa.

Tässä vaiheessa yrityksen strategiasta on muodos-
tettu toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet on pilkottu 
hankkeiksi ja hankkeet on priorisoitu liiketoiminnalli-
sen hyödyn ja resurssien mukaan. Jo kaksi tyypillisis-
tä ongelmista on voitettu: Jos liiketoiminnan johtajat 

ovat antaneet panoksensa hankkeiden priorisoinnissa, 
heidän sitoutumisensa on todennäköisesti saavutettu 
ja strategialinkki on olemassa. Ilman näitä kahta asiaa 
projekti on tuhoon tuomittu jo ennen kuin se on alka-
nut.

Kun hankkeet pilkotaan projekteiksi niiden aika-
taulut, työmäärät ja vaikutukset tarkentuvat. Projektit 
vaiheistetaan ja pilkotaan yksittäisiksi tehtäviksi. Teh-
täville annetaan aikataulut, tekijät ja vastuuhenkilöt. 
Tehtävät budjetoidaan tekijätasolla, jos halutaan, että 
esimerkiksi työtunnit kirjataan. Tai tehtävät budjetoi-
daan yleisemmällä tasolla sen mukaan kuinka tarkasti 
toteumaa halutaan seurata. Mitä tarkemmalle tasolle 
seuranta viedään, sen tarkempaa informaatiota saa-
daan ja projektin kokonaisarvio tarkentuu. 

Projektit koostuvat 
yksittäisistä tehtävistä
Oikean työkalun avulla yrityksen strategiset tavoitteet 
voidaan pilkkoa yksittäisiksi tehtäviksi asti. Tärkeää on, 
että ne viedään suorittavien ihmisten työlistoille. Ihmi-
set suorittavat tarvittavat tehtävät ja raportoivat jär-
jestelmään niiden tilan sekä käytetyt työmäärät. Kun 
strategian jalkauttaminen viedään tehtävien tasolle, 
se leikkaa vertikaalisesti yrityksen kaikkien tasojen läpi 
ja horisontaalisesti koko organisaation halki.

Työkalu muuntaa strategiset tavoitteet konkreetti-
siksi, raportoitaviksi tehtäviksi. Tehtävien edistymisen 
raportointi on työkalun tärkeimpiä tehtävä. 

Työkalun käyttö säästää projektipäälliköiden aikaa. 
Liian usein projektipäällikkö toimii projektisihteerinä, 
joka kerran kuussa yrittää saada selville meneillään 
olevien projektien tilanteen. Ja kun raportti on lopulta 
saatu, tieto on jo vanhentunutta. Kun toteuttajat te-
kevät kirjaukset järjestelmään, tieto pysyy aina ajan 
tasalla.

Toteuttavalle portaalle työkalu tarjoaa helpon ta-
van löytää heille määrätyt projektiluontoiset tehtävät 
ja he tietävät tekevänsä oikeita asioita. Tämä ei pois-
ta strategisissa muutoksissa tärkeän tiedottamisen 
roolia, vaan vahvistaa sitä. Ihmisille kerrotaan, miksi 
muutoksia tehdään ja miksi ne ovat yritykselle tärkeitä. 
Työkalun kautta raportoidaan konkreettinen tehtävien 
edistyminen.

Kolmannet osapuolet projektien tekijöinä
Usein projekteissa käytetään oman organisaation ul-
kopuolisia resursseja. Esimerkiksi tietojärjestelmien 
muutosprojektissa itse muutostyö ostetaan usein ali-
hankintana.

Jotta työkalusta saataisiin paras hyöty irti, myös 
projektiin osallistuvat kolmannet osapuolet olisi saa-
tava käyttämään yhteistä työkalua. 

Useat yritykset kokevat tämän ongelmana. Vedo-
taan esimerkiksi siihen, että alihankkijoilla on jo omat 
työkalut projektien läpivientiin ja raportointiin, he eivät 
varmaankaan halua tehdä kirjauksia kahteen järjestel-
mään.

Mutta mitä sitten? Kyseessä on yritykselle tärkeä 
strateginen toiminto ja meillä, ei alihankkijalla, on vas-
tuu liiketoiminnasta. Vastuu täytyy kantaa ja kehityk-
sen langat täytyy uskaltaa pitää omissa käsissä. 

Jos hankkeen liiketoimintahyötyjä ei saada käyt-
töön, on turha osoitella sormella toimittajaa, joka on 
epäonnistunut yhdessä projektin osa-alueessa. Näitä 
esimerkkejä on ollut lehdistössä viime talven ja kevään 
aikana runsaasti. Luotetaan sokeasti toimittajaan, 
koska ei uskalleta ottaa vastuuta omista projekteista.

Työkalu voi tarjota hyvän yhteistoimintamallin yri-
tyksen ja kolmansien osapuolten välille. Alihankkijat 
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suostuvat varmasti käyttämään tarjottua työkalua, 
kun asia heille järkevästi esitetään ja sovitaan yhteiset 
toimintamallit. Työkalun avulla yritys voi pitää kaikki 
kehityksen langat omissa käsissään ja tiivistää ja sy-
ventää yhteistyötään alihankkijoiden kanssa.

Kaksisuuntainen kommunikaatiokanava
Strategiatyö ei ole vain työntöohjausta. Se on kehit-
tämistä ja kehittymistä yhteistyössä. Kehitysehdotuk-
sia syntyy läpi organisaation ja ne edesauttavat usein 
strategian käytännön toteutusta toiminnallisella ta-
solla. 

Kehitysehdotusten kirjaaminen ja käsittely ovat tär-
keitä toimintoja liiketoiminnan jatkuvassa kehitykses-
sä ja henkilökunnan sitoutuksessa muutosprosessiin. 
Työkalu mahdollistaa kanavan ja käsittelyprosessin 
liiketoiminnan kaikilta tasoilta tuleville kehitysehdo-
tuksille.

Muutoksenhallinta viedään 
tehtävien tasolle
Strategia muuttuu, ja sen pitääkin muuttua. Sitä kautta 
myös toiminnalliset tavoitteet muuttuvat, tarkentuvat 
ja priorisoituvat uudelleen. Toisinaan jo aloitetut hank-
keet tai projektit lakkaavat tukemasta yrityksen strate-
giaa. Tällöin muutokset strategiaan ja toiminnalliseen 
toteutukseen on saatava tiedotettua tekijöille välittö-
mästi. 

Työkalun avulla muutokset tehtävätasolla voidaan 
viedä toteuttajien työlistoille heti kun strategian tar-
kistus on tehty. Yrityksen kilpailukyky paranee kun voi-
mavarat saadaan suunnattua oikeisiin toimiin.

Raportointia kahdella tasolla
Raportointi on yksi työkalun tärkeimpiä toimintoja. 
Työkalun pitää muodostaa raportointia kahdella eri ta-
solla. Yhtenä tasona on operatiivista toimintaa ohjaa-

Kuva 2. Strategia jalkautetaan ylhäältä alas ja raportoidaan alhaalta ylös.

Kuva 3. Kahdella mittarilla verrataan strategian jalkautuksen etenemistä ja liiketoimintahyötyjä rinnakkain.

Toteuttava taso

Projektipäälliköt / 
liiketoiminnan
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Projektitoimisto / 
liiketoiminta-alueiden 
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va raportointi: Se lienee järjestelmän käyttöliittymässä 
esimerkiksi erilaisina liikennevaloina ja valmistumispro-
sentteina ja auttaa päivittäisessä ohjauksessa. Toinen 
taso on syvällisempi analysointi, jonka avulla voidaan 
tuottaa raportointia täsmällisesti yrityksen tarpeisiin ja 
vertailla kehitysprojekteja keskenään. 

Perusajatus on, että työkalun avulla strategian jal-
kautus tehdään ylhäältä alas ja raportoidaan alhaal-
ta ylös (Kuva 2.). Yksittäiset tehtävät muodostavat 
projektin tilan, projektien tilat muodostavat hankkeen 
tilan, hankkeiden tilat muodostavat portfolion tilan au-
tomaattisesti. Informaatio kulkee molempiin suuntiin ja 
muodostaa hallittavan kokonaisuuden.

Tiedon hallinta keskittäen
Tärkeät asiat hukkuvat helposti sähköpostitulvaan tai 
verkkolevyjen uumeniin. Hyvän työkalun pitää keskit-
tää tieto ja jakaa se helposti sitä tarvitseville. Tiedon 
keskittäminen säästää aikaa ja sitouttaa käyttäjiä työ-
kaluun, muodostaen käytöstä rutiininomaista.

Tuloksia on voitava mitata
Toimintaa ei voi johtaa ilman mitattavia tuloksia. Tämä 
pätee myös strategian jalkautusponnistuksiin. Mitta-
ristot voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: Jalkau-
tuksen etenemistä mittaavat ja muutosten vaikutusta 
liiketoimintaan mittaavat (Kuva 3.). Nämä mittaristot 
yhdessä tarjoavat hyvän näkökulman siihen, edistyykö 
strategian jalkautus toivotusti ja realisoituvatko liike-
toimintahyödyt. Liiketoiminnan mittareilla tarkoite-
taan tunnuslukuja, joihin muutosprojekteilla pyritään 
vaikuttamaan.

Työkalun avulla mitataan ja raportoidaan asioita 
muutoshankkeiden edistymiseen nähden. Työkalulla 
on mahdollisuus tarkastella projektien edistymistä yk-
sittäisten tehtävien tilan kautta, ei pelkästään budje-
toitujen ja toteutuneiden kustannuksien kautta. Bud-
jetti kertoo, kuinka paljon rahaa on käytetty, se ei kerro 
projektin todellista edistymistä.

Yksittäisten projektien onnistumista peilataan pe-
rinteisten mittareiden lisäksi myös liiketoimintahyö-

tyyn. Kahden mittariston käyttö tekee tämän mah-
dolliseksi. Näin voidaan päästä eroon ajatuksesta, 
että projekti on onnistunut, jos projektin tavoitteet on 
saavutettu budjetissa ja aikataulussa. Projekti ei ole 
onnistunut, vaikka se olisi vedetty läpi kunnialla, jos ta-
voiteltavat liiketoimintahyödyt ovat muuttuneet mat-
kan varrella tai ne puuttuvat kokonaan. Mittarit tuovat 
mahdollisuuden uudelleenpriorisoida, tai lopettaa pro-
jektit, jotka eivät enää tuo riittävää liiketoimintahyötyä 
tai toteuta strategisia tavoitteita.

Oikean työkalun käyttö voi auttaa yritystä ohjaa-
maan toimintaansa strategiansa mukaisesti, tiivistä-
mään yhteistyötä kaikilla tasoilla ja pitämään ohjakset 
omissa käsissä (Kuva 4.).

Kuva 4. Hyvä työkalu tuo yritykselle monia hyötyjä.

Joonas Iivonen
BBA
Senior Consultant
Project-TOP Solutions Oy

Strategisesti tärkeiden hankkeiden hahmottaminen, vertailu, 
resursointi, vaikutusten arviointi ja priorisointi helpottuu.

Työkalu edesauttaa muutoksen aikaansaamista ja hallintaa muuntamalla 
strategiset tavoitteet konkreettisiksi, raportoitaviksi tehtäviksi.

Varmistetaan, että oikeat projektit viedään loppuun asti ja 
liiketoimintahyödyt konkretisoituvat.

Työkalu tarjoaa tekijöille helpon tavan löytää projektiluontoiset tehtävänsä ja 
tekijät tietävät tekevänsä oikeita asioita.

Työkalun avulla yritys voi pitää kehityksen langat omissa käsissään ja tiivistää ja 
syventää yhteistyötään alihankkijoiden kanssa.
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Projektisalkunhallinta

Euroopan - tai euroalueen - taloustilanne näyttää edelleen hyvin epävarmalta. Julkisen talouden 

epätasapaino useissa maissa uhkaa syöstä ensin fi nanssisektorin ja sen perässä reaalitalouden 

jonkinlaiseen taantumaan tai lamaan. Kuinka tämän pitäisi vaikuttaa yritysten toimintaan - kai-

kenlaiseen kehitystoimintaan saakka?

 Teksti: Lassi Lindblom

Pisteytyksen visualisointi
(kuplan koko = panostuksen tarve)

Projekti 3

Projekti 2
Projekti 4

Projekti 5

Projekti 6

Projekti 1

Projekti 7

Riskitaso

Hyvinä aikoina voi 
kokeilla toteuttaa 

myös “osteri-
projekteja”

”Valkoiset elefantit” 
jätetään 

toteuttamatta

”Helmet” kannattaa 
toteuttaa kaikissa 

tilanteissa

Epävarmoina aikoina
kannattaa keskittyä

”peruskauraan”5 = pieni riski1 = suuri riski

1 = pieni
hyöty

5 = suuri
hyöty

3

3

2

2 4

4

Hyötypisteet
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Epävarmat ajat ja 
yritysjohdon työkalut 
niistä selviämiseen

Kuva 1. Projektisalkun painottaminen eri tilanteissa.
Kuvaaja mukaillen: Cooper, Robert G.; Edgett, Scott J.; Kleinschmidt, Elko J.: Portfolio Management in 
New Product Development: Lessons from the Leaders – I, Research Technology Management, 1997
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Projektijohtamisen konsultti ja 
Director, Product Management
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Epävarmana aikana projektisalkunarvioinnissa 
suositaan vähäriskisiä projekteja

Yrityksen johtaminen ja kehittäminen on valin-
toja. Epävarmassa taloustilanteessa yritysjoh-
don on tehtävä valintoja, jotka eivät ainakaan 

kohtuuttomasti kasvata yrityksen kohtaamaa epävar-
muutta. Kuinka yrityksen johtajat sitten voivat varmis-
taa, että päätökset ovat oikean suuntaisia ja päätök-
senteko samalla tehokasta?

Vastaus löytyy projektisalkunhallinnan avulla ja 
sen menetelmiä hyödyntämällä. Uusia kehitysprojek-
teja käynnistettäessä salkunhallinnan tehtävänä on 
aina punnita projektin hyödyllisyyttä ja riskitasoa sekä 
vaadittavia panostuksia toisiinsa nähden. Yksittäisen 
projektin arvioinnin lisäksi projekti-ideaa pitää vielä 
vertailla muihin, samoista rahallisista ja henkilöresurs-
seista kilpaileviin ehdotuksiin.

Helmet kannattaa aina toteuttaa
Epävarmana taloudellisena aikana tulee projekteja ar-
vioitaessa ja valittaessa suosia vähäriskisiä projekteja. 
Kuvassa 1 esitetään esimerkki projektisalkun sisällöstä 
ja perinteistä riski-hyötykuvaajaa. X-akseli kuvaa kun-
kin projektiehdotuksen (tai projektin) riskitasoa pistey-
tettynä asteikolla 1-5 siten, että 5 pistettä saa projekti, 
johon liittyy hyvin vähän riskejä. Y-akseli taas kuvaa 
projektin tuottamaa hyötyä, joka sekin on esitetty suh-
teellisena pistemääränä. Pallojen koko kuvaa projektiin 
tarvittavaa panostusta, kuten rahaa ja resursointia.

Kuvaajan päätarkoitus on osoittaa, mitkä projek-
tit ovat ns. “helmiä” ja mitkä “valkoisia elefantteja”. 
Helmet kannattaa ilman muuta toteuttaa ja valkoiset 
elefantit “tappaa”. “Ostereiden” ja “peruskauran” (al-
kuperäiseltä nimeltään “cash cows”) toteutuspäätök-
sissä on enemmän pohdittavaa, sillä yrityksen kehitys-
budjetti ja henkilöresurssien määrä asettaa rajoitteita 
toteuttavien projektien kokonaismäärälle. 

Mikäli markkinatilanne on hyvin epävarma ja yritys 
haluaa karttaa riskiä projektisalkussaan, pitää pe-
ruskaura luonnollisesti priorisoida ostereiden edelle. 
Ymmärrettävästi silloin menetetään myös ostereiden 
suuret potentiaaliset tuotot.

Taantumassa valitaan 
nopeat taloudelliset hyödyt
Jos yritysjohto näkee taloudellisen 
epävarmuuden lisäksi myös taantuman 
todennäköisenä, auttaa projektisalkun-
hallinta siinäkin: Normaalitilanteessa 
yritystä tulisi kehittää suhteellisen 
tasaisesti eri osa-alueilla. Tasapai-
non voi varmistaa sisällyttämällä 
projektien valintamalliin esimer-
kiksi tasapainotetun mittaris-
ton (Balanced Scorecard, BSC) 
viitekehyksen (kuva 2.). Siinä 
projektien hyödyllisyyttä ei 
arvioida ainoastaan suorien 
taloudellisten hyötyjen mu-
kaan, vaan myös asiakkai-
den, prosessitehokkuuden 
ja henkilöstön hyvinvoinnin 
ja osaamisen näkökulmis-
ta (Lehtonen ym., 2006). 
Tämä on usein tarpeen 
myös siksi, että esimerkiksi 
työhyvinvointiin tähtäävien 
investointien hyötyjen mal-
lintaminen euromääräisenä 
on turhan haastavaa. 



Asiakkaiden näkökulma

- Tunnista asiakkaat ja sidosryhmät
- Mieti, mitä hyötyjä he kokevat 

projektista saavansa?
- Mitä etuja projektilla pyritään 

saavuttamaan asiakkaiden ja eri 
sidosryhmien näkökulmasta?

Henkilöstön ja osaamisen 
näkökulma

- Tarkastele asiaa siitä näkökul-
masta, miten projekti edistää 
henkilöstön kykyä suoriutua 
organisaation tehtävistä nyt ja 
tulevaisuudessa (huomioi mm. 
osaaminen ja jaksaminen)

Taloudellinen näkökulma

- Mitä suoraa taloudellista hyötyä 
projektista saadaan (tuottoja tai 
kustannussäästöjä)?

- Mitä hyötyjä on mitattavissa esim. 
perinteisin investointilaskelmin?

Prosessien ja tehokkuuden 
näkökulma

- Miten projekti edistää ja tehostaa 
organisaation prosesseja tai 
rakenteita? (arvioi sellaisia kohtia, 
jotka eivät sisälly taloudelliseen 
tarkasteluun)

- Arvioi myös aineettomat hyödyt

Painotus 
taantuman
uhatessa
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Heikon taloudellisen tilanteen uhatessa pitää 
tasapainotetun mittariston viitekehystä käyttää siten, 
että yritysjohto painottaa valinnassa sellaisia projek-
tiehdotuksia, joiden tuotokset tuovat suoria ja sel-
keästi osoitettavia taloudellisia hyötyjä, ja niitäkin 
mielellään vielä lyhyellä aikajänteellä. Yleensä heikon 
taloustilanteen myötä myös yrityksen kehittymiseen 
ja investointeihin käytettävissä olevat rahavarat vä-
henevät, mikä lisää projektisalkunhallinnan ja priori-
soinnin tarvetta (Kuva 3.).

Ajoissa investoimaan tulevaisuuteen
Yritysjohdon kannattaa muistaa, että voittajia taantu-
mien jälkeen ovat usein ne yritykset, jotka ymmärtävät 
ja pystyvät ajoissa - taantuman ollessa vielä päällä - 
alkaa investoida tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa sal-
kunhallinnan kannalta painotuksen siirtämistä takaisin 
myös tasapainotetun mittariston muihin osa-alu-
eisiin: asiakkaiden kokemaan hyötyyn, prosessien 
tehokkuuteen ja sujuvuuteen sekä henkilöstön hy-
vinvointiin ja osaamiseen.

Onnistuneen projektisalkunhallinnan edellytyksenä 
on, että keskenään hyvinkin erilaiset kehitysprojek-
tiehdotukset saadaan arviointia ja priorisointia varten 
yhteismitallisiksi ja vertailukelpoisiksi. Ylipäätään on 
tärkeää, että tiedetään, mistä ollaan kulloinkin päät-
tämässä. Toisin sanoen, päätösten pitää perustua laa-
dukkaaseen tietoon.  

Näihin edellytyksiin päästään
- jos kaikki projektit noudattavat yhteistä elinkaa-

rimallia ja päätöksentekoprosessia
- jos yhteenvetotason tieto ja dokumentaatio 

projektiehdotuksista ja projekteista on yhtenäis-
tä, esitettynä esimerkiksi määrämuotoisina pro-
jektikortteina ja niistä johdettuina koko salkkua 
koskevina vertailutaulukoina ja kuvaajina.

- jos kyetään luomaan projektien priorisointiin so-
pivasti yhteismitallistava malli, kuten monesta 
kriteeristä koostuva pisteytysmalli

- jos pisteytysmallia hyödynnetään johtoryhmäs-
sä vertaillen projekteja toisiinsa eri kriteerien 
suhteen, keskustelevassa hengessä

Projektisalkunhallinnan menettelyt on myös syytä 
suunnitella, kuvata ja ohjeistaa. Tähän on onneksi val-
miita malleja!

Epävarmat ajat tuovat suuria muutoksia
Epävarmat ajat voivat poikia yrityksessä suuria muu-
tostarpeita. Suuria, strategisia muutoksia, joiden to-
teuttaminen vie pakostakin jopa vuosia, ei aina saada 
viedyksi läpi pelkkien projektinhallinnan keinojen avul-
la. Tällöin avuksi on johtamistapa nimeltä ohjelma-
johtaminen. Se täydentää projektinhallintaa tuomalla 
mukaan muutosjohtamista, rullaavaa ja sopivasti ket-
terää suunnittelua, strategiatyökaluja sekä kehitysoh-
jelman sisäistä projektisalkunhallintaa. 

Taantumassa tyypillisiä esimerkkejä ohjelmista ovat 
mm. talouden tasapainotusohjelmat, toiminnan tehos-
tamisohjelmat, yritysjärjestelyt ja erilaiset laaja-alaiset 
uudistusohjelmat. Systemaattisesti toteutettuna oh-
jelmajohtaminen tuo toisaalta ryhtiä, rakenteita ja 
koordinaatiota ja toisaalta sopivasti joustavuutta 
ja kaukonäköisyyttä merkittävien muutosten läpi-
vientiin.

Luettavaa
Lehtonen L; Lindblom L; Korpinen S; Simonen J: Pro-

jektisalkunhallinta - Kehitystoiminnan strateginen 
johtaminen, Edita 2006  

Cooper, R G; Edgett, S J.; Kleinschmidt, E J.: Portfo-
lio Management in New Product Development: 
Lessons from the Leaders – I, Research Technology 
Management, 1997

Kaplan R S and Norton D P: 
The Balanced Scorecard: measures that drive 
performance, Harvard Business Review, 1992, Jan – 
Feb pp. 71–80

Kuva 2. Projektin hyötyjen arviointi tasapainotetun mittariston viitekehyksen avulla

Yrityksen johtaminen ja 
kehittäminen on valintoja
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Kuva 3. Esimerkki projektien priorisoinnissa käytettävästä pisteytysmallista ja sen 
painotuksien muutoksista yleisen taloustilanteen mukaan.

Lähde: Muokaten Lehtonen; Lindblom; Simonen; Korpinen: Projektisalkunhallinta

Kriteeri Painoarvo
normaalisti

Painoarvo
taantumassa

Selitys

Tuotospisteet

Panospisteet

Riskipisteet

Taloudellinen hyöty

Asiakashyödyt

Prosessien ja toimintatapojen kehitys

Henkilöstö ja osaaminen

Rahallinen panostustarve

Henkilötyömäärä (oma)

Projektin kesto

Projektin riskitaso

20 %

15 %

15 %

10 %

15 %

10 %

0 %

15 %

25 %

5 %

5 %

5 %

20 %

5 %

15 %

20 %

Suoria taloudellisia hyötyjä tuovia 
projekteja suositaan taloustilanteen 
kiristyessä.

Riskinottokyky heikkenee, jolloin 
riskitason merkitys valinnassa kasvaa.

Rahallisia panostuksia pyritään 
välttämään, ja siksi niiden painoarvo 
pisteytysmallissa kasvaa. Myös kesto 
muuttuu merkityksellisemmäksi: nopeita 
hyötyjä tuovia projekteja tulisi suosia.



Projekteilla johtaminen

Uudistu tai kuole –
Miten johtaa transformaatiota?

Yritysten tuotteet ja palvelut, osaamiset ja teknologiat, jopa kokonaiset liiketoimintamallit van-

henevat kiihtyvällä tahdilla. Yrityksiä katoaa maailmankartalta yhä nopeammin. Uusimpien tut-

kimusten mukaan mm. Japanissa ja Euroopassa yritysten keskimääräinen odotettavissa oleva 

elinikä on vain 12,5 vuotta. Liiketoiminnan jatkuvan uudistamisen tarve on ilmeinen, mutta miten 

projektitoiminta tähän liittyy?
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Mistä oikeastaan on kyse, kun puhu-
taan liiketoiminnan uudistamisesta 
tai liiketoimintatransformaatiosta?

Olemassa olevien toimintatapojen ja 
prosessien kehittäminen on yksi – ja si-
nänsä tärkeä – asia, mutta siinä ei ole kyse 
liiketoimintauudistuksesta vaan operatiivi-
sen toiminnan jatkuvasta parantamisesta. 

Liiketoimintatransformaatiolla tarkoi-
tetaan perustavaa laatua olevaa uusiu-
tumista liittyen palveltuihin markkinoihin, 
tarjottuihin tuotteisiin ja palveluihin tai lii-
ketoimintamalleihin. Hyvänä esimerkkinä 
Rolls-Royce, joka on siirtymässä lento-
konemoottorien ja niiden huoltopalvelu-
jen myynnistä moottorien käyttötuntien 
myymiseen. Meille suomalaisille tutumpi 
esimerkki on perinteinen metsäteollisuus-
jätti UPM, joka parhaillaan asemoi itseään 
uudelleen kehittäen innovaatioita bio- ja 
metsäteollisuuden yhtymäkohdassa. Jo 
nyt nähdään uusia liiketoimintalähtöjä mm. 
komposiittiteknologioiden ja biopolttoai-
neiden alueilla. 

Miksi pitäisi uudistua niin rajusti?
Niinpä. Asiaa kannattaisi ehkä kysyä Al-
tavistan tekijöiltä. Altavistahan oli yliver-
tainen hakukone vielä 1990-luvun lopul-
la. Sitten pari opiskelijakaverusta aloitti 
BackRub-tutkimusprojektin vuonna 1996. 
Tänään yrityksen nimi on Google. Tiedätkö 
mitä Altavista nykyään tekee?

Uudistumistarpeesta voisi kysyä myös 
Kodakin johtajilta, joiden yrityksessä kehi-
tettiin maailman ensimmäinen digitaalinen 
kamera vuonna 1975. Yritys ei kuitenkaan 
halunnut kannibalisoida omaa kannatta-
vaa fi lmikameraliiketoimintaansa. Lopulta 
Kodak yritti mukaan digitaalisten kameroi-
den vallankumoukseen vasta jälkijunassa. 
Kilpailijat söivät sen elävältä. Yli 130 vuoden 
yrityshistoriansa jälkeen Kodak jätti kon-
kurssihakemuksen tammikuussa 2012.

Suomalaisittain monella vanhalla huol-
tamoketjullakin olisi ehkä kerrottavaa. Koko 
huoltamotoimiala oli vielä joitakin vuosia 
sitten näennäisesti saavuttanut täyden 
kypsyytensä, kunnes ABC-ketju valloit-
ti koko maan uudenlaisella ajattelulla ja 
ansaintamallilla. Samaan aikaan vahvan 
yrittäjyyden perustalle rakentava St1 on 
ansaintansa osalta asemoitunut toisin, se-
kin uudella tavalla ja menestyksekkäästi. 
Entiset toimijat nuolevat näppejään – tai 
haavojaan. Uusilla tulokkailla on monesti 
vanhoja toimialapelureita paremmat val-
miudet uudenlaiseen ajatteluun.

Ehkä tänään voisi kysyä uusiutumisen 
tarpeesta myös teleoperaattoreilta tai 
printtimediayhtiöiltä, autonvalmistajilta, 
videovuokraamoilta, apteekeilta, elektro-
niikan kivijalkakauppiailta, softafi rmoilta, 
päivittäistavarakaupoilta. Ehkä teiltäkin.

Mehän reagoimme heti kun 
oikeasti tarvitsee!
Varmasti. Kilpailijat, asiakkaat ja markkinat-
han sen sitten kertovat, kun on tullut aika 
uudistua. Silloin on hyvä alkaa rakentaa 

uutta asiakaskuntaa, tarjoomaa ja liiketoi-
mintamalleja, uudenlaista osaamista ja ky-
vykkyyksiä, kumppanuuksia ja teknologia-
alustoja.

On hauska lainata Aalto-yliopiston pro-
fessori Liisa Välikangasta: ”Turnaround is 
a transformation tragically delayed” eli 
vapaasti suomennettuna ”Saneeraus on 
kohtalokkaasti myöhästynyt liiketoiminta-
uudistus”.

Miten tämä liittyy projekteihin 
ja projektitoimintaan?
Siinäpä se! Liiketoimintauudistuksissa tar-
vitaan tulevaisuuden markkinanäkemystä, 
strategista oivallusta ja tiekarttoja. Projek-
tien lähtökohtainen luonne nykytilaa mer-
kittävästi uudistavana toimintatapana sopii 
erinomaisesti näiden pohjalta muotoillun 
liiketoimintauudistuksen toteutukseen.

Tärkeimpiä kehityssuuntia ovat strate-
gisen ketteryyden mahdollistaminen te-
hokkaan salkkujohtamisen avulla, ohjelma-
johtamisen tuominen strategiauudistusten 
keskiöön sekä yksittäisten projektien joh-
taminen strategia- ja hyötyohjautuvasti. 
Lisäksi prosessit ja työkalut on sovitettava 
organisaatiossa uudella tavalla, jotta saa-
vutetaan kehitystoiminnan todellinen lä-
pinäkyvyys ja koko organisaation kattava 
vuorovaikutus.

Projektitoimistojen uusi tuleminen
Moniprojektiympäristöissä projektitoimis-
tot ovat jo arkipäivää ja toiminta ammat-
timaista. Projektitoimistojen asemointia ja 
roolia kannattaisi monessa organisaatiossa 
miettiä uudelleen. Projektitoimistoista on 
kehitettävissä nykyrooliensa lisäksi idea- ja 
innovaatiotoiminnan edistäjiä ja johtajia. 

Rakenteet ovat monesti jo olemassa, 
mutta kunnon työkaluja, valtaa ja ehkä 
osaamistakin puuttuu. Projektitoimistojen 
rooli on nostettavissa aidosti strategiselle 
tasolle ennen kaikkea liiketoimintojen jat-
kuvaa uudistamista silmälläpitäen.

Ohjelmajohtamisesta 
yleisjohtamiseen
Projektijohtaminen on muuttumassa eli-
melliseksi osaksi monien yritysten johta-
misjärjestelmää eli sulautumassa perintei-
siin yleisjohdon rakenteisiin.

Teksti: Panu Kause ja Kari Teräsniska

Kuva: Jyry Louhisto

Siinäpä se! Liiketoiminta-
uudistuksissa tarvitaan 
tulevaisuuden markkina-
näkemystä, strategista 
oivallusta ja tiekarttoja.

27PROJEKTITOIMINTA  1/2012



Kuva 1. Liiketoiminnan strategiakäytäntöjen ja projektijohdon käytäntöjen kehitys

Projektijohdon käytäntöjä

4 3 2 1

Liiketoiminnan strategiakäytäntöjä

Sodanjälkeisestä kasvusta 
öljykriiseihin.

Tuotekeskeisyys.

Tyypilliset
menetelmät

Ensisijaiset 
ajurit

Osallistuvat 
ihmiset

Soveltamis-
alueet

Budjettisuunnittelu. SWOT-
analyysi. Segmentointi.

Pääomien allokointi.

Hallitus ja toimitusjohtaja.

Arvoketjuanalyysi. 
Ydinosaamiset.

Asiakkaiden odotukset.

Ylin johto ja avainhenkilöt.

Innovaatiot. Sinisen meren 
strategiat. Strategiakartat.

Työntekijöiden arvo.

Koko henkilöstö.

Näkemys. Ekosysteemit. 
Heikot signaalit.

Arvo liiketoiminnan 
ekosysteemissä.

Henkilöstö löyhissä 
organisaatioissa, 
kumppanit, asiakkaat.

Kourallinen kokeneita 
projektipäälliköitä.

Toimitussuuntautuminen.

WBS, ”projektikolmio”. 
PERT & kriittinen polku.

Sertifioidut 
projektiammattilaiset.

Tasapainotetut 
projektinjohtoprosessit.

PMBOK Guide,
APM PM BoK.

Kokonaiset organisaatiot 
kypsyystasoarviointeineen.

Ketteryyden ja innovaation 
tavoittelu. 

Ketterät mallit. 
Salkku- ja ohjelmajohtaminen. 

Virtuaaliset organisaatiot ja 
ketterät (yksilö)kumppanit.

Liiketoimintaekosysteemin 
johtaminen.

Projektijohdon ja yleisjohdon 
yhdistyminen.

Uudesta taloudesta 
IT-kuplan puhkeamiseen.

Asiakaskeskeisyys.

Globalisaatiosta 
finanssikriisiin.

Brändikeskeisyys.

Globaali ympäristötietoisuus 
ja monimuotoisuus.

Arvokeskeisyys.

Pääomainvestoinnit.
 Infrastruktuuriprojektit.

Tuotekehitys.
Muutoshankkeet.

Strategiset transformaatiot.
Monimutkaiset ohjelmat.

Monimuotoinen 
yleisjohto.

1950 - 1985 1985 - 2000 2000- 2015 2015- 

Osittaisina lähteinä: 
Pöysä, E: Näin muuttuu strategia. Talouselämä 39/2006, s. 43.
Tanaka, H: The Changing Landscape of Project Management. Project Perspectives 2011, ss. 10 – 15.

Monet yritykset ovat esimerkiksi oppi-
neet organisoimaan ja johtamaan globaa-
leja toimintojaan nimenomaan hajautettu-
jen projektien ja virtuaalisten projektitiimien 
kautta. Projektitoiminnassa opitun kette-
ryyden avulla kyetään entistä nopeammin 
suuntaamaan uudelleen resurssiallokaati-
oita ja lopulta kokonaisia liiketoimintojakin. 

Liiketoiminnan strategiakäytäntöjen ja 
projektijohtamisen käytäntöjen kehitys-
suuntia karkeina yleistyksinä on hahmo-
teltu kuvassa 1. Sen yhteenvetona voidaan 
todeta mm., että
1. strategiatyön ja projektitoiminnan so-

veltamisalueiden välillä on aina ollut 
vahva yhteys, mutta projektijohtamista 
on alettu soveltaa uusilla alueilla osin 
”jälkijunassa”

2. sekä strategia- että projektijohtamisen 
osallistavuus ja ulospäinsuuntautunei-
suus kehittyvät samalla tavalla

3. strategia-ajurien ja projektitoiminnan 
kehitysajurien välillä on aina ollut suora 
yhteys

4. strategia- ja projektijohtamisen me-
netelmät ovat pitkään olleet toisistaan 
erillisiä, mutta ne lähentyvät toisiaan ja 
tänään projektijohtaminen kehittyy no-
peammin kuin perinteinen liikkeenjohto

Jatkuvaa uudistumista johdetaan yrityk-
sissä yhä useammin strategisina ohjelmina. 
Muiden muassa Kone ja Metso ovat julki-
sestikin jo vuosia kertoneet luottavansa 
strategisen uusiutumisensa läpiviennissä 
ohjelmajohtamisen malleihin.

Ja vielä yksittäiset projektitkin?
Kyllä. Yksittäiset projektit ovat avainase-
massa myös missä tahansa liiketoiminta-
transformaatiossa, toteutetaan uudistu-

mista sitten laajana ohjelmana tai jatkuva-
na innovaatioiden virtana.

Projekti on jo määritelmänsäkin puit-
teissa luonteeltaan ainutlaatuinen ja lä-
hestymistavaltaan suorastaan vallanku-
mouksellinen: projekteissahan keskeisenä 
tavoitteena on nimenomaan siirtyminen 
nykytilasta uudenlaiseen tavoitetilaan!

Mitä saatiin aikaan?
Liiketoimintauudistuksissa korostuu se 
muutenkin ilmeinen asia, ettei yksittäisen 
projektin tuotoksilla ole itseisarvoa. Liike-
toiminnallinen arvo syntyy vasta, kun pro-
jektin tuotoksia käytetään ja alun perin ta-
voitellut hyödyt toteutuvat.

Tuloksellisessa projektitoiminnan johta-
misessa tämä tarkoittaa ainakin kahta ajat-
telutavan muutosta. Ensinnäkin projektisal-
kun tasapainolle tulee asettaa uudenlaisia 
mittareita vanhojen rinnalle. Ennen muuta 
nykyliiketoimintoja ja uusia liiketoimintoja 
kehittävien projektien välinen tasapaino on 
ratkaisevan tärkeää. Toisekseen yksittäis-
ten projektien tuloksellisuutta on mitattava 
tosiasiallisten hyötyjen eli pitkän aikavälin 
vaikuttavuuden kautta. Projektin päätty-
mishetkellä kirjattavan ”loppuraporttiarvi-
oinnin” merkitys on nykyisin suhteettoman 
korostunut.

Nämä johtamis- ja mittaustavat ovat 
monessa projektiorganisaatiossakin uu-
denlaisia eivätkä aina helppoja toteuttaa. 
Juuri tällaisten muutosten toteuttamisen 
vaikeus tekeekin niistä kilpailuedun raken-
tamisen näkökulmasta erityisen tärkeitä.

Asennemuutosta tarvitaan
Projektityön arkipäiväistyessä sen alun pe-
rin vallankumouksellinen luonne on alkanut 
unohtua. Samalla kun projekteista on tullut 

yhä vahvemmin osa perusjohtamisjärjes-
telmiä, on niiden innovatiivisuus ehkä hii-
punut. 

Noustakseen liiketoimintauudistuksissa 
entistä merkityksellisempään rooliin pro-
jektitoiminnan on itsessään kyettävä uu-
siutumaan.

Kaikkien projektitoimintaan osallistuvi-
en on päivitettävä osaamistaan. Jatkossa 
odotukset liittyvät yhä vahvemmin innova-
tiivisuuteen, ketteryyteen, verkostojen joh-
tamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Myös 
toimintamalleja ja työkaluja on kehitettävä. 
Miksi esimerkiksi idea- ja innovaatiojohta-
misen prosessit tai työkalut olisivat erillään 
projektisalkun johtamisprosesseista ja –
työkaluista?

Uutta näkemystä ja asennemuutosta 
tarvitaan sekä yritysjohdossa että projekti-
toiminnoissa.
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Panu Kause
Toimitusjohtaja, Necorpoint Oy
Necorpoint on liiketoimintauudistuksiin 
erikoistunut kehitysyhtiö, joka auttaa 
asiakkaitaan pitkän aikavälin markkina-
näkemyksen rakentamisessa, strategi-
sessa asemoinnissa sekä kehityssalk-
kujen ja -ohjelmien johtamisessa.

Kari Teräsniska
Toimitusjohtaja, Improlity Oy
Improlity on ohjelmistotuoteliike-
toimintaan keskittyvä yhtiö, jonka 
ydintuotteet on suunnattu Projekti- ja 
Innovaatiotoiminnan johtamisen help-
pokäyttöisiksi apuvälineiksi. 



Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palveluiden sekä projektinhallinnan ohjelmistojen toimittaja. Dovre Group -konsernin 

liiketoimintaryhmät ovat Project Personnel, Consulting ja Software. Vuonna 2011 Dovre Group -konsernin liikevaihto oli 73 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti 

konsernissa toimii yli 400 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (tunnus: DOV1V).

Projektihallinnan konsultointi
Korkeatasoisen projektihallinnan tulisi tuottaa johdolle luotettavaa 

ajantasaista informaatiota päätöksentekoon strategisesti tärkeissä 

projekteissa. Autamme vastaamaan kysymyksiin, kuten “Tiedätkö 

mitä projekteja on menossa, mitkä projektit ovat tärkeimmät, ja 

mikä niiden tilanne on?”.

Projektihallinnan välineet
Käytettävän välineen on tuettava projektiliiketoiminnan ja projek-

tinhallinnan prosesseja sekä kehityttävä organisaation osaamisen 

ja työtapojen mukana. Dovre Consulting ratkaisut tuovat uuden, 

yksinkertaisen ja joustavan lähestymistavan projektiliiketoiminnan 

hallintaan. Camako- portaali on web-pohjainen sovellus, joka voidaan 

myös liittää saumattomasti MS Projectiin ja MS Project Serveriin.

Global reach -  
personal touch
Camako Oy on nyt Dovre Consulting Finland. Olemme osa Dovre Group -konsernia 

ja tarjoamme asiakkaillemme entistä laajemman palveluvalikoiman. Palvelumme 

kattavat projektihallinnan henkilöstön, konsultoinnin sekä ohjelmistoratkaisut.



Ihminen on tunnetusti laiska eläin. Laiskuus ei ole itseisarvoisesti positiivinen tai negatiivinen 

asia, se on vähän molempia. Laiskuus motivoi meitä keksimään työkaluja, jotka helpottavat elo-

amme. Toisaalta yritysten toimintamallit rapautuvat usein ajan myötä palvelemaan mukavuu-

denhaluamme.

Hiekan pöllyttämisestä linnan rakentamiseen - 

 Teksti: Ville Wiik

Muutosjohtajan työkalut

Kuva: Aki Latvanne
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ten muutostarpeet vaihtelevat. Siinä missä 
yksi yritys hakee muuttuneessa liiketoimin-
tatilanteessa uutta suuntaa, toisen muu-
toshaasteet liittyvät nykyisen toiminnan 
skaalaamiseen tai hajauttamiseen. Kol-
mannella muutokseen pakottava voima liit-
tyy toiminnallisten asioiden muuttamiseen 
tai tuottavuuden lisäämiseen toimintaa 
tehostamalla. Tässä kirjoituksessa keskityn 
asioihin, jotka ovat yhteisiä kaiken tyyppi-
sille muutosprojekteille.

Yritysten johdossa on viime vuosina ilah-
duttavasti sisäistetty ajatus siitä, että muu-
tos on projekti. Sen seurauksena muutosta 
on usein alettu myös johtaa projektinomai-
sesti. Suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys 
ja tavoitehakuisuus ovat nousseet koros-
tetusti esiin.

Muutosprojektilla on kuitenkin muutamia 
painopistealueita, jotka vaativat enemmän 
tai erityyppistä panostusta kuin useimmat 
perinteiset projektit esimerkiksi tuotekehi-
tysorganisaatiossa.

