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Welcome to a Nordic Forum on Infrastructure, Urban Develop-

ment, Research and Qualifications. It begins on the afternoon on 

23 November with visits to the BanaVäg West Project and RiverCity 

Gothenburg and continues on 24 November with seminars and 

workshops.

The Swedish Project Management Association (Svenskt Projektforum) and 

CMB, Centre for Management in the Built Environment at Chalmers Uni-

versity of Technology in Gothenburg are hosting this conference in coope-

ration with the interregional cooperation project FLIBA – Future Leaders 

of the Construction Industry. It is also a Nordnet event inviting Project 

Management Associations from Norway, Denmark, Finland and Iceland. 

The Forum wants to promote important factors for success in managing 

large projects and to show how continued professional development in 

management can help bring the infrastructure in the Nordic countries up 

to date and develop sustainable communities. How can we run a com-

plex project more efficiently? How do we ensure that our investments 

are sustainable? What qualifications are needed? Where do we find the 

modern leadership that can cope with this?

The conference have four themes, each with its own main speakers and a 

number of seminars and workshops. Infrastructure, Urban Development, 

Research, Management & Qualifications.

Read more about the programme and register today at  www.foruminfra.eu

                    

2 3 - 2 4  N O V E M B E R  2 0 1 1  A T  C H A L M E R S  U N I V E R S I T Y 
O F  T E C H N O L O G Y  I N  G O T H E N B U R G ,  S W E D E N

Nordic Forum  
                – for managing large projects
                    

A visit to the BanaVäg West Project, a double-track railway and a 
four-lane road, between Gothenburg and Trollhättan. 

                    

A visit to RiverCity Gothenburg – a vision for the city’s central area to 
embrace both sides of the river.  

N O R D I S K A 
projektledar-
föreningar 
i samverkan



sio
Muutos-

kapasiteetti

Muutoksen 
suunnittelu ja 

toteutus
Onnistunut muutos+ + =

sio
Muutos-

kapasiteetti

Muutoksen 
suunnittelu ja 

toteutus
Sisällyksetön/ 

tarpeeton yritys+ + =

Muutos-
kapasiteetti

Muutoksen 
suunnittelu ja 

toteutus
Päämäärätön/ 

hajautunut yritys+ + =

sio

Muutoksen 
suunnittelu ja 

toteutus
Ahdistuminen, 
turhautuminen+ + =

sio
Muutos-

kapasiteetti
Sattumanvaraiset 

yritykset+ + =

Lehden julkaisija
Projektiyhdistys ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Puh: +358 40 543 1099
E-mail: pry@pry.fi 
URL: http://www.pry.fi 

Ilmoitukset
Johanna Packalén
Projektiyhdistys ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
GSM +358 50 554 5779
E-mail: johanna.packalen@pry.fi 

Toimitus
Jyry Louhisto, päätoimittaja
Johanna Packalen, toimitussihteeri
Aki Latvanne, taitto ja kuvat

Painopaikka
Newprint Oy
ISSN 1455-4178

Toimitus

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINNANJOHTAJALTA

PROJEKTIPÄIVÄT

MUU TOIMINTA 

4  Työn tekemisen ja johtamisen muutos, 
 Jyry Louhisto

6  Pääkirjoitus
 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 
 Pasi Kaskinen

8  Hajautetut projektit – ihmisten johtamisen koetinkivi 
 Onko projektisi hajautunut vai ajautunut?
 Teppo Nurminen

12 Hengailu voi pelastaa projektin
 Risto Pennanen

14 PMO tarpeeton hidaste vai avain onnistumiseen? 
 Harri Haikonen

18  Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa
 Auli Packalén

20  Projektitiimit tehokkaimmiksi kyvykkäällä johtamisella
 Seppo Halminen ja Frank Saladis

23  Johtaminen kehittyy projekteja hitaammin
 Jori Kosonen 

28  Ota laatuäly käyttöön
 Riku Sarapisto

34  Investoinnit projektitoimintaan näkyvät viivan alla
 Mirkka Lyytikäinen ja Mia Heiskanen 

36  Vallankumouksen toteuttaminen ketterästi
 Toni Raehalme

40  Suomessa kehitetyt sähköiset työkalut osaksi liiketoiminnan kehittämistä
 Katja Vesander ja Ulla Kuusimäki

46  Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa
 Olga Perminova ja Kim Wikström

50  "Pehmo-SIG" perustettu, Juuso Kangas 

52  SIG ja PKV -ryhmät 

53  Projektiyhdistyksen hallitus 2011

54  Projektiyhdistyksen yhteisöjäsenet

55  Projektiyhdistyksen jäsenedut

6 Tasapaino voi muuttua 
tulevaisuuden turmioksi

12 Hengailu voi pelastaa 
projektin

18 Projektiviestinnän joh-
taminen on tutkakatveessa

55 Projektiyhdistyksen 
jäsenedut



Toiminnanjohtajalta

4

Työn tekemisen ja 
johtamisen muutos
Tutkimusten mukaan yhä suurempi osa työstä tehdään tulevaisuudessa projektimuotoi-
sesti. Tämä johtaa väistämättä siihen, että projektiosaamisesta tulee toiminnan tulok-
sellisuuden perusedellytys. Johtamisen merkitys korostuu ja siitä tulee entistä enemmän 
projektisalkun hallintaa. Jäykät linja- ja matriisiorganisaatiot korvautuvat ketterillä pro-
jektirakenteilla. Tehokkuus vaatii projektikulttuurin kehittämistä ja standardointia. Ennalta 
määritellyt rutiinit ja osaamistasot nopeuttavat työtä ja vähentävät riskejä. Parhaat yksi-
löt hakeutuvat sinne, missä osaaminen on korkeatasoista. 

Projektiyhdistys on osaltaan vahvasti mukana tukemassa yllä mainittua muutosta. Alla on 
vastauksia muutamaan, meidän panostukseemme liittyvään kysymykseen.

Voivatko suuret organisaatiot 
hyötyä Projektiyhdistyksen 
toiminnasta? 
Projektiyhdistyksen jäsenkunta on hyvin 
heterogeeninen. Mukana on opiskelija-, 
henkilö- ja organisaatiojäseniä. Tavoittee-
namme on tarjota kaikille kohderyhmille 
heidän tarvitsemiaan palveluja oman toi-
mintansa kehittämiseen.

Suurille yrityksille ja organisaatioille löy-
tyy runsaasti palveluja. Palveluvalikoimasta 
löytyy henkilöstöä vahvasti kehittävä hen-
kilökohtainen projektiosaamisen sertifi oin-
ti, projektikohtainen osaamisen arviointi, 
organisaatioiden projektiosaamisen arvi-
ointi ja siitä saatava sertifi kaatti sekä muita 
osaamista kehittäviä tilaisuuksia, ryhmiä ja 
valikoitua tietoa. 

Jäseninä oleville organisaatioille palvelut 
ovat hyvin edullisia ja tarjoavat organisaa-
tion henkilökunnalle mahdollisuuden ver-
kostoitua monipuolisesti. Organisaatiolla 
on mahdollisuus motivoida henkilöstöään 
kehittämään osaamistaan muun muassa 
osallistumalla Projektiyhdistyksen jäsen-
tilaisuuksiin ja -toimintaan. Erinomainen 
tilaisuus tähän tarjoutuu taas Projektipäi-
villä Dipolissa 8.-9.11.2011. Monet yritykset 

antavat halukkaille mahdollisuuden kou-
luttautua ja verkostoitua kahden päivän 
aikana. Jokainen voi valita monipuolisesta 
ohjelmasta itseään eniten kiinnostavat ja 
omaa osaamistaan kehittävät osat. 

Osoituksena siitä, että suuret yritykset 
voivat hyötyä toiminnastamme, on Tieto 
Oyj:n ilmoittautuminen Projektiyhdistyksen 
ensimmäiseksi Megajäseneksi 200 projek-
tiammattilaisen kiintiöllä. Neuvotteluja Me-
gajäsenyydestä on käynnissä myös muiden 
yritysten kanssa. Megajäsenyys on Projek-
tiyhdistyksen edullisin jäsenyys suurille or-
ganisaatioille!

Onko Teidän organisaatiolla tarvetta 
projektiosaamisen kehittämiseen vai onko 
se jo kaikilta osin huippukunnossa? Mikä-

Haluamme olla 
monipuolisesti 

tukemassa muutosta 
ja kehitystä!

li ette ole vielä Projektiyhdistyksen jäsen, 
kannattaa tutustua palvelutarjontaan ko-
tisivuilla. Jos kiinnostus yhteistyömahdolli-
suuksien selvittämiseen herää, tulen mie-
lelläni henkilökohtaisesti keskustelemaan 
projektitoiminnan kehittämis- ja yhteistyö-
mahdollisuuksista. 

Tunnemmeko jäsentemme 
tarpeet ja seuraammeko mitä 
ympärillämme tapahtuu?
Strategiaa tehdessämme vuonna 2009 
kartoitimme jäsenkyselyllä jäsenistön toi-
veet ja tarpeet ja nyt ne ovat vahvasti 
vaikuttamassa nykyiseen toimintaamme. 
Päivittäisen yhteydenpidon kautta jäsen-
temme ja yhteistyökumppaniemme kans-
sa, meillä on jatkuvasti kehittyvä näkemys 
siitä, mitä Projektiyhdistykseltä odotetaan. 
Tarpeiden ja toiveiden ajantasaistamiseksi 
ja konkretisoimiseksi teimme viime keväänä 
uuden jäsenkyselyn, josta saimme runsaasti 
hyödyllistä ja yksityiskohtaista tietoa ja pa-
lautetta. Kerätyn tiedon perusteella meillä 
on nyt erinomaiset mahdollisuudet tarjota 
jäsenistön haluamia palveluja. 

 Oman jäsenkuntamme kautta mukana 
toiminnassamme on erikoisosaajia kaikilta 



5PROJEKTITOIMINTA  2/2011

Ku
va

: A
ki

 L
at

va
nn

e

Mielestäni parhaita näyttöjä verkoston mahtavasta tehosta 
ovat Projektitoiminta -lehti ja Projektipäivät. Molempien laatu ja 
kiinnostavuus saadaan aikaan kymmenien, osaavien henkilöiden 
antaessa panoksensa hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Mo-
lemmat ovat kaiken lisäksi kehittyneet hyvin positiivisesti viimeisten 
vuosien aikana. Lehdestä on tullut entistä laajempi ja laadullisesti 
parempi ja se sai jäsenkyselyssä erittäin hyvän palautteen. Projek-
tipäivät on kasvanut viimeisten vuosien aikana, saaden osallistujilta 
ja kumppaneilta kaiken aikaa aikaisempaa parempaa palautetta. 

Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat ryhmät muodostavat 
omat erikoisverkostonsa, joissa syntyviä henkilösuhteita voi hyö-
dyntää ryhmätoiminnan ulkopuolellakin. Tavoitteenamme on te-
hostaa ryhmien toimintaa entisestään. Uusia ryhmiä ollaan myös 
perustamassa. Mikä parasta, ryhmien toiminta on jäsenille ilmais-
ta. Kotisivuilta pääsee tutustumaan eri ryhmiin ja sinne on tulossa 
myös ryhmien toimintaa esitteleviä videoita. Kannattaa tutustua ja 
liittyä kiinnostaviin ryhmiin mukaan. 

Olemme toimittaneet jäsenorganisaatioillemme Projektiyhdis-
tyksen jäsen –bannerit. Toivon, että kaikki hyödyntävät niitä mark-
kinoinnissaan ja kotisivuillaan laittamalla bannerista linkin PRY:n 
kotisivuille. Ristiin linkittämisestä hyötyvät kaikki!

Onko Projektiyhdistyksen toiminta kallista, 
onko hankalaa liittyä jäseneksi? Ei ole! 
Kaikki tapahtuu nopeasti, vaivattomasti ja edullisesti. Jäsenmäärä 
on ollut vahvassa kasvussa. Jäseniä on nyt jo yli 3000 ja seuraa-
va tavoitteemme on 4000. Olemme jo nyt Pohjoismaiden suurin 
IPMA:n paikallisyhdistys. Suuri jäsenmäärä ei ole itsetarkoitus, mut-
ta jäsenmaksut mahdollistavat palvelutarjonnan pitämisen moni-
puolisena ja sen edelleen kehittämisen ja lisäämisen. 

Mitä voimme saada yhdessä aikaan?
Olemme yleishyödyllinen yhdistys, joka parantaa jäsentensä edel-
lytyksiä suunnitella, johtaa ja toteuttaa tuloksellisia projekteja ver-
kostoituneessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Laaja-alainen 
osaaminen ja tuloksellinen toiminta muuttuneessa työn tekemises-
sä ja johtamisessa edellyttää korkeatasoista projekti- ja johtamis-
osaamista. Onnistumiset laajalla rintamalla nostavat suomalaisten 
yritysten ja yhteisöjen kansainvälistä kilpailukykyä ja tehokkuus-
hyöty lisää koko kansantalouden tuottavuutta.

Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja

Googleta hakusanalla Projektituska – 
katso mitä löytyy?

Tehdään projektiosaamisesta 
Suomelle uusi tukijalka!

Teemmekö työtä yksilöiden projektiosaamisen ja 
hyvinvoinnin kehittämiseksi?

Perinteisesti yhdistyksen toiminnassa ovat niin sanotut kovat 
asiat olleet merkittävässä roolissa. Ne ovat tärkeitä, niihin on pa-
nostettu paljon ja panostetaan edelleen. Kun menetelmät, ohjeet, 
prosessit, työkalut, sopimukset, suunnitelmat ja raportointi ovat 
kunnossa, niin eikö kaiken pitäisi sujua hyvin? Erityisesti muuttuvis-
sa ja haastavissa olosuhteissa ei tunnu aina sujuvan! 

Viime aikoina myös meillä on kiinnitetty yhä enemmän huomiota 
ihmisiin liittyviin eli niin sanottuihin pehmoasioihin. Meillä on tällä 
osa-alueella kaksi SIG-ryhmää, jotka täydentävät toisiaan tarkas-
tellen yksilöihin liittyviä asioita hieman eri näkökulmista. Ryhmät 
ovat Johtajuus ja Hyvinvoiva projektiammattilainen. Projektipäivillä 
on tänä vuonna lisäksi kaksi päivää kestävä ohjelma, missä tarkas-
tellaan keskeisiä, projektitoimintaan liittyviä asioita yksilön näkö-
kulmasta. Yksilön näkökulma ja kehitys ovat nostaneet vahvasti 
profi iliaan yhdistyksen toiminnassa.

Kaikki ”pehmoryhmistä” ja yksilöllisestä kehittymisestä kiinnos-
tuneet toivotamme tervetulleiksi mukaan toimintaan. 

Osaammeko auttaa julkishallinnon organisaatioiden 
projektitoiminnan kehittämisessä? 
Suurin osa yhdistyksen toiminnasta ja asioista palvelee yhtä hyvin 
yksityistä puolta kuin julkishallintoakin. Ei ole väliä mistä organisaa-
tiosta on, kun osallistuu esimerkiksi edellä mainittuihin SIG-ryhmiin. 
Johtajuutta ja hyvinvoivia projektiammattilaisia tarvitaan kaikissa 
organisaatioissa. Ryhmien ehdottomana vahvuutena on se, että 
osallistujat ovat hyvin erilaisista lähtökohdista ja organisaatiois-
ta. Ryhmien heterogeenisuuden ansiosta saamme esille aina mo-
nipuolisen näkemyksen ja erilaisia mielipiteitä, mikä ilman muuta 
hyödyttää osallistujia ja rikastuttaa toimintaamme.

Kaikkia jäseniä kiinnostavien aiheiden lisäksi olemme kehittä-
mässä erityisesti julkishallinnolle tarkoitettuja palveluja. Yhtenä 
esimerkkinä tästä on julkishallinnon SIG-toiminta. Kuntien projekti-
toiminta SIG on päätetty laajentaa kattamaan koko julkishallinnon 
projektitoiminnan kehittämisen. Ensimmäinen tapaaminen uudella 
kokoonpanolla on Dipolissa heti Projektipäivien jälkeen 9.11.2011. 
Projektipäivien toisena päivänä on koko päivän julkishallinnolle 
suunnattua ohjelmaa, keynote puheenvuoro ja kaksi seminaaria.

Projektiyhdistyksellä on tavoitteena olla mukana vaikuttamassa 
julkishallinnon projektitoiminnan, projektisalkunhallinnan ja niihin 
liittyvien prosessien kehittämisessä. Tarjoamme omaa ja verkosto-
jemme apua julkishallinnon projektitoiminnan kehittämisestä vas-
taavien henkilöiden tueksi. Olemme hyvin kiinnostuneita keskuste-
lemaan organisaatioiden johdon ja kehittäjien kanssa ja uskomme 
siitä olevan hyötyä molemmille osapuolille.

Osaammeko hyödyntää verkostojemme 
mahtavia voimavaroja?
Projektiyhdistyksen vahvuus on monipuolisen jäsenistömme muo-
dostamassa verkostossa. Taustalla meitä tukee lisäksi IPMA:n kan-
sainvälinen verkosto yli 50 maasta. Viime aikoina olemme tiivistä-
neet yhteistyötä IPMA:n suurten paikallisyhdistysten kanssa hyvin 
tuloksin. Olemme kiitollisia siitä, että monet ovat valmiita panos-
tamaan projektiosaamisen kehittämiseksi maassamme ja kansain-
välisesti. 

projektitoiminnan osa-alueilta. Lisäksi kansainväliset ja kotimaiset 
verkostot ja sidosryhmät tarjoavat omaa osaamistaan. Projekti-
toiminnan alueella tapahtuva kehitys ja merkittävät asiat löytävät 
tiensä Projektiyhdistyksen kautta jäsentemme hyödyksi.



Tasapaino voi muuttua 
tulevaisuuden turmioksi 

Pääkirjoitus

Projektipäivät 2011 on projektialan vuoden päätapahtuma Suo-
messa. Projektiyhdistys tarjoaa tapahtumallaan erinomaisen 
foorumin keskustella ja oppia verkostolta. Tapahtuman kanta-
va teema on tasapaino: Yksilö – Projektit – Organisaatio. Otan 
tasapainon esille AEL:n päivittäisestä yritysyhteistyön perspek-
tiivistä: Kaikki se on noussut keskusteluun päivittäisen kenttä-
työmme kautta Suomessa ja maailmalla.

Tasapainoinen, merkityksellinen ja 
onnellinen elämä niin yksilölle kuin 
organisaatiolle on meidän useimpi-

en mielestä tavoiteltava asia. Haluan kui-
tenkin kyseenalaistaa sen, että tasapaino 
olisi tavoiteltava itseisarvo kehittymisen 
kannalta. Usein pitää tapahtua jonkinlainen 
tasapainosta suistaminen tai ravistelu, jot-
tei tasapaino muutu itsetyytyväisyydeksi ja 
tulevaisuuden turmioksi.

Asioiden kehittämiseksi ja uusien asi-
oiden synnyttämiseksi tarvitaan muutos-
paine. Ilman muutospainetta ei tapahdu 
juuri mitään, vaikka organisaatio olisi mi-
ten kyvykäs. Muutospaine voi olla hyvinkin 
dramaattinen ja konkreettinen. Pääasia-
kas esimerkiksi sanoo, että ”nyt pudotatte 
reklamaatioihin johtaneet laatuvirheenne 
vuodessa sadasta seitsemään tai bisnes 
loppuu tähän”. 

Muutospaine voi olla jokin maailmassa 
havaittu hyvinkin heikko signaali, jonka sat-
tumalta osaamme tulkita merkittävän tren-
din aluksi. Esimerkiksi käy amerikkalaisen 
ruokamaissin käyttö liikennepolttoaineissa 
ja siitä seuraava globaali ravintotalouden 
muutos, mikä tällä hetkellä on jo paljon 
muutakin kuin heikko signaali.

Entä, mitä Saksan päätös sulkea kaikki 
ydinvoimalansa tulee vaikuttamaan suo-
malaisen kuitupuun hintaan? Ja millaisia 
kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja tuo 
päätös poikii?  Mitä merkitsee ennustettu 
väestönkehitys? Kiina näyttäisi näillä näky-
min oleva johtava talous 2050, mutta entä 
vuonna 2100?

Kukaan ei ole niin väärässä 
kuin asiantuntija
Heikon signaalin tunnistavat usein jon-
kinlaiset pioneerit tai erityisryhmät, eivät 
alamme tunnustetut asiantuntijat. Sen ta-
kia jatkuva yleissivistyksen kartuttaminen 
ja erilaisissa verkostoissa toimiminen on 
hyödyllistä. Heikon signaalin voi tehdä on-
gelmalliseksi asenteiden psykologia: Hei-
kon signaalin uskottavuuden kannalta olisi 
parasta, että se tulisi tunnustetulta asian-
tuntijalta. Mutta vanhat totuudet osaava 
asiantuntija ei useinkaan ole heikon sig-
naalin bongaaja.  Alf Rehn onkin osuvasti 
sanonut että ”kukaan ei ole niin väärässä 
kuin asiantuntija”, viitaten varsinkin tulevan 
kehityksen ennustamiseen. 

Parhaat käytännöt muuttuvat helposti 
ainoiksi oikeiksi käytännöiksi ja tappavat 
kokeilut. Projektipäivillä käsittelemme tässä 
hengessä aihetta ”Projektiliiketoiminta nyt 
ja tulevaisuudessa”. Tosin, uskottavuuden 
nimissä, seminaari on melko konservatiivi-
nen!

