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Palvelut monipuolistu
jäsenmäärä kasvaa
Projektiyhdistyksen strategian mukaisesti palveluja on 

kehitetty monilla eri osa-alueilla ja tulokset ovat jo 

näkyvissä. Tekeillä olevan kyselyn avulla keräämme 

jäsenistön, sidosryhmien ja projektiammattilaisten 

viimeisimmät toivomukset ja ehdotukset ja niiden avulla 

kohdistamme palvelut entistä paremmin tarpeiden 

mukaisesti. 

Jäsenpalvelujen kehittäminen jatkuu 
edelleen, mutta jo nyt tarjoamme erit-
täin hyvän vastineen edulliselle jäsen-

maksulle. Uskomme hinta-laatusuhteen 
jatkossa vielä paranevan. Olemme inves-
toineet merkittävästi kehittämiseen ja ra-
hoituksen tasapainottamiseksi olemme 
aloittaneet jäsenhankintakampanjan. 

Projektiyhdistys on Pohjoismaiden suurin 
IPMA:n jäsenyhdistys, jäsenmäärän ollessa 
lähes 3000. Tavoitteenamme on kasvaa 
yli 4000 jäsenen yhdistykseksi. Auttamalla 
meitä kasvamaan varmistat itsellesi par-
haat mahdolliset palvelut.

IPMA:n Maailmankongressin jälkeen, 
syksyllä 2009, uusimme strategian. Se on 
nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla. Strate-
gian pohjalta teimme kasvuhakuisen toi-
mintasuunnitelman vuosille 2010 ja 2011. 
Viime vuoden aikana uudistimme yhdistyk-
sen ilmeen kotisivuja myöten, palkkasimme 
uuden henkilön ja vuokrasimme toimitilat 
keskeiseltä paikalta osoitteesta Eteläranta 
10, jossa toimimme Yleisen Teollisuusliiton 
kanssa toimistoyhteistyössä. 

Viime vuonna tehostimme palvelujen 
kehittämistä, joka näkyy kotisivujen parem-
pana sisältönä, aktiivisempana ryhmätoi-

päiviä henkilöstönsä koulutustilaisuutena, 
missä jokainen osallistuja voi räätälöidä 
itseään parhaiten kiinnostavan ohjelman. 
Laadukkaat SIG-ryhmät valmistelevat 
omaa lisäohjelmaa Projektipäivien toisen 
päivän loppuun. Silloin kaikilla kiinnostu-
neilla on mahdollisuus päästä tutustumaan 
SIG-ryhmien toimintaan. 

Projektipäivät on monien alan ammat-
tilaisten ponnistelujen kautta saavutettu 
projektiyhteisön voimannäyte, josta sadat 
osallistujat pääsevät hyötymään. 

Tämä lehti on myös hyvä osoitus ver-
koston voimasta ja synergiaeduista. Lehti 
on sisällöllisesti erittäin laaja ja käsittelee 
pääteemaa, työkaluja ja menetelmiä, hyvin 
monipuolisesti. Lehden talouden tasapai-
nottamiseksi olemme siirtäneet ilmoitus-
hankinnan sekä tekstien yhtenäistämisen ja 
korjaamisen yhdistyksen henkilöstön vas-
tuulle. Kun yhteisön avustuksella saamme 
aikaan näin mittavan lehden, jonka jakelu 
kattaa 6000 alan päättäjää Suomessa, 
niin uskomme, että palvelujen ja tuottei-
den tarjoajien kannattaa hyödyntää lehden 
edullisia ilmoituksia toiminnassaan entistä 
enemmän. 

mintana ja lisääntyneenä teematilaisuuk-
sien tarjontana. Uusitut kotisivut tarjoavat 
kaikki perusasiat Projektiyhdistyksen toi-
minnasta, mutta sivujen sisältöä hiotaan 
ja uudistetaan jatkuvasti. Palveluntarjoajat 
–hakemistoa kehitetään keskeiseksi pro-
jektialan tarjonnan esittelypaikaksi. Päivi-
tetyiltä kotisivuilta löytyy aina uusin tieto 
yhdistyksestä. Vierailemalla säännöllisesti 
kotisivuillamme sekä lukemalla jäsentie-
dotteet Ajankohtaista-osiosta, pysyt hyvin 
ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta. 

SIG- ja PKV-ryhmät ovat yhdistyksen 
parasta antia jäsenilleen. Meillä on monta 
erittäin hyvin toimivaa ryhmää ja uusia on 
suunnitteilla. Kannattaa valita tarjonnasta 
itseä kiinnostavat ryhmät ja ottaa toimin-
nasta paras hyöty. Entä olisiko Sinulla eh-
dottaa aihetta uudelle ryhmälle?

Vaikka viime vuoden Projektipäivät saivat 
kaikkien aikojen parhaimman palautteen, 
meillä on suunnitelmissa jo monta paran-
nusta ja uudistusta. Projektipäivät toteute-
taan tänä vuonna 8.-9.11.2011. Valmistelut 
ovat hyvässä vauhdissa ja uskallan tässä 
vaiheessa sanoa, että sisällöllisesti päivät 
tarjoavat entistä monipuolisemman ohjel-
man. Monet yritykset käyttävät Projekti-

Auta meitä kasvamaan – 
samalla varmistat parhaat 
palvelut itsellesi
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
olemme saaneet 263 uutta jäsentä ja jä-
senmäärä maaliskuun lopussa oli 2880. 
Olemme Pohjoismaiden suurin IPMA:n pai-
kallisyhdistys. Tavoitteenamme on kasvaa 
yli 4000 jäsenen yhdistykseksi. Kasvavien 
jäsenmaksutulojen avulla varmistamme 
toiminnan kehittymisen ja laadukkaiden jä-
senhyötyjen aikaansaamisen.



vat ja 

Projektiyhdistyksen jäsenmaksut ovat erit-
täin edullisia, jäseneksi liittyminen helppoa 
sekä jäsenhyödyt ja alennukset merkittä-
viä. Suuria tapahtumia ja kirjoja lukuun ot-
tamatta Projektiyhdistyksen palvelut ovat 
ilmaisia ja sisältyvät jäsenetuihin. Mak-
samalla jäsenmaksun kalenterivuosittain 
nauttii koko vuoden jäsenyyden tuomista 
eduista oman valinnan mukaan. 

Projektiyhdistys ei halua kannatusjäse-
niä, vaan toivomme jokaisen olevan mu-
kana itsekkäistä syistä – hyötymässä! Jo 
vähäiselläkin palvelujen käytöllä ”tienaa” 
vuoden jäsenmaksun takaisin ja paljon 
enemmänkin. Tutustu kotisivuilla uusittuun 
jäsenedut -osioon ja varmista, että olet tie-
toinen kaikista saatavilla olevista eduista. 
Esimerkiksi sopimusoikeuden asioista kiin-
nostuneille on tarjolla SIG-9:n ja IACCM:n 
jäsenyys ilman lisäkustannuksia. Jos jokin 
asia jäseneduissa jää epäselväksi, meihin 
voi aina ottaa yhteyttä. Kerromme mielel-
lämme lisää.

Vuoden alusta on yhdistyksessä otettu 
käyttöön uusi jäsenyysluokka - megajäse-
nyys. Jos organisaatio haluaa 200 henki-
lölle PRY:n ja IPMA:n jäsenedut, niin ne ovat 
saatavissa nyt hyvin edullisesti megajäse-
nenä. Jäsenyysluokkia voidaan joustavasti 
muuttaa organisaatioiden tarpeiden mu-
kaan keskellä vuottakin. Kenestä saamme 
Projektiyhdistyksen ensimmäisen mega-
jäsenen? 

Aloittamamme jäsenhankintakampanja 
pitää sisällään paljon henkilökohtaisia ta-
paamisia potentiaalisten jäsenten kanssa, 
verkostoitumista erilaisten vaikuttajaor-
ganisaatioiden kanssa ja kyselyn kautta 
kootun tiedon hyödyntämistä. Kampanja 
sisältää myös Kerro kaverille -osion, jonka 
toivottavasti näet eri yhteyksissä. Ota osaa 

Kerro kaverille – kampanjaan ja olet muka-
na hyvien palkintojen arvonnassa. 

Vaikka uudet jäsenet ovat meille terve-
tulleita, pidämme nykyisiä jäseniä erittäin 
arvokkaina ja haluamme palvella heitä 
mahdollisimman hyvin. Toivon, että löydät-
te PRY:n tarjonnasta hyödyllistä tietoa, 
mielenkiintoisia tilaisuuksia ja yhteistyö-
ryhmiä, joihin haluatte osallistua. IPMA:n 
puitteissa on myös tarjolla monia mielen-
kiintoisia tapahtumia, joiden yksityiskohdat 
löytyvät kotisivuiltamme. IPMA Delta, or-
ganisaatioiden projektiosaamisen arvioin-
ti, on uusi palvelu, joka käynnistyy kevään 
aikana. Haemme tiiviimpää yhteistyötä 
jäsenorganisaatioidemme kanssa ja halu-
amme linkittää ne omille kotisivuillemme 
mm. ”Projektiyhdistyksen jäsen” –bannerin 
avulla. Kasvattamalla verkostomme yhteis-
tä näkyvyyttä, siitä hyötyvät kaikki mukana 
olevat. 

Verkostoituminen eri tavoin ja eri 
yhteyksissä nykyisten ja uusien 
jäsenten välillä on monille 
tärkeä syy olla Projektiyh-
distyksen jäsen. Verkostoi-
tumista ja toiminnan ank-
kuroitumista vahvemmin 
nykyisen toimistomme 
osoitteeseen, auttaa 
uusi neuvottelukeskus, 
joka valmistuu talon 
toiseen kerrokseen 
alkusyksystä. Silloin 
voimme toteuttaa 
enemmän yhdistyk-
sen tilaisuuksia Ete-
läranta 10:ssä.
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Projektiyhdistyksen jäsenyys on edullista ja jäseneksi 
liittyminen helppoa!

Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja



Mikä on organisaatiolle sopiva 
projektinhallinnan
kypsyystaso?

Pääkirjoitus

Aluksi täytyy kysyä, mistä löydämme sopivat asteikot projektin-

hallinnan kypsyystasoille. Tutkin Internetistä useita artikkeleita 

ja löysin runsaasti erilaisia määrittelyjä. Lopuksi päätin tutustua 

tarkemmin CMM–kypsyysmalliin ja pyrkiä omalla lähes 30 vuo-

den kokemuksellani tulkitsemaan sen perusteella projektinhal-

linnan kypsyystasoja.

Wikipedian mukaan CMM eli Capa-
bility Maturity Model on proses-
sien kypsyysmalli, jonka avulla 

pyritään ymmärtämään ja määrittelemään 
organisaation prosesseja. Seuraavassa on 
kuvattu kirjoittajan näkemys CMM-mallin 
soveltamisesta projektinhallinnan kypsyys-
tasoiksi.

CMM erittelee viisi eri tasoa organisaati-
on prosessien kypsyydelle:

1. Alkutilanne (initial), kaoottinen alkuti-
lanne.

2. Toistettavissa oleva (repeatable), 
prosessia käytetään toistuvasti.

3. Määritelty (defi ned), prosessi on mää-
ritelty/vahvistettu standardoiduksi lii-
ketoiminnan prosessiksi.

4. Johdettu (managed), prosessin johta-
minen ja mittaaminen astuu mukaan 
kuvioihin.

5. Optimoiva (optimizing), prosessin 
johtamisen osa-alueena on harkittu 
prosessin optimointi sekä kehittämi-
nen.

Ensimmäinen taso eli alkutilanne projek-
tinhallinnan kypsyystasona voisi soveltua 
organisaatiolle, joka aloittelee projekti-
maista toimintaa. Ehkä jokunen kokenut 
toimihenkilö on käynyt jonkin projektinhal-
lintakurssin ja tutustunut alan kirjallisuu-
teen. Projektien onnistuminen on täysin 
riippuvainen kyseisten henkilöiden johta-
mistaidoista. Joku projekti voi tuurilla saa-
vuttaa toivotun lopputuloksen. Toinen pro-
jekti saattaa kovasta yrityksestä huolimatta 
epäonnistua pahasti.

Toinen taso eli toistettavuus saatettai-
siin saavuttaa, jos tilataan avuksi kokenut 
projektinhallintakonsultti. Hän voisi tutus-
tua organisaation liiketoimintaan ja luoda 

Kuva 1. CMM tasot sovellettuna projektinhallintaan kansanomaisesti

“Meillä on koulutetut 
projektipäälliköt”

“Meillä on menetelmät ja 
mallit projektinohjauksessa”

“Meillä on yhtenäinen ja 
läpinäkyvä projektinohjaus”

“Meillä mitataan projekteja 
koko niiden elinkaaren ajalta”

“Meillä erilaiset projektityypit 
vaativat erilaiset prosessit”

Hyöty

Alkutaso 
(yksilö)

Toistettava taso 
(projekti)

Stardardoitu taso 
(organisaatio)

Johdettu taso 
(strategia)

Optimoitu
taso
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organisaatiolle ”Projektikäsikirjan” sekä 
kouluttaa sen salat projektien avainhenki-
löille eli ainakin omistajalle, ohjausryhmäl-
le ja projektipäälliköille. Vielä parempi olisi, 
jos samainen konsultti laatisi organisaation 
käyttöön tärkeimmät dokumenttipohjat. 
Tietysti organisaation johdon tulisi olla si-
toutunut toimintatavan jalkauttamiseen ja 
ohjeen noudattamista tulisi jotenkin valvoa. 
Hyvällä ja dokumentoidulla suunnittelulla 
pystytään viemään projekteja läpi yhtenäi-
sellä ja toistettavalla tasolla. 

Kolmas taso eli määritelty projektin-
hallinta saattaisi tänä päivänä vaatia kes-
kitetyn tietojärjestelmän käyttöönottoa. 
Ennen keskitetyn projektinhallintaratkaisun 
valintaa tulisi tarkkaan pohtia, miten orga-
nisaation eri projektit poikkeavat toisistaan 
laajuudeltaan, kustannuksiltaan, riskeiltään 
jne. Haasteena on löytää sellainen järjestel-
mä, joka tukee omaan liiketoimintaan so-
veltuvaa projektinhallintaprosessia, mutta 
ei jäykistä ja vaikeuta projektien toteutusta. 
Aluksi keskitettyyn järjestelmään kannattaa 
kerätä vain johtamisen kannalta olennai-
nen tieto. Tässä vaiheessa päätöksenteolle 
on tärkeää tiedon kattavuus ja luotetta-
vuus. Vain siten saadaan läpinäkyvyys, jolla 
voidaan varmistaa, että kaikki noudattavat 
sovittua prosessia ja erilaiset yhteenvedot 
kokonaistilanteesta ovat luotettavia.

Neljäs taso eli johdettu projektinhallinta 
tarkoittaisi, että organisaation strategisista 
tavoitteista johdetaan projektinhallinnalle 
mittarit, joilla mitataan projekteja koko elin-
kaaren ajan projektin käynnistyspäätökses-
tä projektin tuloksen luovuttamiseen. Mitta-
reiden määrittämisessä kannattaa käyttää 
tarkkaa harkintaa ja harjoitella mittareiden 
toimintaa vaikka johtoryhmässä muutama 
kuukausi ennen lopullisten mittareiden jul-
kistamista. Mittareiden tulee aina olla hel-
posti ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä. Lisäksi 
projektien johdolla pitäisi olla mahdollisuus 
vaikuttaa omien projektiensa mittaustulok-
siin. Vanha totuus on myös ”sitä saat mitä 
mittaat”. Kun mittarit otetaan käyttöön, 
niiden toimivuudesta pitää olla täysin var-
ma. Tuloskortteja käyttäneet tietävät, että 
luottamus johdon kykyyn asettaa tavoit-
teita on menetetty, jos jonkin ajan kuluttua 
mittareita joudutaan muuttamaan tai jopa 
lopettamaan koko mittaaminen. Mutta on-
nistuneiden mittareiden liittäminen projek-
tien johdon tulospalkkioon nostaa projektin 
johtamisen aivan uudelle tasolle.

Viides taso eli optimoitu projektinhallinta 
tarkoittaisi ilmeisesti erilaisten projektinhal-
linnan tarpeiden ymmärtämistä. Tällä ta-
solla ymmärretään, että organisaatiolla on 
erilaisia projekteja (isot investoinnit, pienet 
tuotekehitykset, toimintaa ylläpitävät tois-
tuvat projektit), joilla on erilaiset haasteet ja 
joihin tarvitaan erilaisia suunnitelmia sekä 
ohjausta. Isossa ainutkertaisessa projek-
tissa vaaditaan enemmän suunnittelua ja 
ohjausta kuin yksinkertaisessa ja lyhyessä 
projektissa. Tämä tarkoittaa, että jo alku-
vaiheessa ennen projektin varsinaista suun-
nittelua, projektit luokitellaan eri kriteereillä 

kouluttaa ihmisille. Aivan liian usein kuulee 
sanottavan, että on pakko toimia tietyllä 
tavalla valitusta työkalusta johtuen. Oikea 
tapa olisi valita työkalu tavoitteellista pro-
sessia tukevaksi. Kehittämistavoitteiden 
asettaminen vaatii sekä nykytilan koko-
naisvaltaista hahmottamista että mah-
dollisuuksien ja rajoitusten ymmärtämistä. 
Tavoitteiden saavuttaminen vaatii tarve-
lähtöistä menetelmäkonsultointia, työka-
lujen sovittamista tavoitteiden mukaisiksi 
ja pitkäjänteistä, käyttöönottoa tukevaa 
koulutusta. 

Tänä päivänä puhutaan paljon proses-
seista ja tietoteknisistä ratkaisuista. Kan-
nattaisi kuitenkin muistaa, että ainakin vielä 
toistaiseksi projektitoimintaa tekevät ihmi-
set. Siksi ihmiset ovat aina tärkeämpiä kuin 
prosessit tai työkalut. Alati muuttuvassa 
toimintaympäristössä onnistumisen edel-
lytyksenä on avoin mieli, riittävät tiedot ja 
hyvä motivaatio. Hyvin motivoitunut koke-
matonkin saattaa onnistua projektinjohta-
misessa paremmin kuin kaavoihin kangistu-
nut ja huonosti motivoitunut.

ja syntyneen luokituksen perusteella järjes-
telmä ohjaa projektin soveltamaan oikeaa 
projektinhallintaprosessia. Haasteena on 
löytää riittävän joustava ja samalla ohjaa-
va kaupallinen ratkaisu. Käytännössä tällä 
tasolla luovutaan kolmannella tasolla ke-
hitetystä yhdestä ja ainoasta oikeasta pro-
jektinhallintaprosessista.

Organisaatiossa on aina hyvä kysyä, 
mikä on sille riittävä tai oikea taso. Lyhyesti 
voisi todeta, että jos projekteja on vähän ja 
ne ovat koko liiketoiminnan kannalta merki-
tykseltään pieniä, niin 1. tai 2. taso riittänee. 
Jos taas erilaisia projekteja on määrällisesti 
paljon, voi olla hyvä pyrkiä ylimmälle kyp-
syystasolle. Näiden portaiden nouseminen 
vaatii aikaa ja oppimista eli tarvitaan joh-
dolta vahvaa uskoa ja paksua nahkaa.

Kehittämisessä ihmisten osaamisen, 
prosessien ja työkalujen tulee olla tasa-
painossa. Usein muutokset vaativat kaik-
kien kolmen huomioimista. Jos halutaan 
muuttaa prosessia, on syytä tutkia, tukeeko 
nykyinen työkalu tavoiteltua prosessia vai 
joudutaanko työkalua vaihtaman. Lopuk-
si uusi prosessi sekä työkalun käyttö tulee 

Kuva 2. Nykyaikainen projektinhallinta vaatii osaavia ihmisiä, toimivia prosesseja ja 
tehokkaita työkaluja, joita kaikkia tulee kehittää tasapainossa.
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Timo Saros

Artikkelin kirjoittaja Timo Saros on 
rakentamistalouden diplomi-insinööri, 
joka on 25 vuotta toiminut erilaisia 
projektinhallintaratkaisuja toimittavi-
en yhtiöiden toimitusjohtajana. Hän 
on luennoinut yli 10 vuotta projek-
tinhallintaa Tampereen Teknillisessä 
Korkeakoulussa sekä opettanut myös 
useissa teknisissä oppilaitoksissa. 

Timo Saros on ollut 27 vuotta Pro-
jektiyhdistyksen jäsen ja nyt toista 
vuotta yhdistyksen hallituksessa, tänä 
vuonna varapuheenjohtajana.

Työkalut
Järjestelmät
Mallipohjat

Ihmiset
Osaaminen
Motivaatio

Prosessit
Toimintatavat
Ohjeistot
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Maallikon korvaan ”projektien johtaminen” saattaisi kuulostaa ennen muuta aikataulujen ja 

speksien laatimiselta, seurantakokouksien pitämiseltä ja projektivaiheiden puuduttavan tarkalta 

seuraamiselta. Asiaan perehtyneet kuitenkin ymmärtävät projektijohtamisen olevan yhtä paljon 

ihmisten kuin asioiden johtamista. IPMAnkin standardeissa on kuvattu projektinvetäjän kompe-

tenssit tarkkaan myös pehmeille arvoille eli ihmisten kanssa toimimiselle. Mutta mikä erilaisten 

taitojen vaikutus itse projektin menestykseen voisi olla?

IPMAn Competence Baseline’issa on lueteltu 
erilaisia johtamiskäyttäytymisen osaa-
misalueita 15 pääluokkaa. Niiden alta 

löytyy kaikkiaan 152 erilaista vuorovaikutuksen ja ihmisten johta-
misen taitoa, jotka projektipäällikön tulisi hallita. Kaikkia niistä ei 
onneksi vaadita heti D-tasosta alkaen, mutta määrä voi silti tuntua 
läkähdyttävältä. Tuleeko minun ensin harjaantua 152 taidossa, jot-
ta voisin vetää projekteja? Missä niitä opetetaan, vai riittääkö jos 
luen niistä jokaisesta kuvauksen 
mainitusta CB3:sta? Osaisiko joku 
sparrata minua niissä kaikissa? Ja 
ehdinkö itse asiassa tehdä enää 
mitään muuta kuin johtaa ihmisiä?

Prego Oy halusi saada tähän 
asiaan selvyyttä, ja kysyi 134 joko 
pää- tai sivutyökseen projekteja 
vetävältä henkilöltä, millä tavoin 
he projektejaan johtavat. Jotta 
yhdellä kysymisellä saataisiin irti 
enemmän, kysyttiin samalla, kuinka 
hyvin vastaajien vetämät projektit 
olivat neljällä eri kriteerillä arvi-
oituna keskimäärin onnistuneet. 
Tutkimuksen hypoteesina oli, että 
projektien onnistumiseksi on joh-
dettava asioiden ohella hyvin pal-
jon myös ihmisiä. Arvelimme siis, 
että onnistumiseen tarvitaan me-
kanistisen projektinhallinnan lisäk-

 Teksti: Teppo Nurminen

Leadership vai Management 

Työkalut ja menetelmät

Johtaisinko ihmisiä vai sittenkin asioita?

Kuva 1. Johtamistyylien nelikenttä.

si myös ympäristön, projektinvetäjän ja projektitiimiläisten omien 
tarpeiden huomioimista. Kuten seuraavassa todetaan, tie ei kuiten-
kaan ollut näin suora ja selkeä, eikä myöskään vailla yllätyksiä.

Miten johtamistyylejä sitten voi tutkia?
Tutkimusta varten johtamistyylien kenttä jaettiin kahteen suun-
taan keskeltä kahtia. Ensimmäinen rajaviiva perustuu perinteiseen 
jakoon asia- ja ihmisjohtamisen välillä. Johtamisen keinot jaet-

tiin kahteen toisilleen vastak-
kaiseen alueeseen myös sen 
mukaan, lähteekö keino ensi-
sijaisesti koko organisaation 
tarpeista vai projekteissa toimi-
van yksilön – joko tiimiläisen tai 
vetäjän – omien henkilökoh-
taisten tarpeiden huomioimi-
sesta. Jako on karkeasti ottaen 
sama kuin työpsykologiassa 
yleisesti käytetty kahtiajako ul-
koisen ja sisäisen motivaation 
välillä. Yksilön sisäistä motivaa-
tiota ei ihmiselle voi suoraan 
asettaa, mutta sen elementtejä 
on mahdollista ruokkia. Ihmisen 
sisäisten tarpeiden täyttymistä 
on siis mahdollista tukea johta-
misen keinoin.

Kun mainitut kaksi jakoa 
yhdistettiin, saatiin aikaan ne-

Innostaja

Valvoja

Mahdollistaja

Turvaaja

Asioiden 
johtaminen

Yksilön 
tarpeiden 

huomiointi

Organisaation 
tarpeiden 

huomiointi

Ihmisten 
johtaminen
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Diplomi-insinööri Teppo Nurminen toimii 
Prego Oy:ssä kehittämisasiantuntijana ja 
valmentajana projektitoiminnan, strategian 
ja esimiestyön alueilla.



likenttä, jonka osioita voi kuvata tunnus-
omaisin sanoin Mahdollistaja, Turvaaja, 
Innostaja ja Valvoja. Myös IPMAn 152 kom-
petenssia voidaan kukin luokitella näistä 
jonkin alle. Käytännössä nelikentän osioita 
kuvasikin suuri joukko lisämääreitä. Kuva 1 
esittää nelikentän yksinkertaisuuden vuoksi 
pelkkien päänimikkeiden avulla.

Pääosa kyselystä koostui monivalin-
tatehtävistä, joiden neljä ensimmäistä 
vastausvaihtoehtoa heijastivat esitetyn 
nelikentän neljää osiota. Vastaajat eivät 
luonnollisestikaan saaneet nähdä tässä 
esitettyä nelikenttää. Lisäksi vaihtoehto-
jen esitysjärjestys oli vastauslomakkeella 
sekoitettu satunnaisesti. Viidentenä koh-
tana kaikissa kysymyksissä oli neutraali 
vaihtoehto niille vastaajille, jotka eivät juuri 
kyseisellä alueella kokeneet käyttäneensä 
mitään erityisiä johtamisen ja motivoinnin 
keinoja. Johtamiskeinojen ja projektien me-
nestyksen välisten korrelaatioiden aikaan-
saamiseksi kysyttiin lopuksi myös projektien 
keskimääräistä onnistumisen tasoa neljällä 
osa-alueella: aikataulujen, projektibudjetin, 
projektin sisällön ja projektin antamien pit-
kän tähtäimen hyötyjen valossa.

Tutkimus jakaantui siis kolmeen osaan: 
projektivetäjän suhteeseen a) ympäris-
töönsä, b) omaan toimintaansa ja c) pro-
jektiryhmäänsä. Kysymysten laaja-alaisuus 
vaihteli aina ohjausryhmän roolin merkityk-
sestä projektiryhmän yksittäisten jäsenten 
tukemiskeinoihin asti. 

Pitäisikö projektitunnelista 
katsella myös ulospäin?
Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle koko-
naiskuvasta eli projektin ja sen vetäjän 
suhteesta ympäristöönsä. Kysyttäessä tär-
keintä varmistettavaa asiaa kun projektia 
käynnistetään, noin 60 % vastaajista nosti 
johdon hyväksynnän ja tuen varmistami-
sen muiden seikkojen, kuten resurssien, 
työkalujen ja menetelmien käytettävyyden 
varmistamisen edelle. Korrelaatioanalyy-
sin perusteella johdon tuki ei kuitenkaan 
yksin riitä, vaan parhaiten aikatauluissa 
on pysytty silloin, kun vetäjät ovat tiedos-
taneet muitakin varmistuksia tarvittavan. 
Parhaiten menestyneiden projektinvetäjien 
joukossa esiintyikin muita enemmän prag-
maattista otetta resurssien, työkalujen ja 
viestinnän varmistamisen muodossa (Kuva 
2). Projektin varmistaminen ei siis saa jäädä 
yhden kortin varaan.

Jännittäväksi asian tekee se, että mainit-
tu pragmaattisuus ei varsinaisesti toiminut 
toiseen suuntaan. Vastaajat pitivät ohjaus-
ryhmän rooleja projektin Valvojana ja Tur-
vaajana (asiajohtamisen roolit) keskimäärin 
yhtä tärkeinä kuin ohjausryhmän merkitys-
tä Innostajana ja Mahdollistajana (ihmis-
johtamisen roolit). Silti korrelaatioanalyysi 
osoitti, että parhaiten sekä projektien aika-
tauluissa, sisällössä että pitkän tähtäimen 
hyötyjen saavuttamisessa onnistuivat ne 
vetäjät, jotka olivat vastauksissaan koros-
taneet ohjausryhmän merkitystä projek-
tipäällikön henkilökohtaisen onnistumisen 

Kuva 2. Projektien tärkeimmiksi koetut varmistuskohteet.

Kuva 3. Pitkän tähtäimen hyödyn ja johtamistyylien välinen korrelaatio.
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Kuva 4. Lepsun projektikulttuurin vaikutus projektien toteutumiseen.
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mahdollistajana. Tulosten valossa ohjaus-
ryhmän suhteen projektinvetäjään kannat-
taisi siis olla pikemminkin esteitä poistava ja 
menestystä tukeva kuin valvova. Parhaana 
esimerkkinä tästä toimii Kuvassa 3 esitet-
ty korrelaatio pitkän tähtäimen hyötyjen 
toteutumisen ja erilaisten johtamistyylien 
välillä.

Tutkittaessa projektinvetäjien suhdetta 
ympäristöönsä havaittiin hyvin konkreet-
tisesti myös se, kuinka suuri merkitys ylei-
sellä projektikulttuurilla on aikataulujen 
pitävyyteen. Merkittävin projektien vetäjien 
motivaatiota syövä tekijä oli kulttuuri, jossa 
projektit tapaavat jäädä kesken, eikä kes-
kenjääminen johda seuraamuksiin. Vaikka 
tämän voisi katsoa olevan odotettu tulos, oli 
silti yllättävää kuinka suuri merkitys kesken-
jäämisen perinteellä on aikatauluissa pysy-
miselle. Kuten Kuva 4 osoittaa, vähäinenkin 
kokemus projektikulttuurin lepsuudesta 
romahdutti hyvin aikataulussa pysyneiden 
projektien suhteellisen osuuden.

Mitä minulta itseltäni sitten 
vaaditaan?
Projektitoiminnan ympäristön jälkeen 
vastaajat siirtyivät oman toimintansa ar-
viointiin. Mielenkiintoisin trendi havaittiin 
verrattaessa tämän osion vastauksia pro-
jektien onnistumista kuvaaviin indekseihin. 
Vetäjät pitivät keskimäärin heitä motivoi-
vimpana keinona organisaation tavoit-
teiden korostamista eli projektin hyötyjen 
saamista kaikkien käyttöön. Silti projektin 
pikaista valmistumista ennusti parhaiten 
vetäjän oma halu nähdä projektin itsessään 
valmistuvan. Nopeimmin valmistuneiden 
projektien vetäjien joukossa oli enemmistö 
sellaisia henkilöitä, joille projektin valmis-
tuminen lähtee sisäisestä tarpeesta, kuten 
aikaansaamisen halusta tai tunnollisuuden 
tuntemuksesta. Huomionarvoista tässä on 
se, että vaikka vastaajat keskimäärin piti-
vät tärkeimpänä motiivinaan projektin koko 
yhteisölle tulevaisuudessa antamia hyötyjä, 
ei korrelaatiota aikataulujen toteutumisen 
kanssa kuitenkaan ilmennyt. Kuten Kuva 
5 osoittaa, suurin positiivinen korrelaatio 
nopean valmistumisen kanssa on projektin 
vetäjän omalla mielenkiinnolla projektin tu-
loksia kohtaan.

Pitäisikö siis projektinvetäjien saada 
valita projektinsa eikä päinvastoin? Näin 
varmasti ihannetilanteessa olisikin, mutta 
käytännössä se lienee vaikeaa toteuttaa. 
Huomiota herätti myös se, että projekti-
päälliköt itse kokivat vähiten aikatauluissa 
pysymistä motivoivaksi tekijäksi muiden 
tahojen suorittaman aikatauluseurannan. 
Vetäjän on siis koettava mielenkiintoa pro-
jektin sisältöön ja tunnettava ylpeyttä sen 
valmistumisesta. Projektivetäjien esimies-
ten tulee siis parhaiden tulosten aikaan 
saamiseksi toimia Innostajan lisäksi siis 
myös Turvaajan ja Mahdollistajan roolissa, 
ja antaa näin vetäjälle mahdollisuus hen-
kilökohtaisiin onnistumisen kokemuksiin. 
Kuvassa 6 sama asia on pelkistetty vielä 
kahteen pääluokkaan. 

Kuva 5. Projektinvetäjän oman mielenkiinnon vaikutus projektin toteutumiseen.

Kuva 6. Sisäisen ja ulkoisen motivoinnin vaikutus projektien toteutumiseen.
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Yllättävää ei ollut, että projektit olivat 
pysyneet budjetissaankin heikoiten niiden 
vastaajien kohdalla, jotka olivat kiinnittä-
neet vähiten huomiota ihmisten motivoin-
tiin. Yllättävää voi kuitenkin olla se, että 
budjetissa pysymisen tärkein osatekijä oli 
projektin vetäjän oma motivaatio projektin 
vetämiseen. Tarkemmin tuloksia analysoi-
taessa ilmeni, että pahimmat motivaatiota 
syövät tekijät olivat toisaalta edellä mai-
nittu kulttuuri jossa projektit jäävät usein 
kesken, mutta toisaalta usein myös pro-
jektin merkityksen epäselvyys sen vetäjäl-
le itselleenkin. Tuntuu luonnolliselta, että 
projektien venyminen ja ”ikuisuusprojek-
tit” keräävät projektien kustannuspaikoille 
ylimääräisiä kuluja. Puutteet omassa mo-
tivaatiossa heijastuivat kuitenkin negatii-
visesti paitsi projektin budjetin pitämiseen, 
myös projektin aikataulujen, sisällön ja 
pitkän tähtäimen hyötyjen toteutumiseen. 
Esimiehen tai ympäristön mielenkiinnon 
vähäisyys projektia kohtaan eivät toisaalta 
olleet yhtä merkittäviä motivaation vähen-
täjiä, joten projektipäällikön oma sisäinen 
motivaatio ja sen ruokkiminen jäävät joka 
tapauksessa avainasemaan.

Entä kuinka johtaisin ryhmääni 
parhaalla tavalla?
Tutkimuksen kolmas osio tähtäsi projek-
tijohtamisen tyylikeinojen vaikutusten 
selvittämiseen nimenomaan projektissa 
työskentelevien yksilöiden suuntaan. Mie-
lenkiintoisin yleishavainto oli se, että vaikka 
selvästi käytetyin motivointikeino oli pro-
jektin tulevien hyötyjen kommunikointi koko 
tiimille, mitään korrelaatiota aikataulujen 
pitävyyden kanssa ei kuitenkaan ilmennyt.

Hyvä esimerkki tästä oli kysymys, jol-
la pyrittiin selvittämään vetäjien keinoja 
projektiryhmän sisäisen yhteistyön toimi-
vuuden kannustamiseen. Vastaajat olivat 
käyttäneet tässä pääsääntöisesti yhteisen 
suunnan ja vision korostamista eli Innos-

tajan ominaisuuksia. Toisaalta kysyttäessä 
projektiryhmän jäsenten sitouttamiskeino-
ja hankkeen tavoitteisiin, oli 69 % vastaa-
jista käyttänyt tyypillisimpänä keinonaan 
projektin tärkeyden korostamista. Vaikka 
projektien vetäjät kokivat parhaiden moti-
vointikeinojen löytyvän Innostajan roolin eli 
kokonaiskuvan ja vision välittämisen kautta 
(kokonaisprosentti kaikista kysymyksistä-
kin 41 %), sisäisen tiedottamisen alueella 
korostuivat kuitenkin ylivoimaisesti eniten 
projektiaikataulujen yksityiskohdat eli Val-
vojan ominaisuudet (45 %).

Ovatko asioiden ja ihmisten johtaminen 
siis käytännön elämässä kuitenkin keske-
nään ristiriidassa? Vai toimivatko ihmiset 
projekteissa Innostajan roolia ihannoi-
vista vastauksistaan huolimatta kuitenkin 
vaistomaisesti tasapainoisella, eri tyylejä 
sekoittavalla tavalla? Tarkasteltaessa pro-
jektien pysymistä aikataulussa, Valvojan 
rooli nousi nimittäin lopulta tärkeimmäksi 
menestystä selittäväksi tekijäksi. Vaikka In-
nostajan rooli oli koettu kaikkiaan tärkeim-
mäksi, aikataulullinen menestys oli tässäkin 
seurannut vain silloin, kun Innostaja oli yh-
distynyt tasapainoisesti Valvojaan.

Erityisesti ihmisten johtamisen tärkeys 
näkyi luottavaisen ja ideointia ruokkivan 
ilmapiirin synnyttämisessä. Tässä kohden 
noin 87 % vastaajista valitsi jonkin suoraan 
ihmisten johtamiseen liittyvän vaihtoehdon 
(Innostajan ja Mahdollistajan tyylit), eli vain 
13 % vastanneista joko luotti virallisten ra-
kenteiden ja olosuhteiden voimaan tai ei 
kokenut tekevänsä mitään erityistä ilma-
piirin luomiseksi. Yllättäen myös onnistumi-
sista palkittaessa valtaosa (85 %) vastaa-
jista ilmoitti luottavansa yhtiön virallisten 
palkitsemisjärjestelmien sijasta Innostajan 
ja Mahdollistajan rooleihin, eli yksilöiden 
suoraan motivoimiseen joko kiittävän pa-
lautteen tai harkinnanvaraisten erityispalk-
kioiden muodossa.

Projekteille usein oleellisen organisaa-
tionlaajuisen yhteistyön aikaansaamises-
sakin vastaajat suosivat Innostajan roolia, 
eli yhteisen vision ja suunnan näyttämistä 
(44 % vastauksista). Tässä kohden ei enää 
tavallaan ollut yllättävää se, että korrelaa-
tiota projektin menestyksen kanssa ei löy-
tynyt. Parhaisiin tuloksiin päässeiden ve-
täjien joukossa korostuivat keskimääräistä 
enemmän sekä tiimiläisten harkittu roolitus 
että heidän suora henkilökohtainen kan-
nustamisensa (Kuva 7). Onnistumista siis 
ennustivat parhaiten keinot, jotka tukevat 
suoraan yksilöä luomalla hänelle selkeitä ja 
turvallisia yhteistyön malleja, sekä rohkai-
semalla häntä henkilökohtaiseen kanssa-

Kuva 7. Yhteistyön kannustimien vaikutus projektien onnistumiseen.

Kuva 8. Ongelmien löytämiseen kannustaminen ja projektien toteutuminen.

VViisioonn, suuurenn kuuvvann jaaa omaaaan esimmmerkinn 
eessittääminnen oolivaatt yllivvooimaaisesti 
suuosittuimmppia mootiivoinnnnin keeeinojaa..



käymiseen muiden tahojen kanssa. 
Tärkeimmäksi koettu kannustin projek-

tin ongelmien mahdollisimman aikaiseen 
havaitsemiseen oli yksinkertaisesti ongel-
man havaitsijan kiittäminen. Korrelaatio-
analyysin mukaan kiittäminen onkin toimi-
va keino, ja edesauttaa etenkin projektin 
kustannusten hallinnassa. On siis oleellista 
luoda ilmapiiri, jossa ristiriitojen ja haittojen 
tuominen keskusteluun on paitsi suotavaa, 
myös palkittavaa (Kuva 8). Ongelmien esille 
tuomisen tekeminen seuraamuksettomaksi 
ei siis riitä, vaan ongelmat saadaan ajoissa 
esille vain, mikäli kritiikistä myös aktiivisesti 
palkitaan vähintään kiittämällä.

Selvästi budjetissa pysymistä edesaut-
tavaa on myös se, että ihmiset ymmärtä-
vät projektien mahdollisiin vastoinkäymisiin 
aina liittyvän taloudellisen näkökulman. 
Havaitsematta jäänyt ongelma tulee joka 
tapauksessa ilmenemään myöhemmin 
projektissa, ja silloin paljon kalliimmalla ja 
hankalammin korjattavalla tavalla.

Paitsi budjetissa, myös aikatauluissa py-
symistä ennusti parhaiten Mahdollistajan 
ja Innostajan roolien sopiva yhdistäminen, 
eli sekä kollektiivisen että yksilöllisen moti-
voinnin käyttäminen joustavasti rinnakkain.

Positiivinen palaute oli eniten käytetty 
tapa hyvistä suorituksista palkitsemiseen. 
Positiivisella palautteella ei kuitenkaan ollut 
korrelaatiota projektin sisällöllisten tavoit-
teiden täyttymiseen. Sen sijaan sisällön on-
nistuminen korreloi selkeästi projektinvetä-
jän tapaan järjestää harkinnanvaraisia, ei 
ennakkoon sovittuja lisäpalkkioita hyvästä 
suorituksesta. Etukäteen sovituilla projekti-
bonuksillakin oli positiivinen merkitys onnis-
tumisen edesauttajana, mutta korrelaatio 
ei ollut niin selkeä kuin harkinnanvaraisten 
palkkioiden kohdalla.

Projektien vetäjän omaa aikaansaami-
sen tunnetta pystyttiin selvästi kasvatta-
maan esimiehen antamalla positiivisella 
palautteella. Kehumisella havaittiin olevan 
myös korrelaatio projektibudjetin pitävyy-
den kanssa. Noin 23 % vastaajista kuitenkin 
ilmoitti, ettei hän saa ollenkaan positiivista 
palautetta esimieheltään edes silloin, kun 
kaikki on mennyt hyvin.

Ja mitä tästä sitten opimme?
Hyvistä tarkoituksista huolimatta projektien 
onnistumisaste ei tutkimuksen mukaan ollut 
korkeimmalla mahdollisella tasolla. Vain 16 % 
projektien vetäjistä ilmoitti valtaosan (85-
100 %) hankkeistansa pysyneen täysin tai 
lähes täysin alkuperäisessä aikataulussaan. 
Tavallaan voisi sanoa Pareto-säännön pä-
tevän tässäkin, eli vain noin 20 % projektien 
vetäjistä on onnistunut pitämään ainakin 
80 % projekteistaan täysin tai lähes täysin 
aikatauluissa. Selvästi parhaiten tulivat ai-
kataululliset tavoitteet saavutetuiksi niillä, 
jotka olivat ruokkineet tiimijäsenten henki-
lökohtaisia motiiveja kuten aikaansaamisen 
ja arvostuksen tarpeita. Aikataulussa pysy-
mistä kaikkiaan näyttää edesauttavan laaja 
erityyppisten motivointikeinojen käyttö, 
mutta aivan huippusuorituksissa yksilöiden 

suoran motivoinnin osuus näyttäytyi vielä 
korostuneena. 

Järkeenkäyvältä kuulostaa myös se, että 
83 % projektien vetäjistä perusteli hank-
keiden tarpeellisuutta koko organisaation 
näkökulmasta (Innostajan ja Valvojan nä-
kökulma), kiinnittäen vain vähän huomiota 
projektien yksilöille tarjoamiin etuihin. Ku-
ten on useampaan kertaan todettu, ylei-
sellä innostamisella ei yksinään ilman muita 
keinoja ollut suurta korrelaatiota projektien 
onnistumiseen.