Etujen ja voittojen uusjako
Murros ja muutos mahdollistavat etujen ja 
voittojen uusjaon. Siksi pelimiehelle muu-
tos on mahdollisuus. Muut puolestaan 
pelkäävät, että pelimies käyttää muutosta 
hyväkseen ja kahmii itselleen etuja. Tämä 
herättää usein epäluuloa ja saa ihmiset 
pohtimaan, ovatko muutoksen ehdottajan 
motiivit ristiriidassa omien henkilökohtais-
ten tavoitteiden kanssa. 

Muutosvastarinta on näin ajatellen ym-
märrettävää ja jopa suotavaa. Muutospro-
jektin ensimmäinen haaste onkin hälventää 
muutokseen osallistuvien epäluuloja.

Yleensä muutosprojekteille ei kannata 
rakentaa minkäänlaisia palkitsemisjärjes-
telmiä, sillä ne lisäävät usein epäluuloa ja 
saavat ihmiset uskomaan, että joku käyttää 
muutosta saavuttaakseen henkilökohtaista 
hyötyä. On pikemminkin kyettävä luomaan 
yhteinen halu kulkea kohti muutosta.

Intohimo on synnytettävä
Muutos ei onnistu, jos ihmiset eivät ym-
märrä sen tarpeellisuutta. Muutosproses-
siin osallistujien on aivan aluksi itse ym-
märrettävä, että muutos on välttämätön. 
Kun ihmiset sisäistävät, miksi muutos on 
tarpeen, he haluavat kuulua muutostiimiin 
ja kokevat keikkuvansa samassa veneessä 
muiden kanssa. Mitä vahvempi tiimilataus, 
sitä vähemmän mielessä kummittelee, että 
joku yrittää muutoksen avulla huiputtaa it-
selleen etuja.

Tehokkain tapa hälventää pelkoa muu-
tosta kohtaan on saada jokainen tunte-
maan, että muutos on itsestä lähtöisin, 
oma idea. Tämä on oleellista muutokseen 
sitouttamisessa. Ihmisiä ei voi pakottaa. On 
luotava olosuhteet, joissa ihmisille syntyy 
omia ajatuksia ja oivalluksia muutoksesta. 

Johdetut simulaatio- ja ryhmätilanteet 
ruokkivat oivaltamista ja kannustavan pa-
lautteen antoa. Omat sormenjäljet projek-
tisuunnitelmassa vahvistavat sitoutumista. 
Sitoutuminen puolestaan lisää innostumis-
ta, ja innostuminen synnyttää parhaimmil-
laan intohimoa.

Sen sijaan, että muutosprojektissa kes-
kitytään murtamaan vastarintaa, on pa-
nostettava toimiin, jotka luovat edellytyk-
set intohimon synnylle.

Seurasin kerran lomamatkallani hiek-
kalinnaa rakentavan miehen järjes-
telmällistä häärimistä. Mies rakensi 

itsensä korkuista hiekkamonumenttia tar-
kasti ja huolellisesti. Hän oli selkeästi val-
mistautunut työhön hyvin jo ennen kuin oli 
päättänyt, minne taideteoksensa pystyttää. 
Työkaluasiat olivat kunnossa, sillä kuppeja 
ja kippoja oli jos jonkin mallisia ja kokoisia. 
Hän oli myös kartoittanut nousuveteen ja 
auringon paisteeseen liittyvät riskitekijät 
ennen rakennuspaikan valitsemista.

Olen seurannut sivusta monia muutos-
projekteja, jotka liittyivät yritysten toimin-
tatapoihin. Valitettavan usein minulle on 
syntynyt mielikuva hiekkalinnan rakenta-
jista, jotka huolettomasti viskovat ämpä-
reittäin hiekkaa ilmaan ja toivovat hiekan 
laskeutuvan ikään kuin itsestään linnan 
muotoon. Pettymys on katkera, kun linnan 
sijaan syntyykin vain valtaisa sekamelska. 

Isommat ämpärit – 
vain lisää pölyä
Pettymyksen hieman väistyttyä peruste-
taan juhlavasti uusi muutosprojekti. Sen 
aikana suunnitellaan uusien ämpäreiden 
käyttöönottoa ja muodostetaan tieteellisiä 
malleja, joilla voidaan ennakoida hiekkapö-
lyn laskeutumista.

Muutosprojektien lopputuloksena ote-
taan usein käyttöön entistä suuremmat 
ämpärit ja lisätään heittäjien määrää. Näin 
ilmaan saatetaan pölyä huomattavasti ai-
empaa enemmän. Pettymys syvenee enti-
sestään, kun linnaa ei vieläkään synny.

Yritysten muutosprojekteissa tarvitaan 
usein voimakas – ja joskus ulkopuolinenkin 
– herätys ennen kuin ollaan valmiita palaa-
maan perusasioiden äärelle. Hiekkalinna 
syntyy vain rakentamalla, hiekkaa pöllyttä-
mällä ei synny koskaan toivottua lopputu-
losta, vaikka kuinka monta kertaa yrittäisi.

Kiltisti perusasioiden ääreen
Muutosprojektin menestystekijöistä luen-
noiminen ja kirjoittaminen ovat keskimäärin 
melkoisen hävettäviä puuhia. Konsulttina 
saa julistaa itsestäänselvyyksiä, eikä ole 
esittää yhtään toimivaa viisastenkiveä. On 
vain nöyränä todettava, että perusasioiden 
ääreen palaaminen ja kurinalainen muu-
tokseen suhtautuminen tarjoavat lähtö-
kohdat onnistuneeseen muutokseen.

Kurinalaisuus onkin yksi merkittävimmis-
tä kulmakivistä niin muutoksessa kuin mis-
sä tahansa tavoitteellisessa toiminnassa. 
Kurinalaisuuden korostaminen koko muu-
tosorganisaatiossa on olennaista kaikissa 
muutostilanteissa. 

Muutosmatkalla ihmiset aina kokeilevat 
rajojaan ja katsovat, voiko sovitut uudet 
tehtävät jättää tekemättä. Organisaation 
on oltava näkyvästi sanansa mittainen ja 
pidettävä kiinni sovituista asioista. Tämä on 
ensiarvoisen tärkeää muutoksen aikana.

Patenttiratkaisuja ei näy
Patenttiratkaisujen löytämistä muutos-
haasteisiin vaikeuttaa myös se, että yritys-

Analyysi Suunnittelu Jalkautus Seuranta

Nykytilan 
tunnistaminen Suunnan valitseminen Muutoksen eläminen

D T F S
Drive Target Focus Social

Intohimon synnyttäminen, Tavoitteen asettaminen, 
Fokuksen pitäminen ja Vuorovaikutustaidot

Muutosprojektin vaiheet
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Mikä on minun 
roolini tavoitteissa?
Yrityksen strategian määrittely ja jalkautus 
ovat mitä suurimmassa määrin muutos-
projekteja. Työntekijöiden keskuudessa 
sanalla ”strategia” on nykyään negatiivinen 
kaiku. Strategia on se johdon reissu Lappiin, 
josta ei koskaan koidu mitään todellista kä-
sin kosketeltavaa.

Yksi strategian jalkauttamisen perisyn-
neistä liittyy siihen, miten tavoitteista ker-
rotaan. Perinteisesti yrityksen henkilöstö 
kerätään auditorioon, jossa käydään pa-
rissa tunnissa läpi kolmekymmentä kalvoa 
yrityksen uudesta ja uljaasta suunnasta. 

Moni yritysjohtaja tuntuu olevan tietä-
mätön tutkimustuloksesta, jonka mukaan 
passiivisesti kuulemalla vastaanotetusta 
tiedosta on kuulijalla tallessa vain kolme 
prosenttia seuraavan kolmen vuorokauden 
kuluttua.

Omakohtainen pohdinta ja suunnitte-
lu motivoivat ihmisiä muutostilanteissa. 
Tavoite saadaan viestittyä tehokkaasti 
vain, jos jokaiselle annetaan mahdollisuus 
miettiä tavoitetta omalta kannaltaan: Mitä 
minulta odotetaan? Miten omat tehtäväni 
liittyvät kokonaisuuteen? 

Jokaisen on myös tarkasteltava, miltä 
koko muutostilanne näyttää. Näin tavoit-
teet järjestyvät hierarkiaksi ja tavoitteiden 
ja tehtävien verkoksi. Jokaisen muutokseen 
osallistuvan on kyettävä hahmottamaan 
tavoitteet sekä makro- että mikrotasolla. 
Oma sitoutuminen voimistuu, kun näkee 
kaikkien osallistuvan aktiivisesti muutok-
seen.

Tavoitteiden sisäistämisellä ja oman 
roolin tunnistamisella on myös toinen posi-
tiivinen vaikutus. Pelkkä passiivinen tiedot-
taminen tavoitteista johtaa tilanteeseen, 
jossa jokaisella on oma henkilökohtainen 
käsitys muutoksesta. Kun kaikki saavat 
osallistua välitavoitteiden ja tehtävi-
en suunnitteluun, syntyy yhteinen 
ymmärrys siitä, mihin muutok-
sella oikeasti pyritään. Näin var-
mistetaan, että kaikki kulkevat 
kohti samaa tavoitetta.

Fokusta ei saa kadottaa
Fokus koostuu kahdesta tekijästä: 
taidosta tunnistaa olennainen ja ha-
lusta keskittyä olennaiseen. Molemmat 
ovat tärkeitä, sillä jos toinen on nolla, 
on tulokin nolla. Muutostilanteessa on 
tärkeää hahmottaa, mikä on tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta olennaista. Lisäksi 
on osattava ja haluttava pitäytyä olennai-
sissa asioissa.

Meillä kaikilla on taipumus käpertyä 
omalle mukavuusalueellemme. Priorisoim-
me päivittäisissä töissämme korkeimmalle 
tehtävät, joilla on kiire ja jotka ovat tuttuja 
ja turvallisia. Jokaisessa muutosprojektissa 
tulee vastaan tilanne, jossa ihmiset kerto-
vat, etteivät ole ehtineet hoitaa muutok-
seen liittyviä tehtäviään. Muutoksen fokus 
on kadonnut.

Muutosprojektin ohjaamisen sykliä mita-

taan tunneissa. Jos palautetta fokuksen ka-
toamisesta ei tule välittömästi, muutoksen 
eteneminen hidastuu silmänräpäyksessä. 

Usein johdon sitoutuminen tarkoittaa 
itse asiassa sitä, että ylin johto muiden teh-
täviensä ohessa metsästää karkuun pyr-
kiviä alaisiaan varmistaakseen, että asiat 
todellakin etenevät. Muutoksen onnistu-
minen ei saa olla kiinni siitä, että johdolla 
oletetaan olevan Supermiehen nopeus, 
Batmanin viekkaus ja Hämähäkkimiehen 
ketteryys.

Maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle
Muutostilanteessa on uskallettava antaa 
ihmisten jalostaa muutoksen tavoitteita 
ja keinoja. Suurten linjojen on toki oltava 
selvillä, mutta johdon pitää myös olla val-
mis heittäytymään avoimin mielin mukaan 
pohdintoihin. Samalla on ymmärrettävä, 
että uusien tavoitteiden hyväksyminen ja 
omaksuminen vie aikaa. Siksi on tärkeää 
kuunnella, olla haastettuna ja myös haas-
taa esiin nousevia ajatuksia. Muutokseen 
liittyy paljon tunteita, ja siksi kaiken kom-
munikaation on oltava avointa ja tosiasioi-
hin perustuvaa.

Muutosprojektien haasteisiin on olemas-
sa monia hyviä menetelmiä. Menetelmien 
painotukset vaihtelevat, mutta monissa 
perusasiat pysyvät muuttumattomina. Yk-
sinkertaisimmillaan muutoksessa pääsee 
pitkälle jo maalaisjärjen ja konkreettisen 
lähestymistavan avulla. KISS-menetelmä 
pätee myös muutosasioihin.

Muutosprojektiin valmistautujan muistilista:
- Perustele muutokseen pakottava syy.
- Kerro tavoite ja toista sitä usein.
- Anna ihmisille mahdollisuus sisäistää 

tavoite ja oma roolinsa muutoksessa.
- Anna ihmisille tilaa oivaltamiseen.
- Tue kokonaistilanteen hahmottamis-

ta. Näin tavoitteet ja tehtävät yhdis-
tyvät.

- Pidä muutosprosessi läpinäkyvänä, 
niin eteneminen kuin seurantakin.

- Anna välitöntä palautetta, oli se sit-
ten korjaavaa, ohjaavaa tai kannus-
tavaa.

- Luo tarvittava osaamistaso, myös 
muutosjohtamiseen.

- Muista, että muutoksen hyödyt saa-
vutetaan maaliin pääsemällä!

Ville Wiik
Toimitusjohtaja ja muutosvalmentaja
PragmatIQ Oy
www.pragmatiq.fi 

Focus = Taito erottaa olennaiset epäolennaisista
Halu toteuttaa olennaisia

*

Kun toinen tekijä on nolla, on tulokin nolla.

Kuva: Salla Wiik32



Projektitoiminnan johtamiseen 
ja kehittämiseen

HUOM! TARJOLLA PALVELUITA JA TUOTTEITA

Projektitoiminnan kuumat linkit –
osiossa mukana olevat yritykset:

- Aalto University 
- AEL Oy
- Dovre Group
- Expericon Oy
- FCG Finnish Consulting Group Oy
- Improlity Oy
- Marsh Oy
- Microsoft Oy
- Sirius 
- StarBrix International Oy
- Suomen Projekti-Instituutti Oy
- Talent Partners Oy
- Tieturi Oy
- Webropol

Koulutus ja valmennus:
- Aalto University /

Professional Development 
- AEL Oy
- Edutech Tampereen teknillinen yliopisto
- Tieturi Oy

Suunnittelu, konsultointi ja 
kehittämispalvelut:

- Talent Partners Oy

Projektipäällikkövuokraus, 
ulkoistettu projektitoimisto:

- 

Arviointipalvelut
- 

Ohjelmistojen arviointi ja 
valintakonsultointi:

- 

Ohjelmistot ja niiden 
käyttöönottopalvelut:

- Epicor Software Finland Oy
- Improlity Oy
- StarBrix International Oy
- Thinking Business Group
- Webropol

Ohjelmistokoulutus:
- 

Projektinjohtopalvelut ja 
projektinjohtourakointi

- 

Riskienhallinta ja vakuuttaminen:
- Aon Finland Oy
- Marsh Oy

Palveluntarjoajat hakemistossa mukana olevat yritykset:

PRY yhdessä jäsenyritysten kanssa tarjoaa kaiken tiedon ja taidon, mitä projektikulttuurin-, johtami-
sen- ja projektitoiminnan kehittämiseen tarvitaan. Kotisivuiltamme www.pry.fi  löytyy tarkemmat tiedot. 
Alla on listaus kaikista Palveluntarjoajat hakemistossa olevista yrityksistä.

PRY ja sen jäsenenä olevat, projektitoimintaan palveluja ja tuotteita 
tarjoavat, yritykset ja organisaatiot tiivistävät yhteistyötä. Suurin osa 
avainyrityksistä on jo nyt mukana ja jatkossa uskomme Palveluntarjoajat 
-hakemistostamme löytyvän kaikki merkittävät tarjoajat.

Tutustu kotisivuillamme osoitteessa www.pry.fi /palveluntarjoajat 
tarkemmin alan tarjontaan! 

Jos haluat liittyä avainyritysten joukkoon, ota yhteys Katja Stenroos, 
gsm 040 500 5544, katja.stenroos@pry.fi 
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Kansainvälisessä liiketoiminnassa kaikki aktiviteetit, joita tarvitaan tavaroiden ja palvelu-
jen luomiseen, kuljettamiseen ja myymiseen tapahtuvat yli kansallisten rajojen. Se vaatii 
huomattavia muutoksia kotimarkkinoiden toimintamalleihin ja rautaista ammattitaitoa 
johtamisessa.

Kansainvälisen projektiliik
johtaminen on vaativaa

Projekteilla johtaminen

Epäsuora vienti
Suora vienti

Johtourakointi
Lisensointi

FrancisingFrancising
Joint Ventureoiiint Venture

Avaimet käteenAvaiiimet kkääteen
Suora investointiSuoro a ninvest

Tytäryhtiö
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ketoiminnan 

Teksti: Osmo Härkönen

Kansainvälisen liiketoiminnan kohdemaissa joudutaan kiin-
nittämään huomiota teknisen osaamisen lisäksi ainakin 
seuraaviin osa-alueisiin: lakijärjestelmä, poliittinen järjes-

telmä, talouspolitiikka, kieli, kirjanpitostandardit, työ- ja ympäris-
tölainsäädäntö, paikallinen elintaso, kulttuuri ja liiketavat, valuut-
takurssit, tariffi  t, tuonti- ja vientisäännökset, ilmasto ja paikallinen 
koulutustaso. Siirryttäessä maasta toiseen kukin näistä seikoista 
aiheuttaa huomattavia muutoksia siihen toimintamalliin, millä pär-
jätään kotimarkkinoilla. 

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisessa korostuu sidosryh-
mien hallinta. Kansainvälistä liiketoimintaa ei voi harjoittaa menes-
tyksellisesti, jos ei osaa hallita toimitusketjuun liittyviä sidosryhmiä. 

Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa koko ajan
Kansainvälinen liiketoiminta on kasvanut viime vuosina useista 
eri syistä: teknologia on kehittynyt erityisesti kommunikaation ja 
logistiikan alueilla, hallitukset ovat vähentäneet kansainvälisen 
kaupan esteitä, kansainväliset järjestöt pyrkivät kaikin tavoin hel-
pottamaan kansainvälistä liiketoimintaa, kuluttajat ovat tietoisia 
ulkomaisista tavaroista ja palveluista ja tahtovat ostaa niitä, kil-
pailu on kansainvälistynyt, talousmahtien poliittiset suhteet ovat 
parantuneet, maat tekevät enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja 
on syntynyt paljon yhteistyösopimuksia. 

Pelinsäännöt ovat tulleet selvemmiksi, mutta samanaikaisesti 
on käynyt välttämättömäksi eri osapuolten ja heidän toiminta-
periaatteidensa ymmärtäminen. On tärkeää ymmärtää, miten ja 
millaista lisäarvoa kukin osapuoli toimitusketjussa tuottaa eri si-
dosryhmille.

Kansainvälistymisen monet muodot ja asteet
Kansainvälistyä voi monella eri tavoin. Kansainvälisille markkinoille 
voi tulla Internetin kautta, viemällä tavaroita ulkomaille, myöntä-
mällä lisenssioikeuksia ulkomaisille valmistajille, kansainvälisten 
edustajien avulla, kansainvälisten jakelukanavien kautta, strate-
gisten allianssien kautta, muodostamalla Joint Ventureita, avaa-
malla ulkomaille omia myyntipisteitä tai aloittamalla valmistustoi-
minnan ulkomailla.

Kuva 1. Kansainvälistymisen asteet

Kuva: Aki Latvanne
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Riippuen kunkin tavan vaikeusasteesta ja pysyvyy-
destä voidaan puhua yrityksen kansainvälistymisas-
teesta esim. seuraavanlaisen asteikon mukaan:

1. Epäsuora vienti tai lisensointi
2. Suora vienti paikallisen jakeluverkon kautta
3. Oma paikallaolo ulkomailla 
4. Kotimainen valmistus ja ulkomainen kokoonpano
5. Ulkomainen valmistus

Toiminnan kansainvälistymisaste määrittelee sidos-
ryhmät, jotka osallistuvat päivittäisen liiketoiminnan 
hoitoon ja yleensä kansainvälistymisen edellytyksenä 
olevien investointien kannattavuuteen.

Ympäristön vaateet korostuvat
Kuten kansainvälistä liiketoimintaa yleensäkin, myös 
kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoitetaan yhä 
haastavammissa ympäristöissä. Projekteja toteutta-
vat useat eri toimijat, joilla on erilainen sosiokulttuuri-
nen tausta sekä eriävät intressit ja tavoitteet. 

Kansainväliset projektit ovat erityisen alttiita ul-
koisten sidosryhmien, kuten paikallisten yhteisöjen, 
paikallisten asukkaiden, maanomistajien, ympäristö-
järjestöjen, viranomaisten ja paikallishallinnon esittä-
mille vaateille. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan 
onnistuminen riippuu paljolti siitä, miten projektien ja 
niiden ulkoisten ympäristöjen väliset suhteet hoide-
taan. Kansainvälistä projektiliiketoimintaa ohjaavat 
yhä enenevässä määrin luonnon ja sosiaalisen ympä-
ristön asettamat vaatimukset, mikä korostaa ulkoisten 
sidosryhmien hallinnan strategista tärkeyttä projektien 
johtamisessa. 

Kansainväliset projektit voidaan luokitella esim. 
seuraavasti:

- Kotimaassa tehtävät projektit ulkomaalaisille 
asiakkaille

- Kotimaassa tehtävät projektit käyttäen ulko-
maalaisia urakoitsijoita

- Itselle ulkomailla tehtävät projektit
- Projektien toteuttaminen ulkomailla paikallisille 

asiakkaille
- Projektien toteuttaminen ulkomailla kolmansista 

maista tuleville tilaajille
- Projektien toteuttaminen monikansallisina Joint 

Ventureina
Projektit ovat sitä komplisoidumpia mitä useampia 

osapuolia niihin osallistuu. Selkeä ja systemaattinen 
kommunikointi eri osapuolten välillä on avainkysymys. 
Useimmiten pääsyy kansainvälisten projektien epäon-
nistumiselle on jonkin asteinen väärinymmärrys osa-
puolten välillä. Kommunikointi ei ole sujunut.

Kommunikointitaidot ovat johdon
tärkein osaamisalue
Kansainvälisessä projektiliiketoiminnassa usein vähek-
sytään kommunikaation merkitystä. Ei vakavasti pon-
nistella niiden esteiden poistamiseksi, jotka vaikeut-
tavat projektin kansainvälisten osapuolten avointa 
kommunikointia keskenään.

Toimistojen välisessä ja kansainvälisessä kommu-
nikaatiossa on tärkeää, että projektipäällikkö kykenee 
poistamaan tai ainakin minimoimaan projektin sisäi-
sen siiloutumisen. Kun sitä auttamatta välistä syntyy, 
on sen negatiivisia vaikutuksia projektille koetettava 
poistaa niin paljon kuin mahdollista. Kansainvälisissä 
hankkeissa siiloja syntyy monista eri syistä. Tyypillisiä 
syitä ovat:
- Nurkkakuntaisuus, missä yksi tai useampi osapuoli 

alkaa puolustaa asemiaan pitääkseen jonkin tärke-
än työn tai oikeuden itsellään.

- Vieraiden pelko, missä yksi tai useampi osapuoli ei 
luota toisiin osapuoliin ja siksi yrittää hylkiä tai olla 
ottamatta huomioon heidän mielipiteitään.

- Ammatillinen epäluottamus, missä henkilöt jossain 
osassa projektiorganisaatiota eivät luota toisessa 
organisaation osassa olevien henkilöiden taitota-
soon, kokemuspohjaan eikä motivaatioon. He pel-
käävät, että tämä osapuoli uhanalaistaa projektin 
tavoitteiden saavuttamisen.

- Kieli ja kulttuuri, missä henkilöt jossain projektior-
ganisaation osassa eivät yksinkertaisesti ymmärrä, 
mitä muut yrittävät heille kertoa. He eivät ymmärrä, 
kuinka muut työskentelevät ja ovat lisäksi halutto-
mia toisen osapuolen erilaisuuden ymmärtämiseen.

- Valta, missä osa projektihenkilöstöä tarrautuu val-
taan ja seuraa ”tieto on valtaa” periaatetta pitäen 
oleellisen tiedon itsellään ja samalla vahingoittaen 
koko projektia.
Yleensä tällä alueella puhutaan kulttuurisista erois-

ta, jotka liittyvät epävarmuuden sietokykyyn (uncer-
tainty avoidance), epätasa-arvoisuuteen (power dis-
tance), yksilöllisyyteen (individualism), aikakäsitykseen 
(role of time), tarkkuuskäsitykseen (consideration of 
detail) ja sukupuolten tasavertaisuuteen (masculinity).

Selkeä strategia helpottaa johtamista
Kansainvälistä projektiliiketoimintaa on helpompi joh-
taa, jos selkänojana on selkeä strategia. Johtaminen 
perustuu muun muassa yrityksen yleiseen strategiaan, 
johtamistapaan, projektisalkkuun, yrityksen osaami-
seen ja resursseihin sekä toimintaympäristöjen eri-
tyispiirteisiin. Tämä edellyttää projektisalkun hallintaa, 
jossa projekteja arvioidaan ja vertaillaan keskenään 
strategian toteutumisen kannalta.

Asiakkaat, alihankkijat ja muut sidosryhmät ovat 
myös oleellisia tekijöitä strategisia valintoja tehtäessä. 
Kohdealuevalinnat merkitsevät muun muassa päätök-
siä globaalista, alueellisesta ja paikallisesta toiminnas-
ta sekä asemoitumista asiakkaalle lisäarvoa tuovassa 
arvoketjussa. Resurssien hyödyntämisessä projektitoi-
mittajat voivat painottaa joko oman osaamisen teho-
kasta käyttöä ja kehittämistä tai taidokasta alihankin-
taverkoston hallintaa.

Artto, Martinsuo ja Kujala määrittelevät kirjassaan 
Projektiliiketoiminta ansaintalogiikan. Sen selkeämmin 
sitä tuskin saattaa sanoa, kuten oheisesta lainaukses-
ta käy ilmi.

Tarvitaan kovan luokan 
projektipäälliköitä
Yleensä varsinkin henkilöstöhallinnon ja business 
kontrollin parissa työskentelevä henkilöstö kadehtii 
projektipäälliköitä, jotka työskentelevät kansainväli-
sissä projekteissa. Kenties hyvien palkkaetujen takia – 
pääsevät matkustelemaan hyvällä palkalla.

Projektihenkilöstön kanssa keskustellessa saa sen 
vaikutelman, että jokainen projektipäällikkö haluaa 
johtaa kansainvälisiä projekteja. Halu tuntuu perus-
tuvan mielikuvaan, että silloin pääsee eksoottiseen 
ympäristöön, nauttimaan hyvistä ruuista ja mielenkiin-
toisten ihmisten seurasta, asumaan viiden tähden ho-
telleihin ja matkustamaan business- tai ykkösluokassa 
ympäri maailman. Totta kai osa näistä haavekuvista 
voi olla tottakin, mutta hyvin usein käy niin, että pää-
dytään jonnekin viidakkoon moskiittojen syötäväksi, 
syömään kanaa ja riisiä päivästä toiseen. Vastapelu-
reiksi saadaan omaa asiaansa ajava tilaajan edustaja 
ja alati palveluja ilmaiseksi kaipaavat paikallisviran-
omaiset sekä hanketta vastustava paikallisyhteisö. 

Yleensä raskaat huvit vaativat myös paljon työtä ja 
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”Liiketoimintamalli tarkoittaa ansaintalogiikkaa, jolla yritys(tai yksikkö) tavoittelee mahdollisimman hyvää 
tulosta. Projektiliiketoiminnassa ansaintalogiikka voi perustua resurssien, tuotteiden tai ratkaisujen myyn-
tiin. 

Resurssien myynnissä projektitoimittaja ei ota vastuuta tuotteesta, vaan ainoastaan tarjoaa asiakkaan 
käyttöön resursseja projektimuotoisesti. 

Tuotteisiin perustuvassa myynnissä vastuu tuotteen teknisen määrittelyn mukaisesta projektin toteutta-
misesta on projektitoimittajalla, jonka kannattaa paketoida osaamistaan tuotteenomaisiksi kokonaisuuk-
siksi. 

Ratkaisujen myynnissä projektitoimittaja vastaa koko projektista sopimuksen ja siinä kuvattujen suoritus-
kyky- ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. 

Eräs ansaintalogiikan kysymys liittyy siihen, miten yrityksessä suhtaudutaan projektiliiketoiminnan osana 
tai rinnalla toteutettavaan palveluliiketoimintaan. Strategian sisältö säätelee sitä, millä tavoin yritys luo ja 
itse saavuttaa lisäarvoa toteuttamassaan liiketoiminnassa. 

Projektitoimittaja voi tavoittelemassaan asemassa ja valitsemallaan liiketoimintamallilla kilpailla kus-
tannusjohtajuuden, erilaistumisen tai keskittymisen keinoin. Kustannusjohtajuuden strategiassa etsitään 
tehostusta ja säästöjä kaikilla alueilla. Hintakilpailu on projektiliiketoiminnassakin yleistä, ja jos palvelut ja 
tuotteet ovat samanlaisia, kustannusjohtajat pärjäävät hyvin. 

Erilaistumisen strategiassa keskitytään tarjoamaan asiakkaille jotain ainutkertaista, esimerkiksi ainutlaa-
tuista teknologiaa, tuote- ja palveluominaisuuksia, toteutustapoja tai jakelukanavaa.

Keskittymisen strategiassa voidaan toteuttaa kustannusjohtajuutta tai erilaistumista jollain rajatulla mark-
kinalla tai asiakasryhmässä. 

Strategian suunta koskee sitä, kuinka merkittävää ja minkälaista muutosta strategia merkitsee liiketoi-
minnassa. Tyypillisimmät strategiat tavoittelevat kasvua tai kannattavuutta. Kasvu voi merkitä uusien 
resurssien hankintaa, voimakasta innovaatiotoimintaa, yritysostoja ja uudelleenjärjestelyjä. Se on etenkin 
nopealiikkeisessä, kehittyvässä toimintaympäristössä houkuttava strateginen suunta. 

Kannattavuusstrategia keskittyy varmistamaan, että nykyisillä resursseilla saataisiin parempia tuloksia. 
Kannattavuusstrategiaan liittyy usein tehostamista ja rationalisointia, jopa karsintaa, jatkuvaa parantelua 
ja toiminnan uudelleenjärjestelyä.”

osaamista. Siksi kansainvälisten projektien päälliköiltä 
ja muulta henkilöstöltä vaaditaan valtavasti enemmän 
osaamista kuin pelkästään kotimarkkinoilla toimivilta 
kollegoilta. 

Kaikkein lahjakkaimmillakaan kotimarkkinoilla toimi-
villa projektipäälliköillä ei ole sitä pätevyyttä, jota tar-
vitaan kansainvälisissä projekteissa, joissa henkilöstö 
tulee eri kulttuureista ja puhuu useita eri äidinkieliä, 
joissa toimitaan eri maantieteellisillä ja aikavyöhyk-
keillä ja joissa vallitsee erilaiset liiketavat ja toiminta-
kulttuuri. Projektipäälliköiden pätevyysvaatimuksia 
ovat laatineet monet alan järjestöt ja organisaatiot 
ja vaatimuslistat ovat yleensä pitkiä – projektipäälli-
köiden tulisi olla ihmemiehiä. Haluaisin kuitenkin omiin 
kokemuksiini pohjautuen lisätä pitkään listaan muu-
taman rivin. Ainakin itselleni olisi seuraavista taidoista 
ollut käyttöä kansainvälisissä projekteissa toimiessani:
- Projektien aloituksen ja suunnittelun sopeuttami-

nen erilaisiin kulttuureihin, työtapoihin ja kieliin 
- Kustannusarvioiden tulkitseminen ja muokkaus ot-

tamaan huomioon kulttuuripiirteet ja preferenssit
- Ulkomaisten kollegoiden ja alaisten hienovaraisten 

merkkien huomaaminen, joilla he koettavat kertoa 
suunnitelmien tai lähestymistapojen sopimatto-
muudesta 

- Projektihenkilöstön siiloutumisen estäminen ja vai-
keiden yli rajojen menevien ongelmien nopea tun-
nustaminen ja ratkaiseminen

- Eri kulttuurien välisen yhteistyön ja paikallisen 
omistajuuden varmistaminen tukien osanottaji-
en ylpeyttä (kasvot) ja asiaan omistautuneisuutta 
(omanarvontunne)

- Kulttuurisesti sellaisten kysymysten laatiminen, että 
ne rohkaisevat ulkomaisia kollegoita ja alaisia in-

formoimaan riskeistä, viiveistä ja muista huonoista 
uutisista

- Sellaisen raportointijärjestelmän luominen ja yllä-
pitäminen, jolla varmistetaan yhteinen, luotettava 
kuva projektin tilanteesta ja vaatimuksista koti-
maisten ja ulkomaisten kollegoiden kesken

- Hyvien ja avointen suhteiden rakentaminen ja yllä-
pito koti- ja ulkomaisten projektiin kuuluvien henki-
löiden ja sidosryhmien kanssa. 

Osmo Härkönen
DI, HTKK 74
Vice President, Group Quality
Wärtsilä OyAb

Karlos Artto, Miia Martinsuo, Jaakko Kujala, Projektiliiketoiminta, 
2.painos, 2008, WSOY, Helsinki (ISBN 978-952-92-8534-1)
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Julkisen hallinnon IT-toiminnan ongelmat ovat nousseet toistuvasti esiin julki-

suudessa eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnöissä ja Valtiontalouden 

tarkastusviraston kertomuksissa. Hankkeiden aikataulut ovat pitkittyneet ja 

budjetit ylittyneet eikä tietojärjestelmillä ole saatu aikaan toivottuja kustan-

nussäästöjä.

Kuva: Jyry Louhisto
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Tietojärjestelmien yhteentoimimatto-
muus haittaa hankkeiden toteutusta 
ja julkisen hallinnon tuottavuuden 

kasvua. Julkisessa hallinnossa on päällek-
käisiä IT-hankkeita eikä niiden synergiaetu-
ja ole pystytty hyödyntämään. Yhteistä 
ohjausmallia ei ole, vaan rahoitus on moni-
kanavaista ja lyhytjänteistä.

Ohjelmat ja strategiat 
IT-hankkeiden pohjana
Julkisen hallinnon IT-toiminnan kehittämis-
tä on pyritty ohjaamaan erilaisilla poliittisilla 
ohjelmilla ja strategioilla viimeisen 10 vuo-
den aikana. Pääministeri Paavo Lipposen II 
hallituksen aikana vuonna 2001 tuotettiin 
suunnitelma sähköisen asioinnin toimin-
taohjelmaksi vuosille 2002–2003. Tämän 
jälkeen julkisessa hallinnossa on tuotettu 
useita eri suunnitelmia ja strategioita jul-

kisen hallinnon tietohallinnon kehittämis-
hankkeiden ohjaamiseksi. Tällainen infor-
maatio-ohjaus ei ole kuitenkaan tuottanut 
näkyviä tuloksia, vaan suunnitelmasta ja 
strategiasta toiseen esitetään samanlaisia 
tavoitteita ja toimintaympäristöön liittyviä 
haasteita. 

Kun suunnitelmia ja strategioita lukee 
jälkikäteen, kaikille näyttää olevan selvää, 
mitä pitäisi kehittää.  Sen sijaan ei ole pai-
nokkaasti esitetty, kuinka muutokset ja 
tavoitteiden toimeenpano saadaan toteu-
tettua hallitusti ohjattuna ja kokonaista-
loudellisesti edullisesti. 

Toimintamallissa on useita ongelmia oh-
jelma- ja hankejohtamisen näkökulmasta. 
Strategiat ja suunnitelmat on laadittu ylä-
tasolla, jolloin tarvenäkökulma tavoitteille 
on jäänyt operatiivisesta toiminnasta liian 
kauaksi. Suomen valtion päästrategian 
asiakirjana voidaan pitää kunkin hallituksen 
poliittista ohjelmaa, joka virkamieskunnan 
pitäisi panna toimeen. Tätä ei ole kuiten-
kaan tunnistettu, vaan strategioita tehdään 
toistensa päälle, mutta toimeenpanon 
suunnittelulle ja toteutukselle ei löydy re-
sursseja. 

Strategioissa ja suunnitelmissa on 
yleensä useita kymmeniä tavoitteita, jotka 
on hajautettu toteutettavaksi eri ministe-
riöiden ja virastojen vastuulle. Aina tavoit-
teiden toteutumista ei ole edes vastuutettu 
eikä niiden toteutumista seurata. Tavoittei-
ta on asetettu ilman, että samalla on selvi-
tetty taloudellisia edellytyksiä tai resursseja 
niiden saavuttamiseksi.

Julkisen hallinnon IT-toiminnan kehittä-
mistä koskevista suunnitelmista on perin-
teisesti tullut massiivisia ohjelmajulistuksia, 
joiden pohja operatiivisen tason toiminnal-
le on erittäin heikko. Tavoitteet on hyväk-
sytetty valtioneuvostossa, minkä jälkeen 
ne lähtevät valumaan alemmalle tasolle 
ministeriöiden ja virastojen strategioihin, 
toiminta- ja taloussuunnitelmiin, rahoitus-
ohjelmiksi ja hankkeiksi, jos taloudellisia 

ja henkilöresursseja on olemassa. Ja liian 
usein suunnitelmat lähtevät toteutukseen, 
vaikkei niitä resursseja olisikaan. 

Valmistelutyö on myös hidasta. Monesti 
aika ajaa tavoitteiden ohi, kun suunnittelu 
esimerkiksi yhteisistä palveluista kestää lii-
an kauan.

Ongelmista ratkaisuihin
Julkisen hallinnon IT-hankkeiden suurin 

ongelma on omistajuuden puute. Hankkeil-
ta puuttuu selkeät ohjaus- ja vastuusuh-
teet eikä kaikkia sidoksia eri toimintoihin ole 
tunnistettu. Usein hankkeita käynnistetään 
päätöksellä, jossa on saneltu toteutuksen 
sisältö viimeistä piirtoa myöten ennen min-
käänlaista esiselvitystä kehitettävän tieto-
järjestelmän tarpeellisuudesta ja sidokses-
ta toimintaympäristöön. 

Myös lainsäädäntö voi asettaa vaati-
muksia IT-hankkeen toteutukselle. Näissä 
tilanteissa IT-hanketta toteutetaan tek-
niikka edellä, jolloin toiminnan tarpeita ei 
kartoiteta riittävästi. Lopputuloksena on 
puihin mennyt hanke, koska tietojärjestel-
mä ei palvele käyttötarkoitustaan. Tällaisia 
hankkeita on ollut erityisesti terveyden-
huollossa sekä valtionhallinnon keskittäes-
sä tietojärjestelmäpalveluitaan. 

IT-hankkeiden tulisi olla selkeästi sidok-
sissa toiminnan kehittämisen strategiaan 
sekä sen perusteella toimialan ja organi-
saation kokonaisarkkitehtuuriin. Hankkei-
den tulisi olla toimintalähtöisiä, mikä näkyy 
hankkeen toteutuksessa melko pitkälle 
teknologiasta riippumattomana kehittä-
mistyönä, kunnes järjestelmän hankintaa 
aletaan konkreettisesti valmistella. 

Siiloutunut hallinto 
IT-hankkeiden koetinkivi
Erityisesti valtionhallinnossa kehittäminen 
on siiloutunut eri hallinnonaloille, joiden vä-
linen viestintä kehittämistoimista on usein 
heikkoa. Samoja asioita tehdään eri hallin-
nonaloilla päällekkäin ja julkiseen hallintoon 

Kuvio 1. Suunnittelujärjestelmän ongelmat
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muodostuu kilpailevia ratkaisuja. Kunnissa puolestaan 
toteutetaan hankkeita tarkkojen kuntarajojen sanele-
mana. Niitä voitaisiin toteuttaa kuntien yhteistyönä, 
jolloin myös tietojärjestelmien yhteentoimivuus tur-
vattaisiin. 

Suunnitteilla oleva kuntarakenneuudistus on ko-
etinkivi koko julkiselle hallinnolle erilaisissa kuntien 
yhdistymishankkeissa. Kuntien yhdistyessä tietojär-
jestelmät pitää pääosin uusia, jotta yhdistyneen kun-
tahallinnon tietojärjestelmät olisivat yhteentoimivia.  
Kuntarakenneuudistuksen toteuttaminen edellyttää 
kuntien IT-hankkeiden toimintamallien uudistusta sekä 
kokonaisarkkitehtuurin haltuunottoa, jotta IT-hank-
keet voidaan priorisoida tehokkaasti toteutettaviin 
kokonaisuuksiin. Aika näyttää, kuinka moni IT-hanke 
ajautuu karille rakenneuudistuksen kiireisessä aika-
taulussa. Suurin riski kuntarakenteen uudistamishank-
keissa on ennalta asetetut aikataulut, jotka eivät vält-
tämättä tue taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevien 
hankkeiden toteuttamista. Kehittämiseen vaaditaan 
malttia, suunnitelmallisuutta ja riskienhallintakykyä. 

Syyskuussa 2011 voimaan tullut julkisen hallinnon 
tietohallinnon ohjauksesta annettu laki mahdollistaa 
kuntarakenneuudistukselle jäntevän IT-toiminnan 
kehittämisen pohjan. Se kuitenkin edellyttää koor-
dinoitua asetuksen tasoista säädösvalmistelua, jolla 
varmistetaan kuntien eri toimialojen tietojärjestelmien 
yhteentoimivuus.

Julkisen hallinnon tietohallinto 
- majakka vai perävaunu
Julkisessa hallinnossa monet kehittämishankkeet ovat 
lähtöisin IT-vetoisista kehittämisaihioista. Tietohallin-
non rooli on monissa julkisen hallinnon organisaatiois-
sa epäselvä. Yksittäisissä IT-hankkeissa voi olla epä-
selvää, kenen vastuulla asioiden eteenpäin vieminen 
on. Hankkeissa on usein kolme osapuolta – IT-toimit-
taja, organisaation tietohallinto ja toimiala loppuasi-
akkaana. Jokaisella julkisen hallinnon organisaatiolla 
tulisi olla olemassa vastuukartta, josta voitaisiin todeta 

kunkin osapuolen vastuut organisaation sisällä. 
Tietohallinnon roolin kirkastaminen toiminnan ke-

hittämisen luotsiksi olisi monesti paikallaan, mutta tie-
tohallinto ei voi olla kehittämistoiminnan veturi, vaan 
pikemminkin perävaunu, jossa työkalut onnistunee-
seen kehittämiseen ovat tarjolla. Tietohallinnon tehtä-
vänä on huolehtia organisaation tavoitteiden toteut-
tamisesta tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Monesti julkisen hallinnon IT-hankkeissa eri osa-
puolien välillä on vaikea löytää yhteistä kieltä ja toi-
mintamalleja. Usein viestintä hankkeen sisällä paranee 
vasta hankkeen toteutukseen liittyvän kriisin myötä. 
Kuitenkin tuolloin hankkeet ovat edenneet niin pitkälle, 
että vahinko on päässyt syntymään ja eri osapuolien 
näkemykset ja tavoitteet ovat erkaantuneet toisista. 
Hankkeissa pitääkin olla selkeä viestintäsuunnitelma, 
aktiivista viestintää eri osapuolien välillä sekä käytän-
teet, joilla viestintäongelmat on ratkaistavissa. 