Kehitetään sitten uutta tai parannetaan 
vanhaa, niin jonkinlaisia kehittämiskokeilu-
ja tarvitaan osaamisessa ja organisaation 
toiminnassa. Yhä useammin meitä kehit-
täjiä käytetään muutospaineen luojina tai 

Kuva 1. Signaaleista ja skenaarioista 
kiinnostuneille löytyy mielenkiintoista 

ajatuksenruokaa sivustolta http://www.beyond-
currenthorizons.org.uk/scenarios/

Kuvassa väestönkasvun ennusteita eri maissa
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vähintäänkin apuna muutospaineen jäsen-
tämisessä. 

Muutospaineen luominen kuulostaa aika 
rumalta, mutta kysymys on vain ongelmien 
näkyväksi tekemisestä. Näkyvyys saattaa 
vaatia, että iso osa organisaatiota osallis-
tetaan näkyväksi tekemiseen, eikä luoteta 
vain muutaman päättäjän tai ”viisaan mie-
hen” näkemykseen asiasta.

Ongelma kuvataan ja nostetaan pöy-
dälle porukalla. Tätä seuraa organisaation 
systemaattinen kehittäminen. Kehittämi-
sen pitää olla sellaista, että se ei keskity 
vain hankkimaan ihmisten mielipiteisiin 
pohjautuvia hyviä palautteita. Jo startissa 
lähdetään siitä, että myöhemmin hankkeen 
onnistumista punnittaessa katsotaan, onko 
toiminta muuttunut, millä tavalla, mitä hyö-
tyä tai haittaa siitä on ollut ja miten kehi-
tyskokeiluja pitäisi jatkossa suunnata. Näin 
syntyy pysyvämpi aikaansaamisen meininki 
ja uusia onnistumisia.

Koulutus on tuotannollinen 
investointi
Kannattaako organisaation sitten maksaa 
kehitystoimissa auttaneelle taholle jotain? 
Hyvä kysymys! Ei ainakaan silloin, jos kehit-
tämisinvestoinnin yhteydessä läpikäytyjä 
asioita ei kyetä siirtämään osaksi normaalia 
tekemistä. Entä koska olisi sopiva ajankohta 
kehittämiseen? Kenties markkinarajoittei-
sessa tilanteessa, kun projektirintamalla on 
hieman hiljaisempaa? Ei, silloin säästetään 
kaikissa ylimääräisissä menoissa. Entä sil-
loin, kun on taloudellisesti vakaampi aika? Ei 
käy, koska silloin koneet käyvät kuumina ja 
tekemisessä on pullonkaulakohtia jo ilman, 
että henkilöstö osallistuu valmennuksiin.

Meillä Suomessa koulutukseen ja ke-
hittämistoimintaan investointi nähdään 
useimmissa organisaatioissa vain henkilös-
tön kehittämisbudjettiin liittyvänä kuluerä-
nä. Olisiko kenties aika tarkistaa käsityksiä? 
Yrityksen kehittämisen pitää olla arkista, 
jokapäiväiseen työhön liittyvää tekemistä, 
joka on integroitu organisaation prosessei-
hin ja projekteihin. 

Kyllä, kirjoittajalla on tässä vahvasti oma 
lehmä ojassa, mutta entä sitten? Kehittä-
mistyötä on valtavasti ja vain investointi-
luonteinen suhtautuminen siihen tuottaa 
pitkässä juoksussa hyötyä niin, ettei resurs-
seja tuhlata ylen määrin. 

Kiinan tytäryhtiömme toimitusjohta-
jana opin, että Kiinassa asiat tapahtuvat 
kovastikin nopeammin kuin Suomessa. 
Kiinalaiset osaavat tuotekehityksen varsin 
hyvin ja Kiina on tällä hetkellä maailman 
kovimman kilpailuympäristön markkina. 
Tekninen osaaminen tai hintataso ei tuota 
meille suomalaislähtöisille organisaatioille 
samanlaista kilpailuedun mahdollisuutta 
kuin satsaaminen organisaation toiminnan 
sujuvuuteen ja kehityskokeiluihin. 

Kyky organisaatioinnovaatioihin 
– suomalaisten kilpailuase
Organisaation toiminnan kehittämisessä 
olemme kilpailukykyisiä, jos vain niin valit-

semme. Tätä kirjoitettaessa hyvä kumppa-
nimme tilasi merkittävällä summalla erään 
Etelä-Amerikan maan historian suurimpaan 
teolliseen investointiprojektiin organisaati-
on toimintakykyä rakentavaa projekti- ja 
koulutusosaamistamme. Tämä on merkit-
tävä saavutus: Kovassa talouden nousussa 
oleva maanosa ostaa suomalaista osaa-
mista itsetietoisuudestaan huolimatta.

 Useimmissa yrityksissä on suunnitelma 
siitä, millaista sen toiminta tulee olemaan 
parin kolmen vuoden aikajänteellä tulevai-
suudessa. Monellako näistä yrityksistä on 
mietittynä millaisia osaamisen yhdistelmiä 
tuo tekeminen edellyttää ja millaisen poru-
kan kanssa tuo ydinosaaminen asiakkaille 
tai asiakasverkostolle paketoidaan? Ovat-
ko yrityksen avainroolit ja miehitykset kun-
nossa? Oikeasti? Varmaankin ovat strategi-
oiden näkökulmasta tarkasteltuna, mutta 
entä arjessa; tuotannossa ja projekteissa? 

Jos tietyn tilauksen tuottamiseen me-
nee tuotantosalissa kymmenen työtuntia 
ja muissa funktioissa 490 tuntia, niin pi-
täisikö investoida tuotannon koneisiin vai 
henkilöstöryhmien toimintaan? Pitäisikö 
tarkastella yksittäisen yksikön lisäksi koko 
yrityksen arvoketjun toiminnan sujuvuutta?

Liian usein joutuu kuulemaan joitain 
seuraavista kommenteista: ”Materiaalivir-
tojen hallinnassamme on suuria haasteita”. 
”Laadunhallinnassa on haasteita, jonka 
vuoksi joudumme tekemään runsaasti kan-
nattamatonta ylimääräistä työtä”. ”Työka-
vereiden osaamattomuus on keskeinen syy 
työuupumukseen”. ”Miljoonainvestointim-
me seisoo liian usein toistuvien häiriöiden 
vuoksi” tai ”Meillä ei ihan oikeasti ole varaa 
sählätä tällä tavalla hankintaverkostom-
me kanssa Suomen tuotantokustannukset 
huomioon ottaen, koska globaaleilla mark-
kinoilla asiakkaalla on vaihtoehtoja tarjolla.”

Onnistuneen muutoksen 
edellytykset
Projekteihin liittyy aina jonkinlainen muu-
tos. Ennen kuin organisaatio ryhtyy kehit-
tämään toimintaansa, on syytä käydä läpi 
kuvan 2 ”tarkistuslista” ja pohtia millä osa-

alueilla mahdolliset kehittämisinvestoinnin 
onnistumisen esteet ovat. Tehtävä ei vält-
tämättä ole helppo, mutta sen edessä on 
oltava nöyrä ja ennen kaikkea rehellinen. 
Kaikki ponnistelut, joissa ei oteta huomioon 
jokaista ”yhteenlaskun” osatekijää, on tuo-
mittu epäonnistumaan.

Oheinen kuva ei ole täydellinen ongel-
man mallinnus, mutta antaa aika hyvän 
kuvan siitä, miten monien asioiden lok-
sahtamista paikoilleen onnistunut muutos 
edellyttää.  Jos tuntuu siltä, että muutos 
sanana on kulunut, niin puhutaan sitten 
ympäristön vaatimuksiin sopeutumisesta. 
Niihin kun pystyy vastaamaan, niin näkee 
muutoksen tapahtuvan.

Osaamattomuus ja valmistautumatto-
muus organisaatioiden tilanteisiin maksaa 
ja sitä mitataan muun muassa työn tuot-
tavuuden tunnusluvuilla! Hyvin suunniteltu 
ja toteutettu koulutus ja kehittäminen ovat 
aina myös tuotannollisia investointeja. Jos 
kehittämistä ja kouluttamista pitää kalliina, 
niin kysymyksen voikin kääntää toisinpäin 
ja lähestyä asiaa Derek Bokin sanoin ”If You 
think education is expensive, try ignoran-
ce...”. 

Tieto siitä, että jokin mättää, ei riitä. Pi-
tää toimia. Minua eräässä kansainvälisessä 
kehitysprojektissa auttanut konsultti opas-
ti: ”Knowing is nothing, doing is everything”. 
Ympäristön vaatimusten muuttumisen ny-
kyvauhti merkitsee sitä, että tänään tasa-
painoisesti johdettu ja kehitetty yritys voi jo 
huomenna hävitä tasapainottomammalle 
mutta päättäväisemmälle kilpailijalleen.

Kuva 2. ”Tarkistuslista” auttaa löytämään kehitysinvestointien mahdolliset esteet. 
Lähde: de Woot, Philippe. (1996). Managing change at university. Journal of 

the Association of European Universities. CRE–action 109, 19–28.
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Pahimmissa tapauksissa kytkentä hajautetun projektin eri osien välillä on hyvinkin löyhä. Sil-

loin maa- tai paikkakuntakohtaiset aliryhmät saattavat elää aivan omaa, itsenäistä elämäänsä. 

Usein ajatellaan, että hajautetuissakin projekteissa voidaan ongelmitta välttyä hankkimalla so-

piva määrä hyvän tiedonkulun mahdollistavaa tietotekniikkaa. Työskentelyä tukeva tekniikka ja 

yhteensopivat työkalut ovat oleellisia, mutta muodostavat silti vasta alustan, jolle hyvää johta-

mista on mahdollista rakentaa. Mitä kaikkea todelliseen onnistumiseen sitten tarvitaan?

Aluksi on hyvä pohtia, mitä ns. ha-
jautetulla projektilla tarkoitetaan. 
Islantilaiset Ingason, Halfi dason ja 

Jonasson (2009) ovat kehittäneet  mainion 
graafi sen ajatusmallin hajautuksen astetta 
kuvaamaan. Mallissa arvioidaan suhteelli-
silla asteikoilla kuutta erillistä projektin vai-
keuskerrointa nostavaa tekijää, ja lopputu-
lokset yhdistetään säteittäiskaavioon. Kuva 
1 esittää, miten kaavioon näin piirtyvän 
pinta-alan suuruus symboloi potentiaalisen 
ongelmakentän laajuutta.

Tekijät huomauttavat lisäksi, että heidän 
tutkimustensa mukaan projektissa koettu 
johtajuuden puute kasvaa huomattavasti 
silloin, kun mukana olevien toimipaikkojen 
lukumäärä nousee viiteen tai sen ylitse. Vii-
meistään näissä tapauksissa on vakavasti 
harkittava maakohtaisten projektikoordi-
naattoreiden tai -päälliköiden asettamista. 
Mutta yleensäkin ottaen kaavion viesti on 
se, että mitä suurempi projektin hajautus-
aste ja monimuotoisuus on, sitä enemmän 
projektin johtamiseen on panostettava. 
Tässä artikkelissa kartoitetaan, mitä tuo 
johtamiseen panostaminen voisi tarkoittaa.

Luotanko vai valvonko?
Projektin johtaminen on luonnollisesti syytä 
aloittaa jämäkästi myös hajautetuissa pro-
jekteissa. Varsinkin toimintakulttuurin muo-
dostumisvaiheessa on sovituista säännöis-
tä pidettävä kiinni ja niiden noudattamista 
valvottava. Koska ihminen luonnostaan 
kuitenkin haluaa olla luottamuksen arvoi-
nen, voi vastuuta projektin mittaan siirtää 
enemmän tekijöille itselleen. Charles Handy 
piti klassikkoartikkelissaan (1995) keskinäi-
sen luottamuksen saavuttamista virtuaali-
sen yhteistyön onnistumisen tärkeimpänä 
ja ehdottomimpana vaatimuksena. 

Luottamuksen rakentaminen vaatii esi-
merkiksi sen, että projektin alussa on – 
tavalla tai toisella – mahdollisuus puhua 
yhdessä projektin sisällöstä, tavoitteista 
ja hyödyistä. Puhumista tulee voida jatkaa 
niin kauan, että visio projektin tuotoksista 
ja hyödyistä on muodostunut yhteiseksi. 
Projektiryhmän jäsenille osoitettu luotta-
mus tulee myös tehdä näkyväksi: Projektia 
johtava henkilö voi tiukahkon alun jälkeen 
suoraan kertoa luottavansa ihmisten osaa-
miseen ja itsekuriin pelisääntöjen ja ohjeis-
tuksen noudattamisessa.

Tietävätkö kaikki, 
mitä asioista on päätetty?
Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan 
keskustelun lisäksi toki muutakin. Projektin 
johtohenkilöiden on esimerkiksi kyettä-
vä tekemään valittu päätöksentekomalli 
näkyväksi: jokaisen projektiin osallistuvan 
henkilön on oltava selvillä siitä, kuka mistä-
kin asiasta tekee päätöksiä, ja mitä tehdyt 
päätökset kulloinkin ovat. Oleellinen osa 
toimintatapojen kehittämistä on suunnitel-
la, miten päätösten ja muun projektitiedon 
saatavuus ja huomioarvo saadaan niiden 
ansaitsemalle tasolle myös hajautetussa 
toiminnassa. Prosessin jatkuva kehittämi-
nen erityisesti virtuaaliseen yhteistyöhön 
soveltuvaksi on muutenkin keskeistä. Pro-
jekti- ja ohjausryhmäkokousten asialistalle 
on syytä ottaa paitsi projektin asiasisällön, 
myös käytettävien toimintatapojen sään-
nöllinen ja osallistava tarkastelu. Puhelin-
kokouksia esimerkiksi on turha järjestää, 
mikäli jotkut osapuolista kokevat vaikeaksi 
ymmärtää pelkän äänen kautta välittyvää, 
vieraalla kielellä tapahtuvaa keskustelua.

Axtell kumppaneineen (2004) esittääkin, 
että yksi hajallaan työskentelevän ryhmän 
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johtamisen tärkeimmistä panostusalueista 
on väärinymmärryksien ehkäiseminen. Kun 
väärinkäsityksiä on vaarassa syntyä kom-
munikaation köyhtymisen takia, on oleellis-
ta että projektiin osallistuvilla henkilöillä on 
yhteiset – ja nimenomaan yhdessä laaditut 
– pelisäännöt. Säännöt voivat koskea vaik-
kapa viestinnän muotoja, viestinnän taa-
juutta ja projektissa syntyvien tuotoksien 
muotoa ja sijaintia. Myös ”sisäsiisteydestä” 
eli yleisestä hyvästä käytöksestä ihmisten 
välillä on syytä sopia yhdessä heti projektin 
alussa.

Kuuleminen ei aina 
takaa ymmärrystä
Projekti- ja ohjausryhmien yksilöt eivät 
hajautettuina saa automaattisesti tilai-
suutta luonnolliseen kohtaamiseen, joten 
teknisten apuvälineiden tuella järjestetyt, 
sekä muodolliset että epämuodolliset koh-
taamiset ovat oleellisia onnistumistekijöitä. 

Kuva 1. Hajautetun työskentelyn potentiaalinen ongelmakenttä

Organisaatioiden 
lukumäärä

Projektiryhmän 
koko

Puhuttujen kielten 
lukumäärä

Kulttuuriset erot

Suurien ryhmien 
välinen aikaero

Toimipaikkojen 
lukumäärä

Yksi tärkeimmistä 
johtamisen 

panostusalueista on 
väärinymmärrysten 

ehkäiseminen.

Huono viestintä saattaa olla jopa oletettua merkittä-
vämpi epäonnistumisten syy, sillä se on usein taustalla 
myös tapauksissa, joissa perussyy on varsinaisesti re-
kisteröity jonkin toisen kategorian alle (Komi-Sirviö & 
Tihinen, 2005).

On mahdollista, että eri kulttuureista tulevat ihmiset 
ymmärtävät saman esityksen eri tavoin. Siksi on har-
joitettava nimenomaan kaksisuuntaista, vuorovaikut-
teista keskustelua, jossa yhteinen näkemys kirkastuu. 
Kokemusteni mukaan esimerkiksi japanilainen henkilö 
vastaa kysyttäessä poikkeuksetta ymmärtäneensä 
asian, ja mahdollisen ei-ymmärtämisen hän korjaa ky-
symällä myöhemmin samaa asiaa uudelleen. Yhteisen 
ymmärryksen syntymiselle on siis varattava aikaa.

Kun projekti on hajautettu siten, että eri työryhmät 
toimivat eri mantereilla, saavutetaan se etu, että pro-
jekti voi olla tavallaan käynnissä ympäri vuorokauden. 
Euroopan tiimi voi jatkaa siitä, mihin Aasian ryhmä jäi 
heidän työpäivänsä päättyessä. Vastaava järjestely 
toimii myös Euroopan ja Amerikan mantereen välillä. 
Hajautuksesta on tässä kohden siis etua, mutta hait-
tojen välttämiseksi on samalla erikseen suunniteltava, 
miten ryhmien välinen kommunikointi järjestetään. 
Kuva 2 havainnollistaa tätä ongelmakenttää. 

Synkronista viestintää harjoitetaan esimerkiksi ta-
paamalla kasvokkain, keskustelemalla puhelimessa, 
lähettämällä pikaviestejä, käyttämällä monikanavaisia 
yhteyksiä kuten videoneuvotteluita, sekä hyödyntä-
mällä reaaliaikaista sovellusten jakamista.  Asynkro-
nisia menetelmiä ovat ainakin yhteiset tietorakenteet 
indeksoituine hakutoimintoineen, tiedostona lähetet-
tävät ääni-, kuva- ja videoviestit sekä posti tai kuriiri. 
Sähköposti- ja tekstiviesteissä voi katsoa olevan piir-
teitä sekä synkronisesta että asynkronisesta kommu-
nikaatiosta.

Koska asynkronisessa viestinnässä sanoman sisältö 
köyhtyy vuorovaikutuksen puutteen takia normaalia-
kin enemmän, tulisi huolehtia siitä, että koko projek-
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neessa. Hyvä vuorovaikutus ei siis ole itses-
täänselvyys edes kasvotusten, joten vies-
tintään on rohkaistava ja kannustettava 
erikseen. Ilman jatkuvaa kommunikaatiota 
voi ei-hajautettukin projekti omaksua ha-
jautetun riskitekijät.

Tässä siis palaamme jälleen hyvän joh-
tamisen merkitykseen. Vaikka epämuo-
dolliseen kanssakäymiseen tulisi rohkais-
ta, ei projektin tiedonkulkua voi jättää 
sen varaan. Jokaiseen kohteeseen tulisi 
nimetä myös virallinen yhteyshenkilö var-
mistamaan tärkeän tiedon välittyminen. 
Liian vähäinen tiedonsaanti johtaa joka 
tapauksessa oletusten ja arvelujen määrän 
kasvamiseen. Ilman virallista, oikeaa tietoa 
voi kommunikointi pirstaloitua ja ”moni-
muotoistua” hieman liiaksikin (Komi-Sirviö 
& Tihinen 2005). 

tarkentua läpi koko projektin, kaikkien on 
pystyttävä näkemään ”reaaliajassa”, mikä 
kunkin dokumentin tila ja versio on. Versi-
oiden muutoksista on myös tiedotettava 
aktiivisesti. Projektin tuotoksille on tärke-
ää luoda selkeä suunnitelma ja sopimuk-
set. Alihankkijoiden rompuilla toimittama, 
sinänsä hieno ja kattava dokumentaatio 
ei ole minkään arvoinen ennen kuin se on 
hallitusti saatu osaksi yrityksen normaalia 
suunnittelujärjestelmää, jossa se on kaikki-
en saatavilla ja käytettävissä.

Vielä tärkeämpää kuin löytää tarvit-
tava dokumentti, on tietää kenellä on se 
tieto, jota ei mistään dokumentista löydy. 
Ei-hajautetuissa projekteissa ihmisillä on 
usein ainakin jonkinlainen käsitys siitä, kuka 
on missäkin asiassa paras asiantuntija. Kun 
projekti on hajautettu, tällaista tietämystä 
ei välttämättä luonnostaan ole. Projek-
tin onnistumisen kannalta olisi siis tärke-
ää paitsi tietää asioita, myös tietää kuka 
tietää, jos minä en tiedä. Tällaista ryhmän 
ominaisuutta kutsutaan transaktiiviseksi 
muistiksi (Wegner 1987). Tutkimusten (Ro-
sen et al. 2007) mukaan useimmissa vir-
tuaalisissa tiimeissä ryhmän kollektiivinen 
tietopotentiaali jää kuitenkin käyttämättä.

Projektiryhmän jäseniä tulee siis roh-
kaista avoimuuteen, eli kertomaan omasta 
osaamisestaan muille. Ja on hyvä kertoa 
enemmänkin kuin mitä toinen on kysynyt. 
Normaalisti transaktiivisen muistin kehitty-
minen vaatii paljon aikaa, mutta kehittymis-
tä voi tehostaa järjestämällä projektiryh-
män jäsenille erikseen tilaisuuksia tutustua 
myös ammatillisesti toisiinsa. Tässäkin on 
johtajan oma esimerkki tärkeää.