Yhteenvetona voisi siis todeta, että vi-
sion, suuren kuvan ja oman esimerkin esit-
täminen olivat ylivoimaisesti suosituimpia 
motivoinnin keinoja. Projektien onnistumi-
seen ei tällä Innostajan roolilla kuitenkaan 
ole mitään yleiskorrelaatiota, vaan eri tar-
koituksiin toimivat erilaiset keinot. Esimer-
kiksi oman projektiryhmän johtamisessa In-
nostajan roolin suosio oli kaikki kysymykset 
huomioon ottaen keskimäärin 42 %. Mikäli 
kaikkia tyylilajeja olisi esiintynyt yhtä paljon, 
jokaisen tyylin osuus olisi ollut 25 %, joten 
painotus oli merkittävä.

Alkuperäinen työhypoteesi siitä, että 
projektitoiminnassa tarvittaisiin selvästi 
enemmän ihmisten johtamista, ei siis yk-
sinään ollut tosi. Projektin osa-alueiden 
onnistumisen tukena on selkeästi ollut vii-
sasta käyttää monenlaisia tyylejä, ja tyyli-
kirjon tulee olla tilannesidonnainen. Lisäksi 
eri tyylien välinen hyvä balanssi on ollut 
suuressa roolissa. Ihmisten johtaminen on 
ollut tärkeää, mutta sopivissa kohden sitä 
on ollut vähintään yhtä tärkeää täydentää 
perinteisemmällä asioiden johtamisella. 
Samoin on monissa kohteissa ollut onnis-
tumisen kannalta järkevämpää lähestyä 
suoraan yksilöitä kuin luottaa pelkästään 
kollektiiviseen motivointiin (Kuva 9).
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Kuva 9. Johtamistyylien nelikenttä ja henkilökohtainen motivointi.

Tutkimus toi paljon lisätietoa siitä, min-
kälaista tukea, sparrausta tai valmennusta 
projektien vetäjille tai ohjausryhmille kan-
nattaisi projektien menestyksen varmis-
tamiseksi tarjota. Toisaalta näitä ja monia 
muita tutkimuksen löydöksiä voi hyödyntää 
silloinkin kun lähdetään laajemmin kehit-
tämään koko organisaation projektikult-
tuuria. Alussa mainitut IPMAn Competence 
Baseline’in 15 johtamisen osa-aluetta tule-
vat tässä hyvään tarpeeseen.

Teppo Nurminen
Diplomi-insinööri 
Kehittämisasiantuntija ja valmentaja
Prego Oy
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Perinteiset projektinjohtamisen menetelmät soveltuvat parhaiten paraatin johtamiseen 
aurinkoisella torilla. Monimutkaisten tuotteiden tuotekehityksessä tarvitaan perinteisten 
menetelmien sijaan riskipohjaisia toimintatapoja, jotka pystyvät tehokkaaseen muutos-
hallintaan. Tätä voisi verrata antilooppilauman ohjaamiseen hämärällä savannilla. 

Lauman johtaminen 
hämärässä 

- johdatus systeemiajatteluun



15PROJEKTITOIMINTA  1/2011

Lauma
Elämä Afrikan savanneilla on vaarallista ja 
selviytyminen siellä vaatii antiloopilta ää-
rimmäistä valppautta ja kykyä nopeisiin re-
aktioihin. Vuosimiljoonien aikana evoluutio 
on kehittänyt menetelmän, jossa ympäris-
töä tarkkaillaan jatkuvasti. Kun antilooppi 
havaitsee uhan, kuten rasahduksen, joka 
voisi olla leijona, se ryntää välittömästi 
pakoon. Huomatessaan yhden lauman jä-
senistä pakenevan, muut lauman jäsenet 
aloittavat oman pakonsa. Tämä poikkeaa 
huomattavasti projektinhallinnan teorioi-
den edellyttämästä johtamistavasta, jossa 
tiimin jäsen, leijonan havainnut antilooppi, 
ensin kertoo havainnostaan tiimin vetäjälle, 
perheen päälle, joka kertoo asian edelleen 
antilooppien kuninkaalle, joka muodostaa 
komitean miettimään leijonan muodosta-
maa uhkaa. 

Arvojohtaminen kertoo yksinkertaiset 
säännöt, joita noudattaen jokainen orga-
nisaation jäsen pystyy nopeasti tekemään 
todennäköisesti oikeita päätöksiä. Vali-
tettavasti arvojohtamisen jalkauttaminen 
on monesti jäänyt puolitiehen. Henkilöstö 
muistaa useimmiten hämärästi, mitkä yhti-
ön arvot olivat, mutta niiden soveltaminen 
ei ulotu käytännön työhön. Toisaalta on sa-
nottava, että menestyvien yhtiöiden johta-
minen on tai on ollut hyvää ja noudattanut 
tyypillisiä toimivia arvoja, kuten yhteistyötä, 
avoimuutta, rehellisyyttä ja toisten ihmisten 
kunnioittamista.

Julkistetuista arvoista huolimatta monet 
organisaatiot eivät hyödynnä tehokkaita 
päätösvaltaisia itseohjautuvia tiimejä. Yri-
tykset ovat laihentaneet organisaatioitaan, 
mutta päätösvallan siirtäminen alas joka-
päiväistä asiakastyötä tekeville saakka on 
ollut vaikeaa. Projekteilla on edelleen jopa 
moniportaisia ohjausryhmiä, joiden pää-
töksenteon hitaus halvaannuttaa työt. Aja-
tellaanpa vaikka surullisen kuuluisaa säh-
köistä reseptiä. Miten ihmeessä voi maksaa 
kymmeniä miljoonia euroja kehittää sellai-
nen ohjelmisto, jolla lääkäri voi tallettaa tie-
tokantaan reseptin, jonka apteekkari voi lu-
kea? Pelkkään ohjelmointityöhön miljoonat 
eivät ole menneet. Tarvitaan suuri joukko 
päättämättömiä asiakkaita ja sidosryhmi-
en edustajia. Valitettavasti kyvyttömyyttä 
tehdä päätöksiä esiintyy kaikkialla, myös 
yksityisellä sektorilla. 

Ketteryyttä, kykyä reagoida nopeas-
ti tarvitaan antilooppien maailman lisäksi 
kaikkialla, missä ihmiset harjoittavat liike-
toimintaa. Nokia on lähivuosina tullut kuu-
luisaksi siitä, ettei se ole pystynyt seuraa-
maan teknologisia murroksia eikä muodin 
muuttumista markkinoilla puhumattakaan 
siitä, että se olisi niitä johtamassa. 

Scrumissa käytetään tuotteen omista-
jaa (Product Owner), joka budjettinsa turvin 
teettää tuotevisiossa karkealla tasolla sovi-
tun työn. Tuotteen yksityiskohdat täsmen-
tyvät kehitysprojektin aikana sidosryhmien, 
tuotteen omistajan ja kehitystiimin aktiivi-
sena yhteistyönä. Päätöksenteko on nope-
aa, koska tuotteen omistajalla on valtuudet 
tehdä itsenäisiä päätöksiä. Sidosryhmien 
edustajat ovat tuotteen omistajan neu-
vonantajia, joilta hän kerää tuotteen yksi-
tyiskohtaiset liiketoiminnalliset odotukset. 

Tehokkaassa työskentelyssä tarvitaan 
myös päätösvaltainen itseohjautuva tiimi. 
Tuotteen omistaja ja tiimi sopivat laajah-
kosta, haasteellisesta, mutta tehtävissä 
olevasta Sprintin tavoitteesta ja tiimillä on 
valtuus toteuttaa tämä tavoite parhaaksi 
katsomallaan tavalla luonnollisesti aktiivi-
sessa päivittäisessä yhteistyössä tuotteen 
omistajan kanssa. Tiimi esittelee työnsä 
tuloksen sidosryhmien edustajille Sprintin 
lopussa pidettävässä kokouksessa.

Tehokas tiimi syntyy motivaatiosta ja 
tehokkaista työtavoista. Ketterässä ohjel-
mistokehityksessä ei ole päälliköitä, koska 

päälliköiden komentaminen ja kyttääminen 
lamauttavat työn etenemisen ja hävittävät 
luovuuden, innovaatiot ja tiimin motivaati-
on. Parempi käytäntö on, että tiimin jäsenet 
ottavat tehtävänsä tehtävälistalta (Sprint 
backlog) ja päättävät itse, kuka tekee mi-
täkin. 

Työpsykologit ovat tutkineet motivaa-
tiota pitkään ja huolellisesti ja ovat tulleet 
siihen tulokseen, että ulkoiset motivaatio-
tekijät, insentiivit, toimivat ainoastaan teh-
täessä mekaanista suorittavaa työtä. Jos 
työhön sisältyy vähäinenkin älyllinen osuus, 
palkkiot ja rangaistukset, kepit ja porkkanat 
ovat tehottomia ja usein haitallisia. Sisäi-
nen motivaatio, työ, jolla on merkitystä ja 
joka on itsessään motivoiva, toimii paljon 
paremmin. Sisäinen motivaatio onkin tär-
keä elementti monien menestysyritysten 
tarinoissa. Esimerkiksi avoimen lähdekoo-
din ohjelmistot ovat pystyneet lyhyessä 
ajassa ja pienin resurssein valtaamaan alaa 
IT-alan johtavilta suuryrityksiltä. Vapaaeh-
toistyönä tehdyn Wikipedian voittokulku 
kilpailevaan MS Encartaan verrattuna on 
toinen kuvaava esimerkki. 

Lauma tarvitsee yhteisen mielekkään 
tavoitteen lisäksi myös autonomiaa ja 
oikeuden päättää itse omista työtavois-
taan. Parhaimmillaan ohjelmistokehitys 
tapahtuu tiimihuoneessa, jossa arkkitehdit, 
suunnittelijat, testaajat ja dokumentoijat 
työskentelevät yhteisen ongelman parissa. 
Kiitos onnistuneesta työstä kuuluu oikeu-
tetusti tiimille, niin kuin tietysti myös vas-
tuu. Tietotyön hajauttaminen niin, että eri 
puolilla maapalloa olevat erilliset tiimit tai 
yksittäiset työntekijät tekevät irrallisia työn 
palasia, synnyttää valtavan kommunikaa-
tio-, riippuvuus- ja motivaatio-ongelman. 
Hoitamalla riippuvuudet tiimin sisäisinä 
eliminoidaan merkittävä osa hukasta, joka 
syntyy odottelusta, väärinymmärryksistä, 
hitaasta ja kankeasta kommunikaatiosta, 
virheistä jne. 

Hämärä
Perinteinen projektihallinta panostaa ko-
konaisvaltaiseen projektisuunnitelmaan. 
Tämä perustuu 1900-luvun alun Tayloris-
miin, massatuotantoajatteluun, jossa työ 
pilkotaan merkityksettömän pieniin osiin, 
jotka kuka tahansa osaa toteuttaa täs-
mälleen prosessiohjeen kuvaamalla ta-
valla. Alun perin massatuotanto oli huikea 
menestys tehden Ford T-mallin autot niin 
edullisiksi, että tavallinen kansa pystyi niitä 
ostamaan. Myöhemmin japanilaiset auto-
tehtaat pystyivät lyömään amerikkalaiset 
joustavammalla ja laadukkaammalla tuo-
tantotavalla, jossa olennaista on varasto-
jen puuttuminen. Autoa aletaan tehdä vas-
ta kun sillä on tilaus. 

Ohjelmistokehitysprojektien hallinta on 
epäonnistunut pahasti mallilla, joka pe-
rustuu tarkkaan ennustettavuuteen ja 
toistettavuuteen. Mm. Standish Groupin 
tutkimukset kertovat karua kieltään siitä, 

Teksti: Pentti Virtanen
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että ohjelmistoalalla projektisuunnitelmat 
eivät toteudu edes likimain. Luonnollinen 
vastareaktio tälle on se, että suunnitteluun 
panostetaan entistä enemmän. Se kuiten-
kin johtaa lisääntyneeseen byrokratiaan ja 
vielä pahempiin epäonnistumisiin. 

Tarvitaan siis jotain aivan muuta. Se jo-
kin muu on empiirinen prosessinohjaus, 
joka on luonnollinen tapa toimia silloin, kun 
prosessin sisäinen variaatio on merkittä-
vää. Empiirisessä prosessinohjauksessa työ 
tarkastetaan riittävän usein ja tuotetta ja 
työtapaa mukautetaan saadun palautteen 
pohjalta. Otetaanpa esimerkiksi perunoiden 
keittäminen. Massatuotantoajattelussa lai-
tan 6 kappaletta 52 gramman painoisia 
vakiolaatuisia Siikli-perunoita vesikattilaan, 
jossa on 2,1 litraa 21 asteista vettä - tieten-
kin normaali-ilmanpaineessa ja käännän 1,0 
kW:n levyn päälle täsmälleen 28 minuutiksi 
ja 16 sekunniksi. Normaalit ihmiset käyttä-
vät tämän toistettavan ja ennustettavan 
prosessin sijaan tapaa, jossa prosessia 
ohjataan aktiivisesti. Perunan keittäjä lait-
taa perunat ja vettä kattilaan, kytkee levyn 
päälle, tulee hetken kuluttua tarkastamaan 
tilanteen ja säätää levyn tehoa sen perus-
teella, kiehuuko vesi sopivasti vai ei. Myö-
hemmin hän tarkastaa perunoiden kypsyy-
den haarukalla, ottaa kypsät perunat pois 
ja jättää kypsymättömät vielä kiehumaan. 

Scrum on monimutkaisten tuotteiden 
kehittämiseen tarkoitettu ajattelukehys, 
joka sisältää kaksi sisäkkäistä empiirisen 
prosessinohjauksen silmukkaa. Ulompi, 

enintään kuukauden mittainen silmukka 
alkaa Sprintin suunnittelulla ja päättyy sen 
tuloksen esittelyyn (Sprint review meeting) 
ja työtapojen tarkasteluun (Sprint retros-
pective meeting). Sisemmässä päivittäi-
sessä silmukassa kehitystiimi koordinoi 
työtään 15 minuutin mittaisessa palaverissa 
(Daily Scrum). 

Vertauskuva hämärässä elävästä anti-
looppilaumasta viittaa tietenkin monimut-
kaisten tuotteiden suunnitteluun, jossa 
lopputulos täsmentyy asiakkaan ja kehit-
täjien yhteistyönä kehitysprojektin aika-
na. Tarvitaan kykyä reagoida ja muuttaa 
suuntaa, koska lopputulosta eikä sen syn-
nyttämiseen tarvittavia työvaiheita pysty 
edes periaatteessa ennustamaan. Riskien 
ja muutosten hallinnan pitää olla keskeinen 
osa prosessia, ei pelkkä kokonaisvaltaisen 
projektisuunnittelun lisäke. 

Ohjelmistojen kehittämisessä ei ole kyse 
vaatimusmäärittelydokumentissa tarkal-
leen määritellyn ohjelmiston kirjoittamises-
ta ohjelmointikielelle. Tässä kohden ohjel-
mistoala poikkeaa rakennusteollisuudesta, 
jossa on paljolti kyse ennakoitavissa ja tois-
tettavissa olevasta talojen monistamisesta. 
Talonrakennusta parempia vertauskuvia 
ohjelmistosuunnittelulle olisivat esimerkiksi 
sisustus- tai puutarhasuunnitelman teko 
tai uuden automallin suunnittelu. Ohjelmis-
tokehityksen erityispiirre on myös se, että 
muutoksia on helppo tehdä myöhäisessä-
kin vaiheessa ainakin verrattuna vaikkapa 
talonrakennukseen. Koska ohjelmistosuun-
nittelijat ovat, niin kuin heidän käyntikor-
teissaan lukee, todellakin suunnittelijoita, 
on yksityiskohtaisten projektisuunnitelmien 
tekeminen asiakkaan edun vastaista. Asi-
akkaalla on oikeus saada alkuperäisiä kaa-
vailuja parempi lopputulos. 

Koska asiakkaan kannalta tärkein asia 
on optimoida investoinnin tuotto (ROI), on 
tämä tuotteen omistajan tärkein mittari. 
Perinteisen aikatauluihin ja kustannuksiin 
keskittyvän projektiseurannan sijaan pää-
huomio kiinnitetään lopputulokseen eli 
tuotteeseen. Sidosryhmien edustajat saa-
puvat Sprintin lopussa olevaan tuotteen 
esittelyyn (Sprint review meeting) esittääk-
seen uusia ideoita, joilla tuotetta voidaan 
seuraavissa Sprinteissä edelleen parantaa. 
Jos tiimi on kehittänyt maailman parhaan 
mobiililaitteen, ei todellakaan ole merkittä-
vää, onko se käyttänyt siihen aikaa tunnin 
tai pari suunniteltua enemmän. 

Tuotteen omistaja osittaa tuotevisionsa 
priorisoiduksi kehitysjonoksi (product back-
log), joka ohjelmistoprojekteissa sisältää 
tuotteeseen kehitettävät toiminnallisuu-
det. Hän tarkentaa yhdessä sidosryhmien 
ja tiimin kanssa kehitysjonon korkeimman 
prioriteetin kohdat pienempiin osiin jättä-
en vähemmän kiireelliset toiminnallisuudet 
toistaiseksi odottamaan vuoroaan. Tuot-
teen kehittyessä projektin aikana kehitys-
jonoon tulee uusia kohtia ja alkuperäisten 
kohtien muutoksia, poistoja ja tarkennuksia. 
Tuotteen omistaja omistaa kehitysjonon ja 
saa omalla päätöksellään tehdä siihen ha-

luamiaan muutoksia. Erityishuomion hän 
kiinnittää priorisointiin. Näin tehtynä muu-
toshallinta on osa normaalia päivittäistä 
työtä. Uusia tarpeita ei tarvitse erottaa 
alkuperäisistä, koska viimemainitut ovat 
pelkkä työn alkupiste. Muutoksia tehdään 
koska se hyödyttää asiakasta. Kyse on vain 
siitä, miten muutokset tehdään hallitusti ja 
kustannustehokkaasti.

Tiimi omistaa tehtävälistan (Sprint back-
log), josta tiimin jäsenet ottavat tehtävän-
sä. He saavat lisätä, muuttaa, poistaa ja 
arvioida uudelleen näitä tehtäviä. Se muo-
dostaa tehokkaan muutoshallintamekanis-
min päivittäiseen työhön liittyvissä asioissa. 
Pikkutarkan projektijohtamisen (micro ma-
nagement) puuttuminen vähentää odotte-
lua ja työmäärää ja parantaa tiimien jäsen-
ten motivaatiota. 

Tuotteen omistaja on vastuussa toimi-
tuserien suunnittelusta, joka on keskeinen 
osa liiketoimintariskin hallintaa. Hän pyr-
kii tunnistamaan pieniä toimituskelpoisia 
toiminnallisia kokonaisuuksia (minimum 
marketable feature set) ja viemään ne tuo-
tantoon joko Sprinteittäin tai muutaman 
Sprintin tulosten muodostamina kokonai-
suuksina. Liiketoimintaperuste (business 
case) tulee näin arvioiduksi markkinoiden 
antamalla armottomalla palautteella niin 
usein kuin on käytännössä mahdollista. 
Tämä parantaa tuotteen ominaisuuksia 
asiakkaiden odotuksia vastaaviksi. 

Teknisten riskien vähentämiseksi infra-
struktuuri ja arkkitehtuuri toteutetaan en-
simmäisissä Sprinteissä, koska niiden suh-
teen tehtyjä päätöksiä on vaikea peruuttaa,. 
Paperisuunnitelmien ja katselmointien si-
jaan korostetaan sitä, että arkkitehtuuri ja 
tekniset ympäristöt toteutetaan oikeasti ja 
niiden riittävä laatutaso varmistetaan huo-
lellisella testauksella. 

Projektiriskeistä merkittävin on kehitys-
resursseihin ja työmääräarvioihin liittyvä 
epävarmuus. keskeneräisten tuotosten 
määrää vähentää se, että tiimi arvioi työ-
määrät Sprintin suunnittelussa ja tekee 
kussakin Sprintissä tuotantoon siirrettävis-
sä olevan lisäyksen toiminnallisuutta, . Pe-
rinteisesti suunniteltu projekti hukkaa usein 
huomattavia määriä työtä aloittamalla jo-
tain, jonka tekemiseen ei oikeasti ole kapa-
siteettia. 

Prosessin jatkuva parantaminen on kes-
keinen osa empiiristä prosessinohjausta. 
Työtapojen parantamista ei jätetä projek-
tin loppuraportin varaan, vaan se on osa 
jokaista Sprinttiä, jolloin parannuksilla on 
vielä vaikutusta projektiin. Laaturiskin vä-
hentämiseen tarvitaan Sprintin lopun laa-
tupiirin (retro, retrospective meeting) lisäksi 
valmiin määritelmä (defi nition of done) ja 
laadukkaat insinöörikäytännöt. 

Päivän Scrumissa tiimin jäsenet ker-
tovat ScrumMasterille esteensä ts. kaikki 
asiat, jotka haittaavat heidän tehokasta 
työskentelyään. ScrumMasterin tehtävänä 
on poistaa nämä esteet, mikä muodostaa 
poikkeuksellisen nopean riskienhallinta-
mekanismin. Tuotteen omistaja voi myös 

Pentti Virtanen
Systeemityön asiantuntija
Tieturi Oy
FT, Tietojenkäsittelytiede
Certifi ed Scrum Trainer
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keskeyttää Sprintin, jos sen jatkamiselle ei 
ole enää edellytyksiä. Näiden kahden käy-
tännön avulla Scrum on erittäin kyvykäs 
reagoimaan riskeihin heti, kun niitä tulee 
vastaan.

Tiimien vahvuus on monipuolisessa 
osaamisessa ja siinä, että tilapäiset poissa-
olot ja satunnaiset tuottavuuden vaihtelut 
pystytään hoitamaan tiimin sisällä. Siinä 
missä perinteinen projektinhallinta pyrkii 
optimoimaan Gant-kaavioilla kriittisiä pol-
kuja, ketterä toimintatapa pyrkii pääsemään 
riippuvuuksista eroon. Pelivaroja lisätään 
tarkoituksellisesti. On muun muassa suosi-
teltua lisätä 10 % pelivara ennakoimattomia 
riskejä varten jokaiseen Sprinttiin. 

Systeemiajattelu
Ihmisten ja heidän organisaatioidensa toi-
mintaa voidaan ymmärtää paremmin sys-
teemiteorian avulla. Siinä ihmisen toimen-
piteillä on niitä vaimentavia ja vahvistavia 
monimutkaisia palautekytkentöjä . Projekti-
toiminta ja tuotekehitys voidaan ymmärtää 
osapuoltensa muodostamana systeeminä, 
jonka tuloksena tuote lopulta syntyy. 

Ketterässä ohjelmistotuotannossa pu-
hutaankin ohjelmiston kasvattamisesta. 
Osaamiseltaan monipuolinen joukko kehit-
täjiä aloittaa työn yhteisen vision saavut-
tamiseksi. Ensin syntyy ohjelmiston siemen. 
Siihen lisätään yhä uusia ja uusia toimin-
nallisuuksia, jotka alistetaan koko ryhmän 

ja ulkopuolisten jatkuvalle, armottomalle 
palautteelle. Seurauksena syntyvien moni-
puolisten ja ristiriitaistenkin korjaustoimen-
piteiden seurauksena syntyy sellaista, mitä 
kukaan kehittäjistä ei ole voinut ennakoida. 
Jos yhteinen oppimisprosessi on hyvä, ke-
hittyvä (emergent) tuote on myös ennak-
koarvioita parempi.

Systeemiteorian palautekytkennät selit-
tävät myös, miksi monet johtamiskäytännöt 
vievät aivan toisenlaisiin tuloksiin kuin mitä 
niiden käyttäjät tarkoittavat. Esimerkik-
si tavoitejohtaminen on yleisesti käytetty 
johtamistapa, jossa työntekijälle asetetaan 
kohtuullisen tarkasti määrätty tavoite ja 
hänelle luvataan palkkio, jos hän saavut-
taa tämän tavoitteen. Työntekijän huomio 
keskittyy tavoitteeseen muiden asioiden 
kustannuksella. Hän ei esimerkiksi enää ole 
halukas auttamaan muita, vaikka se olisi 
kokonaisuuden kannalta tarpeellista. Hän 
on valmis tinkimään laadusta, vaikka se 
nostaa merkittävästi tuotteen elinkaaren 
aikaisia kustannuksia.

Yhteenveto
Nykypäivän kiihkeässä tuotekehityksen 
maailmassa tarvitaan ketterämpiä toimin-
tatapoja. Niiden käyttöönotto nykyisissä 
byrokraattisissa keskusjohtoisissa orga-
nisaatioissa voi olla vaikeaa, mutta ei ole 
mitenkään selvää, että nämä organisaatiot 
tulevat säilymään.

Luettavaa
Tässä esityksessä on monessa kohtaa vii-
tattu Scrumin rooleihin, dokumentteihin ja 
aktiviteetteihin. Koska lukijoiden voidaan 
olettaa tuntevan ne ainakin niiden englan-
ninkielisillä nimillä, on selitykset ohitettu. Ne 
löytyvät alla olevasta kirjallisuudesta.
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Virastonkin on oltava ajan hermolla. Tekesin rooli suomalaisen 

tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoittamises-

sa ja vauhdittamisessa edellyttää, että prosessien toimintaa 

tukevat tietojärjestelmät ovat huippukunnossa. Edelläkävijyys 

velvoittaa myös kehittymään organisaationa ja näyttämään 

esimerkkiä muille virastoille. 

Tekes kehittää ket

vähintään kahden kuukauden välein, mutta 
myös aina tarvittaessa.

Omistajaa edustaa järjestelmän sisällöl-
linen pääkäyttäjä, ja hänen vastinparinaan 
toimii tekninen pääkäyttäjä Tekesin tieto-
tekniikkapalveluista. Sisällöllinen pääkäyt-
täjä kerää, käsittelee ja priorisoi alustavasti 
käyttäjiltä tulevat kehitystarpeet ja ehdote-
tut muutospyynnöt. Hän pitää huolen myös 
siitä, että jatkoon päässeistä muutoksista 
syntyvät tarvittavat liiketoimintamääritte-
lyt. Niiden teossa käyttäjät ovat mukana.

Tekninen pääkäyttäjä tarkastelee muu-
tospyyntöjen teknistä olemusta ja niihin 
liittyviä haasteita. Hän vastaa myös järjes-
telmäpalvelun toiminnasta, kuten sovellus-
ten virhetapahtumien käsittelystä ja mah-
dollisten korjaustoimien käynnistämisestä.

Toimittajan – tässä tapauksessa Solitan 
– projektipäälliköt kommunikoivat pää-
käyttäjien kanssa. Heidän tehtävänään on 
kehitystiimiensä kanssa arvioida kehitys- ja 
muutostyöhön tarvittava työmäärä, resur-
sointi ja aikataulutus sekä koordinoida ke-
hitystyötä.

”Ai tällainenko siitä tuli?”
Selvät roolit ja vastuut ovat perusedellytys 
tehokkaalle toiminnalle. Kehitystyön oh-
jaamiseen ne eivät kuitenkaan yksin riitä. 
Järjestelmiin halutut muutokset voivat olla 
hyvin erikokoisia ja usein myös kokonaan 
uusia toimintoja tai moduuleja. Ne pitää 
osata niputtaa sopivasti. Lisäksi kehitys-
työlle tarvitaan rytmi, joka ei useinkaan 
synny pelkästään siitä, että deadline on 
lyöty lukkoon.

Tietojärjestelmien kehitys epäonnis-
tuu edelleen liian usein. Monesti syynä on 
määrittelyn riittämättömyys tai sen heikko 
laatu. Loppukäyttäjien todellisia tarpeita 
ei saada selville, vaikka määrittely tehdään 
huolellakin. Kehitystiimin aikaansaama 
omasta mielestään hieno lopputulos yllät-
tää monesti muutostarpeen esittäjät ne-
gatiivisesti, varsinkin, jos he näkevät vasta 
pitkän ajan kuluttua lopputuloksen. Reaktio 
voi olla: ”Ai tällainenko siitä tuli?”

 Teksti: Pekka Pajuoja, Elina Huhtala, Mari Pursiainen ja Marko Knuutila

Työkalut ja menetelmät

Tekes on teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskus, jonka palvelukses-
sa Pasilassa on vajaat 300 henkilöä. 

Lisäksi Tekes-työtä tehdään 14 ELY-kes-
kuksessa lähes 100 asiantuntijan voimin. 
Organisaatio siis vastaa henkilömäärältään 
keskikokoista suomalaista yritystä.

Tekesin tietotekniikkapalvelut on 12 hen-
kilön sisäinen palveluyksikkö, joka vastaa 
organisaation käyttämien palvelujen käy-
tettävyydestä, tietojärjestelmien toimin-
nasta ja niiden kehittämisestä. Asiakkaina 
ovat Tekesin prosessien omistajat ja sitä 
kautta kaikki tekesläiset. Tietojärjestelmien 
ylläpito- ja kehitystyö on ulkoistettu toimit-
tajakumppaneille. 

Solita on vaativiin tietojärjestelmärat-
kaisuihin ja IT-asiantuntijapalveluihin eri-
koistunut yritys. Solitassa työskentelee noin 
180 ammattilaista Business Intelligence- ja 
integraatiopalvelujen sekä asiakaskohtais-
ten ratkaisujen parissa. Solita ja Tekes ovat 
tehneet yhteistyötä vuodesta 2004. Tällä 
hetkellä Solita vastaa Tekesin ydinproses-
seja tukevien tietojärjestelmien ylläpidosta 
ja jatkokehityksestä.

Asiakkaiden rahoitusmallit voivat muut-
tua ja uudistua monestakin syystä, ja uusia 
palveluja tuodaan tarjolle. EU-komission 
päätökset toteutetaan tunnetusti viipymät-
tä Pohjolan perukoilla. Toimintaympäristö 
muuttuu nopeasti ja virkamiehet saavat 
todeta yritysmaailmasta tutun turbulens-
sin keinuttavan heitäkin. Samalla asiakkai-

ta täytyy voida palvella paremmin. Siten 
esimerkiksi asiakkuudenhallinnan merkitys 
kasvaa jatkuvasti, ja siihen on panostettu 
Tekesissä viime vuosina voimakkaasti.

Pysyvätkö tietojärjestelmät 
mukana?
Toiminnan muuttuessa tietojärjestelmiä on 
kyettävä kehittämään vastaavasti. Perin-
teisen tietohallinnon ja ylläpidon menette-
lyt voivat jäädä jälkeen vauhdista. Silti pitää 
säilyttää korkea palvelutaso ja pitää päivit-
täiset rattaat pyörimässä. Muutospyyntöjä 
järjestelmiin tulee jatkuvasti. Ne pitää kui-
tenkin käsitellä hallitusti, ja toisaalta niihin 
pitää kyetä reagoimaan nopeastikin. Näistä 
syistä raskaat projektinhallinta- ja systee-
mityömenetelmät eivät välttämättä riitä 
tuottamaan hyviä tuloksia tarpeeksi nope-
asti. Ketteryyttä kaivataan.

Tässä artikkelissa paneudutaan Tekesin 
ydinprosessien keskeisten, räätälöityjen, 
Java-pohjaisten tietojärjestelmien jatkuvan 
kehityksen problematiikkaan ja versiopoh-
jaiseen kehittämiseen.

Roolit selvinä
Ydinprosessien tietojärjestelmät ovat Teke-
sin prosesseista vastaavien johtajien omis-
tuksessa ja budjetissa. Omistajat päättävät 
roadmapista, jolla linjataan kehitystyön 
pääsuunnat vähintään puoli vuotta etukä-
teen. Roadmap kuvaa järjestelmien versiot 
päätasolla ja niiden teemat. Se päivitetään 
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tterästi
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Mitkä menetelmät ja 
menettelytavat kelpaavat?
Tekesin tietotekniikkapalvelut soveltaa jär-
jestelmien palvelutuotantoon ITIL-kehystä, 
jonka pohjalta hoituu virhetapahtumien 
sekä ongelmien käsittely ja hallinta. Myös 
muutosten ja julkaisujen hallinta tehdään 
ITILin mukaan. Siten pyritään varmista-
maan hallitut menettelytavat ja poista-
maan ”sähläys”.

Käytössä on kehystä tukeva sovellus, 
jonka tietokannassa on järjestelmiä kuvaa-
va Confi guration Management Database. 
Kaikki tapahtumat, ongelmat, muutokset 
ja julkaisut on kuvattu sovelluksessa. ITIL-
kehys ei kuitenkaan ota – eikä voikaan ot-
taa- tarkasti kantaa siihen, millä tavalla jul-
kaisut muodostetaan tai miten muutosten 
toteutus ja käyttöönotto eri ympäristöissä 
tehdään. 

Tekesin omissa kehitysprojekteissa so-
velletaan löyhästi PMBOKin pohjalta raken-
nettua projektimallia. Kyseessä ovat silloin 
tietyt kriteerit täyttävät kokonaisuudet. 
Projekti voi sisältää pelkästään tietojärjes-
telmäkehitystä tai se painottuu prosessin 
kehittämiseen ja sisältää myös järjestel-
mäkehitystä. Osassa kehitysprojekteja ei 
ole lainkaan tietojärjestelmäosuutta. Yhä 
useammin järjestelmätukea kuitenkin tar-
vitaan. 

Haasteena projektimallien soveltamises-
sa on, että olemassa olevien tietojärjestel-
mien jatkuva kehitys ja tuotettavat versiot 
eivät välttämättä täytä projektin määritel-
mää, vaan voivat olla pienempiä, ja niitä 
tehdään jatkuvasti. Lisäksi rikkana rokassa 
ovat virhekorjaukset ja muut puhdasta uut-
ta kehitystyötä ”sotkevat” ylläpitotyöt.

Muutospyyntöjä tulee usein ja jatkuvalla 
syötöllä. Tietojärjestelmät eroavat esimer-
kiksi kiinteistön rakentamisesta ja kunnos-
sapidosta siinä, että muutoksia voidaan 
joutua tekemään usein jo käytössä oleviin 
ja sinänsä toimiviin osiin melko tiheästi. Val-
miiseen kiinteistöön tuskin lisätään uusia 
vesijohtoja tai vaikkapa ikkunoita vuosittain 
– ainakaan käyttäjien pyynnöstä.

Tarvitaan siis malli, tai yhdistelmä malle-
ja, jotka toimivat monimutkaisessa ja alati 
muuttuvassa ympäristössä. Mallin tulee 
palvella sekä jatkuvan palvelun tarpeita ja 
ylläpitävää toimintaa että jatkokehityspro-
jektien tarpeita. Tärkeintä mallissa onkin 
siis joustavuus, ja samalla sen soveltami-
nen muuttuu suoraviivaisesta taas hieman 
haastavammaksi.

Ketteryydellä parempia tuloksia?
Pystyäkseen välttämään karikoita ja kye-
täkseen toteuttamaan järjestelmämuu-
toksia nopeammin Tekes on alkanut ajaa 
sisään ketterää kehitystapaa. Ensimmäiset 
askelet soveltamisessa on otettu Scrum-
mallin pohjalta. 

Kunkin Tekesin järjestelmän sisällöllinen 
pääkäyttäjä toimii Product Ownerin roolissa. 
Hänen hallitsemansa muutospyynnöt muo-
dostavat järjestelmän Product Backlogin. 

Product Backlogista valitaan seuraavaksi 
toteutettavan version Release Backlogiin 
halutut muutospyynnöt. Release Backlog 
mahdollistaa Release Managementin ja 
toimii sekä Tekesin että Solitan suunnittelu- 
ja toteutustyön pohjana. Tällaista Scrumin 
ja ITILin yhdistävän käytännön toimivuutta 
testataan kehitystyössä (kuva 1). 

Tässä vaiheessa viestikapula siirtyy toi-
mittajalle. Yhteydenpitoa on toki jatku-
vasti. Solitan kehitystiimi arvioi työmäärät 
ja jakaa version kehityksen Sprintteihin. 
Kussakin Sprintissä on tavoitteena tuottaa 
valituista muutospyynnöistä Sprint Review 
–tilaisuudessa esiteltävä kokonaisuus. Tällä 
hetkellä sprinttien pituus on kolme viikkoa.

Kehitystyöstä vastaa Solitalla Scrum 
Master ja muu kehitystiimi. Solitalla on li-
säksi järjestelmäkohtainen projektipäällik-
kö, joka pitää kokonaisuutta hallinnassa. Se 
ei varsinaisesti ole Scrum-mallin mukaista, 
mutta on todettu tarpeelliseksi esim. jat-
kuvan kehityksen ja ylläpidon aiheuttamien 
tehtävien takia.

Aina kunkin sprintin valmistuttua Product 
Owner ja käyttäjät näkevät jo välitulokset 
ja antavat niihin palautetta. Näin voidaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
varmistaa, että toteutus vastaa alkuperäisiä 
tarpeita. Tarvittaessa – käytännössä lähes 
aina – täytyy tarkentaa määrityksiä. Myös 
mahdolliset väärinymmärrykset voidaan 
korjata riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Tavoitteena on, että toimittajan regres-
siotestit voidaan tehdä jo sprinttien yhte-
ydessä. Sprinttien valmistuttua ja sisällön 
ollessa hyväksyttävä Solita varmistaa koko 
julkaisun toimivuuden järjestelmätestein 
Tekesin tuotannonmukaisessa ympäristös-
sä. Sitä seuraavat Tekesin hyväksymistes-
taus ja lopuksi yhteiset tuotantoonsiirron 
toimenpiteet. 

Ketterän mallin soveltaminen 
Solitan kehitystyössä
Solitan ja asiakkaan välinen yhteistyö pe-
rustuu yhteisesti sovittuihin toimintata-
poihin. Tavoitteena on jatkuva yhteistyön 
ja toiminnan parantaminen. Tekesin kans-
sa yhteistyömallin pohjaksi ja yhteiseksi 
tavoitteeksi on sovittu ketteryys. Solitan 
näkökulmasta Tekes on innostunut ja uusia 
tuulia vastaanottava asiakas, jonka kanssa 
ketterien toimintatapojen kehittäminen on 
mielenkiintoista ja antoisaa.

Tekesin joustavuus mahdollistaa Solitan 
oman systeemityömallin (Solita Steps) käy-
tön, joka puolestaan antaa mahdollisuuden 
soveltaa Scrumia sekä muita ketteriä me-
netelmiä tarkoituksenmukaisesti. Tekesin 
kanssa tehtävän yhteistyön toiminta-aja-
tuksena on, että ketteryyttä ei pidä tehdä 
ketteryyden vuoksi, vaan ketteryyden pitää 
palvella yhteistä tavoitetta eli muuttuvien 
tarpeiden hallintaa. Näin ollen kehitystyös-
sä ei ole itsetarkoitus tehdä puhdasta Scru-
mia vaan toimia mahdollisimman ketterästi 
niin, että sovitut työt tulee tehtyä tehok-
kaasti, laadukkaasti ja työnteosta nauttien.

Kehitystyön arkipäivä koostuu ylläpidos-
ta sekä uusien ominaisuuksien suunnittelus-
ta ja toteutuksesta. Kun ylläpidon ja uusien 
piirteiden kehittämistä tehdään rinnakkain, 
on ketteryys tarpeen. Ylläpidon korjaustar-
peet huomioidaan sprinttien suunnittelussa 
tekemällä sprintteihin ylläpitovaraus. Sen 
turvin tiedetään, että sekä kehityksen että 
ylläpidon työt ehditään tehdä ketterästi.

Ketteryyttä koetellaan, kun osa kehitys-
tiimistä on Helsingissä ja osa Tampereella. 
Tiimin tehtävät ja niiden eteneminen on 
ajantasaisena tehtävienhallintavälineessä 
ja joustavaa tiedonvaihtoa käydään päivit-
täin puhelimitse, videoneuvotteluilla sekä 
erilaisilla pikaviestimillä.

Tekesin priorisoima Release Backlog on 

Jatkuvan kehityksen malli

Suunni�elu Käy�ööno�oToteutus 1 Toteutus 2 Toteutus 3

Ohjaavat 
vaa�muksia

Suunniteltu
julkaisu

Määri�ävät 
vaa�muksia

Sisältää priorisoidut
vaa�mukset ja toteu�aa ne

Roadmapissa kehityksen päälinjat
Järjestelmäkotaiset 

muutospyynnöt

Testaus, katselmoin�, integroin�

Version kehitys sprinteissä

Kuva 1. Jatkuvan kehityksen malli.
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pohjana tiimissä tehtävälle työlle. Nykyi-
sessä toimintamallissa on versiopäivä so-
vittu etukäteen, joten ketterän toiminnan 
mahdollistamiseksi version lopullinen sisäl-
tö saattaa muuttua kehitystyön edetessä. 
Jotta asiakkaalle tärkeimmät toiminnot 
saadaan versiossa tuotettua, tehdään Re-
lease Backlogissa jatkuvaa priorisointia.

Nykytoimintamallin mukaisesti kunkin 
sprintin kulku noudattaa pääpiirteittäin 
Scrumia. Sprintin työt suunnitellaan Sprint 
Planningissä ja töiden etenemistä seura-
taan päivittäin pidettävissä Daily Scru-
meissa. Kunkin sprintin päätteeksi pidetään 
sprintin tulosten esittely asiakkaalle (Sprint 
Review) sekä pienimuotoinen Sprint Ret-
rospective, jonka tarkoituksena on proses-
sin jatkuva parantaminen - päämääränä 
kohti aina vain tehokkaampaa ja ketteräm-
pää toimintaa.

Ohjelmiston monimuotoisuuden ja laa-
dunvarmistuksen tehostamisen vuoksi on 
viimeisen sprintin jälkeen varattu lyhyet 
jaksot toimittajan järjestelmä- ja integ-
raatiotestaukselle sekä asiakkaan hyväk-
symistestaukselle. Jatkuvan oppimisen ta-
kaamiseksi pidetään kunkin version lopuksi 
retrospektiivi yhteistyössä Tekesin ja Soli-
tan kanssa, Solitan retro-tiimin fasilitaatto-
reiden ohjauksella.

Ketterän mallin 
hyödyt ja haasteet
Yksi ketterän toimintatavan haasteista on 
tilaaja-tuottajamallin käyttö. Scrum läh-
tee siitä, että Product Owner tekee tiivistä 
yhteistyötä kehitystiimin kanssa. Kun kehi-
tystiimi työskentelee enimmäkseen Solitan 
tiloissa, jatkuva kasvokkain tapahtuvaa 
kommunikointi puuttuu. Tilannetta pyritään 
paikkaamaan esim. etäneuvotteluvälinein.

Tekesillä yksi opeteltavista asioista on 
releasen sisällön jäädytys. Usein on suu-

ri kiusaus tunkea versioon liikaa asioita ja 
lisätä muutospyyntöjä matkan varrella ke-
hitystyön jo käynnistyttyä. Pois jätettävien 
ominaisuuksien priorisointi on vaikeaa. 