Julkisen hallinnon IT-hankkeissa asiakkaan vastuu-
henkilönä ei ole IT-alan ammattilainen, vaan jonkin 
toimialan asiantuntija, jolla ei ole kokemusta ja osaa-
mista IT-hankkeiden vetämisestä. Tällainen henkilö 
tarvitsee avukseen IT-hankkeiden hallinnan asian-
tuntijan, joka hoitaa operatiivisen hanketoiminnan ja 
juoksevat hankehallinnon asiat ja pitää hankekokonai-
suuden kasassa.

Alueellisilla hankkeilla valtakunnallisia 
ratkaisuja – mission impossible
Valtionhallinnossa on ollut vuosikausia ajatuksena, 
että erilaisilla kehittämisohjelmilla ja niihin sidotuilla 
valtion avustuksilla voitaisiin toteuttaa valtakunnalli-
sesti vaikuttavia IT-hankkeita. Ohjelmissa määrärahat 
pirstaloidaan muutaman sadan tuhannen euron hank-
keiksi yhden kunnan, kuntayhtymän tai maakunnan to-
teutettaviksi. Samalla asetetaan tavoitteeksi, että täl-
laisesta pienestä hankkeesta syntyy valtakunnallisesti 
levitettäviä tuloksia. Ajatus on mahdoton. 

Yhden kunnan IT-hanke toteutetaan kunnan omien 
tarpeiden ja rakenteiden näkökulmasta. Yhdellä kun-
nalla tai maakunnalla ei ole voimavaroja viedä hank-
keittensa tuloksia valtakunnalliseen levitykseen. Usein 
kysymys on myös rahasta. Valtionavustuksia myönne-
tään hankkeissa tehtävään kehittämistyöhön, muttei 
tulosten levittämiseen. Lisäksi hankkeissa toteutetta-
via ohjelmistoja ei voida levittää kaupallisilla perusteilla 
muihin kuntiin, koska hankintalaki edellyttää hankinto-
jen kilpailuttamista.  

Mahdottomia ohjelma- ja hankekokonaisuuksia 
ovat olleet muun muassa sosiaali- ja terveysministe-
riön Kansallinen terveyshanke, sisäasiainministeriön 
JUPA-hanke sekä Tekesin KuntaFenix-hanke. Kaikissa 
ajauduttiin saman ongelman eteen – paikallisia rat-
kaisuja ei voida levittää valtakunnallisiksi ilman, että 
hankintalakia rikotaan. Toteutukset jäivätkin pääosin 
paikallisiksi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Pirstaloituneista kehittämisohjelmista pitäisi luopua. 
Valtion tulisi linjata selkeästi, mitä IT-palveluita tuote-
taan valtakunnallisina palveluina ja mitä alueellisina 
ja paikallisina toteutuksina. Tällä perusteella määrä-
rahojen kohdentaminen ja tavoitteiden asettelu olisi 
pitkäjänteistä ja selkeää. Jos paikallisissa hankkeissa 
pyritään kehittämään valtakunnallisesti levitettäviä 
IT-tuotteita, niiden pitää olla käytettävissä ilmaiseksi, 
jotta levittäminen olisi yleensäkin mahdollista.  

Tuottavuuden ja tehokkuuden avaimet
Julkista hallintoa on pyritty kehittämään ja tehos-
tamaan informaatioteknologian avulla, mutta toi-
minnassa ei ole kiinnitetty huomiota IT:stä saataviin 

Kuvio 2. IT-hankkeiden viestintäkolmio
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todellisiin hyötyihin eikä toimintamalleihin, joilla IT-
palveluita tuotetaan. IT-toiminnasta onkin tullut mo-
nissa tilanteissa tuottavuuden hidasteita ja IT-toiminta 
on usein kehittämishankkeissa varsin tehotonta. 

Uusi tietohallintolaki antaa mahdollisuuksia ottaa 
julkisen hallinnon IT-palvelut hallintaan, mutta se edel-
lyttää vielä runsaasti työtä, toimeenpanokykyä, osaa-
via resursseja, vahvaa tahtotilaa, muutosjohtajuutta 
sekä merkittävää panosta osaamisen kehittämiseen. 

Myös suomalaisten IT-yritysten on syytä ottaa 
haaste vastaan. Ne ovat monesti olleet yksi tulppa 
esteenä IT-palvelujen avulla saatavissa kustannus-
hyödyissä. Julkiselle hallinnolle palveluja tarjoavien yri-
tysten pitää omalta osaltaan turvata kykynsä vastata 
julkisen hallinnon asiakkaiden haasteisiin. Asiakkaan on 
puolestaan osattava vaatia IT-yrityksiltä tuottavuutta 
ja tehokkuutta edistäviä palveluita. Tässä tarvitaan 
vahvaa ostajaosaamista sekä erinomaisia hankejoh-
tamisen ja –hallinnan taitoja.

Ennen kaikkea hankesalkun hallinnan ja kokonais-
arkkitehtuurin ja muiden kehittämismallien käyttöön-
otto tulisi näkyä julkishallinnon päätöksenteossa eikä 
näiden mallien käyttöönotto tulisi jäädä vain tietohal-
linnon asiaksi. Julkisella hallinnolla on nyt historiallinen 
mahdollisuus tehostaa toimintaansa IT-palvelujen 
avulla tietohallintolain mahdollistamilla vahvoilla oh-
jauskeinoilla. Avaimet ovat kokonaiskoordinoinnissa 
valtiovarainministeriöllä ja kustakin toimialasta vas-
taavalla ministeriöllä.

Kirjoittaja: FM, HTT, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen
Konsultointijohtaja, BDO Consulting Oy

Kuviot: Suvi Kouki, DI, konsultti, BDO Consulting Oy
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 Teksti: Antti Joensuu

TEM:n strategia lupaa 
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Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) perustettiin vuoden 2008 alussa yhdistämällä kauppa- ja te-

ollisuusministeriö, työministeriö sekä sisäasiainministeriön aluekehitys. Samana keväänä laadit-

tiin konsernistrategiadokumentti, joka kertoi kymmenellä sivulla ministeriön ja sen hallinnonalan 

tehtävät sekä perusteita työ- ja elinkeinopolitiikan valinnoille. Strategiaa päivitettiin vuosittain 

ja sen rinnalle tuotettiin kahden sivun lyhennelmä. Uusin versio strategiasta on enää vain kolmen 

sivun mittainen sisältäen mission, vision, kaavion syy- ja seuraussuhteista, strategian valinnat 

sekä seurantaindikaattorit. Seuraavassa esitellään TEM-konsernistrategian taustaa (Lähde 1).

Projekteilla johtaminen

Jack Welch (General Electricin pitkä-
aikainen pääjohtaja) totesi aikanaan, 
että organisaatio lakkaa pian olemasta, 

jos se ei muutu yhtä nopeasti kuin ulkopuo-
linen maailma muuttuu. Tämä luonnonva-
linta pätee varsin laajasti, mutta julkisella 
sektorilla huonommin tai ainakin hitaam-
min. Ajastaan jälkeen jäänyt hallinto voi pa-
himmillaan kylvää arvaamatonta vahinkoa 
ympärilleen. Näin ollen virkamieskunnalla 
on aivan erityinen vastuu huolehtia uusiu-
tumisesta, kaikkien meidän yhteisen edun 
nimissä. 

Tavoitteena yhdensuuntaisuus 
ja uusiutuminen
Uudistuminen ja yhdensuuntaistaminen 
ovat konsernistrategian tärkeimmät tavoit-
teet. Työ- ja elinkeinoministeriön konserni 
käsittää ministeriön lisäksi hallinnonalan 
kymmeniä virastoja ja laitoksia. Henkilö-

kuntaa on kaikkiaan pitkälti toistakymmen-
tä tuhatta. Konsernistrategian tehtävänä 
on auttaa toiminnan yhdensuuntaistami-
sessa. Tiiviistä konsernirakenteesta on eri-
tyisesti strategista hyötyä (Lähde 2):

- Yhteinen strateginen tavoite motivoi 
sisäisesti ja antaa selkeän ulkoisen 
kuvan

- Osastot ja yksiköt saavat apua stra-
tegian kehittämiseen

- Strategisten tavoitteiden asettami-
nen ja tulosten seuranta ovat joh-
donmukaisia

- Strategiat tulevat haastetuksi ja ke-
hittyvät jatkuvasti

Konsernistrategiassa missio on määritelty seuraavasti: 

Rakennamme kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa 
menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä 
pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi.

Visionamme on, että hallituskauden lopussa vuonna 2015

Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät 
maailmantalouden ravistelut. Onnistumme konsernin yhteisellä tavalla toimia ja 
vahvalla yhteistyöllä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia.
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Ministeriön tapauksessa suurimmaksi 
mahdolliseksi hyödyksi muodostuu lopulta 
se, että politiikat ovat keskenään yhteen-
sopivia ja niiden vaikutus kentällä on risti-
riidaton. Tällöin eri politiikkalohkot tekevät 
työtä samaan suuntaan eivätkä ristiriidat 
nakerra haluttua yhteiskunnallista vaiku-
tusta. Konsernistrategian tavoitteena on 
esittää lyhyesti ja ymmärrettävästi hallitus-
ohjelman punainen lanka siten, että se aut-
taa jokaista näkemään yhteisen tavoitteen 
ja kunkin roolin sen tavoitteen saavuttami-
sessa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallituskau-
den mittainen konsernistrategia perustuu 
Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman esiin 
nostamiin painopisteisiin. Strategian teh-
tävänä on auttaa hahmottamaan TEM:n 
laajan konsernin yhteisiä tavoitteita ja oh-
jeistaa yhdensuuntaistamaan strategioita, 
linjauksia, suunnitelmia ja toimia eri tasoilla. 
Lisäksi sen tehtävänä on motivoida sisäi-
sesti ja selkeyttää hallinnonalan ulkoista 
kuvaa. 

TEM:n konsernin tehtävä
TEM:n konsernistrategiaan kirjatut toimin-
taympäristön suuret muutokset ovat syve-
nevä globalisaatio, muuttuva työ ja niuk-
keneva energia. Ne suuntaavat strategian 
missiota ja visiota ja luovat pohjan strate-
gisille toimintalinjauksille.

Strategiassa on esitetty konsernin toi-
mintaa havainnollistava syy-seuraussuh-
teita kuvaava kaavio, jossa lopulliseksi 
tavoitteeksi on asetettu työllisyys ja siihen 
vahvasti linkittyvä hyvinvointi. Kaavion 
avulla voi kukin toimija asemoida oman 
roolinsa suhteessa lopulliseen yhteiseen 
tavoitteeseen.

Kuva 1. TEM-konsernin tehtäväkenttä.

Kuva 2. Konsernistrategian rooli yhdensuuntaistajana hallinnonalan alueella.

Konsernistrategian ja eri substanssistra-
tegioiden sekä virastojen ja laitosten stra-
tegioiden suhdetta esittää kuva 2. Konser-
nistrategian tehtävänä on huolehtia siitä, 
että hallinnonalan alueella lukuisat sub-
stanssi- tai teemastrategiat sekä virastojen 
ja laitosten strategiat ovat mahdollisimman 
yhdensuuntaisia. Kysymyksessä on useiden 
kymmenien strategioiden, linjausten ja oh-
jelmien sekä virastojen ja laitosten omien 
strategioiden kokonaisuus, joten konser-

nistrategiaa ja siihen liittyviä prosesseja 
tarvitaan.

Ketterästi ja kommunikoiden
On esitetty kysymys, mihin lopulta tarvitaan 
ministeriön strategiaa, onhan olemassa 
hallitusohjelma. Jo jonkin aikaa on pyritty 
entistä strategisempiin hallitusohjelmiin. 
Mutta matkaa tähän kunnianhimoiseen ta-
voitteeseen vielä on; nykyisen hallituksen 
ohjelma sisältää peräti 900 toimenpidettä. 
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Näistä noin 165 on valittu hallitusohjelman kärkihank-
keiksi ja jaettu erilaisiin koreihin seuraavasti (Lähde 3): 

1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen eh-
käiseminen

2. Julkisen talouden vakauttaminen
3. Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailu-

kyvyn vahvistaminen 

Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategia pe-
rustuu hallitusohjelmaan, erityisesti kärkihankkeiden 
kolmos-koriin. Tavoitteena on esittää lyhyesti punai-
nen lanka ja looginen kokonaisuus, joka on kommu-
nikoitavissa ja auttaa tulkitsemaan hallitusohjelmaa. 
Synergiahyödyt eivät toteudu, jos kaikki toimijat tul-
kitsevat hallitusohjelmaa vain omista lähtökohdistaan. 

Hallitusohjelman kuvaamien suunnanmuutosten 
tulee näkyä strategiassa fokusoivina valintoina, jotka 
siirtävät painopistettä uuteen suuntaan. Konsernistra-
tegian tehtävä on pitää siiloutumista kurissa, osaop-
timointi kun tunnetusti tuhlaa resursseja ja nakertaa 
työn tulosta.

Hallitusohjelman elinikä on lähtökohtaisesti hallitus-
kauden mittainen. Konsernistrategian tulee olla kette-
rä. Sen pitää pystyä reagoimaan tarvittaessa ripeästi. 
Talouskriisi oli hyvä esimerkki, joka toi välittömästi 
uuden tavoitelinjauksen liittyen yritysrahoitukseen ja 
sittemmin nuorten työllisyyteen. Nämä uudesta asia-
kokonaisuudesta johtuneet linjaukset vaikuttivat no-
peasti TEM-konsernin toimintaan ilman, että siihen 
tarvittiin hallitusohjelman muutosta. 

Strategia on yhteinen prosessi
Toimintaympäristön seuranta ja sen analysointi on 
luonnollisesti avainasemassa strategian laatimises-
sa. TEM-konsernilla on yhteinen heikkojen signaalien 
keräysjärjestelmä. Näitä signaaleja seuraa erityinen 
trendityöryhmä. Merkittävimpien trendien vaikutukset 
on konsernin yhteisenä harjoituksena analysoitu eri 
tasoilla. 

Erityisenä laajempana harjoituksena toteutettiin 
myös EVAn skenaarioihin (Lähde 4) pohjautunut ana-
lyysi TEM:n osalta. Siinä tarkastelun alla olivat seuraa-
vat talouskriisin jälkeiset skenaariot:
- Länsi luo nahkansa, mikä edellyttää TEM:n toi-

minnassa mm. ministeriöiden välistä yhteistyötä 
ympäristö- ja terveyssektoreilla, yritysten riskin-
ottokyvyn tukemista ja epäonnistumisten hyväk-
symistä, kyseenalaistavan ajattelun palkitsemista, 
aktiivista kehitysyhteistyötä ja suunnitelmallista 
maahanmuuttopolitiikkaa.

- Kiinalaista kapitalismia merkitsisi mm. kulttuuri-
sen tuntemuksen lisäämistä, innovaatioyhteistyötä 
tulevien voittajien kanssa, työperäistä maahan-
muuttopolitiikkaa, energiaosaamisen markkinoin-
tia, yhteiskunnallisen osaamisen kaupallistamista ja 
veturiyritysten toiminnan turvaamista.

- Blokkien taistossa pyrittäisiin rakentamaan yh-
teistyötä blokkien yli, säilyttämään pääkonttorit 
Suomessa ja hyödynnettäisiin Venäjä-yhteistyön 
mahdollisuudet.

- Stimulus ja romahdus -skenaarion todettiin vaa-
tivan yksityiskohtaisen varautumissuunnitelman. 
Skenaarion toteutuessa tulisi valtion ohjausta mer-
kittävästi lisätä.
Näiden skenaarioiden pohdiskelussa saatiin esiin 

myös asioita, joiden tärkeys on ilmeinen skenaariosta 
riippumatta, esim. Venäjä, Kiina, maantieteellinen edul-
linen sijaintimme, innovaatiopolitiikan saattaminen 
ymmärrettäväksi sekä työllisyydestä huolehtiminen.

Skenaarioanalyysin etuna voidaan pitää erityisesti 
sitä, että se helpottaa tulkitsemaan maailmalta tu-
levia signaaleja. Skenaarioanalyysi oli myös pohjana 
laadittaessa tulevaisuuskatsausta uuden hallitusohjel-
man tausta-aineistoksi. Tämän katsauksen luonnokset 
avattiin suurelle yleisölle kommentointia varten. Lisäk-
si järjestettiin erillinen tulevaisuuskatsausseminaari ja 
käytettiin sen yhteydessä apuna sosiaalisen median 
keinoja. 

Ei konflikteja maton alle
Hyvän konsernistrategiaprosessin tulee kaivaa konflik-
tit esiin ja ratkaista ne. Eri tahoilta tuotetut strategian 
komponentit eivät anna yhteistä strategiaa vain sillä, 
että ne nidotaan yhteen ja lakaistaan konfliktit maton 
alle.

Toinen konsernistrategiaprosessin perushaaste on 
se, että kaikki toimijat haluavat näkyä lopputulokses-
sa – onhan niiden tekeminen tärkeää. Konsernistra-
tegian tehtävänä on kuitenkin korjata suuntaa, koska 
business as usual ei ole riittävää tai juuri sitä mitä tar-
vitaan. Konsernistrategian ei kuulu kertoa kaikkea sitä 
tekemistä, mikä toimijoiden roolista johtuu, tarvittavat 
isot muutokset sen sijaan kyllä.

Tavanomaisesti TEM-konsernistrategia on päivitet-
ty vuoden vaihteessa, mutta uutta hallitusohjelmaa 
odottaessa pystyttiin vain valmistelemaan yhteistä 
dokumenttia muuten. Strategiatyötä pohjusti aikai-
sempien vuosien työ laajalla konsernin foorumilla ja 
ministeriön työryhmässä, laaja ministeriössä toteutet-
tu strategiakysely ja sen tuloksia puineet esimiesfoo-
rumit sekä pienemmät ad hoc ryhmätyöt. 

Jo ennen uuden hallitusohjelman julkistamista kesä-
kuussa 2011 toteutettiin puolen vuoden aikana kolme 
konsernin toimijoiden yhteistä kokoontumista. En-
simmäisessä paneuduttiin ns. Sinisen meren strategi-
aan (Lähde 5), rooliin ja kilpailuun puhtaalta pöydältä. 
Seuraavassa käytettiin ulkopuolisista asiantuntijoista 
koostunutta paneelia vuorovaikutteisessa tilaisuu-
dessa, jossa saatiin esiin selkeitä viestejä kentältä. Yksi 
viesteistä oli, että kaikki toimijat haluavat vaikuttaa 
aktiivisesti konsernistrategiaan, minkä vuoksi työka-
luiksi otettiin sosiaalisen median alusta ja verkkokysely. 
Viimeisessä laajassa kokoontumisessa määriteltiin yh-
dessä kriteerit hyville strategian valinnoille eli tavoite-
linjauksille. Todettiin, että hyvä tavoitelinjaus on:

1. oikea valinta ja siinä on fokus
2. lähtökohtaisesti hallituskauden mittainen
3. selkeä ja konkreettinen
4. mitattavissa oleva
5. horisontaalinen
6. avuksi mahdollisille resurssijohtopäätöksille
Tärkeää on, että tavoitelinjaus ei vain toista esi-

merkiksi jonkin ministeriön osaston tai politiikkalohkon 
roolia, vaikka se kuinka tärkeä olisikin. Tämän välttä-
minen on ehkä vaikeinta konsernistrategian valmiste-
luprosessissa. 

Kuva 3. Tulostavoitteiden lähteet.

Rooli Strategia

Tulostavoitteet
Tulostavoite 1,
Tulostavoite 2,

Tulostavoite 3,...



Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen:
- syvennämme vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien yhdensuuntaistamiseksi
- uudistamme rakenteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti
- keskitymme olennaiseen ja toimimme siinä tehokkaasti

Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

Yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyistä yritystoimintaa kaikilla aloilla, ml. paikalliset 
palvelumarkkinat. Tavoitelinjaus kohdistuu kuitenkin haastavimpaan yritystoimintaan, joka pystyy luomaan 
kasvavia maailmanluokan yrityksiä ja jatkuvasti kehittyvää osaamista. 

Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän 
laatuun

Runsas pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys rajoittavat talouden kasvua, väestön hyvinvointia ja 
heikentävät julkisen talouden tasapainoa. Työttömyyden vähentäminen tukee myös työvoiman saata-
vuutta ja helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Työelämän laadun parantaminen lisää työn 
houkuttelevuutta ja tukee työurien pidentymistä

Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Energiapolitiikan keskeinen tavoite on energiaomavaraisuuden lisääminen. Omavaraisuutta lisätään 
käyttäen taloudellisia kannusteita, normeja ja johdonmukaista lupapolitiikkaa sekä edistämällä energiate-
hokkuutta.

Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

Kilpailun toimivuuden esteet ovat Suomessa tyypillisesti rakenteellisia. Esteet voivat olla seurausta esim. 
sääntelystä, julkisesta rahoituksesta tai julkisen sektorin toiminnasta yksityisillä markkinoilla. Rakenteelliset 
kilpailun esteet voivat liittyä myös markkinoiden luonteeseen. 
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Tavoitelinjaukset jalostuvat 
tulostavoitteiksi
TEM-konsernistrategiaan valittiin lopulta viisi tavoite-
linjausta.

Tavoitelinjaukset kattavat konsernin laajasta teh-
täväkentästä vain osan, mutta ovat suuntaa korjaavia 
asioita. Niiden elinkaari on lähtökohtaisesti hallitus-
kauden mittainen. Näitä tavoitelinjauksia toteuttavat 
tulostavoitteet (n. kolme/tavoitelinjaus) määritellään 
erikseen, ja ne tulevat mukaan asianosaisten virasto-
jen ja laitosten tulossopimuksiin. Tulostavoitteet ko-
koavat vaikuttavimmat toimenpiteet kullekin tavoite-
linjaukselle osasto-, virasto- ja hallinnonalarajojen yli.

Kuvan 3 mukaisesti viraston ja laitoksen tulostavoit-
teet muodostuvat yhdistämällä roolista ja strategiasta 
tulevat tulostavoitteet. Konsernistrategian tavoitelin-
jauksiin perustuvat samoin kuin eri substanssistrate-
gioista johtuvat tulostavoitteet yhdistetään roolista 
johtuviin tulostavoitteisiin virastojen ja laitosten tulos-
sopimuksissa. 

Hallitusohjelman toteuttamisen seuranta tapahtuu 
valtioneuvoston sisäisen tietokannan avulla. Kaikki 
hallitusohjelman 900 hanketta ovat mukana, mutta 

painopiste on luonnollisesti kärkihankkeissa. Niiden 
jatkuvan seurannan lisäksi ministeriön johtoryhmä 
seuraa konsernistrategian tavoitelinjausten ja tulos-
tavoitteiden edistymistä sekä virastojen ja laitosten 
tulossopimusten mukaisten tavoitteiden tilaa valtion 
raportointipalvelu Netran avulla. Ministeriön seuran-
nan strukturoimiseksi nämä eri tasot on jaettu konser-
nistrategian tavoitelinjausten mukaisiin koreihin.

Kaiken tämän tarkoitus on lopulta edesauttaa yhtä 
erityisen tarkasti seurattavaa asiaa - työllisyyttä.

Lähteet
1. Hyvinvointia työstä. Työ- ja elinkeinopoliittiset 

linjaukset (TEM:n konsernistrategia), www.tem.fi 

2. Exploring Corporate Strategy, Gerry Johnson, Prof 
Kevan Scholes, Prof Richard Whittington

3. Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunni-
telma – kärkihankkeet ja vastuut, http://valtioneu-
vosto.fi /tiedostot/julkinen/vn/hse-2011/fi .pdf

4. EVAn globaalit skenaariot Tulevaisuuden pelikentät, 
http://www.eva.fi /julkaisut/evan-globaalit-skenaa-
riot-tulevaisuuden-pelikentat/1565/

5. Sinisen meren strategia, W. Chan Kim, Renée 
Mauborgne

TEM-konsernistrategian viisi tavoitelinjausta.

Antti Joensuu
Strategiajohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Eikö IT tue toimintaa? Onko toiminnassa päällekkäi-

syyksiä ja hukkakäyntiä? Miten ihmeessä eri projek-

tit priorisoidaan? Onko organisaation strategialla 

jotain tekemistä käytännön kehittämisen kanssa? 

Kokonaisarkkitehtuuri on päivän sana. Siitä on hyö-

tyä projektityössä ja projektisalkun hallinnassa. Sen 

määrittelee myös julkishallinnon suositus, JHS.

kokonaisarkkitehtuuri 
kehittämisen tukena

Projekteilla johtaminen

ja

Systeemityön asiantuntija Tarja Raussi (Tieturi) 
on pitkän linjan systeemityöammattilainen, joka on 
työskennellyt kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueiden 
parissa. Hän on ollut mm. mukana luomassa Valtio-
konttorin vaatimusmäärittelyohjeistoa, joka on ollut 
JHS:n Vaatimusmäärittely-suosituksen pohjana.
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Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, 
prosessien ja palvelujen, tietojen, 
tietojärjestelmien ja niiden tuot-

tamien palvelujen muodostaman koko-
naisuuden rakenne. Se tarjoaa kokonais-
valtaisen lähestymistavan organisaation 
toiminnan ja rakenteiden hallinnoimiseksi ja 
kehittämiseksi. Näin kokonaisarkkitehtuurin 
määrittelee julkishallinnon suositus ”JHS 
179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen”. 
Se perustuu standardoituun arkkitehtuurin 
viitekehykseen TOGAF®:iin. 

Yksityisellä sektorilla kokonaisarkkiteh-
tuuri tunnetaan yritysarkkitehtuurina, maa-
ilmalla käytetään termiä Enterprise Archi-
tecture.

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa varsin kat-
tavasti organisaation toiminnan ja sitä tu-
kevat IT-ratkaisut (Kuva 1). Se voidaan ja-
kaa eri näkökulmiin:

- Toiminta-arkkitehtuuri jäsentää ja 
hahmottaa toimintaa ja toiminnan 
kehittämistä organisaation tavoittei-
den mukaisesti.

- Tietoarkkitehtuuri kuvaa organisaa-
tion tietomallin, joka palvelee toimin-
nan tarpeita.

- Tietojärjestelmäarkkitehtuuri ku-
vaa järjestelmät ja sovellukset, jotka 
hallinnoivat tietoarkkitehtuurin mu-
kaisia tietoja toiminta-arkkitehtuurin 
mukaisesti.

- Teknologia-arkkitehtuuri kuvaa 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin mu-
kaisten järjestelmien ja sovellusten 
teknologiset ratkaisut.

Mikä on JHS:ien rooli?
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvot-
telukunta JUHTA on laatinut julkiselle sek-
torille jo vuosikymmenten ajan erilaisia 
suosituksia. Osa niistä kohdistuu selkeästi 
tietojärjestelmien kehitykseen ja osa erilai-
siin julkishallinnossa tarvittaviin luokituksiin. 
Suuri osa suosituksista on käyttökelpoisia 
myös yksityisellä sektorilla. Suositukset 
löytyvät osoitteesta www.jhs-suositukset.fi . 

2000-luvulla erityistä huomiota on kiin-
nitetty tietojärjestelmien kehittämiseen. 
Sitä tukemaan on kehitetty suositussarja 
”ICT-palvelujen kehittäminen” (Kuva 2.):

- JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin kehit-
täminen

- JHS 171 Kehittämiskohteiden tunnis-
taminen

- JHS 172 Esiselvitys
- JHS 173 Vaatimusmäärittely

ICT-palvelujen kehittämisen suositus-
sarja perustuu alan parhaisiin käytäntöihin 
(best practices), ja ne soveltuvat niin julki-
selle kuin yksityisellekin sektorille. Suositus-
sarja sisältää työssä tarvittavat tehtävät ja 
kuvaukset. Se sisältää myös suuren joukon 
dokumenttipohjia liitteinä.

 Suositusten pohjana on käytännössä 
testattuja ja koeteltuja ohjeistoja. Esimer-
kiksi suosituksen JHS 173 taustalla on vuon-
na 2007 laadittu suositus ”JHS 165 Tieto-
järjestelmän vaatimusten määrittely osana 
järjestelmän hankintaa”, joka puolestaan 
perustui Valtiokonttorin ja Puolustusvoimi-
en vaatimusmäärittelyohjeistoihin ja -me-
netelmiin.

Executive Consultant Jukka Tenkamaa (Tieturi) 
on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittä-
misen ja arvioinnin alueella yli 25 vuotta. Päätoi-
misesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, ke-
hittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut 
vuodesta 1999.

Kuva 1. Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat.

Toiminta-
arkkitehtuuri

Teknologia-
arkkitehtuuri

Tieto-
arkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-
arkkitehtuuri

47PROJEKTITOIMINTA  1/2012



Näitä ICT-palvelujen kehittämisen suosituksia täy-
dentää ”JHS 152 Prosessien kuvaaminen”, jossa esi-
tellään toimintaprosessien kuvaamisen tehtävät ja 
kuvaustavat. Kuvaus tapahtuu standardoidulla pro-
sessien kuvauskielellä BPMN (Business Process Mode-
ling Notation).

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen suositus (JHS 
179) viittaa tiiviisti näihin muihin suosituksiin.

Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan?
Organisaatioilla on tyypillisesti useita haasteita:
- Toiminnan ja ICT:n yhteensovittaminen. Kuinka 

pystytään vastaamaan toiminnan todellisiin tar-
peisiin? Kuinka tehdyt investoinnit saadaan hyö-
dynnettyä tehokkaasti ts. saadaanko rahalle vas-
tinetta? Kuinka pystytään hallitsemaan nykyiset ja 
tulevat, vielä tuntemattomat riskit ja minimoimaan 
niiden vaikutukset?

- Joustavuus ja muutoksiin vastaaminen. Miten 
johdetaan toiminnan ja ICT:n muutoksia niin, että 
muutos tapahtuu tehokkaasti ja hallitusti? Sekä toi-
minnan että ICT:n pitäisi kehittyä jatkuvasti. Miten 
se tehdään kustannustehokkaasti ja kuitenkin riit-
tävän kattavasti? 

- Kehityshankkeiden ja operatiivisten funktioiden 
yhteensovittaminen. Johdon ja yrityskulttuurin 
rooli on ratkaisevan tärkeä, kun kehityshankkeita 
resursoidaan operatiivisen työn tekijöillä. Jokapäi-
väinen työ pitäisi saada tehtyä, mutta projekti hi-
dastuu tai voi mennä jopa metsään, jos käyttäjä ei 
ole riittävästi siinä mukana. Onko kehittäminen kus-
tannustekijä, mahdollisuus vai velvollisuus?

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä 
vauhdittamaan säädettiin tietohallintolaki, joka astui 
voimaan 1.9.2011. Siinä kerrotaan perusteluja, miksi 
julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria on syytä läh-
teä kehittämään. Ja – yllätys, yllätys – nuo perustelut 
löytyvät seuraavien kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen 
joukosta:
- Kokonaisarkkitehtuuri luo edellytykset toiminnan ja 

ICT:n kiinteälle yhteensovittamiselle, sillä arkkiteh-
tuurin eri dimensiot ovat yhteydessä toisiinsa. 

- Tietojärjestelmien yhteen toimivuus mahdollistuu ja 
se voidaan varmistaa paremmin. 

- Infrastruktuuria pystytään kehittämään kokonais-
valtaisesti, tasapainoisemmin ja toimintalähtöisesti. 

- Kommunikointi ja päätöksen teko tehostuvat, kun 
kaikki osaset – prosessit, tieto ja järjestelmät – toi-
mivat yhteen. 

- Myös projektisalkun hallinta on tehokasta, kun ko-
konaisuus on selvillä. Tämä merkitsee myös inves-
tointien tehokkuuden kasvua.

ICT:n kehitystarpeet nousevat 
toimintojen strategiasta
Ydintoimintojen strategiasta on pystyttävä muodos-
tamaan ICT:n sidonnaiset toimintatavoitteet, joista 
muodostetaan selkeät ICT-tavoitteet (Kuva 5.). Nämä 
määrittelevät resurssit ja kyvykkyydet (kokonaisarkki-
tehtuurin), joita ICT-palvelutuottaja tarvitsee toteut-
taakseen osansa menestyksellisesti toimintojen stra-
tegiassa.

Käytännössä on sovitettava yhteen toimintojen 
ja ICT:n strategiat ja otettava huomioon, että osa 
ICT-palveluista on ulkoistettu palveluntuottajille. Toi-
mintojen ja ICT:n saumattoman yhteensopivuuden 
kehittämiseksi tarvitaan viitekehyksiä, kuten esimer-
kiksi ISO 38 500, AS 8015 tai laajimmalle levinnyt 
COBIT® (Control Objectives for Information and rela-
ted Technology).

COBIT® on tietohallinnon johtamisen viitekehys. 
COBITissa korostuu liiketoimintalähtöisyys, prosessi-
painotteisuus, kontrollikeskeisyys sekä mittaaminen 
ohjaavana tekijänä. 

COBITin perusperiaate on, että liiketoiminnan vaati-
mukset ohjaavat investointeja ICT-resursseihin (sovel-
lukset, informaatio, infrastruktuuri, henkilöstö). Näitä 

Kuva 2. Suositussarja ”ICT-palvelujen kehittäminen"

Ydintoimintojen strategiasta on 
pystyttävä muodostamaan ICT:n 
sidonnaiset toimintatavoitteet, 

joista muodostetaan selkeät 
ICT-tavoitteet

Arkkitehtuurien 
kuvaukset
- Nykytilan kuvaus
- Tavoitetilan kuvaus
- Toiminta-

arkkitehtuuri
- Tietoarkkitehtuuri
- Tietojärjestelmä-

arkkitehtuuri
- Teknologia-

arkkitehtuuri

Kehittämis-
suunnitelma
- Täsmennetty 

tavoitetilan kuvaus
- Tavoiteratkaisun 

kuvaukset
- Kustannus-, riski- ja 

hyötyanalyysit

Esiselvitysraportti
- Toimintaympäristön 

kartoitus
- Tarkennettu 

tavoiteratkaisun 
kuvaus

- Tietoturvallisuuden 
kartoitus

Vaatimusmäärittely
- Toiminnalliset ja 

ei-toiminnalliset 
vaatimukset

- Tekniset reuna-
ehdot

- Käyttötapaukset
- Käsitemalli

Hankinnan
dokumentaatio

JHS 179
Kokonaisarkkitehtuurin 

kehittäminen

JHS 171 
Kehittämiskohteiden 

tunnistaminen

JHS 172
Esiselvitys

JHS 173
Vaatimusmäärittely Hankinta

ICT Palvelujen kehittämisen vaiheet

Kehittämisvaiheiden lopputulokset

Pohjatietona

Paluu tarvittaessa
edellisiin vaiheisiin

Pohjatietona Pohjatietona

Lähde: JHS 179
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resursseja hyödynnetään ICT-palvelujen tuottamises-
sa toimintojen tarpeisiin.

COBITin tukemassa ICT:n hyvässä hallintotavassa 
korostetaan viittä pääulottuvuutta:

- Strategioiden yhteensopivuus
- ICT:n arvontuotto
- ICT-riskien hallinta
- Resurssien hallinta
- Suorituskyvyn mittaaminen
ICT:n kehittämissuunnitelmassa (ICT-strategia) on 

siis arvioitava nykyinen suorituskyky, tunnistettava 
kapasiteetti- ja henkilöresurssivaatimukset sekä arvi-
oitava tarvittavat investoinnit.

ICT:n tehtävänä ei ole vain reaktiivisesti tukea ydin-
toimintojen strategiaa, vaan toimia myös proaktiivi-
sesti tarjoamalla uusia, tehokkaita mahdollisuuksia 
kehittää ydintoimintoja.

ICT:n arvontuotossa on kyse investointien reali-
soitumisessa mitattavista hyödyistä ydintoiminnalle. 
Koska resurssit ovat rajallisia, toimintojen kehitys-
kohteiden valinnassa on otettava huomioon tulevien 
muutoshankkeiden kustannukset palveluiden koko 
elinkaaren ajalle. Kohteiden valinta tapahtuu toiminta- 
ja taloussuunnittelun (TTS) kautta kehittämiskohteiden 
tunnistamistöinä tai kehittämishankkeina (Kuva 3.).

Kehityskohteet on priorisoitava
Kun kehityskohteet on löydetty, alkaa useimmiten se 
hankalin vaihe: Mistä aloitetaan, kun kaikki vaikutta-
vat yhtä tärkeiltä. Kaikkea ei voi lähteä kehittämään 
yhtäaikaisesti. On pakko valita, mistä lähdetään liik-
keelle. Kaikkeen ei ole yksinkertaisesti varaa. Tämän 
takia pitäisikin laatia investointiportfolio, joka kuvaa 
kehittämishankkeet, niiden kustannukset, hyödyt ja 
tärkeysjärjestyksen. Sen avulla voidaan suunnitella 
budjetointia / rahoitusta, jotta kaikki hankkeet eivät 
tulisi yhtä aikaa maksettaviksi. 

Kehityskohteiden priorisoimiseksi niistä täytyy sel-
vittää, mikä on nykytila, mitä tavoitellaan ja miten sii-
hen päästään. Nykytilan kuvaamista tarvitaan, jotta 
tiedetään, mikä toimii ja mitä pitää kehittää. Tavoi-
tetilan kuvaaminen selvittää kaikille osapuolille, mikä 
on haluttu lopputulos. Tavoitetilan pitää olla selkeä ja 
konkreettinen, muuten kehityspolun ja investointien 
suunnittelu on mahdotonta. Toimeenpanon suunnit-
telu kuvaa, miten tavoitetilaan päästään. Se sisältää 
myös kustannus-, hyöty- ja riskianalyysit.

Priorisointiin tarjoaa apua ”JHS 171 Kehittämis-
kohteiden valinta”. Se kuvaa kehittämiskohteiden 
tunnistamisen vaiheet ja tehtävät sekä antaa välineitä 
mm. kustannus-hyöty-analyysin tekemiseksi.

Kuva 3. Strategiasta kehittämiskohteisiin

Organisaation 
strategia-
prosessi

TTS-
suunnittelu

Kokonaisarkkitehtuurin 
suunnitteluprosessi

Arkkitehtuuri-
kuvaukset

asettaa vaatimukset

tuottaa pohjan TTS-suunnittelulle

antaa toteutuksen edellytykset

Lähde: JHS 179
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kohteiden
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Kehittämiskohteiden 

tunnistaminen, 
Esiselvitys ja 

Vaatimusmäärittely

JHS
Kokonaisarkkitehtuuri-

menetelmä

Kehittämiskohde 1

Kehittämiskohde 2

Kehittämiskohde X

JHS 171
JHS 172
JHS 173

JHS 179
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Priorisoinnissa voidaan käyttää apuna hyötykart-
taa, joka kuvaa tavoitehyötyjen painopisteitä (Kuva 
4.).

Hyötyjen kuvaaminen auttaa eri kehityskohteiden 
vertailussa ja priorisoinnissa. Kustakin kehityskohtees-
ta kuvataan:
- Taloudelliset hyödyt palvelun tuottajalle, toi-

minnan kehityksen taloudelliset tavoitteet, esim. 
kustannustehokkuus, tuottavuusvaikutukset ja 
mahdolliset säästöt

- Hyödyt asiakkaille ja sidosryhmille, esim. sidos-
ryhmien kustannukset, palvelun laatu, laajuus, saa-
tavuus ja joustavuus

- Toiminnan tehostuminen ja tuottavuuden nou-
su, esim. parempi prosessien ja toiminnan tehok-
kuus, toimintavarmuus, lyhyemmät läpimenoajat, 
oikeellisemmat tulokset sekä parempi ja tehok-
kaampi tietotekniikan hyödyntäminen

- Osaaminen ja henkilöstö, osaamisen kehittä-
minen, työtyytyväisyys, osaamisvaatimusten koh-
dentaminen ja organisointi
Hyötyjen lisäksi pitää tietysti arvioida niiden saavut-

tamiseksi tarvittavat investoinnit. Liian usein lasketaan 
mukaan vain ohjelmistot ja laitteet. Tämä on kuitenkin 
vain jäävuoren huippu. Suurin osa kustannuksista tulee 
itse asiassa huonoista toimintaprosesseista, toiminto-
jen päällekkäisyyksistä, turhasta työstä ja toimintaa 
tukemattomista IT-järjestelmistä. Työntekijöiden ja 
organisaation osaamattomuus tietotekniikan hyödyn-
tämisessä aiheuttaa myös kustannuksia.

Kehityshankkeiden kriittisyys arvioidaan toimin-
nan kehittämistarpeiden ja muiden kriittisten tekijöi-
den, kuten kustannussäästöjen, näkökulmasta. Mikäli 
kehityshankkeet ovat kustannuksiltaan suunniteltua 
suuremmat, on syytä arvioida, voidaanko vähemmän 
tärkeitä tehtäviä jättää tekemättä, ja selvittää kehittä-
mistä johtavilta tahoilta eri hankkeiden toteutusmah-
dollisuudet.

Kehitystä johdetaan
Strategioiden vaatimaa muutosta johdetaan projek-
tisalkun hallinnalla sekä ohjaamalla ja johtamalla pro-
jekteja ammattimaisesti. Strategioiden jalkautuksen 
vaatimat kehitysprojektit vastuutetaan organisaatioi-
den eri osille ja kehityksen johtoryhmä ("salkun" joh-
toryhmä) seuraa niiden toteutumista kuukausittain. 
Laajemman katselmoinnin kohteena kehitysprojektit 
ovat yleensä kvartaaleittain. Seurannassa arvioidaan 
salkun sisältöä organisaatiokohtaisesti suhteessa so-
vittuun etenemiseen (Kuva 5.).

 Vain tehokkaalla salkun hallinnalla varmistetaan 
strategioiden jalkautuminen. Tutkimuksen mukaan 
(Business Intelligence / Renaissance Worldwide) vain 
2/3 yrityksen senior-tason johtajista ymmärtää, miten 
strategia linkittyy heidän päivittäiseen työhönsä. Sen 
seurauksena vain yksi kymmenestä henkilöstöön kuu-
luvasta ymmärtää linkityksen.

Jos strategioita ei jalkauteta projektinhallinnan kei-
noin, ne jäävät vain hyvien aikomusten asteelle. Kuten 
projekteissa, myös strategioissa korostuu muutoksen 
hallinta.

Salkkujen lukumäärää ei tule rajata liian jyrkästi. 
Strategiset kehitysprojektit on hyvä erottaa normaa-
leista kehitys- ja ylläpitoprojekteista, samoin kuin eri 
organisaatioiden kehitysprojektit toisistaan.