On hyvä tietää, 
kuka tietää, 

jos minä en tiedä

tihenkilöstö saa ajoittain mahdollisuuden 
myös reaaliajassa tapahtuvaan kommuni-
kaatioon. Varsinkin ryhmän muotoutumis- 
ja kuohuntavaiheissa olisi suureksi hyö-
dyksi, mikäli ryhmä pääsisi edes kertaalleen 
tapaamaan toisensa myös kasvotusten. 
Jatkossakin on viisasta mahdollistaa re-
aaliaikaista kanssakäymistä ainakin kuvan 
(ja dokumenttien) jakamisen kanssa, eri-
tyisesti silloin, kun jokin osaprojekteista tai 
tiimeistä sijaitsee luontaisen synkronisen 
aikavyöhykkeen ulkopuolella (Malhotra et 
al. 2004).

Voi väittää tietävänsä vasta, 
kun osaa tehdä
Nidiff er & Dolan (2005) esittävät, että uu-
teen projektikulttuuriin tulisi kuulua kaikille 
projektiryhmäläisille avointen pilottityö-
pajojen ja testiympäristöjen olemassaolo. 
Työpajoihin ja testeihin tulisi etäisyydestä 
huolimatta voida osallistua joko fyysisesti 
läsnä ollen, tai virtuaaliläsnäolon mahdol-
listavien monikanavaisten yhteysmenet-
telyjen kautta. Mikäli projekti on päätetty 
toteuttaa hajautettuna, on samassa yh-
teydessä päätelty hajautuksesta saatavan 
hyötyä. Hyötylaskelmia laadittaessa on 
kuitenkin otettava huomioon myös hajau-
tuksen aiheuttamat lisäkustannukset, esi-
merkiksi juuri virtuaaliläsnäolon ja yleensä-
kin synkronisen ryhmätyön mahdollistavien 
työkalujen hankkimisen muodossa. 

Toisaalta olen ollut todistamassa ta-
pausta, jossa henkilöt ovat onnistuneet 
tuottamaan toistensa kanssa yhteensopi-
matonta ohjelmakoodia kuukausien ajan 
istuen kahden kesken samassa työhuo-

Kuva 2. Synkroninen ja asynkroninen viestintä

Normaalisti vain 
asynkronisen 

viestinnän 
mahdollisuus

Kellonaika, GMT+2

Aina myös 
synkronisen 
viestinnän 

mahdollisuus

Normaalisti vain 
asynkronisen 

viestinnän 
mahdollisuus

Tiimi A
(aikavyöhykkeellä GMT+2)

Tiimi B
(aikavyöhykkeellä GMT-2)

Tiimi C
(aikavyöhykkeellä GMT-11)

8:00 12:00 16:00 20:00 21:00 05:00

Entä kuka tietää sen, 
mitä minä en tiedä?
Myös projektin yleinen läpinäkyvyys nou-
see suureen arvoon silloin, kun tekijät sijait-
sevat maantieteellisesti tai organisatori-
sesti hajallaan. Kaikilla on oltava sama tieto 
saatavilla sekä projektin hallinnolliselta 
että tekniseltä kannalta. Koska monimut-
kaisissa projekteissa määrittelyt saattavat 
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Jos ehtisin tehdä vain kolme 
asiaa, mitä tekisin?
Tähän mennessä on keskitytty enimmäk-
seen hajautettujen projektien kipupisteisiin 
luomatta montakaan ajatusta hajauttami-
sen hyödyille. Hajautuksen kautta voidaan 
saada käyttöön resursseja, joita meillä ei 
muuten olisi. Palkka- ja matkakustannuk-
sissa voidaan saavuttaa säästöjä. Vuoro-
kaudestakin on ehkä saatavissa käyttöön 
enemmän kuin ne normaalit kahdeksan 
tuntia. Voi myös olla helpompaa löytää 
projektin käyttöön juuri ne oikeat osaajat.

Hyötyjen toteutumisen kannalta on 
kuitenkin oleellista, että pahimpia suden-
kuoppia osataan välttää. Jos mahdollisten 
keinojen viidakosta pitäisi valita vain kolme 
asiaa joihin keskittyä, valitsisin hajautetun 
projektitoiminnan johtamisen tärkeimmiksi 
painopistealueiksi seuraavat:

1) luottamuksen rakentaminen mahdol-
lisimman monipuolisin keinoin

2) toimintatapojen jatkuva ja osallistava 
kehittäminen

3) viestinnän ja osaamisen johtaminen
Monet peruskuviot – kuten työnjako, ai-

katauluttaminen, raportointi, riskianalyysi 
tai sidosryhmäanalyysi – ovat samat kuin 
projektinjohtamisessa yleensäkin, mutta 
lisäpainoa on asetettava ihmisten johta-
miseen ja erityisesti heidän välisensä kom-
munikaation varmistamiseen. Tarvittavaa 
tieto- ja tiedonsiirtotekniikkaa tulee tutki-
tustikin (Smith 2001) käsitellä vain hygie-
niatekijänä, joka mahdollistaa kaiken muun 
tarvittavan.
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”Jos projektissa on riittävästi epävirallista 
yhteydenpitoa, voi syntyä onnellisia sattu-
mia, jotka saattavat säästää paljon rahaa”, 
sanoo johdon valmennukseen erikoistunut 
Jarmo Manner Talent Partnersilta.

Manner viittaa muun muassa Yhdysval-
tain Mars-luotaimen sekoamiseen, joka 
johtui kahden kilpailevan työryhmän syväs-
tä kommunikaatio-ongelmasta. Sama on 
todettu myös paljon arkisemmissa projek-
teissa. Monien onnistuneidenkin projektien 
tekijät ovat jälkeenpäin todenneet, että 
hankkeen aikana olisi pitänyt tavata va-
paamuotoisissa tilanteissa selvästi enem-
män.

On kuitenkin muistettava, että yhteiselon 
tarve riippuu projektin luonteesta. Palavan 
talon sammuttamista ei kannata keskeyt-
tää epävirallisen rupattelun synnyttämi-
seksi. Mutta jos palomiehien tehtävänä on 
kehittää uudenlaisia toimintamalleja, pro-
jektiin kannattaa varata aikaa myös niin sa-
nottuun tarpeettomaan ajanviettoon.

Yrityselämässä jotakuinkin jokainen pro-
jekti on kiireellinen. Johdon tehtävänä onkin 
kysyä, kuinka aitoa kiire oikeasti on. Ja onko 
kiire niin kova, että täytyy ottaa epäonnis-
tumisen ja huonosti tekemisen riski? Ajan 
suhteen joutuu käytännössä lähes aina 
tekemään kompromisseja koska aika on 
rahaa. Mutta rahaa ovat myös turhasta ho-
sumisesta johtuvat kustannukset.

Stressi kaventaa näkökenttää
Hidastelu ja hosuminen synnyttävät mo-
lemmat kustannuksia. Projektista riippuu, 
kummasta johtuvat ovat suurempia.  

Kiireen kustannukset jäävät usein laske-
matta, koska johtamisen perusoletuksen 
mukaan ihminen on rationaalinen. Peiliin ja 
ympärille katsomalla huomaa kuitenkin hel-
posti, että epärationaalisuus on toisinaan 
rationaalisuutta hallitsevampi ominaisuus. 
Tarkkoihin laskelmiin perustuvia raken-
nesuunnitelmia tekevä ihminen voi tehdä 
osakeostoja täydellisen tunnemyllerryksen 
ohjaamana. 

tinnän haasteista lähes joka kerta”, Pekka 
Särkkinen sanoo.

Kun samassa projektissa ovat haastee-
na monikulttuurisuus, verkostomaisuus ja 
aikataulupaine, stressitekijät kertautuvat. 
Tällöin ihmisen toimintakykyä rajoittavat 
yhtaikaa monet tekijät. Silloin projektijoh-
don täytyy tehdä asioita, jotka rakentavat 
luottamusta, rohkeutta ja avoimuutta. 

”Mitä monimutkaisempi projekti, sitä 
enemmän sen kulttuurilta vaaditaan. Pitäisi 
luoda projektiin oma kulttuurinen tila, jos-
sa on mahdollista luoda yhteisymmärrystä 
erilaisista taustoista huolimatta ”, sanoo 
Ville Ojanen.

Jos projektijohto onnistuu rakentamaan 
oikean hengen, monikulttuurisuus on vah-
vuus, josta voi syntyä aidosti innovatiivisia 
oivalluksia.

Yhä useammat projektit vaativat uusien 
asioiden oivaltamista. Sitä paljon puhut-
tua innovaatiota. Tällaiselle hankkeelle liian 
tiukka aikataulu voi aiheuttaa paljon vahin-
koa.

”Ajattelutapa kaventuu kovassa pai-
neessa. Siksi ei pitäisi mennä aina vain sy-
vemmälle manageeramiseen, vaan luopua 
yksityiskohtien ohjaamisesta ja tutkia heik-
koja signaaleja”, sanoo Talent Partnersin 
seniorikonsultti Ville Ojanen, joka on pa-
neutunut vuosien ajan muun muassa aivo-
tutkimukseen.

Monet rationaaliset oivallukset voivat 
saada kipinän epärationaalisesta ajatte-
lusta. Juuri tämä tekee uutta rakentavista 
projekteista haasteellisia. Toimintaa ei voi 
aikatauluttaa niin, että aamukahdeksal-
ta on 90 minuuttia innovaatioita ja sitten 
kahvitauon jälkeen tehdään kustannuslas-
kelmia. Pitkään projektiin sisältyy vaiheita, 
jotka toimivat erilaisilla pelisäännöillä. Ve-
täjien täytyy myös tunnistaa nämä vaiheet.

”Työn luonne ja se vaatimukset täytyy 
ymmärtää, jotta osataan luoda projektiin 
erilaisia vaiheita”, sanoo projektinjohta-
jia Talent Partnersilla valmentava Pekka 
Särkkinen.

Kulttuuritörmäykset 
käännettävä voitoksi
Jäsentenväliset yhteentörmäykset ovat 
monessa projektissa aikatauluakin pahem-
pi kompastuskivi. Projekteissa on usein mo-
nenlaisia ihmisiä, jotka työskentelevät eri-
laisissa tehtävissä. Yhä useammat projektit 
ovat nykyisin monikansallisia. Lisäksi pro-
jekteissa on usein mukana monien yritysten 
edustajia. Tämä voi tuoda mukaansa toisis-
taan poikkeavia toimialakulttuureita, joista 
syntyy jännitteitä. Kun pienen internetrat-
kaisuja tekevän yrityksen innovaattori kes-
kustelee suuren metsäteollisuusyrityksen 
prosessipäällikön kanssa, voivat toiminnan 
perusoletukset olla hyvinkin erilaisia.

”Yhteinen kieli on jatkuvasti haaste. Kes-
kustelemme projektivalmennuksessa vies-

Liika kiire kaventaa projektiin osallistuneiden ajattelua, 

estää välttämätöntä kanssakäymistä ja voi synnyttää 

kalliita virheitä. Liian usein unohtuu, että ihmiset ovat 

projektissa salkkua tärkeämpiä. Projektin vetäjän pi-

täisi osata kannustaa ja ohjata ihmisiä niin, että he 

synnyttävät energiaa sen sijaan että kuluttaisivat sitä.

Teksti: Risto Pennanen, Attention Communication

Epävirallinen verkosto on 
monissa projekteissa tärkein 

vaikutuskanava. Virallinen 
verkosto on kuva, joka ei 
tee mitään, painottavat 
Talent Partnersin Jarmo 

Manner, Pekka Särkkinen 
ja Ville Ojanen.

Johdon hoidettava itseäänkin
Projektit ovat jatkuvaa taistelua tekijöis-
tä ja ajasta. Linjaorganisaatiot ja projektit 
taistelevat samoista tekijöistä. Projektisal-
kun hallinta on välttämätön ensiaskel yri-
tyksessä, jossa on paljon projekteja. Liian 
usein unohtuu kuitenkin se, että ihmiset 
ovat projektissa salkkua tärkeämpiä. 

Jos tiimin jäsenet eivät tapaa riittäväs-
ti toisiaan, ei kyseessä ole edes tiimi, vaan 
joukko ihmisiä. Jos tekijät näkevät oman 
roolinsa liian kapeana, he eivät osaa tukea 
muita parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi 
vetäjän pitäisi hallita projektin ”maantiede”. 
Hänen pitäisi osata kannustaa ja ohjata ih-
misiä niin, että he synnyttävät energiaa sen 
sijaan että kuluttaisivat sitä.

Lisäksi projektijohdon pitäisi huolehtia 
myös omasta iskukyvystään. Projektijoh-
dolla on suuri mahdollisuus ajaa itsensä 
uuvuksiin, mikä voi vaarantaa kaikkien työn.

”Vetäjän täytyy olla levännyt ja hyväs-
sä kunnossa, jotta hänellä on myönteiset 
ajattelumallit. Ne tuovat positiivista psyko-
logista pääomaa projektiin”, Jarmo Manner 
sanoo.
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Projektipäivät

tarpeeton hidaste vai 
avain onnistumiseen?

 Teksti: Harri Haikonen

Projektitoimisto ei ole hidaste eikä se ole myöskään kallis. Projekti-
toimiston avulla saavutat organisaatiossasi tarvitsemasi tasapainon, 
josta olet tähän asti tuskin uskaltanut uneksia: Sinun on hyvä olla ja 
projektisi rullaa vääjäämättä kohti maalia, ilman erityisen punaista 
liikennevaloraporttia.

Vai olisiko sittenkin pitänyt ottaa joukko osaavia projektiammattilaisia talon sisältä tai ulkopuolelta 
ja muodostaa projektitoimisto eli PMO? Olisiko pitänyt kenties harkita riippumatonta toimijaa, joka 
pitäisi niin toimittajan kuin asiakkaan aisoissa?

Kyllä olisi! Tule Projektipäiville kuuntelemaan, miksi.

"Meillä lähtee nyt tämä 10 mEUR hanke liikkeelle. 
Voimme varmaan hoitaa sen oman toimen ohessa 
työskentelevällä hankepäälliköllä?”

”Meillä on ihan hyviä tyyppejä, mutta niillä on kalenterit 
täynnä. Otetaan joku reipasotteinen kaveri hommiin. Ei 
kai siinä mitään sertifi ointeja tai aiempaa kokemusta 
tarvita; määritellään hänelle sopiva aikataulu, resurssit 
ja laajuus ja vaaditaan vain omien rajojen ylittämistä.”

”- Jes, näin tehdään!"
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Mikä on PMO eli 
projektitoimisto?
Projektitoimisto on organisaation sisälle 
muodostettu oma toiminto. Sen perustavat 
joko omat tai ulkopuoliset projektiammat-
tilaiset.  Sen tärkein tehtävä on hoitaa pro-
jektihallinto. Muita tehtäviä ovat esimerkiksi 
projektien johtaminen, koordinointi ja ra-
portointi. 

Projektitoimistoja voidaan rakentaa or-
ganisaation monille eri tasoille kuten stra-
tegisen projekti- ja hankejohtamisen avus-
tajaksi, toiminnon tai yksikön tueksi tai vain 
tietyn projektin läpivientiä varten. Projekti-
toimisto soveltuu niin liiketoiminta- kuin IT-
projekteihinkin.

Mihin projektitoimistoa 
tarvitaan?
Valitettavan usein kuulee, että organisaa-
tiossa on käynnistetty korkealle priorisoitu, 
ehkäpä strateginen kehitysprojekti, jolle on 
otettu nimellinen projektipäällikkö. Projek-
tit jäävät heikolle tolalle, jos niitä johtaa 
projektipäällikkö sivutoimenaan. Ongelma 
kulminoituu, jos valitulla hen-
kilöllä ei ole aiempaa pro-
jektikokemusta tai hänellä ei 
muiden vastuiden vuoksi ole 
tarpeeksi aikaa keskittyä pro-
jektin vetoon. 

Projektipäällikkyys on vas-
tuullinen tehtävä, jonka moit-
teeton hoitaminen edellyttää 
paneutumista, perehtymistä 
projektien johtamiseen sekä aitoa kiinnos-
tusta aiheeseen. Jos näitä edellytyksiä ei 
ole, on syytä pohtia toista henkilöä projek-
tipäälliköksi. 

Entä, jos joukko henkilöitä perustaa pro-
jektitoimiston, vaikka ajankäytöllisesti heillä 
ei olisikaan mahdollisuutta allokoida kaik-
kea aikaansa projektille? 

Projektitoimisto on väärä valinta ja ai-
heuttaa vain kustannuksia, mielipahaa ja 
päänsärkyä, ellei siihen sijoiteta aikaa ja 
asiantuntemusta. 

Ovatko edellytykset kunnossa?
Projektien läpivienti monimutkaistuu mer-
kittävästi, mikäli projektien tai hankkeiden 
peruslainalaisuudet ovat vähänkin pieles-
sä: aliresursointi tai säästöbudjetti, löyhästi 
lukittu sisältö sekä liian kireä aikataulu ovat 
omiaan luomaan epäonnistumisen oravan-
pyörän. 

Puutteet perusedellytyksissä ovat har-
voin voitettavissa, vaikka projektihallinto 
tai projektipäällikkö olisivat kuinka hyviä 
tahansa. Kyse on samanlaisesta ilmiöstä 
kuin kananmunan hyytyminen. Se on pe-
ruuttamaton tapahtuma eikä mikään pro-
jektijohto voi tehdä siitä jälleen toimivaa 
kokonaisuutta - projektia, jonka jokainen 
molekyyli olisi tismalleen oikeassa paikassa 
ja tehtäviensä tasalla. On myös muistetta-
va, että ammattimainen projektiviestintä 
on yhtä tärkeä elementti kuin osaava kokki 
pallokalan käsittelyssä.

Miksi siis hakata päätä seinään, kun voi 
perustaa projekti- tai hanketoimiston? Se 
luo projekteille onnistumisen perustan, 
mikäli toimiston resurssit ovat kunnossa. 
Projektitoimisto on nykyaikainen menetel-
mä siirtää projektihallinto sekä projekteihin 
liittyvät juoksevat asiat yhteen pisteeseen. 
Projektien haasteet eivät poistu, mutta 
perustamalla sopivalle tasolle resursoidun 
projektitoimiston, varmistetaan, että am-
mattilaiset hoitavat projektin akuutit asiat 
asiantuntemuksella. 

Projektitoimiston tärkein tehtävä onkin 
poistaa kipu sieltä, missä sitä ei tarvita: sal-
litaan projektin jäsenten keskittyä omaan 
työhönsä ja antaa asiantuntemuksensa 
sitä vaativien kysymysten ratkaisuun.

Kuka tarvitsee 
projektitoimistoa?
Organisaatioiden ajattelumallit ovat muut-
tuneet vuosien saatossa. Milloin on muotia 
linjatyö, milloin yksilötyö, milloin tiimityös-
kentely ja milloin projektityöskentely. Työs-
kentelytavat vaihtelevat osin suhdanne-

edes ehtinyt kunnolla käynnistyä.
Aiemmin on todettu, että projektitoimis-

ton päätehtävä on hoitaa projektihallintoa. 
Nykypäivän maailmassa tämä ajatus on 
täysin absurdi. Mitä se sitten tarkoittaa? 
Perustetaanko projektitoimisto siis ylimää-
räiseksi kustannuseräksi koko projektin 
päälle pelkkää hallinnointia varten? 

Projektihallinto kuitataan usein yhtenä 
tehtävänä projektisuunnitelmissa. On hyvä 
tiedostaa, että se sisältää laskentatavas-
ta riippuen 12-20 eri kokonaisuutta, joista 
kukin osa-alue erikseen on organisaatiossa 
usein tietyn henkilön tai osaston vastuulla; 
esimerkkinä vaikkapa riskienhallinta. 

Projektihallinnon vastuualue on siis hyvin 
laaja: Projektin budjetointi ja kustannuslas-
kenta, ansaitun arvon laskenta, resursoin-
ti, aikataulun hallinta, laajuuden ja sisällön 
hallinta, riskienhallinta, muutoshallinta, 
viestintä, raportointi... Voidaan todeta, että 
lista on pitkä ja monimutkainen, mutta sitä 
voidaan onneksi sovittaessa muuttaa. Mi-
käli projektitoimistossa ei ole näitä keskei-
siä osaamisalueita, on odotettavissa tur-

bulenssia projektin edetessä.
Tiettyjä osa-alueita kan-

nattaakin harkiten siirtää 
linjaorganisaation toteutet-
tavaksi. Yksi esimerkki voisi 
olla koulutus ja toinen vaik-
kapa projektin myötä muut-
tuvat tiimirakenteet ja tähän 
liittyvät muutoshallinnan, 
sitouttamisen ja motivoinnin 

teemat. 
Näin helpotetaan vastuunsiirtovaihet-

ta, jossa projekti luovuttaa tuotoksensa 
ja myös vastuun linjaorganisaatiolle. Tällä 
peliliikkeellä kasvatetaan sitoutuneisuutta 
ja halua taistella projektin edun mukaisesti. 
Mitä enemmän tällaisia tulenkantajia löy-
tyy, sen paremmin projekti saavuttaa maa-
linsa. Samalla varmistetaan aito tiedonsiir-
to riittävän aikaisessa vaiheessa projektia.

Miten projektitoimistoa 
kehitetään?
Projektijohtamisesta on tullut yhä henkilö-
keskeisempää. Pelkkä tehtävien johtami-
nen ei riitä, vaan kyse on enenevissä määrin 
henkilöjohtamisesta. Käytännössä vastuu-
alueet ovat samoja kuin linjaesimiehillä pois 
lukien kesäloma-anomusten hyväksymiset 
ja palkkaneuvottelut. Työnjaon organisaa-
tion ja projektitoimiston välillä on oltava 
musta-valkoisen selkeä, mutta toisaalta 
hieno kuin veteen piirretty viiva. 