Ketterän toimintamallin käyttöönotto on 
toimintatapamuutos, joka ei tapahdu ilman 
jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. Aja-
tus kulkee usein edelleenkin perinteisessä 
vesiputousmallissa. Ketteryys ei ole auto-
maattista, vaikka ulkoisesti noudatettaisiin 
Scrumin tai jonkin muun ketterän mallin 
menettelytapoja ja sääntöjä.

Ketteryys on toimintatapa, johon on si-
touduttava täydestä sydämestä. Paikoin on 
tultava ulos omalta mukavuusalueelta, sillä 
ketteryyttä ei ole mahdollista saavuttaa, 
jos vanhaan malliin poimitaan vain kivalta 
tuntuvat Scrum-piirteet. Useassa roolissa 
höyryävien aktiivisten ihmisten aikataulut 
eivät aina kohtaa ketteryyden tarpeita. Pa-
lavereja on varattava etukäteen – ei voida 
toimia periaatteella ”just nyt tarvittais tie-
toa.”

Yhtenä ketterän kehityksen tavoitteena 
on jatkuva laadun parantaminen. Etene-
mällä iteratiivisesti on mahdollista tehdä 
tarvittavia korjausliikkeitä hyvissä ajoin. 
Tiimi saa jatkuvaa palautetta työstään ja 
pystyy näin kehittämään toimintaansa 
jatkuvalla syötöllä. Avoin kommunikaatio 
asiakkaan ja toimittajan välillä on tärkeää, 
ja molempien pitää käsitellä palaute raken-
tavasti. Loppupeleissä ketterä työnteko on 
hauskaa tiimityötä, jolloin työmotivaatio 
kasvaa ja tehokkuus lisääntyy (kuva 2).

Uskalletaanko soveltaa?
Tekesin ja Solitan yhteistyössä ensimmäiset 
ketterät askeleet on siis otettu Scrum-mal-
lin kanssa. Seuraavaksi tihennetään askelta 
ja jatketaan soveltamista. Matkan varrella 
on havaittu, että monimutkaiseen jatkuvan 
palvelun ja jatkokehityksen yhdistelmän 

hallintaan ei ole oikotietä eikä kirjasta na-
pattavaa yhtä oikeaa toimintatapaa. Ket-
teryys pitää ymmärtää laajemmin, koko 
toimintaa koskevana ajatusmallina, joka 
pitää olla sekä toimittajalla että asiakkaalla 
mielessä.

Scrum-mallin soveltaminen on vakava 
asia. Usein tuntuu, että olisi helpompaa 
mennä Scrum-kirjan selän taakse, mutta 
varsinkin monimutkaisessa ympäristössä 
parhaat tulokset saadaan aikaan sovel-
tamalla. Vanha tuttu sananlasku siitä, että 
kun on vasara kädessä, kaikki ongelmat 
näyttävät nauloilta, pitää paikkansa myös 
IT-maailmassa. Ehkä kuitenkin ketteryy-
destä pidetään kiinni, vaikka kaikkea muuta 
kriittisesti analysoidaankin.

Niinkin suositun mallin kuin Scrum sovel-
taminen omiin tarkoituksiin ei ole ihan yk-
sinkertainen juttu. Kuitenkin kun asiakas on 
rohkea, ja toimittaja pystyy selvittämään 
soveltamisen tarpeet ymmärrettävästi, 
päästään yhdessä hyvään lopputulokseen.

Seuraavaksi mietitään Kanbanin oppeja 
ja niiden mukaan ottamista. Ehkäpä ote-
taankin käyttöön Scrum-ban. Tarvitaanko 
ja missä laajuudessa, vai eikö tarvita? Se 
selviää vain soveltamalla, kokeilemalla ja 
yhdessä yrittämällä. Ja uskotaan jo etukä-
teen, kyllä siitä hyvä tulee!

Tekesin ja Solitan seuraavat 
ketterät askeleet
Ketterä kehittäminen vaatii jatkuvaa pe-
rehdytystä. Asiakkaalle ketteryys on paljon 
uudempi asia kuin toimittajalle, ja keskuste-
lua asian ympärillä tarvitaan. Onneksi kai-
kista asiakkaan asiantuntijoista ei tarvitse 
kouluttaa Scrumin tai muun mallin asian-
tuntijoita hetkessä. Riittää, että ajatusmalli 
muutetaan yhteiseksi, yhtä ketteräksi.

Työvälineissä on myös vielä tehtävää. 
Tekemistä tukisivat huomattavasti toimivat 
kollaboraatiovälineet ja kaikin tavoin tiimi-
työn tekoa tukevat muut välineet, jotka oli-
sivat tietoturvallisesti sekä toimittajan että 
asiakkaan käytössä. 

Yhteistyötä jatketaan samalla innolla ja 
hyvällä fi iliksellä kuin tähänkin saakka, työtä 
tehden ja jatkuvasti toimintatapoja kehit-
täen. Jossain siellä se todellinen ketteryys 
kuitenkin on.

Lähteet
ITIL on joukko IT-palvelunhallinnan 

parhaiden käytäntöjen suosituksia. 
Lisätietoja www.itil-offi  cialsite.com.

Scrum on erityisesti ketterään ohjelmisto-
projektien hallintaan kehitetty menetel-
mä. Lisätietoja www.scrumalliance.org.

Kanban on ketterän kehittämisen malli. 
Lisätietoja http://www.crisp.se/henrik.
kniberg/Kanban-vs-Scrum.pdf.

Scrum-ban on malli, joka perustuu 
Scrum- ja Kanban-menetelmiin. 
Lisätietoja http://leansoftwareenginee-
ring.com/ksse/scrum-ban/.

Ke�erän kehi�ämisen hyödyt ja 
haasteet

Haasteet

• Ke�eryyteen pitää sitoutua 
tosissaan

• Teknisissä muutoksissa 
läheinen käy�äjäyhteistyö jää 
helpos� laihaksi

• Kiireisten käy�äjien 
aikataulujen vuoksi �etoa ei 
aina saatavilla silloin kun sitä 
tarvi�aisiin

• Oikeiden menetelmien 
löytäminen ja soveltaminen 
vievät aikaa

Hyödyt

• Kehitys�imi saa jatkuvas� 
palaute�a työstään

• Toimitetuista ominaisuuksista 
tulee vähemmän 
muutospyyntöjä

• Työnteko hauskaa yhdessä 
tekemistä

• Jatkuvan ylläpito- ja tukityön 
integroin� uuden 
kehi�ämiseen helpompaa 
ke�eräs� kuin perinteisillä 
menetelmillä

Kuva 2. Hyödyt ja haasteet.
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Työkalut ja menetelmät

Teksti: Juuso Henriksson

Myyjä lupaa kaiken, asiakas 

haluaa halvalla hyvää ja no-

peasti ja projektitiimi taas 

vain mieluisia töitä tehtäväk-

seen. Tällaisessa välikädessä 

projektipäällikkö usein toimii 

apunaan tiukat budjetit, vielä 

tiukemmat aikataulut ja niukat 

mutta huonotuuliset resurssit. 

Pystyisikö tilannetta paranta-

maan jollain tavalla, parem-

milla projektisuhteilla kenties?



avainta

Lienee siis paikallaan pohtia, mikä 
oikein onkaan niin sanottu ”projekti-
suhde”?

Projektisuhteella voidaan tarkoittaa monia 
asioita, mutta mielestäni projektisuhteis-
sa on pohjimmiltaan kysymys projektin eri 
osapuolten ja sidosryhmien välisistä henki-
lösuhteista. Kuten muissakin suhteissa, hy-
vän projektisuhteen taustalla on luottamus 
sekä riittävä ja toimiva kommunikaatio.

Hyvillä projektisuhteilla on suora positii-
vinen vaikutus laatuun. On erittäin tärkeää 
tiedostaa, että projektien onnistumista ar-
vioidaan, ei pelkästään mitattavan arvon 
perusteella, vaan myös projektisuhteiden 
laadun ja toimivuuden perusteella. Toisin 
sanoen, hyväkin lopputulos projektissa voi 
jättää karvaan maun suuhun, jos projekti-
suhteet eivät ole kunnossa. Pitkäaikaisten 
tuottavien asiakkuuksien takana ovatkin 
usein hyvät projektisuhteet. Harvoin sa-
mojen ihmisten kanssa jaksetaan tehdä yh-
teistyötä kuukaudesta ja vuodesta toiseen, 
ellei homma toimisi myös suhdepuolella.

Keskity seuraaviin avainasioihin

1. Kommunikaatio
Puhu, keskustele ja kohtaa. Kaiken pe-
rustana on riittävä kommunikaatio. Soita, 
mailaa, chattaa, tekstitä ja ennen kaikkea 
tapaa ihmisiä myös kasvotusten. Muista 
dokumentoida se, mitä on kommunikoitu. 
Tutustu ihmisiin ja järjestä kommunikointia 
myös vapaammissa merkeissä projektin ul-
kopuolella.

2. Rehellisyys
Puhu totta, ole avoin ja luotettava. Nosta 
haasteet ja ongelmat rohkeasti heti esille. 
On parempi ratkoa ongelmat heti yhdessä 
kuin selitellä niitä yksin jälkikäteen. Fail early 
to succeed sooner!

3. Odotusten hallinta
Puhu samaa kieltä, selitä, näytä ja varmis-
ta. Tuo konkretia esille demojen ja protojen 
kautta mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Varmista, että termit ja käsitteet on ym-
märretty samalla tavalla. Luo yhteinen nä-
kemys. Älä oleta, kysy ja varmista.

4. Jatkuvuus
Älä maksimoi tätä hetkeä, vaan ideoi ja 
investoi myös tulevaan, luo asiakkuuksia. 
Jos raha on motivaattorisi, mieti haluatko 
paljon rahaa nyt, vai vielä enemmän myö-
hemmin.

5. Motivaatio
Pakko ei aina ole paras muusa. Eliminoi 
esteet, asetu toisen asemaan, ota ja anna 
vastuuta, ja mieti mikä eri osapuolia kuta-
kin motivoi. Ylläpidä motivaatiota riittävällä 
kommunikoinnilla. Mitä motivoituneempia 
projektissasi ollaan, sitä parempia ovat 
myös tulokset, piste.

6. Positiivisuus
Ole positiivinen ja kannustava. Hae voimaa 
onnistumisista ja muista, että ongelmat on 
tarkoitettu ratkaistaviksi. Pidä välillä haus-
kaa ja ota rennosti. Positiivisuus ruokkii luo-
vuutta. 

7. Jämäkkyys 
Ole jämäkkä, päättäväinen ja rohkea. 

Projektin osalliset arvioivat siis projektin 
onnistumista aina osittain oman ja pro-
jektiryhmän välisen suhteen luonteeseen 
ja laadun perusteella. On siis syytä pitää 
kirkkaana mielessä, että projektisuhteilla 
on suuri vaikutus projektin lopputuloksiin 
sekä tuleviin projekteihin samojen ihmisten 
kanssa. Projektien tekeminen on suhdetoi-
mintaa.

Tässä projektisuhteita on pohdittu lä-
hinnä projektipäällikön näkökulmasta. 
Asiakasprojekteissa projektipäällikkö toimii 
useissa erityyppisissä suhteissa. Tärkeim-
mät projektisuhteet muodostuvat asiak-
kaan tai toimittajan edustajan, omistajan, 
projektitiimin ja projektipäällikön välille, 
mutta samat periaatteet pätevät yhtälailla 
myös muihin projektisuhteisiin.

Mietin, omiin kokemuksiini pohjaten, 
mitkä olisivat projektisuhteissa tärkeimpiä 
asioita, joihin projekteissa ihmisten kanssa 
toimiessa tulisi kiinnittää erityishuomiota ja 
joiden pohjalle kannattaisi projektisuhteet 
rakentaa. Uskon, että kiinnittämällä huo-
miota tiettyihin keskeisiin seikkoihin, pro-
jektien tekeminen helpottuu ja tuloksetkin 
paranevat.

Projektin tulos = 
(Tuotettu arvo) x 

(Projektisuhteen laatu)
Juuso Henriksson
Projektipäällikkö, ICT-salkkuvastaava
AEL Oy
juuso.henriksson@ael.fi 

projektisuhteen
hallintaan
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Joskus projektista huomaa jo heti sen alkuvaiheessa, että tämä 

homma ei tule onnistumaan. Silti projektia ei keskeytetä ja lai-

teta ruotuun, vaikka se olisi alussa ihan mahdollista. Tuudit-

taudutaan siihen, että kyllä projekti alun jälkeen selkiytyy. Ei 

selkiydy! Tästä syystä olen kehittänyt menetelmän, jossa jär-

jestelmällisellä arvioinnilla voidaan selvittää, onko projektilla 

onnistumisen mahdollisuuksia ja miten näitä mahdollisuuksia 

voi parantaa.

Suurin osa projektinohjauksen koke-
muksestani tulee ohjelmisto- ja tie-
tojärjestelmäprojekteista. Siksi ei ole 

sattumaa, että tämä menetelmäni soveltuu 
erityisen hyvin juuri teknisten projektien ar-
viointiin. Menetelmä sinänsä ei ota kantaa 
siihen, millä alueella projekti on. Arviointi-
menetelmä on ihan omanlaisensa, vaikka 
pohjautuukin PMBOK-aineistoon, Sogetin 
TPI:iin ja SEI:n CMM-asteikkoon. Kuvaan 
tässä artikkelissa projektin onnistumisen 
edellytyksen arviointia, arvioinnin etene-
mistä ja kohteita.

Projektin onnistumisen arviointi sisäl-
tää alun orientaation, haastatteluvaiheen, 
analysoinnin ja tulosten käsittelyn (kuva 1). 
Arviointi suoritetaan käytettävissä olevan 
materiaalin ja haastattelujen perusteella. 
Alun orientaatiossa arvioija saa käyttöönsä 
projektiin liittyvää materiaalia, kuten ohjei-
ta ja taustatietoja. Alussa sovitaan myös 
projektin laajuuden mukainen määrä haas-
tatteluja. Arviointia varten pitää haastatella 
viidestä kymmeneen henkilöä, jotka yhdes-
sä edustavat projektin asianosaisia ja vii-
teryhmiä, kuten omistaja, projektipäällikkö, 
johtoryhmän edustaja, projektin jäsen sekä 
projektin lopputulosten hyödyntäjät.

Arviointiraportti
luokittelee onnistumisen
Haastattelujen ja materiaalin pohjalta 
edetään varsinaiseen analyysivaiheeseen, 
jonka tuotoksena syntyy raportti. Raport-
ti sisältää projektin luokituksen, keskeiset 
ongelmakohdat, havaitut hyvät käytännöt 
sekä muut havainnot. Arvioinnin lopuksi ra-
portti käydään läpi yhdessä projektipäälli-
kön ja projektin omistajan tai johtoryhmän 
kanssa ja sovitaan projektin muutoksista.

Projektit luokitellaan viisiportaiselle as-
teikolle (kuva 2) sen mukaan, kuinka toden-
näköisenä projektin onnistumista voidaan 
pitää tai toisaalta, kuinka paljon muutoksia 
tarvitaan, jotta projektilla olisi aidot edelly-
tyksen onnistua. 

Projektin 
onnistumisedellytysten 
arviointi
 Teksti: Mitro Kivinen

Työkalut ja menetelmät

Kuva 1. Projektin onnistumisedellytysten arvioinnin eteneminen.

Orientaatio

- Organisaatioon 
tutustuminen

- Taustamateriaaliin 
tutustuminen

- Kesto 2-5 päivää

Haastattelut

- 5-10 henkilöä
- Kaikki merkittävät 

sidosryhmät 
mukana

- Kesto 3-10 päivää

Analysointi

- Haastattelujen 
purkaminen

- Löydösten 
kirjaaminen

- Raportointi
- Kesto 3-5 päivää

Tulosten käsittely

- Loppuraportti 
käydään läpi 
työpajassa

- Havaitut löydökset 
priorisoidaan

- Korjaustoimet 
vastuutetaan ja 
aikataulutetaan

- Kesto 1/2 päivää
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Projektin onnistumismahdollisuuksien 
luokat ovat seuraavat: 

1. projektilla on erittäin hyvät mahdolli-
suudet onnistua – tarvitaan mahdol-
lisesti vain pieniä muutoksia,

2. projektilla on mahdollisuudet onnis-
tua - joitain muutoksia tarvitaan, 

3. projekti on haasteellinen - onnistumi-
nen vaatii olennaisia muutoksia pro-
jektiin, 

4. projektilla on suuria vaikeuksia - pro-
jekti pitää keskeyttää ja suunnitella 
uudelleen ja 

5. projekti on syytä lopettaa heti - ta-
voite on täysin epärealistinen, eikä 
sitä voi muutoksilla auttaa.

Arvioinnin löydökset konkretisoidaan 
toimintasuosituksiksi, jotka voidaan pri-
orisoida. Tyypillisesti osa muutoksista on 
helppo toteuttaa ja näin tapahtuukin, mutta 
osa vaatii enemmän työtä. Osa muutoksis-
ta kohdistuu projektin hallintamenettelyihin 
ja osa taas projektin tavoitteisiin ja niiden 
kirkastamiseen sekä tarvittavien resurssien 
uudelleen määrittelyyn. 

Hyvin usein alussa määritellyt tehtävät 
ja tarpeet ovat muuttuneet projektin aika-
na, mutta muutokset eivät ole vaikuttaneet 
tehtäviin ja tavoitteisiin ohjaustasolla. Siksi 
myös muutoshallinta on keskeinen osa on-
nistumisen edellytysten arviointia.

Projekti arvioidaan
tavoitteista tuloksiin
Projektin onnistumisen edellytysten arvi-
ointi etenee järjestelmällisesti (kuva 3) siten, 
että ensin käsitellään projektin tavoitteet ja 
sitten niistä johdettavat tehtävät ja tehtä-
väkokonaisuudet. Tehtävien osituksen ar-
viointi antaa pohjaa tarkastella resursseja, 
niiden laatua ja riittävyyttä. Näiden jälkeen 
onnistumiseen vaikuttavat projektin johta-
miskäytännöt mukaan lukien työnohjaus, 
seuranta ja raportointi. Projektin tuotosten 
laadunvarmistus on viimeinen varsinainen 
arviointikohde. Sen jälkeen voidaan nostaa 
esiin muita onnistumiseen vaikuttavia teki-
jöitä, kuten projektin henki.

Projekti on käynnistetty jotain tavoitet-
ta varten. Tavoitteen selkeys ja kirkkaus on 

onnistumisen ratkaisevin edellytys. Koko 
projektiryhmän, samoin kuin kaikkien sidos-
ryhmienkin, on syytä ymmärtää, miksi pro-
jekti on perustettu ja mitä projektilla tavoi-
tellaan. Samalla arvioidaan myös projektin 
suunnitteluun ja läpivientiin vaikuttavia 
reunaehtoja ja riippuvuuksia. Näillä kaikilla 
on vaikutusta siihen, kuinka projektin si-
dosryhmät kokevat projektin onnistumisen. 
Mitään muuta vasten ei projektin onnistu-
mista voi peilata. 

Projektin tavoitteiden laajuutta arvioita-
essa pitää tutkia tavoitteiden realistisuut-
ta muun muassa projektin koon ja keston 
osalta. Projektin muutoshallinta on myös 
tärkeä osa tavoitteen arvioinnissa; kuinka 
muuttuvat tavoitteet vaikuttavat projektin 
koettuun onnistumiseen.

Toimiiko projektiprosessi
Projekti suunnitellaan tavoite mielessä ja 
projektin vaatimat työt palastellaan osiin. 
Seuraava arviointikohde on työn osittami-
nen, siihen liittyvät käytännöt ja ohjeet sekä 
työmäärien ja keston arviointi. Monissa or-
ganisaatioissa on kirjattu projektiprosessi 
eri vaiheineen ja päätäntäpisteineen sekä 
niihin liittyvät tarkistuslistat. Näiden käy-
täntöjen toimivuutta arvioidaan tarkoituk-
senmukaisuuden ja noudattamisen tark-
kuuden näkökulmasta. 

Toisaalta projekti voi onnistua vallan 
mainiosti ilman annettua projektiprosessia. 
Tällöin painopiste siirtyy projektipäällikön 
kykyyn tuottaa selkeä etenemissuunnitel-
ma. Etenemissuunnitelman arviointi vaatii 
harjaannusta ja hyvää silmää sekä tilanne-
tajua.

Projekti voidaan viedä läpi myös itera-
tiivisena ja inkrementaalisena kehityspro-
jektina, jolloin prosessi ei seuraa lineaarista 
tarkastuspisteiden joukkoa. Tällöin työn 
suunnitteluperiaatteiden arviointi pitää 
tehdä eri perusteilla. Painopisteeksi nousee 
projektiryhmän kyky johtaa sopivan kokoi-
sia tehtäviä projektille esitetyistä tarpeista 
sekä tarpeiden esittäjien kyky ilmaista tar-
peiden välisiä prioriteetteja. Ketterissä pro-
jekteissa pitää erityisesti tarkastella myös 
kokonaisnäkökulman vaikutusta eri toteu-
tuskierrosten sisältöihin.

Projektin palastelua pitää verrata myös 
tavoiteltavaan kokonaisuuteen: kuinka loo-
gisia eri projektin kokonaisuudet ovat, onko 
kaikki liittymät muihin projekteihin huomioi-
tu ja hallussa, ovatko kokonaisuudet sopi-
van kokoisia ja kokonaisuus tasapainossa. 
Varsinkin tietojärjestelmäprojekteissa liitty-
mät muihin järjestelmiin aiheuttavat suuren 
osan projektin viivästyksistä ja laatuongel-
mista. Integrointi vaatii yllättäen enemmän 
työtä kuin kukaan on osannut ennalta ar-
vioida. 

Tarvitaan kunnon työkalut
ja osaavaa väkeä
Kolmantena arviointikohteena ovat projek-
tin resurssit. Projektin resurssit voivat olla 
aineellisia, kuten työkalua, tiloja ja tieto-
teknisiä ympäristöjä sekä henkilöresursse-

Kuva 2. Projektien luokittelu onnistumistasojen mukaisesti.

Kuva 3. Arvioinnin kohdealueet ja niiden sisältö.

Projektin tavoite

Projektin tarkoitus

Projektin työn suunnittelu

Projektin resurssit

Projektin johtaminen

Tuotosten laatu

Projektin reunaehdot Projektin liittymät

Projektin toteutusprosessi Työmäärän ja keston arviot Projektin ositus tehtäviin

Projektin jäsenet Projektin muut resurssit Toiminta-edellytykset

Projektin johtoryhmä Projektipäällikkö Tehtävien työksiannot

Riskien hallinta Muutosten hallinta Etenemisen seuranta ja 
raportointi

Laadunvarmistus Dokumentit Katselmoinnit

1. Projektilla hyvät onnistumisen edellytykset

2. Kehitä projektin ohjauskäytäntöjä

3. Muuta projektin sisältöä ja ohjauskäytäntöjä

4. Keskeytä projekti ja suunnittele se uudelleen!

5. Lopeta projekti heti!
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ja. Fyysisten resurssien osalta arvioidaan 
niiden määrää ja riittävyyttä, henkilö-
resurssien osalta määrän lisäksi roolitusta, 
osaamista ja sitoutumista. Resursseja pitää 
arvioida tavoitteen mukaan määriteltyjen 
tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien kaut-
ta. Mitä tarvitaan, jotta määritellyt tehtävät 
saadaan tehtyä? Kuinka paljon työtä ja mil-
laista osaamista tarvitaan?

Jos projektilla ei ole riittävästi työvoimaa, 
se ei voi toteutua annetussa aikataulussa 
tavoitteen mukaisena. Samoin projektin 
onnistuminen on epätodennäköistä, jos sen 
jäsenet ovat kiinni projektissa vain nimelli-
sesti ja tekevät samanaikaisesti useita mui-
ta projekteja tai eivät pääse irti normaalista 
linjatyöstään.

Projektiryhmä tarvitsee koulutusta pro-
jektin kohteesta, työtavoista ja menetel-
mistä. Hyvin usein projektissa on tarkoituk-
sena tehdä muutoksia myös organisaation 
vallitseviin toimintatapoihin. Näin projekti-
ryhmä tarvitsee koulutusta myös tulevista 
toimintatavoista. Samoin erilaiset tekniset 
asiat voivat vaatia kouluttamista. Erityisesti 
tietojärjestelmä- ja ohjelmistoprojekteissa 
pätee nyrkkisääntö, jonka mukaan yhdes-
sä projektissa voidaan hallita vain yksi uusi 
asia, oli se sitten uusi ohjelmointikieli, kehi-
tysalusta tai vaikka työn kohde.

On myös varmistuttava siitä, että projek-
tilla on käytössään riittävät hallintatyökalut 
ja tilat. Nykyään lähes jokaisessa organi-
saatiossa on jonkinlaiset sisäiset projekti-
työalueet intranetissä. Projektilla pitää olla 
toimivat postituslistat sekä riittävästi ko-
koushuoneita ja projektiryhmän työtiloja. 
Nämä asiat ovat kovasti riippuvaisia pro-
jektin tyypistä ja kestosta. Tiloilla pyritään 

myös vaikuttamaan projektin hallittavuu-
teen ja työtehoon. Erityisesti ohjelmisto- 
ja tietojärjestelmäprojekteissa tarvitaan 
useita kehitys- ja testauslaitteistoja. Yksi 
suurimmista hankaluuksien aiheuttajista on 
liian vähäinen testausympäristöjen määrä. 
Siksi laitteistoympäristöjen hallinta on yksi 
resurssitarkastelun kohteista. Pitäähän 
työn tekijöillä olla kunnon työkalut!

Onko vika johdossa?
Projektin ohjaamiseen vaikuttaa erityisen 
paljon projektin johto- tai ohjausryhmän 
toiminta. Projektin asiakkaiden tulee olla 
edustettuna ohjausryhmässä siten, että 
kaikki lopputuloksen onnistumisen kan-
nalta tärkeät ryhmät on katettu. Projektin 
omistajan tulee toimia tilaajana, joka aset-
taa ohjaus- ja läpinäkyvyysvaatimuksensa 
projektipäällikölle. Haastattelujen avulla 
arvioidaan, kuinka sitoutuneita ohjausryh-
män jäsenet ovat projektiin ja voivatko he 
aidosti vaikuttaa projektin kannalta ratkai-
sevien resurssien saatavuuteen. Projektin 
lopputulosten hyödyntämisen kannalta 
ohjausryhmän kokoonpano on merkityk-
sellinen. 

Projektin ohjausryhmä osallistuu pro-
jektin hallintaan tyypillisesti projektin tar-
kastuspisteisiin sidotuilla kokouksilla. Pro-
jektityön ollessa kiivaimmillaan erityisesti 
tarkistuspisteiden kriteereissä oikaistaan 
vetoamalla usein kokousten järjestelyvai-
keuksiin. Joskus oikaisu on terveellistäkin, 
mutta yleensä oikaisu johtaa projektinhal-
linnan ylimääräisiin kiemuroihin. Projekti-
päällikön ja ohjausryhmän välisen työs-
kentelyn tulee olla luonnollista myös 
ohjausryhmän kokousten välillä.

Projektipäällikön kyvykkyyksien pitää 
heijastella projektissa vaadittavia piirteitä. 
Kokemattomampikin päällikkö voi onnistua, 
jos ohjausryhmä tukee häntä riittävästi ja 
projekteille on annettavissa selkeät suun-
nittelu- ja hallintamenetelmät. Jos nämä 
pitää luoda itse, projektipäällikön on oltava 
kokenut ja kyvykäs myös tältä osin. Projek-
tipäällikön on vastattava projektin muutos- 
ja riskienhallinnasta sekä pidettävä huolta 
siitä, että projektin muuttuvat tavoitteet 
tulevat huomioiduiksi käytännön työssä.

Projektiryhmän ohjaamisessa on paino 
niissä tavoissa, joilla projektipäällikkö saa 
ihmiset tekemään tarvittavia asioita. Pro-
jektipäällikön ohjaustyylin on oltava so-
pusoinnussa koko organisaatioon nähden. 
Projektin jäsenten motivaatio ja tehokkuus 
kulkevat käsi kädessä. Siksi työksiantoihin 
ja työtehtävien seurantaan pitää kiinnit-
tää huomiota. Varsinkin ketterissä kehitys-
menetelmissä projektipäällikkö korvataan 
usein erityisellä scrum masterilla, jonka 
tehtävänä on poistaa esteitä projektiryh-
mäläisten työn edestä. 

Mitataanko etenemistä,
ennustetaanko riskit
Projektin ohjauksessa pitää kiinnittää huo-
miota projektin seurantaan ja tulosten 
viestintään. Sidosryhmät on pidettävä tie-
toisina projektin etenemisestä ja erityisesti 
etenemiseen vaikuttavista muutoksista. 
Projektin raportoinnin tulee antaa tarkka ja 
riittävä kuva projektin tilanteesta suhtees-
sa suunniteltuun ja tavoiteltuun tulokseen. 
Tästä syystä projektin työtä on mitattava. 
Mittareiden määrään ja laajuuteen vaikut-
taa organisaatiossa olevan mittaamiskult-
tuurin kypsyys. 

Projektia ei voi kuitenkaan ohjata pelkin 
mittarein, vaan projektissa on myös ennus-
tettava tulevaa. Siitä syystä projektiin koh-
distuvat riskit pitää kirjata ja hallita. Riskien 
välttämisellä säästetään aikaa ja hallinta-
työtä, mutta toisaalta riskien välttämisen 
suunnittelu ja seuranta kuormittavat pro-
jektinjohtoa.

Maantieteellisesti hajautetut ja use-
an organisaation väliset projektit vaativat 
erityishuomiota. Arvioinnissa pitää tutkia 
muun muassa kuinka eri aikavyöhykkeiden 
välinen ongelmatiikka on hoidettu ja kuinka 
kulttuurierot hallitaan. Mitä enemmän pro-
jekti on hajallaan, sitä enemmän sen hallin-
taan pitää satsata. 

Virtuaalisen projektiryhmän hallinta 
poikkeaa fyysisen ryhmän hallinnasta mo-
nin tavoin. Monen toimittajan projekteissa 
yhtenä tarkastelukohteena ovat projekti-
työhön vaikuttavat sopimukset ja erityisesti 
niissä mainitut kannustimet ja sanktiot. Ha-
jautettu projekti vaatii myös omanlaisensa 
kokous- ja raportointimenettelyt. Pääpaino 
on eri toimijoiden odotusten ja oletusten 
kommunikoinnissa ja hallitsemisessa.

Laatua pitää tehdä koko ajan
Onnistumisen edellytyksiä arvioitaessa vii-
meisenä tarkastelukohteena on tuotoksen 

Suurinta osaa projekteista voidaan auttaa ja 
näin niiden onnistumisen todennäköisyyttä 
voidaan lisätä.
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Tietotekniikan liitto ry, TTL, on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-
alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta 
yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön 
jäseninä on 16.000 alan ammattilaista ja yli 500 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä 
käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. Yhteisön tavoitteena on jäsenistön 
ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen

TTL:n ja sen jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja ovat verkostoituminen 
osaamisyhteisöissä sekä koulutus- ja tiedotustoiminta. Niiden avulla tarjotaan 
jäsenkunnalle ajankohtaista tietoa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityk-
sestä. Yhdistysten suositut tapahtumat tarjoavat hyviä tilaisuuksia keskinäiseen 
vuorovaikutukseen, tietojen ja kokemusten vaihtoon sekä yhteyksien luomiseen.



laatu ja laadunvarmistuksen menetelmät. 
Erityisesti tietojärjestelmä- ja ohjelmisto-
projekteissa pätee totuus, jonka mukaan 
testaus ei tuota laatua, vaan ainoastaan 
mittaa sitä. Laatua pitää tehdä koko ajan. 

Arvioinnissa tarkastellaan tarkastuslisto-
jen käyttöä, katselmointikäytäntöjä ja sitä, 
kuka saa hyväksyä mitäkin tuotoksia ja mil-
lä perusteilla. Erityinen paino on siinä, että 
laaduntarkkailua tapahtuu sopivasti koko 
projektin ajan. Kaikkein kalleimmat laatu-
ongelmat syntyvät projektin alkuvaiheissa 
riippumatta projektin toteutusprosessista. 

Laatupoikkeamien käsittely on osa me-
nestyksekkään projektin hallintaa. Pro-
jektissa tuotetaan yleensä mittava määrä 
erilaista dokumentaatiota. Näiden hallinta 
on yksi lopputuloksen laadun osa-alueista, 
vaikka dokumenttien laadun vaikutus har-
voin kohdistuu projektin ajalle. Hyvin tyy-
pillistä on se, että projektissa olisi pitänyt 
tuottaa ylläpidossa ja jatkokehittämisessä 
tarvittavia dokumentteja, joiden puutteet 
havaitaan vasta projektin päätyttyä.

Projektin arvioinnin aikana voi nousta 
esiin piileviä ongelmia. Tällaisia voivat olla 
erilaiset projekti- ja organisaatiokulttuu-
riin liittyvät ongelmat tai vaikka projektin 

lopputuloksen hyödyntämiseen liittyvät 
epäjatkuvuuskohdat. Erityisesti tuoteke-
hitysprojekteissa keskitytään paljon itse 
tuotteen kehittämiseen, mutta organisaa-
tion kyky tuottaa kehitettyä tuotetta voi 
kuulua aivan eri projektille tai linjatyöhön. 
Muiden projektien riippuvuudet arvioita-
vasta projektista kuuluvat niin ikään har-
maalle vyöhykkeelle.

Arvioinnin jälkeen 
projekteja voidaan auttaa
Projektiarviointi nostaa esiin tehokkaan 
projektitoiminnan edessä olevia ongelmia 
ja haasteita. Suurinta osaa projekteista 
voidaan auttaa ja näin niiden onnistumisen 
todennäköisyyttä voidaan lisätä. Esiinnous-
seet parannusehdotukset priorisoidaan ja 
vastuutetaan siten, että toiminnan paran-
tamiseksi aiotut toimet edistävät projektia, 
eivätkä itse häiritse sitä. Projektitoiminnan 
muutokset voidaan osaltaan tehdä orga-
nisaatiossa itse ja toisaalta osa muutoksia 
voi vaatia organisaation valmennusta. 

Projektin onnistumista voidaan arvioida 
myös määräajoin. Tällöin projektitoimin-
nan kehittämisestä tehdään ohjelma, jossa 
kunkin vaiheen tilanne arvioidaan tässä ar-

tikkelissa esitetyllä tavalla. Arviointikertojen 
välille asetetaan kehitystavoitteita, joiden 
toteutumista tutkitaan seuraavassa arvi-
oinnissa. Jokainen arviointi tuottaa selkeän 
näkemyksen siitä, kuinka hyvät kyvykkyydet 
organisaatiolla on onnistua käsillä olevassa 
projektissa.

Mitro Kivinen on Tietotekniikan Liitto Ry:n 
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. 
Hän on ohjelmistoalan ammattijohtaja ja 
toimii omistamassaan Alter Chief Oy:ssä 
projekti- ja kehitysvalmentajana.
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Työkalut ja menetelmät

 Teksti: Riina Keurulainen

Testaatko – vai hallitsetko 
projektin laatua?
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Projektin laadunhallinta PMBOKin mukaan

Laatustrategia
- Laadunhallintasuunnitelma
- Laatumittarit
- Tarkistuslistat
- Prosessin jatkuva parantaminen
- Projektidokumentaation ylläpito

Laadun valvonta
- Testaus ja tarkastukset
- Tilastolliset menetelmät
- Tulosten raportointi
- Muutosten validointi

Ennaltaehkäisevä laadunvarmistus
- Laadun valvonnan suunnittelu
- Laadun auditointi
- Prosessianalyysi
- Muutoshallinta

(Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge)

IT-projekteissa testataan, mutta yhtenäiset laatukäytännöt ja 

suunnitelmallisuus puuttuvat. Kokonaisvaltaisella laadunhallin-

nalla saataisiin enemmän näkyvyyttä projektin tilaan ja tietoa 

päätöksentekoon.

Testauksen ja laadunvarmistuksen 
merkitystä IT-projekteissa on alettu 
ymmärtää, tuore kartoitus paljastaa. 

Laatuun panostaminen nostaa päätään, ja 
projektien tavoitteissa on toimiva ja ylläpi-
dettävä järjestelmä. Testaukseen onkin jo 
monessa projektissa ammattimaisia resurs-
seja ja siihen panostetaan. Kokonaisuuden 
hallinnassa on kuitenkin vielä kehitettävää.

Laatukustannusten 
muodostuminen
American Society of Quality jaottelee laa-
tukustannukset neljään kategoriaan: 

1. kehityksen aikaiset virhekustannuk-
set, 

2. projektin jälkeiset virhekustannukset, 
3. laadunvalvontakustannukset ja 
4. ennaltaehkäisevät laadunvarmistus-

kustannukset. 
Kokonaiskustannukset saa kuriin kas-

vattamalla ennaltaehkäiseviä kustannuksia 
sen verran, että virhekustannukset saa-
daan alas ja laadunvalvontakustannukset 
minimiin.

Kartoitus laadunvarmistuksen 
panoksista tänään
Kartoitus laadunvarmistuksen panoksista 
tehtiin loppuvuodesta 2010 haastattele-
malla useita Qentinelin asiantuntijoita, jot-
ka työskentelevät asiakkaiden IT-projek-
teissa laadunvarmistustehtävissä. Qentinel 
on ohjelmistojen laatuun keskittynyt yritys, 
joka testaa, mittaa ja parantaa asiakkai-
densa tietojärjestelmien, toteutusprojek-
tien ja liiketoimintaprosessien laatua.

Kartoituksen mukaan laadunvarmistuk-
sen osuus IT-projekteissa on keskimäärin 
noin kaksikymmentä prosenttia kokonais-
panostuksista. 

Vaihtelevuutta on kuitenkin siinä, mitä 
kaikkea se kattaa. Pienempikin panostus 
voi olla tuottoisaa, jos testauksen lisäksi 
panostetaan esimerkiksi projektin suunnit-
teluun, vaatimusmäärittelyyn, katselmoin-
teihin ja testauksen kehitystyöhön. Henkilö-
resurssien lisäksi 88 prosenttia projekteista 
oli panostanut työkaluhankintoihin, 37,5 
prosenttia koulutukseen ja 25 prosenttia 
prosessien kehittämiseen. 

”Laadunvarmistustoimet tulisi saa-
da mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
hankkeeseen mukaan”, haastateltu Qenti-
nelin laatukonsultti korostaa. ”Kun panos-
tetaan projektin valmistelu- ja suunnitte-
luvaiheessa laadunvarmistukseen, se poikii 
moninkertaisen hyödyn: suunnitellaan hy-
vin, määritellään vaatimukset hyvin ja pide-
tään niitä yllä”, toinen asiantuntija jatkaa.

Oikeilla raiteilla ollaan
Qentinel Oy:n myyntijohtaja Marjo Sjöberg 
pohtii laadunvarmistustyön kehittymistä 
vuodesta 2002, kun Qentinel perustettiin. 
”Asiantuntija on nykyään useimmiten mu-
kana tekemässä laadunvarmistusta, enää 
ei tehdä asioita vasemmalla kädellä”, hän 
kertoo. Viime vuosien aikana testauksen 
merkitys on kasvanut.

Myös kartoituksessa nousi esiin IT-pro-
jektien halu kehittää laatua ja panostaa 
siihen. Testaustyöhön satsataan puoles-
sa projekteista. Neljäsosassa projekteista 
laadunvarmistus ja testaus on huomioitu jo 
aikaisessa vaiheessa esimerkiksi resurssien 
suunnittelussa tai vaatimusmäärittelyssä.

Qentinel Oy:n asiakkuusvastaava Kari 
Virtanen havainnoi: ”Projektityön kehittä-
minen on nousussa IT-projekteissa. Sa-
massa yhteydessä on hyvä tuoda laadun-
varmistusasiat osaksi projektityötä.” 

Miten toimia entistä paremmin?
Hyödyllisimmäksi ja tuottavimmaksi kehi-
tyskohteeksi tutkimuksessa nousivat pro-
jektinhallinnalliset asiat. Parannusta kai-
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Laadunvarmistuksen panokset tänään

Mitkä asiat estävät paremman toiminnan:
- Johtaminen (päätöksenteko, vastuut, sitoutu-

minen): 63 %
- Ymmärrys laadusta ja sen varmistamisesta koko 

yrityksessä: 38 %
- Yrityskulttuuri ja vanhat toimintamallit: 13 %
- Järjestelmien monimutkaisuus: 13 %
- Kokonaisuuden hallinta ei toimi: 13 %
- Vaatimukset epämääräisiä: 13 %

Mitkä olisivat hyödyllisimmät kehityskohteet:
- Projektin hallinta ja johtaminen: 50 %
- Käytäntöjen kehittäminen: 38 %
- Suunnittelu ja vaatimusmäärittely: 38 %
- Johdon sitoutuminen ja päätöksenteko: 25 %
- Työkalut: 13 %

vattiin esimerkiksi työmääräarviointeihin, 
aikataulutukseen ja projektin johtamiseen. 

Lisäksi tulisi huomioida ohjeet, prosessit, 
seuranta ja raportointi päätöksentekoon, 
jotta riskit aikataulumuutoksille ja kulujen 
kasvamiselle minimoituisivat. ”Testauksen 
yksi tehtävä on tuottaa ajantasaista tietoa 
ja auttaa päätöksenteossa”, yksi haasta-
telluista asiantuntijoista selventää.

Myös johdon sitoutumista peräänkuu-
lutettiin. ”Eivät työkalut ratkaise ongelmia, 
viestin on tultava ylhäältäpäin. Tarvitaan 
prosesseja, miten toimitaan”, projektiasi-
antuntija pohtii. Kari Virtanen jatkaa: ”Ko-
konaisuus kannattaisi huomioida myös 
projektityössä. Laatusuunnittelun ja laa-
dunvarmistusstrategian avulla saadaan 
yhtenäinen ohjeisto ja yhtenäiset laatukri-
teerit, jolloin projektit voivat toimia samalla 
tavalla toteutuksen eteen ja kokonaislaatu 
paranee.”

Suurimpina esteinä paremmalle toi-
minnalle Qentinelin asiantuntijat näkivät 
johtamisongelmat sekä sen, ettei laadun-
varmistustyön merkitystä aina ymmärretä. 
Päätöksentekoon kaivataan jämäkkyyttä, 
vastuisiin selkeyttä, mutta ennen kaikkea 
johdolta sitoutumista laatuun. 

”Asiakkailla ei ole aina vastuuhenkilöä 
laadunvarmistuksessa. Vaikka testauksen 
ulkoistaisi, pitää asiakkaalla olla aikaa si-
toutua asiaan”, Marjo Sjöberg ohjeistaa.

Miksi laatuun pitäisi panostaa?
Project Management Instituten PMBOKin 
(Project Management Body of Knowledge) 
mukaan modernilla laadun hallinnalla, jossa 
painotetaan ennaltaehkäiseviä toimia, tu-
etaan projektinhallintaa. Kummassakin on 
onnistumisen kannalta tärkeää asiakkaan 
odotusten saavuttaminen, ennaltaehkäi-
sevät toimet, toiminnan jatkuva paranta-
minen ja johdon sitoutuminen. 