Varmistaaksemme toivotut tulokset salkun projek-
teille on asetettava myös mittarit. Mittareilta vaadi-
taan mm, että:

- saamme varmuuden strategian suunnitellun mu-
kaisesta etenemisestä.

- odotukset ovat selkeät ja edistymistä voidaan 
seurata.

- kehitystoimenpiteitä voidaan johtaa.
- voimme puuttua asioihin oikeaan aikaan ja oikein 

menetelmin.
ICT-palveluiden kehittyminen mitataan kuitenkin lo-

pulta ydintoimintojen prosessien tehostumisen kautta. 

Kuva 4. Hyötykartta JHS 171:n mukaan

Lähde: JHS 171
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lisääntymonen ja moti-
vaation paraneminen

Tuottavuuden kasvu

Tehokkaat 
prosessit

Palveleva 
teknologia ja 
järjestelmät

Kyky innovoida ja 
tuottaa lisäarvoa

Laatuodotuksiin 
vastaaminen
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Projektien rooli ICT-palvelujen 
kehittämisessä
ICT-palveluiden kehittäminen on toteutettava siten, 
ettei käytössä olevien palveluiden toimivuutta vaaran-
neta. Niinpä ne on tunnistettava ja kuvattava.

Organisaation kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan 
kolmentasoisia palveluita:

- Toiminnan ylätason palvelut ovat koko organi-
saation tärkeimmät.

- Tietojärjestelmäpalvelut ovat toimintaa tuke-
via ja järjestelmillä toteutettavia palveluja, kuten 
käyttäjänhallinta- ja integraatiopalvelut.

- Teknologiapalvelut ovat laiteteknologian ja 
muun tekniikan tarvitsemia palveluja, kuten lai-
tetila- ja laitteiden kapasiteettipalvelut, tietolii-
kenne-, tele- ja nimipalvelut.

Palvelut ryhmitellään ja kuvataan palvelusalkkuun 
(JHS 179, liite 8). Kustakin palvelusta tehdään lisäksi 
palvelukuvaus JHS 171 -suosituksen Palvelukuvaus-
liitteen mukaisesti.

Tietojärjestelmä- ja teknologiapalvelujen muutos-
ten suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään 
nykyisin ITIL:iä (Information Technology Infrastructu-
re Library). Se on rakennettu ohjaamaan palveluiden 
muutokset strategiasta suunnitteluun ja siitä käyt-
töönoton (transitio) kautta palveluiden tuotantoon. 
Uuden tai olemassa olevan palvelun kehittämispro-
jektin suunnittelu on selkeintä toteuttaa ottaen huo-
mioon ITIL:n suunnitteluvaiheen prosessit ja niiden 
vaatimukset.

Palveluiden häiriötön käyttöönotto edellyttää, että 
projektin suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon tu-
levan palvelun jatkuvuus-, kapasiteetti- ja saatavuus-
vaatimukset. Strategia määrittelee, mikä on ko. palve-
lulle asetettava kriittisyysaste ja se taas määrittelee 
palvelutasovaatimukset.

Palveluiden vaatimusten mukaisen toimivuuden 
varmistaminen ei ole mahdollista ilman kokonaisarkki-
tehtuurin huomioon ottamista. Tarkoituksenmukainen 
palvelu tuottaa toiminnoille (toiminta-arkkitehtuuri) 
niiden tarvitseman tiedon (tietoarkkitehtuuri) sovel-
luksilla (tietojärjestelmäarkkitehtuuri), jotka tarvitsevat 
toimiakseen oikean infrastruktuurin (teknologia-arkki-
tehtuuri).

ICT-palveluiden kehittäminen edellyttää siis projek-
tinhallinnan taitojen lisäksi ymmärrystä sitä tukevista 
viitekehyksistä, kuten kokonaisarkkitehtuurista (JHS 
179, TOGAF®), COBITista ja ITIListä. Projektityötä tu-
kevat myös ICT-kehittämisen suositukset ”JHS 172 Esi-
selvitys” ja ”JHS 173 Vaatimusmäärittely”.

Varo sudenkuoppia!
Kaikkein pahin sudenkuoppa on fundamentaalis-
fanaattinen lähestymistapa: Tuijotetaan vain ”ismei-
hin” eli viitekehyksiin ja unohdetaan kaikki toiminnan 
tarpeet ja realiteetit. Viitekehykset on kehitetty autta-
maan – joku on jo keksinyt pyörän. Tärkeintä on aina 
sovittaa viitekehysten ohjeistukset omaan tilantee-
seen ja ympäristöön. Metsään mennään, jos kokonais-
arkkitehtuuria tai palveluja lähdetään määrittelemään 
pelkästään teoreettiselta pohjalta käytäntö unohtaen. 
Muista siis aina toiminnan tarpeet ja realiteetit.

Toiseen sudenkuoppaan lankeaa, jos koettaa saa-
da täydellisen ratkaisun kerralla: Kaikki viitekehykset 
otetaan kerralla käyttöön joka paikassa. Ja jokaisessa 
kehitysprojektissa yritetään tuottaa kaikki mahdolliset 
kuvaukset. JHS 179 antaakin viisaasti suosituksen mini-
mitason kuvauksista. Rajaa ja hallitse tavoitetta. 

Pahimmillaan kokonaisarkkitehtuuritiimi puuhaa 
omassa norsunluutornissaan. Ratkaisusta ei tule rea-
listista eikä se myöskään jalkaudu käytännön kehittä-
mistyöhön. Kokonaisarkkitehtien ja muiden viite-
kehysten kanssa työskentelevien tulee osallistua 
käytännön työhön jatkuvasti.

Pahimmillaan kokonaisarkkitehtuuri, palvelukuva-
ukset, strategia jne. on vain paperia – kukaan ei oi-
keasti toimi niiden mukaan. Tällöin on heitetty hukkaan 
iso määrä työtä. Konkreettiset esimerkit auttavat 
kuvausten siirtymistä käytännön työksi.

Ja kun onnistut, kerro siitä kaikille ja laajasti! Ja 
kerro myös, miten sen teit.

Tarja Raussi
Tieturi Oy

Jukka Tenkamaa
Tieturi Oy

Kuva 5. Muutoksen johtaminen

Arviointi

IT:n hyvä hallintatapa MonitorointiOhjaus

Strategiasta johdetut kehitysvaatimukset

Muutoksen 
johtaminen

- Investointiportfolio
- Hankeportfolio
- Projektiportfolio
- Projektit

Palveluiden 
hallinta

- Suunnittelu
- Transitio
- Jatkuva kehitys
- Palvelutuotanto

Toiminta-arkkitehtuuri

Tieto-arkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri

Teknologia-arkkitehtuuri
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MERKITSE NYT MUISTIIN 
VUODEN 2012 MERKITTÄVIN 
PROJEKTIALAN KOULUTUS-  
JA AMMATTITAPAHTUMA!
Projektipäivät 2012 järjestetään 13.-14.11.2012 Espoon Dipolissa.

Vuoden 2012 Projektipäivien teemakokonaisuudet on jo alustavasti 
päätetty. Ohjelma rakentuu kolmesta eri näkökulmasta: 
• Strategian  toteuttaminen ja organisaation muutosprojektit 

• Projektitoiminnan ja -prosessien kehittäminen 

• Osaamisen kehittäminen ja yksilön kasvu



ALUSTAVIA SEMINAARIKOKONAISUUKSIA: 
STRATEGIAN  TOTEUTTAMINEN JA ORGANISAATION MUUTOSPROJEKTIT

• Suomalaisen projektiliiketoiminnan ja osaamisen haasteet

• Muutosprojektit ja muutoksien johtaminen

• Johtamisjärjestelmät ja projektijohtaminen niiden osana 

• PMO:n vaiheet ja elinkaaret

PROJEKTITOIMINNAN JA -PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

• Kumppanuudet ja verkostot – kuka tekee ja mitä tekee?

• Johtamismallit – ketterästi vai kankeasti?

• Muutoksen mahdollistavat rakenteet, prosessit ja työkalut

• Muuttuvan ja elävän salkun johtaminen

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA YKSILÖN KASVU

• Projektipäällikkön kyvykkyydet tulevaisuudessa

• Pomo pakotti projektipäälliköksi – mitä teen?

• Projektiosaajan elinkaaret

• Projektijohtajuuden ja johtamiskyvykkyyden arviointi

KYSY LISÄÄ 
KUMPPANUUSMAHDOLLISUUKSISTA  
Samuli Karjalainen

projektipäällikkö, Projektipäivät 2012

Gsm: +358 (0) 44 066 6733

email: samuli@forestagency.fi

RYHMÄPAKETEISTA
Pekka Käyhkö

Gsm: +358 44 276 3010

email: pekka@forestagency.fi

Osallistumiskategoriat Normaalihinta Ennakkoon*

2 päivän lippu  690 e 600 e

1 päivän lippu  510 e 450 e

         
Julkinen sektori 2 pv  550 e 460 e

Julkinen sektori 1 pv  450 e 390 e

Opiskelija 2 pv  200 e 200 e

Opiskelija 1 pv  130 e 130 e

Projekti-illallinen  70 e 70 e

- Hintoihin lisätään alv 23%. 

Katso jäsenalennukset kotisivuilta

*ennakkoilmoittautuminen päättyy 22.6.2012

LUE LISÄÄ: WWW.PROJEKTIPAIVAT.FI



Projekteilla johtaminen

Julkisen hallinnon organisaatioita on arviolta noin tuhat. Kukaan ei tiedä tarkkaa määrää, koska 

esimerkiksi kuntakentässä tapahtuu koko ajan muutoksia ja toisaalta jotkut organisaatiot ovat 

jossain tarkastelussa osa julkista hallintoa ja toisaalta taas yksityisiä. Julkisen hallinnon tehtäviä 

yhdistää asiakas, kansalaiset sekä yritykset ja yhteisöt, mutta tehtävät vaihtelevat maanpuolus-

tuksesta esikouluun. Tälle kokonaisuudelle yhteisen ICT-strategian laatiminen ei ole aivan taval-

lisimpia strategia hankkeita.

 Teksti: Olli-Pekka Rissanen

Mahdoton
tehtävä?

Valtiovarainministeriön julkisen hal-
linnon ICT-toiminnolle on annettu 
tehtäväksi laatia koko julkisen hal-

linnon yhteinen ICT-strategia, jonka lähtö-
kohtana on hallitusohjelman ICT-kirjausten 
toimeenpano. Toimeksianto on selkeä, 
mutta siitä keriytyy auki melkoinen vyyhti. 
Vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja lähtö-
kohtia on loputtomasti. Toiveiden tynnyri 
on pohjaton ja toimijakentän monipuoli-
suus tuo mukanaan loputtomasti erilaisia 
näkökulmia, jotka kaikki ovat arvokkaita. 
Lopputulos pitäisi kuitenkin osata koota tii-
viiksi, konkreettiseksi paketiksi, jonka pitää 
olla toimeenpantavissa. Lisäksi kaikkien pi-
täisi kokea se yhteiseksi.

Kyse on ensimmäisestä koko julkisen 
hallinnon yhteisestä strategiasta. Tätä on 
edeltänyt valtionhallinnon erilaiset IT- tai 
vastaavat strategiat (viimeisin vuodelta 
2006), kuntien toimenpideohjelma ja lu-
kuisat tietoyhteiskuntastrategiat. Viime 
mainittujen kohteena oli koko yhteiskunta, 

mutta usein julkiselle hallinnolle sälytet-
tiin paljon toiveita. Niiden tavoitteita ei voi 
edelleenkään kiistää ja useat esillä olleet 
asiat ovat edelleen ajankohtaisia. On-
gelmaksi on muodostunut strategioiden 
kunnianhimoisten tavoitteiden vieminen 
käytäntöön ja levittäminen koko julkiseen 
hallintoon tai yhteiskuntaan. Tästä yritäm-
me ottaa oppia ja linjata vain asioita, joihin 
voimme luoda uskottavan toteutussuunni-
telman.

Hankkeen suunnittelu keskiössä
Kun annetaan tehtävä, joka lähtökohtai-
sesti tuntuu mahdottomalta, on parasta 
istua alas ja ryhtyä suunnittelemaan sen 
toteutusta eikä syöksyä sitä tekemään. 
Meidän tapauksessamme se on tarkoitta-
nut odotettua pidempää valmisteluvaihet-
ta ja keskusteluja useiden tahojen kanssa. 
Myös poliittisen johdon kanssa täytyy käy-
dä aika ajoin tilanne ja tavoitteet läpi. 

Työmme organisoinnin lähtökohdak-

si ja tavoitteeksi otimme mahdollisimman 
kevyen organisoinnin ja mahdollisimman 
avoimen valmisteluprosessin (Kuva 1.). Ke-
vyt organisaatio helpottaa oman työn te-
kemistä ja ohjaamista, mutta vastapainona 
on jatkuva kuuleminen ja yhteydenpito eri 
sidosryhmiin.

Kevyt organisointi tarkoittaa valtion-
hallinnossa sitä, että linjauksien valmiste-
lu tehdään valittujen henkilöiden johdolla 
työpajoissa. Vaihtoehto tälle olisi ollut pe-
rinteinen työryhmätyöskentely. Kun työtä 
tehdään pienellä porukalla, eivät kaikki ta-
hot pääse osallistumaan ja tuomaan erilai-
sia näkökantojaan. Tätä puutetta pyritään 
korjaamaan tuomalla työntulokset verk-
koon kaikkien arvioitavaksi. 

Yksi keino laajaan kuulemiseen oli alue-
kierros, jossa pidimme 11 paikkakunnalla 
päivän mittaisen seminaarin. Se koostui 
alueen omia näkemyksiä käsittelevistä pu-
heenvuoroista, meidän työmme esittelys-
tä, Kuntaliiton puheenvuorosta ja päivän 
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päätteeksi työpajatyöskentelystä. Kierroksen järjestä-
minen oli raskasta ja söi resursseja, mutta se oli kai-
ken sen vaivan väärti. Jos asioita katsoo vain Helsingin 
Aleksanterinkadulta ja keskustelee pääasiassa muiden 
ministeriöiden kanssa, jää katsanto vääjäämättä sup-
peaksi. Suomessa alueiden välillä on merkittäviä eroja, 
mutta myös merkittäviä yhtäläisyyksiä. Niiden huomi-
oitta jättäminen strategiassa voisi johtaa samaan kuin 
niin monta kertaa aiemmin; hyvä strategia, jota ei pan-
tu toimeen.

Tavoitteellinen aikataulu
Aikataululla on aina vaikutusta lopputulokseen. Stra-
tegian liian lyhyt valmisteluaikataulu johtaa helposti 
huolimattomaan työhön ja puolittaisiin linjauksiin. Liian 
pitkä aikataulu voi johtaa fokuksen katoamiseen ja pit-
kään yksityiskohtien täyttämään asiakirjaan, jossa asia 
hukkuu. Meidän tavoitteenamme on saada strategia-
asiakirja valmiiksi syyskuun loppuun mennessä (Kuva 
2.). Kevyt valmisteluorganisaatio tukee tätä, mutta 
laaja kohdealue ja samaan aikaan osuvat isot poliitti-
set päätöksen, kuten kuntauudistus, tekevät aikatau-
lusta hyvin haasteellisen.

Yritämme ratkaista aikatauluhaastetta keskittymi-
sellä olennaiseen. Mietimme mitä asioita teemme ja 
missä laajuudessa. Emme voi edetä minkään strate-
giaoppikirjan tai -mallin mukaan, koska kohteemme 
on niin poikkeuksellinen. Teemme luovia ratkaisuja ja 
haemme uusia tapoja työskennellä. Joudumme myös 
koko ajan rajaamaan työtä ja toistuvasti miettimään, 
mikä on olennaista juuri tälle alueelle.

Kuuleminen ja asioiden käsittely avoimesti voi ja 
varmasti tuokin koko ajan uusia näkökulmia ja ajatuk-
sia. Emme voi missään vaiheessa lopullisesti päättää, 
että nyt emme enää kuuntele ulkopuolisia, vaan tämä 
on tässä nyt. Joudumme koko ajan kriittisesti mietti-
mään tukevatko näkökulmat ja ajatukset strategian 
kokonaisuutta. Avoin valmistelu ei poista yhtä kuule-
misen muotoa eli lausuntokierrosta. Sen aika on ensi 
syksynä ja se tulee viemään arviolta kaksi kuukautta. 
Oletamme, että strategiassa tulee esille asioita, joita 
on syytä linjata valtioneuvostossa eli valtioneuvoston 
periaatepäätöksenä. Sen vuoro olisi joulukuussa.

Kuva 1. Strategia valmistellaan kevyellä organisaatiolla ja avoimesti

ICT-hankkeet
- Julkisen hallinnon 

Ka-työ
- SADe-ohjelma
- TUVE
- Hallinnonalojen ja 

k-sektorin 
hankkeet

Sidoshankkeet
- Kuntauudistus
- VATU-ohjelma
- Kuntatuottavuus
- Asiakkuusstrategia
- Yhteispalvelu
- Älystrategiat
- Keskushallinnon 

uudistushanke

Sidosryhmät
- Ministeriöt
- Virastot
- Kunnat
- Kuntayhtymät
- Yritykset
- Järjestöt
- ICT-palv.kesk.
- ICT-ryhmät

Kanavat
- Seminaarit
- LinkedIn
- Teematyöpajat
- Verkko-

haastattelut

Valtioneuvosto 
(strategia VN:n 

periaate-
päätökseksi)

Hallinnon- ja 
aluekehityksen 
ministeriryhmä 

(HALKE)

Strategian 
ohjausryhmä

Hankejohtaja
Hankepäällikkö

Sihteeristö

Tukiryhmän 
pyöreän pöydän 

keskustelut

JUHTA 
VITKo 

jne.

Linjaustarpeet

 Tavoitteet / 
linjaukset

Informaatio

Aloitteet ja 
näkemykset

Informaatio

Aloitteet ja 
näkemykset

Yleiset tavoitteet

ICT-sisällöt

Kunkin linjau-
salueen 

vastuuhenkilö + 
työpajat

Aluekierros

Kuva 2. Strategian suunnittelun aikataulu on haasteellinen

Helmikuu
Suunnittelu 

ja käynnistys

Maaliskuu
Strategian 
aluekierros

ja työn 
kohdenta-

minen

Huhti-
Toukokuu

Ensimmäinen 
linjausvaihe  

Kesäkuu
Ensimmäisten 

linjauksien 
kommentoin-

tikierros 

Elo-
Syyskuu

Toinen 
linjausvaihe 

ja strategia-
ehdotuksen 
viimeistely

Lokakuu
Lausunto-

kierros  
ja lopullisen 
strategia-
ehdotuksen 
viimeistely

Marras-
Joulukuu
Valtio-

neuvoston 
periaate-

päätös
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JulkICT-toiminnan tavoitteet

- Visio vuodelle 2020
- Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kokonaisuuden tunnistaminen

JulkICT-toiminnan strategiset linjaukset

- Strategian linjausalueiden  määrittäminen
- Tavoitteet / linjausalue
- Tavoitteita tukevien linjausten määrittely

Strategian toimeenpano 

- Toimenpiteet linjausalueittain vuosille 2012 – 2015
- Vaiheistus ja vastuut

Sisältö alkaa hahmottua
Aluekierroksella ja muissa tilaisuuksissa, 
missä strategiaa käsitellään, olemme ol-
leet valmiita ottamaan palautetta. Palaut-
teen pohjalta on muodostunut kahdeksan 
kohdan lista linjausalueista. Linjausalueita 
sitoo yhteen strateginen visio ja tavoite-
tila. Emme ole aloittaneet visiosta, vaan 
olemme rinnakkain miettineet ja tilaisuuk-
sissa keskustelleet vision elementeistä sekä 
linjausalueista (Kuva 3.). Pelkomme oli, että 
aloittamalla visiosta saisimme aikaiseksi 
kauniin, mutta tyhjän visiolauseen. Niistäkin 
meillä on paljon kokemuksia.

Tätä kirjoitettaessa visio ei ole vielä val-
mis, mutta sen elementit alkavat hahmot-
tua. Olemme valinneet tarkastelukulmaksi 
asiakaspalvelun sekä palvelutapahtumassa 
tarvittavan tiedon. Näin ollen visio tullee 
koostumaan näistä elementeistä ja sen tu-
lisi ohjata julkisen hallinnon ICT:n kehitystä 
lähivuosina.

Visio tähtää vuoteen 2020, mutta toi-
menpiteet strategian toteuttamiseksi täh-
täävät vuoteen 2015. Pyrimme katsomaan 
niin kauaksi tulevaisuuteen kuin uskallam-
me, mutta toimenpiteissä tähtäämme vä-
littömään käynnistämiseen ja hallitusoh-
jelman toteuttamiseen tällä vaalikaudella. 
Isot tai hankalat muutokset vaativat oman 
aikansa, joten olemme jo käynnistäneet 
joitain hallitusohjelmaan kirjattuja hankkei-

ta odottamatta strategian valmistumista. 
Tällainen on esimerkiksi hallitusohjelman 
kirjaus ICT-palvelukeskusten kokoamisesta 
yhteen. Kyse on toteutuessaan noin 800-
1000 hengen palvelukeskuksesta. Sen val-
mistelu on täydessä vauhdissa, koska se vie 
vääjäämättä oman aikansa.

Olemme varautuneet siihen, että työn 
aikana tulee esille muita selkeitä linjauksia. 
Aloitamme niiden valmistelun ja valmiste-
lemme tarvittavat poliittiset päätökset.

Kuvassa 4. ovat tämän hetkiset linjaus-
alueet. Ne toivottavasti selittävät itse it-
sensä ensimmäistä linjausaluetta lukuun 
ottamatta. Linjausalueen 1 otsikko ”Vaikut-
tavuus ja asiakas” on työotsikko. Tarkoituk-
semme on sen alle miettiä linjauksia, joilla 
tehostetaan ja ohjataan ICT:n roolia julki-
sen hallinnon perimmäisessä tehtävässä; 
yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa.

Linjausalueita 2-7 käsitellään pienissä 
työpajoissa ja tulokset alistetaan julkiselle 
arvioinnille. Linjausalue 8 kokoaa taval-
laan aikaisempien tuloksia yhteen, koska 
siinä tavoitteena on selkeyttää nykyisten 
toimijoiden rooleja ja miettiä mahdollisia 
uusia työnjakoja. Ihan uusien toimijoiden 
perustamista ei voida myöskään kokonaan 
sulkea pois. Tarve roolien selkeyttämiseen 
on noussut jatkuvasti esille. Osin raken-
teet ovat peräisin tietokoneita edeltävältä 
ajalta ja ne natisevat, kun niitä yritetään 

soveltaa muuttuvaan 
maailmaan. Tässä lin-
jausalueessa sovel-
lamme toisenlaista 
työskentelyä. Kokoa-
mme toimijoista suu-
ren työpajan yhdeksi 
päiväksi pohtimaan 
niin sanottua isoa ku-
vaa.

Kuva 3. Strategian sisällön rakenne alkaa olla selvillä

Kuva 4. Julkisen hallinnon ICT-strategiaan on valittu 
kahdeksan linjausaluetta

Valtionhallinnon ICT-strategian 
edistymistä voi seurata verk-
kosivuiltamme www.vm.fi /julkict. 
Jos haluaa kommentoida tai 
muuten osallistua strategiatyö-
hön, voi sen tehdä Linkedinissä 
tai lähestymällä meitä suoraan 
sähköpostilla.

ICT osana julkisten palvelujen ja hallinnon kehittämistä

1. Vaikuttavuus ja asiakas  
2. Julkisen hallinnon johdettu tietohallinto 
3. Yhteentoimivat prosessit ja palvelut   
4. Tieto palveluiden käytössä
5. Hallinnon ICT-infrastruktuuri ja sen palvelut
6. Tietoturva kattavasti hallintoon
7. Toimintakykyinen hallinto eri tilanteissa – varautuminen 
8. Toimijat, roolit ja vastuut – isokuva

Ajatuksia toimeenpanosta
Ajatuksemme strategian toimeenpanos-
ta ovat vasta alustavia, mutta olemme 
lähteneet siitä, että toimeenpano ei tule 
olemaan valtaisa ohjelma kymmenine pro-
jekteineen, vaan pyrimme hyödyntämään 
olemassa olevia ohjelmia ja huolehtimaan 
niiden tavoitteiden toteutumisesta. Toi-
meenpano myös mietitään linjausalue- tai 
linjauskohtaisesti. Sama malli ei sovi kaik-
kiin.

Pitkälti toimeenpanossa on kyse ohjauk-
sesta. Meidän pitää todennäköisesti käyt-
tää kaikkia mahdollisia ohjauskeinoja. Esi-
merkiksi tulosohjauksen kautta yritämme 
saada linjaukset valtion organisaatioiden 
vuosisuunnitteluun. Euroja voidaan käyttää 
joissain kohdissa rakentamalla esimerkiksi 
yhteisiä palveluita. Ohjeet ja erilaiset vii-
tearkkitehtuurit ovat myös onnistuessaan 
olleet tehokkaita ohjauskeinoja. Lainsää-
däntöä on ICT-asioissa käytetty kovin vä-
hän, kun on pelätty alan nopeaa muutosta, 
mutta sillekin voi nyt olla käyttöä tietohal-
lintolakia laajemmin.

Olli-Pekka Rissanen
JulkICT-toiminto, Valtionvarainministeriö
Olli-Pekka.Rissanen@vm.fi 

56



57PROJEKTITOIMINTA  1/2012 5757575777577777777777777757575777757777777777777575777777577757577777757777777775757575757757777777575557575575575755555557577PRPRRRRRRROOOOOOOOOOPROROOOOOROOPRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJEKJEKJEKEJEKJEJEJEJEKJEJEKJEKKKKKKKKKKKKJEJEEKJEEKKKJEJEKKKJEJEKJEKEKEKKKJEJEJEJEJEEKJEKEKKJEKKJEKJEKKKJJEKJ KKKJJJEJ TITTITTITTITTITTTTTITTITITTITTITTITTITTTITTITTITTTTITTITTITTITTITTTTTITIIITTITTITTITITTTITTTITTITTITTTITITTITTITTTTITTTITTITTTITTITTITTITTTTITTITTTTITITTTTITTTITTTTT OOOOIMOOIMOIMOIMOIMOIMOIMOIMMIMMMMMOOIMOIMOIMOOOOIMIMOOOO MOOOOOIMOIMOIMO INTINTINTINTINTINTNTTINTNNTNTNTNTNTINTINTNTNTINTNTNTTNTNTNTNTINTINTINTNTNTNTNTTINTTINTTTNTTTTNNTNTTNTTNTTTTNTTNTTINTTNTNTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAA A A A 1111111//1///1//1/2/21/2/21/21/21/21/21/21/2111111/1//1/1/////21/21/21/2111111///1/2111111//////1/1/22111/1/1/21/1/11/1/21/1//21/2/21111/21/2111/2/21/21/2111111/221/21/211/1///1// 01201201010001201201201212121212121122220010101211212122120121122222220101212121222011212222200101212200120112120100 220 2221000 22

Siirry uudelle tasolle  
projektijohtamisessa.

Asiantuntija 
palveluksessasi

Jukka Tenkamaa
Executive Consultant
jukka.tenkamaa@tieturi.fi

>> tuutusstuu vvalmmennusttarrjoonntaaaammmmee 
oosoiittteesssaa: www.tieturi.fi/kurssit

Useimmilla organisaatioilla on pitkälle mietityt projektimallit, menetelmät ja  
dokumenttipohjat. Mielestämme suurin arvo, vaikuttavuus ja hyöty piilevät 
kuitenkin organisaation koko projektikulttuurin kehittämisessä.

Hyödynnä strategiaasi ja huomioi muutoksessasi myös kokonaisarkkitehtuuri. 
Me kerromme miten.

Tarjoamme valmennusta mm. seuraavissa aiheissa:

Projektisalkun hallinta
Kokonaisarkkitehtuuri ja JHS 179
Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti
ArchiMate arkkitehtuurin mallintamisessa
Prosessien mallintaminen
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Järjestelmäintegrointi
TOGAF Overview & Foundation
COBIT Overview & Foundation
ITIL Overview & Foundation



Projekteilla johtaminen

 Teksti: Kari Penttinen

Projektikulttuurilla on 
merkitystä rahoittajalle

Noin kymmenen työvuoden alkuajoilta Tekesissä 

muistan silloisen rahoitusjohtajan kysyneen usein 

päätöskokouksissa: ”Mitä tämän projektin tutkija aa-

mulla ensimmäiseksi tekee töihin tullessaan?” Kysy-

mys palautti keskustelun usein terveellä tavalla oike-

alle tasolle. 

Yritysten rahoituspäätöksissä merkittävä näkökulma 

projektisuunnitelman lisäksi on yrityksen rahoitusti-

lanne ja kokonaisuus kehitysprojektin hyödyntämisen 

kannalta, mutta samaan asiaan, projektisuunnitelman 

tarkkuuteen ja laatuun, palataan edelleen usein.

Tekes arvioi vuosittain laki- ja säännöstaustansa lähtökohdista mer-
kittävän määrän projektisuunnitelmia. Vuonna 2011 meille jätettyjen 
rahoitushakemusten mukana kävimme läpi yli 3000 projektisuunnitel-

maa, joista noin 1800 hyväksyttiin positiivisen rahoituspäätöksen liitteeksi ja 
projektiseurantamme työkaluksi.

Säädösteksti edellyttää, että sijoitamme ”hankkeisiin, joiden toteuttami-
seksi on laadittu hankkeen luotettavan seurannan kannalta riittävän yksityis-
kohtainen projektisuunnitelma” (Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta 30.4.2008). 

Teknologiasta palveluihin ja 
innovaatioihin
Tekesin toiminta on viime vuosina laajentunut puh-
taasta teknologian kehittämisestä palveluiden, liike-
toiminnan ja innovaatiotoiminnan rahoittamiseen. 
Siksi olen joutunut pohtimaan projektisuunnitelmien 
laatutasoa varsin monelta kannalta: 
- Miten projektoida kehitystoiminta, jossa ei synny 

mitään konkreettista ja fyysistä vaan abstrakteja, 
vaikeasti mitattavia asioita? 

- Miten esittää tutkimusprojekti, jossa tavoite on pit-
käjänteinen osaamisen kehittäminen?

- Missä kulkee yrityksissä koulutustoiminnan ja pro-
jektimaisesti toteutetun kehitystoiminnan raja? 

- Millä tavalla esittää yritysjohdon vetämä liiketoi-
mintaosaamisen kehittäminen projektina, kun se 
usein mielletään heidän perustehtäväkseen?

- Mitä merkitsevät projektisuunnitelman kannalta 
ns. ketterät menetelmät, joihin kuuluu iteratiivinen 
eteneminen ja jotka menetelmänä tarjoavat paljon 
hyvää?

Hyötyjen kuvaaminen 
kiinnostaa rahoittajaa
Yksi hankala asia tuli esille kansainvälisiä EU-rahoit-
teisia projekteja arvioivan henkilön kanssa. Se liittyy 
projektin tulosten ja vaikutusten seurantaan. Projektin 
hyötyjen kuvaaminen ja projektin aikaisen tuloksel-
lisuuden varmistaminen ovat olennainen osa hyvää 
projektitoimintaa. Ne kiinnostavat aina myös rahoitta-
jia. Niitä myös edellytetään entistä enemmän tulevissa 
EU-rahoitteisissa projekteissa. Kokemuksesta voin sa-
noa asian olevan melko heikolla tasolla Tekesiin tule-
vissa suunnitelmissa. 
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Huonosti testattu ERP- järjestelmä on 
valtava riski liiketoiminnalle.

QUALITY GATE

www.projecttop.fi

FOR SUCCESSFUL COMPANIES

                                                                      Project-TOP SOLUTIONS OY

Huon

Quality Gate on nopein ja tehokkain tapa  
suunnitella ja toteuttaa testausprojektit  

-myös pilvestä.

Useimpien yritysten kehitysprojektien etenemisen 
seurantaan pitäisi olla käytössä mittarit, vaikka projek-
tin tulosten lopullinen hyöty nähtäisiin vasta myöhem-
min projektin päätyttyä esim. liikevaihtoluvuissa. 

Tutkimusprojekteissa on ehkä totuttu mittaamaan 
projektin ansiot luontevammin, kun kyse on usein aka-
teemisista julkaisuista, esiintymisistä ja opinnäytetöis-
tä.

Tilintarkastajat ”pelkäävät” projekteja 
Kuulin hiljattain huolen, joka liittyy yritysten tilintarkas-
tustoimintaan ja siten Tekesin ja varsinkin EU:n tuke-
mien projektien loppuvaiheeseen. Yrityksen käyttämän 
tilintarkastajan pitää antaa lausunto projektin kustan-
nuksista. Tilintarkastustoimistot kuulemma pelkäävät 
tarjota palveluitaan projektirahoitusta hakeviin yrityk-
siin. Ilmeisenä syynä on ”byrokratian pelko” ja osaa-
mattomuus. 

Tämä on valitettavaa, kun tavoitteemme on pa-
nostaa erityisesti kasvaviin pk-yrityksiin. Ovatkohan 
asiat kilpailijamaissa tältä osin paremmin? Miten pal-
jon kärsimme tästä ongelmasta kansantaloutena, kun 
ajatellaan tuota EU-rahoituksen mahdollisuutta? En 
voi olla pohtimatta, mikä on projektitoiminnan laatu-
tason vaikutus kykyymme uudistaa liiketoimintojamme 
yleisestikin. 

Projektimaisen toiminnan 
hyödyt ja maine
Teollisen työelämäni vuosilta muistan myös tilanteet, 
jolloin henkilöstön piirissä sanalla projekti oli kirosanan 
merkitys. Taustalla oli uskottavuuspula ja projektin to-
teuttajien lähipiirin pelot tavoitteiden ja toteutusmallin 
suhteen. Samanlaista tunnetta olen havainnut julkisen 
sektorin toiminnassa sanaa hanke kohtaan ja toden-
näköisesti hyvin samasta syystä.

Tähän asenneilmapiiriin törmäämme myös asiakas-
työssä, kun hyvä ja ymmärrettävä projektisuunnitelma 
on rahoituspäätöksemme edellytys. Varsin usein spar-
raamme asiakasta ennen rahoitushakemuksen jättä-
mistä ottamalla esille näkökulmia ja kysymyksiä, joi-
den avulla projektin suunnitelmaa voidaan täydentää. 
Tämä ilmainen neuvonta ei merkitse sitä, että teem-
me asiakkaan puolesta hakemuksen ja suunnitelman, 
mutta Tekesin puolelta voidaan antaa merkittävää 
apua esim. yhteistyökumppanien löytämiseen. 

Monissa projektisuunnitelmissa lähtökohtien ja tar-
peiden avaaminen vie suurimman osan ja projektin 
varsinaisen suorituksen kuvaus jää hataraksi. Vielä ha-
kemuksen jättämisen jälkeenkin on usein pakko pyytää 
tarkennusta projektisuunnitelmaan ennen kuin pää-
töksiä voidaan tehdä. Tällä toiminnalla toivottavasti 
voimme osaltamme vähentää ”ilmassa leijuvien” pro-
jektien luomaa negatiivista ilmapiiriä sekä yrityksissä 
että tutkimuslaitoksissa. 

Asiakaspalautteena saatuja positiivisia komment-
teja projektisuunnitelman merkityksestä voi lukea mm. 
seuraavista esimerkeistä: 

- ”...kehitystyö sai suunnitelmallisuutta ja pitkäjän-
teisyyttä.”

- ”...kurinalaisuutta tuotekehitysprojektiin. Tekesin 
rahoitus nopeutti projektia ja ilman Tekesin tukea 
projekti ei olisi toteutunut näin laajana.”

- ”Ilman Tekesiä yrityksessä ei olisi voitu näin laa-
jaa tuotekehityshanketta edes ajatella toteu-
tettavan. Rahoituksen lisäksi Tekes on antanut 
asiantuntemustaan ja neuvoja materiaali- ja val-
mistustekniikan kehittämiseen. Tekesin verkottu-
miseen tähtääviä tilaisuuksia on hyödynnetty.”

- ”Tekes-statuksella suuri merkitys yrityksen sisällä. Rahoituksen lisäksi 
tukea yhteistyöverkon muodostamiseen.”

 (Lähde: http://www.tekes.fi /fi /community/Asiakkaiden_tuloksia/)

Luultavasti tällainen projektisuunnitelmien sparraus ja katselmointi olisi 
erittäin hyödyllistä laajemminkin.

Apua projektien valmisteluun
Konstit on monet, sanotaan. Asioita voi hoitaa monella eri tavalla. Projek-
tien alkuvaiheen valmisteluun ja rahoitustunnusteluun liittyvää palvelua on 
verkkosivujemme Oikopolkuja-osiossa otsikon ”Tunnustele rahoitusmahdol-
lisuuksiasi” alla:

- itsearviointityökalu
- kevyt rahoitusmahdollisuuksien tunnustelulomake
- Tekesin uusasiakastiimin muu aineisto ja kontaktitiedot.
Tekesillä on myös jo pitkään ollut erillinen projektiopas, joka tullaan tänä 

vuonna korvaamaan kehitysprojektien suunnittelun interaktiivisella verkko-
työkalulla. 

Olemme käyttäneet myös Stanfordin yliopiston SRI:n (Stanford Research 
Institute) kehittämää NABC-menetelmää (Need-Approach-Benefi ts-Com-
petition) asiakkaidemme kanssa projektin kannalta oleellisten asioiden mää-
rittelyyn. NABC-menetelmän ”muistilistasta” on mielestäni apua kokonaisku-
van määrittämisessä yritykselle itselleen, mutta se tähtää myös valmiuteen 
luoda jenkkityylinen ”hissipuhe” suunnitelman myymiseksi rahoittajille – siis 
vaikka Tekesille.

NABC:n ”muistilistan” jälkeen voikin edetä konkreettisen projektisuunnitel-
man tekemiseen, jossa oleellisia pääkysymyksiä ovat omat resurssit, alihan-
kinnat, aikataulu välitavoitteineen ja kustannukset. 
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Isompien projektien suunnittelussa voi hyödyntää 
vaikka koko PMBOK viitekehystä, mutta arkinen totuus 
on, että useimmiten joku osa-alue unohtuu. Tekesin 
puolelta todettu hankala asia liittyy henkilöiden työ-
ajan seurantaan, jota edellytämme rahoittamiltamme 
projekteilta. Organisaatiosta ja henkilön asemasta 
riippuen tämä voi vaatia uutta käytäntöä, joka pitää 
omaksua heti projektin alusta asti. 

Projektien suunnittelu ja seuranta on insinööritaus-
taiselle useimmiten selvää tekemistä, mutta ei välttä-
mättä kaikille muun taustan omaaville. Pk-yritysten 
kannattaa tässä yhteydessä muistaa ELY-keskusten 
kautta tarjolla oleva projektien valmistelurahoitus. 
Tämä merkitsee käytännössä 70 % julkisen tuen mah-
dollisuutta pieniin projekteihin. Niiden avulla yritys voi 
ottaa projektisuunnitelman valmisteluun asiantuntijan, 
jonka kanssa suunnitellaan varsinainen kehitysprojekti.

Rahoituspalvelumme sähköiset hakemuslomakkeet 
muuttuvat tulevan kesän aikana. Muutos on seuraava 
merkittävä vaihe projektien valmisteluun liittyvässä 
kehitystyössä. Sisällöllisesti mennään siihen suuntaan, 
että projektin suunnitelmaa ja NABC-arviointia voi 
tehdä entistä enemmän jo hakemuslomakkeelle. Ha-
kemusvalmistelu voi siis toimia varsinkin pk-yrityksille 
jo projektin suunnitteluvaiheen aputyökaluna. Suunni-
telman liiteaineistona tarvitaan tyypillisesti vain esim. 
resurssi- ja kustannuslaskelmat sekä aikataulun tar-
kennukset. Toivottavasti käytettävyydessä päästään 
yhtä hyvälle tasolle kuin verottajan sähköisissä palve-
luissa, joihin ainakin itse olen ollut tyytyväinen.

Ilkikurinen tulevaisuus?
Professori Alf Rehn käytti kevään Tekes-päivillä pu-
heenvuoron otsikolla ”Suomi 2020 – ilkeät ongelmat 
ja ilkikurinen tulevaisuus”. Hän toi siinä esille, että har-
voin oikeat innovaatiot ja menestystarinat syntyvät 
juuri niistä lähtökohdista tai ympäristöistä kuin olete-
taan. 

Kaikkeen kehitystoimintaan kuuluu myös yllätyksel-
lisyys, joka vaatii nopeaa reagointia mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi. Projektisuunnitelmia on muutettava, 
tavoitteita on muutettava ja joissain tapauksissa on 
otettava kokonaan toinen polku. Ehkä nopeasti muut-
tuvassa, kehittyvässä ympäristössä ja kilpailutilan-
teessa pitääkin panostaa kokeilutyyppiseen kehitys-
työhön. Lisäksi ihmisten johtamisen merkitys kasvaa ja 
se painottuu entistä enemmän teknisen prosessiosaa-
misen ulkopuolelle motivointiin ja innovatiivisuuden 
ylläpitoon.

Kehitystoiminnan vetäjät ja rahoittajat, Tekes mu-
kaan lukien, ovat tässäkin mielessä uusien haasteiden 
edessä, kun ajatellaan projektien suunnittelun laatua 
ja moniulotteisuutta.

NABC:n sparraavat kysymykset
Markkinatarve
- Minkä tarpeen olette tunnistaneet asiakkaillanne/markkinoilla?
- Mikä ongelma pitää ratkaista? Miten merkittävä se on?
- Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?
- Miten suuri on potentiaali?
- Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

Kuinka ratkaisusi vastaa markkinatarpeeseen?
- Mikä on teidän ratkaisunne tai uusi ideanne?
- Miten idea/ratkaisu toimii?
- Sen hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?
- Miksi he ostaisivat/käyttäisivät tätä tuotetta/palvelua?
- Mikä tekee siitä ainutlaatuisen?
- Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?
- Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

Hyöty suhteessa kustannuksiin
- Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?
- Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?
- Onko kehittäminen projektoitu?
- Mistä omarahoitusosuus kehittämiseen?
- Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?
- Kuka tekee ostopäätöksen?
- Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteu-

tettavan?