Oikealla tavalla toimiva projektitoimis-
to kehittää joskus tiedostamattaan, mutta 
hyvin usein tietoisesti, organisaation te-
hokkuutta. Prosessit kehittyvät, organi-
saation sisäiset projektipäälliköt kasvavat 
rooleissaan paremmiksi, osaaminen laaje-
nee ja toisaalta vastuualueet muuttuvat. 
Projektitoimistoa kehitettäessä on syytä 
huolehtia, että sen vastuualueiden laajen-
tuessa ei vahingossakaan mennä ristiin lin-
jaorganisaatioiden vastuiden, roolitusten ja 
työnkuvien kanssa. 

Projektitoimiston tärkein tehtävä 
on poistaa kipu sieltä, 
missä sitä ei tarvita.

huippujen mukaan, osin trendien mukaan. 
On kuitenkin havaittavissa, että projekti-
pohjainen työskentely on tullut jäädäk-
seen ja se asettaa myös organisaatioiden 
johdolle vaateita: Johtaakseen joukkojaan 
oikein, yritysjohdon on tunnettava projekti-
työskentelyn keskeisimmät haasteet. 

Nykyisin lähes jokaisessa organisaati-
ossa on projektipäällikön nimikkeellä työs-
kenteleviä henkilöitä. Tämä ei välttämättä 
riitä ja sen vuoksi etenkin isoihin kertaluon-
teisiin pitkäjänteisiin projekteihin pääte-
tään hankkia ulkopuolisen asiantuntijaor-
ganisaation johtama projektitoimisto. 

Mitä maksaa ja mitä sillä saa?
Projektitoimiston kustannuksista ollaan 
monta mieltä: Liian kallis, aivan liian kallis 
tai ylihintainen. Todellisuudessa projektitoi-
miston kustannus on marginaalinen koko 
projektin arvoon verrattuna. Ongelmana 
onkin vertailupohja: Halutaan verrata pro-
jektitoimiston kustannusta koko projek-
tin kustannukseen euroissa tai pohditaan 
ostopalveluna hankitun projektitoimiston 
henkilökustannuksia. 

Oikea mittari olisi laskennallinen lisäarvo 
sille, mitä projektin aikana säästyy rapor-
toinneissa, hyvin johdetuissa työpajoissa, 
neuvotteluissa, projektiryhmien tapaami-
sissa, oikaistuissa prosesseissa sekä vies-
tinnässä. Saavutettuun hyötyyn nähden 
oikein resursoitu ammattilaisten vetämä 
projektitoimisto maksaa käytännössä it-
sensä takaisin ennen kuin koko projekti on 



Harri Haikonen
KTM
KPMG Oy Ab
Johdon neuvonantaja
Projektineuvonantoliiketoiminnan johtaja
Pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan 
johtoryhmän jäsen

16

Projektitoimistoa voi kehittää neljään eri 
suuntaan: horisontaalisesti, vertikaalisesti, 
syvemmälle tai laajemmalle.

Horisontaalisessa kehityksessä projekti-
toimiston taso on lukittu. Se on perustettu 
vain yksittäisen projektin läpivientiä varten 
tai organisaation jonkin osaston tueksi. 
Tällä tasolla laajennetaan projektitoimiston 
tehtävänkuvaa ja sinne kuuluvia vastuita. 

Vertikaalisessa kehityksessä projekti-
toimisto saatetaan nostaa tietyn projek-
tin mandaatin tasolta esimerkiksi ryhmän, 
osaston tai jopa toiminnon tasolle. Projek-
titoimiston tehtäväsisältöön ei välttämättä 
kosketa. 

Syvemmän kehityksen linjassa projekti-
toimiston taso on lukittu, samoin tehtäväsi-
sältö. Tällöin kehitys tapahtuu hankkimalla 
laadullisesti osaavampia resursseja tai sy-
ventämällä nykyisten resurssien osaamista. 
Projektitoimiston mandaatin laajentaminen 
lienee mielenkiintoisin kehityssuunta: Se 
sallii etenemisen yhä pidemmälle sellaisille 
alueille, jotka ovat olleet perinteisesti linja-
organisaatiolle tarkoitettuja osaamisaluei-
ta. 

Eräs tällainen esimerkki voisi olla vaikka-
pa portfolion hallinta, jolloin projektitoimis-
to on saanut organisaation ylimmän johdon 
mandaatin olla vaikuttamassa eri projek-
tien priorisointeihin. Projektitoimiston pitää 
pystyä palvelemaan perustehtäväänsä eli 
tuottamaan yksittäisten projektien hallin-
nointitukea, ja toisaalta priorisoimaan pro-
jekteja ilman, että projektitoimiston oma 
lehmä on ojassa.  

Projektitoimiston akuuteimmat 
haasteet tänään?
Kansainvälistyminen on tuonut mukanaan 
aimo annoksen uutta pohdittavaa. Projektit 
eivät ole enää vain paikallisesti toteutettu-
ja pieniä muutospyyntöjä, vaan projektien 
koko kasvaa jatkuvasti. Keskimääräisesti 
projekteille kohdistettu budjetti on entistä 
suurempi, projekteissa työskentelee entistä 
useampia, usein kansainvälisiä, resursseja 
ja projektien aikataulut venyvät vuosien 
harjoituksiksi. Välillä tuntuu, että on me-
neillään jokin salassa pidetty kilpailu siitä, 
kenellä on kallein, eniten resursseja sitova 
ja pisin projekti. 

Kansainvälistymisen taustalla on usein 
fuusioita tai muita integraatioita niin or-
ganisatioiden kuin järjestelmienkin tasolla. 
Tästä johtuen työskentely projekteissa on 
tullut monimutkaisemmaksi. Monimutkai-
suutta voi vähentää tehokkaasti esimerkik-
si perustamalla tai ostamalla ulkopuolisen 
vetämän projektitoimiston.

Kansainvälistyminen on tuonut pro-
jektitoimiston vaatimuksiin muun muassa 
uusien kielien ja kulttuurien omaksumisen, 
lentolippujen ja hotellien varaukset, kan-
sainvälisesti ymmärrettävän projektikäsi-
kirjan laadinnan sekä huolellisen perehdyt-
tämisen paikallisiin tapoihin.

Toisena akuuttina haasteena pinnal-
le nousee koulutus- ja kokemuspohjan 
merkitys. Usealla henkilöllä on taustalla 
opintoja ulkomailla, vaihto-oppilasvuosi tai 
työkomennus ulkomailla. Kokemuspohjat 
eroavat toisistaan varsin laajasti. Enää ei 
olekaan selvää, millaisen koulutuspohjan ja 
kokemuspohjan omaava henkilö olisi paras 
projektipäällikkönä tai projektitoimiston re-
surssina. 

Ammatilliset kurssit ja asiantuntijatyyp-
pinen koulutuspohja toki vaikuttaa, mutta 
ehkä parhaat suoriutujat ponnistavat epä-
onnistuneiden projektien kautta. Jostain 
syystä projektipäällikön täytyy käydä ha-
kemassa vauhtia muutaman pienen pro-
jektiepäonnistumisen kautta uransa alku-
vaiheessa voidakseen kasvaa hyväksi tai 
erittäin hyväksi projektiammattilaiseksi. 

Kolmantena haasteena pinnalle nousee 
yhteistyön merkitys. On liian itsestään 
selvää, että kaikkien osapuolten välillä val-
litsisi automaattisesti sulava yhteishenki. 

Eikä se tarkoita pelkästään projektitoimis-
ton sisäistä yhteishenkeä, vaan projekti-
henkeä kokonaisuudessaan. 

Organisaatiossa saattaa olla näkemyse-
roja, jotka monimutkaistuvat ja kulminoi-
tuvat projektien edetessä. Jos mukana on 
esimerkiksi uutta tietojärjestelmää toimit-
tava osapuoli, saattaa syntyä lisää yhteis-
työn haasteita. Nämä keskustelut valuvat 
helposti myös projektitoimiston tietoon ja 
niin pitääkin. Tässä mielessä projektitoi-
mistoa voisi pitää paineentasausventtiilinä. 
Projektitoimiston resursseilla on hyvät val-
miudet avustaa näiden haasteiden ratkai-
semisessa.  

Neljäntenä haasteena nostan pinnalle 
viestinnän tärkeyden. On hämmästyttä-
vää todeta, että tutkimustiedon valossa 
projektien epäonnistumisten merkittäviin 
syihin ei kuulu viestinnän puute tai sen 
vähyys. Omien kokemusteni mukaan väi-
tän projektin onnistumisella ja viestinnän 
määrällä olevan selkeä korrelaatio: mitä 
vähemmän viestintää, sen varmemmin 
projekteissa aiheutuu odottamattomia 
ongelmia. Projektitoimiston rooli on toimia 
avoimuutta ajavana viestikeskuksena.

Projektitoimisto on hyvä työkalu
Projektitoimistomallit tekevät tuloaan pro-
jektijohtamisen tärkeimmäksi työkaluksi. 

Kyse on kuitenkin vain työkalusta. Jos se 
tulee tarpeettomaksi, kuten liikaa käytetty 
tiskiharja, se heitetään pois. 

Projektitoimisto on parhaimmillaan yk-
sittäisen projektin läpiviennissä. Myös or-
ganisaatioiden eri tasojen yhteyteen muo-
dostetut toimistot ovat toimivia ratkaisuja 
niin kauan kuin linjanveto liiketoimintojen ja 
projektitoimiston välillä on selkeä eikä pro-
jektitoimistoa nähdä vain kulueränä. 

Projektijohtamisen haasteiden määrää 
ei kannata vähätellä. Projektit käynniste-
tään organisaatioissa siksi, että on jokin 
selkeä asiakokonaisuus, joka pitää ratkaista 
tietyn budjetin ja aikarajan puitteissa. Asian 
ratkaisulle on olemassa myös strateginen 
vaade organisaation ylimmältä johdolta. 
Projektitoimistolle on viime vuosien aikana 
löytynyt selkeät liiketoiminnalliset perus-
teet projektien onnistumisen vauhdittajana. 

Organisaatioiden sisäiset projektitoimis-
tot saattavat näivettyä.

Joskus onkin viisainta hankkia ulkopuo-
lisen riippumattoman toimijan johtama 
projektitoimisto. Tällöin ei ole riskiä siitä, 
että valinta olisi pysyvä ja lopullinen, vaan 
saadaan sen hetkisen tarpeen edellyttämä 
ratkaisu. Projektitoimisto ei ole hidaste eikä 
se ole myöskään kallis. Projektitoimiston 
avulla saavutat organisaatiossasi tarvit-
semasi tasapainon, josta olet tähän asti 
vain voinut uneksia – jos olet edes osannut 
uneksia. Miten voisikaan olla tilannetta, jos-
sa sinun on hyvä olla, mutta myös projektisi 
rullaa vääjäämättä kohti maalia, ilman eri-
tyisen punaista liikennevaloraporttia?

PMO eli projektitoimisto on avain me-
nestykseen! Johnny Nashia siteeraten: I can 
see clearly now, the rain has gone...



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
- Aalto University 
- Improlity Oy
- Marsh Oy
- AEL Oy
- Zurich Financial Services Group
- FCG Finnish Consulting Group Oy
- Microsoft Oy
- Talent Partners Oy
- StarBrix International Oy
- Expericon Oy
- Sirius 
- Webropol

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-, johtami-
sen- ja projektitoiminnan kehittämiseen tarvitaan. Kotisivuiltamme www.pry.fi  löytyy tarkemmat tiedot. 
Alla on listaus kaikista Palveluntarjoajat hakemistossa olevista yrityksistä.

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

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

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



”Epäonnistuneet projektit eivät osaa viestiä”, totesi me-
nestyvän projektin vetäjä parinkymmenen vuoden koke-
muksella. Onnistuminen lähtee sitä, että viestintää johde-
taan erinomaisesti projektisalkun tasolla.  

Projektiviestinnän johtaminen 
on tutkakatveessa

Teksti: Auli Packalén
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Muutosohjelmat ja erilaiset projek-
tit ovat organisaatiossa kenttä, 
jossa ehkä kaikkein eniten vaiku-

tetaan siihen, miten organisaatio jatkossa 
pärjää. Liiketoiminnan muutosohjelmien ja 
-projektien onnistumisen riskit näkyvät yhä 
useammin organisaatioiden riskikartoissa. 
Helsingin Pörssin suurista yrityksistä 38 
prosenttia on tunnistanut muutosjohtami-
sen onnistumiseen liittyviä riskejä. Talous-
elämän keväällä 2011 teettämän tutkimuk-
sen mukaan muutoshankkeiden tärkeyden 
ja niissä onnistumisen välinen kuilu on erit-
täin suuri jopa kaikkein menestyneimmissä 
organisaatioissa.

Aiemmin syksyllä eräs päätoiminen 
projektipäällikkö totesi parinkymmenen 
vuoden kokemuksella, että projektien epä-
onnistuminen johtuu isoksi osaksi siitä, 
etteivät ne osaa viestiä. Yhtään muutosta ei 
voi hänen mukaansa jalkauttaa tehokkaasti 
ilman todella hyvälaatuista viestintää.

Tämän projektipäällikön omasta ajan-
käytöstä viestintä eri sidosryhmien kanssa 
haukkaa isoimman siivun. Kuitenkin esimer-
kiksi projektijohtamisen ”raamattu” BMBOK 
Guide omistaa projektiviestinnälle sivuis-
taan vain reilut viisi prosenttia.

Organisaatioiden ihmiset 
viestipommituksessa
Olisi liioiteltua väittää, että projektivies-
tintä on suomalaisorganisaatioissa huo-
nosti hoidettua. Jos näin olisi, projekteja 
ei saataisi käyntiin saati sitten maaliin. 
Projektipäälliköiden joukosta löytyy mes-
tariviestijöitä, jolle kokemus on opettanut, 
ettei projektilla ole onnistumisen mahdolli-
suuksia ilman erinomaista viestintää. Kuten 
kaikki johtaminen, myös projektijohtaminen 
on viestimistä.

Selvää on, että projektien viestinnän 
johtamisessa on parantamisen varaa. Or-
ganisaatioissa projektien viestimistarpeita 
ja niiden tarvitsemaa viestinnän asiantun-
tijoiden tukea ei yleensä tarkastella projek-
tisalkun tasolla, vaan yksittäisen projektin 
vetäjä tai johtoryhmä päättää projektinsa 
viestinnän laajuudesta ja tasosta. Näin on 
myös organisaatiossa, joissa strategista 
projektisalkkua muuten johdetaan hyvin. 

Kun projektien viestintää ei johdeta pro-
jektisalkun tasolla, seuraukset ovat orga-
nisaatiossa muun muassa tämäntyyppisiä: 

Testaa projektiviestintäsi taso!

Tämän pikatestin avulla voit selvittää, missä jamassa projektiviestintä on omassa 
organisaatiossasi:

- Päättääkö projektipäällikkö, millä laajuudella projekti viestii sidosryhmilleen?
- Puuttuvatko teiltä arviointiperusteet projektien tarvitseman viestinnän tuen 

määrittelyyn?
- Onko viestintäyksiköllänne vaikeuksia resursoida tukea projektien viestinnälle?
- Onko viestiminen sidosryhmien kanssa projektipäälliköille pakollinen paha?
- Onko asioiden eskaloituminen projektitiimin jatkuva päänvaiva?
- Jääkö perusteellinen projektin sidosryhmien analyysi usein tekemättä?
- Valittaako organisaationne tietotulvasta?

Jos vastasit vähintään kahteen kysymykseen ”kyllä” projektiviestinnässänne on 
kehittämisen varaa. Osallistu kovasti toivottuun projektiviestinnän seminaariin 
Projektipäivillä 8.11., hyödynnä surutta parhaat käytännöt, haasta puhujat ja ole 
kehittämässä suomalaista projektiviestintää.



Projektiviestintää kyllä 
tehdään – mutta 
johdetaanko sitä?

Kuva 1. Miksi organisaatio tarvitsee projektiviestinnän mallin?

1. Projektisalkun johtaja:
Haluaa pystyä resursoimaan ja priorisoimaan projektien viestinnän. 

Haluaa vertailukelpoiset viestintäsuunnitelmat. 

2. Viestintäorganisaatio:
Haluaa varmistaa yhtenäiset perusviestit, selkeät vastuut ja käytännöt ja saada 

ajoissa tiedon tukitarpeista projekteille.

3. Muutosjohtaja:
Haluaa varmistaa, että projekteissa viedään muutosta eteenpäin laadukkaalla viestinnällä.

4. Projektipäällikkö ja -tiimi:
Haluavat, että projektin tavoitteet ymmärretään.

Haluavat helpottaa rutiineja. Eivät halua käyttää aikaa sähläykseen.

5. Sidosryhmät:
Eivät halua tuhlata aikaa tiedon etsimiseen. Haluavat ymmärtää mitä, miksi, milloin 

odotetaan, mikä on olennaista, mitkä ovat prioriteetit.
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Aktiivisimmat projektit pommittavat orga-
nisaatiota viesteillä, jolloin harva rivityön-
tekijä pysyy kärryillä siitä, mikä on tärkeää. 
Passiivisimmat projektit taas viestivät niin 
harvoin, että henkilöstö ehtii jo unoh-
taa, miksi ne ylipäätään ovat käynnissä. 
Viestintäyksikkö tuskailee, kun projektien 
tuottama viestintä ei ole linjassa koko or-
ganisaation pääviestien kanssa. Ja kun pro-
jektitiimin työpäivät alkavat venyä yömyö-
hälle, hätäapuna ostetaan ulkopuolelta 
viestintäresursseja hoitamaan viestintää. 

Viestintäyksikkö tuskailee sen kanssa, 
että projektit pyytävät apua viestintään 
turhan viime tipassa. Koska projektien tu-
keminen ei usein kuulu viestintäyksikön 
perustehtäviin ja yksikkö toimii monessa 
organisaatiossa ”palokuntana”, viestinnän 
tuen resursointi eri projekteihin voi olla 
äärimmäisen hankalaa – ja viestinnän am-
mattilaisille kaikkea muuta kuin mielekästä. 
Oma työ pirstaloituu entisestään eikä ai-
kaa paneutua projektin bisnestavoitteisiin, 
sidosryhmiin ja projektin etenemiseen yk-
sinkertaisesti ole riittävästi. Kukaan ei halua 
tehdä huonoa työtä, mutta välillä muuta-
kaan ei voi.

Viestinnän omistajuutta ei voi 
ulkoistaa projektista
Miten projektiviestintä ja sen johtaminen 
sitten saadaan pois tutkakatveesta? Miten 
projektien viestintä pitäisi hoitaa?

Viestintä tukemaan 
paremmin liiketoimintaa
Muutosten mahdollistamiseen ja 
viestinnän johtamismalleihin erikois-
tunut Communicea Oy on aktiivinen 
viestinnän kentän tutkija. Tuoreessa 
Viestintäpäättäjä 2011 -tutkimuk-
sessa selvisi, että projektiviestintä 
on organisaatioissa mallintamatonta 
ja prosessoimatonta aluetta, vaikka 
peräti 47 prosenttia Internet-kyselyyn 
vastanneista organisaatioista arvi-
oi sisäisten projektien työllistävän 
viestintätoimintoa erittäin tai melko 
paljon.

Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa 
selvitettiin liikkeenjohdon käsityksiä 
viestinnän ammattilaisilta saamastaan 
tuesta. Sen mukaan 56 prosenttia 
liiketoimintajohdosta kokee saavansa 
viestinnältä vain kohtuullista tai huo-
noa tukea liiketoiminnalle. Jotain on 
väistämättä tehtävä, ja projektivies-
tinnän johtamisen ja prosessien kun-
toon laittaminen on yhä useammalla 
organisaatiolla listan kärkipäässä.

Tulossa tutkimus projektiviestinnän tehon ja laadun mittaamisesta

Jos yksittäisen projektin viestintää ajatellaan prosessina, mikä on sen tuotos? Kaiken kattava 
viestintäsuunnitelma? Taidokkaasti muotoillut viestit? Sidosryhmiltä ongittu palaute projektille? 
Eri ryhmien ymmärrys projektin vaikutuksista?

”Projektin tuottaman viestinnän pitää edesauttaa projektilla tavoiteltavaa muutosta. Siksi 
projektin laatua tutkittaessa on välttämätöntä pureutua muutoksen onnistumiseen”, VTK Anna-
Carin Kantojärvi sanoo.

Communiceassa seniorikonsulttina työskentelevä Kantojärvi tekee parhaillaan Helsingin yliopis-
tolle tutkimusta organisaatioiden sisäisten projektien viestinnästä. Osana tutkimusta hän on 
haastatellut syksyn 2011 aikana projektipäälliköitä. Lisäksi Projektiyhdistyksen jäsenorganisaati-
oiden projektipäälliköille on toteutettu syyskuun lopussa kysely. 

”Alustavia löydöksiä on tarkoitus julkistaa jo marraskuun alun Projektipäivillä”, Kantojärvi lupaa.

Edellytys erinomaiselle projektiviestin-
nälle on sen johtamisen mallintaminen, 
projektien viestinnän prosessointi, toimivat 
ja yksinkertaiset työkalut – ja järkkymätön 
usko hyvän viestimisen tuloksiin. Projektien 
onnistuminen ei jää sattuman varaan, kun 
projektiviestinnän laajuus ja sen asiantun-
tijoilta saama tuki määritellään hankkeen 
tärkeyden mukaan, projektit nivotaan 
osaksi strategiaviestintää, perustehtävät 
prosessoidaan ja kytketään projektin joh-
tamiseen, vastuut ja roolit lyödään lukkoon 
ja yhteiset viestinnän helppokäyttöiset 
työkalut otetaan käyttöön.