”Kannattaisi laatia yhtenäinen laatustra-
tegia, jos vuodessa on meneillään useita 
kymmeniä projekteja, joissa kaikissa on eri 
toimittajat ja tehdään erikseen määrittelyt. 
Se säästäisi aikaa ja lopputulos olisi yhte-
näisempi”, Kari Virtanen pohtii. ”Integraa-
tiot vielä monimutkaistavat asiaa. Jos laa-
tutasot ovat eri järjestelmissä erilaiset, on 
kokonaisuuden laatu yhtä kuin sen heikoin 
lenkki.”

Lähdeluettelo
Project Management Institute, 

A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge 2008. USA. ISBN: 
978-1-933890-51-7

Westcott, Russell T. (American Society 
of Quality), The Certifi ed Manager of 
Quality / Organizational Excellence 
Handbook 2006. USA. ISBN: 978-0-
87389-678-8

Riina Keurulainen
Tradenomi, HSO
Toimistopäällikkö 
Qentinel Oy

Miten laadunvarmistukseen panostetaan:
- Kaikissa projekteissa henkilöresursseja, 1 – 30 % 

koko projektin resursseista
- Työkaluhankintoja 88 %:ssa projekteista
- Koulutusta 37,5 %:ssa projekteista
- Prosessien ja mittareiden kehittämistä 25 %:ssa 

projekteista

Kiitettävimmät asiat laadunvarmistuksessa 
IT-projekteissa:

- Laadunvarmistuksen merkitys ymmärretään ja 
halutaan panostaa: 50 % 

- Testaustyöhön satsataan: 50 %
- Suunnitteluvaiheessa mukana: 25 %
- Käytäntöjä kehitetään: 25 %

Kartoitus tehtiin marraskuussa 2010 haastattelemalla Qentinelin IT-projekteissa 
työskenteleviä laadunvarmistuksen asiantuntijoita.



Riskienhallinta on ollut yksi rakennushankkeiden heikoimmin 

hallituista osa-alueista Suomessa. Projektinjohtorakentamisen 

riskienhallinta tuotiin kerralla uudelle tasolle, kun hankkeisiin 

räätälöitiin menettelytavat ja työkalupakki korkeakoulun ja yri-

tysten ryhmähankkeessa.

Työkalupakki projektinjohto-
toteutuksen riskienhallintaan

Työkalut ja menetelmät

Projektiriskien hallinnan parhaita 
käytäntöjä etsitään ja muotoillaan 
parhaillaan niin akateemisin kuin 

projektitoimijoiden voimin. Rakennusalalla 
parhaat käytännöt ja laatuvaatimukset on 
koottu koko alan käyttöön hyvää raken-
tamis- ja rakennuttamistapaa osoittavak-
si normistoksi, RT-kortistoksi. Moni näistä 
menettelyistä on syntynyt korkeakoulun 
ja alan yritysten yhteistyönä. Uudemmat 
toteutusmuodot, kuten projektinjohto(pj)-
rakentaminen, on jo huomioitu kortistossa, 
mutta riskienhallintaan ei toistaiseksi ole 
ohjeita. Monessa rakennusprojektissa jär-
jestelmällinen riskienhallinta onkin jäänyt 
muilta kiireiltä hoitamatta tai kokonaan 
käynnistämättä. 

Pj-hankkeen menestyksekäs läpivienti 
perustuu lukuisien toimijoiden asiantunte-

ISS Proko Oy, Turun Juva Oy (A insinöörit), 
SWECO PM Oy, Rautkylä konsultointi Oy ja 
Kj-Case Oy, Lemminkäinen Talo Oy, Pöyry 
CM Oy, Indepro Oy ja Rakennuttajatoimisto 
HTJ Oy. Lisäksi projektiin vaikuttivat asun-
to-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI 
ry ja rahoittajana TEKES. Syntyi tutkimus-
projekti Riskienhallinnan kehittäminen pro-
jektinjohtohankkeissa (PjRi), jonka raportti 
ilmestyy pian Rakennustieto RT:n julkaise-
mana. Projektin tutkijoina toimivat tutki-
musjohtajan lisäksi Lauri Palojärvi, Tuomo 
Göös, Jyrki Keinänen, Liisa Lehtiranta, Hen-
rik Honkaniemi, Lauri Järvinen, Toni-Matti 
Savolainen ja Matti Sivunen.

Syksyllä 2010, kun tutkimustulokset jul-
kaistiin, useat mukana olleet yritykset olivat 
jo vauhdilla soveltamassa työkalupakkia 
hankkeissaan tutkijoiden tuella. Jatkossa 
tulokset viedään osaksi perusopetusta, 
yrityksille tarjottavaa koulutusta ja uusia 
tutkimus- ja kehitysprojekteja. RT-kortin 
valmistelu projektinjohtohankkeiden ris-
kienhallintamenettelystä on nyt käynnis-
tetty tutkimuksen pohjalta.

Projektinjohtohankkeiden 
riskienhallinnan puutteet
Tutkimusprojektin pohjaksi tehdystä asi-
antuntijakyselystä selvisi, että vain noin 
puolet pj-hankkeiden toimijoista ylläpitää 
systemaattista riskienhallintamenettelyä 
hankkeen aikana. Työsarkaa on siis eri-
tyisesti riskienhallintakäytäntöjen hyödyn 

 Teksti: Liisa Lehtiranta, Juhani Kiiras

muksen ja yhteistyön koordinointiin sekä 
jatkuvaan muutoksenhallintaan hankkeen 
aikana täydentyvistä suunnitelmista joh-
tuen. Pj-sopimuksissa palvelun sisältö ja 
lopputulos eivät ole selkeitä sopimusta sol-
mittaessa. Siksi riskienhallinta on luonnol-
linen ja välttämätön osa pj-projektin koko 
elinkaarta; sopimusjärjestelyjä, kumppani-
en valintaa ja pj-palvelua.

Aalto-yliopiston rakentamistalouden 
professori Juhani Kiiras kokosi vuoden 
2009 aikana pj-rakentamisen keskeisiä 
tahoja yhteen tavoitteenaan määrittää ti-
laajia varten riskienhallinnan vaatimukset 
ja kehittää palveluyrityksille riskienhallin-
nan palvelutuote vastaamaan näitä vaati-
muksia. Tilaajan puolelta mukaan lähtivät 
Senaatti-kiinteistöt ja Liikenneviraston 
Rataosasto. Pj-palveluntarjoajaa edustivat 
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perustelemisessa, käytännön työkalujen 
kehittämisessä ja riskienhallintamenettelyn 
sulauttamisessa osaksi jokapäiväistä pro-
jektoimintaa. Sisältöpuolella projektiam-
mattilaiset toivoivat tutkimuksen ottavan 
kantaa erityisesti riskien tunnistamiseen ja 
vastatoimien kehittämiseen. Näistä tun-
tuu olevan pulaa myös olemassa olevassa 
kirjallisuudessa, jonka painopisteet ovat 
riskien arviointi- ja luokittelumenetelmis-
sä. Projekteissa on kiinnostusta hankkeen 
riskipitoisuuden arviointia kohtaan. Tilaa-
jilta toivottiin aktiivisuutta riskienhallin-
takäytäntöjen käynnistämisessä ja niihin 
osallistumisessa. Projektiyhteistyön onnis-
tuminen kaikilta osin, tilaaja ja suunnittelijat 
mukaanlukien, vaikuttaa myös riskienhal-
linnan onnistumiseen ja siten projektin ta-
voitteiden toteutumiseen. 

Case-tutkimuksen perusteella kohteiden 
onnistumiseen vaikutti pikemminkin avain-
henkilöstön osaaminen ja systemaattisen 
riskienhallintamenettelyn käyttö kuin hank-
keen riskipitoisuus. Kaikkien tietotaito tulisi 
saada käyttöön riskien kartoittamiseksi ja 
hallitsemiseksi. Erityistä tarkkaavaisuutta 
vaativat tyypilliset erimielisyyksiä ja epäon-
nistumisia aiheuttavat tekijät; yhteistoimin-
ta, rakennussuunnitelmien keskeneräisyys, 
hankintojen pilkkominen ja sopimuspuut-
teet. 

Riskityökalut osana 
projektitoimintaa
Rakennusalan riskienhallinnan perinteistä 
menettelyä on tässä kehityshankkeessa 
täydennetty edellyttämällä hankkeelle sel-
västi asetettuja tavoitteita sekä korosta-

malla ennalta-aktiivisuutta. Vastatoimet on 
tarkoitus viedä välittömästi konkreettisiksi 
toimenpiteiksi, jotka kohdistuvat projekti-
suunnitelmiin, käytäntöihin, selvityksiin ja 
sopimuksiin. Riskienhallintaprosessi itses-
sään sulautuu osaksi rakennushankkeen 
tavallisia kokous-, raportointi- ja yhteistyö-
käytäntöjä. Ammattimainen projektinjoh-
tokäytäntö ja riskienhallintaprosessi osana 
sitä torjuvat jo itsessään riskejä, joita ei 
välttämättä ole edes tunnistettu. 

Riskienhallinnan palvelutuotteen selkä-
ranka muodostuu joukosta käytännössä 
testattuja työkaluja, jotka auttavat proses-
sin eri vaiheissa. Riskienhallinta käynniste-
tään aloituskokouksessa, jossa osapuolet 
tuovat panoksensa riskien tunnistukseen. 
- Perinteisen riskienhallinnan tehostami-

seksi kehitettiin riskien lähteisiin pohjau-
tuvat riskiprofi ili ja kysymysmenettely, 
joilla hankeosapuolten asiantuntemus 
ohjataan tunnistamaan tärkeitä riskejä 
ja tunnistamaan niiden hallitsemiseksi 
mahdollisesti tarvittavat erityisosaamis-
alueet. 

- Projektitiimin valmiutta täyttää osaa-
misvaatimukset voidaan arvioida kehi-
tetyllä kompetenssien arviointimenet-
telyllä. 

- Lisäksi tutkimuksessa luotiin ”integroitu” 
kvantitatiivinen budjettiriskien simuloin-
tityökalu, joka auttaa osoittamaan bud-
jetin merkittävimmät epävarmuustekijät 
sekä synnyttämään keskustelua hank-
keen todennäköisistä ja mahdollisista 
kustannuksista. 
Perinteisistä riskienhallintamenettelyistä 

poiketen tästä prosessista ei löydy riski-

en todennäköisyyksien arviointia. Karkea 
erottelu merkityksettömiin ja merkityksel-
lisiin on koettu tehokkaammaksi ja yhtä 
hyödylliseksi. Kuvassa 1 vertaillaan julkais-
tun tutkimuksen tuloksia alan perinteiseen 
menettelyyn. 

Riskienhallintaosaaminen 
erottuu tarjousvaiheessa
Tämän tutkimushankkeen oppien mukaan 
tilaaja antaa tavoitteensa tiedoksi tarjous-
pyynnössä ja edellyttää pj-tarjoajilta vä-
hintään riskienhallintasuunnitelmaa ja sup-
peaa hankkeen riskitarkastelua. Erityisistä 
syistä tilaaja voi edellyttää pj-toteuttajan 
esittävän tarjouksessaan myös hankkeen 
riskiprofi ilin, kvantitatiivisen riskitarkastelun 
sekä selvittävän erityisosaamisen tarpeen 
ja miten ehdotettu projektihenkilöstö sen 
tyydyttää. 

Pj-toteuttajien palvelun laatu on si-
doksissa henkilöihin. Toteuttajan valinta-
menettelyn tulisikin vahvistaa osaamis-
ta, osapuolten keskinäistä yhteistyötä ja 
riskienhallintaa. Pj-hankkeissa pyritään 
rakenteeseen, jossa toimijat oma-aloittei-
sesti pyrkivät tilaajalle edulliseen toimituk-
seen. Riskienhallintasuunnitelmat antavat 
palveluntarjoajille kaivatun mahdollisuuden 
osoittaa kyvykkyyttään oma-aloitteisuu-
teen. Riskienhallintasuunnitelmien vertailu 
perustuu pj-toteuttajien tarjouksissaan 
esittämien riskitarkasteluiden ja rh-menet-
telyiden keskinäiseen vertailuun. Vertailun 
tekee ammattitaitoinen arvosteluryhmä. 
Kompetenssien arviointi on osa pj-hen-
kilöstön kokonaisvertailua. Raportissa on 
esitetty esimerkki arvostelukriteereistä. 

Kuva 1. PjRi-riskienhallintamenettelyn työkalupakin sisältö verrattuna alan totuttuun riskienhallintamenettelyyn.

Rh-menettely on osa 
kokouskäytäntöjä. 

Mahdollisesti useita 
riskiworkshopeja. 

Ylläpidon pohjana 
toimii

6) RISKILOKI
 

Pj-toteuttaja raportoi 
riskien vastatoimista 

ja toteutumisesta. 
Hanke- ja yrityskoh-

taiset riskirekisterit.

Projektin riskien-
hallintasuunnitelma 

on osa projekti-
suunnitelmaa.
 Vastatoimet 

sisältävät riskien 
syihin vaikuttavan 

torjunnan ja 
seurauksiin vaikutta-

van varautumisen.

Rankataan 
vähäpätöiset riskit 

huomion ulkopuolelle.

 Erityistapauksissa:
 

5) ”INTEGROITU” 
BUDJETTI-

SIMULOINTI

Riskitarkastelu sisältää 
riskien tunnistamisen, 
merkityksen arvioinnin 

sekä vastatoimien 
suunnitelmat. 

Suoritustapa projekti- 
ja suunnittelu-

kokouksen 
yhteydessä. 

Fasilitointimenetelmä:
4) KYSYMYS-

MENETTELY 
(riskiworkshop)

Tarjouspyynnössä 
määritellään 

hankkeen tavoitteet ja 
erityispiirteet. 

Tarjouksen osana 
vaaditaan 

1) RISKITARKASTELU
2) KOMPETENSSI-

ANALYYSI  
ja erityistapauksissa 

3) RISKIPROFIILI

Ei ohjeita Tarkistuslistat, 
aivoriihet

Riskien kvalitatiivinen 
luokittelu ja kvanti-

tatiivinen analysointi 
arvioiden todennäköi-
syyttä ja seurauksen 

suuruutta.

Tärkeimpien riskien 
syille osoitetaan 

vastatoimet
Ei ohjeita

Tavoitteet ja 
erityispiirteet

Riskien 
tunnistaminen

Riskien 
arviointi

Torjunta ja 
varautuminen

Valvonta ja 
ylläpito

Riskienhallinnan 
palvelutuote 
projektinjohto-
hankkeisiin ja sen 
kuusi työkalua

Rakennusalan 
perinteinen 
riskienhallinta-
menettely 
(Flanagan & 
Norman,1993, 
”Risk manag. and 
construction”)
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Case-tarkastelut osoittavat, että laadul-
listen kriteerien käyttö rakennuttajakon-
sultin ja pj-toteuttajan valinnassa näyttää 
vaikuttavan positiivisesti hankkeen onnis-
tumiseen. Riskitarkastelua voisikin jatkossa 
pitää yhtenä ratkaisevana laatukriteerinä.

Riskiworkshopista alkuvauhtia 
riskienhallintaan ja yhteistyöhön
Yksi PjRi-projektin suosituimmaksi osoit-
tautuneista menettelyistä on riskientunnis-
tukseen ja hankkeen aikana ylläpidettävän 
riskienhallintamenettelyn käynnistämiseen 
tarkoitettu aloituskokous eli riskiworkshop. 
Riskien tunnistuksen tueksi käytetään eri-
tyistä riskien lähteisiin perustuvaa kysy-

mysmenettelyä, jolla projektiorganisaatio 
(tilaaja, suunnittelijat, konsultit, urakoitsijat) 
mahdollisilla asiantuntijoilla täydennettynä 
tunnistaa riskejä tarkastelemalla hankkeen 
epävarmuuden alueita eri näkökulmista. 
Esimerkiksi rakennussuunnitelmien riskitar-
kastelussa ksysymyksillä avataan yhteen-
sopivuuden ja uutuuden näkökulmia. Ky-
symysmenettelyllä pyritään kiinnittämään 
erityistä huomiota nimenomaan kyseessä 
olevan hankkeen erityispiirteisiin ja tavoi-
teasetantaan, joten menettely on merkit-
tävästi enemmän ”sisällä” hankkeessa kuin 
esimerkiksi tarkistuslistoihin perustuvat 
tunnistusmenettelyt.

Hankkeen riskitarkastelu sisältää riski-

en tunnistamisen, merkityksen arvioinnin 
sekä vastatoimien suunnitelmat. Kysymys-
menettelyllä aikaansaaduista riskilistoista 
kootaan loki, joka hankkeen kuluessa toimii 
riskienhallintatiedon päivittämisen ja kom-
munikoinnin pohjana. Projekti-, suunnitel-
ma- ja tuotantoriskit voidaan tarkastella 
useassa kokoonpanossa ja eri tilaisuuksis-
sa. Vastatoimet kohdistetaan sekä riskien 
syiden että seurausten hallintaan. Niiden 
toimeenpano vastuutetaan ja sijoitetaan 
pj-toteuttajan ja muiden osapuolten ohja-
usjärjestelmiin. Case-kohteista saadut ko-
kemukset osoittavat, että riskienhallinnan 
workshop toimii samalla myös tavoitteiden 
viestimisen ja sitouttamisen välineenä. 

Liisa Lehtiranta, DI, työskenteli tutkijana PjRi-projektissa. Nykyiset 
tutkimus- ja kehitystyöt Aalto-yliopiston tutkimusryhmässä Built En-
vironment Services (BES) ja yritysten rakennusprojekteissa tähtäävät 
yhteistyöpainotteista riskienhallintaa käsittelevään väitöskirjaan. 

Juhani Kiiras, professori emeritus, toimi PjRi-tutkimuksen tutki-
musjohtajana ja jatkaa rakennusprojektien parissa Insinööritoimisto 
Juhani Kiiras ky:n kautta.
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TOHANKKEEN RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN. Rakennustieto.
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Työkalut ja menetelmät

Scrum on uusimpien tutkimusten valossa maailman yleisin ohjelmistokehityksen viitekehys. Sc-
rum sopii erityisen hyvin muutosten hallintaan, riskien nopeaan minimoimiseen ja käyttäjien hyö-
dyn maksimoimiseen. Mutta mistä oikeastaan on kysymys ja voiko Scrumia hyödyntää muussakin 
projektityössä kuin ohjelmistokehityksessä?

Lisää onnistumisia
Scrumilla

Ensin oli fordismi ja vesiputous
Henry Ford lahjoitti ihmiskunnalle 1913 en-
simmäisen sarjatuotetun auton, T-Fordin, 
johon tehdastyöläiselläkin oli varaa. Ai-
kansa teollinen ihme perustui 84 kokoon-
panopisteeseen, joiden avulla työvaiheet 
voitiin erottaa toisistaan ja kouluttaa te-

Kuva 1. Fordin legendaarinen T-malli, joka 
muutti maailman ja ohjelmistokehityksen.

hokkaasti. Tämän fi losofi an, fordismin, poh-
jalta kehitettiin sittemmin modernit tehtaat 
ja liukuhihnat. 

T-Fordin sarjatuotannon kankeus ei kui-
tenkaan sallinut poikkeuksia työnkulkuun 
ja jopa auton väri säilyi samana lähes 14 
vuotta. 

“Any customer can have a car painted 
any color that he wants so long as it is 
black.” - Henry Ford

 

 Teksti: Lare Lekman
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Nuoren ohjelmistoteollisuuden etsiessä 
sopivaa prosessia oli luontevaa ottaa mal-
lia valmistavan teollisuuden menestyksestä. 
Fordismin vaikutuksesta syntyi ohjelmisto-
kehityksen vesiputousmalli, jonka perusteet 
Winston Royce esitteli 1970. 

Vesiputousmallissa työvaiheet seuraa-
vat toisiaan peräkkäin, kuten Fordin liuku-
hihnalla. Itse Winston Royce tosin varoitti, 
etteivät esimerkiksi ohjelmiston määrittely, 
suunnittelu, toteutus ja testaus käytännös-
sä valmistu kerralla. Niihin on palattava uu-
destaan. Ohjelmistoteollisuus kuitenkin ra-
kastui selkeältä vaikuttavaan malliin, jonka 
avulla työvaiheet voitiin myydä, toteuttaa 
ja laskuttaa tarvittaessa erikseen.

Valitse menetelmä 
projektin mukaan
Vesiputousmallista poiketen Scrum olettaa 
ratkaistavan ongelman monimutkaiseksi eli 
sellaiseksi, jossa tuntematonta on enem-
män kuin tunnettua. 

Harkitessasi Scrumin käyttämistä esi-
merkiksi perinteisen PMBOK-ohjeistuksen 
sijaan arvioi ensin, ovatko kaikki projektiin 
vaikuttavat mekanismit etukäteen tunnet-
tuja vai riippuuko työn lopputulos uuden 
tiedon hankkimisesta ja kehitystiimin yh-
teistyöstä projektin aikana. Scrumia ei alun 
perin kehitetty etukäteen tarkasti tunnetun 
työn ohjaamiseen. Siihen tarkoitukseen so-
pinee paremmin PMBOK.

Ohjelmistokehityksessä taas epäselvät 
vaatimukset, muuttuva teknologia, toteu-
tuksen riskit sekä kommunikoinnin virheet 
ovat arkipäivää. Tällaisen kompleksisuuden 
ohjaamiseen soveltuu parhaiten empiirinen 
prosessimalli.

Scrumilla on kolme tukijalkaa
Scrumin empiirisen prosessin kolme tukijal-
kaa ovat läpinäkyvyys, työn tulosten sään-
nöllinen tarkasteleminen ja työn sopeut-
taminen toleransseihin, kun tulokset ovat 
toleranssien ulkopuolella. 

Läpinäkyvyys on kriittisen tärkeää, jotta 
työn etenemistä voidaan tarkastella. Esi-
merkiksi rakennusmestarin olisi mahdo-
tonta tehdä päätöksiä, jos rakenteilla oleva 
talo olisi piilossa kivimuurin takana. Tämän 
vuoksi Scrumissa työn tuloksia tarkastel-
laan esittelemällä tuotteen muuttuneet 
piirteet jokaisen 1-4 viikon mittaisen ite-
raation eli sprintin lopussa. Näin saatavan 
ajantasaisen ymmärryksen ja palautekes-
kustelun avulla voidaan siirtyä seuraavan 
sprintin suunnitteluun todellisuuteen pe-
rustuvan näkemyksen tukemana.

Scrum vaatii harjoittelua
Scrumiin siirryttäessä suurimpia muutoksia 
ovat: 

1. Aikarajatut kehitysjaksot eli sprintit.
2. Tuoteomistajan tekemä vaatimusten 

säännöllinen priorisointi.
3. Työmenetelmien säännöllinen arviointi 

ja kehittäminen retrospektiiveissä.

Vaatimusten priorisoinnista ja siten tuo-
teliiketoiminnan menestyksestä vastaa 
tuoteomistaja, joka valitsee kehitystiimin 
tuella tärkeimmät vaatimukset kuhunkin al-
kavaan sprinttiin. 

Kuva 2. Winston W. Roycen 1970 esittelemä prosessimalli, joka sittemmin nimettiin vesiputoukseksi.

Kuva 3. “When the process is too complicated for the defi ned approach, 
the empirical approach is the appropriate choice.” 

“Scrumista on vaikeaa olla pitämättä; 
käytämme sitä luontaisesti ollessamme 
selkä seinää vasten.” - Jim Coplien
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Beginning of sprint
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Sprintin aikana siinä toteutettavia vaa-
timuksia ei enää vaihdeta tai lisätä, vaan 
ainoastaan tarkennetaan. Näin kehitystiimi 
saa keskittyä sovittuun työhön sen sijaan, 
että muutoksia “lypsetään” kehitystiimiltä 
milloin tahansa.

Sprintin pituus kannattaa valita sellai-
seksi, etteivät vaatimukset ehdi sprintin 
aikana muuttua, mutta kehitystiimi ehtii 
saada vähintään yhden vaatimuksen täysin 
valmiiksi. On syytä kiinnittää erityistä huo-
miota valmiin määritelmään, jotta kaikilla 
on yhtenevä käsitys siitä, mitä “valmis” tar-
koittaa. Näin myös kehitystiimin antamat 
aika-arviot ovat yhtenäisempiä. 

Sprintin yleisin pituus on 2 viikkoa. Kun 
sprintin pituus ja kehitystiimin henkilöt va-
kiintuvat, työskentelyn rytmi opitaan ja 
voidaan laskea varsin tarkasti kehityksen 
nopeus eli paljonko työtä tiimi saa yhdes-
sä sprintissä täysin valmiiksi. Esimerkiksi 
jos kehitystiimi on saanut kussakin edel-
lisessä sprintissä valmiiksi keskimäärin 20 
työpisteen arvosta vaatimuksia ja julkai-
suun tarvitaan vielä 60 työpisteen verran 
vaatimuksia, voidaan arvioida, että julkai-
suun tarvitaan vielä vähintään 60 / 20 = 3 
sprinttiä.

Jokaisen sprintin lopussa pidetään ret-
rospektiivi, jossa arvioidaan edellisen sprin-
tin työskentelyn vahvuuksia ja heikkouksia 
ja sovitaan kokeiltavista parannuksista.

Scrum Masterin tärkein tehtävä on pyö-
rittää Scrum-prosessia ja poistaa esteet 
kehitystiimin työskentelyltä. 

Scrumia voi soveltaa
monipuolisesti 
Scrum on kehitetty ohjelmistojen tuote-
kehitykseen, mutta se sopii periaatteessa 
minkä tahansa kompleksin työn ohjaami-
seen, jossa tavoitteet voidaan lukita vähin-
tään viikon ajaksi. Scrumia voi myös sovel-
taa esimerkiksi perinteisempien Prince2- ja 
PMBOK -projektien toteutusvaiheissa riski-
en minimoimiseen ja muutosten hallintaan. 
Koska Scrum on itsessään yksinkertainen 
eikä tarjoa valmiita ratkaisuja, sitä täyden-
netään usein insinööritason käytännöillä 
kuten eXtreme Programming (XP) ja Test-
Driven Development (TDD). 

Kanban sopii ylläpitoon
Autoteollisuus tarjoaa ohjelmistokehityk-
selle taas parastaan Lean Developmentin 
muodossa. Leanissa on paljon hyödyllisiä 
käytäntöjä, kuten jätteen eli turhan työn 
tunnistaminen ja vähentäminen. Ohjelmis-
tokehityksessä eräs Lean-sovellus on Kan-
ban, jossa ei ole lainkaan sprinttejä, vaan 
julkaisu tehdään heti, kun saadaan valmiiksi 
Minimum Marketable Feature Set. 

Kuva 4. Oikea-aikainen suunnittelu pienentää projektin riskejä ja 
kasvattaa arvoa loppukäyttäjille.

Kuva 5. Sprinttiin valitut ja sen aikana täysin valmiiksi saadut vaatimukset. 
18 työpistettä on kehitystiimin todellinen nopeus. 

Kanban soveltuu erittäin luontevasti yl-
läpitävään työhön ja muutaman kehittäjän 
sovelluskehitykseen, kun yllätyksiä on paljon 
tai niihin tulee reagoida lähes välittömästi. 
Kun kehitystiimin koko kasvaa 4-9 henkeen 
tai kehitetään uutta tuotetta, saadaan vas-
taavasti etua Scrumin sprinttien tavoitteel-
lisuudesta ja selkeästä jaksotuksesta. Ennen 
Kanbanin kokeilemista kannattaa omaksua 
empiirinen ajattelu harjoittelemalla Scru-
milla tai hankkia valmennusta. 

Lähdeviitteet
Forrester Research (2010) “Agile Software 
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Winston Royce (1970) "Managing the De-
velopment of Large Software Systems”.

Babtunde A. Ogunnaike & W. Harmon Ray 
(1994) “Process Dynamics, Modeling, 
and Control”. Oxford University Press.

Ken Schwaber, Jeff  Sutherland & Lare 
Lekman (2010) “The Scrum Guide”, 
suomenkielinen laitos.

Henrik Kniber (2009)“Kanban vs. Scrum”.

”Scrum muistuttaa jalkapalloa. 
Sen säännöt oppii nopeasti, mutta 
menestyksekäs pelaaminen vaatii 
harjoittelua.” - Ken Schwaber

Lare Lekman
Kirjoittaja toimii Scrum-
kouluttajana ja valmentajana.
Professional Scrum Trainer
Certifi ed Scrum Coach
www.scrumwell.com
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Kansainvälisessä yrityksessä, jossa liiketoiminnan pääpaino on projekteissa, riskienhallinnan on 
oltava olennainen osa liiketoiminnan ohjaamista ja jokapäiväistä toimintaa. 
Riskienhallinta on tänä päivänä itsestään selvä osa yritysten toimintaa, mutta toteutustavat ja 
niiden jalkautumisen aste vielä hyvin vaihtelevalla tasolla. Onnistuneen riskienhallinnan edellytys 
on, että se koetaan liiketoimintaa tukevaksi toiminnaksi. Jos riskienhallinta koetaan lähinnä by-
rokraattisena tai liiketoimintaa kahlitsevana toimintana, siinä ei haluta olla mukana, eikä avointa 
ja läpinäkyvää vuoropuhelua ja riskienhallintamenettelyä voi syntyä.

Riskienhallinta globaalissa 
projektimaailmassa
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Riskienhallintaa pidetään ehkä myös 
teoreettisena ja jopa monimutkaise-
na. Todellisuudessa riskienhallinta on 

hyvin käytännön läheistä ja tärkein riskien-
hallinnan prosessi pyörii jokaisen työntekijän 
päässä. Kaikkein tärkein onnistuneen riskien-
hallinnan elementti on yrityksen, sen johdon 
ja kaikkien työntekijöiden asenne ja tahtotila 
siitä mitä riskienhallinnalta halutaan. 

Riskienhallinta 
on jokaisen arkipäivää
Pöyryllä on riskienhallintapolitiikka, joka 
määrittelee riskienhallinnan tarkoituksen 
ja pääperiaatteet riskienhallinnan toteut-
tamiselle. Pääasiallinen vastuu käytännön 
riskienhallinnasta on liiketoimintaryhmillä, 
joissa riskit myös ensisijassa syntyvät. Jo-
kapäiväinen riskienhallinta kuuluu jokaisen 
Pöyryn työntekijän velvollisuuksiin heidän 
omalla vastuualueellaan. 

Pöyryn riskienhallinnan tavoitteena on 
identifi oida, arvioida sekä eliminoida ja 
pienentää riskejä, jotka saattaisivat uhata 
strategisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamista. Riskienhallinta on tiiviis-
ti liiketoimintaan kytketty jatkuva, hallittu 
prosessi. Se muodostuu sarjasta toimia, 

joilla tunnistetaan, arvioidaan, käsitellään 
ja hallitaan kaikkia merkittäviä riskialueita 
systemaattisesti ja ennakoivasti.

Pöyryllä on määritelty kaksi yhdenmu-
kaista, riskienhallintaprosessia, yritysris-
kienhallintaprosessi ERM (Enterprise Risk 
Management,) ja projektiriskienhallintapro-
sessi, joka on osa projektinhallinnan perus-
toimenpiteitä.

Systemaattisen riskienhallintaprosessin 
edellytyksenä on se, että lähtötilanne ja ta-
voitteet ovat selvillä ryhmälle ja henkilölle, 
joka riskiarvion tekee. 

ERM-prosessissa se tarkoittaa, että me-
nettelyyn osallistuvat tuntevat oman alu-
eensa liiketoiminnan strategian sekä siinä 
määritellyt onnistumiskriteerit sekä talou-
delliset tavoitteet samoin kuin oman ope-
ratiivisen ympäristönsä. Projektien riskien-
hallinnassa taas tulee tuntea ko. projektin 
tavoitteet, Pöyryn osuus tehtävästä työstä, 
mahdolliset muut sidosryhmät sekä muut 
sisäiset ja ulkoiset onnistumisen mahdollis-
tavat tai sitä uhkaavat tekijät.

ERM-prosessi usealla tasolla
Pöyryllä suoritetaan vuosittain strategia-
prosessin yhteydessä yhdenmukainen yri-
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Suurissa investointiprojekteissa on tärkeää luoda yhteinen näkemys tärkeimmistä riskeistä sekä niiden eliminoimiseksi ja 
pienentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. 

tysriskienhallintaprosessi. ERM-prosessi 
suoritetaan usealla tasolla: konsernitasol-
la, jokaisessa liiketoimintaryhmässä sekä 
liiketoimintaryhmien sisällä liiketoiminta-
alueissa. Kullakin tasolla suoritetaan sama 
prosessi, jossa riskit identifi oidaan, arvi-
oidaan sekä määritellään toimenpiteet 
riskien eliminoimiseksi ja pienentämiseksi. 
Kullekin riskille nimetään vastuuhenkilö, 
joka vastaa toimenpiteiden suorittamisesta 
sekä raportoi riskin kehittymisestä sekä toi-
menpiteiden edistymisestä ja vaikutuksista 
osana johdon raportointia. Kullakin tasolla 
määritellyistä riskeistä suurimmat otetaan 
mukaan seuraavan tason tarkasteluun.

Vuosittainen ERM-prosessi tehdään 
työpajamenetelmällä. Tilaisuuteen valmis-
taudutaan tekemällä esityötä (mm. yksilöl-
linen riskien identifi ointi), jotta työpajassa 
voidaan keskittyä olennaisista riskeistä 
keskusteluun sekä potentiaalisten uusien 
riskien identifi ointiin. Fokus on strategian ja 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamises-
sa ja niitä uhkaavien riskien identifi oinnissa.

ERM-prosessia ohjaa Pöyryn riskienhal-
linnan toiminto, jonka tehtävänä on varmis-
taa, että kaikilla osallistujilla on tarvittavat 
esitiedot käytettävissään ja että prosessi 
etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
ERM-prosessin tueksi on kehitetty ja imple-
mentoitu elektroninen internet-pohjainen 
työkalu. Työkalu mahdollistaa riskien yksi-
löllisen identifi oinnin, äänestämisen, tukee 
työpajatyöskentelyä sekä tarjoaa tietova-
raston riskirekisterien säilyttämiseen.

Vuosittaisen prosessin lisäksi jatkuva 
kuukausittainen riskien seuranta on oleel-
linen osa ERM-prosessia. Suurimmat riskit 
sekä niitä eliminoimaan ja lieventämään 
suunnitellut toimenpiteet ovat osa johdon 
raportointia.

Yhteenveto vuosittaisen ERM-riskien-
hallintaprosessin tuloksista ja määräajoin 
laadittava merkittävien riskien seurantara-
portti esitetään myös hallituksen tarkas-
tusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Sekä projektiriskien että konserninlaajuisten riskien hallinnassa noudatetaan 
samaa yleispätevää riskienhallintaprosessia.

Arviointi, seuranta 
ja raportointi

Toimintasuunnitelmien 
kehittäminen ja 
toteuttaminen

Strategian määrittäminen 
ja resurssien suunnittelu

Riskien ja olemassaolevien 
resurssien analysointi

Riskien 
tunnistaminen 

ja arviointi

Tulosten kokonaisarviointi 
ja integrointi päätök-
sentekoprosesseihin Päämäärät, 

tavoitteet ja 
strategiat



Elektroninen Co-Pilot™ työkalu tukee workshop työskentelyä visualisoimalla 
riskejä graafi sesti riskikartalla.
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Projektiriskien hallintaprosessi
Koska Pöyryn liiketoiminta koostuu erisuu-
ruisista projekteista, projektiriskienhallin-
nalla on keskeinen osa riskienhallinnassa. 

Pöyryllä on parhaillaan käynnissä hanke, 
jolla yhdenmukaistetaan projektinhallinta-
prosesseja aina kehittelyvaiheesta projek-
tin valmistumiseen asti. Projektien riskien-
hallintaprosessit ovat oleellinen osa tätä 
yhdenmukaistamishanketta. 

Projektin riskienhallintaprosessi käyn-
nistyy projektin myyntivaiheessa, jolloin 
päätetään, voidaanko projektia tarjota ja 
millaisia riskejä projektin toteutukseen voi 
liittyä. Tarjousvaiheessa projektille tehdään 
ensimmäinen riskikartoitus ja riskiarvio, joka 
luo pohjan koko projektin aikaiselle riskien-
hallinnalle. 

Tärkeä osa projektin riskienhallintaa on 
riskien tunnistaminen systemaattisesti. Jo 
se, että riskit on tunnistettu, auttaa hal-
litsemaan niitä. Tämän jälkeen tulee ar-
vioida riskien vaikutus ja todennäköisyys 
sekä suunnitella tarvittavat toimenpiteet 
riskin vähentämiseksi, eliminoimiseksi tai 
hallitsemiseksi. On tärkeää, että jokaiselle 
toimenpiteelle on nimetty vastuuhenkilö, 
jonka tehtävänä on varmistaa toimenpide 
ja seurata sen vaikutuksia riskiin. 

Pöyryllä on käytössä elektroninen, verk-
kopohjainen työkalu projektin riskienhallin-
nanprosessin tueksi. Työkalu on linkitetty 
projektin taloudelliseen raportointijärjes-
telmään niin, että esimerkiksi projektin pe-
rustiedot saadaan riskienhallintatyökaluun 
automaattisesti. Työkalussa on identifi -
ointia helpottamaan määritelty projekteille 
tyypilliset riskialueet. Riskialueiden sisällä 
olevia riskiä lisääviä elementtejä on kuvattu 
tietokantaan helpottamaan projektipäälli-
köiden työtä. Työkalusta on olemassa kaksi 
eritasoista versiota, toinen suuriin ja komp-
lekseihin projekteihin, joissa riskienhallin-
taan pitää ja kannattaa käyttää enemmän 
aikaa ja resursseja sekä yksinkertaistettu 
versio normaaleihin, keskisuuriin projektei-
hin. 

Projektin riskienhallintaprosessin omis-
taa projektipäällikkö, jolla on paras tietä-
mys projektin kokonaistilanteesta. Riskien 
arviointiin osallistuu ainakin isommissa 
projekteissa projektitiimi, jolloin voidaan 
muodostaa yhtenevä käsitys projektin ris-
keistä sekä tarvittavista toimenpiteistä. 
Riskianalyysin tarkistaa lisäksi projektista 
vastaava kontrolleri, lakimies ja sen hyväk-
syy linjaesimies. Tarkastus- ja hyväksymis-
prosessin avulla varmistetaan laajempi ja 
objektiivinen riskitarkastelu.

Palvelutuote myös asiakkaille
Suuriin ja komplekseihin projekteihin suun-
niteltu elektroninen työkalu (Co-Pilot™) on 
myös Pöyryn asiakkaille tarjolla oleva pal-
velutuote. Paras lopputulos projektiriskien-
hallinnassa saadaan, kun riskejä tarkastel-
laan koko projektin näkökulmasta, ei vain 
Pöyryn toimituksen puitteissa. Suurissa in-
vestointiprojekteissa Co-Pilotia on käytet-
ty koko investoinnin riskien määrittelyyn ja 
arviointiin sekä seurantaan. Tulokset ovat 
olleet hyviä, riskejä on pystytty ennaltaeh-
käisemään ja hallitsemaan tehokkaasti.

Co-Pilot™-työkalu on suunniteltu sopi-
maan workshop työskentelyyn. Työkalus-
sa käytetään riskien identifi oinnin apuna 
tarkastuslistaa, jota voidaan päivittää kul-
loisenkin projektin tarpeiden mukaisesti. 
Tarkastuslistan avulla varmistetaan, että 
ainakin tärkeimmät riskeihin vaikuttavat 
tekijät käydään läpi ja tunnistetaan niihin 
mahdollisesti liittyvät riskit. Tarkastuslisto-
jen käyttö projektiriskienhallinnan apuna 
on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. 
Tarkastuslistat auttavat pääsemään alkuun 
ja pitämään fokuksen oikeissa asioissa.

Co-Pilot™ työkalussa määritellään iden-
tifi oinnin jälkeen riskien vaikutus rahassa 
sekä todennäköisyys riskin toteutumisel-
le(%). Näin saadaan määriteltyä kokoluokat 
riskeille sekä voidaan päättää mikä on ns. 
riskitoleranssi projektille, eli minkä kokoisia 
riskejä hyväksytään ja mitä yritetään pie-
nentää tai estää. 

Graafi nen esitysmuoto palvelee work-
shop -työskentelyä. Työkalussa voidaan 
lisäksi määritellä, mitkä riskit kulloinkin ha-
lutaan näkyviin, esim. vain tietyn kategorian 
riskit kerrallaan, koska identifi oituja riskejä 
saattaa suuressa investointiprojektissa olla 
hyvin runsaasti.

Arvioinnin jälkeen määritellään toimen-
piteet vähintään niille riskeille, jotka ovat 
toleranssirajan yläpuolella. Toimenpiteen 
lisäksi arvioidaan riskin vaikutus ja toden-
näköisyys toimenpiteen jälkeen, jolloin voi-
daan todentaa, että toimenpiteen jälkeen 
riski on toleranssirajan alapuolella. 

Co-Pilot -workshoppeja pidetään sään-
nöllisin väliajoin. Aikataulu suunnitellaan 
projektikohtaisesti siten, että riittävän 
ajoissa ennen tärkeitä tavoiteajankohtia 
(”milestone”) pidetään Co-Pilot-workshop. 
Näin voidaan havaita riskit, jotka saattaisi-
vat uhata milestonen saavuttamista ja nii-
hin ehditään vielä reagoida.

Isojen ja kompleksien projektien riskien-
hallinta Co-Pilot-työkalua hyödyntäen jat-
kuu läpi koko projektin ajan. Projektin pää-
tyttyä on tärkeää pitää vielä sessio, jossa 
kootaan riskiarvioissa ilmenneet asiat yh-
teen, arvioidaan kuinka riskienhallinnassa 
onnistuttiin, jäikö joitain toteutuneita ris-
kejä tunnistamatta, osuivatko arviot lähelle 
oikeaa ja olivatko suunnitellut toimenpiteet 
tehokkaita jne. Riskienhallintaprosessista 
jää erittäin arvokasta tietoa tulevia pro-
jekteja varten. Se kannattaa ehdottomasti 
hyödyntää seuraavia projekteja suunnitel-
taessa. 

Riskienhallinta säästää 
aikaa, rahaa ja resursseja
Systemaattinen, korkealaatuinen ja doku-
mentoitu riskienhallinta on osa yrityksen 
perustoimintoja, jolla pyritään hahmotta-
maan ja valmistautumaan tuleviin epävar-
muuksiin ja riskeihin. Erityisesti globaaleissa 
organisaatioissa ja projektimaailmassa sekä 
ulkoiset että sisäiset riskit ja mahdollisuudet 
muuttuvat nopeassa tahdissa. Onnistuneen 
toiminnan edellytys on pysyä mukana tai 
mieluiten edellä tätä muutosta. 

Systemaattisella riskienhallinnalla mah-
dollistetaan liiketoiminnan tavoitteiden 
saavuttaminen eliminoimalla, pienentä-
mällä ja hallitsemalla riskejä. Riskienhallin-
taprosessin tuloksena saatu informaatio on 
myös tärkeä tuki johdon päätöksenteossa. 
Riskienhallintaan käytetty aika voitetaan 
varmuudella takaisin säästettynä rahana, 
aikana ja resursseina tulevaisuudessa, kun 
riskejä pystytään systemaattisesti eliminoi-
maan ja pienentämään. 