Kilpailutilanne
- Miksi ratkaisunne on parempi kuin muut?
- Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne?
- Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kump-

paneilta?

      tee suunnitelmistasi hyvä ”hissipuhe”

Kari Penttinen
Asiantuntija
Ohjelmapäällikkö, Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelma
Tuotteet, tuotantojärjestelmät ja valmistusprosessit 
Tekes – Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Harvoin oikeat innovaatiot 
ja menestystarinat syntyvät 
juuri niistä lähtökohdista tai 
ympäristöistä kuin oletetaan
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-
-

Ari Eskola, Projektijohtaja, IPMA Level A®

Soili Puranen, Projektipäällikkö, Sonera, IPMA Level B® ja IPMA Level C®

-

Teppo Kuisma, VP, Head of Online Solutions, Ixonos Oyj

   

Kansainväliset Projektinjohtamisen

ammattitaitosi
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Projekteilla johtaminen

 Teksti: Eeva Nuutinen

Finprossa johdetaan 
globaaleja virtuaaliprojekteja

62

Finpro on suomalaisten yritysten vuon-
na 1919 perustama rekisteröity yhdis-
tys. Sillä on jäseninä noin 550 suoma-

laista yritystä, Elinkeinoelämän Keskusliitto, 
Suomen Yrittäjät sekä Teknologiateollisuus. 
Finpro on public-private -toimijana osa 
työ- ja elinkeinoministeriön konsernia. Se 
tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisen in-
novaatioekosysteemin toimijoiden, kuten 
ELY-keskusten, Tekesin ja ulkoministeriön 
kanssa. 

Asiakkaita ovat suomalaiset pk-yrityk-
set. Finpron globaaliin verkostoon kuuluvia 
toimipisteitä on 66 lähes 50 eri maassa. 
Pääkonttori sijaitsee Helsingin Ruoholah-
dessa. Finprossa työskentelee lähes 400 
asiantuntijaa, joista suurin osa kansainväli-
sessä verkostossa. Työkieli on englanti.

Suurin osa Finpron työstä on yritysten 
konsultointia ja muita asiantuntijatoimek-
siantoja kansainvälistymisen eri vaiheissa. 
Tehtävänä voi olla esim. auttaa asiakasta 
olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan ai-
kaan kilpailukykyisellä konseptilla, tuotteilla 
ja palveluilla. Vuositasolla yrityskohtaisia 
toimeksiantoja on yli 1100.

Asiakastyötä tehdään myös yritysryh-
mille suunnatuissa monivuotisissa kan-
sainvälistymisohjelmissa ja –projekteissa. 
Niiden osuus Finpron kokonaismyynnistä 
on vuositasolla noin kolmannes. Ohjelmia 
ja projekteja ovat mm. Cleantech Finland, 
Future Learning Finland ja Luovimo.

Asiakastyö on projekti
Kaikki asiakastyö, on se yksittäisten asi-
akkaiden konsultointia tai yritysryhmien 
kansainvälistymisohjelmia, on Finprossa 
projektitoimintaa, jota johdetaan virtuaa-
lisesti. Jokaisella asiakasprojektilla on pro-
jektipäällikkö. Hän on toimialaan erikois-
tunut konsultti joko Suomesta tai Finpron 
kansainvälisestä verkostosta. 

Projektin toteutuksesta vastaa moni-
kansallinen ja virtuaalinen konsultti- ja 
analyytikkotiimi. Tiimin jäsenet valitaan 

markkina-alueen sekä toimiala- ja liiketoi-
minta-osaamisen perusteella. Yhdessä vir-
tuaalitiimissä voi olla jäseniä jopa kaikista 
maanosista ja 10 maasta. Yleensä asiakas-
projektien maantieteellinen laajuus on 1-3 
maata.

Globaaleja tiimejä voi syntyä myös muu-
alle kuin Suomi-kohdemaa –akselille. Esi-
merkiksi Milanon toimisto on erikoistunut 
Afrikan life science- ja ICT-toimialoihin ja 
tekee sinne tarvittaessa konsultointia. 

Finprossa työskentelee päätoimisia pro-
jektipäälliköitä ja ohjelmajohtajia vain yri-
tysryhmille suunnatuissa isoissa kansain-
välistymisohjelmissa ja -projekteissa. Ne 
koostuvat projektipäällikön tai ohjelmajoh-
tajan vetämästä ydintiimistä Helsingissä ja 
lukuisista alaprojekteihin kootuista globaa-
leista tiimeistä. Isoissa kansainvälistymis-
ohjelmissa toimii myös erikseen palkattuja 
asiantuntijoita.

Monikulttuurisen tiimin 
kipupisteet
Finpron projekteille on tyypillistä se, että 
asiakkaat ovat suomalaisia yrityksiä, mutta 
projektitiimit koostuvat eri maissa, maan-
osissa ja aikavyöhykkeillä sijaitsevista asi-
antuntijoista. Yhdellä projektipäälliköllä voi 
olla työn alla jopa 10 projektia ja tiimin jäse-
nillä myös useita samanaikaisia projekteja. 

Tyypilliset monikulttuurisen virtuaalipro-
jektin kipupisteet ovat:
- Sisällön ja tavoitteiden ymmärtä-

minen. Asiakas on yleensä Suomessa. 
Kaikki tiiminjäsenet eivät ole häneen 
suoraan kosketuksessa, vaikka siihen 
mieluusti tähdätään. Usein pyritään 
järjestämään niin, että projektitiimin 
jäsenet voivat olla tietyissä tilanteissa 
virtuaalisesti yhteydessä asiakkaaseen. 
Näin heillä on mahdollisuus tarkistaa 
tehtävän sisältöä ja peilata tekemiään 
markkinahavaintoja asiakkaan kanssa. 

- Aikaerot. Tiimin yhteiset virtuaalipa-
laverit on sovitettava niin, että ainakin 

tärkeimmät kokoukset voidaan pitää 
yhdessä. Aina tämä ei ole mahdollista, 
jolloin projektin viestintä ja tiimisynergia 
kärsivät.

- Kielivaikeudet. Finpron organisaatio-
kieli on englanti. Kaikkien työntekijöiden 
odotetaan puhuvan sitä sujuvasti. Kai-
kille vieraalla kielellä työskentely ei ole 
täysin luontevaa ja väärinymmärryksiä 
voi syntyä.

- Kulttuurierot. Varsinkin aasialaisille on 
vaikeaa kysyä isossa puhelinpalaverissa 
täsmennyksiä tehtävään tai tuoda esiin 
omaa näkemystään esim. aikataulusta.

- Vuorovaikutuksen ja kommunikoin-
nin puute tiimin sisällä ja asiakkaalle. 
Etäisyys heikentää viestintää, läsnäolon 
puute on korvattava muulla tavalla. 
Puhelinkonferenssit ovat yleisin vies-
tintämuoto, myös asiakkaan suuntaan. 
Toinen tärkeä kommunikointiväline on 
sähköposti ja nykyään myös videoneu-
vottelut. Tietoa jaetaan helposti liikaa 
ja se on pirstaleista. Tiimin jäsenten on 
ymmärrettävä erottaa tärkeä epäolen-
naisesta.

- Tiimiytyminen. Asiakasprojektit ovat 
usein lyhytkestoisia, noin 2-4 kuukaut-
ta. Virtuaalitiimissä ei tässä ajassa synny 
välttämättä tiimiytymistä. Mukana voi 
olla ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan 
etukäteen. Tämä voi johtaa luottamuk-
sen puuttumiseen tiimityössä.

Virtuaalitiimin johtaminen 
on vaativaa
Monikansallisen virtuaalitiimin vetäminen 
on haaste taitavallekin projektipäälliköl-
le. Teknisten apuvälineiden ja projektin-
hallintataitojen lisäksi häneltä vaaditaan 
erinomaisia ihmisten johtamisen taitoja. 
Projektipäällikön on oltava myös itse ener-
ginen, tehokas ja systemaattinen.

Tärkein asia ennen projektin alkamista on 
varmistaa virtuaalitiimin viestintä ja vuoro-
vaikutus. Yksi tärkeimmistä johtamisen alu-

Finprossa asiakastyö toteutetaan lähes poikkeuksetta monikansallisina virtuaaliprojekteina. 
Projektipäälliköiltä edellytetään substanssiosaamisen ja teknisen projektijohtamisen lisäksi eri-
tyisiä kykyjä ihmisten johtamisessa. Finpro onkin viime vuosina kouluttanut projektipäälliköitä 
toimimaan virtuaaliympäristössä ja panostanut koko globaalin organisaation projektitoiminnan 
kehittämiseen.



Senior project manager 
Eeva Nuutinen työs-
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Future Learning Finland 
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eista on väärinymmärrysten ehkäiseminen. 
Virtuaalitiimi on vaarassa hajota joukoksi 
irrallisia ihmisiä, ellei projektipäällikkö pys-
ty synnyttämään tiimiin luottamuksellista, 
avointa ilmapiiriä ja yhteisymmärrystä.

Finprossa asiakasprojektin tavoitteet ja 
suuntaa-antava aikataulu sovitaan asi-
akkaan kanssa myyntivaiheessa. Projekti-
päällikkö toimii linkkinä asiakkaan ja tiimin 
välillä ja tekee asiakkaalle toimenpidesuo-
situksen loppuraportoinnin yhteydessä. 

Virtuaalitiimin kick-off  -kokous on 
useimmiten puhelinpalaveri, johon saattaa 
osallistua myös asiakkaan edustaja. Ennen 
kokousta projektipäällikkö lähettää tiimin 
jäsenille kirjallisena projektin tavoitteet ja 
tehtävät sekä aikataulun. Nämä käsitellään 
kick-off  -kokouksessa ja sovitaan projektin 
sisäisen viestinnän ja keskinäisen tiedon-
vaihdon pelisäännöt. Samalla varmiste-
taan, että jokaisella on ymmärrys projektin 
tavoitteista ja omista tehtävistä.

Viisas projektipäällikkö soittaa vielä jo-
kaiselle tiimin jäsenelle erikseen ja keskus-
telee sisällöstä henkilökohtaisesti. Hyvä 
keino varmistaa viestin perillemeno on pyy-
tää tiimin jäseniä kertomaan omin sanoin 
projektin tavoitteet ja miten hän aikoo to-
teuttaa tehtävänsä.

Projektin päätyttyä projektipäällikkö 
kutsuu tiimin koolle wrap up -kokoukseen, 
jossa käsitellään onnistumiset ja haasteet 
sekä sisäinen ja asiakkaan palaute. 

Yhden asiakkaan projektit voidaan to-
teuttaa tarvittaessa pelkän toimenpide-
suunnitelman mukaisesti. Yritysryhmien 
kansainvälistymisohjelmissa ja ns. isoissa 
projekteissa projektipäällikkö tekee hank-
keeseen johtamissuunnitelman. Se pitää 
sisällään projektisuunnitelman, riskien-
hallinnan, budjetin, viestintäsuunnitelman 
sisäiseen, ulkoiseen ja sidosryhmien suun-
taan sekä markkinointisuunnitelman.

Projektinhallinnan työkalut
Finprossa on käytössä hyvä valikoima säh-
köisiä työkaluja, joilla virtuaalitiimien työs-
kentelyä voidaan ohjata. 

Kokoukset pidetään usein nettipohjai-
sina puhelinpalavereina tai videoneuvot-
teluina. Käytössä on myös selainpohjainen 
videopuhelin. Puhelinpalavereihin voidaan 
kutsua myös asiakas tai sidosryhmän jäsen. 
Nettipuhelimessa on myös chat-mahdolli-
suus, jonka käyttö on lisääntymässä tiimin 
keskinäisessä viestityksessä.

Puhelinkokousten tukena voidaan käyt-
tää selainpohjaista työkalua dokumenttien 
virtuaaliesittelyyn.

Sähköposti toimii myös hyvänä viestin-
tävälineenä, varsinkin jos projektissa toimi-
taan useilla eri aikavyöhykkeillä.

Jokaiselle projektille ja ohjelmalle ava-
taan Finpron dokumenttiarkisto Avenuel-
le oma sivustonsa, jonne kaikki projektin 
tärkeät asiakirjat ja raportit tallennetaan. 
Tämä vähentää liiterumbaa tiimin jäsenten 
sähköposteissa. Avenuelle on mahdollisuus 
avata myös projektin extranet-versio, joka 
on avoin asiakkaalle ja sidosryhmille.

Projektinhallinta tapahtuu Finprolle rää-
tälöidyssä CA:n Clarity Project & Portfolio 
Manager -projektinhallintaohjelmassa. Sen 
avulla projektipäällikkö voi seurata tiimin 
jäsenten työskentelyä ja projektin budjet-
tia. 

Projektijohtamisen kehitysaskeleet
Finpro on satsannut viime vuosina mer-
kittävästi projektinhallintakonseptin ja 
-käytäntöjen uudistamiseen sekä projek-
tipäälliköiden koulutukseen. Talon oma 
PM-koulutus uusittiin juuri viime vuonna. 
Päätoimisille projektipäälliköille on kulu-
van vuoden alusta laadittu oma urapol-
ku. Lisäksi on toteutettu Projektipäällikön 
käsikirja, jossa käydään läpi Finpron pro-

Future Learning Finland - kansallinen koulutusvientiohjelma
Future Learning Finland FLF on kansallinen kolmivuotinen koulutusvientiohjelma. 
Sen tavoitteena on nostaa koulutuksen osuutta Suomen kokonaisviennistä merkit-
tävästi vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmaa koordinoi Finpro, päärahoittaja on työ- ja 
elinkeinoministeriö.
FLF on yritysryhmänhanke, jossa on mukana 72 organisaatiota, yrityksiä ja oppilaitok-
sia. Niille tarjotaan mm. kansainvälistä brändinäkyvyyttä, virtuaalinen myyntisivusto, 
verkottumismatkoja ja businessliidejä globaalisti. FLF järjestää myös työpajoja, joissa 
yritykset tunnistavat heitä yhdistäviä teemoja tai markkinamahdollisuuksia ja konsep-
toivat uudenlaista tarjontaa vastaamaan niihin. 
Ohjelman projektiorganisaatio on pieni, mutta tehokas. Ohjelmajohtaja ja neljä projek-
tipäällikköä johtavat työtä kohdemarkkinoilla Venäjällä, Kiinassa ja Gulfi n alueella sekä 
globaaleissa hot spoteissa. Kaiken kaikkiaan markkinakohtaisissa virtuaaliprojektitii-
meissä on mukana lähes 30 fi nprolaista. 
Laajalle leviävän ohjelman johtamishaaste on sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestä-
minen sujuvaksi ja tehokkaaksi. Finpron sisäisten virtuaalitiimien välinen kommunikaatio 
tapahtuu puhelinkonferensseissa ja sähköpostilla. Tärkein viestintäkanava jäsenor-
ganisaatioihin on ohjelman sisäinen intranet, jossa julkaistaan myös kansainväliset 
businessleadit. 
Reilun vuoden toiminnan jälkeen FLF on onnistunut auttamaan jäseniään tekemään jo 
useita koulutusalan kauppoja, kehittämään tuotteitaan ja avaamaan uusia markkinoita. 

jektinhallinnan kriittiset menestystekijät 
erityisesti kansainvälisten virtuaalitiimien 
johtamisen kannalta.

Finpron omaa projektitoimintaa ollaan 
myös kehittämässä. Taloon on perustettu 
projektitoimisto hoitamaan erillisrahoitus-
hankkeiden hallintoa. Myyntiyksikössä toi-
mii erillinen isojen projektien ja ohjelmatoi-
minnan kehittämisen tiimi.

Kuvassa Future Learning Finland –
ohjelman ydintiimi: ohjelmajohtaja 
Veli-Pekka Niitamo (vas.), projekti-
päälliköt Niko Lindholm, Riikka-Maria 
Kinnunen ja Asko Rantanen.

Kuva: Jyry Louhisto



Projektityötä tehdään monenlaisissa työtiloissa. Mitä hajautetumpi projekti on, sitä useammassa 
fyysisessä ympäristössä toimitaan ja sitä enemmän virtuaalisia työtiloja tarvitaan. Fyysisten ja 
virtuaalisten työympäristöjen lisäksi tarvitaan myös sosiaalista työtilaa, eli mahdollisuuksia pro-
jektin jäsenten kanssakäymiseen ja viestintään.

Hajautetun projektin monet 
työympäristöt

Työympäristöjen kehittäminen ja toi-
mitilamuutokset ovat tällä hetkellä 
arkipäivää monessa organisaatiossa. 

Työtilat ymmärretään nykyisin laajemmin 
kuin pelkkänä työlle varattuna työpisteenä 
ja papereiden säilytyspaikkana, sekä niihin 
kuluvina sähkö-, ilmastointi- ja lämmitys-
kustannuksina. Koska työympäristöissä 
vietetään suuri osa arkipäivistä, halutaan 
työtiloissa viihtyä, niiden halutaan lisäävän 
työhyvinvointia ja parantavan työntekijöi-
den tuottavuutta ja luovuutta.

Monissa organisaatioissa työn luonne on 
muuttunut entistä projektimaisemmaksi ja 
hajautuneemmaksi. Teknologia on mahdol-
listanut työn irtoamisen tietystä fyysisestä 
paikasta. Kansainvälistyminen on pitänyt 
huolen siitä, että saman projektin jäsenet 
saattavat sijaita maantieteellisesti hyvinkin 
kaukana toisistaan. 

Erityisesti tietointensiivinen työ on ny-
kyisin liikkuvaa ja monipaikkaista, mikä tuo 
uusia haasteita työympäristöille. Miten 
mahdollistetaan työntekijöiden pääsy tar-
vitsemiinsa tietoihin monista työtiloista? 
Miten paljon matkustavat projektin jäsenet 
ovat tavoitettavissa päivän aikana? Miten 
varmistetaan se, etteivät kalliit toimitilat 
ole tyhjillään sillä välin, kun työtä tehdään 
muualla? Miten virtuaaliset ja fyysiset työ-
tilat tulisi suunnitella, jotta ne tukisivat ha-
jautettua projektityötä ja sen sosiaalista 
puolta? 

Virtuaalisen ja mobiilin työn tutkimus-
ryhmämme Aalto-yliopistossa on käsitellyt 
näitä kysymyksiä useissa tutkimushank-
keissa ja pyrkii parhaillaankin löytämään 
vastauksia monipaikkaisen työn ja sen työ-
ympäristöjen haasteisiin.

Kustannussäästöjä vai 
työhyvinvointia?
Työympäristön suunnittelun lähtökohdat 
voivat olla hyvin erilaisia ja vaikuttaa loppu-
tulokseen merkittävästi. Jos työympäristöjä 
mietittäessä tärkeimmäksi tekijäksi noste-
taan tilojen tehokas käyttö ja kustannus-
säästöt, on suunnitelma todennäköisesti 
melko erilainen kuin jos suunnittelu nousee 
työhyvinvointitekijöistä tai työn muuttu-
neen luonteen tiedostamisesta. Lisäksi 
organisaation henkilöstöpolitiikka, IT-inf-
rastruktuuri, etätyösäännöt ja työkulttuuri 
tuovat oman lisänsä työtilojen kehittämi-
seen. 

Työympäristö, joka toimii hyvin jossain 
organisaatiossa tai tietyn tyyppisessä pro-
jektityössä, ei välttämättä sovi sellaisenaan 
toiseen työyhteisöön. Työympäristöjen 
suunnittelun lähtökohdat tulisikin määri-

64

Projekteilla johtaminen



tellä tehtävän työn, työntekijöiden vuoro-
vaikutustarpeiden ja organisaation omien 
arvojen ja strategian mukaisiksi. 

Yhdessä organisaatiossa voi olla tarve 
suurelle toimitilauudistukselle tai kokonaan 
uusien työtilojen rakentamiselle. Toisessa 
organisaatiossa riittää ehkä etätyöpolitii-
kan kehittäminen ja työkulttuurin muutta-
minen kohti joustavampaa ja monipaikkai-
sempaa työtä.

Hajautetussa projektityössä koros-
tuu työympäristön yhteys laajempaan 
työkontekstiin, kuten työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittamiseen, käytössä olevaan 
teknologiaan ja työntekijöiden vuorovaiku-
tustarpeisiin. Hajautettujen projektien jä-
senet työskentelevät mahdollisesti eri aika-
vyöhykkeillä, mikä vaatii joustoja projektin 
jäsenten työntekopaikoissa ja työajoissa. 

Toimipaikan fyysisten ominaisuuksien, 
ergonomian ja valaistuksen sijaan työhy-
vinvoinnin kannalta tärkeämpiä voivatkin 
olla etätyön tekemisen mahdollisuudet, 
työaikojen jousto sekä toimivat virtuaaliset 
työtilat. Projektin jäsenelle voi olla mer-
kittävä työhyvinvointia ja arjen hallintaa 
lisäävä tekijä se, että hän voi itse päättää, 
osallistuuko globaalin projektiryhmän-
sä kokoukseen iltakuudelta kotoaan tai 
mökiltään puhelimen ja verkkokokouksen 
välityksellä, vai hoitaako hän kokouksen 
mieluummin työpaikan teknologisesti va-
rustellusta kokoushuoneesta.

Virtuaalisten työtilojen 
merkitys kasvaa
Virtuaalisten työtilojen merkitys korostuu 
jatkuvasti monipaikkaisen työn ympäristö-
jä mietittäessä. Teknologia on tullut osaksi 
hajautettua projektityötä. Toimivat tilat 
tiedon käsittelyyn ja tallentamiseen sekä 
visualisoimiseen ovat oleellisia silloin, kun 
yhteistyötä pitäisi tehdä monesta maan-
tieteellisestä paikasta, eikä tapaamisille 
kasvokkain ole usein mahdollisuutta. Lisäksi 
uuden työntekijäsukupolven tapa ja tottu-
mukset käyttää sosiaalista mediaa ja eri-
laisia viestintävälineitä tuovat virtuaaliset 
työtilat jatkossa yhä tärkeämmäksi osaksi 
työympäristöjä. 

Virtuaalisiksi työtiloiksi voidaan ymmär-
tää erilaisten viestintävälineiden laaja kir-
jo, kuten hajautettujen projektinjäsenten 
tavoitettavuutta lisäävät pikaviestimet tai 
jaetut projektikansiot, joihin projektin jä-
senillä on pääsy mistä tahansa internetin 
välityksellä pilvipalveluna.

Toisaalta hajautettujen tiimien yhteisen 
fyysisen työtilan puute ja peliteknologian 
kehittyminen on lisännyt 3D-virtuaalimaa-
ilmojen suosiota myös työpaikoilla. Näissä 
ympäristöissä käyttäjät voivat liikkua ja 
tehdä yhteistyötä kolmiulotteisessa tilassa 
avatarten välityksellä omilta tietokoneil-
taan. Teknologiat mahdollistavat esimer-
kiksi hajautettujen projektien jäsenten vir-
tuaaliset tapaamiset silloin, kun kasvokkain 

tapaamisille ei ole mahdollisuutta. Erityi-
sesti hajautetut organisaatiot ja projektit 
hyötyvät 3D-virtuaalimaailmoista. 

Virtuaaliympäristössä voidaan simuloida 
vaativia työtehtäviä ja harjoitella niitä ha-
jautetusti yrityksen ja erehdyksen kautta, 
sekä kannustaa työntekijöitä ideointiin ja 
positiiviseen kilpailuun erilaisia pelillisiä ele-
menttejä hyödyntämällä.

Sosiaalisen median välineet 
auttavat viestintää 
Sosiaalisen median välineet tarjoavat ha-
jautetuille projekteille usein kustannuste-
hokkaita ratkaisuja viestintään. Ne tuovat 
yrityksen sisäiseen vuorovaikutukseen säh-
köpostia epävirallisemman, kevyemmän 
ja yhteisöllisemmän kanavan. Sosiaalisen 
median käyttö voikin vahvistaa työnteki-
jöiden välisiä suhteita erityisesti suurissa, 
hajautetuissa projekteissa.

Erilaisten työympäristöjen, niin virtu-
aalisten kuin fyysistenkin, suunnittelu ja 
käyttöönotto vaativat hallittua johtamista. 
Monipaikkaisen projektityön, erilaisten tilo-
jen ja vuorovaikutuskäytäntöjen tekeminen 
läpinäkyväksi ja henkilöstön osallistaminen 
muutokseen ovat avaintekijöitä monipaik-
kaisen projektityön työtilojen hallinnassa. 
Muutokseen sitoutetut työntekijät ovat tu-
levaisuudessa myös entistä tehokkaampia 
työtilojen käyttäjiä ja teknologian hyödyn-
täjiä.

Teksti: Anu Sivunen, FT
Tutkimuspäällikkö Aalto-yliopisto
vmWork-tutkimusyksikkö 
http://vmwork.net
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Julkishallinnon projektitietoa 
jalostetaan viisaudeksi
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Projektiyhdistyksen Julkishallinnon Special Interest Group (SIG) jakaa ja jalostaa projektitiedos-

ta projektiviisautta. Positiivisten kokemusten jakaminen on yksi ryhmän toiminnan tärkeimpiä 

tavoitteita. Julkishallinnon projekteihin liittyvien ongelmien vastapainoksi on tunnistettu myös 

onnistumisia.

Suomalaisessa julkishallinnossa on 
osattu tehdä hyvää ja pitkäjänteis-
tä kehittämistyötä. Organisaatioita 

vauhditetaan kuitenkin yhä enemmän no-
peatempoisilla kehittämissykäyksillä - eli 
projekteilla - toimimaan ketterämmin ja 
tehokkaammin. Maratoonarin tasainen as-
keltaminen on vaihtunut sprintterin pyräh-
dyksiin. Uudenlaista osaamista edellyte-
tään sekä henkilöiltä että organisaatioilta. 

Suurten tietojärjestelmäprojektien epä-
onnistumisten vuoksi julkishallinnon pro-
jektitoimintaa on viime aikoina laajasti ar-
vosteltu. Virastot ovat käyttäneet miljoonia 
euroja hankkeisiin, joiden tulokset ovat jää-
neet vähäisiksi tai jopa kokonaan toteutu-
matta. Projektien aikataulut ja budjetit ovat 
venyneet moninkertaisiksi alkuperäisiin 
suunnitelmiin verrattuna. Olisiko tällaisia 
seurauksia voitu välttää paremmalla pro-
jektityöllä? 

Paikoillanne. Valmiit. Hep! 
- Vai stop?  
Valtiovarainministeriö on Valtiontalouden 
tarkastusviraston (VTV) ohella ollut huolis-
saan projektitoiminnan tuloksista ja lähte-
nyt kehittämään projektien vaikuttavuutta 
monella tavalla. Tietohallintolaki on työka-

lu, jolla projektitoimintaa pyritään tehosta-
maan. 

Merkittävien hankkeiden ennakkoarvi-
ointi ennen niiden rahoituksen myöntämis-
tä ja laajamittaista käynnistämistä on askel 
oikeaan suuntaan. Arviointia tulisi kuiten-
kin laajentaa: Ennakkoarvioinnin lisäksi 
hankkeita on arvioitava myös niiden 
eri vaiheiden aikana. Näin voitai-
siin välttyä VALDA-tyyppi-
siltä epäonnistumisilta. 
Vuonna 2006 käyn-
nistetty ja alun pe-

rin jo 2009 valmistuvaksi suunniteltu hanke 
saatiin pysäytettyä vasta vuonna 2012, kun 
myönnettiin, että tavoiteltuja tuloksia ei 
saada aikaan.

Kuva 1. Projektiähky lamaannuttaa
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Projektien merkitys kasvamassa
HMV PublicPartner Oy teki vuoden 2011 lopulla julkis-
hallinnon projektitoiminnan vaikuttavuutta kartoitta-
neen tutkimuksen, johon osallistui 150 julkishallinnon 
projektitoiminnan vaikuttajaa. Vastaajista kolmasosa 
edusti kuntasektoria ja kaksi kolmasosaa valtionhallin-
toa. Projektitoimintaa pidettiin erittäin tärkeänä joh-
tamisen ja kehittämisen osa-alueena, ja sen merkitys 
kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Neljä viidestä pi-
tää projektien merkitystä oman organisaationsa kehit-
tämisessä erittäin suurena tai suurena (Kuva 2.).

Vastaajien organisaatioissa kehittämisprojektit ovat 
luonteeltaan hyvin erilaisia. Projektit liittyvät tyypilli-
sesti tietojärjestelmien, prosessien ja toimintamallien 
sekä organisaatiorakenteiden ja organisointimallien 
kehittämiseen. Monessa tapauksessa toimintamalleja 
ja tietotekniikkaa kehitetään yhdessä. Myös erilaiset 
infrarakentamisen hankkeet ovat yleisiä.

Johtamisen näkökulmasta projekteilla on tärkeä 
merkitys strategioiden jalkauttamisen työkaluina. 
Toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen 
sekä vähenevät henkilöresurssit ovat usein kehittämi-
sen liikkeelle sysääviä lähtökohtia. 

Projektityössä paljon kehittämisvaraa  
Julkishallinnon(kin) projektitoiminnassa on paljon ke-
hittämismahdollisuuksia. Tutkimuksessa tunnistettiin 
useita yleisiä kehittämisalueita, kuten projektin hal-
linta, projektisalkun hallinta, aikataulujen pitävyys ja 
realistisuus, projektiosaaminen, työkalujen käyttö, 
tiedottaminen, sitouttaminen, hyötyjen/kustannusten 
arviointi, ohjausryhmätyön yhtenäistäminen ja jämä-
köittäminen. Myös resurssien allokoinnissa on usein 
puutteita. Projektiin saatetaan nimetä henkilöitä, joilla 
todellisuudessa ei ole aikaa osallistua siihen. Projekti-
vastuut kasaantuvat usein yksille ja samoille henkilöille.

Julkishallinnon projekteissa hiertävät samat asiat 
kuin missä tahansa muussakin projektitoiminnassa. 

Myös peruskäsitteet ovat välillä häilyviä. Esi-
merkiksi projektia, hanketta ja pro-

jektisalkkua ei eroteta toisistaan. 
Julkishallinnon projektitoimin-

nalta puuttuvat sille soveltuvat 
projektinhallintamallit ja laatujär-

jestelmä. Projekteissa ei kiinnitetä riit-
tävästi huomiota siihen, saadaanko niistä todellisia 
hyötyjä. Arviointia tulisi tehdä projektin aikana eri vai-

heissa. Projekteja pitäisi myös uskaltaa keskeyttää, jos 
tuloksia ei synny - tai ne ovat toistuvasti puutteellisia 
tai virheellisiä. Joskus seuranta ja raportointi muuttuu 
tärkeämmäksi kuin lopputulosten tuottaminen. 

Julkishallinnolle paremmin soveltuvien projektimal-
lien kehittäminen nousi myös Projektipäivien yhte-
ydessä järjestetyssä Julkishallinnon Special Interest 
Groupin (SIG) työpajassa yhdeksi kiinnostavimmista 
osallistujien toivomista kehitysaiheista. 

Projektiähkystä projektipuhkua
Projektiyhdistyksen Julkishallinnon SIG -ryhmän ta-
voitteena on auttaa julkishallinnon organisaatioita ke-
hittämään projektiosaamistaan ja valmiuksiaan haas-
tavien muutosprojektien johtamiseen ja läpivientiin. 
Ryhmä pyrkii jakamaan tietoa ja osaamista sekä vaih-
tamaan kokemuksia projektitoiminnasta. Positiivis-
ten kokemusten jakaminen on yksi ryhmän toiminnan 
tärkeimpiä tavoitteita. Projekteihin liittyvien ongelmien 
ja kehittämisalueiden lisäksi on tunnistettu myös mo-
nenlaisia onnistumisia. Seuraavassa muutamia esiin 
nousseita tekijöitä:

- Jos projekti on hyvin organisoitu, se etenee ai-
kataulussa ja toteutuu, ja vaikuttavuuskin tulee 
näkyviin.

- Hyvin johdetun / hoidetun projektin kautta saa-
daan henkilöstö sitoutettua uudistuksiin. Hyvä 
ajantasainen tiedottaminen projektin aikana 
parantaa huomattavasti työn tulosten hyödyn-
tämistä käytännössä.

- Projektit rikkovat usein hierarkisen organisaation 
laatikkorajoja ja johtavat yhteistyön lisääntymi-
seen. 

- Yhteisprojekteissa osaaminen kasvaa: Mukana 
on usein eri alojen asiantuntijoita, joilta oppii 
projektin kuluessa paljon. 

- Parhaimmillaan projektit ovat antaneet ryhtiä 
kehittämistoiminnalle ja niillä on saavutettu lisä-
arvoa arjen palvelujen organisointiin ja järjestä-
miseen. 

- On toteutettu erittäin onnistuneita muutos-
projekteja, joissa on kehitetty aidosti toimintaa 
tehostavia tietojärjestelmiä ja saatu toiminta/
prosessit uudistumaan. Myös jälkiseuranta ja jat-
kokehittäminen ovat onnistuneet.

- Hyvin johdettu projekti ja hyvä projektiryhmä 
saavat asiat tapahtumaan.

Kuva 2. Projektien tärkeys toiminnan kehittämisessä
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Projektien johtaminen vaatii erityistaitoja
Julkishallinnossa työskentelee päivittäin kymmeniätuhan-
sia henkilöitä erilaisissa projekteissa. Heistä kuitenkin vain 
murto-osalla on projektitoimintaan liittyvää koulutusta. 
Projektityöskentely ei ole perinteisesti ollut virastojen ydin-
toimintaa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Projektien johtaminen vaatii erilaisia ja monimuotoisia 
taitoja. Samoilla henkilöillä on harvoin kaikkia tarvittavia 
taitoja. Puhutaan ihmisten johtamisesta, kokonaisuuden 
hallinnasta, ihmissuhdetaidoista, ryhmädynamiikan hallin-
nasta, viestintätaidoista, kyvystä löytää oikeat tekijät ja si-

touttaa heidät, kyvystä dele-
goida ja samalla pitää 
ohjat käsissä. 

Ihmisten johtamisen 
ja muutosjohtamisen 

lisäksi tarvitaan projek-
tinhallintavälineiden käyt-
tötaitoja sekä projektinhal-
linnan perusperiaatteiden 
ymmärtämistä niin, että 

projekteihin todella sitou-
dutaan ja viedään ne läpi 

suunnitelmallisesti ja jämä-
kästi.

Kyky hallita laajoja kokonai-
suuksia sekä jatkuvan muu-

toksen ja epävarmuuden 
sietokyky ovat tärkeitä pro-

jektiammattilaisen omi-
naisuuksia. Niihin kuulu-

vat myös verkostojen 
hyödyntäminen, en-

nakkoluulottomuus 
ja uusien ideoiden 

jatkuva metsäs-
tys.

Yhteistä työtä ja yhteistyötä 
Julkishallinnon projekteissa toimittajien kanssa tehtä-
vä yhteistyö on erityisen kriittistä. Hankintalainsää-
dännön vuoksi kilpailutuksen osaaminen on erityisen 
tärkeässä asemassa. Tarkkojen ja hyvien sopimusten 
tekeminen on suuri haaste. Toimittajien työn valvonta 
vaatii erityisponnistuksia. Hankintoihin tarvitaan inno-
vatiivisuutta. Vastakkainasettelua tilaajan ja toimitta-
jan välillä pitää vähentää.

Ketteryys, nopeus, kustannustehokkuus, ennakoi-
vuus, sopimusjuridiikka, riskienhallinta, ennustaminen, 
kokonaisuuden pitkäjänteinen hahmottaminen, prio-
risointi jne. Osaamisvaatimusten lista tuntuu loputto-
malta. Voiko kukaan hallita näitä edes koulutettuna - 
saati ilman projektialan koulutusta?

Aina pitäisi ymmärtää, miksi projekteja ylipäätään 
tehdään. Organisaation strategisten tavoitteiden jal-
kauttamisen pitäisi olla jokaisen kehittämisprojektin 
lähtökohta. Tärkeitä osaamisalueita ovat kokonaisuu-
den ymmärtäminen, strategian ja ”liiketoiminnan” ym-
märtäminen sekä vaikutusten ymmärtäminen omassa 
organisaatiossa ja sidosryhmissä.

Vaikuttavuutta voidaan kehittää 
Vaikuttavuuden kehittäminen julkishallinnon projek-
titoiminnassa on monen mutkan takana. Oikoteitä on 
vaikea löytää, mutta mahdollisuuksiakin on olemassa. 
Julkishallinnon projektitoimijoille tehdyssä tutkimuk-
sessa nousi esille useita keinoja projektitoiminnan vai-
kuttavuuden lisäämiseksi:

- Projektien kytkentä strategisiin tavoitteisiin
- Business-case -laskelmat ennen toteutuksia 

eli hankkeiden ennakkoarviointi
- Mammuttiprojektien pilkkominen selkeisiin osa-

kokonaisuuksiin
- Yhteistyö ja yhtenäiset toimintamallit ja projek-

tiohjeistot
- Hallinnonalojen välinen yhteistyö
- Kuntien välinen yhteistyö
- Kunta-valtiohallinto -yhteistyö
- Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja hyödyntä-

Kuva: Kimmo Brandt
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minen
- Tulosten – ei vain tekemisten - mittaaminen ja 

arviointi 
- Seuranta- ja vaikuttavuusmenetelmien kehittä-

minen: pitkien vaikuttavuusjaksojen huomiointi 
arvioinneissa

Keinot ja mahdollisuudet vaativat aitoa ja laajamit-
taista panostamista ja sitoutumista, jotta todellisia tu-
loksia voidaan saavuttaa. Vaikuttavuuden lisääminen 
ei toteudu hetkessä, vaan se vaatii pitkäjänteistä ja 
systemaattista kehittämistä (Kuva 5.).

Kokemuksia jaetaan 
Julkishallinnon SIG -ryhmässä
Projektiyhdistyksessä viime syksynä käynnistetyssä 
Julkishallinnon SIG -ryhmässä käytiin vilkasta keskus-
telua julkishallinnon projektitoiminnan kehittämisen 
ajankohtaisista teemoista. Ryhmän tulevissa tilaisuuk-
sissa keskitytään mm. projektien vaikuttavuuden pa-
rantamisen keinoihin. Lisätietoja ryhmän toiminnasta 
saa Projektiyhdistyksen www-sivuilta tai kirjoittajalta.

Kuva 3. Osaamisen jaossa SIG-ryhmässä

Kuva: Kimmo Brandt

Kuva 5. Tavoitteista vaikutuksiin

Jari Kinnunen toimii HM&V Research Oy:n ja 
HMV PublicPartner Oy:n konsultointijohtajana 
sekä Projektiyhdistyksen Julkishallinnon 
SIG -ryhmän vetäjänä.Ku
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Megajäsen

VTT:llä on vahvat perinteet 70- ja 80-luvulta lähtien projekti-
maisesta työskentelystä tutkimustoiminnassa. Edelleenkin 
kaikki tutkimustoiminta on projektoitua. 2000–luku on tuo-

nut lisävaateita niin asiakkaiden kuin kansainvälisten rahoittajienkin taholta pro-
jektitoiminnan johtamiseen. 

 Teksti: Matti Kutila, Merja Kariniemi ja Anneli Karttunen

VTT:llä strategia 
toteutetaan projekteina

VTT on Projektiyhdistyksen Megajäsen ja saa jäsenmaksullaan henkilöstölleen 200 jäsenen kiin-

tiön. VTT pitää henkilöstönsä laajaa projektiosaamista välttämättömänä, koska organisaatio to-

teuttaa strategiaansa nimenomaan projekteina. Seuraavassa tutustutaan lähemmin tämän Me-

gajäsenen projektitoimintaan.

Projektipäällikkyyden 
ammattimaistaminen ja urapolku
Nykyisin toiminta on muuttunut yksittäisten tutkijoi-
den ”keksinnöistä” verkostojen toiminnaksi. Tämän 
seurauksena projektipäälliköt ovat saaneet enemmän 
vastuuta kokonaisten projektitiimien johtamisesta. 

VTT toimii verkostomaisena projektiorganisaationa, 
jossa strategisen tutkimuksen ohjaus, asiakassuhtei-
den hoito sekä tutkimusosaaminen leikkaavat toisiaan. 
Projektitoiminta on Tutkimus ja Kehitys -toiminnon 
vastuulla, johon kuuluu myös koko tutkijakunta. 

Verkosto-organisaatiossa toimiminen vaatii pro-
jektipäälliköltä hyvää kommunikointikykyä, jotta eri 
toimintojen välinen vuorovaikutus toimii myös projek-
titasolla.

EU-puiteohjelmat sekä suuret kotimaiset tutkimus-
kokonaisuudet ovat merkittävästi lisänneet projektien 
hallinnan vaatimuksia. VTT on tällä hetkellä Suomen 
suurin EU-hankkeissa toimija. 

VTT:n yksi strateginen avaintavoite on projekti-
päällikkyyden kehittäminen rakentamalla projekti-
päälliköiksi haluaville tätä tukeva urapolku. Nämä eri-
koistuneet projektipäälliköt tulevat vetämään VTT:n 
hallinnollisesti vaativimpia tutkimushankkeita ja -oh-
jelmia.

Kuva 1. VTT:n näkemys tulevaisuuden tutkimusportfoliosta, joihin VTT 
projektiensa kautta pyrkii suuntaamaan tutkimusvoimavarojaan.
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Projektien johtoryhmien 
työskentelyä kehitetään
Projektit toimivat työkaluina, kun VTT:n strategisten 
tutkimusaiheiden valintoja toteutetaan käytännössä 
(Kuva 1.). Tästä syystä projektipäällikkyyden lisäksi on 
päätetty kehittää myös projektien johtoryhmätyös-
kentelyä. VTT:n projektipäälliköistä 70 % on tyytyväisiä 
nykyisiin johtoryhmäkäytäntöihin, mutta projektipääl-
liköt odottavat johtoryhmien jäseniltä enemmän tu-
kea. 

Projektipäälliköitä valmennetaan
VTT on pitkään valmentanut projektipäälliköitään toi-
mimaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Projektien laa-
jentuessa ja monimutkaistuessa IPMA-sertifi oitu pro-
jektipäällikkyys tuo etuja esimerkiksi EU-hakemuksia 
laadittaessa. Tavoitteena on paitsi projektien tulosten 
laadun parantaminen myös asiakaskunnan ja yhteis-
työkumppaneiden vakuuttaminen VTT:n kyvykkyydes-
tä vetää tutkimuskokonaisuuksia.

Vaikka valmennuksen tavoitteena on hankkia riit-
tävät taidot IPMA C-tason sertifi ointiin, on ohjelmaan 
mahdutettu mukaan myös runsaasti ihmisten johta-
mista. Valmennukset ovat yhdistäneet taidokkaasti lä-
hiopetusta, ryhmätöitä ja yksin tehtäviä harjoitustöitä, 
jotka ovat vaatineet aikaa. Tästä paneutumisesta on 
ollut hyötyä, sillä kaikki VTT:ltä sertifi oitumiskokeisiin 
osallistuneet ovat läpäisseet testin.

VTT aloitti omat valmennusohjelmansa vuonna 
2010. Puolentoista vuoden aikana sertifi oituneita pro-
jektipäälliköitä on saatu 49. Tavoitteemme on, että 
vuoden 2016 loppuun mennessä VTT:llä on 150 IPMA 
C- tai IPMA B-tason projektipäällikköä. Kannustamme 
myös kokeneita projektipäälliköitä osallistumaan serti-
fi ointikokeeseen ilman valmennusta.