Hankkeiden viestinnän mallintaminen 
itsessään ei ole rakettitiedettä, mutta raa-
kaa työtä se vaatii – ja sinnikkyyttä työstää 
sitä yhdessä keskeisten ihmisten kanssa ja 
saada ihmiset käyttämään sitä. Vasta sitten 
päästään nauttimaan tuloksista: viestintä 
tehostuu, sen laatu ja yhdenmukaisuus pa-
ranevat, kaikkien aikaa säästyy ja viestimi-
sestä tulee mielekkäämpää.

Projektisalkun omistajan pitää ottaa 
huomaansa myös projektiviestinnän johta-
minen. Yksittäisen projektin viestintää ei voi 
omistaa kuin projektipäällikkö. Suunnittelu- 
ja toteutusapua ja konsultointia voi ostaa 
omalta viestintäyksiköltä tai ulkopuoliselta 
konsultilta – ehkä joskus jopa projektitoi-
miston projektiviestinnän asiantuntijalta – 
mutta omistajuutta ei voi ulkoistaa.

KTM Auli Packalén on Communicea Oy:n 
markkinointijohtaja ja seniorikonsultti. Hän 
toimii Projektipäivillä Projektin viestintä 
organisaation sisäisille ja ulkoisille sidos-
ryhmille -seminaarin puheenjohtajana.
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Projektitiimit tehokkaimmiksi 
kyvykkäällä johtamisella

Projektipäivät

Johtajuus - Leadership on aihe, jota tarkastelevat, 
analysoivat ja arvioivat sekä sen tutkijat, siitä kir-
joittavat ihmiset että monet ajatteluryhmät, niin 
yksityisellä kuin julkisella sektorillakin. Johtamisen 
pätevyysmalleista on tullut osa strategista suun-
nitteluprosessia useimmissa vakaissa yrityksissä 
vaikkakaan sen arvoa tuskin koskaan täysin ar-
vostetaan tai tarkasti lasketaan lopputuloksessa. 
Aihetta käsitellään tarkemmin 2011 Projektipäi-
vien johtajuutta käsittelevissä seminaareissa.
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Teksti: Seppo Halminen ja Frank Saladis
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Menestyneimpien organisaatioi-
den johto on yhtä mieltä siitä, 
että vahva ja tehokas johtajuus 

on merkittävä tekijä pyrittäessä saavutta-
maan halutut avainluvut tai organisaation 
menestystekijät. Silti sitä, mitä johtaja oike-
astaan johtamisella saavuttaa, ei voida tar-
kasti mitata. Johtajuus on visio, motivaatio 
ja kyky, joka auttaa jokaista työntekijää tai 
tiimin jäsentä saavuttamaan itse asetta-
mansa henkilökohtaiset tavoitteet. Samalla 
johtajuus mahdollistaa organisaation ta-
voitteiden saavuttamisen ja työskentelyn 
tiimin kanssa menestyksellisesti luottavai-
sessa ja kunnioituksen ilmapiirissä.

Johtajuus vaikuttaa 
henkiseen pääomaan 
Johtamiseen liittyviä ominaisuuksia on vai-
kea mitata. Miten mitata esimerkiksi seu-
raavia ominaisuuksia:

- Luoda ympäristö, jossa jokainen 
voi kunnostautua

- Johtaa ihmistä kunnioittaen 
- Johtaa rehellisesti ja vilpittömästi
- Kuunnella tehokkaasti
- Luovuus ja innovointi
- Tiedon jakaminen
- Mentorointi
- Jatkuva henkilökohtainen 

parantaminen

Useimmat organisaatiot haluaisivat, että 
nämä ominaisuudet löytyvät nykyisistä 
johtajista ja niistä työntekijöistä, jotka jos-
kus tulevat ylenemään johtaviin tehtäviin. 

Johtajuuden ominaisuudet vaikuttavat 
merkittävästi aiheeseen, joka tunnetaan 
organisaation henkisenä pääomana. On 
tärkeää, että nykypäivän johtajat ymmär-
tävät täysin, miten henkinen pääoma vai-
kuttaa organisaation arvonkehitykseen. 
Arvonkehitys liittyy ohjelmien kehittämi-
seen ja ympäristöön, joka tarjoaa mahdolli-
suuksia jatkuvaan ja kannattavaan kasvuun 
hyödyntämällä kyvykkyyttä ja työntekijöi-
den luovuutta.

Tässä kaikessa on kyse kyvykkyyden 
parantamisesta ja se lähtee ihmisistä, jot-
ka työn tekevät. Tarvitaan ympäristö, joka 
on työntekijälle todella houkutteleva: Se 
innoittaa, ravitsee ja kasvattaa uusia ideoi-
ta. Tällaisesta yritysilmapiiristä tulee hyvin 
kiinnostava uusille asiakkaille ja se vakuut-
taa olemassa olevia asiakkaita. Ne pystyvät 
helposti erottamaan organisaation, joka 
korostaa arvonkehitystä niistä, jotka eivät 
sitä tee.

Arvonkehitys alkaa 
johtajuudesta 
Arvonkehitys alkaa johtajuudesta. Tämä 
tarkoittaa visiota, sinnikkyyttä ja esimerkin 
näyttämistä organisaatiossa työntekijöille 
tai muille toimijoille siitä, kuinka nähdään 
selvästi ja yritetään yltää entistä parem-
paan. Visio on taatusti avaintekijä arvon-
kehityksessä, mutta tehokas johtaminen 
tarvitsee muutakin kuin vision. Johtajat 
tarvitsevat intohimoa sekä nähtävästi lo-

puttoman määrän energiaa. Heidän tulee 
kyetä näyttämään ja lähestymään asioi-
ta maalaisjärjellä. Ja heidän on pysyttävä 
tyyninä jopa äärettömän epävakauden tai 
suurien kriisien aikana.

saavuttamista kaikessa, mitä teemme. Mi-
nulle tämä tarkoittaa sellaisen ympäristön 
luomista, jossa tiimi uskoo työskentele-
vänsä tehtävässä tai projektissa, josta on 
aivan ehdottomasti hyötyä organisaatiolle, 
tiimille tai merkittävälle henkilölle. ”WOW” 
-tunne lähtee johtajasta.

Vain houkuttelemalla parhaita ihmi-
siä, saavutat merkittäviä tuloksia.

Millainen lienee organisaatio, joka esittää 
iskulauseena tai mottona ” Emme ole kovin 
huonoja” tai ”Emme ole ihan niin hyviä kuin 
muut ” tai ”Jonain päivänä kaikki tulee on-
nistumaan”. Tai miltä kuulostaisi ” Meillä on 
enemmän alisuorittajia kuin muilla!”

Organisaatiot tarvitsevat huippuihmisiä 
tai ihmisiä, jotka voidaan kouluttaa tai men-
toroida toimimaan tasolla, joilla vaikeim-
matkin asiakasvaatimukset saavutetaan. 
Vahvat, tehokkaat johtajat ympäröivät 
itsensä hyvillä ihmisillä, jotka ovat innova-
tiivisia, valmiita oppimaan uusia asioita ja 
valmiita kokeilemaan rajojaan aina silloin 
tällöin. Tämä on ympäristö, joka kiinnostaa 
parhaita ja motivoi heitä pysymään.

Powellin säännöt ihmisten poimimi-
seen: etsi älykkyyttä ja arvosteluky-
kyä ja kriittisimmin kykyä ennakoida, 
nähdä kulman taakse. Etsi myös lo-
jaliteettia, rehellisyyttä, energisyyt-
tä, tasapainoisuutta ja halua saada 
asiat tehdyiksi.

Tämä lainaus summaa pääasiat joita 
johtajien tulee ottaa huomioon, kun valit-
sevat ihmisiä tiimeihinsä. Pitää ymmärtää, 
että johtaja itse alun perin valikoitui näiden 
aivan samojen ominaisuuksien perusteella. 

Me kaikki voimme olla erinomaisia silloin, 
kun olemme oikeassa paikassa ja oikealla 
tasolla ja kun meitä innostetaan toimimaan 
oma-aloitteisesti parhaan kykymme mu-
kaan. Hyvä johtaja osaa asettaa ihmiset 
kykyjensä mukaisiin tehtäviin. Töihin, joissa 
he ovat oman kykynsä huipulla, huippu-
tekijöitä. Tämä edellyttää johtajilta vielä 
suurempaa taitoa kuin poimia markkinoilta 
kunkin alan huippuihmiset. Johtajan tulee 
kehittää tiimin lojaliteettia, rehellisyyttä, 
energisyyttä, tasapainoisuutta ja motivoida 
halua saada asiat tehdyiksi.

Projektissa johtaminen on 
haastavaa
Projektiympäristössä johtaminen on haas-
tavaa. Tullakseen tehokkaaksi projektipääl-
liköksi, ihmiseltä edellytetään hyvin laajaa 
kyvykkyyttä, erityisesti pehmeissä arvoissa 
ja johtamiskyvyissä. Projektipäällikön ase-
ma edellyttää myös valtavasti energiaa 
ylläpitämään tehokkuutta valvoessaan ja 
johtaessaan projektiryhmää. 

Useimmat projektipäälliköt ovat sitä 
mieltä, että titteli "projektipäällikkö" sisäl-
tää itse asiassa kaksi tehtävää – johtaja ja 
manageri. Nämä tärkeät roolit sisältävät 
useita "alirooleja", jotka syntyvät hankkeen 

Arvonkehityksessä on mahdollista 
tuoda useita etuja organisaatiolle:
- Kasvava markkinaosuus
- Pienenevät investointiriskit
- Kasvavat tulot ja pienentyvät 

menot
- Parantunut asiakastyytyväisyys
- Nopeutunut markkinoille tulo
- Parantunut laatu
- Lisääntynyt tuotekehityskyky
- Parantunut työntekijöiden moraali
- Lisääntynyt tuote- tai organisaa-

tiouskollisuus
- Alentunut vaihtuvuus organisaati-

ossa

Arvonkehitys viittaa olennaisesti 
takaisin tehokkaaseen johtamiseen.

Millainen on tehokas johtaja? 
Kenraali Colin Powell on tehnyt seuraavia 
huomioita johtajuudesta: 

Hyvä johtajuus sisältää vastuun ryh-
män hyvinvoinnista, mikä tarkoittaa 
sitä, että jotkut ihmiset tulevat vihai-
siksi teoistasi tai päätöksistäsi. On 
merkki keskinkertaisuudesta, jos yri-
tät saada kaikki pitämään itsestäsi.

Pääasia on ymmärtää, että päätökset 
pitää tehdä asioiden eteenpäin viemiseksi, 
vaikka kaikki eivät ole samaa mieltä joh-
tajan päätöksistä. Yritys miellyttää kaikkia 
johtaa monissa tapauksissa siihen, että et 
miellytä ketään. Bill Cosby tarjosi lainauk-
sen, mitä kaikkien johtajien tulisi muistaa 
ajatellessaan päätöksen seurauksia: ”En 
tiedä mikä on avain menestykseen, mutta 
tiedän, että avain epäonnistumiseen on 
yritys miellyttää kaikkia.” 

Kun päätös on tehty ja joku henkilö tai 
ryhmä vastustaa sitä, johtajan pitää py-
syä päätöksessään, selittää päätöksen 
perusteita ja osoittaa aitoa kiinnostusta 
vastakkaiseen mielipiteeseen. Kunnioitus 
ja rehellisyys on kaava, joka toimii kaikissa 
ympäristöissä.

Älä koskaan aliarvioi yksityiskohtia. 
Kun kaikki ovat hajamielisiä eivätkä 
ajatukset ole kirkkaita, johtajan pitää 
olla kaksin verroin valppaana.

Viittaan tällä Colin Powellin lainauksella 
toiseen tunnettuun kirjoittajaan - Tom Pe-
tersiin. Peters painottaa ”WOW” -efektin 



Johtajana hän
- asettaa suunnan ja määrittää 

vision
- inspiroi tiimityötä
- ohjaa työntekijöitä samaan 

suuntaan
- motivoi ja tukee

Managerina hän
- suunnittelee ja budjetoi
- järjestää työryhmiä
- miehittää projektin
- ohjaa projektia
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elinkaaren aikana. Kuten Vijay Verma selit-
tää kirjassaan ”Human Resource Skills to 
Project Managers”, projektipäälliköillä on 
useita ainutlaatuisia rooleja:

Projektien johtajien tulisi etsiä jatkuvasti 
tapoja parantaakseen johtamiskykyjään. 
”Ammatillinen ja sosiaalinen vastuu” -alue 
projektien johtamisessa, kuten Project 
Managment Institute sen on määritellyt, 
painottaa käytännön kokemuksia ja tiedon 
jakamista. Tämä pitää paikkansa myös joh-
tamisessa. 

Analysoi päätöksesi
Johtajien tulisi arvioida päätöksiään, ana-
lysoida saavutukset, tunnistaa, missä voi-
daan tehdä parannuksia ja toimia näiden 
havaintojen mukaisesti. Päätöksen jälkeen 
on hyvä tapa kysyä itseltään muutamia ky-
symyksiä:

Saavutettiinko se mitä olin aikonut? Mitä 
tällä päätöksellä aiheutettiin? Millä toisel-
la tavalla olisin voinut sen tehdä? Olenko 
tyytyväinen lopputulokseen? Vietä hetki 
analysoiden tuloksia. Mieti päätöstäsi. Mikä 
teki siitä ”oikean päätöksen”? Ajattele, mi-
ten päätös kommunikoitiin. Oliko se selvästi 
ilmaistu? 

Jos päätös aiheuttaa negatiivisen reakti-
on, tyytymättömyyttä, konfliktia ja alentu-
nutta moraalia saatat kysyä itseltäsi: ”Miten 
olisin voinut tehdä tuon paremmin? Mitä en 
tehnyt? Missä meni vikaan? Kaikkia pää-
töksiä ei tarvitse tutkia syvällisesti, mutta 
on hyvä käytäntö ymmärtää, miten ihmiset 
reagoivat päätöksiin, erityisesti niihin pää-
töksiin, joilla on merkittävää vaikutusta si-
dosryhmiisi.

SWOT johtajuuden 
kehittämiseen
Projektiryhmän tehokkuuden ja kyvykkyy-
den parantaminen alkaa projektipäällikös-
tä. Jokaisen projektipäällikön tulisikin teh-

dä itselleen henkilökohtainen johtajuuden 
kehityssuunnitelma. Itsearviointi käyttäen 
SWOT -analyysin tapaista lähestymis-
tä antaa hyvän perustan alati uudistuvan 
kehityssuunnitelman tekemiselle. Henki-
lökohtaisten vahvuuksien, heikkouksien, 
mahdollisuuksien ja uhkien arviointi voi 
auttaa prioriteettien asettamisessa erityi-
sesti, mikäli projektipäällikkö haluaa nousta 
ylemmälle tasolle vastuissaan ja edetä or-
ganisaatiossa.

SWOT-analyysitekniikka, joka on ylei-
sesti käytetty strategisen suunnittelun 
prosessissa, on tehokas malli myös hen-
kilökohtaisen kehittymisen strategiassa. 
Organisaatioiden johtajat käyttävät mallia 
luodessaan kehykset, joiden avulla he voi-
vat päättää pitkäntähtäimen tavoitteista. 

Projektipäälliköt ja tiimien johtajat voivat 
käyttää mallia analysoidakseen johtajuutta 
ja managerin kyvykkyyksiä. He voivat luoda 
suunnitelman saavuttaakseen uusia kyvyk-
kyyksiä tai parantaakseen olemassa olevia. 
SWOT:lla voidaan myös tunnistaa alueita 
joilla voi esiintyä huomattavia tiimin toi-
mintaongelmia.

Johtajuuden SWOT -analyysi helpottaa 
projektipäällikköä tunnistamaan, missä 
tarvitaan lisäkoulutusta, tukea tai men-
torointia. Vastaavanlainen lähestyminen 
voidaan ottaa projektitiimille. Pääasia on 
hyödyntää vahvuuksia, ratkaista heikkou-
det, hyödyntää mahdollisuuksia ja poistaa 
tai vähentää uhkia. Toimenpiteet, jotka on 
suunniteltu vastaamaan näihin alueisiin, ja 
jotka on kunnolla toteutettu, antavat mah-
dollisuuden saavuttaa korkeampi taso niin 
tiimin kuin projektipäällikön toiminnassa ja 
tehokkuudessa.

Kaavio 1. Johtajuuden ja managerin kykyjen arviointi ja 
kehittäminen SWOT-analyysin avulla.

L = Listen, kuuntele projektiryhmääsi ja 
muita asianosaisia.

E = Encourage, vahvista ryhmäsi 
ydintä, motivoi heitä toiminnalla 
ja voimaannuttamalla. Luo WOW 
ympäristö.

A = Act, osoita kykysi, inspiroi tiimi, 
“walk the talk”, osoita esimerkkiä.

D = Deliver, tuota, mitä sanoit tuotta-
vasi ja tee, mitä olet luvannut. Älä 
lupaa mitä et voi pitää, ole varma 
että saavutat sitoumukset.

Jatkuvaa hienosäätöä
Saavuttaakseen ylempiä tehokkuuden 
tasoja ja edistyäkseen organisaatioiden 
sisällä, projektipäälliköiden on jatkuvasti 
hienosäädettävä johtamistaitojaan. Näin 
toimimalla he myös hienosäätävät projek-
tiryhmiensä taitoja ja osaamista. J.D. Batten 
kuvaa kirjassaan ”Tough Minded Leader-
ship” johtajuuden selvänä ja kokonaisena 
odotusten järjestelmänä tunnistaakseen, 
nostaakseen esille ja käyttääkseen kaik-
kia organisaation resursseja. Resursseista 
kaikkein tärkein ovat ihmiset. 

Projektiympäristössä projektipäällikkö 
luottaa, että hänen tiiminsä tekee työn, 
raportoi statuksen sekä myös ongelmat ja 
työskentelee yhteistyössä saavuttaakseen 
projektin tavoitteet. Jos olemme sitä miel-
tä, että tiimin ihmiset ovat tärkein resurssi, 
on aivan järkeen käypää fokusoitua heidän 
tarpeisiinsa. Näin projektipäällikkö varmis-
taa projektin menestyksen.

Projektin johtaminen voidaan siten mää-
ritellä kykynä saada työt tehtyä kunnolla, 
saavuttaa odotukset ja toimittaa projektin 
lopputuote tiimin avulla.

LEAD – johtaminen 
yksinkertaisesti
Seuraavavassa esitetään yksinkertainen 
tapa tarkastella johtamista. Tämä projektin 
johtajuus pähkinänkuoressa on sovellettu 
Vijay Verman ”Human Resource Skills for 
The Project Manager” -kirjasta.

Vahvuudet
Mitä taitoja minulla on, jotka auttavat 
saavuttamaan tavoitteet?
Esimerkiksi:
- Viestintä
- Esittely
- Suunnittelu
- Järjestäminen
- Kuuntelu
- Fasilitointi

Mahdollisuudet
Millaisia mahdollisuuksia näen sekä 
projektien että henkilökohtaisella tasolla?
Esimerkiksi:
- Lisätulot ja myynti projektin lopussa
- Uusi ja entistä haastavampi projektin
   toimeksianto
- Tiedon jakaminen muiden kanssa 
   organisaation sisällä
- Tiimijäsenten ylennykset
- Ylennys ylemmälle tasolle
- Lisääntynyt asiakastyytyväisyys

Heikkoudet
Millaisia heikkouksia olen havainnut 
palautteessa?
Esimerkiksi:
- Epäonnistuminen lupausten täyttämisessä
- Tekninen osaaminen rajoittunutta
- Hidas reaktiointi tiimin pyyntöihin
- Näkymättömyys
- Kyvyttömyys antaa palautetta ajoissa
- Saavuttamattomissa oleminen
- Tiimin mikrojohtaminen
- Kyvyttömyys asettaa selviä tavoitteita

Uhat
Mitä poistettavia uhkia on olemassa?
Esimerkiksi:
- Projektin epäonnistuminen huonon 
   johtajuuden vuoksi
- Toimeksiantojen menettäminen
- Tiimin avainhenkilöiden menettäminen
- Projektin peruuttaminen
- Henkilökohtaisen uskottavuuden ja 
   luotettavuuden menettäminen



 Teksti: Jori Kosonen
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Projektien merkitys on lisääntynyt yrityksissä nopeasti, mutta muutos ei näy johdon ajan-
käytössä. Projektien määrä on kasvanut nopeasti viimeisen neljän vuoden aikana ja ke-
hitys tulee jatkumaan lähivuosina. Siitä huolimatta edes strategisten projektien onnistu-
mista ei ole kytketty johdon eikä ohjausryhmien palkitsemiseen. Ylin johto ei myöskään 
käytä aikaansa strategisten projektien johtamiseen aikaisempaa enempää. Lisäksi oh-
jausryhmien puheenjohtajat ottavat heikosti vastuuta projektien etenemisestä.

Johtajuus on monipuolisesti esillä 2011 Projektipäivien seminaareissa.