Tua Forsell
Riskienhallintajohtaja, 
DI
Pöyry Oyj

Valokuva: Jyry Louhisto



Vuoden 2011 pääteema on 
Tasapaino - Yksilö, Projektit, Organisaatio
Vuoden 2011 Projektipäivien teemakokonaisuudet on jo alustavasti päätetty. Ohjelma rakentuu kolmesta eri näkökulmasta: 

organisaatiot ja strategiat, projektitoiminnan kehittäminen ja yksilön näkökulma. Tapahtuman toisena päivänä yksi osio on 

suunnattu käsittelemään erityisesti julkishallinnon kannalta kiinnostavia projektitoiminnan asioita.

a oon

Yksilö   Projektit   Organisaatio

Projektipäivät 2011, 8.–9.11, Espoon Dipoli

Merkitse nyt muistiin vuoden 2011 merkittävin 

projektialan koulutus- ja ammattitapahtuma!

Projektipäivät 2011 järjestetään 8.-9.11.2011 Espoon Dipolissa.

Yksilö
Kuinka johtaa itseään paremmin? Kuinka 

johtaa tiimejä paremmin? Kuinka pitää työ 

ja muu elämä paremmin tasapainossa? 

Kuinka jaksaa paremmin projektiammattilaisena 

ja asiantuntijana? Näitä kysymyksiä 

ja niihin vastauksia käsitellään neljässä 

seminaarissa Projektipäivillä 2011.

Projektit
Kuinka johtaa ja hallita projekteja paremmin? 

Kuinka projektitoimintaa voisi ja pitäisi kehit-

tää? Kuinka sidosryhmiä tulisi hallita? Kuinka 

hoitaa sisäinen ja ulkoinen viestintä, että 

projektit pysyisivät tasapainossa? Näitä 

kysymyksiä ja niinin vastauksia käsitellään 

neljässä seminaarissa Projektipäivillä 2011.

Organisaatio
Projektiliiketoiminta ja sen haasteet huomenna? 

Mikä on projektien merkitys liiketoiminnan 

kehittämisessä ja kansainvälistymisessä? 

Ovatko strategia ja portfoliot linjassa keskenään 

ja toimiiko kokonaisuus tehokkaasti? 

Kuinka hajautettuja projekteja tulisi johtaa? 

Näitä kysymyksiä ja niihin vastauksia käsitellään 

neljässä seminaarissa Projektipäivillä 2011.

lö

minnan asioita.



Osallistumiskategoriat         Normaali hinta         Ennakkoilmoittautujat
2 päivän lippu                650 €                          580 €
1 päivän lippu                 470 €                        420 €

Julkinen sektori*  2 pv         520 €                   450 €
Julkinen sektori*  1 pv         420 €                   320 €

Opiskelija* 2 pv  200 €                            200 €
Opiskelija* 1 pv  130 €                            130 €

Projekti-illallinen            70 €                                70 €

- Hintoihin lisätään alv 23%.

* ennakkoilmoittautuminen päättyy 17.6.2011

Projektiyhdistyksen yritys-ja organisaatiojäsenillä yksi vapaapaikka sisältyy 

jäsenetuihin. Kaikki muut jäsenet saavat osallistumishinnasta jäsenalennuksen. 

Nyt kannattaa hyödyntää jäsenedut ja liittyä Projektiyhdistyksen jäseneksi!

Kysy myös edullisia ryhmähintojamme!

Ilmoittautuminen 
ja osallistumispaketit

riat         Normaali hinta     
 650 €                        
 470 €                        

 Normaali hintNormaali hin

Lisää tietoa 
www.projektipaivat.  

Samuli Karjalainen

projektipäällikkö, Projektipäivät 2011

Gsm: +358 (0) 44 066 6733

email: samuli@forestagency.  

Kysy lisää kumppanuusmahdollisuuksista!

Kumppaneina mukana jo nyt:

Seminaarikokonaisuuksia

Organisaatiot & Strategiat
Projektiliiketoiminta nyt ja huomenna

Projektitoiminnan johtamismenetelmät

Portfolion kehityskaari

PMO

Projektitoiminnan kehittäminen
Hallitse sidosryhmäsi – hallitse projektisi

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Johtamistaidot

Megaprojektit & Alliance -mallit

Yksilöt & Projektiammattilaiset
Projektikarpaasit lavalla

Tehoa ilman loppuun palamista

Projektiammattilaisen urapolku 

Projektiammattilaisena kehittyminen

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
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Hanke- tai projektisalkku kertoo, miten organisaatio toteuttaa 

strategiaansa projektien avulla. Kun projektinhallinta vastaa 

kysymykseen ”hoidammeko projekteja oikein”, hankesalkun 

hallinta vastaa kysymykseen ”onko meillä oikeita projekteja”. 

hallinta

Työkalut ja menetelmät

 Teksti: Aarni Heiskanen
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Kehittämisprojektit yleensä 
epäonnistuvat, paitsi sattumalta
Yhä suurempi osa organisaatioiden kehit-
tämisestä tapahtuu projekteissa. Kuitenkin 
vain joka neljäs kehittämisprojekti onnistuu. 
Projekteja on helppo perustaa, mutta vai-
kea lopettaa. 

Projektien valinta
Projektien epäonnistumisen syitä voi et-
siä siitä, mitä tapahtuu ennen projektia, 
sen aikana ja sen jälkeen. Epäonnistunutta 
projektia edeltää usein huono valmistelu. 
Projektin omistajuus puuttuu tai on epäsel-
vä. Projektista ei ole tehty kunnollista liike-
toiminnallista perustelua (Business Case). 
Projektin kytkös ja vaikutus yritysarkkiteh-
tuuriin on voinut myös jäädä selvittämättä. 
Puutteellinen valmistelu johtaa projektiin, 
joka ratkaisee väärää asiaa tai tekee sitä 
väärin.

Projektin valmistelu
Projektin onnistumisen kannalta projekti-

päällikön ja projektitiimin sekä ohjausryh-
män valinta on ratkaisevan tärkeiää. Mutta 
hyväkään tiimi ei pelasta projektia, joka on 
jo lähtökohtaisesti väärä.

Hyödyntämissuunnittelu
Puutteellinen hyödyntämissuunnittelu on 
viimein se tekijä, joka voi kariuttaa muuten 
onnistuneen suorituksen. Kun projekti on 
valmis, kaikki tähtäävät jo kohti seuraavaa 
unohtaen varmistaa tulosten hyödyntämi-
sen. Harvoissa kehittämisprojekteissa on 
kunnollista jälkiarviointia, joka tarkastelisi 
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoittei-
siin.

Miksi oikeiden projektien 
tunnistaminen on vaikeaa?
Projektien valinnan ongelmat ovat usein 
rakenteellisia. Organisaatiosta puuttuvat 
roolit ja pelisäännöt, joilla hyviä päätök-
siä olisi mahdollista tehdä. Mm. seuraavat 
syyt johtavat yleensä huonoihin päätöksiin 
(kuva 1):

- Organisaatio näkee projektin ratkaisuna 
kaikkiin haasteisiin; projekteja on koko 
ajan paljon ja niitä on helppo käynnis-
tää.

- Johdolla ei ole yhtenäisiä kriteerejä pro-
jektien arvottamiseen.

- Päättäjät rahoittavat omia lemmikkipro-
jektejaan.

- Tekniikalla on itseisarvo; uudet teknolo-
giat halutaan nopeasti käyttöön, vaikka 
ne johtaisivat konfliktiin yritysarkkiteh-
tuurin kanssa.

- Johdolta puuttuu selkeä tapa kytkeä 
projektit strategisiin tavoitteisiin.

- Organisaatiolla ei ole keinoja johtaa 
kokonaisuutta; kokonaiskuva puuttuu, 
mikä johtaa mm. päällekkäisyyksiin ja 
vääriin ajoituksiin.

Hankesalkun hallinta ratkaisuna 
hankeongelmiin
Hankesalkun hallinta on organisaation ke-
hittämisprojektien johtamista kokonaisuu-
tena, organisaation strategiaa toteuttaen, 
systemaattisesti ja yhdenmukaisesti.

Onnistuneen hankehallinnan 
edellytykset 
Hankesalkun hallinta edellyttää organisaa-
tiolta (kuva 2):
- yhdenmukaista käsitteistöä ja hallinta-

tapaa,
- johtamisen prosessia, jossa hankesal-

kulla on määritelty tehtävä ja
- työvälineitä, joilla johto ja projektior-

ganisaatiot pystyvät kommunikoimaan 
valmisteltavista, käynnissä olevista ja 
valmistuneista hankkeista.

Hankesalkun hallinta Val IT-
viitekehyksessä
Liiketoimintalähtöisen ICT-johtamisen vii-
tekehys Val IT Framework 2.0 asemoi sal-
kunhallinnan (Portfolio Management) Value 
Governance- ja Investment Management-
johtamisalueiden väliin. 

Tulokset
Organisaatiot, jotka ovat ottaneet hanke-
salkun johtamisensa välineeksi, ovat pys-
tyneet vähentämään epäonnistuneiden 
hankkeiden osuutta. Tämä on tapahtunut 
sillä edellytyksellä, että myös projektitoi-
minta on riittävällä kypsyystasolla koko or-
ganisaatiossa, esim. konsernissa.

Hankesalkun hallintaan liittyviä 
määritelmiä
Kun organisaatio harkitsee hankesalkun 
käyttöönottoa, ensimmäinen käytännön 
tarve on yhtenäistää käsitteistöjä, jotta 
vältyttäisiin väärinkäsityksiltä.

Seuraavassa esitellään hankesalkun hal-
lintaan liittyviä käsitteitä ja niiden esimer-
kinomaisia määritelmiä.
- Strategia: Kokonaisuutta koskevat pit-

kän aikavälin tavoitteet ja valinnat sekä 
keinot niiden toteuttamiseksi.

- Hanke (Program): Ryhmä projekteja, joi-
ta johdetaan koordinoidusti. Näin saa-Kuva 2. Hankesalkkujohtamisen periaatteet.

Kuva 1. Tyypillisiä projektijohtamisen ongelmia.
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daan hyötyjä ja ohjausta, joita ei saatai-
si, jos projekteja johdettaisiin erikseen.

- Projekti: Määräaikainen ponnistus, johon 
ryhdytään, jotta saataisiin aikaan ainut-
kertainen tuote, palvelu tai tulos.

- Hankesalkku (Projektisalkku): Projektien 
muodostama kokonaisuus, jossa strate-
giset päämäärät ovat yhteisiä ja projektit 
käyttävät keskenään samoja resursseja.
Hankkeen ja projektin käsitteet ovat 

monissa organisaatioissa sisällöltään 
identtiset. Englanninkielinen termi Program 
kääntyy ohjelmaksi, mutta monet suomen-
kieliset organisaatiot pitävät sitä enemmän 
usean eri tahon yhteisenä asiana (esim. val-
tion tuottavuusohjelma) kuin organisaation 
sisäisenä. Siksi tässä on esitetty käsitteeksi 
hanketta, joka on siis usean projektin koko-
naisuus.

Hankesalkun hallinnan tehtävät
Hankesalkun hallinta koostuu salkun mää-
rittelystä, hankkeiden salkuttamisesta ja 
salkun tasapainottamisesta.

Arvottamiskriteerien määrittely
Salkutuskriteerit ovat organisaation stra-
tegia ilmaistuna mitattavina tai arvioitavina 
suureina. Salkutuskriteerit sopivat sekä luo-
kitteluun että arvottamiseen. Ne voivat olla 
taloudellisia, strategisia tai taktisia. Salku-
tuskriteerit muuttuvat strategiamuutosten 
myötä. Kriteeristön pitää olla riittävän kat-
tava mutta samalla yleispätevä, jotta kaikki 
erilaiset hanketyypit voidaan kuvata sillä 
tyydyttävästi.

MIT:n Peter Weill on esittänyt IT-hank-
keita salkutettavaksi neljään pääkriteerin 
mukaiseen salkkuun (kuva 3):

1. Infrastruktuurihankkeet, jotka ke-
hittävät organisaation ICT-infraa ja 
tavoittelevat esim. mittakaavaetuja, 
standardisointia ja integraatiota.

2. Toimintaprosessi/transaktiohank-
keet, jotka kehittävät liiketoiminta-
prosesseja ja niiden tiedonhallintaa 
ja tavoittelevat kustannussäästöjä ja 
tuottavuuden kasvua.

3. Informaatiohankkeet, jotka tuottavat 
johtamiseen ja tiedottamiseen liitty-
viä ratkaisuja ja tähtäävät esim. infor-
maation laatuun ja saatavuuteen.

4. Strategiset hankkeet, jotka johto on 
määritellyt strategisiksi ja jotka luovat 
esim. kilpailuetua tai kasvua markki-
noilla.

Monet yritykset luokittelevat hankkei-
ta niiden painopisteen mukaan käyttäen 
hyväksi Balanced Scorecardin näkökulmia 
(taloudelliset tulokset, asiakkaat, prosessit, 
henkilöstö ja kasvu).

ICT-hankkeiden kannalta tärkeä kriteeri 
on hankkeen suhde eri arkkitehtuureihin: 
yritys-, tieto-, sovellus- ja teknologia-ark-
kitehtuuriin. Hanke voi tukeutua nykyiseen 
arkkitehtuuriin, poiketa siitä tai vaatia jopa 
kokonaan uutta arkkitehtuuria.

Taloudellisia kriteerejä ovat esim. takai-
sinmaksuaika, ROI tai liikevaihtovaikutus. 
Taktisia kriteereitä taas ovat riskeihin, laa-

tuun tai asiakastyytyväisyyteen liittyvät 
arviointitekijät.

Muiden kuvaustietojen määrittely
Mahdollisia muita hankkeen kuvailutietoja 
voivat olla mm:

- hankkeen tai projektin perustiedot, 
kuten omistaja, aikataulu, budjetti, 
ohjausryhmän kokoonpano, projektin 
avainhenkilöt,

- päätöksentekotilanne,
- hankkeen hyödyntäjät: organisaatiot 

tai prosessit,
- hankkeen toteutuskeinot
- hanketulokset ja
- seurantatiedot.

Salkuttaminen
Salkuttaminen on hankkeiden kuvaamista, 
luokittelua ja arvottamista. Uutta hanke-
ehdotusta tekevä kuvaa ja luokittelee 

hankkeen edellä mainittujen kriteerien mu-
kaisesti. 

Kun hanke on kuvattu kertaalleen, osa 
sen tiedoista säilyy muuttumattomina, jos 
johto ei toisin päätä. Projektin seurantaan 
liittyvät tiedot sen sijaan päivittyvät sään-
nöllisesti.

Salkun tasapainottaminen 
Hankesalkun omistaja arvottaa hanke-eh-
dotuksia. Organisaatio voi painottaa hank-
keita esim. niiden riskien, koon, tai kohden-
tumisen mukaan.

Hankkeita on ehdolla yleensä enemmän 
kuin organisaatiolla on resursseja käyttää 
niihin. Strategiset kriteerit, organisaation 
tilannekuva ja resurssitilanne edellyttävät 
priorisointipäätöksiä. Päätöksiä voi tehdä 
sekä uusista että käynnissä olevista hank-
keista (kuva 4). 

Kuva 3. Hankkeiden salkuttaminen päätavoitteen mukaan.

Kuva 4. Priorisointi.
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Yksi hankesalkun menestystekijöistä on 
juuri mahdollisuus keskeyttää hankkeita, 
joiden jatkaminen ei enää olisi järkevää 
esim. muuttuneen liiketoimintatilanteen 
vuoksi. Ilman salkkua hankkeiden keskey-
tyspäätösten tekeminen on erittäin vaikeaa 
ja perustuu enemmän luuloon kuin tietoon.

Yksi vai monta salkkua?
Hankesalkunhallinta ei aseta rajoituksia 
salkkujen määrälle. Jotkut haluavat käsitellä 
kaikkia hankkeita yhdessä salkussa, toiset 
haluavat hahmottaa hankkeet useampaan 
salkkuun.

Eräs tapa ajatella salkkuja on hahmottaa 
ne näkyminä koko hanke- ja projektikan-
taan. ICT-infrastruktuurin kehittämispro-

jekti on esim. tietohallinnon salkussa, mutta 
samanaikaisesti koko yhtiön tietyn kehittä-
mishankkeen osa.

Hankesalkun käyttöönotto
Hankesalkun käyttöönotto ei ole vain jon-
kin hallintavälineen hankintaa ja opettelua. 
Tärkeämpää on saattaa koko organisaatio 
kypsyystasolle, jolla halutun vaativuusta-
son salkunhallinta on mahdollista. Esim. 
konserneissa tämä voisi tarkoittaa kaikille 
yhteisten konsernihankkeiden ja niiden re-
surssien johtamista salkkumallisesti.

Käyttöönoton tehtävät
Hankesalkun käyttöönotossa on seuraavat 
viisi päätehtävää:

Kuva 6. Hankesalkun painottuminen strategiasta johdettujen tavotteiden mukaisesti.

Kuva 5. Hankeprosessi.

1. Johdon sitoutuminen ja tavoitteet: sel-
keä perustelu hankesalkun käyttöön-
otolle, tavoitteet ja sitoutuminen niihin.

2. Johtamismallin suunnittelu: tapa, jolla 
salkunhallinta liittyy organisaation joh-
tamisen prosesseihin, kuten strategia-
työhön, budjetointiin, resurssien hallin-
taan ja päätöksentekoon.

3. Hankesalkun määrittely: salkutuskritee-
rit ja muut salkutustiedot.

4. Hallintaprosessin kuvaaminen: osapuo-
let, rooli, tehtävät ja päätökset

5. Organisointi: tarvittavat työkalut, käyt-
töönotto vaiheittain, tarvittava tuki ja 
ohjeistus.
Monet yritykset ovat aloittaneet hanke-

salkun käytön ICT-hankkeista. Tällöin tieto-
hallinto toimii toimintamallin edelläkävijänä 
ja esimerkkinä liiketoiminnalle. Sitä paitsi 
lähes kaikkiin liiketoiminnan kehittämistoi-
miin liittyy nykyisin ICT-osuuksia.

Liittyminen organisaation 
suunnittelujärjestelmään
Monilla organisaatioilla on vuosittain tois-
tuva suunnittelusykli, ns. vuosikello. Hanke-
salkku voi liittyä tähän suunnittelujärjestel-
mään eri kohdissa. 

Strategian toteuttamisen suunnittelus-
sa hankesalkku on keskeinen väline, koska 
organisaatiot kehittävät toimintaansa pro-
jektien kautta. Budjetointiprosessille han-
kesalkku antaa tietoa käynnissä olevista 
ja suunnitelluista hankkeista. Hankesalkku 
antaa lisäksi tietoa avainresurssien käytös-
tä ja strategian toteutumisesta.

Hankeprosessi
Kehittämisprojektit voivat saada alkunsa 
eri lähtökohdista (kuva 5); osa hankkeista 
on harkinnanvaraisia, osa jollakin tavoin 
pakollisia, esim. määräysten vuoksi. Han-
kesalkkuun ehdolla olevilta hankkeilta pitää 
edellyttää joka tapauksessa dokumentoi-
tua hankeperustelua (Business Case).

Hanke-ehdotus
Hankeperustelun valmistelu on hankkeen 
tulevan omistajan tehtävä. Perustelun laa-
dintaan kannattaa osallistuttaa niitä osa-
puolia, jotka tulevat käyttämään hankkeen 
tuloksia.

Yksi hankesalkun menestys-
tekijöistä on mahdollisuus 
keskeyttää hankkeita, joiden 
jatkaminen ei enää olisi 
järkevää.
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Kuva 7. Hankesalkun projektien vuotuinen kassavirtavaikutus.

Kuva 8. Hankkeiden riskitaso, tuotto ja budjetti.

Hankeperustelun laatija esittää sen han-
kesalkusta päätöksiä tekevälle organisaa-
tiolle, esimerkiksi johtoryhmälle tai hanke-
salkun johtoryhmälle. Tämän on arvioitava 
hanketta salkutuskriteerien mukaisesti ja 
tehtävä hankepäätös. Jos hanke on erit-
täin merkittävä ja laaja, sen hyväksyntä voi 
vaatia esim. hallituksen tai konsernijohto-
ryhmän päätöstä.

Hankepäätös voi tarkoittaa käytän-
nössä lupaa laatia hankkeeseen liittyvien 
projektien suunnitelmat. Jos kyseessä on 
jo olemassa olevaan hankkeeseen liittyvät 
tai itsenäiset projektit, päättävä ryhmä voi 
tehdä käynnistyspäätöksen.

Hyväksytyn hankkeen tai projektin 
johtaminen
Kun hanke tai projekti on saanut käynnis-
tysluvan, siitä on raportoitava hankesalk-
kuun tiettyjä tilanne- ja ennustetietoja. 
Tyypillisiä tietoja ovat budjetin ja aikatau-
lun toteutuma ja valittujen laatumittarien 
arvot.

Projektin aikainen raportointi on luon-
tevasti projektipäällikön tai hankepäällikön 
tehtävä. Raportointiaikataulu noudattaa 
ohjausryhmän kokoontumisaikoja.

Koko salkun tilannetta seuraava johto-
ryhmä voi puuttua projektien kulkuun siinä 
tapauksessa, että sen toteutus alkaa poi-
keta suunnitelmasta. Joskus johtoryhmä voi 
joutua priorisoimaan hankkeita ja keskeyt-
tämään tai päättämään hankkeen tai pro-
jektin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Valmistuminen
Valmistunut projekti tai hanke ei poistu han-
kesalkusta. Se on edelleen mukana, mutta 
eri statuksella. Määrätyn ajan kuluessa sen 
tuloksista on tehtävä arvio ja verrattava 
sitä hankesalkussa oleviin tavoitteisiin.

Hankesalkku viestinnän 
välineenä
Hankesalkku edistää parhaimmillaan avoin-
ta johtamiskulttuuria. Hanke-ehdotukset, 
hankkeiden tilanne ja tulokset voivat olla 
määritellyssä laajuudessa avoimia koko or-
ganisaatiolle.

Hankesalkusta tuotettavat raportit eivät 
ole pelkästään euroja tai henkilötyömääriä. 
Hankesalkku on tavallaan kuva organisaa-
tion strategiasta. Se kertoo, mitä kohti ja 
millä keinoilla ollaan matkalla (kuva 6).

Viestinnän tulisi olla selkeää ja ymmär-
rettävää. Visuaaliset esitykset antavat no-
pean yleiskuvan salkusta eri näkökulmista 
(kuva 7 ja 8). 

Hankesalkun hallinnan 
työvälineet
Hankesalkun hallintaa ei ratkaista työka-
luilla, mutta hankesalkun tiedot on saatava 
hallintaan jollain tavalla.

Useimmat aloittavat hankesalkun kokoa-
misen yksinkertaisesti taulukkolaskentaoh-
jelmalla. Taulukon rivi kuvaa yhden projektin 
ja sarakkeet sen luokittelu-, arvottamis- ja 
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perustiedot. Taulukko on joustava työväli-
ne, mutta sen käyttäminen usean käyttäjän 
ja organisaation kanssa samanaikaisesti 
vaatii erityisjärjestelyjä.

Monet organisaatiot ovat toteuttaneet 
oman spesifi kaationsa mukaisen hankesal-
kun jollakin tietokantakehittimellä. Tällöin 
monen käyttäjän on mahdollista muokata, 
selata ja raportoida hankesalkun sisältöä 
samanaikaisesti ja keskitetysti.

Kaupallisia hankesalkkusovelluksia on 
muutamia. Suurin osa niistä on jatkei-
ta projektihallintaohjelmistolle. Itsenäisiä 
hankesalkkuohjelmistoja on markkinoilla 
vain muutamia.

Työkalujen valinnassa kannattaa muis-
taa, että ne on tarkoitettu johdon käyttöön, 
joten niiden on oltava intuitiivisia ja helppo-
käyttöisiä.
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Oikeusministeriö on onnistunut laskemaan tietojärjestelmähankintojensa hintaa jopa yli 

50 prosenttia vuoden 2000 tasosta. Se tarkoittaa joka vuosi noin miljoonan euron sääs-

töä ja näitä säästöjä on kertynyt jo useiden vuosien ajan. Kymmeniä projekteja vuodessa 

toteuttanut vakuutusalan ohjelmistotoimittaja TKP Tieto Oy oppi vuosituhannen vaih-

teessa arvioimaan ohjelmistoprojektiensa työmäärän ja aikataulun aina ± 3 prosentin 

tarkkuudella. Jatkuva lupausten pitäminen kasvatti nopeasti asiakastyytyväisyyttä ja 

vahvisti kilpailuasemaa.

Eikö olekin erikoista kuulla näin hyviä uutisia tietojärjestelmäprojektien maailmasta – ja 

vieläpä Suomesta? Yleensä kerrotaan aivan päinvastaisista tapauksista. Totta nämä kui-

tenkin ovat; sekä ostajat että toimittajat voivat parantaa tehokkuuttaan, ja mikä vieläkin 

parempaa, jopa samanaikaisesti samoissa hankkeissa. Esimerkkiorganisaatiot tosin ei-

vät toimineet yhdessä, mutta niin olisi hyvin voinut olla. Niillä on tai oli yhteinen nimittäjä: 

korostettu huomio projektien laajuuden hallintaan, ”Scope Managementiin”.

tietojärjestelmätyö puuhastelusta 
ammattilaissarjaan
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Työkalut ja menetelmät

  Teksti: Pekka Forselius

Focus on 
Scope Management -



Projektin laajuuden hallintaan 
on hyvät menetelmät
Kaikki PMBOK:in (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge, PMI) ys-
tävät tietävät, että laajuuden hallinta on 
yksi projektinhallinnan yhdeksästä tärkeäs-
tä tietämysalueesta. Projektin laajuuden 
hallinta muodostuu niistä prosesseista, jot-
ka varmistavat, että projektissa on mukana 
kaikki mutta vain kaikki ne työt, joita sen 
menestyksellinen loppuun suorittaminen 
edellyttää. Toisin sanoen projektissa pitäi-
si olla alusta loppuun tietoinen siitä, MITÄ 
pitää saada aikaiseksi, MITÄ on jo tehty ja 
MITÄ vielä tekemättä. Tietojärjestelmä-
töissä laajuuden hallinta on osoittautunut 
kaikkein hankalimmaksi projektinhallinnan 
osa-alueeksi. IT-onnistumista käsitelleiden 
tutkimusten ja tietojärjestelmätyön riski-
kartoitusten mukaan yleisimpiä selityksiä 
projektien myöhästymisille ja kustannusten 
ylityksille ovat ”puutteelliset tai väärin ym-
märretyt määritykset”, ”määritysten muut-
tuminen”, ”huono arviointi” ja ”keinotekoi-
set aikataulut”. Nämä kaikki johtuvat ennen 
kaikkea huonosta laajuuden hallinnasta. 

Oheisessa kuvassa (kuva 1) ovat PMBOK:n 
kaikki yhdeksän projektinhallinnan tietä-
mysaluetta piirrettyinä siten, että laajuuden 
hallinta on keskimmäisenä. Keltainen kuvio 
laajuuden hallinnan ympärillä kuvastaa 
laajuuden hallinnan vaikutuksia muihin joh-
tamisen osa-alueisiin. Jos projektin loppu-
tulosta laajennetaan kesken kaiken, kuten 
tietojärjestelmäprojekteissa usein tapah-
tuu, sillä on suora vaikutus projektin työ-
määrään ja kustannuksiin. Myös aikatau-
luun saattaa laajennuksella olla vastaava 
vaikutus – ainakin se kiristyy. Joskus toimin-
nalliset laajennukset ovat niin vaativia, että 
projektin riskit kasvavat, on palkattava lisää 
henkilöitä tai ostaa uusia ohjelmistokom-
ponentteja projektin ulkopuolelta. Kaikissa 
tapauksissa pitää varoa huonontamasta 
määriteltyä laatutasoa. Jokainen muutos-
ehdotus ja sen käsitteleminen edellyttävät 

selkeää viestintää ja mahdollisesti uuden 
version projektisuunnitelmasta. Laajuu-
den muutoksiin on siis parasta suhtautua 
huolellisesti ja äärimmäisen vakavasti, jos 
kustannusarviossa ja aikataulussa pysy-
minen ovat projektille tärkeitä. Laajuuden 
muuttuminen voi vaikuttaa – ja yleensä 
vaikuttaakin useaan muuhun johtamisen 
osa-alueeseen.

Laajuuden hallinta ei yleensä toimi pel-
kästään silmämääräisellä tarkkailulla ja ar-
vailemalla työmääriä. Ammattimaisen laa-
juusarvion ja työmäärän arvauksen välillä 
on huomattava ero. Valitettavasti arvaus 
on vielä huomattavasti yleisempi tieto-
järjestelmien kanssa puuhailevilla. Arvion 
pitäisi perustua aina mittaamiseen ja ko-
kemustietokantaan. On itsestään selvää, 
että uuden tien rakentajat mittaavat tien 
pituuden etukäteen, ennen kuin suostuvat 
antamaan hinta- ja aikatauluarvioita. Aina-
kaan he eivät lupaa kiinteää kokonaishintaa 
ennen olosuhteiden arviointia ja mittausta. 
Eipä kukaan lähde taloakaan rakennutta-
maan tietämättä tulevaa neliö- ja kuutio-
määrää tarkasti. 

Tietojärjestelmähankkeissa määritellyn 
ohjelmiston laajuuden mittaaminen laimin-
lyödään tämän tästä, vaikka melko tarkat 
menetelmät mittaamiseen ovat olleet käy-
tössä jo yli 20 vuotta – ISO-standardisoi-
tuinakin jo lähes vuosikymmenen. FiSMAn 
(Finnish Software Measurement Association 
FiSMA ry) jäsenkunnassa asiaa on edistetty 
ja kehitetty vuosikausia. Sieltä sekä Oikeus-
ministeriön että TKP Tiedon mittaamiseen 
pohjautuva laajuuden hallintakin kehittyivät.

FiSMA on paketoinut laajuuden hallinnan 
konseptinsa viime vuosikymmenen puolivä-
lissä northernSCOPE™ -tavaramerkin alle. 
Paketti koostuu useista eri menetelmistä, 
työvälineistä ja hyvin kuvatuista laajuuden 
hallinnan prosesseista. Itse konseptin ja sii-
hen sisältyvien välineiden käyttö on yleis-
tynyt voimakkaasti viimeisten parin vuoden 
aikana.

NorthernSCOPE-konsepti ja 
sen keinovalikoima
Tietojärjestelmähankkeen laajuuden hal-
linta käynnistyy yleensä vaatimusmää-
rittelyjen teon alkuvaiheessa. Hankkeen 
luonneanalyysi on 30 väittämään perus-
tuva menetelmä, jonka avulla selvitetään 
hankkeeseen sisältyvät tietojärjestelmä-
työn tyypit. Hallinnan kannalta on erittäin 
tärkeätä jakaa laaja hanke sellaisiksi pro-
jekteiksi, että kunkin lopputuloksen laajuus 
on mitattavissa samoilla yksiköillä. 

Tietotekniikan liiton julkaisemassa ”Han-
kehallinnan työkalupakki”- kirjassa esitel-
lään seitsemän ICT-projektityyppiä, joita 
myös northernSCOPE-konseptin yhteydes-
sä käytetään ylimmän tason laajuuden hal-
linnan tukena. Kirjan mukana tulevalla CD:llä 
on myös luonneanalyysin tekemistä tukeva 
MS Excel-pohjainen työkalu. Toki hankkeen 
pilkkomisen voi tehdä muillakin tavoilla, 
mutta miksi keksiä pyörää aina uudelleen. 
Joka tapauksessa luonneanalyysi on erin-
omainen keino saada hankkeen käynnistä-
jät keskustelemaan monista onnistumisen 
kannalta olennaisista kysymyksistä ajoissa.

Kun hanketason kokonaissuunnitelma on 
hahmottunut, siirrytään northernSCOPE-
konseptissa projektitasolle, jolla käytetyt 
kolme kulmakiveä ovat:

1. Toiminnallisen laajuuden mittaus toi-
mintopisteanalyysin avulla, tuloksena 
laajuus toimintopisteinä (FP).

2. Yksikköhinnoittelun käyttäminen tar-
jouskilpailun ja toimitussopimuksen 
perustana (€/FP).

3. Puolueettoman Scope Manager-
konsultin käyttäminen ostajaorgani-
saation tukena.

Ohjelmiston toiminnallisen laajuuden 
mittaaminen ei ole uusi idea. Yhdysvalta-
lainen, IBM:n tutkimuslaboratoriossa työs-
kennellyt Alan J. Albrecht esitteli ensim-
mäisen version toimintopisteanalyysistä 
jo 1970-luvun lopulla. Siitä lähtien toimin-
topisteitä on laskettu vaihtelevalla innolla 
eri puolilla maailmaa. Suomeen menetel-
mä rantautui jo 1980-luvun puolivälissä ja 
otettiin käyttöön useissa ohjelmistotyötä 
tekevissä yrityksissä. Toimintopisteet ym-
märrettiin tuolloin ainoastaan toimittajien 
työmäärän arvioinnin apuvälineeksi – ja ne 
ovatkin palvelleet parhaita ohjelmistotaloja 
erittäin hyvin. Huonoimmat ohjelmistotalot 
ovat niistä luopuneet, koska menetelmä 
vaatii tuekseen pitkäjänteistä oman koke-
mustiedon keräämistä ja kokemuksista op-
pimista. Sellaiseen pystyvät vain parhaat. 

Mullistus toiminnallisen laajuuden mit-
taamisessa käynnistyi Australiassa 1990-
luvun lopulla ja on vähitellen levinnyt sieltä 
muutamiin muihin maihin. Suomi on ollut 
tässä kehityksessä erityisen aktiivinen ja 
menestyksellinen, kuten Oikeusministeriön 
kokemukset osoittavat. Toimintopisteiden 
soveltaminen ostajan tukena, tarjouspyyn-
nön liitteenä ja edelleen projektin aikaisena 
muutosten hallinnan ja edistymisen mittaa-
misen välineenä on toiminnallisen laajuu-
den mittaamisen tärkeä innovaatio. Kuva 1. Laajuuden hallinta projektinhallinnan keskiössä.

Projektin 
integraation 

hallinta

Projektin 
laadun 
hallinta

Projektin 
ajankäytön 

hallinta

Projektin 
kustannusten 

hallinta

Projektin 
laajuuden 

hallinta

Projektin 
henkilöstön 

hallinta

Projektin 
viestinnän 

hallinta

Projektin 
riskien 
hallinta

Projektin 
hankintojen 

hallinta

50



Toimintopistelaskennan menetelmien 
kehittyminen on ollut tärkeä tekijä onnistu-
neessa liikkumisessa kohti ostajan kontrol-
lointia ja ohjausta, eli parempaa laajuuden 
hallintaa. Tietotekniikan kehittämiskeskuk-
sen aikanaan aloittama suomalaisen FPA-
menetelmän kehittämistyö jatkui FiSMAn 
piirissä. Nyt tuo menetelmä on julkais-
tu kansainvälisenä standardina (ISO/IEC 
29881:2010). Menetelmä tunnetaan myös 
FiSMA 1.1-menetelmänä.

Suurin ero FiSMA-menetelmän ja muiden 
toimintopistelaskentojen välillä on näkö-
kulmassa: FiSMA:n mittauskohteena ovat 
”Käyttäjän toiminnalliset vaatimukset” käyt-
täjän näkökulmasta, kun taas kaikki muut 
menetelmät ovat säilyttäneet Albrechtin 
alkuperäisen toimittajanäkökulman mit-
taamisessa. Siten FiSMA 1.1 sopii yhteisen 
laajuuden hallinnan tueksi muita paremmin. 
Työmäärien arvioinnin apuna kaikki mene-
telmät palvelevat suurin piirtein tasavah-
vasti, kunhan sopivaa kokemustietoa on 
käytettävissä.

Yksikköhinnoittelun lopullista läpimurtoa 
ei ole vielä tapahtunut tietojärjestelmien 
hankinnassa, mutta kokeiluja ja pääosin hy-
viä kokemuksia kertyy jatkuvasti. Victorian 
osavaltion hallitus Australiassa otti toiminto-
pisteisiin perustuvan $/FP-hinnoittelumallin 
käyttöönsä yli 10 vuotta sitten, eikä ole siitä 
sen jälkeen luopunut. Tämä periaate julkais-
tiin Victorian hallituksen verkkosivuilla ja 
lanseerattiin yhdessä heidän southernSCO-
PE-menetelmänsä myötä. SouthernSCOPE 
on pari vuotta vanhempi kuin meidän kon-

septimme ja sen perusideat kulmakivineen 
ovat hyvin samanlaisia. Menetelmä ei ole 
kuitenkaan levinnyt edes Australian muihin 
osiin. Victorian hallituksella kun ei ole mitään 
tarvetta levittää ilosanomaa naapureilleen. 
”Not invented here” –ajattelu on myös voi-
makasta eikä konservatiivinen pitäytyminen 
kiinteä- ja tuntihintaisissa projekteissa vaadi 
uuden asian opettelua ja omaksumista. 

Suomessa €/FP-pohjaista hinnoittelua 
ja sopimista on saatu vähitellen käyntiin 
Opetusministeriön lisäksi myös Sosiaali- ja 
terveysministeriön Työsuojeluhallinnossa ja 
parissa yksityisessä ostajaorganisaatiossa. 
Ministeriöiden lisäksi muutama muukin jul-
kinen organisaatio on osoittanut vakavaa 
kiinnostusta yksikköhinnoitteluun. Vähitellen 
yhä useammat ostajat tajuavat, että huo-
nojen määritysten pohjalta käynnistyvään 
tuntipohjaiseen sopimiseen ei ole varaa, eikä 
kiinteähintainen sopimus ole mahdollinen il-
man TÄYDELLISIÄ määrityksiä. Kukaan ei ole 
viimeisten 50 vuoden aikana sellaisiin vielä 
törmännyt. Niin sanotuista kiinteähintaisis-
ta sopimuksista maksetaan yleensä huo-
mattavasti enemmän kuin se alkuperäinen 
”kiinteä” hinta. Niin monet tehtävät voidaan 
selittää alkuperäiseen projektiin sisältymät-
tömiksi, ja kun pysytään riittävän teknisellä 
tasolla, ei ostajalla ole yleensä vastaan sa-
nomista. 

Yksikköhinnoittelun käyttö perustuu yh-
dessä hyväksyttyyn ohjelmiston laajuuden 
mittaukseen, jota tarkennetaan määritysten 
tarkentuessa tai muuttuessa projektin ai-
kana. Tällöin ostaja maksaa vain siitä, mitä 

hänelle toimitetaan. Tärkeää on myös alusta 
lähtien tunnustaa, että määritykset eivät ole 
täydellisiä, vaan niihin tulee joka tapauk-
sessa pieniä täsmennyksiä työn edetessä. 
Kokemuksen mukaan muutokset eivät kui-
tenkaan ole läheskään samaa luokkaa kuin 
yllätykset muilla hinnoittelumalleilla toimit-
taessa. Niistä olemme voineet lukea sään-
nöllisin välein Tietoviikosta ja silloin tällöin 
myös päivittäisistä talousuutisista.

NorthernSCOPE-konseptin kolmantena 
kulmakivenä on puolueeton Scope Mana-
ger-konsultti ostajan tukena. Tämä sama 
vaatimus, tai ehkä pikemminkin suositus, on 
myös southernSCOPE-menetelmässä. Mo-
nesti epäilijät kysyvät, miksei projektipääl-
likkö hoida laajuuden hallintaa samalla kun 
hän hoitaa kaikki muutkin kahdeksan johta-
misen osa-aluetta? Käytäntö on osoittanut 
että puolueettomaksi hyväksytyn ja uskotun 
ulkopuolisen asiantuntijan mittaus koetaan 
luotettavammaksi sekä ostaja- että toimit-
tajaorganisaatiossa. Eivät projektipäälliköt 
välttämättä hoida yksin muitakaan johtami-
sen osa-alueita, vaan käyttävät apuvoimia 
viestinnässä, riskien hallinnassa ja esimerkik-
si laadun hallinnassa aina tarpeen mukaan. 

Scope Manager-konsultti tekee yhdelle 
tietojärjestelmähankkeelle töitä keskimäärin 
kaksi työpäivää kuukaudessa, määrän vaih-
dellessa projektien ja osaprojektien aktiivi-
suuden myötä. Myös ostajan ja toimittajan 
projektihenkilöiden toivomukset vaikuttavat 
Scope Managerilta tarvittavaan työpanok-
seen.

Kuva 2. northernSCOPE™-konseptin mukainen laajuuden hallinta tietojärjestelmähankinnassa.

51PROJEKTITOIMINTA  1/2011



NorthernSCOPE vakauttaa 
järjestelmäkehityksen 
suunnan ja vauhdin
Tietojärjestelmän kehittäminen tuotepääl-
likön päässä syntyvästä ideasta laajan 
käyttäjäjoukon järjestelmäksi saattaa kes-
tää useita vuosia. Keskimäärin hankkeet 
kestävät pari vuotta, mutta huomattavasti 
lyhyempiäkin tapauksia kannattaa hoitaa 
hallitusti. Hanke voidaan viedä läpi eripi-
tuisiin vaiheisiin ja iteraatiokierroksiin ja-
ettuna. Vaiheet voivat olla peräkkäisiä tai 
osittain rinnakkaisia, kulloisenkin tilanteen 
mukaisesti. 

Hankkeen valmisteluvaiheessa tuote-
taan alustavat vaatimusmääritykset osta-
jan investointilaskelmien ja kilpailuttamisen 
tarpeisiin. Usein ostajan kannattaa jo tässä 
vaiheessa hyödyntää kokeneen Scope Ma-
nagerin palveluja varmistuakseen määritys-
ten riittävyydestä ja laadusta. Toimittajan 
valinnan ja yhteisen määritysten tarkenta-
misen jälkeen kehittämistyön painopiste ja 
vastuu siirtyvät toimittajan projektihenki-
löstölle. Jokaiselle toteutettavalle toimin-
nolle ja toimintojoukolle tehdään tekninen 
suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöön-
oton valmistelu tässä järjestyksessä. Sco-
pe Manager auttaa ostajaa näkemään ja 
mittaamaan edistymistä tässä vaiheessa. 
Hankkeen päättyessä kokemukset kootaan 
yhteen, analysoidaan ja tallennettaan ko-
kemuskantaan tulevien hankkeiden arvi-
ointia ja prosessien parantamista varten.

Tarkemmalla tasolla, kuvan 2 mukaises-
ti northernSCOPE-konsepti muodostuu 12 
askeleesta. Toimijoina kokonaisprosessissa 
ovat ostajan hankejohto, Scope Mana-
ger-konsultti ja toimittajan projektiryhmä. 
Ensimmäinen ja viimeinen käsitetään laa-
jasti, ja niihin kootaan kaikki osaaminen ja 
informaatio, jotka omasta organisaatiosta 
tarvitaan hankkeen menestykselliseen läpi-
vientiin. Kuten kuvasta näkyy, Scope Mana-
ger on hankkeessa mukana hyvän matkaa 
ennen ostajan ja toimittajan yhteisen tai-
paleen alkamista. Toimittajan projektiryhmä 
astuu kuvaan mukaan vasta tarjouskilpailun 
yhteydessä, askelessa 5/12.