Kansainvälisyys on VTT:n strategian avainasioita. 
Tästä syystä VTT on osallistunut Eurooppalaisten AE-
RTO yhteistyöverkostossa olevien tutkimusorganisaa-
tioiden (Norjan SINTEF, Hollannin TNO, Ranskan CEA 
jne.) yhdessä järjestämään projektipäälliköiden val-
mennukseen, jossa pääpaino on ollut ihmisten johta-
misen puolella. VTT on päättänyt tarkastella koulutus-
tarjontaa muutenkin koko Euroopan laajuisesti, vaikka 
kotimaiseen vaihtoehtoon ollaankin tyytyväisiä.

Kuva 2. VTT on Suomessa keskeinen toimija telematiikan, liikenneturvallisuuden, ihmisten 
liikkuvuuden ja anturoinnin tutkijana, joka on nostanut VTT:n projektipäälliköitä 

Eurooppalaisen ajoneuvoteollisuuden tutkimusverkostoihin.

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavan tutkimuksen laitos, jossa 
työskentelee 2600 henkeä. Liikevaihtomme on 280 miljoonaa euroa ja 
vuosittain toteutamme yli 1800 projektia. 

VTT:n projektityypit jakaantuvat kolmeen eri kategoriaan: omarahoit-
teiset, yhteisrahoitteiset sekä maksulliset toimeksiannot. Oma- ja yh-
teisrahoitteisten hankkeiden avulla luodaan ja vahvistetaan niin omaa 
kuin myös kumppanuusverkostojen osaamista. Maksullisissa hankkeissa 
kerätty osaamispääoma pyritään kääntämään asiakaskunnan hyö-
dynnettäväksi joko myymällä tutkimusosaamista, -tuloksia, VTT:n IPR-
oikeuksia tai näiden yhdistelmiä.

Anneli Karttunen
Quality Manager, VTT

Case: Älyliikenne
Älyliikenne on hyvä esimerkki VTT:n projekteista (Kuva 2.), joissa vaaditaan 
hyvinkin erilaisia ihmisiä ja joissa toiminta on tyypillisesti hyvin kansainvälistä. 
Suomalainen autoteollisuus on pientä, mutta Euroopan Unionin tukemien hank-
keiden kautta VTT on onnistunut pääsemään lähelle yhteistoimintaa Euroop-
palaisten autonvalmistajien kanssa (Volvo, Mercedes, Fiat, Bosch, Delphi, Ford, 
jne.). VTT:n kautta puolestaan on avautunut kotimaisille älyliikenteen toimijoille 
(tieoperaattorit, tietoliikenneoperaattorit, ohjelmistotalot) väylä seurata kes-
keisten toimijoiden liikkeitä. 

Tämän tyyppisessä toiminnassa projektipäälliköiden rooli on merkittävä. Pro-
jektien hallinnoimisessa heidän ajastaan 80 % kuluu kommunikointiin sidosryh-
mien kanssa. Samaan aikaan projektipäälliköiden pitää kyetä toimimaan yhdes-
sä saavuttaakseen VTT:n tahtotilan, joka käsittää maksullisen toiminnan aikaan 
saamisen, tieteelliset artikkelit, patentit ja osaamispääoman kehittämisen.

Matti Kutila
Senior Specialist, VTT

Merja Kariniemi
Senior Scientist, VTT
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Tiedolla laatu on 
tekemisen lähtökohtana
Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuoteke-

hityspalveluyhtiö, jossa työskentelee 18 000 asiantuntijaa yli 

30 maassa. Yritys on ollut pitkään Projektiyhdistyksen jäsen ja 

pitää jäsenyyttä hyödyllisenä. Siksi sille oli luontevaa ryhtyä 

Megajäseneksi, kun siihen avautui tilaisuus. Näin tämä Megajä-

sen toteuttaa projektitoimintaansa:

lisäarvon. Mallissa kuvataan hyvin projekti-
päällikön rooli ja sen merkitys tässä koko-
naisuudessa.

Asiakkaat ensin
Ajattelemme kaikessa toiminnassa en-
simmäisenä asiakkaitamme. Asiakastiimit 
ja niiden ”etuajo-oikeus” on tärkeä osa 
projektin toimintaympäristöä. Kuten kaikki 
tiedämme, projektin suunnittelu, läpivienti, 
hallinta ja johtaminen eivät ole rakettitie-
dettä, vaan ennen kaikkea tinkimätöntä ja 
kurinalaista yhteistyötä asiakkaiden ja kaik-
kien sidosryhmien kesken projektin tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi pro-
jektipäälliköt ovat elintärkeässä asemassa 
onnistuneiden projektien läpiviennissä. 
Asiakasprojektien lisäksi oman organisaa-
tiomme muutokset toteutetaan luonnolli-
sesti projekteina.

Projektipäälliköitämme on koulutettu 
systemaattisesti parikymmentä vuotta ja 
kokemustason mukaan porrastettua sys-
teemiä on jatkuvasti kehitetty koulutus-
kumppaneiden kanssa. 

Koulutusjärjestelmämme osana on serti-
fi oituminen. Tiedossa on Suomessa yhtiönä 
eniten - yli 500 - sertifi oituneita projekti-
päälliköitä. Pääasiassa hankimme IPMA- ja 
ITIL-sertifi ointeja, mutta projektipäälliköil-
lämme on myös PMI:n ja Prince2 -sertifi -
kaatteja. Projektinhallintamenettelymme 
ovat vankka pohja sertifi oitumiselle.

Sertifi oinnin merkitys kasvaa asiakas-
kuntamme keskuudessa. Tarjouspyynnöis-
sä kysytään yhä useammin sertifi kaatteja 
niin yritys- kuin henkilötasolla. Markkinat 
alkavat ymmärtää sertifi kaattien olevan 
ulkopuolisen tahon tekemä osaamisarvio. 
Lisäksi sertifi ointi motivoi projektipäälliköitä 

työssään. Tosin on muistettava, että kaik-
kein tärkeintä on osaamisen jatkuva kehit-
täminen, eivät vain sertifi kaatit. 

Projektiosaajat ovat 
kuningattaria ja kuninkaita
IT-projektit ovat usein hyvin haastavia: si-
dosryhmiä on lukuisia, aikataulu on kireä, 
laajuuden määrittely on saatettu tehdä 
”löysästi” ja uutta teknologiaa sisältävä 
ympäristö on hajautettu. Projektin johta-
misella on erittäin suuri merkitys projektin 
onnistuneeseen läpivientiin.

Panostamme jatkuvasti projektipääl-
liköiden sekä hanke/ohjelmajohtajien 
ammatilliseen kehitykseen koulutuksen, 
sertifi ointien ja urapolun avulla. Toiminta-
tapamme on herättänyt kiinnostusta Tietoa 
kohtaan myös yrityksen ulkopuolella. Tämä 
näkyy rekrytoinnissa – uudet projektipääl-
liköt haluavat liittyä yhä kasvavaan jouk-
koomme. 

Projektipäällikön ja hanke/ohjelmajoh-
tajan toimenkuvaa arvostetaan suuresti 
yrityksen sisällä. Tästä on osoituksena esi-
merkiksi se, että olemme lisänneet urapo-
lun päähän uuden vaativan, vice president-
tason.

Megajäsen
Olemme olleet pitkään Projektiyhdistyk-
sen jäsen ja pitäneet jäsenyyttä tärkeä-
nä ja hyödyllisenä, joten oli luontevaa 
ryhtyä Megajäseneksi. Jäsenyys on hyvä 
tapa viedä projektinhallintaosaamista ja 
projektihallintakulttuuria eteenpäin niin 
omassa yrityksessä kuin koko Suomessa. 
PRY:n avulla eri toimijat pääsevät keskus-
telemaan, miten selvitä yhä kompleksisim-
mista projekteista ja miten parantaa pro-
jektipäälliköiden arvostusta ja jaksamista 
entistä paremmin. Antoisinta on osallistua 
projektipäiville, yritysvierailuihin ja konfe-
rensseihin. Projektipäällikkömme ovat ak-
tiivisesti mukana myös PRY:n Young Crew 
-toiminnassa.

Marketta Jylhä
Head of Project and Delivery Management 
Centre of Excellence
Tieto Oyj

Yrityksellämme on tarkkaan kuvattu 
projektinhallintamalli, jonka mukai-
sesti projektit viedään läpi. Mallin 

avulla ja sitä soveltaen pyrimme projekteis-
sa onnistuneisiin ratkaisuihin sitoutuneilla 
ja asiantuntevilla projektitiimeillä. Projekti-
kulttuurimme on ammattimainen ja panos-
tamme sen kehittämiseen muun muassa 
hyvin määritellyn projektipäälliköiden kou-
lutuspolun avulla.  

Projektitoimitukset ovat keskeinen osa 
liiketoimintaamme. Olemme alusta alkaen 
keränneet parhaita käytäntöjä onnistu-
neista projektitoimituksista. Niistä on vuo-
sien varrella syntynyt tärkeä osa toimin-
tajärjestelmäämme. Kulttuuriimme kuuluu 
jatkuva toimintajärjestelmän parantami-
nen. Sovittaessa käytämme myös asiakkai-
demme menetelmiä. 

Toimintajärjestelmämme projektinhal-
lintaprosessi on linkitetty muihin projek-
tinhallinnan kannalta tarpeellisiin proses-
seihin. Olemme kehittäneet voimakkaasti 
projektinhallinnan työkaluja ja integroineet 
ne Tiedon toiminnanohjausjärjestelmään, 
ERPiin. Strategiamme mukaisesti laatu on 
keskeinen asia kaikessa tekemisessä. Ta-
voitteenamme on, että jokainen projekti 
tuottaa sovitun lopputuloksen asiakkail-
lemme. 

Agile-projektien osuus on voimakkaassa 
kasvussa. Siksi pyrimme jatkuvasti parem-
min tukemaan myös näitä projekteja sekä 
toimintajärjestelmällämme että työkaluilla.  

Olemme kehittäneet Delivery Governan-
ce -mallin, jonka toimeenpano on loppu-
suoralla. Malli tähtää siihen, että toimimme 
saumattomasti myyntivaiheesta toimituk-
seen ja jatkuviin palveluihin tuottaen asi-
akkaalle vähintään odotusten mukaisen 
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Projektiliiketoiminta

 Teksti: Pasi Kivimäki

Pirkanmaalla on suuri joukko yrityksiä, joiden peruselinehtona ovat hyvin toi-

mivat projektit. Osaamista on niin pienissä IT-taloissa kuin suurissa kansain-

välisissä yrityksissä, joiden juuret monessa tapauksessa lepäävät konepajate-

ollisuudessa. Onko projektiliiketoiminnan ymmärrys ja projektiosaaminen siis 

huipussaan alueella vai vieläkö löytyy parannettavaa?

Voiko Pirkanmaan alueen 
projektiosaamista enää parantaa?

Olin ihmetellyt jo vuosia miksi Tam-
pereella ei ole projektiosaamisen 
kehittämiseen erikoistunutta yhtei-

söä. Eräässä tilaisuudessa pari vuotta sitten 
menin haastamaan toiminnanjohtaja Jyry 
Louhistoa PRY:n pääkaupunkikeskeisyy-
destä. Tämä lyhyt keskustelu jäi itämään 
kunnes huomasin istuvani saman pöydän 
ääressä Jyryn kanssa ja suunnittelevani 
projektitoimintaan keskittyvän paikallisyh-
teisön perustamista Tampereelle. Yhteisön 
tavoitteena olisi lisätä projektitoiminnan 
osaamista ja arvostusta Pirkanmaalla ja 
omalta osaltaan auttaa projektiliiketoi-
minnan kehittymistä alueen yrityksissä ja 
yhteisöissä.

Onko projektiyhteisölle tilausta?
Julkaisimme alkuvuodesta 2012 kyselyn 
saadaksemme parhaan mahdollisen ym-

märryksen tarpeista, joita projektitoimin-
taan erikoistuneella yhteisöllä olisi. Kysely 
lähetettiin PRY:n Pirkanmaalla oleville jä-
senille joita oli noin 300. Lisäksi kysely lä-
hetettiin noin 1000 Pirkanmaan Tietojen-
käsittely-yhdistyksen (Pitky) jäsenelle sekä 
Pasaati Oy:n sidosryhmille. Vastauksia saa-
tiin 75 ja niiden laatu oli erittäin hyvä. 

Kyselyyn vastasi 
kokenutta kaartia
Valtaosa vastaajista on yritysten (81 %) 
sekä julkisen hallinnon (14 %) palvelukses-
sa ja loput (5 %) opiskelijoita ja säätiöiden 
palveluksessa olevia henkilöitä. Valtaosa 
vastaajista työskentelee isojen organisaa-
tioiden asiantuntijatehtävissä sekä johto- 
ja esimiestehtävissä (Kuva 1.). Projektipääl-
liköiksi itsensä tunnustaa reilusti yli puolet 
(58 %) (Kuva 2.). Vastaajat ovat kyselyn 

perusteella kokenutta kaartia. Ainoastaan 
15 %:lla on kokemusta projektityöstä vä-
hemmän kuin kolme vuotta.

Vastanneista 80 %:lla on tarvetta ke-
hittää projektiosaamistaan ja 93 % kaipaa 
yhteydenpitoa projektiammattilaisiin oman 
organisaation ulkopuolella. 99 % ilmoittaa 
olevansa kiinnostunut projektialaan liitty-
västä tiedosta. 95 % haluaa liittyä PM-Club 
Tampereen jäseneksi kun sellainen perus-
tetaan (Kuva 3.).

Kyselystä voidaan vetää se johtopää-
tös, että projektitoimintaan erikoistuneella 
yhteisöllä on ’tilausta’ Pirkanmaalla. Näin 
ollen lähden perustamaan PM-Club Tam-
peretta, joka toimii läheisessä yhteistyössä 
sekä Projektiyhdistyksen (PRY) että Pirkan-
maan Tietojenkäsittely-yhdistyksen (Pitky) 
kanssa.
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Kuva 1. Valtaosa Projektiyhdistyksen paikallistoimintakyselyyn vastanneista 
toimii organisaatioissaan asiantuntijana

Kuva 2. Yli puolet paikallistoimintakyselyyn vastanneista toimii 
projektinjohtajana tai projektipäällikkönä

Kuva 3. Valtaosa paikallistoimintakyselyyn vastanneista on valmis 
liittymään perustettavaan PM-Club Tampereeseen

Kuva 4. Projektitoiminta kiinnostaa laajasti Pirkanmaan ammattilaisia
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Osaamista, kokemusta ja 
parhaita käytäntöjä
Kyselyyn vastanneiden projektiammatti-
laisten kiinnostuksen aiheet jakaantuvat 
melko laajasti koko projektitoiminnan ym-
pärille unohtamatta projektiliiketoimintaa-
kaan. Projektinhallinnantyökalut, projektien 
johtaminen ja IT-projektit nousivat kiinnos-
tuksen aiheista TOP kolmoseen. Tosin mel-
kein kaikki muutkin osa-alueet saivat paljon 
ääniä (Kuva 4.).  

Kiinnostus ja tarve projektitoiminnan 
opeille, kokemuksille ja parhaille käytän-
nöille näyttäisi siis olevan laajaa. Tämä an-
taa hyvän suuntaviivan PM-Clubin toimin-
nalle tuleville vuosille.

PM-Club Tampere 
kehittää alueellaan
Klubin tavoitteena on kehittää projektitoi-
minnan arvostusta ja osaamista Pirkan-
maalla sekä edesauttaa projektiliiketoi-
minnan kehittymistä alueen yrityksissä ja 
yhteisöissä.  

Toiminta jakaantuu seuraavasti:
- Alustukset ja keskustelutilaisuudet.
- Teemoitettuja tilaisuuksia, joissa pa-

neudutaan ongelma-alueisiin ja nii-
den ratkaisuihin (caset, aamiaistilai-
suudet, jne.)

- Workshop-työskentelyä
- Teemapäiviin osallistumista (Projekti-

päivät, projektihallintapäivät, yms.)
- Yritys- ja organisaatiovierailuja
- Sertifi oitumisten tukeminen
Lähtökohtaisesti pyritään siihen, että 

PM-Clubilla on vähintään neljä kertaa vuo-
dessa kokoontumisia, joissa voimme jakaa 
mielipiteitä ja kokemuksia sekä oppia ja 
keskustella projektitoiminnasta verkostoi-
tumista unohtamatta.

Toivon, että PM-Club Tampereen toi-
minnasta on paljon iloa ja hyötyä alueelle. 
Lisäksi toivon, että pystyisimme kantamaan 
kortemme Pirkanmaan projektiliiketoimin-
nan kekoon.   

Lisätietoa tulevasta toiminnasta ja tässä 
kuvatusta kyselystä saa allekirjoittaneelta 
(pasi.kivimaki@pasaati.com). Minulle voi 
myös ilmoittautua, jos olet kiinnostunut 
osallistumisesta PM-Club Tampereen tule-
vaan toimintaan.

 

Ensimmäinen PM-Club Tampereen kokoontuminen on 
30.5. kello 15:00 – 17:30. 

Tarkempi ohjelma ja paikka ilmoitetaan Pitkyn ja PRY:n jakeluilla sekä sähköpostilla 
kaikille, jotka osallistuivat kyselyyn. Esityslistalla on alustavasti seuraavat asiat:
- Järjestävien tahojen puheenvuorot (PRY, Pitky ja Pasaati)
- Esittely / alustus projektitoimintaan liittyvässä aihealueessa
- Toiminnan suunnittelua ja tulevien tapahtumien ideointia. Tavoitteena on listata 

konkreettiset aihealueet ja mahdollisesti myös alustajat kesänjälkeisiin kahteen 
clubin tapahtumaan.

- Tilaisuus verkostoitua

Pasi Kivimäki
Pasi.Kivimaki@pasaati.com
PM-Club Tampereen vetäjä
PRY:n jäsen sekä Pitkyn hallituksen jäsen
Projektipäällikkö ja toimitusjohtaja 
Pasaati Oy

P i Ki i äki
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Projektin alkaessa organisaatiot ja 
tiimit muotoutuvat usein toisilleen 
tuntemattomista ihmisistä. Tarve 

kontaktien luomiseen ja kokemusten vaih-
tamiseen on suuri. Oma lukunsa ovat tietä-
myksen, jo opittujen asioiden, siirtäminen 
projektilta seuraavalle. Organisaatioissa 
kaivataan yhteistä muistia, johon tallentuisi 
myös projektissa toimineiden ihmisten ko-
kemusperäistä tietoa (Koskinen & Aramo-
Immonen 2008).

Mitä sosiaalinen media on? 
Sosiaalisia medioita ovat sovellukset ja pal-
velut, jotka perustuvat joko kokonaan käyt-
täjien tuottamaan sisältöön tai joissa käyt-
täjien tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien 

Sosiaalinen media 
valjastetaan projektiliiketoimin

Projektiliiketoiminta

 Teksti: Hannu Kärkkäinen, Jari Jussila ja Heli Aramo-Immonen

Kilpailu, muutostahti ja tuottavuusvaatimukset tuovat uusia haasteita projektiliiketoimintayri-
tysten arkeen. Useiden tutkimusten mukaan markkinointiviestintää, innovaatiotoimintaa, yritys-
ten kommunikointia ja organisaatioiden oppimista verkottuneessa alihankintaympäristössä on 
mahdollista tehostaa valjastamalla sosiaalinen media käyttöön hyvinkin erilaisilla ja innovatiivi-
silla tavoilla.  

toiminnalla on merkittävä rooli sovelluksen 
tai palvelun arvon lisääjänä. Kuluttajapal-
velujen (Facebook, Twitter, YouTube, kes-
kustelupalstat) lisäksi sosiaaliseksi medi-
aksi määritellään organisaation sisäisessä 
viestinnässä, henkilöstöhallinnossa, inno-
vaatiotoiminnassa ja muissa toiminnoissa 
käytetyt sosiaaliset palvelut ja teknologiat 
(esim. blogit, yrityswikit, intra- ja ekstrane-
tien yhteisölliset ominaisuudet ja yhteis-
työalustat).

Sosiaalisen median kautta yksilöt ja 
ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä, 
yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. 
Yhteisen vision luominen on haastavaa eri-
tyisesti aloilla, jossa toiminta on globaalia 
ja verkottunutta. Edelläkävijöitä sosiaalisen 

median käyttäjinä globaaleissa verkottu-
neissa organisaatioissa ovat kuluttajalii-
ketoiminnassa Valio, Nokia ja Silja Line, ja 
teollisessa B2B-liiketoiminnassa Ruukki ja 
KoneCranes.

Sosiaalinen media on sekä ilmiönä että 
käsitteenä uusi. Historiallisesta näkökul-
masta katsottuna sosiaalinen media on 
levinnyt sekä yksittäisten henkilöiden että 
yritysten käyttöön huikean nopeasti. Pe-
rinteisillä medioilla, kuten radiolla kesti 38 
vuotta tavoittaa 50 miljoonaa käyttäjää, 
televisiolla 13 vuotta, ja internetillä 4 vuot-
ta. Sen sijaan yhteisöllisyyttä hyödyntävä 
Facebook tavoitti 100 miljoonaa käyttä-
jää vain alle 9 kuukaudessa sen esittelystä 
(Nordlund et al., 2010).    
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nnan käyttöön
Liiketoiminnan näkökulmasta nopeas-

sa kehityksessä on myös kääntöpuolensa. 
Monet yritykset ja niiden johto yhdistävät 
sosiaalisen median yhä lähinnä vain sen 
kaikkein näkyvimpiin ja julkisuudessa puhu-
tuimpiin muotoihin, Facebookiin ja Twitte-
riin. Kyseiset palvelut, erityisesti Facebook, 
soveltuvat teollisten ja B2B-liiketoimintaa 
harjoittavien yritysten käyttöön melko 
huonosti. Projektiliiketoiminnalle hyödylli-
simmät sosiaalisen median sovellukset ja 
toimintamallit ovatkin hyvin toisentyyppi-
siä. 

Eräässä suomalaisessa alihankintaver-
kostossa on hyödynnetty Yammer mikrob-
logipalvelua keskinäisen viestinnän tehos-
tamiseen. Siitä on saatu hyviä kokemuksia. 
Ongelmatilanteiden ratkaiseminen pää- ja 
alihankkijan välillä on nopeutunut selvästi, 
keskustelut ovat jääneet talteen ja sähkö-
postien määrä merkittävästi vähentynyt. 

Sisäisessä käytössä esimerkiksi Reifer 
Oy on onnistunut kehittämään toimintansa 
laatua merkittävästi muuttamalla yrityksen 
laatukäsikirjan dokumenttimuotoisesta yh-
teisöllisesti ylläpidettäväksi wiki-sivustoksi. 
Laatukäsikirja-wiki on käytettävissä vain 
yrityksen sisäverkossa, missä kuka tahansa 
yrityksen työntekijöistä pystyy lukemaan 
ja myös itse muokkaamaan wikin sisältöä 

noudattamalla yrityksen hyväksymiskäy-
täntöjä. 

Innovaatiotoiminnasta esimerkkinä YIT 
on osallistanut potentiaalisia asiakkaitaan 
uudella tavalla suunnitteluun hyödyntäen 
sosiaalisen median suljettua verkkoyhtei-
söä. Verkkoyhteisössä jaettiin ajatuksia 
suunnitteilla olevasta tornitalokohteesta 
vastaamalla mielipidekyselyihin ja kirjoit-
tamalla omia ehdotuksia keskustelupals-
talle. Verkkoyhteisön avulla rakennusliike 
saa tietoa asiakkaiden tarpeista liittyen 
muun muassa erilaisiin huoneratkaisuihin. 
Potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta 
puolestaan on kiinnostavaa päästä suun-
nittelemaan miltä mahdollinen tuleva koti 
saattaisi näyttää (Jussila et al. 2011).

Sosiaalinen media 
sidosryhmien hallinnassa        
Sosiaalisen median voimasta kertoo esi-
merkkinä Arabikevät. Keväällä 2011 useiden 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän valtioiden yli 
vyöryi Arabikeväänä tunnettu kansan-
nousujen aalto. Sosiaalinen media välitti 
kuohunnan globaaliin mediatodellisuuteen 
ennätysmäisellä nopeudella. Myös yri-
tysten toiminta ja erityisesti ympäristöön, 
työskentelyolosuhteisiin ja toiminnan eet-
tisyyteen liittyvät tiedot leviävät nopeasti 

netin välityksellä. Sosiaalinen media siis 
velvoittaa yrityksiä toiminnassaan läpinä-
kyvyyteen. 

Kolikon toinen puoli on sosiaalisen medi-
an käyttö julkisen mielipiteen muokkaami-
seen. Yrityksillä on mahdollisuus viestittää 
toiminnastaan tehokkaammalla välineellä 
kuin koskaan aikaisemmin. Samoin kulut-
tajakäyttäytymisen seurantaan sosiaalinen 
media on uusi kanava. Niin sanottujen heik-
kojen signaalien muotoutuminen näkyväksi 
netin keskustelupalstoilla on todellista. 

Elintarviketeollisuus seuraa tarkkaan, 
mihin julkinen mielipide blogisivuilla suun-
tautuu. Esimerkkinä toimii karppausbuumi, 
joka sai leipomoille lisäaineita toimittavat 
yritykset ahdinkoon. Markkinoille syntyi 
yllättäen suuri kysyntä tuotteista, joita ei 
kerta kaikkiaan ollut vielä kehitetty. Lei-
purit tietävät, ettei proteiinista synny lei-
pää ilman apukeinoja. Valmistajat, jotka 
olivat ennakoineet kuluttajakäyttäytymi-
sen muutoksen, ehättivät uusilla tuotteilla 
markkinoille ensimmäisenä. Kilpailuetu oli 
nopeimmin markkinoille ehtineille kiistaton.                      

Olemassa olevien yrityssovellusten ja 
kirjallisuuteen pohjautuvien selvitysten pe-
rusteella voidaan väittää, että sosiaalisella 
medialla voi olla merkittävä rooli sekä ku-
luttaja- että B2B- sektorin liiketoiminnas-
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sa. Toteuttamamme yrityshaastattelut ja kyselytutki-
mukset vahvistavat käsitystä siitä, että yrityksille on 
hyötyä sosiaalisesta mediasta sekä organisaatioiden 
sisäisessä että organisaatioiden välisessä käytössä. 
Erityisen suuria, mutta toistaiseksi Suomessa vähän 
hyödynnettyjä mahdollisuuksia sosiaalinen media tar-
joaa asiakasrajapinnassa tapahtuvaan käyttäjälähtöi-
seen innovointiin.

Perinteinen teollisuuskin 
hyödyntää sosiaalista mediaa 
Aiemmin on oletettu, että sosiaalista mediaa käyte-
tään lähinnä suurissa yrityksissä, erityisesti ohjelmis-
toalalla ja konsulttiyrityksissä. On uskottu, ettei so-
siaalinen media sovellu kovin hyvin pienille yrityksille 
ja valmistavaan teollisuuteen. Tuore tutkimuksemme 
osoittaa kuitenkin aivan muuta. Tutkimus tehtiin tek-
nologiateollisuuden yrityksiin (Lakkala, 2011), ja yli-
voimaisesti suurin osa vastaajista oli B2B- yrityksiä. 
Tulokset osoittavat selkeästi, etteivät vakiintuneet 
oletukset pidä paikkaansa.

Tutkimme 143 suomalaista B2B-liiketoiminnassa 
toimivaa yritystä. Niistä sosiaalista mediaa hyödynsi 
vähintään kohtuullisesti 27 % kokoluokissa 1-10 hen-
kilöä, 24 % kokoluokassa 11-50 henkilöä ja 32 % koko-
luokassa 51-250 henkilöä. Elektroniikka- ja sähköteol-
lisuudessa sosiaalista mediaa hyödynsi 36 %, kone- ja 
metalliteollisuudessa 20 %, metallien jalostuksessa 
jopa 45 %, suunnittelussa ja konsultoinnissa 31 %, ja 
muilla toimialoilla 43 % yrityksistä. Sosiaalista mediaa 
on siis alettu hyödyntää suomalaisissa teollisuusyri-
tyksissä jo kohtuullisessa määrin. Sitä hyödynnetään 
eri toimialoilla ja hyödyntäjinä ovat yllättävästi myös 
monet mikroyritykset. 

Toisaalta, vain noin yksi 
kymmenestä (9 %) yri-
tyksestä ilmoitti, että 
heillä ymmärretään so-
siaalisen median käyt-
töä hyvin tai erittäin hy-
vin. Koulutukselle on siis 
tälläkin alueella kysyntää. 
Sosiaalisen median toi-
mintatapoja tulee ymmär-
tää paremmin eri toimialojen, 
yritystyyppien ja sovelluskoh-
teiden kuten innovoinnin ja pro-
jektiliiketoiminnan näkökulmista. 
Tätä varten tarvitaan tietoa erilaisten 

yritysten ja sovelluskohteiden haasteista ja näihin so-
veltuvista toimintamalleista, hyvistä käytännöistä ja 
saavutetuista hyödyistä.

Vuonna 2009 McKinseyn mukaan 69 % globaalis-
ti tutkituista yrityksistä oli saavuttanut sosiaalisesta 
mediasta mitattavia bisneshyötyjä. Vuonna 2010 jo 
peräti 90 % yrityksistä ilmoitti saavuttavansa mitat-
tavia hyötyjä. Yritykset ovat siis nopeasti sisäistämäs-
sä sosiaalisen median mahdollisuuksia ja samalla on 
opittu myös mittaamaan hyötyjä paremmin. Vaiku-
tukset olivat suuruusluokaltaan merkittäviä. Sisäisessä 
käytössä sosiaalinen media on vähentänyt esimerkiksi 
matkustuskustannuksia 20 % (mediaaniparannus) ja 
lyhentänyt tuotteen markkinoille tuloaikana saman 
verran.

Projektit oppivat toisiltaan 
sosiaalisessa mediassa
Projekteissa syntyvän uuden tiedon ja osaamisen te-
hokas talteenotto ja siirtäminen muiden projektien 
käyttöön ovat kriittisiä projektiliiketoimintaa laajasti 
harjoittavien yritysten menestymiselle ja kilpailuky-
vylle. Käytännössä tämä on kuitenkin osoittautunut 
hankalaksi toteuttaa. Ongelmaa on yritetty ratkaista 
monin tavoin, mm. erilaisin organisatorisin järjestelyin 
ja tietotekniikkaa hyödyntäviin ratkaisuin. Tästä huoli-
matta merkittävä osa projekteissa syntyvästä tiedosta 
ja osaamisesta jää kuitenkin jakamatta ja hyödyntä-
mättä.  

Viime aikoina huomio on kiinnittynyt sosiaalisen 
median monipuolista käyttöä tukevien projektioppi-
misen toimintatapojen kehittämiseen. Nämä antavat 
uusia mielenkiintoisia tapoja kertyneen osaamisen 
tallentamiseen ja siirtämiseen: On helpompaa löytää 
oikea tieto ja oikeat ihmiset. Kokemuksen ja hiljaisen 
tiedon siirto on tehokkaampaa. Sosiaalisen median 
hyödyntämistapoja on useita, mutta monet yritykset 
ovat kokeneet hyödyllisiksi mm. erilaiset projektiwikit 
ja blogien kautta toteutetut epämuodolli-
set projektipäiväkirjat. Niissä pys-
tytään siirtämään strukturoidun 
ja muodollisen tiedon ohella 
myös toistaiseksi epävar-
maa, jäsentymätöntä ja 
epämuodollista tietoa.

Erityisen suuria mahdollisuuksia 
sosiaalinen media tarjoaa 
asiakasrajapinnassa tapahtuvaan 
käyttäjälähtöiseen innovointiin.
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Tutkimushankkeista vastauksia 
sosiaalisen median käyttökohteisiin 
Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmä on 
tutkinut yhdessä Åbo Akademin MediaCityn sekä 
osaamiskeskusten Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät ko-
neet – osaamisklustereiden kanssa sosiaalisen median 
hyödyntämistä B2B-yrityksissä. 

Tekesin rahoittaman SOITA-hankkeen (www.tut.fi /
soita) tavoitteena on tutkia sosiaalisen median mah-
dollisuuksia, hyötyjä ja hyviä toimintamalleja erityisesti 
teollisten yritysten innovaatioprosesseissa ja asiakas-
rajapinnassa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat 
suomalaisia teollisia yrityksiä, kuten automaatiojär-
jestelmätoimittaja Beckhoff , metsäsuunnittelun oh-
jelmistojen ja palveluiden toimittaja Simosol, brandin 
suunnitteluun ja B2B-markkinointiviestintään keskit-
tyvä Brandstairs ja yhteisöllisen businesskehityksen 
konsultointiyritys Intosome. 

Sosiaalisen median käyttöä meri- ja metalliteolli-
suusyrityksissä tutkitaan Tampereen teknillisen yliopis-
ton Porin yksikössä toteutettavassa ESR-rahoitteises-
sa ALKU-hankkeessa (http://bit.ly/ALKUhanke), jossa 
ovat mukana mm. STX-Rauman telakka ja Technip 
Off shore Finland Oy sekä Turun yliopiston kauppakor-
keakoulu.     

Käytetyt lähteet
Jussila, J., Kärkkäinen, H., Lakkala, H., Pöysti, K. 2011.

Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teol-
lisissa business-to-business yrityksissä. Suomen 
Tuotannonohjausyhdistyksen Jäsenlehti 4/2011. 
Saatavissa: http://slidesha.re/someb2bsoveltamis-
tavat

Koskinen, K.U. and Aramo-Immonen, H. (2008) 
Remembering with help of personal notes in project 
work context, International Journal of Managing 
Projects in Business, Vol 1, No 2, 2008, pp. 193-
205.

Lakkala, H. 2011 
Sosiaalinen media teollisuudessa – Esiselvitysra-
portti. Saatavissa: http://bit.ly/someteollisuudes-
saraportti

McKinsey. 2009
How companies are benefi ting from Web 2.0: 
McKinsey Global Survey Results. Saatavissa: http://
bit.ly/some2009mckinsey

McKinsey. 2010 
The rise of the networked enterprise: Web 2.0 
fi nds its payday. Saatavissa:  http://bit.ly/so-
me2010mckinsey

Nordlund, H., Jussila, J. & Kärkkäinen, H. 2010
Sosiaalinen media uudistaa innovaatiotoiminnan. 
SeOppi, 01/2010. Saatavissa: http://bit.ly/somein-
novaatiotoiminta

Hannu Kärkkäinen toimii tietojohtamisen profes-
sorina Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tiedon-
hallinnan ja logistiikan laitoksella ja on vastuullisena 
johtajana Tekesin rahoittamassa sosiaalisen median 
SOITA-hankkeessa (Sosiaalinen media innovaatiopro-
sessin tukena asiakasrajapinnassa). 

hannu.karkkainen@tut.fi 

http://www.tut.fi /soita

DI Jari Jussila toimii projektipäällikkönä Tampereen 
teknillisen yliopiston (TTY) tiedonhallinnan ja logis-
tiikan laitoksella Tekesin rahoittamassa sosiaalisen 
median SOITA- hankkeessa. 

jari.j.jussila@tut.fi 

http://www.tut.fi /soita

TkT Heli Aramo-Immonen toimii teollisuustalouden 
yliopistonlehtorina Tampereen teknillisen yliopiston 
(TTY) Porin yksikössä ja on vastuullisena johtajana 
verkostoitunutta projektiliiketoimintaa pk-yrityksissä 
käsittelevässä ALKU- hankkeessa. 

heli.aramo-immonen@tut.fi  

http://bit.ly/ALKUhanke 
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Young Crew:n (YC) hallitus otti vauhtia tämän vuoden toimintaan pitämällä strategia- ja 
suunnittelupalaverin. Strategian lisäksi tärkeiksi aiheiksi nousivat seminaarit, yrityskump-
panuudet ja näkyvyyden parantaminen. YC toimii erinomaisena kanavana nuorille kasvaa 
ja kehittyä projektiammattilaisina. Hallitus kirkasti toiminnan taustalla olevan syvällisem-
män merkityksen. Visio kulminoituu kolmeen päätekijään: urapolun valitseminen, urapolun 
vahvistaminen ja mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti.

J
atkamme aikaisemman toiminnan suuntaviivoja ja 
pidämme tärkeimpinä kohderyhminämme projek-
tijohtamisen opiskelijoita, projektityöstä kiinnos-
tuneita, projektipäälliköitä ja nuoria johtajia. YC 
haluaa tukea jäsentensä jatkuvaa kehittymistä ja 
uralla etenemistä. Pohjimmiltaan YC:n tavoitteena 

on olla vahvasti mukana nostamassa Suomen projektitoi-
minnan tasoa. Opiskelijoille tarjoamme tietotaitoa, koke-
muksia ja näkemyksiä projektiammattilaisen tai projekti-
päällikön uravalintojen tukemiseksi sekä kompetenssien 
kehittämistä uraa varten. 

Verkostoituminen kuuluu toimintamme pääelementtei-
hin. Jotta nuoret ammattilaiset jaksavat ja viihtyvät pro-
jektitöissä, he tarvitsevat ammattimaisen vertaisverkon 
vahvistamaan ja uudistamaan omaa toimintaansa. IPMA:n 
kansainvälinen verkosto ja kansainväliset tapahtumat tar-
joavat jäsenistölle oman lisänsä kansallisen toiminnan rin-
nalle. Töitä tehdään ahkerasti, mutta pilke silmäkulmassa. 
Viihtyisyys ja avoin ilmapiiri ovat kaiken toiminnan takana.

”Hei, olen YC:läinen!” 
Hallitus oli vahvasti yhtä mieltä siitä että olemme avoimia, 
ideoivia, aktiivisia ja ennen kaikkea positiivisia. Suunnit-
teluillassa naurettiinkin yhteen ääneen, että haluamme 
olla ”iloisia projektiammattilaisia”. Toiminta painottuu yhä 
vahvasti kotimaahan, mutta alkuvuodesta toteutettu jä-
senkysely vahvisti näkemystämme kehittää tapahtumia ja 
toimintaa yhä kansainvälisempään suuntaan. 

Suurimmat kehityshankkeet tänä vuonna ovat viestin-
nän ja näkyvyyden tehostaminen ja parantaminen. Halu-
amme olla nuorten projektiammattilaisten ensimmäinen 
”go-to” verkosto. Lisäksi haluamme kehittää yritysyhteis-
työtä niin, että PRY:n laaja jäsenverkosto voisi hyötyä toi-
minnastamme mahdollisimman paljon. 

Ja vielä iloinen perheuutinen: Tapahtumiemme kulmaki-
vi, Kesäseminaari, saa nyt pikkuveljen. Maaliskuun lopussa 
järjestetty Lumiseminaari oli ensimmäinen laatuaan YC:n 
historiassa. Nautimme laadukkaan ohjelman lisäksi Keski-
Suomen maisemista ja laskettelusta.

Parhaiten tutustut toimintamme käymällä tapahtumis-
samme.  Katso uusimmat tapahtumat web-sivuiltamme 
www.yc.fi  tai naamakirjasta IPMA Young Crew Finland.

IPMA Young Crew Finland -hallitus
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Miikka Lötjönen
YC puheenjohtaja
Nice-business Solutions Finland Oy

Matti Matikainen
YC varapuheenjohtaja
Digia Plc

Anne Aranto
YC talouspäällikkö
Aalto-yliopisto IT

Juuso Kangas 
YC tiedotuspäällikkö 
Corbel Oy

Toni Raehalme
YC yrityssuhdepäällikkö
Paf

Tiina Mustalahti
YC yrityssuhdepäällikkö
Tieto Finland Oy

Tommi Rantanen
YC markkinointipäällikkö
KONE Corporation

Samuli Karjalainen
YC kv-päällikkö
Momentti Oy



Katastrofi projekteja ihmemaa Ozin tapaan
Liisa Lehtiranta

YC-tiimi valmistelee 
katastrofi projektin 
ratkaisua 

IPMA Young Crew workshop 
laukaisi käyntiin alle 
35-vuotiaiden IPMA 
maailmankonferenssin 

lokakuussa 2011 Brisbanessa Australiassa. Perjantaista 
sunnuntaihin kestävään tapahtumaan osallistui 93 nuorta 
ja innokasta projektiammattilaista 18 eri maasta. Osallis-
tujat jaettiin monikansallisiin ryhmiin, jotka asetettiin heti 
globaalin yhteiskuntamme haastavimpien case-projektien 
äärelle: Tsunamievakuointi Filippiineillä, mudan raiteiltaan 
suistama juna Chilessä, mellakoita Egyptissä jne. Tehtävä: 
Projektisuunnitelma katastrofi sta elpymiseksi 24 tunnissa.

Suomen YC:n delegaation maailmankonferenssissa 
muodostivat Miikka Lötjönen, Mikko Hartikainen, Ray Lind-
berg, Samuli Karjalainen ja Liisa Lehtiranta. ”YC-worksho-
pista sai sekä suomalaisia että kansainvälisiä kontakteja, 
aina pallon toiselta puolelta asti. Näistä osan kanssa teh-
dään konkreettista yhteistyötä jatkossakin”, Miikka arvioi 
tapahtuman antia. Projektinjohtamisessa ratkaisee ote 
eikä ala, joten koulutuksessa voidaan toimia porukassa 
hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Workshopissa simuloita-
vassa pienoisprojektissa muotisuunnittelija, rakentaja ja 
tietoteknikko puhuvat samaa kieltä kohtuullisen univer-
saalien projektinhallintamenetelmien kautta. 

Useimmille australialaisosallistujille tämä oli ensimmäi-
nen mahdollisuus osallistua YC:n toimintaan, sillä edellis-
vuoden maailmankonferenssissa Istanbulissa Australian 
YC oli vasta lapsenkengissään. Tapasimme silloin kaksi 
aktiivista YC:läistä, Robert Davien ja Linda Chiarellan, jotka 
olivat tutustumassa YC-workshopin ja maailmankonfe-
renssin järjestämiseen. Tämän vuoden konferenssiteema 
”delivering the promise” haastoi australialaiset seisomaan 
sanojensa takana. 

Ilman sukellusta, mutta hyvissä käsissä
Pettymykseksemme luvattuja sukellusmatkoja ei sisäl-
tynytkään työpajan ohjelmaan. Sen sijaan treenasimme 
australialaisten ydinosaamisaluetta, katastrofi nhallintaa. 
Ironisesti teemaan nähden sovelsimme projektinhallinta-
menettelyjä case-projekteihin, joissa ei toimitettu lupa-
usta ja joita ei tarkemmin ottaen toivottu olevan olemas-
sakaan. Olimme kuitenkin hyvissä käsissä: Australialaisten 
ammattitaitoa luonnonkatastrofi n hallinnassa todistaa 
mm. Brisbanen katastrofaalisten tulvien ilmiömäinen jälki-
hoito. Usean metrin verran veden alle hukkuneessa kon-
ferenssikaupunginosassa ei näkynyt tulvasta jälkeäkään.