Johtaminen kehittyy 
projekteja hitaammin

Projektipäivät

Häkellyttävät tulokset pomppaavat esiin Talent 
Partnersin kattavasta selvityksestä, joka kar-
toitti projektijohtamisen tilaa. Keväällä teh-

tyyn kyselyyn vastasi lähes 300 projektitehtävissä 
toimivaa henkilöä noin 150 organisaatiosta.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää etenkin kol-
mea asiaa:

1. Miten organisaatiot suhtautuvat projektijohta-
miseen johtamismuotona?

2. Millaisia ovat projektijohtamisen nykytila ja tu-
levaisuuden suuntaukset? 

3. Millaisia haasteita ja kokemuksia organisaatiot 
ovat kohdanneet erityisesti projektien ohjaus-
ryhmätyössä?

Projektit yleistyvät nopeasti
Projektijohtamisen tila Suomessa 2011 – selvitys 
osoittaa, että projektien osuus kaikesta johtamisesta 
on lisääntynyt edelleen muutamassa vuodessa. Neljä 
vuotta sitten tehdyssä vastaavassa selvityksessä 44 
prosenttia yrityksen toiminnasta toteutettiin projek-
tien kautta. Nyt vastaava luku on jo 52 prosenttia. 

Kehitys on ymmärrettävää, sillä projektit ovat käte-
vä tapa hallita entistä monimutkaisempia ja kansain-
välisempiä hankkeita. Palveluiden ja asiakaskohtaisen 
räätälöinnin yleistyminen on sujuvinta toteuttaa pro-
jektiorganisaatioissa, jotka kootaan kutakin hanketta 
varten erikseen. Myös internet-teknologian nopea 
kehittyminen suosii verkostomaisten projektien syn-
nyttämistä.

Jori Kosonen
Senior Partner
Talent Partners Oy
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Vähenee
merkittävästi

Vähenee

Pysyy samana

Kasvaa

Kasvaa
merkittävästi

En osaa sanoa 2 %

1 %

10 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %0 %

59 %

29 %

2011

Kuva 1. Projektiosaamisen merkitys yrityksenne tulevaisuudessa 1-3 vuoden sisällä?

Kuva 2. Mikä on mielestänne projektijohtamisen suurin hyöty yrityksenne toiminnassa

Projektijohtamisen tila Suomessa –tutkimuksen havainnot: 
- Suurimmat hyödyt organisaatiolle syntyvät projektijohtamisen selkeästä, 

tavoitteellisesta ja tuloshakuisesta johtamismuodosta, jonka avulla strategi-
set hankkeet ja projektit on vietävissä läpi menestyksekkäästi. 

- Vuonna 2007 projektijohtamisen osuus oli 44 % kun se vuonna 2011 ylsi jo 
52 %:iin. 

- 57 % vastanneista on sitä mieltä, että strategisten projektien onnistumista 
ei ole kytketty johdon/ohjausryhmien palkitsemiseen.  Prosenttiosuudessa 
ovat mukana myös ne, jotka eivät osanneet vastata kysymykseen. Trendi ei 
ole muuttunut vuosien 2009-2011 välillä. 

- Ylin johto käyttää edelleen vain noin 10 % työajastaan strategisten projek-
tien johtamiseen. Ajankäyttö ei ole lisääntynyt. 

- Projektien omistajien eli ohjausryhmien puheenjohtajat eivät ota vastuuta 
eivätkä rooliaan, mikä hidastaa yhteisten ohjausryhmäkäytäntöjen käyt-
töönottoa.

Selkeä ja tavoitteisiin
sidottu johtamismuoto

Nopeammin tuloksia

Selkeä omistajuus
läpitalon leikkaaville

projekteille

Jokin muu

3 %

4 %

5 %
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35 %

36 %

26 %

17 %

14 %

15 %

44 %

45 %
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2011

Ja kehitys jatkuu. Vastaajista  59 prosenttia näkee 
projektiosaamisen merkityksen kasvavan edelleen, 
ja lähes kolmasosa vastaajista uskoo sen kasvavan 
merkittävästi seuraavan 1-3 vuoden sisällä.

Vuonna 2011 projektijohtamisen tila -kysely-
tutkimuksen vastanneista
- 45 % työskentelee projektin johtotehtävissä, 
- 30 % työskentelee projektitoiminnan kehit-

tämistehtävissä, 
- 19 % toimii työssään projektien jäsenenä ja
 - 6 % ilmoitti edustavansa jotakin muuta 

organisaation vastuualuetta.

Vastaajat edustivat kattavasti yli 150:tä eri or-
ganisaatiota: 54 % vastanneista edusti yli 1000 
henkilön organisaatiota. 
- 15 % vastanneista edusti yli 500 henkilön 

organisaatiota.
- 16 % vastanneista edusti yli 251 henkilön 

orgnanisaatiota. 

59 % näkee 
projektiosaamisen 

merkityksen kasvavan 
edelleen

Projektiosaamisen tarve kasvaa
Projektijohtaminen on kiistatta tullut osaksi orga-
nisaation ydinosaamista. Merkityksen lisääntyessä 
myös osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Projek-
tiosaaminen on sekä asiantuntijan että esimiehen 
työkalupakissa yhtä tärkeää. 

Asiantuntijoiden toimiessa projektipäällikköinä on 
ammattimaisen projektijohtamisen merkitys noussut 
merkittäväksi. 

Samalla kansainvälisten standardien (IPMA ja PMI) 
merkitys projektipäällikön osaamista mittaavana te-
kijänä kasvaa. Menetelmätaidoissa nousee tärkeim-
mäksi organisaation oman projektimallin ja -mene-
telmien hallinta ja osaaminen.

Esimiesroolin tärkeimmäksi asiaksi muodostuu 
projektien ohjausryhmätyö sekä sen rooli osana esi-
miehen päivittäistä johtamistyötä. Projektijohtami-
nen on tärkeä työväline, kun organisaatioon halutaan 
luoda tavoitteellinen ja tuloshakuinen johtamismalli. 

Projektisalkusta ylimmän johdon työkalu
Oikea-aikaiset päätökset tehdään parhaimmillaan 
hyvin hallitussa hanke- tai projektisalkussa potenti-
aalisia liiketoimintahyötyjä ja -riskejä tasapainottaen. 
Tutkimuksen tulosten mukaan projektisalkku on tule-
vaisuudessa organisaation ylimmän johdon työkalu ja 
projektisalkun johtaminen nousee keskeiseksi osaksi 
organisaation johtamisjärjestelmää. 

Tulosten mukaan strategisten projektien merkitys 
kasvaa jopa merkittävästi nykyisestään. Strategiset 
hankkeet johdetaan joko strategisina ohjelmina tai 
projekteina.  61 prosenttia vastaajista valitsi strate-
gisten projektien johtamisen parhaaksi toteuttamis-
muodoksi strategisten hankkeiden läpiviennille, mutta 
vain 22 prosenttia näkee näiden hankkeiden toteut-
tamisen olevan tärkeä osa johtoryhmälle valtuute-
tuista tehtävistä.
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Johtaminen ratkaisee onnistumisen
Menestyvät organisaatiot hallitsevat hanke- ja pro-
jektihallinnan menettelyt ja heillä on huippukyvykkäät 
projektiammattilaiset. Kriittiset menestystekijät ovat 
johtaminen, selkeä valtuutus sekä hankkeiden tulos-
hakuisuus. Menestyvässä organsiaatiossa  ohjaus-
ryhmätyö on integroitunut kiinteäksi osaksi yrityksen/
organisaation johtamisjärjestelmää ja ohjausryhmää 
palkitaan projektien menestymisestä. Projektin omis-
taja varmistaa muutoksen läpiviennin omalla johta-
mis- ja vaikuttamistyöllään. Parhaiten menestyvät 
yritykset ja organisaatiot ovat kehittäneet projek-
tiosaamistaan pitkäjänteisesti ja systemaattisesti 
sekä luoneet oman projektikulttuurin. Projektiosaa-
minen integroituu organisaation johtamisosaamisen 
kanssa ja projektipäälliköiden osaamistarve lähentyy 
linjaesimiehen osaamistarvetta tai -vaateita. Projek-
tiorganisaatiolla on osaaminen sekä tahto hyödyntää 
virtuaalista toimintatapaa ja sosiaalisen median väli-
neitä, jotka ovat tulleet jäädäkseen. 

Näin tutkimus tehtiin

Laajimman Suomessa tehdyn projektijohtamisen tila -kyselytutkimuksen toteutti Talent Partners 
- Projektijohtamisen tila Suomessa 2011 – kyselytutkimus toteutettiin keväällä 2011 kolmatta kertaa. Nyt saadut tulokset ovat 

verrannolliset vuosina 2007 ja 2009 saatuihin.   
- Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa projektijohtamisen nykytilaa sekä tulevaisuuden suuntauksia suomalaisissa yrityksissä 

ja julkisen sektorin organisaatioissa. 
- Tutkimuksen kohteeksi valittiin erikokoisia ja eri toimialoja edustavia yrityksiä ja organisaatioita, jotta tuloksista voidaan 

muodostaa mahdollisimman kattava kuva projektijohtamisen nykytilasta Suomessa.
- Vuoden 2011 kyselytutkimukseen vastanneista henkilöistä 33 % on yrityksen johtotehtävissä, 28 % esimiestehtävissä, 

29 % asiantuntijoina ja 10 % kertoi työskentelevänsä organisaation muissa toiminnoissa esim. HR, HRD ja laatu.

Kuva 3. Onko strategisten projektien onnistuminen kytketty 
ohjausryhmän palkitsemiseen? 

Kuva 4. Onko organisaatiossanne määritellyt toimintatavat ja 
työkalut hajautetun  projektiryhmän johtamiseen? 
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Henkilökohtaisen kokemuksen valossa 
Yli 20 vuoden kokemuksella, hankkeissa, projekteissa 
ja projektitoiminnan kehittämisessä olleena koen, että 
Projektijohtamisen tila –tutkimuksen tulokset ovat 
jopa hätkähdyttäviä. Projektiosaamisen merkitys on 
kasvanut yrityksissä nopeasti. Organisaatioiden kyky 
viedä strategiat käytäntöön, ottaa projektien tulok-
set hyötykäyttöön sekä viedä projektit kustannuste-
hokkaasti läpi ei pääosin onnistu. Jos ratkaisisin kolme 
tärkeintä asiaa johtajana, ne olisivat

1. Strategisissa projekteissa omistajan roolia on 
vahvistettava. Palkitseminen kytketään projek-
tien onnistumiseen.

2. Projektien luonne sekä niiden vaatimukset on 
ymmärrettävä ja varmistettava oikea projek-
tijohtaja  ja -osaaminen. Tarvittaessa kiinnite-
tään ulkopuolinen projektijohtaja. 

3. Varmistetaan toiminnan ketteryys ja otetaan 
sosiaalisen median työkalut tarkoituksenmu-
kaisesti jokapäiväiseen käyttöön.
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Projektipäivät 2011 pääteema: 
Tasapaino - Yksilö, Projektit, Organisaatio
Kaikki vuoden 2011 Projektipäivien teemat ja puhujat on julkaistu. Ohjelma koostuu kolmesta Keynote-puhujasta, 

kahdesta workshopista, 14 eri seminaarikokonaisuudesta, jotka on jaettu kolmen eri pääteeman alle: organisaatiot 

ja strategiat, projektitoiminnan kehittäminen ja yksilöt. Projektipäivien toisena päivänä on myös kaksi erityisesti 

julkishallinnolle suunnattua seminaarikokonaisuutta. Tapahtuman päätteeksi 9.11.2011 on ohjelmassa myös viisi rinnakkaista 

Projektiyhdistyksen Special Interest Group –seminaaria, joiden aihe-alueet ovat projektiorientoituneen organisaation

johtaminen, riskienhallinta, sopimusten hallinta, johtajuus ja julkishallinnon projektitoiminnan vaikuttavuus. Osallistuminen 

edellyttää ilmoittautumista, mutta ei osallistumista Projektipäiville tai PRY:n jäsenyyttä.

äteema: 

Yksilö   Projektit   Organisaatio

Projektipäivät 2011, 8.–9.11, Espoon Dipoli

Organisaatiot & Strategiat
Projektiliiketoiminta nyt ja huomenna

Hajautettujen projektien johtaminen

Projektitoiminnan rooli strategian toteuttamisessa

PMO

Projektitoiminnan kehittäminen
Projektitoiminnan mitattavuus ja vaikuttavuus

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Johtamistaidot

Miten mega-projekteja hallitaan ja ohjataan – 
mitä niistä voisi oppia?

Yksilöt & Projektiammattilaiset
Projektikarpaasit lavalla

Työtä ilman loppuun palamista

Urapolku / kehittyminen

Projektiammattilaisena kehittyminen

Seminaarikokonaisuudet:

Lue lisää tarkemmin sisällöistä, puhujista ja muusta ohjelmasta tapahtuman sähköisestä ohjelmakartasta:
http://www.projektipaivat.fi/ohjelma2011.

Finland



Osallistumiskategoriat         Normaali hinta 
2 päivän lippu                650 €       
1 päivän lippu                 470 €      

Julkinen sektori 2 pv         520 €
Julkinen sektori 1 pv         420 € 

Opiskelija 2 pv  200 €
Opiskelija 1 pv  130 €

Projekti-illallinen            70 €  

- Hintoihin lisätään alv 23%. 

Projektiyhdistyksen jäsenedut:

- Projektiyhdistyksen yritys- ja organisaatiojäsenillä on yksi  

 vapaapaikka Projektipäiville.

- Kaikki muut jäsenet saavat osallistumishinnasta 50 euron jäsenalennuksen  

 (päällekkäisalennuksia emme kuitenkaan voi myöntää). 

Myös ilmoittautumisen yhteydessä liittyvät saavat jäsenalennuksen.  

Yritys- ja organisaatiojäseneksi kannattaa liittyä ennen projektipäiviä.

Nyt kannattaa hyödyntää jäsenedut ja liittyä Projektiyhdistyksen jäseneksi!

Kysy myös edullisia ryhmähintojamme!

Ilmoittautuminen 
ja osallistumispaketit

at        Normaali hinta 
650 €       
470 €      

No li hintaNNormaali hint

Lisää tietoa 
www.projektipaivat.fi

Samuli Karjalainen

projektipäällikkö, Projektipäivät 2011

Gsm: +358 (0) 44 066 6733

email: samuli@forestagency.fi

Ryhmäpaketit ja tiedustelut:

Pekka Käyhkö

Gsm: +358 44 276 3010

email: pekka@forestagency.fi

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

Keynote-puhujat:

Keynote 1: Tiistai 8.11.2011 klo 09.15-09.45 

Topic: The Future of collaboration

Speaker: Burger Swart, Solution Specialist  

            – Enterprise Project Management, Microsoft

Keynote 3: Keskiviikko 9.11.2011 klo 09.00-09.30

Otsikko: Julkisen hallinnon ICT-strategia

Puhuja: Timo Valli, ICT-johtaja, Valtionvarainministeriö

Keynote 2: Tiistai 8.11.2011 klo 16.45-17.15

Topic: Project Management - The Power of the Profession

Speaker: Frank P. Saladis, PMP, IIL

Julkishallinto
Valtionkonsernin projektisalkku  

Julkishallinnon muutosprojektit

Muuta
Projektinhallinnan ohjelmistot

Workshop 1: Portfolio Power

Workshop 2: “Creativity in projects – does this involve thinking?”

Tietoiskuja

VARAA PAIKKASI vuoden merkittävimpään projektialan koulutus- ja verkostoitumistapahtumaan!

V
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Onko kaikki keinot käytetty ohjelmistoprojektien ennustettavuuden ja ohjattavuuden pa-
rantamiseksi? On keinoja, joilla ohjelmistoprojektien etenemistä pystytään seuraamaan 
reaaliajassa. Kun saatua mittaustietoa analysoidaan ja jalostetaan korjaustoimenpiteik-
si mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, projektin onnistuminen on todennäköisempää 
kuin taaksepäin katsovien mittareiden perusteella. Tätä kutsutaan laatuälyksi.

Ota laatuäly käyttöön

Ohjelmistojen laatu rakennetaan 
määrittely-, suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheissa, ei valmistusvaiheessa. 

Käyttäjäsyötteestä ja päättelymekanis-
meista seuraa lukematon määrä haarautu-
miskombinaatioita, joten täydellistä testa-
usta on mahdotonta suorittaa. Ohjelmistot 
eivät kulu käytössä, mutta päivitykset voi-
vat tuoda esiin uusien virheiden lisäksi van-
hoja piilossa olleita virheitä.

Ohjelmistovirheet eivät varoita ennen 
ilmenemistään. Yksittäinen virhe voi estää 
koko järjestelmän käytön tai virheen vai-
kutus ilmenee jossain muussa ohjelmiston 
osassa kuin missä itse virhe on. Ohjelmis-
tojen muuttaminen on jopa liian helppoa. 
Tämä luo illuusion korjaamisen helppou-
desta ja asettaa haasteita ohjelmatuotteen 
hallinnalle.

Ohjelmistoprojektipäällikkö ja 
kristallipallo
Jokainen ohjelmistoprojektipäällikkö joutuu 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

- Onko projektini aikataulussa ja budje-
tissa?

- Onko ohjelmisto ylläpidettävissä ja 
testattavissa?

- Ovatko järjestelmät integroitavissa?
- Onko testaussuunnitelma hyvä?
- Mitä keinoja on käytettävissä ohjel-

mistoprojektien hallintaan?
- Mistä ongelmat oikeasti johtuvat?
- Onko ohjelmisto valmis julkaistavaksi?
- Voinko luottaa käytettävissä olevaan 

tilannetietoon?
Aiemmin ohjelmistoprojekteja pidettiin 

vaikeasti mitattavina, ja vastauksia yllä ole-
viin kysymyksiin haettiin projektipäällikön 
kokemuspohjasta tai sen puuttuessa kris-
tallipallosta.

Mittareita, onko heitä?
Täydellisyyttä kattavuudellaan hipova 
mittausluokittelu on esitetty kuvassa 1. 
Jokainen mittausluokka koostuu joukosta 
indikaattoreita, joita on yhteensä yli 50! 
Valitettavasti monen suomalaisen yrityksen 
kyvykkyys ei riitä tuon mittarijoukon käyt-
töönottamiseen, tulkitsemiseen, korjaavien 
toimenpiteiden tunnistamiseen ja toteut-
tamiseen. Laatuälyn hyödyntämiseen ei 
ole oikotietä, tekeminen pitää vain aloittaa, 
seurata etenemistä ja vaatia tuloksia.

Mittaamisen onnistuminen edellyttää 
ohjelmistoprojektien perusprosessien hal-
lintaa. Vaatimusten-, toteutuksen-, konfi -
guraation- ja julkaisunhallinnan on oltava 
toistettavalla tasolla ennen kuin laatuälyn 
hyödyntäminen on mahdollista. 

Kun tuotekehitysjohdolta kysytään mil-
lä CMM-tasolla (Capability and Maturity 
Model Levels 1-5) yrityksenne on, tyypilli-

 Teksti: Riku Sarapisto

Ylimittaamisen uhka
Tänä päivänä ohjelmistoprojektien mitta-
reissa vallitsee runsauden pula; miten valita 
juuri tähän projektiin soveltuva mittarisetti? 

Väärin valitut (=hyödyntämättä jääneet) 
mittarit turhauttavat toteuttajia ja kään-
tävät suhtautumisen mittaamiseen kieltei-
seksi – siltä tieltä on vaikea palata uuteen 
yritykseen. Mittareiden täytyy olla kohde-
ryhmälleen ymmärrettäviä. 

Liiketoiminnan edustajille valitaan arvo-
lupauksen toteutumiseen liittyviä tai sitä 
uhkaavia mittareita ja toteuttajille luku-
määräisesti useampia, eri näkökulmista lä-
hestyviä teknisiä mittareita. 

Projektipäällikön on osattava vaatia mit-
taripaneelia, jolla hän pystyy ohjaamaan 
projektia ja puuttumaan haasteisiin ennen 
kuin on myöhäistä. Mittarit on valittava so-
piviksi sekä tilaavan että toteuttavan orga-
nisaation kyvykkyydelle.

Kuva 1. Practical Software & Systems Measurement Model
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Riku Sarapisto toimii laatuneuvonantajana (quality advisor) laadunvarmistus-, 
projektinhallinta ja testauspalveluja tarjoavassa Qentinelissä. Sarapiston 
tyypillisiin tehtäviin kuuluu toimia asiakastoimeksiannoissa laatupäällikkönä, 
ohjelmistoprosessikehittäjänä ja/tai 'Agile Coachina'. 

Hänet tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: Riku.Sarapisto@Qentinel.com
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Kuva 2. Estimointivirhemarginaalit COCOMO-mallissa

Kuva 3. Arvontuottonopeuden mittari kertoo, millä nopeudella projekti etenee ja mikä on viimeisin ennuste valmistumisajankohdasta.

nen vastaus kuuluu: ”Tuo on vanhakantainen ja jäykkä malli, joten 
emme käytä sitä. Mitä tasoon tulee, arvioisin, että olemme tasojen 
2 ja 3 välissä. Lähempänä kolmosta.” 

Jos jatketaan kysymällä, mikä oli viimeksi toteutetussa projektis-
sanne keskimääräinen ohjelmistosuunnittelijan tuottavuus riveinä 
kuukaudessa, mikä oli löydettyjen virheiden määrä ennen julkaisua 
ja kuusi kuukautta julkaisun jälkeen suhteessa toteutettuun koo-
dimassaan? Seuraa syvä hiljaisuus tai epätoivoinen pyristely pois 
tilanteesta: ”Tuollaiset mittarit eivät sovellu alkuunkaan meidän 
liiketoiminta-alueellemme ja/tai yrityksellemme.”