Tarkempia kuvauksia northernSCOPE-
askelten sisällöistä on julkaistu mm. USA:n 
puolustusvoimien Software Engineering 
lehdessä (Crosstalk Jan/Feb 2010) sekä 
FiSMAn verkkosivuilla pdf-esitteessä (www.
fi sma.fi ). Kuvan 2 alalaidassa on kunkin tär-
keimmän tehtävän kohdalla mainittu Scope 
Managerin käytössä olevat työkalut sekä 
tehtävän lopputulokset. On hyvä huoma-
ta, että ne on esitelty tässä kaaviossa vain 
karkealla tasolla, mutta konseptiin sisälty-
vät myös yksityiskohtaiset osa-prosessien 
kuvaukset.

Scope Manager -ammattilainen 
urapolulla ja maailman 
markkinoilla
Sivistysvaltioissa ja edistyksellisissä yhteis-
kunnissa ihmisten työura kestää yli puolet 
odotettavissa olevasta eliniästä. Koko ai-
kaa ei voi, eikä tarvitse paahtaa nuoruuden 

innolla ja ymmärtämättömyydellä. Nuorena 
pitäisi päästä tekemään kaikenlaista mie-
lenkiintoista työtä ja keräämään kokemuk-
sia. Välillä voi tulla vaikka virheitäkin. Sitten 
tulee vaihe, jolloin työ sujuu parhaimmillaan 
ja kokemusten opettamana. Kun vaikkapa 
projektipäällikön tai järjestelmäsuunnitte-
lijan haasteet alkavat tuntua liian tutuilta 
ja helpoilta, voisi olla aika siirtyä jakamaan 
kokemuksiaan. Scope Managerin tehtävä 
on yksi lupaava ja mielenkiintoinen vaihto-
ehto uran tässä vaiheessa oleville ammat-
tilaisille. Yksittäisistä laajuuden hallinnan 
menetelmistä on toki hyötyä varhaisem-
missakin vaiheissa, tietojärjestelmien osto- 
tai myyntitehtävissä ja niiden tukemisessa. 

NorthernSCOPE-konseptin mukaiseen 
toimintatapaan on ollut tarjolla sertifi ointiin 
johtavaa koulutusta vuodesta 2006 alka-
en. Aluksi sertifi oinnista vastasi FiSMA, mut-
ta nykyisin Certifi ed Scope Manager on yksi 
Itävallassa, Kremsissä päämajaansa pitävän 
ECQA:n (European Certifi cation and Quali-
fi cation Association) lukuisista ammattitut-
kinnoista. Koulutus on tiivis, neljästä kurssi-
päivästä ja niitä seuraavasta tenttipäivästä 
koostuva kokonaisuus. Joissain paikoissa se 
järjestetään yhtenä viiden päivän pötkönä, 
mutta Suomessa on viime aikoina suosittu 
2+2+1 päivän mallia, siten että koko ohjel-
ma mahtuu noin kuuden viikon ajalle. Suo-
messa koulutuksen järjestäjänä on vuoden 
2009 alusta lähtien toiminut Tietotekniikan 
liitto ry. 

NorthernSCOPE-konseptiin pohjautuen 
sertifi oituneita Scope Managereita on Suo-
messa noin 75 ja muissa maissa yhteensä 
15. Määrä on vielä melko pieni, mutta sadan 
ammattilaisen rajapyykki ylitetään jo tänä 
vuonna. Kun tehtävänkuva ja sen avaamat 
mahdollisuudet valkenevat yhä useammil-
le osapuolille, ei ole epäilystäkään, etteikö 
markkinoilla olisi laajuuden hallinnan vä-
lineille käyttöä runsain mitoin. Hyvin hal-
litussa tietojärjestelmähankkeessa kaikki 
osapuolet voittavat: ennen muita käyttäjät, 
mutta myös ostaja, toimittaja ja onnistumi-
sen kokemuksista elävä Scope Manager-
konsulttikin. 

Muutos käy hitaasti 
tietojärjestelmätuotannossa
Yli 30 vuotta tietojärjestelmätöissä ovat 
opettaneet, että jokainen kouluista ja op-
pilaitoksista valmistuva ikäpolvi toisensa 
jälkeen innostuu uusimmista ”ismeistä” 
ja ”hypetyksistä” aivan liian herkästi. Kun 
ei tiedä liikaa ympäristön rajoitteista eikä 
käytössä olevien, kalliilla rakennettujen ny-
kyjärjestelmien kankeudesta, luulee, että 
mikä tahansa uusi menetelmä tai työväline 
muuttaa kaiken paljon paremmaksi. CO-
BOLin piti kuolla vuosia sitten parempien 
ja tehokkaampien ohjelmointikielten jal-
koihin. Mutta vielä vain se sinnittelee, eikä 
ylivertaista muiden kielten tai kehittimien 
voittajaa ole tullut. Todellista innovaatiota 
ei kielten kehittämisessä ole tullut tähän 
mennessä. 

Relaatiokantojen ja client-server-rat-

kaisujen piti muuttaa tietojen hallinta ja 
teknisen ympäristön ylläpito entistä tehok-
kaammalle tasolle, mutta taka-askelia on 
niidenkin käytössä ilmennyt. Toki esimerkik-
si relaatiotietokantojen käyttö on edelleen 
kasvamassa. Olio-ajattelu käyttötapauksi-
neen tuli jäädäkseen, mutta vasta nyt, yli 15 
vuotta ensimmäisten kaupallisten ratkaisu-
jen markkinoille tulon jälkeen niitä voi pitää 
valtavirtana. 

Nyt juuri rynnivät markkinoille erilaiset 
ketterät menetelmät ja pilviratkaisut, jot-
ka molemmat seuraavat SOAa. Ennuste 
on, että niistäkin jää jälkensä tapoihimme 
toimia, mutta käyttäjää ja omistajaa ne 
hyödyttävät todella vasta vuosien kulut-
tua. Amerikkalainen tohtori Shari Lawrence 
Pfleeger on tutkinut uusien innovaatioiden 
käyttöön saantia IT-alalla. Hänen mukaan-
sa uuden innovaation vakiintuminen teolli-
suuteen kestää keskimäärin 19 vuotta. Aika 
kauan! 

Muutokset olisivat varmasti huomatta-
vasti nopeampia ilman muutosvastarin-
taa – ilman ”noita toisia” ihmisiä: käyttäjiä, 
jotka eivät tajua teknisiä termejä eivätkä 
näe uuden teknologian erinomaisuutta, 
vanhempia suunnittelijoita, jotka ikävästi 
muistuttelevat ylläpidon tarpeellisuudesta 
ja asiakkaita tai pomoja, jotka eivät uskalla 
tehdä oikeita päätöksiä riittävän nopeasti. 

Moni teknologia on pystytty todistamaan 
heti uutena todelliseksi edistysaskeleksi, 
mutta tämän ymmärryksen leviäminen on 
silti ollut tuskallisen hidasta. Voidaanko siis 
olettaa, että tehostettu, mittaamiseen pe-
rustuva laajuuden hallintakin ryömii teolli-
suuteemme yhtä hitaasti kuin edeltäjänsä. 
Jos niin on, meillä on vielä vuosia tätä sar-
kaa kynnettäväksi. Ensimmäiset, todellisiin 
mittaustuloksiin ja tutkimuksiin perustuneet 
tulokset onnistuneista southernSCOPE-ko-
kemuksista julkaistiin Software Engineering 
Australia –lehdessä vasta vuonna 2000. 
Sen jälkeen vastaavia menettelytapoja on 
alettu vähitellen kokeilla ja soveltaa esi-
merkiksi Italiassa, Suomessa, Brasiliassa ja 
Etelä-Koreassa. Toisaalta, onhan vuodesta 
2000 jo aikaa, joten normaalista 19 vuo-
desta on ehkä yli puolet kulunut! 

Pitkän loppukiri alkaa nyt!
Vauhti northernSCOPE-konseptin ja vas-
taavien menettelytapojen yleistymisessä 
on edelleen sen verran verkkaista, että 
aloittamalla tänään pystyy karistamaan 
monta kilpailijaa kannoiltaan. Pitää vain us-
kaltaa kiihdyttää vauhtia. Onneksi Oikeus-
ministeriön ja TKP Tiedon kaltaisia rohkeita 
edelläkävijöitä on olemassa, koska suurin 
osa organisaatioista kaipaa muiden näyt-
tämää esimerkkiä. Toinen, tuskaisempi tie 
parannuksiin on ajautuminen niin pahoihin 
hankaluuksiin, että toimintaa on PAKKO 
muuttaa päästäkseen edes takaisin muiden 
kannoille. Tällaisestakin on esimerkkejä, 
mutta jääminen liikaa jälkeen voi johtaa re-
surssien ennenaikaiseen loppumiseen.

Oikeusministeriössä tehostettua laa-
juuden hallintaa on sovellettu tähän men-
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nessä yli kymmenessä hankkeessa, joista 
yksikään ei joutunut uutiskynnyksen ylit-
täviin ongelmiin. Muutama Opetusministe-
riön hanke on matkalla hieman nilkuttanut, 
mutta yleensä aivan muista kuin laajuuden 
hallinnan syistä. Vuosien 1999 ja 2007 vä-
lillä TKP Tiedosta kerättiin pitkälti yli sadan 
päättyneen projektin kokemustiedot, joita 
myös analysoitiin ja käytettiin tulevien pro-
jektien arvioinnissa ja jatkuvassa proses-
sien parantamisessa. Voitiin puhua todella 
oppivasta organisaatiosta, koska huippu-
käytäntöjä jatkettiin huolimatta johdon, 
vastuuhenkilöiden ja projektipäälliköiden 
vaihtumisesta näiden vuosien aikana. Esi-
merkkiorganisaatioiden kaltaiset onnistu-
miset ovat lähes minkä tahansa organisaa-
tion saavutettavissa, mutta tuskin pelkällä 
tuurilla ilman määrätietoista toiminnan ja 
organisaation kehittämistä. Seuraavissa 
kappaleissa esitellään laajuuden hallinnan 
prosessien parantamiselle muutamia ”ta-
kuuvarmoja” ennusmerkkejä, ns. kriittisiä 
menestystekijöitä: 
- Visionääriset, hyvän kokonaisnäkemyk-

sen omaavat ja toimeenpanovaltaansa 
käyttävät johtajat ovat olleet avainase-
massa onnistuneissa tapauksissa. Tä-
män pitää koskea organisaation ylintä 
johtoa, olipa hän sitten toimitusjohtaja 
tai pääjohtaja. Jos ostajan johdolle on 
samantekevää, tai se ei ymmärrä, mil-
laisilla määrityksillä hankinnat käynnis-
tetään, hankkeet päätyvät hyvin usein 
virheellisiin ja jopa kokonaan toimi-
mattomiin ratkaisuihin. Epämääräisistä 
vaatimuksista aiheutuu tietojärjestel-
mäprojekteissa suuri määrä tarpeetonta 
selvittelytyötä, joka yleensä vielä päätyy 
henkilöille, joille se ei ollenkaan kuuluisi, 
eli ohjelmistojen kehittäjille. Ostajan joh-
tajien pitäisi siis ymmärtää, milloin vaa-
timusmääritykset ovat riittävän hyviä ja 
laajuudeltaan sopivan kokoisia omiin re-
sursseihin nähden. Toimittajaorganisaa-
tioiden johtamisesta vastuussa olevien 
henkilöiden ei pitäisi päästää alihintai-
sia tarjouksia liikkeelle, koska ne vievät 
tappiollisiin sitoumuksiin ja ennen pitkää 
tyytymättömyyteen sekä asiakkaiden 
että omien projektihenkilöiden joukossa. 
Ylihintaiset tarjoukset puolestaan johta-
vat tappioihin tarjouskilpailuissa. Toimit-
tajan johtajien pitäisi ymmärtää, miten 
ja millä perusteilla tarjouksen hinta on 
määritelty ja onko se kilpailukykyinen. 

- Ulkoinen paine onnistua tietojärjes-
telmähankkeessa auttaa pitämään 
ajatukset ja teot itse asiassa. Tällaista 

painetta voi tulla esimerkiksi omistajien, 
asiakkaiden, valvontaviranomaisten tai 
kilpailijoiden taholta. Jos kilpailua ei ole, 
tai jos tietojärjestelmien kehittämiseen 
käytetyt miljoonat häviävät organi-
saation muiden kustannusten mereen, 
kehittämisponnistukset kohdistetaan 
todennäköisesti jonnekin muualle kuin 
tietojärjestelmähankkeiden laajuuden 
hallintaan. Varsinkaan nykyisenä kvar-
taalitalouden aikakautena harvoissa 
organisaatioissa jaksetaan ajatella, että 
hyvä kokonaistulos koostuu useista pie-
nistä puroista.

- Avainhenkilöille pitää antaa riittävä kou-
lutus laajuuden hallinnan edellyttämien 
menetelmien ja työvälineiden käyttöön. 
Ostajat, myyjät, projektipäälliköt ja jär-
jestelmäsuunnittelijat tarvitsevat ainakin 
alkeet laajuuden hallinnan konseptista ja 
keskeisistä menetelmistä, jotta he pys-
tyvät tuottamaan helposti mitattavia ja 
hyvin dokumentoituja työtuloksia. Myös 
johdon pitäisi molemmilla puolilla ym-
märtää, kuinka kalliista tai kuinka työ-
läästä ohjelmistosta on kyse silloin, kun 
sen toiminnallinen laajuus on esimerkiksi 
1000 FP. Kaikkien sidosryhmien pitäisi 
myös ymmärtää, mihin mitäkin mittaus-
menetelmiä voi ja kannattaa soveltaa, ja 
mihin ne eivät missään tapauksessa kel-
paa.

- Tehokkaat ensiaskelet uuden konseptin 
käyttöönotossa innostavat kaikki mu-
kaan uusiin tapoihin toimia. Liian varo-
vainen ja pitkään kestävä pilotointi on 
pilannut monta työvälineiden käyttöön-
ottoa, kun niiden avulla saavutettujen 
etujen näkemiseen on ensi julkistuksesta 
kulunut vuosia. Liian suurten ja moni-
mutkaisten, mutta myös liian pienten ja 
yksinkertaisten hankkeiden valinta me-
netelmän ensi kokeiluihin on virhe. Pa-
rasta olisi aloittaa kokeilu ja kokemusten 
kerääminen sen tyyppisistä projekteista, 
joita on ollut ja tulee jatkossakin ole-
maan paljon ja joista voi osoittaa aina-
kin tehostunutta muutosten hallintaa ja 
edistymisen seurantaa heti seuraavien 
viikkojen aikana. Tuloksista pitäisi tie-
dottaa avoimesti ja näyttävästi sitä mu-
kaa kuin niitä valmistuu.

- Tuntuvat palkkiot hyvistä suorituksista ja 
suorat moitteet riman alituksista varmis-
tavat lopultakin että muutamat alussa 
hankalilta tuntuvat laajuuden hallinnan 
osa-alueet, kuten kokemusten kerää-
minen ja analysointi, tulevat hoidetuiksi 
kaikissa hankkeissa. Jos liiketoimintayk-

siköiden tulospalkkiot sidotaan edes 
osittain niiden kykyyn ja haluun käyttää 
uusia menetelmiä sekä kerätä kokemus-
tietoja, voi olla varma että dataa myös 
kertyy tasaiseen tahtiin. Myöhemmin 
mittausmenetelmien käyttö ja kokemus-
ten kerääminen kehittyvät luonnolliseksi 
osaksi organisaation toimintakulttuuria, 
eikä niitä kyseenalaisteta pitkään aikaan. 
Henkilöstö priorisoi omat tehtävänsä 
ja tavoitteensa projektien tarpeista vä-
littämättä sellaisissa organisaatioissa, 
joissa henkilöstön palkitsemisella ei ole 
suoraa ja oikeudenmukaiseksi koettua 
liittymää projekteissa onnistumiseen.

Jos tietojärjestelmän teettäjällä tai toi-
mittajalla ovat kaikki kriittiset menestyste-
kijät kunnossa, laajuuden hallinnan ja pro-
jekteissa onnistumisen vakiinnuttamiselle 
ei pitäisi olla esteitä. Vähempikin voi riittää 
huomattavaan parannukseen tehokkuu-
dessa. Pieniä puutteita, tai ainakin paran-
tamisen varaa menestystekijöissä on ollut 
myös esimerkkiorganisaatiossamme, mutta 
kokonaisuutena tulokset olivat positiivisia. 
Itse asiassa tähänastisia saavutuksia huo-
mattavasti suuremmatkin säästöt hinnois-
sa, työmäärissä ja aikatauluissa ovat mah-
dollisia, kun sekä ostajat että toimittajat 
keskittyvät projekteissa tekemään oikeita 
asioita mieluummin kuin vain tekemään 
asioita oikealla tavalla.

AAAloittammmalla tttäänääänn ppysstyyy kkariistamaaan 
mmmonta kkilpailiijaa kaaannnoiltaann
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Suurimmiksi haasteiksi ERP:n implementaatioissa ovat nousseet liiketoimintakriittisten prosessien tur-
vaaminen muutosten aikana, muutosjohtaminen sekä hankkeen etenemisen seuranta ja ohjaaminen. 
Näissä asioissa Vaisalakaan ei muodosta poikkeusta, vaan suurin osa ERP -hankkeista painii samojen 
kysymysten äärellä. 
ERP -hankkeiden haasteiden lista on pidempi kuin tässä artikkelissa on sivuja ja hankkeiden epäonnis-
tumisista on tehty loputon määrä tutkimuksia ja henkilökohtaisia päätelmiä. Tässä artikkelissa perehdy-
tään ERP -hankkeissa esiin tulleisiin yleisiin haasteisiin ja tuodaan esiin yksi näkökulma onnistuneeseen 
ERP -projektiin: työkalun näkökulma.

Teksti: Joonas Iivonen 

Hankkeen savuverho muodostuu.

Hallitsematon hanke.

Työkalut ja menetelmät

Kun yritykset suunnittelevat ERP -hank-
keita, hankkeen laajuus ja haastavuus 
tunnustetaan abstraktilla tasolla. Tie-

detään, että projekti on suuri ja haastava, 
mutta konkretia puuttuu. Kun projekti alkaa 
ja tehdään määrittelyä, toimittaja lupaa kai-
ken hoituvan, pelot hälvenevät ja projektin 
laajuus tyypillisesti kasvaa. Aluksi niin selvä 
projekti alkaa hämärtyä ja sirpaloituu usein 
viimeistään toteutusvaiheessa savupilvek-
si, joka muuttuu taas todellisuudeksi vasta, 
kun järjestelmän käyttöönotto lähestyy.

Tähän liittyvät monet ERP -projektin on-
gelmat, mutta myös ratkaisut: muutoksen-
hallinta, projektin tilan seuranta, reagointi, 
priorisointi, kommunikaatio ja ohjaus. Näi-
hin haasteisiin voidaan osaltaan vastata 
ottamalla projekti haltuun oikeilla työka-
luilla. Työkalu voi auttaa hälventämään 
savupilven ja näkemään koko ajan missä 
mennään.

Excel-johtamisesta
hallittuun projektimalliin
ERP -projektit ovat laajoja, usein globaa-
leja ja läpileikkaavat koko organisaation 
sekä sisältävät useita kolmansia osapuolia. 
Ongelma on kokonaisuuden hallinta. Tie-
dostettuja tai tiedostamattomia päätöksiä 
tehdään eri tasoilla ja osa-alueilla koko or-
ganisaation laajuudessa. Päätösten tueksi 
käytetään aluksi koottua tietoa, mutta pro-
jektin edetessä tieto pirstaloituu ja muut-
tuu vähemmän ajantasaiseksi. Päätökset 
kirjataan pöytäkirjoihin, sähköposteihin, 
verkkolevyille, intranetteihin, Word doku-
mentteihin ja Excel-taulukoihin. Tietoja 
jaetaan eri tavoilla organisaation kesken ja 
sen kasaaminen ja keskittyminen vaikeutuu 

-projekti hallintaa
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an oikean työkalun avulla

koko ajan. Projektin toteutusvaiheen peit-
tävä savupilvi alkaa muodostua.

Tehokkaasta johtamismallista tai pää-
töksenteosta on vaikea puhua ilman oi-
keaa, ajantasaista tietoa päätösten pe-
rustana. Organisaation ketteryys perustuu 
tiedon jakamisen nopeuteen ja muutoksiin 
reagoimiseen. 

Muutoksenhallinta onnistuu, jos päätök-
set perustuvat ajantasaiseen ja luotetta-
vaan tietoon. Toteutus onnistuu, jos tieto 
saadaan kasattua ja jaettua täsmällisenä 
sitä tarvitseville tahoille. Seuranta onnistuu, 
jos tehdyt työt kirjataan reaaliajassa ja ra-
portoitavassa muodossa. Excel-taulukoilla 
ja pöytäkirjoilla on paikkansa osakokonai-
suuksien hallinnassa, mutta hankkeen suu-
ren kuvan voi muodostaa parhaiten siihen 

tarkoitukseen soveltuvassa työkalussa.
Ajantasainen tieto tilanteesta -> rea-

gointi ja päätösten tekeminen -> tiedon ja 
töiden jakaminen sekä reaaliaikainen seu-
ranta. Nämä kriittiset tekijät muodostavat 
perustan onnistuneelle ERP -hankkeen 
muutoksenhallinnalle, sekä toimintojen ke-
hän, jota projektin ajan kierretään. 

On mahdollista, että ERP -projektin ti-
lanteen voi nähdä yhdellä vilkaisulla kun 
hankkeen johtamisessa käytetään siihen 
tarkoitettuja työkaluja. Projektin yllä leijuva 
savupilvi hälvenee ja projektin tilasta saa-
daan selkeä kuva.

Virheen hinta
Liiketoiminnan turvaaminen tuntuu itses-
täänselvyydeltä, mutta valitettavan usein 

asia nousee konkreettisesti esille vasta 
järjestelmän käyttöönottovaiheessa, kun 
huomataan, että liiketoiminta on ongelmis-
sa. Tämä noudattelee Jared Diamondin kir-
jassa "Collapse" määrittelemää ongelmien 
kehitysprosessia: ongelmia ei osata odot-
taa -> ongelmia ei havaita -> ongelmia ei 
tunnusteta -> ongelman ratkaisu ei onnistu 
-> tuho. 

Yleisesti ottaen, virheen kriittisyys ja 
hinta määräytyvät sen mukaan, missä vai-
heessa projektia virhe tulee esille. Kalleim-
mat virheet havaitaan vasta käyttöönoton 
jälkeen ja tällöin virheen hinta saattaa olla 
korkea. Halvimmillaan virhe korjataan, kun 
se huomataan jo määrittelyvaiheessa. Vali-
tettavasti virheet tulevat usein vastaan lä-
hempänä käyttöönottoa kuin määrittelyä, 

Hallittu hanke.

Työkalun mahdollistama johtamismalli.

Hankkeen savuverho hälvenee.

Virheen hinta.
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sillä kun toteutusvaiheen savuverho alkaa 
laskeutua, seuranta alkaa samalla huonon-
tua ja aluksi niin huolella tehdyt määritte-
lytkin muuttuvat matkan varrella. 

ERP -projekteilla on myös tapana laa-
jentua huomaamattomasti niin, että to-
teutetaan kerralla liikaa räätälöityjä tai 
ei- kriittisiä ominaisuuksia, jolloin suuri kuva 
hämärtyy ja fokusta viedään liikaa liiketoi-
mintakriittisiltä toiminnoilta nice-to-have 
-ominaisuuksille.

Työkalun käyttö ja järjestelmällinen 
laadunvarmistus voi auttaa olennaisesti 
parantamaan toimituksen laatua, säästä-
mään kustannuksissa ja turvaamaan liike-
toimintakriittisiä prosesseja. Priorisointi eri 
ominaisuuksien välillä voidaan tehdä niin, 
että ensiksi toteutetaan kriittisimmät asiat 
sekä ne toiminnallisuudet, jotka ovat seu-
raavaksi menossa tuotantoon. Työkalun 
avulla priorisointia on myös helppo seurata 
ja muuttaa hankkeen edetessä. Projektin 
laajuuden kasvua voidaan hillitä, kun kaikki 
toteutukseen liittyvät päätökset ovat jä-
sennellysti yhteisessä työkalussa.

Työkaluvaatimukset
Olen esittänyt väitteen, että ERP -hank-
keen tilan voi nähdä yhdellä vilkaisulla. ERP 
-hankkeet ovat laajuudessaan ja liiketoi-
mintakriittisyydessään usein poikkeuksel-
lisen vaativia projekteja. Organisaatioiden 
tarpeet ovat uniikkeja, vaikka projektin vai-
heet ovat pääpiirteittäin aina samat. Oikean 
työkalun valinta ei ole helppoa.

Mitkä ovat ERP -hankkeen 
johtamiseen tarvittavan työkalun 
vaatimukset?
Muutoksenhallinta vaatii tuekseen työka-
lun, johon koko projektiorganisaatio voi-
daan integroida ja jota kaikki osapuolet 
sitoutuvat käyttämään. Tämä asettaa vaa-
timukseksi helppokäyttöisyyden ja muo-
kattavuuden. Järjestelmä on voitava ottaa 
käyttöön nopeasti ja lyhyellä koulutuksella. 
Työkalun tavoitteena on helpottaa toimi-
mista, ei hankaloittaa sitä.

Työkalun on mukauduttava projekti-
organisaation rakenteeseen ja tuettava 
asiakasorganisaation prosesseja. Projektin 
tarpeet määrittävät työkalun, ei toisinpäin.

Työkalun tulee sisältää kaikki hankkeelle 
tärkeät osa-alueet. Hyöty syntyy siitä, että 
hallinta tapahtuu yhdessä työkalussa ja sitä 
kautta päästään reaaliaikaisuuteen projek-
tin ohjauksessa ja toteutuksen ohjaus on 
ketterää.

Tiedon hallinta. Työkalun täytyy sisäl-
tää mahdollisuudet tiedon keräämiseen 
ja säilyttämiseen. Päätökset ja pöytäkirjat 
on saatava pois sähköposteista ja verk-
koasemilta yhteen työkaluun, jossa kaikki 
tieto keskitetään, jäsennellään ja jaetaan 
organisaatiolle. 

Töiden jakaminen ja kirjaus. Päätösten 
summana syntyy tehtäviä, jotka jaetaan 
organisaatiolle yhteisen työkalun kautta. 
Työt on voitava suunnitella ja aikatauluttaa 
ja muodostaa projekteja hankkeen organi-
saatioiden mukaisesti. Töiden edistymistä 
voidaan seurata, kun kirjaukset tehdään 
yhteiseen järjestelmään.

Laadunvarmistus. Työkalun täytyy sisäl-
tää testaus- ja laadunhallintaominaisuu-
det, tai niiden on oltava liitettävissä siihen. 
ERP -hankkeen laadunvarmistus on osa-
alue, joka täytyy integroida tiiviisti projek-
tiin. Laatua täytyy seurata alusta asti, jotta 
vältytään ikäviltä yllätyksiltä käyttöönoton 
lähestyessä. 

Raportointi. Edellä mainitut osatekijät 
mahdollistavat reaaliaikaisen raportoinnin. 
Raportoinnin täytyy olla helppoa, raport-
tien täytyy olla informatiivisia ja räätälöi-
tävissä niin, että hankkeelle olennainen 
tieto saadaan näytettyä ymmärrettävässä 
muodossa.

Seurattavuus. Työkalun on säilytettävä 
tieto sellaisessa muodossa, että tapahtu-
mia voidaan tarkastella ja nähdä projektin ja 
sen sisältämien tehtävien elinkaaret. Tämä 
läpivalaisu näyttää projektin todellisen ti-
lan ja auttaa keskittymään sellaisiin osa-
alueisiin, joissa on suurimmat ongelmakoh-
dat. Se auttaa kaikkia projektiin osallistuvia 

Virheen muodostuminen.

organisaatioita osoittamaan, että he ovat 
tehneet työnsä ajallaan ja kuten on sovittu. 
Se auttaa johtoryhmää ohjaamaan pro-
jektia niin, että kaikki sovitut vaatimukset 
toteutetaan. Samalla varmistetaan, että 
toteutus ei lähde rönsyilemään. 

Työkalun käyttö paljastaa projektin hei-
kot kohdat ja sitä kautta kannustaa projek-
tiryhmää toimimaan koko hankkeen par-
haaksi.

Loppusanat
ERP -hankkeiden onnistumisen vastuu ja 
riskit ovat viime kädessä toteuttavalla or-
ganisaatiolla itsellään. Tutkimusten mukaan 
valitettavasti vain 2 prosenttia yli 7.5M€ 
maksavista tietohallintoprojekteista onnis-
tuu tavoitteidensa mukaisesti.(Lähde: The 
Standish Group via Panu Kause: “Suurten 
tietojärjestelmähankkeiden suunnittelun ja 
johtamisen haasteet”. Ixonos,2009).

Toivoisin, että tästä artikkelista jää mie-
leen ainakin seuraava ajatus: Suunnitel-
taessa ERP -hankkeita, on monen muun 
seikan ohella tärkeä valita työkalut, jotka 
auttavat hanketta onnistumaan. 

Toimivat projektityökalut luovat nä-
kyvyyttä ja helpottavat päätöksentekoa 
hankkeen eri vaiheissa.

Ongelmia ei 
osata odottaa

Ongelmia ei 
havaita

Ongelmia ei 
tunnusteta

Ongelman 
ratkaisu ei 

onnistu

Tuho

Joonas Iivonen
BBA
Senior Consultant
Project-TOP Solutions Oy
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Vaisala Oyj:llä on käynnissä toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uu-

simishanke. Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäinen 

toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan yrityksen globaalia toimintaa.

Vaisalan ERP -hankkeessa 
on opittu paljon uutta

Vaisala kehittää, valmistaa ja mark-
kinoi tuotteita ja palveluja ympä-
ristönmittaukseen ja teollisuuden 

mittaustarpeisiin. Vaisalan liiketoimintaa 
toteutetaan tuote-, projekti- ja palvelulii-
ketoiminnan prosesseina joten ERP -hanke 
on muodostunut melko laajaksi sisältäen 
myös osaprojektin Business Intelligence 
mittarointiin.

ERP -hanke on antanut mahdollisuu-
den yhdenmukaistaa yrityksen toimintoja 
yli maantieteellisten rajojen sekä kehittää 
yrityksen johtamisjärjestelmiä. Vertailukel-
poisten, globaalien toimintatapojen edut 
ovat selkeät. Yhtenevät prosessit aikaan-
saavat läpinäkyvyyttä, vertailukelpoista 
metriikkaa päätöksentekoa varten sekä pa-
rantavat yrityksen sisäistä kommunikaatio-
ta. Kommunikaation helpottuminen puoles-
taan kehittää yrityskulttuuria ja selkeyttää 
yrityksen käytäntöjä. Vaisalalla on toimin-
taa 28 maassa ja yrityksen markkina-alue 
kattaa kaikki maanosat, joten yhtenäisestä 
yrityksen "kielestä" on todella hyötyä.

Vaiheistetut osaprojektit
Hankkeen hyvä suunnittelu on tärkeää ja 
yhtälailla tärkeää on hankkeen ammat-
timainen implementointi. Vaisalan han-
ke eteni alkuvaiheessa tyypillistä reittiä; 
vaatimusten keruu, määrittelyt, kehitys ja 
käyttöönotto. Siis eräänlainen telakkamalli, 
jossa yhden vaiheen valmistuminen johtaa 
toisen aloittamiseen ja limittäiseen valmis-
teluun.

Hankkeen telakkamallia kuitenkin muu-
tettiin määrittelyvaiheen jälkeen jakamalla 
hanke neljään eri osaprojektiin, helpom-
masta laajempaan. Vaiheistuksen tarkoituk-
sena oli ottaa osia järjestelmästä käyttöön 
globaalisti ja osia ensin päätoimipaikassa 
Vantaalla. Globaalin käyttöönoton tarkoi-
tuksena oli tehdä uusi järjestelmä tutuksi 
koko henkilöstölle kun taas kriittisimmät 
ja vaikeimmat osiot koeponnistettiin ensin 
Vantaalla, missä suurin osa hankkeen hen-
kilöstöstä työskentelee. 

Alihankintaa ja ulkoistusta
Hankeorganisaatio koostuu laajasta jou-
kosta eri alueiden osaajia. Liiketoiminnan 
asiantuntijat edustavat linjaorganisaatiota 
ja vastaavat siitä, että kokonaisuus toteut-
taa liiketoiminnan vaatimuksia. Ratkaisun 
omistajan rooli on vastata järjestelmän 
integroitumisesta muihin järjestelmiin sekä 
ERP:n eri moduuleiden toimimisesta ko-
konaisuutena. Testauspäällikkö ja koulu-
tuspäällikkö suunnittelevat ja fasilitoivat 
globaalisti omat kokonaisuutensa. Projekti-
päälliköt vastaavat vaiheistetun käyttöön-
oton käytännön organisoinnista ja tiimien 
johtamisesta. 

Applikaatio-osaaminen eli implementoi-
tavan ERP -tuotteen tuntemus on alihan-
kittu eri konsulttiyrityksiltä niin, että yhdellä 
konsulttiyrityksellä on pääurakoitsijan rooli 
ja muut tukevat pääurakoitsijaa. 

Testauksen organisointi ja seuranta on 
ulkoistettu alan asiantuntijalle. Tavoitteena 
on turvata testauksen objektiivisuus ja sitä 
kautta johtaa sekä Vaisalan että alihank-
kijoiden hankkeessa tekemän työn laatua. 
Kokemuksen kautta onkin helppo sanoa, 
että onnistuneen ERP -hankkeen edellytys 
on huolellinen ja riippumaton testaus ja sen 
pohjalta tehdyt riskien arvioinnit ja toimen-
piteet. Koko yrityksen laajuisen ERP -rat-
kaisun testaushavaintojen määrä liikkuu 
tuhansissa. Havaintojen priorisointi, allo-
kointi oikealle henkilölle ratkaisua varten ja 
uudelleentestaaminen onnistuu parhaiten 
tähän tarkoitetuilla työkaluilla. 

Vaisalassa testauksen suunnittelu, orga-
nisointi ja havaintojen käsittely tehdään P-
Top järjestelmässä. Tällä tavalla testauksien 
eteneminen on seurattavissa reaaliajassa 
ja pullonkauloihin pystytään puuttumaan 
heti. 

Osana onnistunutta testausta ja käyt-
töönottoa on myös yrityksen tiedon, mas-
ter datan, siivoaminen ja siirtäminen uuteen 
järjestelmään. Hankkeen master data ma-
nager koordinoi tiedon koostamisen ja kä-
sittelyn tärkeää osa-aluetta. 

Selkeä johtamismalli
Hyvät valmistelut, osaava organisaatio ja 
asiantunteva alihankkijaverkosto vaativat 
toimiakseen selkeän johtamismallin. Joh-
tamismallimme avainsanoja ovat toistuva 
follow up ja nopea päätöksenteko. Ohjaus-
ryhmä kokoontuu kuukausittain. Operatiivi-
nen johtoryhmä puolestaan tapaa viikoit-
tain päätöksentekoa ja laajuuden hallintaa 
varten. Projektien ja testauksen etenemistä 
seurataan päivittäin ja ennalta määritellyillä 
työkaluilla. Oleellista kaikessa seurannassa 
oli mittaustuloksiin ja dokumentointiin pe-
rustuvan ohjauskyvyn luonti. 

Vaisalan uusi ERP -järjestelmä on nyt 
käytössä koko laajuudessaan Vaisalan pää-
toimipisteessä ja osittain globaalisti. Parai-
kaa käynnissä olevassa Roll-Out vaiheessa 
ERP -toiminnallisuus viedään puuttuvilta 
osin Vaisalan kansainvälisiin toimipistei-
siin. Roll-Outien kantavana ajatuksena on 
maakohtaisten räätälöintien välttäminen 
ja siten ratkaisun säilyttäminen yhdenmu-
kaisena. 

Mitä tekisimme toisin
ERP -hankkeen kuluessa on opittu paljon 
ja paljon on vielä opittavaa. Moni kysyy-
kin, mitä tekisitte nyt toisin, jos aloittaisitte 
alusta? Vastaus on vähintäänkin kahtalai-
nen.

Ensinnäkin suosittelen vastaavanlaisiin 
hankkeisiin ryhtyviä suodattamaan yri-
tyksen liiketoimintaprosesseista kriittiset 
menestystekijät, joiden toteutumista ERP 
-hankkeessa johdetaan erityisesti. Tähän 
liiketoimintalähtöisyyteen liittyy kiinteästi 
myös muutosjohtamisen käsite. 

Toiseksi, kannatan ketterien menetelmi-
en hyödyntämistä hankkeen eri vaiheissa. 
Mitä selkeämmin ja nopeammalla vasteella 
hankkeen etenemistä voidaan ohjata, sitä 
paremmat onnistumisen edellytykset hank-
keella on.

Jaakko Hirvensalo
Hankejohtaja
Vaisala
MSc.Eng.

Valokuva: Jyry Louhisto
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Satu Härpättimestä ja kuinka 
siitä olisi tullut kunnollinen

Työkalut ja menetelmät
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Teksti: Paula Männistö

Olipa kerran yritys. Olkoon sen nimi 
Yritys ABC. Yrityksellä oli tuote, Här-
pätinXYZ, jota se myi kuluttajille. 

Tuotteen kehittämisestä vastaavana joh-
tajana toimi Pekka. Eräänä päivänä hiihto-
lenkillä Pekka sai ajatuksen uudesta kivasta 
ominaisuudesta, joka toisi vielä enemmän 
iloa HärpätinXYZ:n käyttäjille. Seuraavana 
maanantaina Pekka keskusteli ominaisuu-
den lisäämisesta HärpätinXYZ:n toimittajan 
kanssa. Toimittaja pyysi Pekkaa tekemään 
lyhyen kuvauksen siitä, miten hän haluaisi 
tuon uuden ominaisuuden toimivan, jotta 
toimittaja voisi kertoa, mitä ominaisuuden 

lisääminen tuotteeseen tulisi maksamaan. 
Eipä aikaakaan, kun toimittaja ilmoitti hin-
nan, jonka jälkeen Pekka ja toimittaja saat-
toivat sopia uuden ominaisuuden toimitta-
misesta. 

Toteutustyö alkoi, mutta pian kuitenkin 
ilmeni, että uuden ominaisuuden kuvaukset 
eivät olleet riittävän tarkat, jotta ominai-
suus olisi voitu toteuttaa. Toimittaja kyseli 
Pekalta tarkennuksia kuvauksiin, jotta työ 
voisi jatkua. Aikataulu HärpätinXYZ:n uuden 
version toteutukselle oli tiukka ja markki-
nointikampanjaa oltiin jo lanseeraamassa, 
kun version testaus vielä oli kesken. Lo-
pulta kävi niin, että versio myöhästyi usei-
ta kuukausia ja silloinkin testaus oli pakko 
keskeyttää, jotta versio saatiin pakettiin ja 
kuluttajille. 

Kuulostaako sadulta? Vaikka tarina on-
kin pelkistetty ja tosielämän yksityiskohtia 
puuttuu, niin monilta osin tarina on valitet-
tavan totta. Mikä meni pieleen? Mitä olisi 
voitu tehdä toisin?

Ensin tulevat vaatimukset
Projektin toimintaedellytykset luodaan jo 
projektin valmisteluvaiheessa, jolloin tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota projektin 
laajuuden määrittämiseen. Projektin koh-
deryhmien tarpeet ja toiveet kerätään ja 
analysoidaan sekä kirjoitetaan vaatimus-
ten muotoon. Nämä tehtävät ovat osa 
vaatimusten kartoitusvaihetta, joka on osa 
systeemityöprosessia (kuva 1). 

Aina ei puhuta vaatimusten kartoittami-
sesta; voidaan puhua liiketoiminnan tarpei-
den kartoittamisesta tai esiselvityksestä. 
Nimestä riippumatta vaiheen tarkoituksena 
on selkeyttää, kuka järjestelmää käyttää, 
mihin järjestelmää tarvitaan ja minkälaisia 
ominaisuuksia sen tulee sisältää. 

Vaatimuksien käsittelyssä tapahtuneet 
virheet ovat suurin yksittäinen syy projek-
tien epäonnistumisiin. Vaatimuksien ku-
vaaminen riittävän tarkalle tasolle projektin 
aloitusvaiheessa sekä vaatimuksien mää-
rämuotoinen katselmointi luovat edellytyk-
siä projektin onnistumiselle. Tyypillisimpiä 

vaatimuksiin liittyviä ongelmia ovat:
- Vaatimuksia on paljon. Tällöin niiden 

hallinta on vaikeaa (erityisesti ilman työ-
kalua).

- Vaatimukset muuttuvat. Tilaaja ei pysty 
päättämään, mikä on varsinainen on-
gelma, jota ollaan ratkaisemassa.

- Vaatimukset ovat epätarkkoja ja epäsel-
viä. On vaikea selvittää, mitä vaatimus 
pohjimmiltaan tarkoittaa.

- Vaatimukset ovat keskeneräisiä ja epä-
täydellisiä.

- Tietoa ei ole tarpeeksi, jotta tietojärjes-
telmä voitaisiin toteuttaa.

Mitä luulet, miten Pekka kuvasi 
HärpätinXYZ:n uudet ominaisuudet?

Työmäärien arviointi perustuu 
vaatimuksiin
Työmääräarvio perustuu toteutettavasta 
sovelluksesta tehtyihin kuvauksiin. Aluksi 
työmääräarviota käytetään projektin bud-
jetoinnin ja resurssoinnin pohjana. Arviota 
pitää kuitenkin tarkentaa koko projektin 
ajan, kun tietämys toteutettavasta sovel-
luksesta kasvaa. Projektipäällikkö ja koko 
projektiryhmä joutuvat elämään tehdyn 
työmääräarvion kanssa koko projektin 
ajan, joten arviointiin ei pidä suhtautua liian 
kevyesti. 

Arvioinnin tarkkuus on suoraan verran-
nollinen lähtötietoihin. Jos lähtötiedot ovat 
hatarat, voidaan varmuudella sanoa, että 
arviokaan ei ole luotettava. Mitä tarkem-
mat ovat kuvaukset toteutettavasta tieto-
järjestelmästä, sitä tarkempi työmääräarvio 
on mahdollista tehdä. Parhaimmillaan tämä 
tieto on tietojärjestelmälle asetetut tarkasti 
kuvatut vaatimukset. Mutta mitä tarkoi-
tetaan, kun puhutaan vaatimuksista? On 
olemassa käyttäjävaatimuksia, järjestel-
mävaatimuksia, toiminnallisia vaatimuksia, 
liiketoiminnan vaatimuksia. 

Kun tilaaja puhuu vaatimuksista, tarkoit-
taako hän varmasti samaa kuin toimittajan 
edustaja? Erot siitä, mitä termillä ”vaatimus” 
tarkoitetaan ja ymmärretään, voi aiheuttaa 

Kuva 1. Systeemityöprosessi.
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hämmennystä ja joskus myös turhautumis-
ta, kun osapuolet eivät ymmärrä toisiaan. 