”Kansainvälisen Young Crew workshopin järjestäminen 
ja isännöinti oli upea kokemus ja etuoikeus”, sanoo pro-
jektinjohtaja Robert Davie, joka myös luotsaa Australian 
nuoria IPMA:laisia. ”Tapahtuman tavoite oli haastaa sekä 
tiimien pehmeitä että kovia projektinhallintataitoja kan-
nustavassa ja luovassa ympäristössä. Useat kokeneet 
mentorit auttoivat tiimejä selättämään haasteensa aika-
paineiden rasittamissa case-tehtävissä”, Robert jatkaa. 

Positiivisten haasteiden lisäksi omassa ryhmässäm-
me treenattiin myös henkilökemiakriisin hallintaa. Case-
tehtävän alussa kansainvälinen ryhmä ei nimittäin aivan 
saumattomasti nivoutunut tehokkaaksi toimivaksi tiimiksi, 
mutta jälkimmäisenä päivänä saimme erityismaininnan tä-
män sisäisen kriisin selvittämisestä kunnialla. Tapahtuma 
huipentui case-tehtävien purkuun, jossa huumori ja luo-
vuus osoittivat ryhmien nauttivan työstään ja sen tulok-
sista.

Mielenkiintoisia keskusteluja 
huipputyyppien kanssa

Työpaja tarjosi myös neuvoja ja vinkkejä alojensa hui-
puilta. ”The Entouragen Jack Delosa on 24-vuotias yrittä-
jä, joka käyttää termiä intrepreneur itsensä johtamisesta 
tavoitteita asettamalla ja toteuttamalla”, Mikko selittää 
puheenvuorosta inspiroituneena. ”Tärkein oivallus oli, että 
pitää tehdä mitä näet oikeaksi, ei mitä ympärillä olevat te-
kevät”, hän jatkaa. Miikka puolestaan arvostaa viikonlopun 
aikana käytyjä mielenkiintoisia keskusteluja samanhenkis-
ten nuorten kanssa, kokemustenvaihtoa ja ammatillisten 
haasteiden puimista, sekä montaa hauskaa iltaa huippu-
tyyppien seurassa!

Australian YC teki loistavaa työtä nuorten projektiam-
mattilaisten koulutustarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden 
huomioonottamisessa niin ammatillisesti kuin sosiaali-
sestikin. Robertille hienointa viikonlopussa oli nähdä niin 
monen kasvattavan tietoaan ja intohimoaan projektin-
hallintaa kohtaan. Kotikentällä järjestetty maailmankon-
ferenssi antoi australialaisille tehokkaan impulssin oman 
YC-toimintansa kehittämiseen. 

Meitä eurooppalaisia itsetietoisemmin australialaiset 
ovat nimenneet yhteisönsä ’Young and Emerging Project 
Professionals’. Young Crew kun kuulemma kuulosta austra-
lialaiskorvaan tanssiryhmältä. Totuuden nimessä täytyy li-
sätä, että verkostoitumisen jatkuessa pikkutunneille Young 
Crew saattaa ajoittain myös näyttää tanssiryhmältä.

”Jatkukoon oppiminen ja ystävyys seuraavassa kan-
sainvälisessä workshopissa”, lähettää Robert terveisinään. 
Tänä vuonna YC workshop (ja sen yhteydessä IPMA:n maa-
ilmankonferenssi) järjestetään lokakuussa Kreetalla! Seu-
raa ilmoittelua ja ota yhteys YC:n hallitukseen, jos haluat 
osallistua kanssamme vuoden antoisimpaan projektityön 
kehitystapahtumaan tai kehittävimpään hauskanpitoon.

Stacy Goff  avasi IPMA 
Young Crew workshopin 
Brisbanessa
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Mistä Jussille seuraaja?

Gecco-projektia aloitellaan

Young Crew -verkostot eri 
maissa kehittävät koko ajan 
uusia tekemisen muotoja. Gec-
co-projekti on yksi näistä inno-
vatiivisista hankkeista. Myös YC 
Suomi osallistuu Gecco:on ja 
Maria Hartikainen toimii paikal-
lisena koordinaattorina.

Geccon idea on aika yksin-
kertainen. Koska kaikki YC jäsenet eivät voi vierailla maa-
ilmankongressissa tai muissa tapahtumissa maailmalla, 
järjestetään kansainvälinen tapahtuma internetin etätyö-
kaluja käyttäen. Tämä on samalla kilpailun haaste: projek-
tinhallinta eri maissa työskenneltäessä on nykyaikaisen 

J
ussi Hyvärinen kruunattiin viime syksynä historian 
ensimmäiseksi Vuoden Nuoreksi Projektipäällikök-
si Suomessa. Jussilla on siitä muistona taskussaan 
matkastipendi IPMA:n tämän vuoden maailman-
kongressiin Kreikkaan.  Nyt etsitään Jussille seuraa-

jaa. Kenestä tulee vuoden 2012 Nuori Projektipäällikkö? 
Kilpailun hakuaika alkaa toukokuussa. Tarkkaile sähköpos-
tiasi ja nettisivuja!  

Young Crew järjesti viime vuonna ensimmäistä kertaa 
Suomessa nuorille projektiammattilaisille tarkoitetun kil-
pailun. Kilpailu ylitti odotukset niin hakijamäärässä kuin 
medianäkyvyydessä, joten siitä päätettiin tehdä traditio.  
Nuoret projektiammattilaiset ryhtykööt siis hiomaan tai-
tojaan. Mittely vuoden 2012 fi naalista ja voitosta on ko-
vaa, mutta antoisaa ja kokemuksia kasvattavaa.

Nuori Projektipäällikkö -kilpailu 
inspiroi ja kannustaa
Kilpailun kantavana ajatuksena on kannustaa nuoria pro-
jektipäälliköitä kehittämään projek-
tin johtamistaitojaan. Lisäksi se antaa 
nuorille, hiljan työelämään saapuneille 
projektipäälliköille mahdollisuuden tuo-
da esille ja kilpailuttaa omaa osaamis-
taan. Kilpailun sponsorit, Ramboll ja Pry, 
mahdollistivat tasokkaan kisan toteut-
tamisen.

Viime vuoden kisan kolme kovaa fi -
nalistia pääsivät Projektipäivillä tuoma-
riston tiukkaan haastatteluun. Jo ensim-
mäinen kilpailuvuosi Suomessa osoitti 
nuorten projektiammattilaisten huikean 
tason ja kunnon. Finaalin tulosten julkis-
taminen ja kilpailun juhlava palkintojen 
jako tapahtui Projektipäivien Projekti-
illallisella tiistaina 8.11.2011.

Vuoden 2011 Nuori Projektipäällik-
kö Jussi Hyvärinen (Project Manager, 
Semat Group) palkittiin matkastipen-
dillä IPMA:n Young Crew workshopiin ja 

IPMA:n World konferenssiin Kreikkaan. Tiukan vastuksen 
fi naalissa Jussille antoivat toiseksi tullut Anne Aranto (Pro-
jektipäällikkö, Aalto-yliopisto IT) ja kolmanneksi kivunnut 
Toni Raehalme (ScrumMaster, Paf).

Suomi tarvitsee päteviä projektipäälliköitä
Tuomareina kilpailussa toimivat Kehitysjohtaja Mika Piip-
ponen Rambollilta, Projektiyhdistyksen sertifi oinnin johto-
ryhmän jäsen Juhani Silvasti sekä projektipäällikkö Johan-
na Karvonen Wärtsilästä. Johanna Karvonen toimi myös 
kilpailun järjestäjän, YC:n, edustajana.

”Nuorissa on tulevaisuus. Suomi tarvitsee päteviä pro-
jektipäälliköitä, jotka pystyvät itsenäisesti johtamaan vaa-
tivia projekteja erilaisissa toteutusympäristöissä. Tämä 
kilpailu on yksi askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, 
kommentoi Juhani Silvasti kilpailua.

Nuori Projektipäällikkö 2012 -kilpailun hakuaika alkaa 
toukokuussa. Lisätietoja kilpailusta ja hakemisesta löydät 
osoitteesta: http://www.yc.fi /nuoriprojektipaallikko

Maria Hartikainen

projektimaailman isoja kompastuskiviä. Projektin nimi tu-
leekin sanoista Global eCollaboration Competition.

Tapahtumassa on mukana 14 YC-maata: Australia, Itä-
valta, Tsekki, Kroatia, Suomi, Saksa, Latvia, Nepal, Hollanti, 
Portugali, Puola, Venäjä, Slovenia ja Espanja. Osallistujia 
otetaan mukaan yhteensä 98 ja heidät jaetaan kansain-
välisiin joukkueisiin. Joukkueiden ratkottavaksi tulee käy-
tännönläheisiä projektiongelmia, jossa kommunikointi 
noussee avainasemaan.

Seuraavaksi vuorossa on toukokuussa tapahtuva il-
moittautuminen. Osallistujat valitaan heinäkuussa ja itse 
tapahtuma on syyskuussa. Seuraa tilannetta kotisivuil-
lamme www.yc.fi  - ja tervetuloa ilmoittautumaan sitten 
toukokuussa.

Nuori Projektipäällikkö 2011 –fi nalistit Anne Aranto (vas.), 
Jussi Hyvärinen ja Toni Raehalme
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Projektinjohtamisen SM-kisojen fi naali 
valmentaa työelämään

P
rojektinjohtamisen SM-kilpailut ovat taas 
pyörähtäneet käyntiin. Kisa käydään oppilai-
tosten joukkueiden kesken. Uuden projekti-
päällikön, Iiris Hatakan voimin kisoihin saadaan 
toivottavasti taas uusia ideoita ja tuulia. Viime 

vuoden voittajajoukkue Vaasan yliopistosta on edelleen 
innoissaan voitostaan ja sen kautta saamistaan kokemuk-
sista. Vaasan yliopiston voittajajoukkueeseen kuuluivat 
Maria Nilova, Hugo Chamorro Sotelo ja Elena Sapegina.

Joukkueen mielestä kilpailu oli täydellinen tilaisuus tes-
tata Vaasan yliopistosta, aikaisemmasta opiskelusta ja 
työelämän kokemuksista saatuja tietoja ja taitoja. Projek-
tin johtamisessa onnistuminen vaatii monia taitoja ja kyky-
jä. Kilpailu koettiin myös mahdollisuudeksi oppia eri tavalla 
uutta ja oivaltaa, sopiiko projektinjohtaminen itse kullekin 
työuraksi. Tärkeää ja kiinnostavaa oli myös verkostoitumi-
nen ja keskustelu nuorten motivoituneiden ihmisten kans-
sa eri yliopistoista ympäri Suomea.

Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut kilpai-
levat vuosittain projektinjohtamisen Suomen mestaruu-
desta kaksivaiheisesti syys–lokakuussa. Karsintavaiheessa 
kilpailuun osallistuneiden oppilaitosten opiskelijajoukkueet 
vastaavat verkossa sataan projektinhallinnan, projektilii-
ketoiminnan ja johtamisen monivalintakysymykseen. Kar-
sinnassa parhaiten koulunsa tasolla sijoittuneet joukkueet 
kokoontuvat fi naaleihin. 

Loppukilpailussa ratkotaan 
todentuntuinen case
Loppukilpailu toteutetaan case -tehtävänä. Siinä ratkais-
taan todelliseen työelämään liittyvän projektin mutkikas 
tilanne. Viime vuonna case kuvasi tyypillistä tilannetta 
projektissa, jonka tarkoitus on saada aikaan merkittävä 
toiminnallinen muutos. Kuten esikuvissaan, myös case 
projektissa oli hyvin erityyppisiä ongelmia, ulottuen sisäl-
lön teknisistä ongelmista, aikatauluongelmiin sekä heik-
koon organisointiin ja jopa henkilöristiriitoihin.

Loppukilpailun case-tehtävä tuntui voittajajoukkuees-
ta kyllin haasteelliselta pirullisine yksityiskohtineen. Mutta 
joukkueen erilaisten taustojen ansioista löytyi aineksia, 
joilla projektin ongelmista saatiin koottua kokonaiskuva. 
Voittajajoukkueen mielestä case-tehtävä jäljitteli toden-
tuntuisesti sitä tiukkaa aikataulua, jossa projektijohtajat 
joutuvat tekemään päätöksiä arkityössään. Ryhmä uskoo 
tehneensä todellista ryhmätyötä. Ennen fi naalia jäsenet 
jakoivat projektinjohtamisen tietoalueet, koska ajan niuk-
kuus ei sallinut kaikkien tutustua kaikkeen materiaaliin. 
Projektikeskustelussa heillä oli siten jokaiselle alueelle 
asiantuntija. He sovelsivat myös jaetun johtajuuden mallia 
ja loppukilpailun aikana oli jaksoja, joissa jokainen joukku-
een jäsen kontrolloi prosessia.  

Vaikeimpana joukkue piti tiedon puutetta. Todellisessa 
projektissa yrityksessä on mahdollista keskustella muiden 
osastojen tai tietolähteiden kanssa ja etsiä puuttuvaa tie-
toa.  Joukkue pyrki perustamaan ratkaisunsa tuomaristolta 
saamaansa aineistoon. Toinen haaste oli esityksen raken-
taminen. Oli pakko päättää, mikä oli olennaista ja minkä 
saattoi jättää huomiotta, kun havaintojen ja ratkaisujen 
esittämisen aika oli rajoitettu.  

Kilpailupäivä jakaantui aamupäivän ja iltapäivän osuuk-
siin. Aamupäivän aikana joukkueiden tuli kahden tunnin 
aikana muodostaa kokonaiskäsitys projektista ja tuottaa 
mahdollisimman laadukas ”audit report” eli kertoa, mikä 
projektissa oli pielessä. Iltapäivän kolmen tunnin ratkai-
suajan puitteissa joukkueiden tuli muodostaa ehdotus 
korjaavista toimenpiteistä sekä antaa ennuste siitä, miten 
projekti tulisi päättymään. Tehtävässä korostui projektin-
johtamisen eri osa-alueiden menetelmien soveltaminen 
käytännössä. Palkinnoksi voittajajoukkue sai 1000€ mat-
kastipendin Pohjoismaiden projektikisoihin Göteborgiin, 
mahdollisuuden suorittaa IPMA:n D-sertifi ointi veloituk-
setta sekä erilaisia tuotepalkintoja.

Projektinjohtamisen SM-kilpailut järjestetään jo viidettä 
kertaa vuonna 2012. Kisan aikataulu tulee olemaan sama: 
karsintavaihe on syys–lokakuussa ja fi naalit marraskuussa.

Projektijohtamisen SM-kilpailuiden 2011 kolme parasta 
joukkuetta palkittiin Projektipäivien Projekti-illallisella
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IPMA Delta 

Miksi Deltaa tarvitaan?
Projektiammattilaisten sertifi oinnissa on 
havaittu viimeisen kymmenen vuoden aika-
na merkittävää parannusta. Yhä useammin 
projektien tulosten laatu, aikataulut ja kus-
tannukset onnistuvat. Tavoitteet on pys-
tytty saavuttamaa monessa sellaisessakin 
projektissa, joka aikaisemman kokemuksen 
mukaan olisi tuomittu epäonnistumaan. 
Toisaalta tiedetään, että projektitason ky-
kyjen parantamiseen on edelleen tilaa. Ei 
kuitenkaan niin paljon kuin ulkoisissa teki-
jöissä. Suurin osa jäljellä olevista ongelmis-
ta on projektiryhmän tavoittamattomissa. 
Ne aiheutuvat organisaation ja sidosryh-
mien toimista tai paremminkin niiden toimi-
mattomuudesta.

Mitä Delta paljastaa?
Projektiorganisaatioiden parannusmahdol-
lisuuksien etsintään tarkoitettu IPMA Delta 
on monen vuoden kehitystyön tuloksena 
saatu sisään ajetuksi. Arviointimenette-
lyn muodostama kokonaisuus hyväksyttiin 
IPMA:n päättävissä elimissä maaliskuussa 
2012. 

Muista ns. kypsyystasomalleista Delta 
poikkeaa lähestymällä projektitoiminnan 
pätevyyttä kolmesta eri näkökulmasta. 
Henkilöiden eli projektipäälliköiden, projek-
tiryhmien jäsenten ja sidosryhmäedustajien 
lisäksi pätevyyttä tarkastellaan projektien 
sekä organisaation suunnista. 

Arvioinnin lopputulos on edustava esitys 
projektitoiminnan parannusmahdollisuuk-
sista sekä sertifi kaatti vallitsevasta tilan-

teesta. Painotus on organisaation hallin-
noinnissa, prosesseissa ja pätevyydessä.

Tuloksessa esitetään, miten organi-
saation tavoitteet toteutuvat nykytilassa, 
tunnistetaan parannuksen kohteet ja saa-
vutuksien mahdollisuudet sekä tehdään 
vertailut hyviin käytäntöihin kotimaisesta ja 
kansainvälisestä näkökulmasta. 

Sertifi ointiorganisaatio pysyy riippumat-
tomana jättämällä jatkotoimien suunnitte-
lun ja toimeenpanon asiakkaan vastuulle. 
Tarvittavia palveluita on konsultointi- ja 
koulutusorganisaatioilla.

Miten Delta toimii?
Arviointiin poimitaan mukaan projektitoi-
mintaan liittyvien henkilöiden ja projek-
tien joukosta satunnainen edustava otos. 
Organisaation tavoitteet ja painopisteet 
selvitetään yhdessä johdon kanssa sekä 
määritellään tavoiteltavan toiminnan omi-
naisuudet. Mukaan poimituille henkilöille 
annetaan opastus arviointiin osallistumi-
seen ja heidät ohjeistetaan itsearviointiin ja 
haastatteluihin.

IPMA Deltan roadmap

IPMA Delta on IPMA:n yhteinen, seikkaperäisesti ohjeistettu ja 

vakioitu sertifi ointimenettely. Sen tavoitteena on projektitoi-

minnan kyvykkyyden parantaminen suorituksia arvioimalla.
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Itsearviointiin yksilöt käyttävät IPMA:n projektiammattilaisten 
sertifi oinnin pätevyysarviointia ja projektit IPMA:n projektipalkin-
non menettelyjä. Itsearvioinnit kerätään ja tulokset käsitellään 
tätä varten tehdyillä työkaluilla. Lisäksi yksilöiden ja projektien 
arviointien tulokset ryhmitellään organisaation kyvykkyyttä ku-
vaavien aihepiirien mukaisesti. Arvioijat tekevät keskinäisen yh-
teenvedon havainnoista, harkinnan jatkon sisällöstä ja laadun 
tarkastuksen näiden tuloksien perusteella.

Itsearvioinnin tulokset ja yhteenvedot varmistetaan haas-
tatteluin. Niiden kuluessa arvioitsijat tekevät koko ajan yhteistä 
puntarointia ja valmistelevat raportointia valmiille pohjille. Haas-
tattelun loppuvaiheessa arvioitsijat antavat välittömän palaut-
teen havainnoistaan.

Arvioitsijat laativat raportin ja perusteet kyvykkyysluokalle. 
IPMA:n kansainvälinen organisaatio varmistaa raportin laadun 
ja myöntää kyvykkyyssertifi kaatin. Arviointi päättyy esittelytilai-
suuteen ja sertifi kaatin luovutukseen.

Mitä hyötyä?
Arvioinnin perusteella saadaan tietoa projektitoiminnan paran-
tamiseksi mainituilla kolmella alueella: henkilöt, projektit ja or-
ganisaatio. Arvioitsijoiden paikallinen ja kansainvälinen kokemus 
tuo oppia hyvien menettelyjen soveltamisesta. Osallistuminen 
parantaa johdon tietoa projektien menestykseen tarvittavasta 
tuesta. Mukana olo lisää ymmärrystä organisaation päämäärien 
ja projektien yhteensovittamisesta.   

Ketkä arvioivat
IPMA Delta on IPMA:n yhteinen, seikkaperäisesti ohjeistettu ja 
vakioitu sertifi ointimenettely, joka noudattaa ISO:n kansainväli-
siä standardeja. Sertifi ointi tapahtuu kansainvälisen raadin ohja-
uksessa ja valvonnassa. Arvioinnin suorittaa 2-4 IPMA:n valtuut-
taman arvioitsijan ryhmä, johon osallistuu ainakin yksi muusta 
maasta tuleva kansainvälinen arvioitsija.

IPMA:n koulutuksen ja valtuutuksen arvioitsijoiksi ovat saa-
neet Heikki Lonka ja Pekka Mäkelä. 

Miten lisää tietoa?
Projektiyhdistyksen toiminnanjohtaja Jyry Louhisto vastaa Del-
tan markkinoinnista ja paikallisesta hallinnoinnista. Hän on valmis 
järjestämään Deltan tarkemman esittelyn ja tekee mahdollisen 
tarjouksen. IPMA Deltan kansainvälinen hallinto valitsee arvioit-
sijat, jotka valmistelevat arviointisuunnitelman yhdessä asiak-
kaan kanssa ennen tarjouksen hyväksymispäätöstä. 

Aalto PRO
Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta

MPM Pro  
25.9.2012–13.2.2013
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Teksti: Kaisa Närvänen

Aloitin liiketalouden opinnot Tam-
pereen ammattikorkeakoulussa 
syksyllä 2008. Jo ensimmäisen 

opiskeluvuoden kursseihin sisältyi yksi pa-
kollinen projektinhallinnan peruskurssi. Sen 
puitteissa pääsimme ensimmäistä kertaa 
käsiksi todelliseen yritysprojektiin. Tämän 
rutistuksen jälkeen moni vannoi, ettei tah-
do enää vapaaehtoisesti opiskella mitään 
projekteihin liittyvää, mutta toisten mielen-
kiinto aihepiiriä kohtaan kasvoi.

Peruskurssin innoittamana hakeuduin 
toisena opiskeluvuonna projektijohtamisen 
suuntaaviin opintoihin, joita suorittamaan 
valittiin vuosikurssiltamme 20 opiskelijaa 
haastattelujen ja peruskurssin näyttöjen 
perusteella. Opintokokonaisuuden suorit-
taminen kesti vuoden. 

Projektiosaaja erottuu massasta
Syitä suuntautumisvalinnalleni oli monia. 
Yksi niistä oli se, kun tradenomiopiskelija 
todella tajusi, kuinka kova kamppailu kou-
lutusta vastaavista työpaikoista tullaan 
valmistumisen jälkeen käymään. Massasta 

Kaisa haki sertifi kaatista kil
Kaisa Närvänen on Tampereen ammattikorkeakoulusta viime joulukuussa valmistunut liiketa-
louden tradenomi. Seuraavassa Kaisa kertoo, miten hän tutustui projektien maailmaan ja mikä 
innosti hänet sertifi oimaan projektitaitonsa ja vieläpä loistavasti. Hänet palkittiin ansiokkaasta 
D-tason sertifi oinnista viime syksyn Projektipäivillä.

erottuva suuntautuminen alkoi tuntua erit-
täin houkuttelevalta vaihtoehdolta. 

Olin jo opintojen alkuvaiheessa myös 
oivaltanut, että projektimallinen toiminta 
oli minulle hyvin luontaista. Olin sovelta-
nut monia projektijohtamisen työkaluja niin 
opiskelu- kuin siviilielämässäni tietämättä 
niille nimiä; hosuminen ilman kunnollista 
suunnitelmaa, aikataulutusta ja riskien kar-
toitusta on aina aiheuttanut minulle ihottu-
maa.

Opinnot tähtäsivät sertifi kaattiin
Projektijohtamisen suuntaavat opinnot 
tähtäsivät alusta alkaen IPMA:n D-sertifi -
kaatin suorittamiseen. Mielestäni se toimi 
loistavana motivaattorina; jos kaikki sujuisi 
hyvin, olisi vuoden päästä meillä jokaisella 
kouriintuntuva todiste osaamisestaan. 

Lähtökohdat opiskelijaryhmässä olivat 
luonnollisesti hyvin erilaiset kuin jo työelä-
mässä olevilla kokelailla. Käytännön ko-
kemuksia opiskelijoilla oli hyvin rajallisesti 
jaettavaksi. Puuttuvan työkokemuksen ja 
realiteettien tajun korvasimme kuitenkin in-

nolla ja yritteliäisyydellä. Eivätkä ainakaan 
virheelliset oletukset omasta erinomaisuu-
desta haitanneet teorian imeytymistä.

Tekemällä oppien
Opinnoissa korostui vahvasti tekemällä op-
piminen. Teoriaa kokoonnuimme opiskele-
maan kerran viikossa, mutta muuten aika 
käytettiin yritysprojekteihin. Saimme paljon 
mielenkiintoisia toimeksiantoja paikallisilta 
yrityksiltä – jopa niin paljon, että tarjonnas-
ta pystyi jonkin verran valitsemaan oman 
mielenkiinnon mukaan. 

Olennainen osa opiskelua oli ryhmän 
sparraus: Ennen töiden aloittamista pro-
jektisuunnitelmat tuotiin ryhmälle kom-
mentoitavaksi, samoin projektin lopulliset 
tuotokset. Kriittinen mutta kannustava 
opiskeluryhmä ja ohjaava opettaja huo-
mauttivat puutteista suunnitelmassa ja 
saattoivat tarvittaessa tuupata projektia 
oikeaan suuntaan toteutusvaiheessa; vas-
tuu projektin tuloksista oli kuitenkin aina 
projektiryhmällä.

Käytännön työ ja teoria kulkivat suurim-

Projektipäivillä 2011 palkittiin mm. ansioituneesti sertifi oituneita. 
Kiinnostuneita projektiammattilaisia oli mukana yli 900.
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pailuetua työmarkkinoille
man osan ajasta käsi kädessä, vaikka teo-
riaa selviteltiinkin välillä vasta käytännössä 
tehtyjen virheiden jälkeen.

Maistiaisia elävästä 
todellisuudesta
Suuntautumisopinnot antoivat myös mais-
tiaisen todellisessa organisaatiossa toimi-
misesta: Samalla kun toimeksiantaja vaati 
projektin etenemistä, ”linjaorganisaatio” 
huuteli puuttuvien matematiikan tehtävi-
en perään. Olin koko opiskeluajan aktiivi-
sesti mukana myös opiskelijatoiminnassa, 
mikä opetti tiimityötaitoja, paineensietoa 
ja ajankäytön hallintaa tehokkaammin kuin 
yksikään kouluprojekti. 

Opinnäytetyöni oli luonnollisesti myös 
projekti, jossa toteutin työnantajalleni 
Green Offi  ce -ympäristöjärjestelmän suun-
nittelusta hyväksyntään asti.

Oikea ammattitaito tulee 
vasta työelämässä
Projektijohtamisen opinnot huipentuivat 
sertifi ointikokeen suorittamiseen, ja tulos-
ten saavuttua sormet syyhysivät ansiolu-
etteloa päivittämään: Täältä tulee Certifi ed 
Project Management Associate (level D)! 
Toivon, että tulevaisuudessa sertifi kaatti 
sekä viestii opiskeluiden aikaisesta aktiivi-
suudesta että toimii konkreettisena todis-
teena osaamisesta.

Sanoivatpa koulutusesitteet ja opinto-

ohjaajat mitä tahansa, sertifi ointi ei kuiten-
kaan tehnyt meistä raudanlujia ammatti-
laisia.  Saimme varmasti mitä parhaimmat 
lähtökohdat ammattilaisiksi kehittymiselle, 
mutta todellisen projektinhallinnan am-
mattidon hankimme vasta työelämässä. 

Toivon, että työnantajatkin muistavat 
tämän palkatessaan nuorta väkeä töihin. 
Suoraan koulun penkiltä harvemmin saa 
vuosien työkokemuksella varustettua kon-
karia. Siirtyminen työelämään voi olla val-
mistuneelle kuin hyppy kylmään veteen. 

Jos osaamistaan pääsee heti hyödyntä-
mään, työnantajan projektikulttuuri voikin 
olla jotain aivan muuta kuin koulussa so-
velletut ideaalit. Vasta siinä vaiheessa reali-
teetit kohtaavat teorian, ja uusi oppimisvai-
he alkaa. Opiskelijaprojekteihin verrattuna 
kuvaan tulee myös ajan ja osaamisen ohel-
la yksi olennainen resurssi: raha.

Sertifi kaatti kertoo haltijastaan kuiten-
kin jotain: Ilman todellista kiinnostusta ja 
motivaatiota yksikään opiskelija tuskin 
olisi painanut pitkää päivää ylimääräisten 
projektiopintojen parissa. Juuri koulunsa 
lopettaneista saattaakin kuoriutua arvaa-
mattomia voimavaroja, kun opittua aletaan 
urakalla soveltaa käytäntöön.

Projektitoiminnassa nyt 
hiljaiseloa
Tällä hetkellä työskentelen työ- ja palotur-
vallisuuden parissa tamperelaisessa pk-yri-

tyksessä. Työnkuvani on mielenkiintoinen 
sekoitus taloushallintoa, markkinointia ja 
myyntiä, mutta projektitoiminnassa vietän 
valitettavasti hiljaiseloa. 

Liiketalouden ja projektinhallinnan yh-
distelmä ei liene niitä tavanomaisimpia, 
kun projektitoiminta opintojen aikana yh-
distetään usein vahvemmin esimerkiksi in-
sinöörikoulutukseen. Toiveena on kuitenkin 
päästä tulevaisuudessa hyödyntämään 
saamaani oppia ja hankkimaan työkoke-
musta projektitoiminnan parista. 

Kaisa Närvänen
Tradenomi Kaisa Närvänen työskentelee 
tamperelaisessa Tamrex Oy:ssä 
toimistosihteerinä.
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Henkilökohtaista 
projektinjohtoreseptiä 
rakentamassa

Mikko Rantaharju on sertifi oinut omat projek-
tinjohtamistaitonsa. Hänet palkittiin ansiok-
kaasta B-tason sertifi oinnista viime syksynä. 
Tässä hän kertoo, miten sertifi ointi on palvel-
lut hänen kehittymistään projektipäällikkönä.

Teksti: Mikko Rantaharju

Olen toiminut reilun kymmenvuotisen työurani yrityksissä, joissa 
töitä on hallinnoitu projekteina. Kokemusta on karttunut pro-
jektien eri tehtävistä, mutta viimeiset kuusi vuotta minulla on 

ollut etuoikeus toimia päätoimisesti projektinjohtotehtävissä. 
Etuoikeudella viittaan siihen, ettei projektipäällikön vakanssia ole 

tarvinnut hoitaa muiden tehtävien ohella, kuten monessa yrityksessä 
on tapana. Valitettavan usein porukan kokenein asiantuntija on myös 
projektin projektipäällikkö. Erään kerran projektipäällikkönä toimi mui-
den vapaiden kandidaattien puutteessa jopa yrityksen toimitusjohtaja. 

Alan osaaminen ei ole kynnyskysymys
Olen saanut nähdä eri teollisuudenaloja läheltä ja kauempaa toimit-

tuani suunnittelu-, puolustus- ja metallinjalostusteollisuu-
dessa. Kokemus on osoittanut, että projektinhallinta on 
pitkälti alasta riippumatonta. Silti usein kuulee, ettei pro-
jektipäällikkönä voi pärjätä ilman alan teknistä kokemusta. 
Tietystä alakohtaisesta kokemuksesta on hyötyä projekti-
päällikölle, mutta se ei ole kynnyskysymys. Olen huomannut, 
että tärkeimmät alakohtaiset asiat voi oppia nopeastikin 
olemalla kiinnostunut ja avoin kuuntelemaan.

Projektipäällikkö pärjää varmasti tehtävässään, kun hän 
osaa käyttää projektiryhmänsä tietämystä alasta ja vastuut 

on selkeästi jaettu. 
Kuten tämän lehden lukijat tietävät, projektipäällikkyys 

on oma vaativa asiantuntija- ja johtamistehtävänsä. Mitä 
vaativammista projekteista on kyse, sitä suuremmalla syyl-

lä projektin johtoon tarvitaan projektinhallintaan erikoistu-
nut ja kouluttautunut projektipäällikkö. 

Tekninen asiantuntija uppoaa usein liian syvään
Kun teknisestä asiantuntijasta tehdään projektipäällikkö, riskinä on - 
kokemukseni mukaan - että projektia unohdetaan katsoa ”helikopteri-
näkymästä”. Tekninen asiantuntija projektipäällikkönä uppoutuu usein 
syvälle projektin teknisiin ratkaisuihin jopa itse niitä ratkaisten. Kun sit-
ten projektin teknisiä asioita pitäisi muuttaa, pidetään kynsin hampain 
kiinni omista ”hyvistä” ratkaisuista. 

Hyvä projektipäällikkö toimii teknisiin yksityiskohtiin pureutuessaan 
vapaasukeltajan tavoin: välillä on sukellettava syvälle, mutta pitää 
muistaa nousta ajoissa pintaan.
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Hyviä ja huonoja projektipäälliköitä
Olen usein miettinyt, millainen on hyvä projektipäällikkö. 
Olen työurallani törmännyt sekä hyviin että huonoihin. Huo-
noille yhteistä on ollut projektien hallinnan osaamattomuus 
ja ymmärryksen puute sen tärkeydestä. Myös projektipäälli-
kön henkilökohtaiset ominaisuudet ovat toisinaan aiheutta-
neet ongelmia, vaikka kyseinen projektipäällikkö on muuten 
saattanut suoriutua erinomaisesti. Seuraavat esimerkit ku-
vaavat, mitä tarkoitan. 

Toimin muutama vuosi sitten suuren, kansainvälisen pro-
jektin yhden osa-alueen projektipäällikkönä. Olimme muu-
taman saksalaisen kollegan kanssa tarkastamassa myö-
hässä olevan alihankkijan toimintaa. Raportoimme tilanteen 
projektijohtajalle suoraan neuvottelupöydän ääreltä kaiu-
tinpuhelimella. Jouduimme ilmoittamaan lisämyöhästymi-
sistä, joiden osasyynä olivat meiltä tulleet uudet vaatimuk-
set. 

Reaktio linjan toisessa päässä oli suomalaisittain yllättä-
vä; projektijohtaja ei suostunut kuuntelemaan viestiämme, 
vaan huutaen kielsi meitä raportoimasta tällä tavalla. Kovin 
sanakääntein hän ripitti sekä toimittajat että meidät tarkas-
tajat. Olo oli kuin kenraali Pauluksella Stalingradin taistelus-
sa hänen raportoidessaan der Führerille.

Kokouksilla johtaja 
Mutta ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Samainen pro-
jektijohtaja on paras tapaamani kokousten avulla johtaja, 
joka harjoitteli ja sparrasi kokoukset etukäteen, mietti nii-
tä kuin shakkipeliä ja tulkitsi sopimusvelvoitteet taitavasti. 
Vankka projektinhallinnan osaaminen ja muut ominaisuudet 
korvasivat ihmisjohtamisen puutteita, ja hän johti menes-
tyksekkäästi monimutkaisia projekteja.

Kävellen johtaja
Samaisessa projektissa oli mukana myös projektipäällikkö, 
jonka management by walking -johtamistyyliä ja ihmis-
suhdetaitoja kollegat ihmetellen ihailivat. Häntä ei näkynyt 
työpöytänsä ääressä, vaan kuljeskelemassa toimistossa ja 
tehtaalla ohjaamassa projektia henkilökohtaisten keskuste-
lujen kautta. Rutiininomaiset työt hän oli delegoinut kont-
rollereille ja muulle projektin henkilöstölle. 

Karismalla johtaja
Kolmannen esimerkin projektipäällikkö puolestaan sai ko-
kouksiin saapuessaan pelkällä karismallaan yliotteen. Hän 
huolehti tarkasti yksityiskohdista ja jyräsi määrätietoisesti 
mielipiteensä läpi. Työtavat olivat väsyttäviä listojen läpi-
käymisiä ja muistioiden katselmointia, mutta karismansa ja 
määrätietoisuutensa avulla hän onnistui usein omissa ta-
voitteissaan. Varjopuolena oli, että projektitiimin näkemys-
tä ei saatu täysin hyödynnettyä, mistä projektin lopputulos 
saattoi kärsiä.

Auttaisiko koulutus?
Voiko koulutuksen avulla sitten korostaa esimerkeissäkin 
näkyviä hyviä puolia ja opettaa karsimaan huonoja? Pe-
rinteinen projektinhallintakoulutus antaa kyllä hyvät valmi-
udet käyttää ja soveltaa projektinhallinnan työkaluja sekä 
ymmärtää niiden tärkeyden menestyksekkäässä projektin-
johtamisessa. Sen sijaan omien luonteenpiirteiden kehit-
täminen onnistuu vasta kokemuksen ja tietoisen kehitty-
mispyrkimyksen sekä valmennus- ja johtamiskoulutuksen 
kautta.

Jokaisen projektipäällikön on luotava oma reseptinsä 
menestyksekkääseen projektinjohtamiseen tiedostamalla 
omat luonteenpiirteensä ja itselleen sopiva johtamistyyli. 
Johdon vaikea tehtävä on löytää kuhunkin projektiin sopiva 
projektipäällikkö.

Sertifi ointi todentaa osaamista
Saamme Uratie-lehdestä ja muista aviiseista viikoittain lu-
kea, kuinka maailma on täynnä erilaisia projektipäällikön va-
kansseja, pää- ja sivutoimisia. Toisinaan nimike viittaa myös 
tehtäviin, joita ei oikein osata eritellä. 

Tällaisessa tilanteessa sertifi ointi on hyvä tapa erottua 
joukosta ja puolueettomasti todentaa ymmärtämyksensä 
projektinhallinnasta. Sertifi ointi etenkin korkeammilla tasoil-
la antaa myös palautetta omista projektinjohtamistavoista.

Aloitin oman sertifi oitumiseni C-tasosta vuonna 2005, 
jolloin olin pienten projektien projektipäällikkönä suunnit-
telutehtävien ohella. Olin vaihtamassa työnantajaa ja koin 
tarpeelliseksi todentaa projektiosaamiseni. C-sertifi onti toi-
kin ulkomaisessa organisaatiossa minulle, uudelle nuorelle 
työntekijälle, lisää arvostusta ja luottamusta.

Jo C-sertifi oinnin aikana asetin tavoitteeksi B-tason. Pro-
jektinjohtourani edettyä se tuntui luonnolliselta tieltä ja tuli 
ajankohtaiseksi ollessani jo nykyisen työnantajani, Outote-
cin, palveluksessa ja laajojen metallienjalostusteollisuuden 
laitosprojektien johdossa. 

Palautetta omista johtamistaidoista
B-tason sertifi ointi oli hyvä tapa saada palautetta omasta 
projektinjohtamisestani sekä Outotecilla käytössä olevista 
projektinhallintaprosesseista. Työnantajani Outotec kan-
nusti sertifi ointiin, vaikka yritys ei sitä projektipäälliköiltään 
vaadikaan. Osa asiakkaista kuitenkin jo vaatii. 

B-sertifi ointi oli aikaa vievä prosessi, jonka aikana sain 
muutaman kerran asessoreilta pyyntöjä täydentää aineis-
toa. Sertifi ointi huipentui henkilökohtaiseen tapaamiseen, 
joka oli pikemminkin referenssiprojektini auditointi ja palaut-
teenantotilaisuus. 

Projektinhallinnan sertifi oinnit ovat hyvä jatke henkilöille, 
joilla on koulutusta projektinhallintaan ja jotka haluavat pa-
lautetta osaamisestaan sekä kehittyä alan ammattilaisina. 
Ne auttavat paitsi luomaan ulkopuolisille kuvaa ammatti-
taidosta myös oikein hyödynnettynä rakentamaan omaa 
reseptiä sopivasta projektinjohtotavasta.

Mikko Rantaharju
Project Director
Outotec Oyj

Jokaisen projektipäällikön on luotava oma 
reseptinsä menestyksekkääseen projektinjohtamiseen 
tiedostamalla omat luonteenpiirteensä ja itselleen 
sopiva johtamistyyli.



Lähipalveluhankkeessa 
kohdataan ihmisiä

Edessä Asko Kuokka ja taustalla Eija Pitkänen (vas.) Eeva 
Väätäinen ja Raimo Pirinen. Kuvassa tutkaillaan tieto-
koneen toimivuutta eli päiväkeskuskävijät voivat hoitaa 
asioitaan internetissä, yhteydet toimivat.

 Teksti: Asta Juntunen ja Orvokki Julkunen

Projektiyhdistys ry huomioi Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeen vuoden 2011 

projektitekona. Hankkeen onnistumiset ovat syntyneet ihmisistä ja ihmisten 

välisistä kohtaamisista. Haastetta on ollut ajan käytön hallinnassa ja loistavien 

ideoiden kanavoimisessa. Jatkuva hankearviointi on auttanut työn kehittämi-

sessä. 
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Eeva Väätäinen (vas.), Asko Kuokka ja Petri Rautio 
Leivontuvan pihapiirissä. Petri Rautio toivoo, että 
päättäjät osaisivat katsoa pidemmälle tulevai-
suuteen ja laskea päivätoiminnan kehittämisen 
sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt.

Petri Rautio (vas.), Eija Pitkänen ja Eeva Väätäinen

Viisivuotisessa projektissa (2009-2013) kehite-
tään järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja ELY-
keskusten kanssa yhteistyössä toimintaa, joka 

tarjoaa lähipalveluja ja –tukea alueensa asukkaille. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa asemassa 
olevat ihmiset, kuten päihde- ja mielenterveysongel-
maiset, vanhukset, vammaiset ja yksinelävät. Hank-
keen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Sininauhaliitto on valtakunnallinen, kristillistä päih-
detyötä tekevien järjestöjen keskusliitto, johon kuuluu 
90 itsenäistä järjestöä. Liitto kehittää sektorit ylittä-
viä toimintamalleja ja uusia organisaatiorakenteita 
huono-osaisuuden vähentämiseksi. Kehittämistyötä 
tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Tärkeää on eri ammattiryhmien välisten kumppa-
nuuksien luominen, hengellisen ulottuvuuden huomi-
oiminen päihdetyössä sekä kokemuksellisen osaami-
sen ja vapaaehtoistyön hyödyntäminen. Tutkimus- ja 
kehittämisprojekteja on toteutettu Sininauhaliitossa 
1980-luvulta lähtien; samanaikaisesti on meneillään 
useita hankkeita. 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä kohdataan päivit-
täin tuhansia huono-osaisia ihmisiä. Huono-osaisuus 
on yksi yhteiskunnan hyvinvoinnin mittari; mitä parem-
min yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat jä-
senet voivat, sitä paremmin voi koko yhteisö – ja päin-
vastoin. Järjestöissä pyritään vahvistamaan sosiaalista 
pääomaa, joka edistää ihmisten välistä yhteistoimin-
taa ja tuottaa hyvinvointia.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja
Lähipalveluhanke pyrkii erityisesti etsimään vaihtoeh-
toisia ratkaisumalleja ajankohtaisiin ongelmiin sosi-
aali- ja terveysalalla. Kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksen edetessä näyttää siltä, että palveluja pyritään 
tuottamaan kustannustehokkaasti yhä suuremmissa 
yksiköissä. Säästöjen myötä monet palvelut siirtyvät 
kauemmaksi asiakkaista ja peruspalvelujen saatavuus 
vaikeutuu. Tämä heijastuu etenkin heikossa asemassa 
olevien kansalaisten elämään ja heitä uhkaa entistä 
syvempi syrjäyttäminen sekä palvelujen ulkopuolelle 
jääminen. 