Miksi ohjelmistoprojektit eivät pysy aikatauluissaan?
Suurin syy ohjelmistoprojektien myöhästymiseen on se, että projek-
tin tulokset on jo ’myyty’ etukäteen eteenpäin, ennen kuin evidens-
siä todellisesta työmäärästä ja toteutusnopeudesta on olemassa. 
Pahimmillaan toteuttajat saadaan uskomaan, että sankarisuori-
tuksillaan he voivat pelastaa koko yrityksen – ja epäonnistumisen 
siemen on kylvetty. Kehityksen ajaminen ylikierroksille johtaa väis-
tämättä virheiden määrän kasvuun, huonoon lopputuotteeseen, 
sekä loppuun palaneeseen ja riitaisaan organisaatioon. 

Työmääräarvion virhemarginaalia on tutkittu jo kauan ja yksi 
mielenkiintoinen malli löytyy COCOMO:sta (Constructive Cost Mo-
del by Barry Boehm, kuva 2). Tässä mallissa kuvataan ohjelmisto-
projektien työmäärän, kustannusten ja aikatauluarvioiden virhe-
marginaalia projektin elinkaaren aikana.

Suurin arviointivirhe tapahtuu projektin alkuvaiheessa. On tär-
keätä huomata, että vielä vaatimusmäärittely- (Requirement spe-
cifi cation) ja suunnitteluvaiheissa (Product design specifi cation) 
arviointi sisältää epävarmuutta. Nämä marginaalit on hyvä pitää 
mielessä, kun arvioidaan projektin kestoa ja kustannuksia esimer-
kiksi liiketoimintatasoisten vaatimusten pohjalta.

Empiirisen tiedon hyödyntäminen
Projektien onnistumisen varmistamiseksi täytyy pystyttää mittarei-
ta, joista saadaan mahdollisimman varhaisia indikaatioita edistyk-
sestä. 

Keskeisin mittari on arvontuottonopeus (kuva 3. Value Up! Velo-
city). Tämä mittari kertoo, millä nopeudella projekti etenee ja mikä 
on viimeisin ennuste valmistumisajankohdasta. Y-akselilla voi olla 
piirteiden (Features) sijaan liiketoiminta-käyttötapaukset tai jos 
projektissa käytetään formaalimpaa prosessia, myös ohjelmisto-
vaatimukset. Oleellista on, että mahdollisen laajuuden liukuman 
(Scope creep) ja tiimien toteutusnopeuden (Velocity) vaikutus 
arvioituun valmistumisaikaan (Estimated fi nish) saadaan näkyviin 
x-akselille. 

Jos valmistumisaikaennuste ei miellytä ja tiimien nopeus on op-
timaalinen tai ainakin lähellä aiempaa suorituskykyä, on liiketoi-
mintajohdon – toteutuksen syyllistämisen sijaan – harkittava joko 
laajuuden leikkaamista tai toimituskyvyn kasvattamista.

Tiimien nopeutta voi mitata arvontuottonopeuden lisäksi yk-
sinkertaisimmin mittaamalla kehittäjän kuukaudessa tuottamaa 
koodimäärää. Jos yrityksen omaa vertailulukua ei ole käytettävis-
sä, vertailulukuna voi käyttää Suomessa 800 riviä/kehittäjä/kk. Jos 
tästä jäädään selvästi, esimerkiksi 600:aan tai jopa 400:aan riviin, 
on analyysin paikka. Perinteinen kysymyssarja (MIKSI, Miksi, miksi,...) 
johtaa juurisyyn luokse, on se sitten huonolaatuiset vaatimukset tai 
huonosti organisoitu toteutus/testaus.

Muita tärkeitä mittareita ovat: 
- Ketterässä mallissa toteutuserän etenemiskaavio (Sprint 

Burndown, kuva 4), jossa toteutuserän tehtävät ovat y-akse-
lilla ja toteutuserälle päätetty aika (Time box) x-akselilla. Heti 
kun toteutumakäyrä irtoaa optimista, on syytä ryhtyä korjaa-
viin toimenpiteisiin (Control action).

- GAP-analyysi, eli uusien ja suljettujen virheiden trendit ajan 
funktiona sekä näiden erotuskäyrä eli GAP (kuva 5). Kun jul-
kaisupäivä lähestyy on GAP’in syytä pienentyä – eikä suin-
kaan kasvaa lisääntyneen testausaktiviteetin myötä.

- Työnkulkujen läpimenoajat prioriteettien mukaan (taulukko 1) 
– fokusoiko toteutus oikein? Jos korkean prioriteetin tehtävät 
’seisovat’, on syytä toimenpiteisiin.

Miten mitata laadunvarmistuksen tehokkuutta?
Laadunvarmistus jakautuu kahteen pääosaan:
1. Vaatimustenmukaisuus = tuotteen laatu; eli tehdäänkö oikeata 

hanketta/tuotetta/palvelua = tilaajan arvolupauksen toteutu-
misen varmistaminen.
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Taulukko 2. PSE/PCE matriisi

Taulukko 1. Työnkulkujen läpimenoajat prioriteeteittäin

Kuva 4. Toteutuserän etenemiskaavio ketterässä mallissa.

2. Prosessinmukaisuus = projektin laatu; eli tehdäänkö hanketta/
tuotetta/palvelua oikein = toimintatavat, mittaukset, ohjaukset 
ja raportointi. 
Erinomainen mittari laadunvarmistuksen tehokkuuden mittaa-

miseen on PSE/PCE matriisi (taulukko 2). Tässä taulukossa riveil-
lä on vaiheet, joissa virhe on aiheutettu ja sarakkeissa on vaiheet, 
joissa virheet on löydetty. Taulukosta saadaan seuraavat tulokset:

- Vertaamalla, milloin virhe on aiheutettu vs. milloin löydet-
ty, saadaan tieto, mihin prosessin kehitystoimenpiteet tulee 
kohdistaa.

- Montako prosenttia kaikista virheistä saatiin kiinni kussakin 
vaiheessa (=Phase Screening Effi  ciency, PSE)?

- Montako prosenttia kussakin vaiheessa aiheutetuista virheis-
tä saatiin kiinni samassa vaiheessa (=Phase Containment Effi  -
ciency, PCE)?

Tämän mittarin käyttöönotto edellyttää asianmukaista virhei-
denhallintatyökalua ja –prosessia eli tiettyä organisaation kyp-
syyttä.

Laadunvarmistuksen olisi hyvä seurata lisäksi koodimassan, eri 
testitasojen ja virhetrendien kehittymistä ajan myöten.

Eroon riskipohjaisesta projektinhallinnasta
Riskipohjaisella projektinhallinnalla pyritään tukkimaan todennä-
köisimmät virhepolut – ja niitähän ohjelmistoprojekteissa riittää. 
Tämän seurauksena projektia johdetaan negatiivisen ajattelun 
kautta ja tahattomasti viedään tilaa onnistumiselta. Riskien sijaan 
olisi syytä siirtyä käyttämään mahdollisuuksien ja epävarmuuksien 
hallintaa, aktiivisesti onnistumisen mahdollisuuksia hakien, epävar-
muuksien tunnistamista ja taklaamista unohtamatta.

Kuva 5. Gap-analyysi kuvaa uusien ja suljettujen virheiden trendit ajan funktiona sekä näiden erotuskäyrän.

Esimerkiksi laajassa projektissa voisi olla mahdollisuus jakaa pro-
jekti voimaakkaasti ’rajapinnoittaen’ erikseen hyötykäyttöön otet-
taviksi osakokonaisuuksiksi – ’mammutin selätys’-yritysten sijaan. 

Toinen esimerkki mahdollisuudesta voisi olla ketterien käytäntö-
jen ulottaminen toteutuksesta projektisalkun- ja/tai tuotteenhal-
lintaan kokonaistehokkuuden nostamiseksi.

Positiivisen ajattelun tukeminen motivoi ja kannustaa projekti-
henkilöstöä paremmin kuin pelkkä riskien analysointi.

Voisiko laatuälyn hyväksikäyttö olla tie Suomen tietotekniikka-
kehityksen kilpailukyvyn parantamiseen? Laatuälyllä tässä yhte-
ydessä tarkoitetaan mittaustiedoista johdettua tulkintaa, jonka 
avulla pyritään maksimoimaan onnistumisen ja minimoimaan epä-
onnistumisen mahdollisuuksia. Samalla koko ekosysteemin kyvyk-
kyys ja kypsyys kehittyvät myönteisesti ja luodaan jatkuvan paran-
tamisen kulttuuri.
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Puhekielessä arvolla tarkoitetaan 
yleensä mitattavaa rahallista ar-
voa tai jotain ”mittaamattoman 

arvokasta”, jonka rahallista arvoa ei ole 
mahdollista tai soveliasta mitata. Tällaisia 
mittaamattoman arvokkaita asioita ovat 
esimerkiksi terveys ja vapaus. 

Tekemiselle saadaan paras mahdollinen fo-
kus ja tiukan rajauksen puitteissa on mah-
dollista soveltaa selkeitä ja järjestelmällisiä 
johtamismenetelmiä. 

Rajauksista piittaamatta oikukas paha 
maailma muuttaa jatkuvasti projektin tu-
losten hyödyntämisolosuhteita. Projekti-
toiminnassa on toki jämäkät muutoksen- 
ja riskinhallintamenetelmät, mutta niiden 
päätarkoitus on nimenomaan suojata pro-
jektia muutoksilta ja riskeiltä. Ketterät pro-
jektimallit, joissa muutos on periaatteessa 
tervetullut, ovat luoneet ”tuoteomistaja” 
–nimisen olennon, joka omalla persoonal-
laan edustaa koko pahaa maailmaa.

Tietojärjestelmäprojekti ja arvo
IT-projektit ovat hyvä esimerkki arvon-
tuottamisen vaikeudesta. IT-investointeja 
tehdään vähäisemmällä ymmärryksellä, 
harkinnalla ja valmistelulla kuin vaikkapa 
tehdasinvestointeja. Niiden toimintaym-
päristö on usein muutosaltis ja investoinnin 
elinikä lyhyehkö. 

On täydellisesti onnistuneita projekti-
päälliköitä, jotka ovat tuottaneet täysin 
suunnitelman mukaisella projektilla täysin 
vaatimustenmukaisen järjestelmän, jota 
kukaan ei halua käyttää. 

On onnellisia asiakaspalveluhenkilöitä, 
joiden työt hoituvat uuden tietojärjestel-
män ansiosta upeasti ja heidän tuottavuu-
tensakin kasvaa, mutta heidän asiakkaansa 
kärsivät, koska uusi järjestelmä muutti kaik-
ki asiakaspalvelun tutut toimintatavat.

On tietohallinto-organisaatioita, joiden 
palvelunlaatumittarit näyttävät uudelle tie-
tojärjestelmälle pelkkää vihreää: ongelmia 
ei ole, koska käyttäjiäkään ei ole. 

Arvo on yksi ihmiselämän ja liike-elämän vaikeista sanoista. Sen merkitys tuntuu itses-
tään selvältä, kunnes sitä pysähtyy hetkeksi pohtimaan. Vähintään yhtä vaikea sana on 
laatu. Työssämme IT-projektien ja -palveluiden laadunvarmistuksessa saamme usein 
pohtia näiden sanojen suhdetta toisiinsa.

Miten arvoa luodaan 
projektiliiketoiminnalla

Esko Hannula
Qentinel Oy
toimitusjohtaja

Puhekieleen on vakiintunut myös käsi-
te hinta/laatusuhde. Se viittaa sumeasti 
arvoon. On helppo yhtyä ajatukseen, että 
hyvällä laadulla on rahallinen arvo. Laadus-
ta puhutaan kuitenkin erityisesti silloin, kun 
rahasta ei voi järkevästi puhua.

Kalliimman tuotteen ostaminen halvem-
man sijaan perustellaan laadulla. Toimiva 
vanhustenhuolto ja sairaanhoito ovat si-
vistyneen yhteiskunnan itseisarvoja, mutta 
niiden kustannuksista puhuminen on tabu. 
Tabu kierretään keskustelemalla niiden 
laadusta. Vankeinhoidon kustannuksista 
ja laadusta sen sijaan saa puhua ääneen, 
mutta keskustelu sen arvosta tuntuu ole-
van tabu.

Projektitoiminnassa arvosta johtuu mie-
leen ”Earned Value” –laskenta. PMBOK ku-
vailee ”Earned Value” –tekniikan käsitteet 
näin: ”Planned Value” on suunnitellun työn 
budjetoitu kustannus, ”Earned Value” on 
todellisuudessa valmistuneen työn budje-
toitu kustannus ja ”Actual Cost” on tehdyn 

työn kokonaiskustannus. ”Earned Value” 
–laskenta perustuu sille nurinkurisen 

tuntuiselle ajatukselle, että arvo on 
kustannus. 

Rajaus - projektin 
siunaus ja kirous
Projektimainen toiminta on 

syntynyt tarpeesta varmis-
taa arvon syntyminen ainut-
kertaisessa suorituksessa. 
Projektin vahvuus on raja-
uksessa: tekeminen, orga-
nisaatio ja sen voimavarat 
keskitetään toteuttamaan 
yhtä rajattua tavoitetta. 

Projektipäivät
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A = B – C – D. Siinä B on projektin tulos-
ten koko olemassaoloaikanaan tilaajalleen 
tuottamien taloudellisten hyötyjen arvo. C 
on kustannus, jonka projektin tekeminen 
on projektin toimittajalle aiheuttanut. D on 
kaikki muut projektista ja sen tulosten käyt-
tämisestä aiheutuneet kustannukset paitsi 
projektin hankintahinta. 

Kaavan voi ilmaista yksinkertaisemmin-
kin: projektin arvo on sen tilaajalleen ja 
toimittajalleen yhteensä tuottaman talo-
udellisen tuloksen suuruinen. Kaavassa ei 
ole lainkaan mukana projektin hintaa. Hinta 
kertoo vain sen, miten tuotettu – tai tuhot-
tu – arvo jakautuu tilaajan ja toimittajan 
kesken. Kestävää arvoa voi syntyä vain, jos 
projektin toimittaja ja tilaaja ovat vilpittö-
mästi ”samassa veneessä” ja syntyvä arvo 
jakautuu heidän välillään reilusti.

Kuva 2 esittää erään melko tyypillisen 
projektin arvonkehitystä. Käsitys projektin 
tilaajalleen tuottamasta hyödystä on pro-
jektin alussa korkeampi kuin sen lopussa ja 
matalimmillaan se on juuri käyttöönoton 
jälkeen, kun ongelmat räjähtävät silmil-
le. Vastaavasti käsitys kustannuksista on 
yleensä alimmillaan projektin alkaessa. 
Tässä esimerkissä arvo laskee ajan kulues-
sa peräti neljännekseen huipustaan, mutta 
säilyy selvästi positiivisena.

Kaava, vaikka onkin pelkkää teoriaa, on 
mainio väline konkretisoimaan arvontuot-
tamista koskevaa keskustelua ja helpot-
tamaan arvoon vaikuttavien päätösten 
arviointia. Koska kaava perustuu klassiseen 
”business case” –ajatteluun, se on myös 
liikkeenjohdolle selitettävissä.

Arvontuottamisen pääkysymykset ovat: 
1. mitkä tulevat olemaan, parhaan käy-

tettävissä olevan tiedon valossa, B:n, 
C:n ja D:n arvot;

2. miten kukin projektia koskeva päätös 
vaikuttaa B:n, C:n ja D:n arvoihin; 

3. mitä asioita projektissa mittaamalla 
saamme yhä tarkempaa tietoa B:n, 
C:n ja D:n arvoista.

Tietojärjestelmien monimutkaistuminen, 
verkottuminen ja niiden toimintaympäristön 
nopeat muutokset ovat johtaneet siihen, että 
on yhä vaikeampi tehdä menestyksekästä 
IT-projektia vain hyvän rajauksen ja huolel-
lisen määrittelyn varassa. Suurin haaste on 
kuitenkin muutos suhtautumisessa projekti-
toimintaan: on hyväksyttävä ajatus siitä, että 
projektin arvo syntyy suurimmaksi osaksi 
projektin ulkopuolella ja ajallisesti sen jälkeen.Kuva 1. Laatu tarkoittaa kykyä tuottaa arvoa.

Kuva 2. Käsitys projektin tuottamasta arvosta täsmentyy niin kauan 
kuin projektin tulos on tuotantokäytössä.

Laatu ilmestyy, kun arvo katoaa
Kun käy ilmi, että arvoa ei syntynytkään, 
aletaan puhua - laadusta. Laatu havaitaan 
yleensä silloin, kun se on poissa.

Keskusteluun arvosta ja laadusta tulee 
tolkkua, kun ajattelemme, että laatu tar-
koittaa kykyä tuottaa liiketaloudellista ar-
voa. Valtaosa projektin tuottamasta arvos-
ta on sitä hyötyä, jonka projektin tulokset 
tuottavat tilaajalleen. Arvoa syntyy siis sitä 
mukaa, kun projektin tuloksia käytetään. 
Tuotettua arvoa voi mitata vasta sitten, kun 
projekti on ohi. Silloin projekti ei kuitenkaan 
enää voi vaikuttaa arvoon. 

Laadun ja arvon yhteys projektissa
Jos laatu tarkoittaa kykyä tuottaa arvoa, 
projektityön laadun luulisi ennustavan 
syntyvää arvoa. Yleisesti ajatellaan, että 
laadun tekemisen keino projektissa on pro-
sessi ja laadun mittayksikkö on tuotosten 
virheiden ja prosessipoikkeamien määrä. 
Projektin laadun ja sen tuottaman arvon 
välinen yhteys vaikuttaa huolestuttavan 
etäiseltä. 

Projektin laadun ja tuotetun arvon välillä 
on kuitenkin selvä syy-seurausketju (kuva 1). 

Tietojärjestelmän liiketaloudellinen arvo 
tarkoittaa sitä, että järjestelmä mahdol-
listaa jonkin liiketaloudellisen tavoitteen 
toteutumisen. Liiketaloudellisia tavoitteita 
on ainoastaan neljää tyyppiä: kasvava lii-
kevaihto, kasvava kate, paraneva pääoman 
tuotto ja riskitason aleneminen. 

Tietojärjestelmä vaikuttaa liiketaloudelli-
sen tavoitteen toteutumiseen muuttamalla 
tai parantamalla järjestelmää hyödyntävän 
arvoketjun toimintaa. Yritys voi esimerkiksi 
kasvattaa liikevaihtoaan tarjoamalla pal-
veluitaan itsepalveluna verkossa. Arvoa 
syntyy, kun jokin aiemmin mahdoton asia 
onnistuu tai jokin aiemminkin mahdollinen 
asia onnistuu tehokkaammin tai varmem-
min. Käytämme tästä nimitystä hyödylli-
syyslaatu.

Tietojärjestelmät tuottavat harvoin ar-
voa kokonaan ilman ihmistä. Arvoa ei synny, 
jos arvontuottamiseen osallistuva ihminen 
ei voi tai halua arvoa synnyttää. Jos käyttä-
jät syystä tai toisesta hyljeksivät verkkoit-
sepalvelun mahdollistavaa käyttöliittymää, 
liikevaihto ei kasvakaan. Jos itsepalvelu 
verkossa on yrityksen asiakaspalveluhenki-
löstön mielestä uhka heidän työpaikoilleen, 
he löytävät keinon estää sen toteutuminen. 
Arvon syntyminen edellyttää kaikkien tar-
vittavien sidosryhmien hyväksyntää. Käy-
tämme siitä nimitystä koettu laatu.

Ominaisuuksiltaan oikeanlaista hyvin 
toteutettua tietojärjestelmää pidetään 
yleensä laadukkaana. Laadun mittari on 
määritystenmukaisuus. Käytämme mää-
ritystenmukaisuudesta nimitystä tekninen 
laatu. Laadunvarmistus pyrkii turvaamaan 
nimenomaan teknisen laadun. 

Riittävä tekninen laatu on edellytys 
sidosryhmien hyväksynnälle ja siten jär-
jestelmän kyvylle tuottaa arvoa. Eri tutki-
musten mukaan keskimäärin 30%..60% tie-
tojärjestelmävaatimuksista on puutteellisia 
tai virheellisiä. Täydellisesti tekninen laatu 
tuottaa siis keskimäärin 40%-70% arvon.

Hyvä tekninen laatu edellyttää laa-
dukkaita määrityksiä ja laadukasta to-
teutusprosessia. Projektia, joka tuottaa 
laadukkaita määrityksiä ja toteuttaa niitä 
laadukkaan prosessin mukaisesti, voi siis 
pitää laadukkaana. Projektin laadunvar-
mistus pyrkii yleensä varmistamaan, että 
projekti toimii suunnitelmansa ja yleisesti 
hyviksi uskottujen projektityökäytäntöjen 
mukaisesti. Tätä on prosessin laatu.

Projektin pitää ymmärtää 
arvontuottamisen ketju
Looginen ketju projektin laadusta sen 
tuottamaan arvoon on pitkä ja täynnä 
monimutkaisia valintoja. Jotta projekti voi 
tuottaa arvoa, sen on ymmärrettävä, miten 
arvontuottamisen ketju toimii. Koska jokai-
nen tekemisen arvoinen projekti on ainut-
laatuinen, myös arvontuottamisen ketju on 
joka projektissa jollain tavalla erilainen. 

Laadukkaasti toimivalla projektilla on 
edellytykset tuottaa teknisesti laadukas 
järjestelmä, jolla on edellytykset saavuttaa 
sidosryhmiensä hyväksyntä. Sidosryhmien-
sä hyväksymällä järjestelmällä on edelly-
tykset tuottaa haluttu liiketoimintahyöty, 
joka lopulta synnyttää arvon.