Vaatimusten hierarkiassa (kuva 2) liike-
toiminnan tarpeet ovat ylinnä. Niiden tar-
koituksena on liiketoiminnan näkökulmasta 
selkeyttää, miksi tietojärjestelmä halutaan. 
Käyttäjävaatimukset kertovat järjestelmän 
käyttäjien näkökulmasta, mitä järjestelmäl-
lä halutaan tehdä. Järjestelmävaatimukset 
kuvaavat järjestelmän toimintaa toteutuk-
sen näkökulmasta. Toiminnallisten vaati-
muksien lisäksi on kartoitettava myös nk. 
ei-toiminnalliset vaatimukset, jotka usein 
jäävät kuvaamatta tai ovat epätarkat.

Vaatimuksien määrittelyn onnistumiseen 
vaikuttaa, kuinka hyvä ymmärrys määritte-
lijällä on työmäärien arvioinnista, jotta hän 
osaisi kuvata arvioinnin kannalta keskeiset 
asiat tarkentaen kuvauksia prosessin ede-
tessä (lillukanvarsia ei kannata kuvata heti 
alkuvaiheessa). Määrittelijöiden osaamisel-
la on vaikutusta systeemityöprojektin koko 
elinkaaren ajan, koska hyvin tehdyn vaati-
musmäärittelyn pohjalta on helppo edetä 
seuraaviin työvaiheisiin: toteutukseen ja 
testaukseen. 

Olisikohan Pekka tarvinnut kokenutta 
määrittelijää HärpätinXYZ:n lisäominai-
suuksien määrittelyyn?

Mitä jos vaatimukset muuttuvat
Riittämättömästi kuvatut, epätarkat tai 
keskeneräiset vaatimukset ovat petollisia, 
koska ne aiheuttavat vaatimuksien muut-
tumisen hallitsemattomasti projektin aika-
na ja muutoksien hallinta saattaa olla lähes 
mahdotonta. Tämän vuoksi vaatimuksien 
kanssa tulee olla tarkkana. Yksi lisätty lause 
vaatimuksissa voi muuttua useiksi sivuiksi 
määrittelydokumentaatiota, mikä puoles-
taan voi aiheuttaa päivien tai viikkojen to-
teutustyön. Työmäärien arviointikaan ei ole 
luotettavaa, jos vaatimuksia ei ole kuvattu 
huolella ennen arviointia. 

Mitä suuremmasta projektista on kyse, 
sitä vaikeampaa muutoksien käsitteleminen 
on ja sitä enemmän siihen pitää panostaa ja 
suunnitella etukäteen, miten se hoidetaan. 

Kun mihin tahansa projektissa hyväksyttyyn 
lopputulokseen (vaatimus, ohjelmakoodi 
tai dokumentaatio) kohdistuu jokin muutos, 
niin se tulee käsitellä muodollisen ja etukä-
teen määritellyn muutoshallintaprosessin 
mukaisesti. Muutos tulee joko hylätä, siirtää 
myöhemmäksi tai hyväksyä tehtäväksi. Jos 
muutos hyväksytään tehtäväksi, niin sille 
pitää erikseen arvioida työmäärä, joka lisä-
tään projektin hyväksyttyyn työmäärään. 

Liian pieniin työmääräarvioihin vaikut-
taa se, että tilaaja ei itse osaa kuvata omia 
vaatimuksiaan. Tämän vuoksi vaatimuksien 
kartoittamiseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Voidaan tietysti pyrkiä siihen, 
että vaatimuksissa tapahtuisi mahdollisim-
man vähän muutoksia toteutusprojektin 
aikana. Harvoin projektit kuitenkaan to-
teutuvat juuri sellaisina, kuin ne oli suunni-
teltu. Aina tapahtuu projektin työmäärään 
ja aikatauluun vaikuttavia muutoksia, siksi 
muutoksiin pitääkin varautua. 

Projektin laajuuden kasvu voi johtua 
muutoksista liiketoiminnan tarpeissa tai 
markkinoissa. Joskus uusia vaatimuksia 
syntyy käyttäjien paremmasta ymmärryk-
sestä siitä, mitä sovelluksen pitäisi tehdä. 
Huomattava kasvu vaatimusten määrässä 
ilmaisee yleensä puutteellisen vaatimusten 
kartoitusvaiheen, jolloin suuri määrä vaati-
muksia on jäänyt ”löytymättä”. 

Jos muutoksia on niin paljon, että kehi-
tystiimin työaika kuluu muutoksien käsitte-
lemiseen, on parasta keskeyttää projekti ja 
keskittyä tarpeiden selkeytymiseen.

Projektit hyötyisivät siitä, jos määritte-
lytaitoinen henkilö olisi mukana koko tie-
tojäjestelmäprojektin ajan huolehtimassa 
projektin laajuuden hallinnasta yhdessä 
projektipäällikön kanssa. Kaikkein paras ti-
lanne olisi, jos määrittelijä huolehtisi kuva-
uksiin tulevasta mahdollisesta muutosten-
hallinnasta ja työmäärien arvioinnista. 

Olikohan tällainen asiantuntija 
auttanut myös Pekkaa ja 
HärpätinXYZ:n toimittajaa?

Työmäärien arviointiin 
käytettävä erilaisia menetelmiä
Työmäärien arviointimenetelmiä on erilaisia 
ja ne perustuvat erilaisiin tapoihin lähestyä 
arvioitavaa kohdetta. Määrämuotoisista 
menetelmistä tunnetuin lienee toimintopis-
telaskentamenetelmä. Vastakohtana sille on 
asiantuntijan tekemä työmäärän arviointi. 
Yleensä tarkimmat arviot perustuvat organi-
saation aiempien vastaavien projektien his-
toriatietoihin. 

Erilaisten menetelmien tuottamat arviot 
poikkeavat yleensä toisistaan. Sen vuoksi ar-
viointiin suositellaan käytettäväksi useampaa 
menetelmää. Menetelmien tulee olla riittävän 
erilaiset, jotta niistä saatava hyöty arvioinnil-
le olisi maksimaalinen. Jokainen menetelmä 
lisää ymmärrystä tehtävästä sovelluksesta ja 
siten lisää työmääräarvion luotettavuutta. 

On kuitenkin muistettava, että pelk-
kä määrämuotoisen arviointimenetelmän 
käyttäminen ei paranna arviointitarkkuutta. 
Jokaisessa menetelmässä on omat heikkou-
tensa ja vahvuutensa, jotka on hyvä tuntea 
menetelmää käytettäessä. Tilanteen mukaan 
pitää pystyä päättelemään, mitä menetel-
mää kannattaa käyttää.

Tietojärjestelmäprojektin työmäärä on 
mahdollista arvioida täsmällisesti, mutta sii-
hen on varattava aikaa. Lisäksi on muistetta-
va tarkentaa arviota projektin aikana käyttä-
en vaiheeseen sopivaa menetelmää.

Mitähän menetelmiä HärpätinXYZ:n 
toimittaja käytti?

Palataanpa Pekkaan ja HärpätinXYZ:n uusiin 
ominaisuuksiin. Panostamalla aluksi ominai-
suuksien tarkempaan kuvaamiseen asian-
tuntijan kanssa Pekka olisi saanut toiveensa 
kuvatuksi riittävän tarkasti, jotta toimittaja 
olisi voinut tehdä luotettavan työmääräar-
vion ja aikataulun projektille. Tällöin kehittä-
misen aikana aina tulevat muutoksetkin olisi 
voitu hoitaa jouhevasti ja lopulta muutostyö 
olisi valmistunut aikataulun mukaisesti.

Paula Männistö
Konsultti, Qentinel Oy

FURPSS
Toiminnalliset vaatimukset
 - Käytettävyys
 - Luotettavuus
 - Suorituskyky
 - Ylläpidettävyys
 - Tietoturva

Piirteet
Arkkitehtuurihahmotelma

Liiketoimintavaatimukset

Järjestelmävaatimukset

Käyttäjävaatimukset

TarpeetMiksi ?

Mitä ?

Miten ?

Kuva 2. Vaatimusten hierarkia.



Sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle on viimeisten 10 vuoden aikana syntynyt satojen kehittä-
misprojektien rihmasto. Virtasen ym. (2010) arvion mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kentäl-
le suunnataan kehittämispanoksia valtionosuuksien ja toiminta-avustusten lisäksi noin 110–120 
milj. euroa vuodessa. Kenttä on kompleksinen sillä rahoittajia on useita, kuten EU, Sosiaali- ja 
terveysministeriö, Tekes, RAY, Sitra, kunnat, sairaanhoitopiirit jne. eikä koordinaatio projektien 
välillä ole aina paras mahdollinen.

Kokonaisvaltaista 
projektinhallintaa 
PCM:n avulla

On esitetty kritiikkiä (Rantala ja Sul-
kunen 2006) siitä, että projektikult-
tuuri on muuttanut suomalaisen yh-

teiskunnan valtarakenteita ja murentanut 
universaalietuuksia painottavan hyvinvoin-
tivaltion arvoperustaa. Vaikkei tällaiseen 
uusliberalismipelotteluun uskoisikaan, on 
projektitoiminta muuttanut perustavaa 
laatua olevalla tavalla suomalaisen palve-
lujärjestelmän interventiologiikkaa ja lisän-
nyt hallinnan haasteita. 

Kaikkien julkisen sektorin rahoittamien 
projektien taustalla tulisi olla toiminnalla 
aikaansaatavat tulokset ja vaikutukset. Vii-
me kädessä kyse on veronmaksajien raho-
jen käytön lisäarvosta ja julkisen projektin 
toteuttajien tilivelvollisuudesta. Suomessa 
näyttöön perustuva päätöksenteko hakee 
vielä muotojaan.

Projektiosaaminen vaihtelee 
kunnissa
Projektiosaaminen vaihtelee suuresti kunti-
en sosiaali- ja terveystoimien välillä. Sosi-
aali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman 
arviointiraportin (Virtanen ym. 2010) mu-
kaan suurissa kunnissa hallittiin kehittämis-
työkalujen käyttö selvästi paremmin kuin 
pienissä kunnissa. Projektiosaamisen ja 
yleisen kehittämisosaamisen välillä oli selvä 
positiivinen korrelaatio.

Kuva 1. Kuntakoon yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyökalujen käyttöön 
(Virtanen ym. 2010, 51).
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Yli 100 000 asukasta (N=18)

40 000 - 100 000 asukasta (N=17)

20 001 - 40 000 asukasta (N=14)

10 001 - 20 000 asukasta (N=13)

6 001 - 10 000 asukasta (N=12)

2 000 - 6 000 asukasta (N=19)

Alle 2 000 asukasta (N=4)

Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä

Kuntien sosiaali- ja terveystoimessa osataan soveltaa toiminnan kehittämisen työkaluja hyvin

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Työkalut ja menetelmät

 Teksti: Petri Uusikylä



Yleisesti ottaen kuntien edustajat oli-
vat tyytyväisiä Kaste-ohjelmaan liittyviin 
sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin. 
Hankkeilla nähtiin olevan konkreettista vai-
kuttavuutta ja keskeinen rooli sosiaalisten 
innovaatioiden ja uudenlaisten toiminta-
mallien synnyttämisessä. Arviointiin liitty-
vässä työpajassa osallistujat hahmottivat 
Kaste-ohjelmaan liittyvän hanketoiminnan 
kehittamistarpeita: 
- Tiiviimpi yhteistyö eri kehittämisohjelmi-

en välillä
- Aluejohtoryhmien roolin vahvistaminen
- Ohjelman strategisuuden lisääminen
- Viestintä
- Hankkeiden pitkäjänteisyyden paranta-

minen 
- Seuranta- ja arviointi-indikaattorien 

vahvistaminen 
- Hyvien käytäntöjen levittämismekanis-

mit
- Eri rahoitusvälineiden yhteistyön lisää-

minen 
- Julkisen ja kolmannen sektorin yhteis-

työn lisääminen 

Komissio suosittaa PCM-mallia
Sosiaali- ja terveydenhuollon projektikult-
tuurin ja –osaamisen kehittäminen edellyt-
tää kokonaisvaltaista kehittämisymmärrys-
tä. Euroopan Komissio (Euroopan komissio 
2004) on ohjeistanut hankehallinon kehit-
tämistä mm. tarjoamalla käyttöön projek-
tisyklin kokonaishallintaan tarkoitutettua 
PCM-mallia (Project Cycle Management) 
ja siihen liittyvää loogisen viitekehyksen lä-
hestymistapaa. 

Varsin usein sosiaali- ja terveydenhuollon 
projekteissa suunnittelusta ja hankehake-
muksen tekemisestä vastaavat eri henkilöt 
kuin projektin toteuttamisesta. Näin myön-
teisen rahoituspäätöksen jälkeen projektin 
toteuttajatiimi joutuu usein ”palaamaan 
lähtöruutuun” eli tarkistamaan projektin 
tarvelähtökohdat ja varmistamaan, että 
sille on aitoa kysyntää. 

On ensiarvoisen tärkeää, että projektin 
toteuttajataho kirjoittaa riittävän selkeäs-
ti auki hankkeen ns. interventiologiikan eli 
määrittää:
- mihin tarpeeseen tai kysyntään projekti 

perustuu. Jäsentämistä voi auttaa on-
gelmapuun ja tavoitepuun määrittely,

- millaiset resurssit projektilla on käytös-
sään, 

- millä toimenpiteilla tavoitteisiin aiotaan 
päästä ja 

- mitä tuotoksia ja tuloksia halutaan saa-
da aikaiseksi. 
Lopulta on hyvä jo projektia suunnitel-

taessa pohtia mitä laajempaa, esim. yh-
teiskunnallista päämäärää projekti omalta 
osaltaan palvelee. Tällä on keskeinen mer-
kitys projektin legitimaation ja yhteiskun-
nallisen painoarvon näkökulmasta. Kuvassa 
3 on kuvattu tiivistetysti projektin kriittiset 
peruskysymykset eri vaiheissa. 

Ohjelmointi

Arviointi Identifiointi

FormulointiToimeenpano 
ja seuranta

Rahoituspäätös

Projektisyklimallin lähtökohtana on ke-
hittämisprojektin jakaminen osioihin sen 
ajallisen vaiheen mukaan. Tämä auttaa 
projektin suunnitteluun ja toimeenpanoon 
osallistuvia kiinnittämään huomiota kul-
loinkin kriittisiin onnistumisen edellyksiin ja 
varautumaan riskeihin. Malli on tietysti vain 
ns. heuristinen viitekehys eikä sellaisenaan 
takaa onnistunutta projektitoteutusta. 
Kriittisten arvioiden mukaan malli yksiker-
taistaa aivan liiaksi monimutkaista projekti-
toteutusta. Käytännön projektinhallinnassa 
joudutaankin usein palaamaan vaiheesta 
toiseen. 

Kuva 2. PCM-kaavio.

Kuva 3. Projektin interventiologiikka.

Seurantaindikaattorit ja 
riskien kirjaus
PCM-mallin soveltamiseen liittyy lähei-
sesti myös ns. looginen viitekehys (Logi-
cal Framework Approach). Viitekehyksen 
tarkoituksena on konkretisoida projektin 
hahmotettua interventiologiikkaa mm. 
määrittämällä projektitoteutuksen eri ta-
soille seurantaindikaattorit sekä näiden 
aineistolähtökohdat. Tämän tarkoituksena 
on empiirisen evidenssin kerääminen pro-
jektin toteutusvaiheessa ja mahdollisten 
”korjaavien liikkeiden” tekeminen mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Oman 
kategoriansa mallissa (ks. kuva 4 alla) muo-
dostaa vielä riskin ja olettamusten sarake. 
Sen tarkoituksena on kirjata suunnitte-
luvaiheessa tiedossa olevia riskejä, jotka 
saattavat toteutuesaan ehkäistä alemman 
tason toimenpiteiden tai tulosten muun-
tumisen ylemmän tason vaikutuksiksi (vrt. 
tavoite-keino hierarkia). Riskit ovat julkis-
rahoitteisissa hankkeissa tyypillisesti regu-
latiivisia, poliittis-hallinnollisia, taloudellisia, 
sosiaalisia tai teknologisia. Toisaalta riskit 
voivat liittyä myös asiakkuuksiin tai projek-
tin kumppanuuksiin. 

Kaikesta hyödyllisyydestään huolimatta 
PCM ja Logical Framework eivät ole au-
tuaaksi tekeviä työkaluja. Itse asiassa ne 

Hankkeen tarve ja perustelu “olemassaololle”

Hankkeen käytettävissä olevat panokset/resurssit tavoitteisiin 
pääsemiseksi kuten taloudelliset resurssit, henkilöstöresurssit ja muut 
resurssit.

Menetelmäkokonaisuudet, joilla hankkeen on tarkoitus saada vaikutuk-
sia aikaan. Menetelmökokonaisuudet muodostuvat joukosta tuotoksia. 
Tyypillisiä tuotoksia ovat mm. raportit, julkaisut, käsikirjat, koulutus-
päivät, seminaarit, workshopit, mallit, menetelmät, prosessikuvaukset 
jne. Tuotos ei ole sama asia kuin tulos, vaan tulokset saavutetaan 
tuotosten avulla.

Tulokset syntyvät aina tuotosten kautta. Tuotokset muuttuvat tuloksiksi 
vasta sen jälkeen, kun tuotokset otetaan pysyvään käyttöön, niitä 
hyödynnetään normaalitoiminnassa tai niiden ansiosta on opittu 
toimimaan uudella tavalla. Tyypillisiä tuotoksia ovat uuden oppiminen, 
vanhan poisoppiminen, innostuminen, motivoituminen, kiinnostuminen, 
hyödyntäminen jne. Tulos ei ole sama asia kuin vaikutus, vaan 
vaikutukset syntyvät tulosten kautta.

Vaikutukset syntyvät tuotosten ja tulosten yhteisvaikutuksesta 
taloudellisina, sosiaalisina, terveydellisinä tai muina yhteiskunnallisina 
muutoksina. Ne ilmenevät usein keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja ne 
voivat olla välittömiä/välillisiä, ennakoituja/ennakoimattomia tai 
aiottuja/ei-aiottuja. Kaikki hankkeen aikana syntyneet vaikutukset eivät 
välttämättä ole hankkeen yksin aikaansaamia vaikutuksia, vaan ne 
olisivat voineet toteutua ainakin osittain ilman hankettakin.

1. Tarve

2. Resurssit

3. Toiminnot ja 
tuotokset

4. Tulokset

5. Vaikutukset
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Director

saattavat jopa liiaksi yksinkertaistaa pro-
jektin moninaisuutta ja aikaansaada tilan-
teen, jossa muoto ohjaa vahvasti sisältöä. 
Varsinkin julkisrahoitteisista projekteista, 
joissa ajallinen viive hankehakemuksen ja 
rahoituspäätöksen välillä saattaa olla hy-
vinkin pitkä löytyy lukemattomia esimerk-
kejä tilanteista, jossa hetkellä t hyvältä 
tuntuva projekti-idea on auttamattomasti 
vanhentunut sen toteuttamishetkellä t+n. 
Rahoittaja saattaa härkäpäisesti pitää 
kiinni alkuperäisestä projektisuunnitelmas-
ta eikä suostu hyväksymään projektitiimin 
havaitsemaa tosiasiaa, että maailma on 
muuttunut eikä alkuperäistä ideaa enää 
kannata toteuttaa. Silloin ajaudutaan ti-
lanteeseen, jossa veronmaksajien rahoja 
todellakin tuhlataan. 
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Kuva 4. Logical Framework matriisi.

Petri Virtanen, Kaisa Lähteenmäki-Smith, 
Eeva Terävä. STM (2011). 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kan-
sallisen kehittämisohjelman (KASTE) 
arviointi. Toinen väliraportti. Net Eff ect 
Oy. Sosiaali- ja terveysministeriön selvi-
tyksiä 2010:27.

Interventiologiikka
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Aineistolähde Riskit ja olettamat

Helppokäyttöinen työkalu projektien hallintaan !
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- projektien ositus
- resurssien hallinta
- aikataulut ja muistutukset
- budjetit ja kustannusten seuranta 
- tunnit
- materiaalit
- asiakirjat
- selainpohjainen, monikielinen

Lisätietoja: www.StarBrix.com
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a 
l i Sidosryhmien jatkuva kuuleminen projektissa

Kommunikaatiovirta on jatkuvaa projektin elinkaaren aika-
na. On erittäin tärkeätä myös kerätä kokonaisvaltaisesti pa-
lautetta. Laajemmalla palautteella kyetään hahmottamaan 
kokonaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä paremmin. Täl-
löin on mahdollista havaita toimintaympäristössä esiintyvät 
trendit ja toimintamallit. Ennen kaikkea näin vältytään väärien 
johtopäätösten tekemiseltä yksittäisten mielipiteiden perus-
teella.

Tarvetta tietojen keruulle on yleensä jo ennen projektin al-
kamista. Ideointivaiheessa on hyvä ymmärtää eri sidosryhmi-
en kantoja. Samalla hyödynnetään joukkovoimaa, kun kym-
menet tai jopa sadat ihmiset saavat esille näkemyksensä tai 
ratkaisuehdotuksensa. Ennen projektia tehtävissä kartoituk-
sissa selvitetään tavoitteita, itse työn laajuutta ja vaativuutta 
sekä eri osa-alueita. Selvityksen tärkeys korostuu, mikäli tule-
vasta projektista ei ole aikaisempaa kokemusta.

Projektin edetessä organisaation ja sidosryhmien koko 
kasvaa, ja oikeanlaisten työkalujen merkitys lisääntyy. Sidos-
ryhmien mielipiteiden kuuleminen projektin edetessä on tär-
keää. Vielä olennaisempaa on kyky tehdä nopeita johtopää-
töksiä palautteesta saatujen oivalluksien avulla.

 Isoissa projekteissa yksittäiset vaiheet ovat hyvin pitkiä 
sekä resursseja sitovia. Kehitys- ja käyttöönottovaiheet voi-
vat kestää useita kuukausia, varsinkin globaaleissa projek-
teissa. Käyttöönottovaiheessa sidosryhmät saattavat vaih-
tua ja yhteistyön luonne muuttua esimerkiksi kehityksestä 
koulutukseksi. 

Hyvin hoidetulla palautteenkeräämisellä 
voidaan saada esille erittäin kriittisiäkin asioita 
koko projektin onnistumisen kannalta. Palau-
te voi auttaa esimerkiksi nopeasti korjaamaan 
käytäntöjä prosessissa ja tiedon kulussa. Sa-
malla saattaa kirkastua näkemys siitä, mitkä te-
kijät vaikuttavat projektin menestymiseen. Pa-
lautteenhallinta auttaa lisäksi eri työvaiheiden 
linkittämistä, kun saadaan parempi näkemys 
rajapinnoissa esiintyvistä haasteista.

Palautteen kerääminen projektien päättyes-
sä alkaa olla lähes rutiinitoimenpide yrityksissä. 
Monet ovat standardisoineet ja jopa automa-
tisoineet projektipalautteen keräämisen. Näin 
saadaan koko organisaation tasolla vertai-
lukelpoista palautetta resursseja kuormitta-
matta. Mittavissa projekteissa palautetta on 
usein suositeltavaa kerätä jo kesken projektin 
säännöllisin väliajoin. Hankkeesta riippuen se 
voi tarkoittaa kerran vuodessa tai projektin 
puolivälissä tehtävää otantaa. Kuvassa 1 näh-
dään, kuinka eri tekijät vaikuttavat projektin 
kokonaisarvosanaan. Tämän pohjalta voidaan 
tehdä skenaarioita eri kehitystoimenpiteiden 
vaikutuksille.

CASE Aff ecto Finland Oy

Aff ectolla on kymmeniä suuria toimitusprojekteja vuo-
dessa, joiden läpiviennin onnistumista ja laadukkuutta 
seurataan. Liiketoimintatiedon hallintaratkaisuja tar-
joavan yrityksen laatupäällikkö Minna Hellgrén pitää 
tärkeänä helppoutta ja vaivattomuutta niin palautteen 
keruussa kuin tulosten analysoimisessa. 

Webropolin avulla toteutettu palautteenhallinta 
tuottaa Aff ecton johdolle tärkeää tietoa toiminnan 
kehittämiseen. ”Työkalun on myös vaivattomasti 
taivuttava eri tyyppisiin kyselyihin niin, että kyselyn 
selkeys vastaajalle säilyy”, Hellgrén sanoo. Hellgrén 
näkee tulevaisuudessa kyselyiden yleistyvän ja olevan 
tarkemmin kohdennettuja. ”Myös analysointi tulee 
kehittymään ennustavampaan suuntaan, jolloin pysty-
tään etukäteen arvioimaan eri osa-alueiden kehittä-
misen seuraamuksia”, uskoo Hellgrén.

Päätöksenteon tukityökalu
Systemaattisen prosessimaisen palautteenkeruun lisäksi 
myös yksittäisille pienemmille kyselyille on tarvetta. Näillä ky-
selyillä pyritään nopeasti löytämään ratkaisu operatiiviseen 

Kuva 1. Webropol 2.0 Analyticsin avulla voidaan asettaa 
konkreettisia tavoitteita kehitystoimenpiteille.

Webropol ratkaisee
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e palautteen hallinnan

CASE KONE Oyj

Tulosten jalkauttaminen kaikkien osapuolten kesken 
sovitusti on keskeinen osa KONE:lla työskentelevän 
Martial De Ranierien työnkuvaa. Hän vetää globaalia 
kehitysprojektia, joka on edennyt käyttöönottovai-
heeseen eri myyntiyhtiöissä. Varmistaakseen käyt-
töönoton etenevän tavoitteiden mukaisesti De Ranieri 
hyödyntää Webropolia palautteen keruussa. 

De Ranierin mielestä Webropolin avulla pystytään 
helposti hallitsemaan kokonaiskuvaa siitä, kuinka 
hyvin paikallisten yhtiöiden työntekijöitä on onnistut-
tu kouluttamaan. ”Saamme lisäksi dokumentaatiota 
maakohtaisista eroista, joista voimme oppia uusia 
näkökulmia ja työkaluja muutosjohtamisjohtamiseen 
eri kulttuurien välillä omassa organisaatiossamme”, De 
Ranieri toteaa. 

Hissi-, liukuporras- ja automaattioviratkaisuja tarjoava 
KONE haluaa varmistaa sisäisten kehitysprojektiensa 
menestymisen sidosryhmien ääntä kuuntelemalla. 
Yksittäisten projektien ohella konsernin projektitoi-
misto pyrkii muodostamaan kokonaisvaltaisemman 
näkemyksen projektien toteutuksen laadusta.

ongelmaan. Monet asiat vaativat useiden eri henkilöiden kan-
nanoton ennen kuin asian kanssa voidaan lopullisesti edetä. 

Webropol pyrkii tekemään päätöksentekoprosessin mah-
dollisimman helpoksi. Webropol-sovellus tarjoaa ratkaisun 
kerätä mielipiteet niitä tukevine näkemyksineen samassa 
ajassa, jonka henkilö käyttäisi sähköpostin lähettämiseen. 
Kätevää työkalua hyödyntäen mielipiteet saadaan koottua 
vaivattomasti ja aikaa säästäen. Reaaliaikaisen raportoinnin 
avulla voidaan seurata vastausten kertymistä. Samalla voi-
daan muistuttaa niitä, jotka eivät ole vielä vastanneet. Näin 
näkemykset sekä niitä tukevat perustelut saadaan projekti-
ryhmän jäseniltä tehokkaasti.

Näkemystä projektitoiminnan kehittämiseen
Projektikohtaisen palautteen ohella on mahdollista kerätä 
palautetta ylemmältä tasolta esimerkiksi yleiskuvan saami-
seksi käyttöönottovaiheesta useammissa projekteissa. Isois-
sa organisaatioissa sisäisiä kehitysprojekteja saattaa olla sa-
manaikaisesti käynnissä kymmeniä. Näiden hallitsemiseksi on 
niin portfoliojohtajia, ohjelmajohtajia sekä kokonaisia sisäisiä 
projektitoimistoja. Perusmittareiden lisäksi on tärkeätä saada 
tietoa projektin sidosryhmiltä, miten yksittäiset projektit sekä 
kokonaiset kehitysohjelmat koetaan eri tahojen silmissä. Esil-
le nousevia asioita voivat olla esimerkiksi:

- Miten kehitysohjelman muutoksen tulokset 
 näkyvät maayhtiöissä?
-  Mitkä ovat projektikommunikaation keskeisimmät 
 kehitysalueet?

Kuva 2. Sanapilvi avaa hetkessä kokonaiskuvan 
laajastakin palautteesta.

Palautteenhallinnassa tärkeätä ei ole ainoastaan tehokas 
tiedonkeruu ja johtopäätösten tekeminen. Oleellista on tun-
nistaa kerättävän tiedon lähteet sekä niiden merkitys. Ope-
ratiivisessa palautteenkeräämisessä sidosryhmät voivat olla 
hyvinkin luontevia, kuten johtoryhmä tai asiakkaan yhteys-
henkilöt. Tällöinkin on hyvä tunnistaa eri vastaajaryhmiä ja 
heidän intressierojensa vaikutusta tuloksiin.

Seurattavuudelle pohjaa luovan määrällisen palautteen 
ohella yhtä tärkeää on kerätä avointa palautetta. Uusiutu-
miskyvyn kannalta kriittisen avoimen palautteen käsittely on 
aina ollut haastavaa ja työlästä. Webropol Analytics kuitenkin 
mahdollistaa objektiivisen analysoinnin ja johtopäätösten te-
kemisen nopeasti: aikaa vastausten läpikäymiseen kuluu mi-
nuutteja tuntien ja päivien sijasta (kuva 2). 

Hannu Käki
DI & IPMA D –sertifi oitu
Toimii Webropolilla 
myyntipäällikkönä
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 Teksti: Jouni Simonen

Vuoden Projektipäällikkö

Ohjelmajohtamisella 
vuoden projektipäälliköksi

Valinta vuoden projektipäälliköksi 
pistää miettimään, mikä on ollut se 
kokemus tai näkemys, jonka pohjal-

ta olen työtehtäviäni viimeisten vuosien ai-
kana tehnyt; mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
lopputulokseen. 

Itselleni mielenkiintoisin havainto on, 
että ”projektitekninen” näkökulma on jää-
nyt selvästi ennakoitua vähemmälle. Tähän 
on tietysti vaikuttanut oleellisesti se, että 
ympärilläni ja sidosryhmissä on toiminut 
hyvin osaavia projektiammattilaisia.

Kohti tavoitetta 
ilman valmista kuvaa
Onnistumiseen eivät kokemukseni mukaan 
kuitenkaan riitä pelkästään projektinhal-
linnan menetelmien tai työkalujen tehokas 
soveltaminen, optimoitu organisoituminen, 
liiketoimintajohdon sitoutuminen tai osaava 
henkilöstö. Ne ovat toki kaikki ”must”- asi-
oita, ja ilman niitä onnistuminen ohjelma-
tyyppisissä ja mittavissa kehitysponnistuk-
sissa perustuu sattumanvaraisuuteen. 

Ohjelmajohtajan ja johtamisen näkökul-
masta haaste on ohjelman perusluonne ja 
käytännössä hyvin konkreettinen: vain ra-
jattu määrä ihmisiä pystyy toimimaan te-
hokkaasti ilman valmista kuvaa lopullisesta 
tavoitteesta. Tavoitteesta, joka muotoutuu 
useiden eri tahojen ristiriitaisista intresseis-
tä. Joillekin se on kokonaan mahdotonta.

Tästä käytännön kokemuksesta sain 
vahvistuksen ”Projektisalkun-hallinta – 
Kehitystoiminnan strateginen johtaminen” 
-kirjan luonnehdinnalle: ”Ohjelmien tavoit-
teet syntyvät yleensä suoraan organisaa-
tion strategisista tavoitteista ja ne voivat 
ohjelman käynnistyshetkellä olla vielä hyvin 
abstrakteja. Voidaan esimerkiksi tunnistaa, 
että keskeinen toimintaympäristön muutos 

edellyttää olennaista muutosta organisaa-
tion toiminnassa, mutta se, miten muu-
tosvaatimukseen käytännössä vastataan, 
ei ohjelman käynnistämishetkellä vielä ole 
selvillä. Tyypillisesti ohjelman tavoitteet 
tarkentuvat ohjelman suunnittelun ja orga-
nisoinnin edetessä.” Minulla oli kunnia osal-
listua tämän kirjan kirjoittamiseen yhdessä 
Päivi Lehtosen, Lassi Lindblomin ja Santeri 
Korpisen kanssa, kaikki loistavia alan asian-
tuntijoita. 

Rakenteet ja verkostot 
tukemaan tiedonvälitystä
Riittävän informaation välittäminen ja toi-
minnan joustavuus ovat tärkeitä tilantees-
sa, jossa on lukuisia etenemisvaihtoehtoja. 
Työni ohjelmajohtajana onkin perustunut 
sellaisten rakenteiden ja työmenetelmien 
luomiseen ja ohjaamiseen sekä oleellisten 
verkostojen tunnistamiseen, jotka ovat 
mahdollistaneet joustavuuden. Ja nimen-
omaan niin, että varsinaiset tavoitteet 
kuitenkin loppujen lopuksi konkretisoituvat 
ja johtavat kokonaisuuden kannalta opti-
maaliseen lopputulokseen. 

Erilaiset projektisalkun päätöksenteko-
prosessit priorisointimalleineen näyttävät 
toimivan, erityisesti yhdenmukaisen infor-
maationhallinnan näkökulmasta. Ne eivät 
kuitenkaan saa antaa ennenaikaista kä-

sitystä siitä, että kaikki johtamisen raken-
teisiin liittyvä työ on jo tehty. Tai ettei työ 
vaatisi jatkuvaa ja merkittävää panostusta 
senkin jälkeen, kun homma jo näyttää toi-
mivan.

Varpusparvi 
ja kireä ruuvi
On selvää, että kehitysohjelman johtamisen 
foorumien ja niiden roolien on oltava hyvin 
kirkkaat. Väistämättä tulee eteen myös 
vaade, että suuren organisaation lukuis-
ten muidenkin päätösfoorumien roolien on 
oltava yhtä kirkkaat suhteessa ohjelmaan. 
Tämä olotila ei ole luontaisesti kovin py-
syvä etenkään silloin, kun organisaatioi-
den rakennemuutokset muuttavat myös 
foorumeja jopa useamman kerran pitkän 
kehitysohjelman aikana. Jokainen organi-
saatiomuutos tuo tietysti jo sinänsä uusia 
intressinäkökulmia myös kehitystoimenpi-
teiden lopputuloksiin.

Toinen merkittävä asia on ollut mene-
telmällisen joustavuuden hallinta. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkea 
projektitekemistä ei kannata ohjata samal-
la ruuvin kireysasteella, oli kyseessä sitten 
dokumentaatio tai muut projektinhallinnan 
työkalut. On tunnistettava milloin, missä te-
kemisessä ja missä kohtaa tarvitaan state-
of-the-art tasoa, mutta on yhtä tärkeää 
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Henkilökohtaisena kokemuksena kehitysohjelma on ollut loistava:
 Iloja ja harmeja, parhaimmillaan yhdessä ratkaistuja
 vaikealta tuntuneita tilanteita ja ongelmia.



päättää, milloin on tarkoituksenmukaista 
soveltaa enemmän. 

Jatkuva kireä ruuvi jäykistää tekemistä, 
mutta tärkeämpi näkökulma on toimin-
taympäristön jatkuva eläminen; ”varpus-
parven ja sen yksilöiden” suunnanmuu-
tosten mahdollisuutta on pidettävä yllä 
parhaalla mahdollisella tavalla. Lopputu-
lokset eivät saa vaarantua, mutta mitään ei 
pidä tehdä ”turhaan”.

Ajatuksen voisi tiivistää niin, että jous-
tavuuden vaatimus kasvaa jatkuvasti no-
peutuvassa ja monimutkaistuvassa muu-
toksessa, ja tämä vaatii hyvin ohjattua 
joustavuutta myös projektien hallinnassa. 
Hyvä ohjaus tarkoittaa, että ohjausmal-
leissa pitää olla yksi joustamaton elementti, 
joka johtaa muiden elementtien joustoa.

Persoonat pelissä 
myös päätöksenteossa
Ohjelmajohtajuudessa on lukuisia hyviä ja 
mukavia puolia. Yksi parhaista on mahdol-
lisuus tutustua suureen joukkoon hyvinkin 
erilaisia ihmisiä eri organisaatioista. Tämä 
tutustuminen on syytä viedä ainakin johta-
misen prosesseissa sille tasolle, että pystyy 
hahmottamaan henkilötason toimintamal-
leja erilaisissa tilanteissa. 

Esimerkkinä voisi todeta, että mikäli pää-
tösfoorumissa on neljän samankaltaisen 
organisaation edustaja, jokaisen tapa viedä 
päätetty asia eteenpäin omassa organisaa-
tiossaan on erilainen. Tämä on enemmän 
henkilökohtaisiin tapoihin kuin johtamisen 
malleihin liittyvä, eikä missään tapauksessa 
negatiivinen asia - emmehän ole armeijan 
yksikkö - mutta se on hyvä tunnistaa no-
peita toimenpiteitä vaativissa tilanteissa.

Ohjelmajohtajan 
haastavan antava rooli
Roolini ohjelmajohtajana ei haastavuu-
destaan huolimatta ole ollut ylen määrin 
vaikea. Organisaatioidemme eri tahoilta 
annettu tuki on ollut pääsääntö. Erilaiset 
perusedellytykset ovat täyttyneet hyvin. 
Esimerkiksi kaikkien ohjauksen piirissä ole-
vien on tunnettava ohjauksen periaatteet 
ja kaikkiin ohjaukseen liittyviin poikkeamiin 
on reagoitava välittömästi. Viestintämme 
on tehnyt loistavaa työtä ensin mainitun 
eteen ja koko linjaorganisaatio on sitou-
tunut jälkimmäiseen. Itellan kehittyminen 
voimakkaasti muuttuvassa toimintaympä-
ristössä vaatii paljon projektitoiminnalta ja 
yhteen hiileen puhaltamista; näissä olem-
me mielestäni onnistuneet hyvin.

Oma taustani on auttanut tehtävissäni 
paljon. Kolme kertaa Suomen Laatupal-
kintokilpailun pääarvioijana toimiminen on 

Vuoden 2010 projektipäällikkö Jouni Simonen on 
toiminut pääosan työurastaan Postin ja Itellan 
palveluksessa. Työtehtävinä on ollut mm. tuotan-
nollisten prosessien kehittäminen, Itella-konsernin 
laatupäällikkönä toimiminen sekä nyt viimeisimpä-
nä ohjelmajohtajan tehtävät.

Simonen on syntyisin Helsingistä ja asuu tällä het-
kellä Keravalla vaimonsa ja 11-vuotiaan poikansa 
kanssa. Perheen elämään kuuluvat kiinteästi myös koira Helmut, kissa Viiru ja ulkoiluhar-
rastukset, kuten laskettelu, lumikenkäily, hiihto, maastopyöräily ja juoksu.

Ylioppilastutkinnon jälkeisen koulutuksensa Simonen on hankkinut työnsä ohessa: hän 
on yo-merkonomi /IT (Malmin kauppaoppilaitos), Master of Quality (Teknillinen korkea-
koulu), sekä eMBA (Turun kauppakorkeakoulu). 

Vuoden 2010 projektipäällikön valinnan perustana oli Itellan viestinvälityksen kehitys-
ohjelma. Vuonna 2007 aloitettu noin 160 miljoonan euron investoinnit käsittänyt ja yli 
40 projektia sisältänyt kehitysohjelma turvaa osaltaan Itellan kilpailukykyä ja asemaa 
asiakkaiden tärkeimpänä kumppanina toimialalla.

Kehitysohjelman runkona oli uudistettu lajitteluverkosto, joka toteutettiin hankkimalla 
uusia kirjelajittelukoneita ja -järjestelmiä, rakentamalla uudet postikeskukset Ouluun ja 
Kuopioon sekä uudistamalla postikeskukset Tampereella ja Helsingissä. Muita ohjelmaan 
kuuluneita uudistuksia olivat tuottavuus- ja palkkamalli, reittioptimointi sekä kirjeiden 
kulkunopeuden muutos uusine kirjelaatikoineen.

Itella-konserni toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroo-
passa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 
noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa 
Posti-nimellä. www.itella.fi /konserni.

antanut hienon tilaisuuden tutustua syväl-
lisesti suuriin ja menestyviin organisaatioi-
hin: Miten niissä määritellään tulevaisuuden 
tavoitteet, miten erilaisiin haasteisiin on 
vastattu ja millaisilla johtamisen menet-
telyillä on päästy hyviin lopputuloksiin. Tai 
toisinpäin: Mitä ei kannata tehdä, esimer-
kiksi suurten kehitystoimenpiteiden johta-
misessa. 

Vielä merkittävämmän oppimisen paikan 
avasi Project Portfolio Management (PPM); 
Tekes -rahoitteisen TKK-vetoisen moni-
asiakashankkeen johtoryhmän puheen-
johtajana vuosina 2003-2005. Tuon pro-
jektiliiketoiminnan professorin Karlos Arton 
vetämän hankkeen hedelmiä hyödynnän 
jatkuvasti edelleen monella tavalla. Samoin 
tekevät monet merkittävät kansallisen ja 
kansainvälisen tason yrityksemme.

Jouni Simonen
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Ehdota vuoden 2011 Projektipäällikköä
Projektiyhdistys valitsee vuosittain Vuoden projektipäällikön. Kutsumme Sinut 
mukaan, jos koet olevasi sopiva ehdokas. Voit myös ehdottaa mielestäsi sopivaa 
henkilöä. Ehdokkaat voivat olla joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Jos saam-
me molemmilta sektoreilta hyviä ehdokkaita, molemmille sektoreille voidaan 
nimetä oma Vuoden projektipäällikkö.

Kunniakirjan lisäksi valittu projektipäällikkö saa ansaitsemaansa arvostusta ja 
julkisuutta.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan Projektiyhdistyksen toimistoon viimeistään 
7.10.2011. Vuoden Projektipäällikkö julkistetaan Projektipäivillä 8.11.2011.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Jyry Louhisto, p.040 543 1099, jyry.louhisto@pry.fi 
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Uusi jäsen esittäytyy
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Leijalautailijoiden kiitäminen jään päällä 
näyttää helpolta. Ennen vauhdikasta me-
noa on kuitenkin tarvittu joukko toimen-
piteitä, jotka ovat osa myös projektien 
johtamista: suunnittelua, valmistautumis-
ta ja riskien arviointia. Harrastusta voikin 
verrata projektin johtamiseen - on hallit-
tava mielensä, tuulen liikkeet, ohjausme-
netelmät ja vauhdin säätely. Muutoin leija 
vie lautailijaa eikä lautailija leijaa. 

Teksti: Jari Kinnunen

Jokaisen leijaprojektin alussa on en-
nakkoon selvitettävä tuulen suunta ja 
nopeus sekä ennuste niiden kehittymi-

sestä kohdealueella ja aiottuna ajankohta-
na. Sen pohjalta on koottava oikeanlaiset 
resurssit, valittava leijan tyyppi ja sopiva 
koko. Liian pienellä leijalla ei lautailija pääse 
eteenpäin ja liian suuri leija voi olla vaaral-
lisen voimakas. Tilanteeseen nähden oikein 
mitoitetuilla resursseilla ja menetelmillä liik-
kuminen sujuu osaavalta tekijältä hienosti. 