Tutkija Kari Leinamo on tutkimuksessaan ”Yhdeksän 
hyvää ja kymmenen kaunista” todennut, että nyt pitäi-
si kehittää uusia palveluntuottamistapoja ja pitää yllä 
myös pieniä yksiköitä. Muussa tapauksessa palvelut 
keskittyvät jatkossa yhä selvemmin suuriin keskuksiin.

Lähipalveluja syrjäytyvien tueksi
Projektissa on luotu lähipalvelumalleja, joiden kautta 
on mahdollista saavuttaa syrjään ja palveluiden ulko-
puolelle jääneitä ihmisiä ja siten tukea heidän osalli-
suuttaan.  

Sosiaali- ja terveysalalla kehittämistyötä tehdään 
ihmisten hyväksi, joten vuorovaikutus ja kohtaaminen 
ovat keskeisiä teemoja. Nykyään korostetaan asiakas-
lähtöisyyttä ja asiakkaiden äänen kuulemisesta projek-
tin suunnitteluvaiheesta arviointiin, loppupäätelmiin ja 
toimenpide-ehdotuksiin saakka. Tässä projektissa on 
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pystytty keskustelemaan asiakkaiden kanssa ja samal-
la keräämään talteen heidän kertomuksiaan huono-
osaisuuden kasautumisesta ja siitä selviytymisestä.

Useilla hankepaikkakunnilla on käynnistetty kan-
salaiskeskustoimintaa, joka tarjoaa lähialueen ihmi-
sille kohtaamispaikan ja tukea arjessa selviytymiseen. 
Ammatillista otetta hyödynnetään kuntouttamisessa 
ja palveluohjauksessa sekä vapaaehtoistoimintaa ver-
taistuen ja yhteisöllisyyden toteutumisessa. Oheisessa 
kaaviossa (Kuva 1.) kuvatun lähipalvelumallin perusta-
na on vahva yhteistyö eri toimijoiden kesken. 

Innostusta ja kannustusta
Siiliset-yhteistoiminta-alueella on perustettu Nilsi-
ään päiväkeskus Leivontupa, joka on saanut lähes 
kaikki alueen viranomaiset, järjestötoimijat ja kristilli-
set seurakunnat liikkeelle. Alueella ymmärretään, että 
heikoimmassa asemassa olevien auttaminen on yhtei-
nen etu. Projektisuunnittelija Eija Pitkänen on toiminut 
innostajana ja koonnut aktiivisen verkoston yhteisen 
aiheen ympärille:

- Nilsiässä on valtavasti voimavaroja ja intoa 
yhteisölliseen toimintaan. Tärkeää on taata 
kaikille ihmisille samat oikeudet palveluihin. 
Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa tarvitaan 
yhteistyötä eri tahojen kesken ja järjestöjen 
rooli on vahvistumassa.

Tutkija Ritva Pihlajan mukaan Suomessa on jo tällä 
hetkellä alueita ja palveluita, joissa kansalaisten pe-
rusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on 
kyseenalaista.

- Hankkeessa on haastavinta saada yhdessä 
kehitetyt mallit pysyväksi toiminnaksi han-
kealueella. Kunnan tehtävänä voisi olla toimin-
nan koordinaatio ja varsinainen käytännön työ 
voitaisiin jakaa eri toimijoiden kesken, sanoo 
Pitkänen.

Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot on luovuttanut 
kerrostalohuoneiston päiväkeskuksen käyttöön. Toi-
mitusjohtaja Petri Rautio uskoo, että alueen turvalli-
suus ja viihtyisyys lisääntyvät, kun kaikki asukkaat saa-
vat tarvitsemiaan palveluita ja tukea.

- Asukastoiminta tehostaa syrjäytymisen eh-
käisyä ja vähentää asuinalueen sosiaalisia 
ongelmia. Lähipalveluprojekti on käynnistänyt 
yhteisöllisen toiminnan, joka tuskin muuten olisi 
toteutunut.

Nilsiän seurakunnan diakonissa Eeva Väätäinen 
toteaa, että köyhyys ja yksinäisyys ovat lisääntyneet, 
joten seurakunta haluaa olla mukana kantamassa vas-
tuuta alueensa asukkaista.

- Tärkeintä on ihmisten kohtaaminen ja hy-
väksyminen. Jokainen ihminen kaipaa yhteyttä 
muihin ihmisiin ja hyväksyntää juuri sellaisena 
kuin on.

Paikalliset erityispiirteet huomioon
Projektin aikana kehittämistyötä tehdään Hämeenlin-
nassa, Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella sekä Porissa, 
Siilinjärvellä, Maaningassa, Nilsiässä ja Suonenjoella.

Alueelliset ja paikalliset tarpeet ja eroavaisuudet 
pyritään ottamaan huomioon; muun muassa Porissa 
keskitytään Poriin liittyneiden pienten kuntien reuna-
alueiden tilanteeseen ja päivätoiminnan kehittämiseen 
Porin kaupungin keskustassa. Suonenjoella hanketyö 
kohdistuu nuorten ja nuorten aikuisten auttamiseen 
sekä järjestöjen, kunnan ja seurakunnan yhteistyön 
vahvistamiseen; järjestötalo Iisakissa järjestetään toi-
mintaa ja ohjausta alueen asukkaille.  

Yrityksiä ei juuri ole mukana yhteistyössä, joten täl-
lä yhteistyön sektorilla on vielä haasteita. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut eivät ole taloudellisesti kiinnostavia, 
mutta yhteiskuntavastuuta kantavat yritykset saat-
tavat valita yhteistyökumppaniksi järjestötoimijan ja 
avustuskohteeksi ihmisten auttamisen.

Kuva 1.

Lähipalvelumalli
Päihde- ja mielenterveystyö

Kunta, 
sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Seurakunta, 
diakoniatyö

Yhteistyö
PEUKALO-
PALAVERI

Etsivä työ
- kotikäynnit
- terveysneuvonta

Toimiva verkosto
Lähipalvelumallien 

kehittäminen

Tuki ja ohjaus
- asiointiapu
- palvelut
- päivätoiminta

Elämänhallinta
- osallisuus
- yhteisöllisyys
- vertaistuki

Järjestö(t)

Ihmiset, jotka ovat pudonneet 
yhteiskunnan palvelujärjest-

elmän ulkopuolelle ja ovat 
siten erityisen tuen tarpeessa.

Läheiset TE-toimisto, TYP Poliisi ym.
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Viestiä päättäjille
Yhteistyö Kuntaliiton, Kirkkohallituksen ja ministeriöi-
den kanssa on projektin kannalta olennaista. Kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksen edetessä pyritään kul-
jettamaan viestiä hankealueilta päättäjille. Nykyinen 
hallitusohjelma lupaa pureutua myös syrjäytymiseen, 
joten yhteistyöllä etsitään konkreettisia keinoja ihmis-
ten auttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalalla projektityö on tuttua ja ke-
hittämishankkeet arkipäivää. Verkottuminen eri alojen 
projektiammattilaisten kanssa hyödyntäisi varmasti 
kaikkia osapuolia ja avaisi uusia näkökulmia projekti-
työhön.

Lähteet
Hostikka, Henna & Salonen, Anna S. & Rantala, Heikki 

(2012): Kristillisen päihdetyön barometri. Sininau-
haliitto.

Leinamo, Kari(2010)
Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Vuosina 
2001-2009 toteutettujen maaseutu-kaupunki –
kuntaliitosten tarkastelua. Vaasan yliopisto. Levon 
instituutti.

Pihlaja, Ritva (2010)
Kolmas sektori maaseutukunnissa. Helsingin yli-
opisto. Ruralia-instituutti.

Zitting, Joakim & Ilmarinen, Katja (2010)
Missä on lähipalvelu? Lähipalveluhankkeen mää-
rittely ja käyttö julkisissa asiakirjoissa. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos.

Nuotit
navigointiin

Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan
huippukartturi näkemään selkeät ja

käytännölliset ratkaisut. Strategian,
liiketoiminnan ja riskienhallinnan

kehittämiseen. Tulevaisuuden
kilpailukyky luodaan tänään. Osaavan

liikkeenjohdon konsultin kanssa.

kpmg.fi
Seuraa KPMG:n
Talouselämän
Blogisarjaa: kpmg.fi

Asta Juntunen
Sosionomi-diakoni AMK
Työnohjaaja 
Sininauhaliitto

Orvokki Julkunen
Sosionomi-diakoni AMK
Psykologian kandidaatti
Sininauhaliitto
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Kunniajäsen

Konsultti Pekka Mäkelä valittiin Projektiyhdistyksen kolmanneksi kunniajäseneksi viime syksynä 

Projektipäivillä. Työuransa Pekka Mäkelä on tehnyt useiden IT-alan yritysten johtotehtävissä, 

toimitusjohtajana ja konsulttina. Projektiyhdistyksen toiminnassa hän on ollut aktiivisesti muka-

na jo yli 20 vuotta. Tällainen on kunniajäsenen elämänkerta projektien maailmassa.



Kuva: Jyry Louhisto
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Armeijan 
iltalomasta 
se alkoi

Teksti: Pekka Mäkelä

Ratkaiseva tapahtuma urani kannalta oli iltaloma armeijasta kesällä 
1966. Menin sisareni kanssa tapaamaan serkun perhettä. Illan ku-
luessa keskusteltiin myös minun jatkosuunnitelmistani. Vierailun 

isäntä oli töissä IBM:llä. Hän ehdotti tutustumista Tampereen yliopistossa 
vasta aloitettuun tietokonealan koulutukseen, joka oli uutta koko maa-
ilmassa. Tietokonekin oli jo hankittu. Niinpä syksyllä suoraan armeijasta 
menin tietojenkäsittelyä opiskelemaan. 

Opiskelua ja harjoittelua
Opiskelu oli hyvin innostavaa. Professorit Reino Kurki-Suonio, Miikka Jah-
nukainen ja Pertti Järvinen olivat samaa sukupolvea ja heillä oli kokemusta 
atk-töistä. Alan kirjallisuutta oli niukasti, joten luentoja, harjoituksia ja ryh-
mätöitä oli runsaasti. Lisäksi kaikille opiskelijoille järjestyi kesäharjoittelu-
paikat julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän myötävaikutuksella. 

Sivuaineena luin taloushallinnon puolella laskentatointa, joka sekin oli 
työaikanani aina jollain tavalla esillä. Projekteista ei vielä puhuttu, mut-
ta verkkotekniikoista oli puolen vuoden kurssi ja laskentatoimen puolella 
käytiin läpi toimintaverkon ja Gantin tekemistä.

Projektinomaisia työsuunnitelmia
Pysyvästi työelämään liu’uin, kun Jahnukainen edesauttoi harjoittelijaksi 
Kone Osakeyhtiöön Hyvinkäälle. Jo kevättalvella laadin alustavan työ-
suunnitelman nosturien, hissien ja muun tehdastuotannon tuotekustan-
nuslaskennan kehittämiseksi. Se muistutti muutamalta osin nykyisiä pro-
jektisuunnitelmien malleja.

Jo ensikosketuksilla projektimenettelyt tulivat vastaan. Ensi kerran tuo-
tannon suunnittelijaa haastatellessani, hän aloitti opettavasti: ”Poika en-
nen kuin muuhun ryhdytään, tehdään Pertti.” No, verkko tehtiin ja työhön 
ryhdyttiin sen mukaisesti.

Nosturit ja hissit toimitetaan projekteina, joten keskeneräinen tuotan-
to, ajan jakson tulos ja projektien jälkilaskenta tulivat käytännössä tutuiksi. 
Projektini oli sen verran haasteellinen, että valmistumiseni viivästyi kevää-
seen 1971. Erityisesti oppia tuli tietojärjestelmän rakentamisesta suunni-
tellun kokonaisjärjestelmän osaksi, ohjelmiston suunnittelusta, liittymistä 
ja käsittelyprosesseista. 

Projektipuolelta sain tärkeän esimerkin maan parhaiden johtajien ky-
vyistä tukea ja ohjata projektia. Myöhästymisestään huolimatta projekti 
onnistui hyvin ja tulos oli käytössä monia vuosia.
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Työnhakuun 
pääkaupunkiseudulle
Vuokranantajamme palasi meriltä ja irti-
sanoi meidät vuoden 1972 alusta. Vaimon 
kanssa mietimme tulevaisuuden työmah-
dollisuuksiamme ja totesimme Koneen 
olevan atk-ammattilaisen ainoa kunnon 
työpaikka Hyvinkäällä. Päätimme yksin tein 
muuttaa Helsinkiin ja etsiä työpaikkaa pää-
kaupunkiseudulta. 

Onnistuin työnhaussa, kun Kari Kilpi palk-
kasi minut Tietotehtaan juuri perustettuun 
suoritemyyntiin opetus-, myynti- ja kehi-
tystehtäviin. Karin kanssa olimme vuosi-
kymmeniä työtovereita kolmessa eri yrityk-
sessä.

Pätevyyden hankintaa
Meno Tietotehtaalle osoittautui onnen-
potkuksi. Nimikkeeksi tuli nuorempi pro-
jektipäällikkö ja pääsin osaksi noin kolmen 
sadan hengen nopeasti kasvavaa markki-
naehtoista organisaatiota, jossa keski-ikä 
oli 26-27 vuotta. 

Henkilöstön kehittämiseen panostettiin 
paljon, kokeneimmilla oli koulutusta vä-
hintään viikko sekä keväällä että syksyllä, 
nuoremmilla sitäkin enemmän. Muutaman 
vuoden aikana osallistuin projekti-, atk-, 
yrityksen johtamisen, myynti- ja markki-
nointi- sekä esitystaitokursseihin. Lisäksi 
henkilöstö oli mukana sekä lyhyen että pit-
kän tähtäimen suunnittelussa eikä aikaa-
kaan, kun jo laadin PTS:iä ja LTS:iä omalta 
vastuualueeltani.

Projektikursseja kehittämään
Projektikurssi oli hankittu Tietotehtaalle 
Ruotsista jo vuosi ennen tuloani. Osallistuin 
sen edelleen kehittämiseen. Siitä muodos-

tuikin menestyksellisin aihe, jonka kanssa 
olen koskaan ollut tekemisissä. Innostuin 
koulutuksesta, vaikka samalla tein projek-
teja ja esimiestyötä. Jo 1970-luvulla pidin 
lähes sata erilaista projektitoimintaan liit-
tyvää koulutustilaisuutta. Myöhemmin ei 
lukua tullut pidettyä, mutta pikaisesti laski-
en päädyn noin viiteen sataan.

Toimitusjohtajaksi 
konsulttiyritykseen
Tietotehdas osti 1977 pienen, mutta mai-
neikkaan atk-konsulttiyhtiön Finnsystem-
sin. Muutin sinne konsultti- ja kouluttaja-
porukkani kanssa 1978. Toimitusjohtajaksi 
tulin valituksi 1979. 

Edeltäjäni Kalevi Kontinen oli luonut 
erinomaiset menestymisen edellytykset: 
hankkinut johtavan tiedonhallinnan ja 
tietoliikenteen varusohjelmiston IDMS:n 
oikeudet ja laatinut oikeudenmukaisen, 
yksinkertaisuudessaan nerokkaan palkitse-
misjärjestelmän. Ihmettelen miksi nykyiset 
palkitsemisjärjestelmät harvoin täyttävät 
nämä ehdot.

Näillä eväillä Finnsystems alkoi kasvaa 
ja kukoistaa taloudellisesti. Johtaminen 
alkoi syödä yhä enemmän työ- ja vapaa-
ajasta. Johdin samalla myös haasteellisia 
isoja konversioprojekteja ja opetin edel-
leen. Jouduin elämäni kannalta valintati-
lanteeseen. Vuoden 1984 alussa päädyin 
tietojärjestelmä- ja projektiasiantuntijan 
vaihtoehtoon.

Pätevyyden hyödyntämistä
Ryhdyin yhteistyöhön työtovereideni Lars 
Nyqvistin ja Pekka Peren kanssa. Elämässä-
ni alkoi nautittava itsenäisen konsultoinnin 
jakso. Se jäi kuitenkin lyhyeksi. Vielä samana 

syksynä tapasin sattumalta Malminrinteellä 
Antero Raaden ja hän kysyi kiinnostaisiko 
meitä Artemis-projektinhallintaohjelmiston 
edustaminen Suomessa. 

Olin törmännyt Artemikseen käydessäni 
IVO:ssa ja yllättynyt käyttäjien tyytyväisyy-
destä. Kun olin kiinnostunut, Antero toimin-
nan miehenä järjesti minulle tapaamisen 
Artemiksen Oslon konttoriin. 

Projektiyhdistys alkaa kiinnostaa
Taas oltiin mukana ohjelmistoliiketoimin-
nassa, jota varten perustimme Projektihal-
linto Oy:n. Myöhemmin sen nimi muutettiin 
puhuttelunimen mukaiseksi Prohaksi. Nyt 
alkoi myös Projektiyhdistys kiinnostaa, tu-
tustuimme alan avainhenkilöihin, aloimme 
osallistua jäsentilaisuuksiin ja Projektipäi-
ville. Taustani takia olin useaan otteeseen 
yhdistyksen tilintarkastajana.

Johtamista, koulutusta, 
konsultointia
Keväällä 1985 Pauli Vahtera KPMG Wide-
riltä otti yhteyttä ja ehdotti yhteisen kon-
sulttiyhtiön perustamista. Hetken epäröin-
nin jälkeen alettiin neuvotella ja kun KPMG 
hyväksyi Prohan pitämisen edelleen, pe-
rustettiin KPMG Wideri Consulting Oy. Käy-
tännössä minä siirryin kokonaan KPMG:lle, 
Pekka Pere oli hiukan mukana, mutta hoiti 
Lars Nyqvistin kanssa Prohaa. 

Yhteisymmärryksessä tilintarkastajien 
kanssa kasvatimme KPMG Consultingia 
hankkimalla atk- ja taloushallinnon kon-
sultteja. KPMG työni muodostui pääosin 
neljän suuren IT-projektin tukemisesta ja 
johtamisesta, projektikoulutuksesta ja –
konsultoinnista sekä Datamarin, Tietono-
von ja Novosysin hallitustyöskentelystä. 
Olinpa noin vuoden PC-myyjän Novosysin 
toimitusjohtajanakin sen ajauduttua kriisiin, 
kunnes pelastus tuli ison yksittäisen kaupan 
mukana.

Laman kourissa
90-luvun lama iski voimalla atk-konsul-
tointiin. KPMG Consultingin pelasti talous-
hallinnon konsultointi. Yhteisymmärrykses-
sä tilintarkastajien kanssa siirryin takaisin 
Prohaan. 

Projektipuolelle lama tuli viiveellä, mutta 
kun se tuli niin mentiin pohjia myöten. Eh-
dimme kuitenkin ostaa Datamarin ennen 
syöksyä. Kun ryhdyin toimitusjohtajaksi, 
huolet paljastuivat. Kolmisin me omistajat 
teimme töitä kolme vuotta ilman palkkaa. 
Minunkin laskutukseni oli niin tärkeä, että 
Datamarin johtamiseen jäi vain marginaali-
sesti aikaa. Prohalaiset hajaantuivat maail-
malle töihin ja Datamarin väki harveni, mut-
ta lopulta kuitenkin selvittiin.

Henkilöstön kehittämiseen 
panostettiin paljon, kokeneimmilla 
oli koulutusta vähintään viikko sekä 
keväällä että syksyllä

Edeltäjäni Kalevi Kontinen oli laatinut oikeuden-
mukaisen, yksinkertaisuudessaan nerokkaan 
palkitsemisjärjestelmän. Ihmettelen miksi 
nykyiset palkitsemisjärjestelmät harvoin 
täyttävät nämä ehdot.
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Yhdistystoimintaa
Projektiyhdistyksen hallitukseen tulin vali-
tuksi syksyllä 1994. Puheenjohtajaksi valit-
tiin Mauri Toivanen Teollisuuden Voimasta 
Olkiluodosta. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
hiukan yli kolmesataa ja yritysjäseniä taisi 
olla parisen kymmentä. Tavoitteet ase-
tettiin kuitenkin korkealle sataan yritysjä-
seneen. Mauri teki tässä mielessä hyvää 
työtä, mutta tavoitteet saavutettiin vasta 
2000 -luvulla Rauno Puskalan ollessa toi-
minnanjohtajana. 

Olin mukana useamman kerran Projek-
tipäivien järjestelyissä. Niitä pidettiin siihen 
aikaan Hanasaaressa. Koska kaikki järjes-
telyistä vastaavat olivat tiukasti arkityössä, 
ohjelmien teko ja esiintyjien hankinta tup-
pasi jäämään viimetinkaan. Aina kuitenkin 
jotenkin saatiin päivät pidettyä jäsenten 
esitellessä kokemuksiaan ja organisoidessa 
ryhmätöitä ohjelman aukkoihin.

Sertifi ointi alkaa
Mauri Toivasen hallituskaudelle sijoittui 
myös sertifi oinnin aloitusprojekti. Se alkoi 
edetä, kun tapasimme muiden Pohjoismai-
den edustajat Matti Ahvenharjun toimistol-
la Simonkadulla. 

Keskusteluissa kävivät ilmi muiden mai-
den ajatukset lähestymistavoista. Esimer-
kiksi ruotsalaiset aikoivat tehdä pidemmän 
kehittämisprojektin. Me valitsimme lyhyem-
män lähestymistien ajatuksella, että otam-
me joltain muulta maalta valmiin järjestel-
män ja alamme sertifi oida heidän avullaan. 
Molemmat sekä kehittäminen että ensim-
mäinen sertifi ointi itse asiassa tapahtuivat, 
mutta en ollut enää hallituksessa näiden 
vaiheiden aikana. Tilintarkastajaksi tulin 
kuitenkin taas valituksi ja muistaakseni olin 
Matti Haukan kanssa mukana vuoden pro-
jektien valinnassa. 

Uudestaan tulin valituksi yhdistyksen 
hallitukseen 1999. Rauno Puskala oli toi-
minnanjohtaja ja puheenjohtajaksi valittiin 
Veikko Välilä. Oikeastaan Veikon ansioista 
päädyttiin monissa asioissa yksinkertaisiin 
käytännön ratkaisuihin. Muun muassa pää-
tettiin, ettei yhdistys ala kilpailla jäseninä 
olevien koulutus- ja konsulttiorganisaatioi-
den kanssa. 

Ilme ja toiminta uudistuvat
Rauno Puskala loi yhdistykselle kokonaan 
uuden aktiivisen ilmeen. Jäsentilaisuuksien 
määrää kasvatettiin, SIG-ryhmiä ja yritys-
ten keskeisiä vertaisryhmiä perustettiin 
sekä Projektipäivät uudistettiin. Yhdis-
tykselle tehtiin uusi strategia ja se kasvoi 
vauhdilla.

Pekka Pere junaili Prohan Helsingin pörs-
sin listoille IT-yritysten maanisena listautu-

Henkilöstö oli mukana sekä lyhyen 
että pitkän tähtäimen suunnittelussa

misvuonna 1999. Tämän jälkeen hankimme 
muita projektinhallinta- ja IT-yrityksiä. Näi-
den mukana saimme nuoria hyviä johtajia, 
mikä mahdollisti keskittymiseni konsultoin-
tiin ja koulutukseen. Aikaa jäi nyt myös yh-
distystoiminnalle.

PMI ja IPMA yhteistyöhön
Seppo Halminen käynnisti PMI Chapterin 
perustamisen 2003 ja otti minut mukaan 
hallitukseen. Olin mukana treasurerina 
kolmisen vuotta ja toimin sen jälkeen pit-
kään chapterin tilintarkastajana. Monissa 
maissa PMI kilpailee rajusti IPMA:n kanssa. 
Suomessa päädyttiin yhteistyöhön aset-
taen projektiammattilaisten edut etusijalle. 
Veikko Välilä kävi usein PMI:n tilaisuuksissa, 
Seppo Halminen oli myös Projektiyhdistyk-

Rauno Puskala loi yhdistykselle kokonaan 
uuden aktiivisen ilmeen. Jäsentilaisuuksien 

määrää kasvatettiin, SIG-ryhmiä ja yritysten 
keskeisiä vertaisryhmiä perustettiin sekä 

Projektipäivät uudistettiin. Yhdistykselle tehtiin 
uusi strategia ja se kasvoi vauhdilla.

sen hallituksessa ja PMI:n jäsenille on jär-
jestetty osallistuminen Projektipäiville.

Sertifi ointia ja purjehdusta
Suoritin IPMA C-sertifi kaatin 2002 ja PMI:n 
PMP:n 2005. Projektiyhdistyksen sertifi -
oinnin johtoryhmän jäseneksi tulin 2003 
ja olen sen jälkeen toiminut IPMA:n sertifi -
kaattien arvioitsijana. 

Koulutus- ja konsultointitehtävät jäivät 
vähitellen. Viime vuodet olen eläkeläisenä 
harrastanut edelleen sertifi ointia ja saatan 
vielä jatkaa muutaman vuoden. Yhdistys-
toiminnassa olen mukana Kivenlahden ve-
nekerhossa, jonka tilintarkastaja olen ollut 
yli kymmenen vuotta. Talvella harrastan 
tennistä ja hiihtoa sekä kesällä purjehdin 
edelleen.

Pekka Mäkelä
Projektiyhdistyksen kunniajäsen 
numero 3

Kuva: Jyry Louhisto
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Kunniajäsen

Everyone in Project 
Management is an 
Individual

by Tom Taylor

Everyone is an Individual
Smink Catapoult is not an unusual name – if you are a 
goblin. And Smink Catapoult was a goblin. He appeared 
to be a fairly conventional goblin – in a sort of say 9 to 
5 type goblin way. His leotard was dull green, oversi-
zed and baggy at the knees, elbows and round his be-
hind. His hood was dull grey with pointy ear projecting 
pockets for his pointy ears. His glasses were covered in 
dust. He was probably quite young and fi t but somehow 
he looked younger and fi tter.

Career Opportunities
He had an unusual job – even by goblin standards. 
There were many trades and professions in goblin land 
open to medium size goblins like Smink Catapoult, but 
they did not appeal to him. He could have tried present 
wrapping – like his older brother Smirk, who loved his 
work. He could have taken up trumpet dent removing 
– like his uncle Splink, a master in his trade.  There were 
openings in cracker reassembly via his friends Jimmy 
and Cricket – but he only lasted a week. He was even 
off ered snorking with grandfather Smart and grand-
mother Smarter.

Destiny Calls
There were lots of good goblinesque opportunities for 
steady employment through the extensive Catapoult 
family and their diverse connections. However for 
Smink Catapoult there was only one calling. It was his 
destiny. From the happy event of the day he was born 
– or possibly earlier; from the happier event of his con-
ception – or possibly even earlier – in family prove-
nance – this is what he had to do. It is no surprise that 
this was his cousins' only calling also. As many other 
relations and neighbours before him Smink Catapoult 
was unable to resist. Neither should he resist – not just 
for himself, not for his family, certainly not for every 
goblin in Goblin land, not even for the whole WORLD. 
Smink Catapoult was, is and always will be an S.I.A. It 

just comes natural to him. He is a natural. It is what he is 
happiest doing. It is what he thinks about when he wa-
kes up, all across the day and dreams about at night.  
His mother just wants him to be happy and loves him 
– which is nice.

Professionalism
Smink Catapoult is a Sequence Innovation Artist – and 
a good one as well. A real professional with an ethical 
and sustainable outlook. He is admired, respected, 
even loved by every goblin who has seen him in action 
or simply heard of his amazing feats. Smink Catapoult 
is in great demand and is often featured in Sequencing 
Today and other top goblin magazines, radio and sto-
ry telling. Smink Catapoult only specialises in diffi  cult 
situations. In fact some goblins think he actually lets 
situations become diffi  cult so he can step in with his 
specialties – and not before. This view may be mali-
cious and set off  by goblin jealousies – which come in 
marrow and muesli flavours.

Early Crisis – and Resolution
Smink Catapoult was fi rst recognised as a sequen-
cing prodigy when very young. The story goes that the 
Christmas tree decorations arrived two days BEFORE 
the community Christmas tree arrived. You can imagi-
ne the crisis, the confusion, the pandemonium – and all 
on a fi xed price contract, with absolute deadline, with 
draconian consequences for late delivery. Suffi  ce to 
say that somehow young Smink Catapoult managed to 
rescue the situation to every goblins' gratifi cation and 
appreciation.

An Apprenticeship
When he left school, and had contributed to the apple 
harvest, he was immediately indentured into sequen-
cing with a top sequencing company – “Sooner and 
Later”. In fact Smink Catapoult's fi rst job was to be per-
sonal assistant and bag carrier to Mr Later – they both 
learnt a lot.

Everyone in project management is an individual – with a story to tell. Many people do 
not even know they are in the management of projects neither as team members nor 
as managers. So is “Project Management” really the right title? Is it suitable as a job 
description? Are there alternatives that would be more appropriate on a business card? 
Does it convey the tasks and the challenges; the enjoyment and the variety; the skills 
and responsibilities? Diff erent cultures and sectors can call it diff erent things. Here is a 
short profi le of an individual with their story to tell around these themes... 



Kuva: Kimmo Brandt

PRY:n ystävä brittihuumorilla

PRY kutsui vuonna 2011 ensimmäiseksi ulkomai-
seksi kunniajäsenekseen Tom Taylorin Iso-
Britanniasta. Hän on erittäin kokenut projektin-
johtaja ja osaa esittää ajatuksensa omaperäi-
sesti ja innostavasti. Hän on ollut vuosia PRY:n 
ystävä, jonka brittihuumori on tehnyt meihin 
suomalaisiin vaikutuksen. Nämä hänen kiinnos-
tavat luonteenpiirteensä ja ansionsa ovat olleet 
kannustimena, kun häneltä pyydettiin kirjoitusta 
Projektitoiminta-lehteen. Hän vakuuttaa, että 
oheisen kirjoituksen on inspiroinut Lapin neljän-
tuulen hattu, joka hänelle annettiin kunniajäse-
nyyden merkiksi.

Learning and Earning
An early sequencing project was how to get goblin Eas-
ter eggs on the shelves well before any goblin wanted 
to buy them! This project was so successful that they 
moved into lady goblin seasonal clothing and many 
other goblin retail areas. In fact some of these initia-
tives are starting to spill over into other worlds – not 
least into the human world.

Ingenuity and Ingeniousness
Smink Catapoult was clearly so talented that he was of-
fered a scholarship at ELF University to study sequen-
cing.  He did well; possibly spending too much time with 
a certain pixie – but we do not need to go into that. His 
dissertation rescued his result with the aid of mentor 
Professor Spot On. His subject was narrowed down to 
“Starting meetings before everyone has arrived – but 
on time – a SWOP analysis”.

Smink Catapoult was fast tracked – even catapulted 
– into The Goblin Civil Service Sequencing Division. 
Goblin buildings were taking too long to build – hou-
sing, wind farms, leotard factories and others were 
struggling. Off  he went – enthusiastic and knowled-
geable. He came up with:

- start in ground, build upwards, then put on the 
roof – it was fundamental, it was revolutionary, it 
made a lot of diff erence – and is still in universal 
use today most of the time.

Moving Upwards and Onwards
Transferred to the department of Things-Up-In-
the-Air Smink Catapoult was taken in by the Goblin 
Air Marshall. In aircraft production Smink Catapoult 
came up with: 

- putting the wheels on last on aeroplanes – to 
stop them rolling about; also putting the wings 
on aeroplanes before putting the engines on 
the wings.

Some of these ideas may sound obvious. But some-
one had to think of them fi rst – and amazingly a 
goblin, Smink Catapoult, is frequently credited by 
those interested in such matters as that someone.

Progress and Potential
Smink Catapoult moved onto Firebucket Enterprises. 
He looked into chlorination of potable drinking water 
before all the plumbing was complete. He investiga-
ted booking the church before announcing the en-
gagement. He was part of the team which investiga-
ted submarine assembly under water to avoid having 
to launch them at all – which was being investigated 
elsewhere – but never was practically resolved.

Smink Catapoult is now head of Goblin Olympic 
Sequencing. His particular interest is to move the 
goblin Paralympics BEFORE the main event. Will he 
be successful? Who knows? But he has had extensive 
success and critical acclaim in many areas before. It 
would be an unwise goblin who would bet against him.

Conclusions
So Project Management might be the title in some 
cultures, environments and circumstances but so-
mewhere else it might be called something else 
– such as Change Management or Sequencing In-
novation Artistry.  Whatever it is called, it makes a 
diff erence – in getting things done – in the best of 
order.

If this story seems unusual or unlikely to readers 
then they can write their own stories about them-
selves or for others – using the same universal pa-
ragraph headings as above, with some flexibility on 
the sequence if required – just as has been written 
for Smink. It will be diff erent to a conventional C.V. 
or personal profi le – but that might be allowable be-
cause everyone in project management is an indivi-
dual – with their own story to tell.

Tom Taylor is known as:
- a popular, confi dent and energetic speaker and broadcaster,
- a prolifi c author and published on innovative business and 

original management issues,
- an experienced and enthusiastic lecturer and course leader,
- and an award winning, highly experienced manager of projects, 

advisor and consultant.

Tom is a visiting professor at Salford University and is an Ho-
norary Fellow of the Finnish, Nepalese and UK PM Associations. 
His profi le is available at www.tomtaylor.info. 

Tom’s books are available through PMAF.

This article will be part of a collection of short stories connected 
to project management which are being prepared for publication.



100

SIG - RYHMÄT

PKV - RYHMÄT

Toiminnassa olevat ryhmät: 

SIG-2  Projektiorientoituneen organisaation johtaminen
Matti Haukka, Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-instituutti.fi , 
0500 506 004, 09 4391 4121

SIG-4  Riskienhallinta
Veikko Välilä, Aon Finland Oy
veikko.valila@vvconsulting.biz, 040 514 0666

SIG-7  Projektien kustannushallinta
Etsimme ryhmälle uutta vetäjää

SIG-9  Sopimusten hallinta, Contract Management
Helena Haapio, Lexpert Oy
helena.haapio@lexpert.com, 09 135 5800

SIG-12  Johtajuus
Minna Rasila, Heuristica Oy
minna.rasila@heuristica.fi , 040 553 6774

SIG-13  Julkishallinnon projektitoiminta
Jari Kinnunen, HMV PublicPartner Oy
jari.kinnunen@hmv.fi , 040 778 0226

Toiminnassa olevat ryhmät: 

PKV-12 ”Verkostoituminen palveluliiketoiminnoissa”
Matti Urho, Partisan Oy
matti.urho@partisan.inet.fi , 040 830 4500

SIG -ryhmät ovat Projektiyhdistyksen opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen 
keskittyviä yhteistyöryhmiä. SIG-kokoukset ovat maksuttomia tilaisuuksia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkun 
ryhmän toimintaan, ota yhteys ryhmän vetäjään tai Projektiyhdistyksen toimistoon.

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) ovat Projektiyhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenille tarkoitettu palvelu, jonka 
tarkoituksena on projektinhallinnan ja kilpailukyvyn kehittäminen.  PKV-ryhmien toiminta on jäsenille ilmaista. Mukaan 
otetaan vain ei-kilpailevia organisaatioita. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkun ryhmän toimintaan, ota yhteys 
ryhmän vetäjään tai Projektiyhdistyksen toimistoon.

Suunnitteilla olevia ryhmiä: 
- Teollisuusyritysfoorumi
- Organisaatioiden johto
- Projektikulttuurin kehitys

SIG-14  Tuotekehitys
Etsimme ryhmälle uutta vetäjää

SIG-15  Hyvinvoiva projektiammattilainen
Juuso Kangas, Corbel Oy
juuso.kangas@corbel.fi , 040 761 3886

PM-Club Vaasa
Mikko Niiniketo, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto 
mikko.niiniketo@uwasa.fi , 044 024 4526

Mikael Hallbäck, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto 
mikael.hallback@uwasa.fi , 06 324 8300

PM-Club Tampere
Pasi Kivimäki, Pasaati Oy
pasi.kivimaki@pasaati.com, 0400 635 690

Suunnitteilla olevia ryhmiä: 
- Stakeholder management
- EU-projektit
- Kehitysyhteistyö
- Tutkimus
- Englanninkielinen ryhmä
- IT-projektit

Jos olet kiinnostunut perustamaan uuden ryhmän, ilmoita siitä PRY:n toimistolle.
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2012

Puheenjohtaja

HEIKKI LONKA
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
Malminkaari 21
00700 Helsinki
heikki.lonka@pry.fi 
050 350 4297

Varapuheenjohtaja

TIMO SAROS
Tocosoft Oy
Lemuntie 7 A
00510 Helsinki
timo.saros@tocoman.com
0400 623 171

JOUKO VASKIMO
Ixonos Oyj
PL 284 (Hitsaajankatu 24)
00811 Helsinki
jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198

MIIKKA LÖTJÖNEN
Nice-business Solutions Finland Oy
PL 458
00101 Helsinki
miikka.lotjonen@nice.fi 
040 315 4109

MARKETTA JYLHÄ
Tieto Oyj
PL 38
00441 Helsinki
marketta.jylha@tieto.com
040 538 9945

MARJUT SIINTOLA
Valtiokonttori
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori
marjut.siintola@valtiokonttori.fi 
050 439 0533

VEIKKO VÄLILÄ
Aon Finland Oy
Oulunkylän tori 1
00640 Helsinki
veikko.valila@vvconsulting.biz
040 514 0666

Puheenjohtajat

Jäsenet

JORI KOSONEN
Talent Partners Oy
PL 48 (Keilasatama 5)
02151 Espoo
jori.kosonen@talentpartners.fi 
050 518 4790

MATTI HAUKKA
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
matti.haukka@projekti-instituutti.fi 
0500 506 004

KALLE KÄHKÖNEN
Tampere University of Technology 
P.O. Box 600 (Korkeakoulunkatu 10)
33101 Tampere
kalle.e.kahkonen@tut.fi 
040 198 1270
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PROJEKTIYHDISTYKSEN YHTEISÖJÄSENET

4SUM Partners

Aalto-yliopisto 
ABB Oy, Low Voltage Drives 
Acute FDS
AEL Oy
AE Thinking Business Group 
Agile Finland ry
Alter Chief Oy 
Altia Oyj 
Andritz Oy
Anteplan Oy 
Aon Finland Oy
ASApro Projektipalvelu
Atea Finland Oy 
Aureolis Oy
AVI Tietohallinto

BCC Business Coaching Center Oy 
BlueCielo ECM Solutions Oy
Buildercom Oy

Camako Oy
CA Software Finland Oy
Citec Engineering Oy Ab
CMU24 Group
Communicea Oy 
Corenet Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CTS Engtec Oy
Cybercom Plenware Oy

DIGIA Oyj
DNA Oy

Edutech / TTY
Elektroskandia Suomi Oy
Elisa Oyj
Eläketurvakeskus
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
European Forest Institute 
eWork Nordic Oy
Eximia Business Intelligence Oy

Falcon Leader Oy
FCG Finnish Consulting Group Oy
FC Sovelto Oyj
Fingrid Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finpro ry 
Fortum Oyj
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Finland Oy

HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu 
Helsingin Energia/Helen Engineering
Helsingin yliopisto
HM&V Research Oy
Honeywell Oy
HUS

IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
Insinööritoimisto Comatec Oy
International Institute for Learning Finland Oy
Istekki Oy
Itella Oyj
Ixonos Oyj

Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto

Kelan IT-osasto
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/Liikelaitos MediKes 
Keskusrikospoliisi Rikostekninen laboratorio
Kone Oyj
Koordinet Oy
Kumura Oy

Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy 
Lassila & Tikanoja Oyj 
Lemminkäinen Talotekniikka Oy 
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Lionbridge Oy 
Logica Suomi Oy
Luottokunta

Marsh Oy
Metso Automation Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Metsä Group 
Microsoft Oy
MKA-Data Oy

NCC Rakennus Oy
Nebula Oy 
Necorpoint Oy 
Neste Jacobs Oy 
Nokia Siemens Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj

OP-Palvelut Oy
Oriola Oy
Oy Samlink Ab
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - 
Vasa yrkeshögskola Ab

Panorama Partners Oy
Pasaati Oy 
Patria Oyj
PCP Partner Oy
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Profi t Consulting Oy
Profi t Software Oy
Projeca Oy 
Project - TOP Solutions Oy
Project Warrior
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj

Qentinel Oy

Raha-automaattiyhdistys 
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rastor Oy
Rautaruukki Oyj

Saab Systems Oy 
Sandvik Mining and Construction Oy
Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sininen Meteoriitti Oy
Sirius Engineers Ltd
Sofor Oy
Solteq Oyj
Space Systems Finland Oy
SRV Yhtiöt Oyj
STX Finland Cruise Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Maksuturva Oy 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Pienyrittäjät
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
SWECO Industry Oyj
SWECO PM Oy
SYSteam Business Solutions Oy

Talent Partners Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki, tietohallinto
Tampereen teknillinen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT 
TeliaSonera Finland Oyj
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
THO Consulting Oy
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Tieto Oyj
Tieto-Tapiola Oy
Tietotekniikan liitto ry
Tieturi Oy
Tilastokeskus
Tocosoft Oy
Toyota Auto Finland Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Työterveyslaitos

UPM-Kymmene Oyj

Vaasan kaupunki
VAASAN Oy
Vaisala Oyj
Valtiokonttori
Veikkaus Oy
Verohallinto
Vetokonsultit Oy
Viomet Oy 
VR-Yhtymä Oy
VTI Technologies Oy
Väestörekisterikeskus

Wakaru Partners Oy
WSP Finland Oy / WSP Finland Ltd
Wärtsilä Finland Oy

YIT Information Services Oy 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkeshögskolan Novia

ÅF-Consult Oy
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