 Leijalautailuun sisältyy myös sellainen 
projektitoiminnassa harvemmin toteutuva 
tilanne, missä projekti joudutaan keskeyt-
tämään. Jos toimintaympäristössä tapah-
tuu muutoksia ja tuuli tyyntyy - tai yltyy 
liian voimakkaaksi, on pakko todeta, että 
projektia ei voida jatkaa nykyisillä resurs-
seilla.

Laadunvarmistus on tärkeä osa myös 
leijalautailua. Mikäli muutoksiin on varau-
duttu, suunnitelmaa voidaan muuttaa ja 
kaivaa esille suurempi tai pienempi leija. Il-
man varasuunnitelmaa projekti on keskey-
tettävä. Luonnonvoimien edessä realiteetit 
on tunnustettava – näin soisi myös projek-
titoiminnassa tapahtuvan useammin. 

Leijalautailu on oiva tapa harjoitella pro-
jektityöskentelyä. Menestys ei kuitenkaan 
rakennu yksistään sillä. Tarvitaan myös 
muunlaista, projektitoiminnan substanssiin 
liittyvää, osaamisen ja menetelmien kehit-
tämistä.

HM&V Research mukaan 
Projektiyhdistykseen
HM&V Research Oy liittyi talvella 2011 Pro-
jektiyhdistyksen yhteisöjäseneksi. Impuls-
seja yhdistyksen jäseneksi liittymiselle oli 
useita: oma halukkuus jatkuvaan toiminnan 

ja osaamisen kehittämiseen, Projektiyhdis-
tyksen kasvava kiinnostus julkishallinnon 
projektitoimintaan, ammattilaisten sertifi -
ointien merkityksen kasvaminen ja selkeästi 
yhteiset tavoitteet projektitoiminnan kehit-
tämisessä. 

Projektiammattilaisten 
osaamista vahvistetaan
HM&V Research on kotimainen liikkeenjoh-
don konsultointiyritys, jonka historia alkaa 
jo 80-luvulta ja jonka toiminta käynn istet-
tiin uudelleen 2008 keväällä. HMV:n kaikki 
työntekijät ovat projektitoiminnan koke-
neita ammattilaisia ja jokaisen toimenku-
vaan kuuluu asiakasprojektien johtaminen. 
Yksi osa HMV:n toimintaa on projektiosaa-
misen ja -menetelmien ylläpitäminen ja 
kehittäminen, millä varmistetaan huippu-
ammattilaisten saatavuus asiakkaidemme 
hankkeisiin. 

Projektitoiminnassa on 
hallittava kaikki tuulet
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Projektiyhdistys oli HMV:lle luonteva 
valinta projektitoiminnan ja -osaamisen 
kehittämiskumppaniksi myös siksi, että se 
tarjoaa useita kohtaamisfoorumeita ja mo-
nipuolisen verkoston, jonka kanssa toimin-
nan kehittäminen yhdessä on helpompaa. 

Projektitoiminnalla yhä suurempi 
merkitys julkishallinnossa
Yleinen talouden kehittyminen ja valtiohal-
linnon tuottavuusohjelma ovat johtaneet 
siihen, että julkishallinnossa viedään läpi 
suuria rakenteellisia ja toiminnallisia muu-
toksia. Muutosten läpivienti yhä niukkene-
villa resursseilla edellyttää ulkopuolisten 
asiantuntijoiden hyödyntämistä eneneväs-
sä määrin. 

HM&V Researchin tytäryritys HMV Pub-
licPartner Oy toimii näköalapaikalla suo-
malaisen julkishallinnon kehittämisessä. 
HMV PublicPartner valittiin yhdeksi val-
tiohallinnon johdon asiantuntijapalvelu-
jen puitesopimustoimittajaksi Hansel Oy:n 
kilpailutuksessa syksyllä 2009. Hanke- ja 
projektijohtaminen on yksi puitesopimuk-
sessa kilpailutetuista osa-alueista. 

HMV PublicPartner toteuttaa vuosittain 
kymmeniä vaativia kehitysprojekteja mi-
nisteriöiden, virastojen ja muiden valtiohal-
linnon organisaatioiden kanssa. Toimimme 
aktiivisesti myös kuntien kehittämiskump-
panina. 

Kehittämishankkeiden yhteydessä on 
usein todettu, että julkishallinnolla on suuri 
haaste projektiosaamisen kehittämisessä 
ja projektien menestyksekkään läpiviennin 
varmistamisessa. Projektitoiminta, muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ei ole 
ollut julkishallinnon päätehtävä tai ydin-

osaamisalue. HMV haluaa olla tukemassa 
julkishallinnon muutoksen toteuttamista, 
ja Projektiyhdistyksen kasvava kiinnostus 
julkishallinnon projektitoiminnan kehittä-
miseen tarjoaa meille yhteisiä haasteita ja 
mahdollisuuksia. 

Projektiyhdistyksellä on tavoitteena pe-
rustaa julkishallinnon SIG (Special Interest 
Group) erityisesti valtion organisaatioita 
varten vielä tämän kevään aikana ja lähteä 
kehittämään suomalaisen julkishallinnon 
projektiosaamista esim. teemalla ”Pitävä 
ote julkishallinnon projektitoiminnassa”. 
HMV on tällaisen ryhmän toiminnasta erit-
täin kiinnostunut.

Sertifi ointien merkitys 
asiantuntijapalveluissa kasvaa
Ammattitaitoisten projektiosaajien tarve ja 
asiakkaiden kriittisyys osaajien arvioinnissa 
kasvaa jatkuvasti. Julkishallinnon kehittä-
mishankkeiden kilpailutuksissa asiantun-
tijoiden osaaminen on jo lähes poikkeuk-
setta hintaa painavampi arviointikriteeri, ja 
vain kokeneita huippuosaajia tarjoamalla 
voidaan menestyä. Käytännön kokemuksen 
ja osoitettujen tulosten lisäksi asiakkaat ar-
vostavat yhä enemmän myös muodollisia 
pätevyyksiä ja sertifi ointeja. Tämä trendi on 
selvässä kasvussa, ja joissakin tapauksissa 
sertifi oinnit on asetettu tarjouspyynnöissä 
jopa kelpoisuusehdoiksi. Tältä osin on ehkä 
menty jo liian pitkälle, sillä käytännön osaa-
minen ja kokemus on kuitenkin se tekijä, 
joka takaa laadukkaat lopputulokset. Serti-
fi oinnit ovat osoitus projektityömenetelmi-
en hallinnasta, muodollisesta pätevyydestä 
ja varmasti vahvistavat mielikuvaa osaami-
sesta.

Sertifi oinnit ja menetelmäosaamisen 
korostaminen on kuitenkin päivän trendi, 
ja HMV:kin panostaa ammattilaistensa pä-
tevyyden varmistamiseen. Talven aikana 
useat konsulteistamme ovat käyneet suo-
rittamassa IPMA-sertifi ointeja. Osallistum-
me myös myöhemmin keväällä pidettäviin 
sertifi ointeihin. Lisäksi panostamme muiden 
sertifi kaattien hankkimiseen. Tällä haluam-
me entisestään vahvistaa asiakkaidemme 
käsityksiä konsulttiemme ammattiosaami-
sesta.

Projektitoiminnan tulevaisuus 
on osaavissa tiimeissä
Projektitoimijoiden tulevaisuuden haasteet 
ovat paljolti samankaltaiset organisaatiois-
ta riippumatta. Projektinvetäjiltä vaaditaan 
rytmitajua sovittaa yhä nopeatahtisemmat 
toiminnot vuotuisiin toistuvaisprosesseihin. 
Talouden trimmaamisen jälkeen keskiöön 
nousee henkilöstön osaamisen yhdistely ja 
yksilöiden uudistumiskyky. Kilpailukyky on 
seuraus yhteistyökyvystä ja taidosta ra-
kentaa hyviä kumppanuuksia. 

 Sama pätee myös jäällä leijan ja laudan 
kanssa. Harrastus on parhaimmillaan silloin, 
kun tiimi nauttii tekemisestään ja pelaa hy-
vin yhteen.

Jari Kinnunen toimii 
HM&V Research Oy:n 
ja HMV PublicPartner 
Oy:n konsultointijoh-
tajana

 



Energinen YC-vuosi 2011: 
Kilpailuja, kansainvälisyyttä

IPMA Young Crew tutustui Istanbulin 
nähtävyyksiin IPMA maailmankonferenssin 
yhteydessä.
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Teksti: Liisa Lehtiranta, Juuso Kangas ja Samuli Karjalainen 
Kuvat: Miikka Lötjönen ja Juuso Kangas

Young Crew (YC) toimii Projektiyhdis-
tyksen yhteydessä nuorten projek-
tiammattilaisten, projektialan opis-

kelijoiden ja muiden alasta kiinnostuneiden 
verkostona. Vuosi aloitettiin organisoimalla 
hallitusvastuut ja ideoimalla värikäs toimin-
tapaletti. Jäsenten kiinnostuksen kohteet 
ja osaamisalueet sekä yhdessä tunniste-
tut YC –tarpeet olivat vaikuttamassa YC:n 
hallituksen jäsenten vastuualueiden vali-
koitumisessa ja vuoden tavoitteiden aset-
tamisessa. Samalla kiillotettiin hallituksen 
jäsenten tittelit sopivan kunnianhimoisiksi; 
puheenjohtaja ja seitsemän päällikköä: 
- Joukkueemme puheenjohtajaksi valittiin 

Miikka Lötjönen (Nice-business Solu-
tions), joka toimii PRY:n hallituspaikkan-
sa kautta myös YC:n ja PRY:n tavoittei-
den ja toiminnan linkittäjänä. 

- Mikko Hartikainen (Aff ecto) on varapu-
heenjohtaja ja järjestää kesäkuista lai-
vaseminaaria. 

- Juuso Kangas (Corbel) loikkasi Oulun 
YC:stä Helsinkiin ja otti vastuulleen tie-
dotuspäällikön tehtävät. 

- Viime vuoden puheenjohtaja Ray Lind-
berg (Ramboll) linkittää toimintaamme 
yrityselämään yrityssuhdepäällikön roo-
lissa. 

- Johanna Junttila (Tieto) on YC:n talous-
päällikkö ja järjestää Suomen ensim-
mäistä Nuori Projektipäällikkö –kilpailua. 

- Samuli Karjalaisen luonnollinen rooli 
YC:ssä on kansainvälisten asioiden pääl-
likkö, sillä hän vetää globaalin kattojär-
jestön IPMA Young Crew:n toimintaa 
kaudella 2011-2012. 

- Aino Sihvola (Pöyry) kiinnostui YC:n 
ydintoiminnasta ja ryhtyi tapahtuma-
päälliköksi. Ainon merkittävin tavoite 
tänä vuonna on opiskelijoille jo neljättä 
kertaa järjestettävien Projektijohtami-
sen SM-kilpailujen koordinointi. 

- Liisa Lehtirannasta tuli mediapäällikkö 
tavoitteenaan vastata YC:n näkyvyy-
destä mm. tässä lehdessä ja opiskelija-
toiminnan osalta kampusfoorumeilla. 

- Lisäksi Johanna Packalén (PRY:n jäsen-
palvelupäällikkö) avustaa hallitusta YC:n 
synkronoinnissa PRY:n toiminnan ja jä-
senrekisterien kanssa.
Varsinaisen hallituksen lisäksi YC tar-

vitsee monipuolisen toimintansa mahdol-
listamiseksi aikaansaavia toimihenkilöitä. 
Esimerkiksi Essi Rautiainen (opiskelija, Tu-
run kauppakorkeakoulu) joutui opintojen-
sa takia jättämään YC:n hallituksen, mutta 
osallistuu nyt toimihenkilönä jo neljänsien 
SM-kilpailujen ja kesäseminaarin järjeste-
lyihin. Muita toimihenkilöitä tulemme tarvit-
semaan mm. Projektipäivien YC-toiminnan, 
maailmankonferenssimatkan ja uusien ke-
hitteillä olevien toimintojen koordinointiin.

Maailmankonferenssit siivittävät 
YC:n kehitysharppauksia
Kansainväliset verkostot ovat nuoren pro-
jektiammattilaisen arkea ja siksi ne ovat 
YC:nkin tärkeä toimintaperiaate. Projek-
tialan tapahtumat näyttäytyvät kehitys-
harppauksina niin YC:n toiminnassa kuin 
osallistujien henkilökohtaisessa kehityk-
sessäkin. 

Suomen YC kuuluu yli 10 aktiivisen maan 
vastaavien järjestöjen verkostoon globaa-
lin kattojärjestö IPMA Young Crew:n kautta. 
Monialainen ja kansainvälinen kollegaver-
kosto avaa jo sinällään mahdollisuuksia 
ammatillisen ajattelun avartamiseen, mutta 
olemme saaneet aikaan konkreettisiakin 
tuloksia. YC:n jäsenet vertailevat, jakavat ja 
kehittävät paikallisesti tai kansainvälisissä 
virtuaaliryhmissä syntyneitä tapahtuma-, 
verkostoitumis- ja kilpailukonsepteja. Esi-
merkiksi Nuori Projektipäällikkö –kilpai-
lu järjestetään tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa muualla maailmassa saatujen ko-
kemusten siivittämänä. Suomessa puoles-
taan on Projektijohtamisen SM-kilpailuista 
pioneeriosaamista, jota nyt viedään maail-
malle. IPMA:n maailmankonferenssit ja nii-
den yhteydessä järjestettävät Young Crew 
Workshopit tarjoavat alustan näiden ver-
kostojen luomiselle ja vahvistamiselle.

Viime marraskuussa IPMA:n Maailman-
kongressi houkutteli Istanbuliin projektialan 
asiantuntijoita ja ammattilaisia. Nuorten 
projektiammattilaisten maailmankonfe-
renssi alkoi jo edeltävänä viikonloppuna, 
kun lähes satapäinen noin kahtakymmen-
tä kansallisuutta edustava joukko saapui 
Young Crew Workshopiin kehittämään pro-
jektiosaamistaan ja kansainvälistä verkos-
toaan. Suomen YC:n aktiivinen kahdeksan 
henkilön edustus oli Saksan ja Nepalin jäl-
keen suurin ”delegaatio”. Monet worksho-
pin osallistujista olivat tavanneet toisiaan 
edellisinä vuosina, mutta useimmille ensim-
mäisen illan ”ice breaker” coctailtilaisuus oli 
tarpeen. 

Young Crew Workshopin virallinen oh-
jelma oli turkkilaisen YC:n ja kansainvälisen 
verkoston yhdessä kehittelemä yhdistelmä 
inspiroivaan muotoon puettua projektin-
hallinnan koulutusta ja kokemusoppimista. 
Nuorten couchaaminen näytti innostavan 
myös useita nimekkäitä konferenssipu-
hujia. IPMA:n hallituksen jäsen Stacy Goff  
jakoi meille oppitunteja ainutlaatuisesta 
projektinhallintataustastaan kustannus- ja 
aikatauluarviointiin liittyen ja IPMA:n pu-
heenjohtaja Miles Shepherd summasi pro-
jektinhallinnan taustoja ja tulevaisuutta. 

Young Crew:lla on luovia ja aikaansaavia 
jäseniä myös omasta takaa. Niinpä päivien 
sisältöön kuului myös creACTivity workshop, 
jossa Portugalin ja Saksan YC:läiset kan-
nustivat tutkimaan luovuuden ulottuvuuk-
sia. Turkkilainen Fahri Ekdemir tutustutti 
projektisimulaatiolla johtajuuden syntymi-
seen ja tehtäviin johtajuuden työpajassa. 
Ja eiväthän ne päivät siihen päättyneet. 
Turkkilainen isäntäjoukkomme tarjosi joka 
ilta yllätyksiä Istanbulin ruuhkissa, jokiristei-

Young Crew luotsaa nuorten projektiammattilaisten 
toimintaenergiaa jäsentensä kiinnostuksen mukaan 
tapahtumiin, kilpailuihin, seminaareihin ja illanviettoi-
hin. Tämän vuoden kohokohtina odotamme Suomen 
ensimmäistä Nuori Projektipäällikkö –kilpailua, perin-
teisiä Projektinhallinnan SM-kisoja ja kesäseminaari-
risteilyä.

Young Crew:n hallitus 2011: Johanna Junttila, Miikka Lötjönen (puheenjohtaja), Mikko Hartikainen, 
Juuso Kangas, Aino Sihvola, Ray Lindberg, Samuli Karjalainen ja Liisa Lehtiranta.
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lyllä ja temppelien ja iltaelämän pyörteissä. 
Maanantaiaamuna, itse maailmankonfe-
renssin alkaessa, tapahtumapaikalle etsiy-
tyi jo hieman reissussa ryvettynyt, mutta 
kymmenille uusille tutuille iloisesti vinkkai-
leva joukko. 

Valmistautuminen tämän vuoden maa-
ilmankonferenssiin ja sen yhteydessä jär-
jestettävään Young Crew Workshopiin on 
alkanut hyvissä ajoin. Jotta mahdollisim-
man moni YC:n jäsen saisi mahdollisuuden 
lähteä lokakuussa Australian Brisbaneen 
tuulettamaan projektinhallinta-ajatteluaan 
ja vahvistamaan maailman Young Crew 
-verkostoa, hallitus ryhtyi jo tammikuus-
sa toimiin rahoituskeinojen ideoimiseksi ja 
toteuttamiseksi. Tavoitteena on kattaa osa 
matkan kustannuksista apurahoin, osa yri-
tysyhteistyön avulla, osa PRY:n avustuksel-
la ja loput lähtijöiden omista pusseista.

Nuoret projektipäälliköt haas-
toivat Microsoftin toimitusjohtajan 
YC jatkaa ainakin vielä tämän kevään 
johtajuuden teemailtoja. Johtajuuden 
teemailloissa on käyty projektien ja or-
ganisaatioiden johtamista läpi monesta 
eri näkökulmasta. Viimeksi johtajuuden 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin pureuduttiin 
Microsoftilla tammikuussa, kun YC teki täs-
mäiskun Microsoftin vastaremontoituihin 
toimitiloihin. Vastassa olivat toimitusjohta-
ja Ari Rahkonen ja tuotemarkkinointipääl-
likkö Uchenna Ikegwuonu. Toimitusjohtaja 
Ari Rahkoselle annettiin ensin reilun tunnin 
alustusaika kertoa näkemyksensä organi-
saation ja tiimien johtamisesta. Tämän jäl-
keen nuoret projektiammattilaiset pääsivät 
haastamaan omia ajatuksiaan Rahkosen 
kanssa.

Rahkosen keskeisin viesti nuorille oli, 
että organisaation johtaminen muistuttaa 
yhä enemmän projektijohtamista ja pro-
jektiliiketoiminnan lainalaisuudet alkavat 
vahvistua liiketoimintajohtamisessa. Hän 
tarkensi erityisesti, että täytyy jatkuvasti 
kyetä ymmärtämään mitä tehdään ja missä 
mennään sekä hahmottamaan päätösten 
taloudellinen vaikutus. Tiimijohtamisen tai-
tojen ja johtamiskyvyn rooli kasvaa talou-
dellisen menestyksen ja onnistuneen lop-
putuloksen takaajina. 

Kokonaisuudessaan johtamisen ja liike-
toiminnan kulmakiviksi todettiin seuraavat 
asiat:
1. Läpinäkyvyys on ihmisten ja liiketoi-

mintajohtamisen ydin.
 Läpinäkyvyys synnyttää avoimuutta, 

joka synnyttää luottamusta, joka vä-
hentää ja jopa lopettaa ”vahtaamisen 
kulttuurin”.

2. Esimiesten tehtävä on synnyttää hyvä 
työympäristö.

 Sen tunnuspiirteet ovat luottamus orga-
nisaation johtoon, ylpeys siitä mitä teh-
dään, työkavereista nauttiminen sekä 
työn ja elämän tasapainoisuus

3. Organisaation tulee kannustaa ja tu-
kea oppimista ja kehittymistä tai muu-
ten olemme koko ajan jälkijunassa.

YC tutustui Microsoftin uusiin toimitiloihin ja projektiliiketoiminnan 
kulmakiviin toimitusjohtaja Ari Rahkosen johdolla. 
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4. Ymmärrys ja osaaminen projektimai-
sesta työskentelystä ja liiketoiminnasta 
ja näiden johtamisesta ovat kyky, joka 
tulee korostumaan tulevissa haasteissa.

5. Esimiestyö niin kuin projektipäälli-
könkin työ on ammatti! 

 Kysy säännöllisesti itseltäsi, oletko ai-
dosti tyytyväinen johtamiseesi ja tun-
netko olevasi hyvä esimies, projekti-
päällikkö tai johtaja 
Tilaisuuden loppupuolella tutustuimme 

myös Microsoftin uusiin ja luoviin toimis-
totiloihin. Kierros loi keskustelua työtilo-
jen roolista luovan ja motivoivan ilmapiirin 
synnyttäjänä tai toisissa tapauksissa sen 
haittatekijänä. Kokonaisuudessaan saimme 
osallistujilta ja Microsoftilta paljon hyvää 
kiitosta intensiivisestä ja intiimistä johta-
juuden teemaillasta.

Oulussa talvinen projektin-
johtoseminaari 
YC ei tänä vuonna järjestänyt itse talvisemi-
naaria, vaan kehotti jäsenistöään ottamaan 
osaa Aalto-yliopiston, Åbo Akademin ja Ou-
lun yliopiston tarjoamaan englanninkieliseen 
seminaariin Large project governance in 
nuclear power and mining industries. YC-Ou-
lun jäsen Tuomo Kinnunen oli mukana Oulun 
yliopistolla 25.3.2011 pidetyn seminaarin jär-
jestelyissä. Osallistujajoukko koostui tutki-

Fennovoiman Timo Kalli esittelee 
pohjoisen ulottuvuuden ydinvoima-
hanketta Oulun seminaarissa.

joista, opiskelijoista ja yritysten edustajista. 
YC otti osaa kiintoisaan tapahtumaan niin 
Oulusta kuin Helsingin suunnaltakin.

Seminaarin aloitti Professori Karlos Artto 
ajatuksia herättävällä esityksellä Disinteg-
ration in project risk management. Yleisö 
sai kuulla viidestä osa-alueesta, joilla syntyy 
projektin riskienhallinnan eriytymistä: pro-
sessin vaiheet, vastuutus, tarkoitusperät, 
henkilö- tai organisaatiosiilot ja eriävät nä-
kökulmat. Artton esitelmä antoi oppitunnin 
projektiorganisaation haasteista ja ajatuk-
senalkioita integrointiratkaisuihin. Sangen 
mielenkiintoisia olivat myös University of 
Manchesteristä tulleen professori Graham 
Winch’n esitelmä Contracting Strategy: The 
Four Forces Model, sekä Fennovoiman, EVP, 
Timo Kallin esitelmä Managing quality and 
safety in subcontractor networks. Kalli kertoi 
Fennovoiman pohjoista ulottuvuutta sisäl-
tävästä ydinvoimahankkeesta ja siitä kuinka 
siinä varmistetaan hankkeen ja rakennetta-
van voimalan turvallisuus.

Seminaarin jälkeen YC:n Helsingin ja Ou-
lun osastot siirtyivät yhdessä keskustele-
maan seminaarin annista ja verkottumaan 
Oulun ravitsemusliikkeisiin. Antoisien kes-
kustelujen lomassa puitiin myös YC:n tule-
vaisuuden kuvioita. Kaikki osanottajat ja jär-
jestäjät ansaitsevat jälleen kiitokset hyvästä 
seminaarista!
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IPMA Young Crew:n tar-
koitus on kannus-
taa nuoria projek-

tipäälliköitä kehittämään itseään yksilön eri 
kyvykkyyksien näkökulmista. Näistä kyvyk-
kyyksistä löydät paljon lisätietoa Internatio-
nal Competence Baseline 3.0:sta, joka toimii 
koko kansainvälisen projektijohtamisjär-
jestön, IPMA:n kulmakivenä. IPMA YC myös 
innostaa ja kannustaa projektitoimintaa lu-
kevia opiskelijoita harjaannuttamaan taitoja 
ja lukemaan yhä enemmän kursseja projek-
tijohtamisen ja projektitoiminnan puolella. 
Tällä hetkellä maailmalla on jo pulaa osaa-
vista projektiammattilaisista. Kun lähitule-
vaisuudessa projektijohtamisen haasteet 
vain kasvavat ja lisääntyvät, niin osaajia tar-
vitaan vain enemmän ja enemmän. 

Young Crew: lyhyt oppimäärä

Young Crew (YC) on Suomen Projektiyhdistyksen yhteydessä toimiva nuorten pro-
jektiammattilaisten, projektialan opiskelijoiden ja muiden alasta kiinnostuneiden 
verkosto. Jäseniksi ovat tervetulleita Projektiyhdistyksen noin suunnilleen alle about 
35-vuotiaat jäsenet (hallituksen tiukka linjaus!). Tavoitteena on tarjota nuorelle 
toimintaenergialle alusta verkottumiseen ja ammatillista osaamista kehittävien 
tai kannustavien tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen. Toimintaan kuuluvat 
kilpailujen lisäksi yritysvierailut, teemaillat, seminaarit, after work –tapaamiset ja 
yhteiset matkat projektialan tapahtumiin ja kaikkea mitä aktiivisten jäsenten mieleen 
juolahtaa järjestää. Tällä hetkellä jäseniä on noin 70. Lisää tietoa: www.yc.fi 

Liittyminen
Liittymällä PRY:n opiskelija-, henkilö- tai yhteisöjäseneksi voit samalla liittyä YC:n 
jäseneksi rast imalla hakulomakkeessa YC-ruudun. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoit-
teesta www.yc.fi /liittyminen. Jos olet jo PRY:n jäsen, mutta et kuulu YC:hen (tai olet 
epävarma), ilmoittaudu jäseneksi PRY:n jäsenpalvelupäällikkö Johanna Packalénin 
kautta, johanna.packalen@pry.fi . Ensimmäiseen YC-tapahtumaan osallistuminen 
ei edellytä PRY:n jäsenyyttä.

Tulevat tapahtumat
YC Kesäseminaariristeily Tukholmaan 10.-12.6.2011, lisätiedot ja ilmoittautuminen 
http://www.yc.fi /seminaarit

Nuorten rooli kasvaa huimasti 
kansainvälisellä kentällä

Uudet haasteet ja uusi strategia
IPMA YC tuotteistaa tällä hetkellä monia 
omia konseptejaan, jotka on tarkoitus vie-
dä yhä useampien Young Crew -verkosto-
jen toimintaan kansallisesti. Yksi näistä on 
Suomessa kehitetty malli toteuttaa Projek-
tijohtamisen SM-kilpailuja. Vaikka tässäkin 
kisassa on vielä kehittämistä, niin samaa 
kisakonseptia toteutetaan tänä vuonna 
muissakin maissa ja ensi vuoden aikana 
se on tarkoitus toteuttaa jo 8-10 maassa. 
Muita tuotekonsepteja ovat mm. Vuoden 
Nuori Projektipäällikkö –kilpailu sekä muu-
tama ammattillinen kohtaaminen. 

Täytyy myös muistaa, että IPMA YC jär-
jestää vuosittain IPMA:n maailmankonfe-
renssin yhteydessä nuorille ammattilaisille 
suunnatun IPMA Young Crew Workshopin. 

Näiden kaikkien toimintojen tarkoituksena 
on lisätä kiinnostusta, intoa ja energiaa pro-
jektitoimintaa kohtaan ja vahvistaa osaa-
mista. Myös nuorten projektitoiminnasta 
kiinnostuneiden verkottaminen kansallisesti 
ja kansainvälisesti on erittäin tärkeä tehtä-
vä, jota IPMA YC pyrkii kehittämään ja vie-
mään eteenpäin.

Tänään ja huomenna
IPMA YC toimii tällä hetkellä aktiivisesti vas-
ta 10 eri maassa. Itse emojärjestö toimii jo 
yli 55 maassa, joten paljon tehtävää riittää. 
Tärkeimmät muutos ja kehityskohteet uu-
della hallituksella ovat: 
- Viestinnän parantaminen jäsenmaiden 

kesken sekä nuorten verkottaminen yh-
teisten projektien kautta paremmin kan-
sallisesti ja kansainvälisesti. 

- Tavoite on, että vuoden 2012 lopulla ak-
tiivisia IPMA YC -maita on jo yli 20.

- Toiminnan yhtenäistäminen niin, että 
suurta osaa näyttelevät edellä mainitut 
projektit, jotka on tarkoitus viedä kaikkiin 
YC-maihin.
IPMA YC:lla on erittäin suuret haasteet 

saada toiminta kasvuun sekä rakentaa 
isompi ja vahvempi kansainvälinen nuorten 
projektiammattilaisten verkosto. Mutta se 
on vain tehtävä, mikäli aiomme olla mukana 
muuttamassa ja parantamassa osaltamme 
huomisen globaaleja haasteita. Ne kosket-
tavat meitä kaikkia. Toivottavasti löydäm-
me lisää aktiivisia ihmisiä niin Suomessa 
kuin muissakin maissa. Mahdollisuudet ovat 
jopa rajattomat niille, jotka haluavat olla 
huomisen kyvykkäitä ja menestyviä projek-
tipäälliköitä.

Samuli Karjalainen
Chairman
IPMA Young Crew Management Board
International Project Management Association

Maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten ilmastomuutokset, yrityskentän 
globalisoituminen sekä kaupungistuminen tuovat suuret haas-
teet ihmiskunnalle ja sitä kautta muutoksille, joita ei voi välttää. 
Näiden haasteiden ratkaisut tulevat olemaan mitä suurimmassa 
määrin projektitoimintaa, jota monet yritykset ja organisaatiot 
tuottavat, tilaavat ja ostavat. Tätä kautta osaavien projektiam-
mattilaisten kysyntä tulee olemaan erittäin kova.

Young Crew



Projektitoiminnan johtamiseen 
ja kehittämiseen

HUOM! TARJOLLA PALVELUITA JA TUOTTEITA

Projektitoiminnan kuumat linkit 
–osiossa mukana olevat yritykset:

- Suomen Projekti-Instituutti Oy
- Tieturi Oy
- Artemis Finland Oy
- Ixonos Oyj
- TKK Dipoli 
- Improlity Oy
- AEL Oy
- Marsh Oy
- Zurich Financial Services Group
- FCG Finnish Consulting Group Oy
- Microsoft Oy
- Talent Partners Oy
- StarBrix International Oy
- Expericon Oy
- Sirius 
- Webropol
- Project Development Group Europe

Koulutus ja valmennus:
- Aalto University /

Professional Development 
- AEL Oy
- Edutech Tampereen teknillinen yliopisto
- FC Sovelto Oyj
- Prego Oy
- Tieturi Oy

Suunnittelu, konsultointi ja 
kehittämispalvelut:

- Talent Partners Oy
- Tieturi Oy

Projektipäällikkövuokraus, 
ulkoistettu projektitoimisto:

- Tieturi Oy

Arviointipalvelut
- Prego Oy
- Tieturi Oy

Ohjelmistojen arviointi ja 
valintakonsultointi:

- Tieturi Oy

Ohjelmistot ja niiden 
käyttöönottopalvelut:

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

Ohjelmistokoulutus:
- FC Sovelto Oyj
- Tieturi Oy

Projektinjohtopalvelut ja projektin 
johtourakointi arviointipalvelut

- 

Riskienhallinta ja vakuuttaminen:
- Aon Finland Oy
- Marsh Oy
- Zurich Financial Services Group

Palveluntarjoajat hakemistossa mukana olevat yritykset:

PRY yhdessä jäsenyritysten kanssa tarjoaa kaiken tiedon ja taidon, mitä projektikulttuurin-, johtamisen- 
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.

Jos haluat liittyä avainyritysten joukkoon, ota yhteys Johanna Packalén, 
gsm 050 554 5779, johanna.packalen@pry.fi 
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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

SIG-4  Projektien epävarmuuden hallinta
Veikko Välilä, veikko.valila@netti.fi , 040 514 0666

SIG-7  Projektien kustannushallinta
Petteri Puurunen, Tieto Finland Oy, 
petteri.puurunen@tieto.com, 040 868 5443 

SIG-9  Sopimusten hallinta, Contract Management
Helena Haapio, Lexpert Oy
helena.haapio@lexpert.com, 09 135 5800

SIG-12  Leadership
Minna Rasila, Heuristica Oy
minna.rasila@heuristica.fi , 040 553 6774

SIG-13  Kuntien projektitoiminta
Heikki Lonka, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, 
heikki.lonka@pry.fi , 050 350 4297

SIG-14  Tuotekehitys
Teppo Nurminen, Prego Oy, teppo.nurminen@prego.fi , 
040 550 4806

Toiminnassa olevat ryhmät: 
PKV-11 ”Sopimuksilla johtaminen palvelutoiminnoissa”

Matti Urho, Partisan Oy
matti.urho@partisan.inet.fi , 040 830 4500
Ryhmän toiminta loppuu kesään mennessä.

Uusi ryhmä perusteilla:
PKV-12 ”Verkostoituminen palveluliiketoiminnoissa”
Erilaiset kumppanuudet ja verkostoituminen uudenlaisena liiketoimin-
tamuotona lisääntyvät yrityselämässä ja julkishallinnossa koko ajan.

Tämä asettaa uusia haasteita palveluliiketoiminnoissa toimiville 
yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Verkostoja perustettaessa 
joudutaan uudentyyppisten liiketaloudellisten ja juridisten kysymys-
ten eteen. Joudutaan pohtimaan yhteistoiminnan sujumisen kannalta 
keskeisiä kysymyksiä kuten lojaaliteetti, luottamus,vastuukysymykset 
ja muut yhteistyön onnistumiseen liittyvät asiat. Verkoston muodos-
tamiseen liittyyvat myös sopimukset, jotka näyttelevät tärkeää osaa. 
Innovatiivisten ratkaisujen hakeminen näihin kysymyksiin on pääta-
voitteena uudelle PKV-ryhmälle.

Toivommekin, että PRY:n yritysjäsenet tarttuvat tähän mahdolli-
suuteen ja saamme uusia osallistujia uuteen ryhmään. Jos olet kiinnos-
tunut tästä aihealueesta ja uudesta PKV-ryhmästä, ota yhteys Matti 
Urhoon, puh. 040 8304500 tai e-mail: matti.urho@partisan.inet.fi .

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. 

Katso SIG-ryhmien toiminnasta lisätietoa Projektiyhdistyksen kotisivuilta kohdasta Palvelut ja toiminta.

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) ovat Projektiyh-
distyksen yritys- ja yhteisöjäsenille tarkoitettu palvelu, jonka 
tarkoituksena on projektinhallinnan ja kilpailukyvyn kehit-
täminen. PKV-ryhmien toiminta on jäsenille ilmaista. Jos olet 
kiinnostunut osallistumaan jonkun ryhmän toimintaan, ota 
yhteys ryhmän vetäjään tai Projektiyhdistyksen toimistoon.

PM-Club Vaasa
Mikael Hallbäck, Levón Institute / University of Vaasa
miha@uwasa.fi , 06 324 8300

Jos olet kiinnostunut perustamaan uuden ryhmän, 
ilmoita siitä PRY:n toimistolle.

Suunnitteilla olevia ryhmiä: 
- Valtion organisaatiot
- Stakeholder management
- EU-projektit
- Kehitysyhteistyö
- Tutkimus
- Hyvinvoiva ja ammattimainen projektipäällikkö
- Englanninkielinen ryhmä

Suunnitteilla olevia ryhmiä: 
- Teollisuusyritysfoorumi
- Organisaatioiden johto
- Projektikulttuurin kehitys

AEL on Suomen johtava tekniikan koulutuspalveluiden tarjoaja. 
Meiltä saat tehokkaat ratkaisut yrityksen toiminnan kehittämiseen. 
Tarjontaamme kuuluvat myös avoimet ja yrityskohtaiset 
kurssit, seminaarit  
ja tutkinnot.

vat myös avoimet ja yrityskohtaiset 

PAREMPIA PROJEKTEJA

VARMISTA PAREMMAT PROJEKTIT KOULUTUKSELLA!

 • IPMA D- valmennus, 3.–5.5.2011

 • IPMA C-valmennus, 6.–8.9.2011

 • Projektipäällikkövalmennus  
– asiantuntijasta projektipäälliköksi, 3.5.–28.10.2011

 • Professional Scrum Master (PSM) -valmennus, 17.–18.5.2011

 • Microsoft Project projektihallinnan työkaluna, 7.–8.6.2011

 • Web Project Manager, 2.5.2011–30.1.2013

Lue lisää www.ael.fi/projekti

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Johanna Girod,  
puh. 050 382 7084 tai johanna.girod@ael.fi
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2011

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

SUSANNA SACKLÉN
Siemens Osakeyhtiö
PL 60
2601 Espoo
susanna.sacklen@siemens.com
050 469 7676

MARJUT SIINTOLA
Valtiokonttori
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori
marjut.siintola@valtiokonttori.fi 
050 439 0533

VEIKKO VÄLILÄ
VVConsulting
Liinasaarenkuja 3-5 I 18
02160 Espoo
veikko.valila@netti.fi 
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.kahkonen@tut.fi 
040 198 1270
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PROJEKTIYHDISTYKSEN YHTEISÖJÄSENET

4SUM Partners

Aalto Pro
Aalto-yliopisto 
Acute FDS
Advocare 
AEL Oy
Alter Chief Oy 
Andritz Oy 
Aon Finland Oy
Artemis Finland Oy
Aureolis Oy
Automaatiolinja Oy

BCC Business Coaching Center Oy 
BlueCielo ECM Solutions Oy
Buildercom Oy

CA Software Finland Oy
Camako Oy
Citec Engineering Oy Ab
Corenet Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CTS Engtec Oy
Cybercom Plenware Oy

DIGIA Oyj
DNA Oy

EC Project Solutions 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
FC Sovelto Oyj
FCG Finnish Consulting Group Oy
Fingrid Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finsight Oy
Fortum Oyj
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy

Helsingin Energia/Helen Engineering
Helsingin yliopisto
HM&V Research Oy
Honeywell Oy
HUS

IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
International Institute for Learning Finland Oy
Istekki Oy
Itella Oyj
Ixonos Oyj

JFP Executive Search Oy 
Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto

Kelan IT-osasto
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/Liikelaitos MediKes 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keskusrikospoliisi Rikostekninen laboratorio
Kone Oyj
Koordinet Oy
Kumura Oy

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Logica Suomi Oy
Luottokunta

Marsh Oy
Mercuri International Oy
Metso Automation Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Microsoft Oy

NCC Rakennus Oy
Necorpoint Oy 
Nokia Siemens Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Nuventur Oy

OP-Palvelut Oy
Oriola Oy

Panorama Partners Oy
Patria Oyj
PCP Partner Oy
Perigeum Oy
PKT -säätiö / Asiantuntijahaku.fi 
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Prego Oy
Profi t Consulting Oy
Profi t Software Oy
Project Development Group Europe
Project - TOP Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj

Qentinel Oy

Raha-automaattiyhdistys 
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rastor Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy

Sandvik Mining and Construction Oy
Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sininen Meteoriitti Oy
Sirius Engineers Oy
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 Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Pienyrittäjät
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
SWECO Industry Oyj
SWECO PM Oy
SYSteam Business Solutions Oy

Taideteollinen korkeakoulu
Talent Partners Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki, tietohallinto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tekmanni Oy
TeliaSonera Finland Oyj
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
Thinking Business Group
THO Consulting Oy
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Tieto Oyj
Tieto-Tapiola Oy
Tietotekniikan liitto ry
Tieturi Oy
Tilastokeskus
Tmi Project Warrior
Tocosoft Oy
Toyota Auto Finland Oy
Työterveyslaitos

UPM-Kymmene Oyj

Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Valtiokonttori
Veikkaus Oy
Verohallinto
Vetokonsultit Oy
VTI Technologies Oy
Väestörekisterikeskus

Wakaru Partners Oy
WSP Finland Oy / WSP Finland Ltd
Wärtsilä Finland Oy

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkeshögskolan Novia

ÅF-Consult Oy
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Kaverisi, alihankkijasi tai yhteistyökumppanisi tarvitsee hyviä tuloksia korkeata-
soisen projektiosaamisen avulla – auta heitä hyödyntämään Projektiyhdistyk-
sen ja sen verkoston palveluja. Kaverin liittyessä hänen suosittelijansa osallistuu 
Projektipäivien vapaapaikan arvontaan (arvo 650 € + alv). Katso yksityiskohdat 
www.pry.fi . 

Projektiyhdistys, yhdessä sidosryhmien ja kotimaisen- ja kansainvälisen verkos-
ton kanssa, kehittää suomalaista yhteiskuntaa parantamalla projektiosaamista. 
Yhdistyksen jäsenenä verkostoidut ammatillisesti, saat uusinta tietoa ja kehityt 
projektitoiminnan eri osa-alueilla.

Jäseneksi voivat liittyä yritykset, organisaatiot ja henkilöt – kaikki projektitoi-
minnassa mukana olevat. Edullisen jäsenmaksun saa nopeasti takaisin rahanar-
voisina jäsenetuina sekä osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. 
Liittyminen on helppoa ja nopeaa.

Yritys- / organisaatiojäsenet 
- International Journal of Project Management – julkaisun vuosikerta (arvo 254 €)
- Yksi vapaapaikka Projektipäiville (arvo 650 € + alv) 
- Uusille jäsenille The Human Side of Projects in Modern Business –kirja (arvo 37,50 €)
- 25 % alennusta ilmoituksista PRY:n kotisivuilla ja lehdissä

Kaikki jäsenet
- Projektitoiminta- ja Project Perspectives lehdet
- henkilö- ja kiintiöjäsenille alennus Projektipäivien osallistumismaksusta (50 € + alv)
- opiskelija- ja seniorijäsenet erittäin edullisesti Projektipäiville 
- voit liittyä tällä hetkellä seitsemään eri Special Interest Groupiin
- pääset 5-10 maksuttomaan teematilaisuuteen vuodessa
- kuulut automaattisesti projektialan maailmanjärjestöön IPMA:an 
- voit osallistua IPMA:n maailmankongressiin jäsenhintaan (edun arvo 145 AUD)
- saat alennusta IPMA:n projektisertifi oinnista (edun arvo 100-300 € + alv)
- jäsenillämme on myös mahdollista liittyä veloituksetta International Association for 

Contract & Commercial Management, IACCM:n jäseneksi 

Kuulumalla Suomen johtavaan projektialan yhteisöön, saat arvostusta ja kehität osaamistasi!
Katso kattava yhteisöjäsentemme lista – haluat varmaan kuulua tähän joukkoon!

VARMISTA, ETTÄ OLET TIETOINEN KAIKISTA 
PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUISTA JA 
LAITA HYVÄ KIERTÄMÄÄN!

Esimerkkejä jäseneduista:

Lisää tietoa jäseneduista 
saat osoitteesta: 

www.pry.fi  –
Jäsenyys –
Jäsenedut 

tai

Projektiyhdistyksen 
toimistosta