Projektin tuottama arvo on periaattees-
sa laskettavissa yksinkertaisesta kaavasta 

Koettu laatu

Hyödyllisyyslaatu

Tekninen laatu(Taloudellinen)
Arvo

Prosessin laatu

Projekti alkaa

Käsitys luotettavasta hyödystä

Käsitys projektin kustannuksista
Käsitys tuotetusta arvosta

Käsitys käytön kustannuksista
Käyttöönotto

Ar
vo

Aika
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Projektiosaamiseen panos-
taneet organisaatiot me-
nestyvät muita paremmin. 
Kaikkia projektiosaamisen 
osa-alueita kannattaa ke-
hittää tasapuolisesti. Se 
näkyy tuloksena viivan alla.

Suomen Projekti-Instituutti Oy to-
teutti kevään 2011 aikana kyse-
lytutkimuksen, jolla kartoitettiin 

suomalaisten yritysten ja julkisten organi-
saatioiden projektitoiminnan kypsyystasoa. 
Tutkimusaineiston (kuva 1.) muodostivat 
Internet-kyselyn 97 vastausta. Vastaajat 
edustivat pääosin yli 100 hengen yrityksiä 
ja julkisia organisaatioita,joilla on projek-
titoimintaa, kuten sisäisiä kehitysprojekte-
ja tai asiakastoimitusprojekteja. Kyselyyn 
vastasivat henkilöt, jotka osallistuvat pro-
jektitoimintaan jossakin roolissa, esimer-
kiksi projektipäällikkönä, projektitoiminnan 
kehittäjänä tai projektisalkunhallintaryh-
män jäsenenä. 

Tutkimus perustui Projekti-Instituutin In-
focus-arviointiviitekehykseen, jonka taus-
talla on yhtiön kehittämä projektikulttuurin 
kypsyysmalli. Yrityksen projektitoiminnan 
tasoa mitataan toimintaedellytysten, pro-
sessien ja toimintatapojen sekä osaamisen 
näkökulmista. Sen lisäksi arvioidaan myös 
projektien onnistuminen. Näin saadaan 
kattava arvio yrityksen projektitoiminnan 
nykytilasta. Sen perusteella piirretään sel-
keä tiekartta panostuksia vaativille osa-
alueille.

Kypsyystaso vaihtelee
Tutkimustulokset osoittivat, että projekti-
kulttuurin kypsyystaso vaihtelee huomat-
tavasti suomalaisissa organisaatioissa ja 
yrityksissä (kuva 2.). Kypsät projektiorga-
nisaatiot, jotka ovat panostaneet projek-
tiosaamiseen ja -johtamiseen, menestyvät 
muita organisaatioita paremmin kaikilla 
tutkimuksessa käytetyillä projektin onnistu-
misen mittareilla.  

"Jos projektit ovat olennainen 
osa yrityksen liiketoimintaa, 

mutta johto ei tiedä, mitä 
projekteja on käynnissä, mitä 

silloin johdetaan?"

Investoinnit projektitoimintaan 
näkyvät viivan alla 

 Teksti: Mirkka Lyytikäinen ja Mia Heiskanen

Mirkka Lyytikäinen toimii projektijohta-
misen konsulttina Suomen Projekti-Ins-
tituutissa. Mirkka on kehittänyt organi-
saatioiden projektitoimintaa jo 10 vuotta. 
Erityisosaamiseen kuuluu mm. organi-
saatioiden projektitoiminnan arviointi ja 
projektinjohtamismallien kehittäminen.

Mia Heiskanen on toimittaja Editor 
Helsinki Oy:ssa

Kuva: Sami Perttilä

Projektipäivät
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Kuva 1. Projektitoiminnan kypsyystason tutkimukseen osallistuneiden 
yritysten ja henkilöiden jakautuminen.

Toisaalta tutkimus myös osoitti, että 
yritys voi onnistua projekteissa koosta 
tai toimialasta riippumatta. Organisaati-
on projektitoiminnan kypsyyttä ei sanele 
yrityksen koko, toimiala tai projektityyppi, 
sillä kypsimpien organisaatioiden joukossa 
on kaikenlaisia yrityksiä ja organisaatioita. 
Mikäli projektitoiminta on oleellinen osa 
yrityksen liiketoimintaa, projektitoimintaan 
kannattaa aina panostaa. 

Kuka omistaa projektin?
Tutkimuksen mukaan parhailla kantimilla 
ovat projektijohtamisen prosessit ja toi-
mintatavat, mutta parannettavaakin on. 
Yllättävää oli se, että vastaajaorganisaa-
tioista 42 prosentilla ei aina ole nimettyä 
projektin omistajaa. Tästä voidaankin vetää 
karkea johtopäätös, että organisaatioissa 
polkaistaan käyntiin projekteja melko ke-
vyin eväin. 

Jos projektille ei ole omistajaa, kuka 
määrittää projektille tavoitteet ja seuraa 
tavoitteiden toteutumista? Myös tässä 42 
prosenttia vastanneista kertoi, että yrityk-
sen johto ei tiedä, mitä projekteja yritykses-
sä on käynnissä. Jos projektit ovat olennai-
nen osa yrityksen liiketoimintaa, eikö johto 
tiedä mitä projekteja on käynnissä, mitä 
silloin johdetaan?

Projektipäällikön vaativa hattu
Projektin epäonnistuessa syytökset koh-
distuvat useimmiten projektipäällikköön. 
Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, 
että yleisimpiä projektien epäonnistumi-
sen syitä ovatkin riittämättömät resurssit ja 
epäselvät tavoitteet (kuva 3). Palataan siis 
lähtöruutuun: Mikäli projektilla ei ole omis-
tajaa, joka haluaa projektin, määrittää sille 
tavoitteet ja valvoo sen tuottamia tuloksia, 
projektipäälliköllä on haastava pesti. Hänen 
tehtävänsähän on huolehtia, että projektil-
le asetetut tavoitteet konkretisoituvat liike-
toiminnallisiksi hyödyiksi. 

Tutkimus myös osoitti, että yli puolessa 
vastaajaorganisaatioista ei yleensä kiinni-
tetä huomiota projektijohtamisen osaami-
seen projektipäällikköä valittaessa. Usein 
projektia johtamaan valitaan tietyn osa-
alueen paras asiantuntija. Syväosaaja kuu-
luu ehdottomasti projektiryhmään, mutta 
hän ei välttämättä ole paras henkilö vetä-
mään projektia. 

Kaikki edellä mainitut löydökset tu-
kevat projektikulttuurin kypsyysmallin 
periaatetta. Sen mukaan tuloksellinen 
projektitoiminta edellyttää, että kaikkia 
projektikulttuurin osa-alueita kehitetään 
tasapainoisena kokonaisuutena. Näin toi-
mivat ne yritykset, joiden viivan alla näkyy 
paras tulos.

Kuva 2. Projektiosaamisen eri osa-alueiden kypsyystasot korreloivat keskenään. Yhdellä 
osa-alueella vahva organisaatio on vahvoilla myös kahdella muulla osa-alueella.

Kuva 3. Projektikulttuurin kypsyys on yhteydessä projektin tavoitteiden saavuttamiseen.

Kuva: Sami Perttilä

Itse tutkimusraportti on ladattavissa 
maksutta osoitteesta:

 www.projektipantteri.fi /tilaa_tutkimus.php
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Suurin osa projekteista 
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3%
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Taso 5
Optimoitu

Toiminta-
edellytykset

Prosessit ja 
toimintatavat

Osaaminen

Taso 4
Hallittu ja mitattu

Taso 3
Määritelty

Taso 2
Toistettavissa mutta intuitiivinen

Taso 1
Alustava/satunnainen

1 % 2 % 0 %

10 % 9 % 8 %

32 % 40 % 34 %

48 % 42 % 45 %

8 % 6 % 12 %
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Vallankumouksen 
toteuttaminen ketterästi

Maanantaina 10. tammikuuta 2011 kahdelta aamuyöllä www.paf.com -pelisivusto suljettiin. 
Alkoi ennennäkemättömän laaja julkaisuoperaatio: satojen tuhansien pelaajien tietojen 
ja miljoonien tapahtumien migraatio uuteen järjestelmään. Se oli jännittävä ja ahdistava 
hetki. Kattavasta testauksesta huolimatta virheiden riski oli aina olemassa. Revolution-
projektissa oli kyse vallankumouksesta.

Teksti: Toni Raehalme

Kuvat: Jyry Louhisto
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Näin laajaa julkaisua ei Pafi ssa oltu 
tehty koskaan aikaisemmin. Epä-
varmuuksien määrä oli siten suu-

ri. Mitä, jos ilmaantuukin tuntemattomia 
virheitä? Aikaa kuluu, eikä sivustoa saada 
pystyyn.

Revolution-projektissa oli kyse laatu-
velasta monessa muodossa. Vanhan jär-
jestelmän monimutkaisuuden vuoksi pien-
tenkin uusien toiminnallisuuksien julkaisu 
saattoi kestää kuukausia. Ja mikä vielä sur-
keampaa, muutokset saattoivat hajottaa 
koko sivuston. Tarvittiin vallankumous.

Kyseessä oli mittava puolentoista vuo-
den uurastuksen tulos. Koko koneisto uu-
distettiin täysin. Arkkitehtuuri korvattiin 
uudella pelialustalla, ja samalla kaikki mah-
dollinen fyysisiä laitteistoja myöten vaih-
dettiin.

Tämä projekti sisälsi noin 130 henkilön 
työpanoksen kuudesta eri toimistosta ja 15 
monikansalliselta kehitystiimiltä. Julkaisu oli 
erittäin riskialtis, sillä Rollback-mahdolli-
suutta ei käytännössä ollut.

Pafi n viiden osan projektimalli
Revolution oli ensimmäinen projekti (mää-
ritelmällä monimutkainen), joka noudatti 
Pafi ssa vuonna 2009 kehitettyä Paf Model 
for Projects (PAMP) –projektimallia1 alusta 
loppuun saakka. PAMP-mallissa projekti 
jaettiin viiteen osaan: ehdotus, suunnittelu, 
suunnitelma, toteutus ja sulkeminen.

Mallilla haluttiin saada kaikki työ läpi-
näkyväksi ja selventää prioriteetit työnte-
kijöille projektiportfolion avulla (Paf.com 
Backlog). Jokaiselle työntekijälle piti olla 
itsestään selvää, mikä oli organisaation yk-
kösprioriteetti milläkin hetkellä. Revolution 
olikin ensimmäinen projekti, jossa kaikki 15 
kehitystiimiä tekivät intensiivisesti töitä yh-
dessä.

Kehitystyössä töiden organisointiin ja 
edistymisen seurantaan käytettiin Scrum-
menetelmää. Vaatimuksia ei ”hakattu ki-
veen” kuukausia ennen toteutusta, vaan 
arvon tuotanto optimoitiin, ja muutoksiin 
sopeuduttiin jatkuvasti. Ei olisi ollut järke-
vää käyttää kohtuuttomasti aikaa johonkin 
sellaiseen, josta loppukäyttäjä ei hyötyisi.

Projektissa oli käytössä riskipohjainen 
lähestymistapa. Failure Mode and Eff ects 
Analysis (FMEA)2 tarjosi tähän erinomaiset 
eväät. Projektin riskit jaettiin systeemi- ja 
prosessiriskeihin, joista laskettiin graafi set 
kuvaajat. Lisäksi jokainen tiimi teki riskiana-
lyysejä ennen implementointia. Näin huo-
mio osattiin kohdistaa sellaisiin asioihin, 
jotka vikatilanteen sattuessa aiheuttaisivat 
suurimman vahingon.

Vertikaalisuuntainen omistajuus
Kehitystiimeille annettiin kokonaisvaltainen 
(end-to-end) vastuu tuotteista. Siten pie-
nennettiin luovutusten määrää tiimiltä toi-
selle ja minimoitiin turhia odotusaikoja. Jos 
joku toinen oli vastuussa lopputuloksesta, 
niin miksi välissä olevat näkisivät vaivaa?

Tiimit joutuivat ottamaan enemmän 
vastuuta laadusta, ja heille annettiin myös 

iso vaikutusmahdollisuus ja päätäntävalta 
omasta tuotteestaan. Ketään ulkopuolista 
ei voinut syyttää, jos ongelmia ilmeni. Yksi-
kään tiimi ei työstänyt ainoastaan taustalla 
olevia komponentteja, vaan työn tulos nä-
kyi pelisivustolla, mikä oli erittäin palkitse-
vaa. Tällä tavalla tiimejä rohkaistiin systee-
miajatteluun.

Elintärkeä automatisointi
Rutiinit automatisoitiin, ja työtunnit jätettiin 
tuottavalle työlle. Yksitoikkoisessa rutiini-
työssä virheiden määrä kasvoi sitä mukaa, 
kun keskittyminen tehtävään herpaantui. 
Kuka muutenkaan haluaisi päivästä toiseen 
tehdä samaa, puuduttavaa työtä.

Automatisointi koski etenkin testausta 
ja toistuvia tehtäviä kuten regressiotesta-
usta. Testiautomaatio ei kuitenkaan ollut 
manuaalisen testauksen korvaaja vaan lisä. 
Minimissään tämä tarkoitti automaattisia 
yksikkö-, integrointi- ja hyväksymistestejä. 
Muutosten vaikutukset piti nähdä nopeasti, 
joten tarvittiin lisäksi kevyt testiryhmä, jolla 
voitiin vikkelästi testata systeemin oleelli-
simmat toiminnallisuudet loppukäyttäjän 
näkökulmasta.

Automatisoinnin hyöty-kustannus-yllä-
pito –suhdetta mietittiin tapauskohtaisesti. 
Kuinka paljon automatisoinnilla säästet-
täisiin aikaa ja vastaavasti kuinka raskasta 
ylläpitäminen olisi. Manuaalinen työpanos 
käytettiin tutkivaan testaukseen ja sellaisiin 
asioihin, joissa ihmissilmä toi suurimman 
hyödyn.

Ympäristöjen rakentaminen ja asenta-
minen automatisoitiin. Revolutionissa ke-
hitettiin järjestelmä, joka mahdollisti koko 
pelisivuston rakentamisen tyhjästä ympä-
ristölle kuin ympäristölle ilman manuaalista 
väliintuloa. Yksi projektin tavoitteista olikin 
täysimittainen tuki jatkuvalle integraatiolle.

Automatisointi oli tehokas ajansäästäjä 
ja tukipilari, joka mahdollisti nopean kehi-
tyksen. Tämän tukiverkon ansiosta kehit-
täjät pystyivät nukkumaan yönsä huoletta.

Yhteiset kehitysympäristöt
Integraatio tuli aloittaa ajoissa, sillä integ-
raatio-ongelmat olivat arkipäivää ja tuhoi-

sia myöhäisessä vaiheessa havaittuina. Eri 
tiimien koodit integroitiin vähintään kerran 
päivässä, mikä oli mahdollista asianmu-
kaisilla kehitysympäristöillä. Kehitysym-
päristöjen ei tarvinnut olla fyysisiä, vaan 
virtualisointi antoi tähän joustavamman 
vaihtoehdon. Poikkeuksen muodosti suo-
rituskyvyn testausympäristö, jonka tuli olla 
kaikin puolin tuotantoa vastaava.

Kaikki koodi sijaitsi versionhallintajärjes-
telmässä, josta se noudettiin Build-palveli-
melle, käännettiin, pakattiin ja laitettiin kir-
jastoon. Kirjastosta puolestaan noudettiin 
valmiit paketit jokaiseen ympäristöön. Jo-
kaisella tiimillä oli käytössään oma kehitys-
ympäristönsä yksityisenä pelikenttänään, 
jossa saattoi vapaasti temmeltää häiritse-
mättä muita tiimejä.

Company Integration (CI) –ympäristö 
sisälsi kaikkien tiimien kehitysvaiheessa 
olevat toiminnot. Release Candidate (RC) 
tarkoitti nimensä mukaisesti julkaisuvalmis-
ta tavaraa. Tiimeiltä vaadittiin kriittisyyttä ja 
korkeaa standardia siitä, mitä pidettiin val-
miina. Tähän ympäristöön ei koskaan lai-
tettu puolivalmiita toiminnallisuuksia, vaan 
kaikki oli etukäteen verifi oitu.

RC oli kaikille työntekijöille avoin. Kaikki 
näkivät tästä ympäristöstä sisällön tule-
vaan julkaisuun. Oli helppoa antaa palau-
tetta, kun jokaisella oli mahdollisuus rau-
hassa kokeilla sisältöä omalta koneeltaan. 
Manuaalisia muutoksia RC:hen ei tehty, 
vaan kaikki hoidettiin automaattisesti jul-
kaisupaketin kautta. Sillä varmistettiin en-
sinnäkin, että viimeisin sisältö todella oli 
julkaisupaketissa (päätyi tuotantoon au-
tomaattisesti). Toiseksi varmistettiin, että 
yksikään tiimi ei tehnyt huolimattomia kor-
jauksia, vaan kaikki oli toistettavissa.

Julkaisupaketin avulla myös tiimien omiin 
ympäristöihin saatiin päivittäin viimeisim-
mät, toimivat versiot muilta tiimeiltä, joten 
ongelmat havaittiin varhaisessa vaiheessa.

Edistymisen seuranta
Ansaittu arvo kasvoi ainoastaan valmiis-
ta, laadukkaista toiminnallisuuksista. Vain 
RC–ympäristön sisältö laskettiin valmiiksi. 
Projektin kannalta ei ollut merkitystä, jos 

Proposal 
Demo

Planning 
Demo

Design 
Demo

Closing 
Demo

Proposal
Project Proposal
Project Charter
Epic statement

Planning
Who?
Why?
What?
When?

Design
Estimation
Roadmap
Dependencies
Mock up

Execution
Development
Integration
Testing
Release

Closing
Retrospective

Final report in 
0 to 6 months

WHAT WHAT WHAT 
HOW

HOW

10 time units

Time to Market

20 time units

Production & Maintenance

70 time units

Chosen Process
e.g. Agile Framework, Business Case, Construction 

process, Summer vacation project



Kuva 2. Ympäristöt ja kirjasto sekä koodin matka kehittäjän koneelta versionhallintaan, 
sieltä Build-palvelimelle ja lopulta tuotantoon

jokin toiminnallisuus oli valmis kehittäjän 
koneella. Se oli vasta puoliksi tehty, koska 
edessä oli vielä integraatio. Myöhäiseen 
vaiheeseen jätettynä eri tiimien koodien 
yhdistäminen oli painajaismaista.

Meidän Scrumissamme ei ollut sellaista 
käsitettä kuin 99 %:n valmis. ”Done” tar-
koitti minimissään tiimin testaamaa sekä 
Product Ownerin (tuotteen omistajan) ja 
sidosryhmien hyväksymää tuotetta.

Lyhyet syklit ja jatkuva 
johdonmukainen kehitys
Company Sprint (yhteinen sprint) oli kuu-
kauden mittainen sykli, jonka tavoitteena 
oli julkaista kuukauden aikana valmistuneet 
toiminnallisuudet kaikilta tiimeiltä. Se piti si-
sällään kahden tiimisprintin lisäksi yhteisen 
suunnittelun, demon, julkaisun ja retros-
pektiivin. Feature Freeze (sisällön jäädytys) 
oli ensimmäinen laatuportti, jolloin kaikkien 
toiminnallisuuksien täytyi olla RC:ssä. Tässä 
vaiheessa oli jo selvää, toteutuuko julkaisu 
vaiko ei. Mikäli ongelmia tästä huolimat-
ta vielä ilmeni, armonaikaa oli Company 
Demoon (julkaisudemoon) saakka. Koska 
Revolutionissa oli käytössä Big bang –me-
netelmä, syklit viimeistä lukuun ottamatta 
päättyivät tuotantojulkaisun sijaan harjoi-
tusjulkaisuun.

Tiimisprintit pitivät sisällään suunnitte-
lun, toteutuksen, demon ja retrospektiivin. 
Demo oli julkinen, puolen tunnin mittainen 
tilaisuus, jossa esiteltiin tuotantovalmiit 
toiminnallisuudet. Demo oli deadline, josta 
ei liuttu.

Huonoimmassa tapauksessa mitään ei 
saatu täysin valmiiksi, mutta demo pidettiin 
silti. Tiimi yhdessä ScrumMasterin kanssa 
kertoi Product Ownerille ja sidosryhmille, 
miksi tavoitetta ei saavutettu. Tilaisuut-
ta ei ollut tarkoitettu loanheittoon, vaan 
päinvastoin se antoi tilaisuuden tuoda esiin 
ongelmat. Yhdessä mietittiin, miksi aikatau-
lussa ei pysytty. Samalla tiimi saatiin otta-
maan vastuu teoistaan.

Viimeisessä Company Demossa esitel-
tiin ytimekkäästi Revolutionin sisältö koko 
organisaatiolle. Quality Assurance (laa-
tuosasto) antoi laatukuvauksen ja oman 
suosituksensa julkaisulle (GO tai NO-GO). 
Päätöksen julkaisusta teki kuitenkin Chief 
Product Owner (pääomistaja).

Julkaisusta päätettäessä täytyi verra-
ta riskejä mahdollisuuksiin. Oliko olemassa 
riski, että uusi sisältö aiheuttaisi ongelmia 
sivustolla? Menetettäisiinkö markkinoilla 
jokin mahdollisuus, jos sisältöä ei julkaistaisi 
ajallaan? Jos päätös olisi ollut NO-GO, uut-
ta Company Sprintiä tai kehitystyötä ei olisi 

aloitettu ennen kuin sisältö olisi ollut julkai-
sukelpoista.

Keskittyminen kokonaisuuteen
Oma kehitystiimini teki oman osuutensa li-
säksi töitä neljälle muullekin tiimille ja toimi 
puskurina koko projektille. Lisäksi kaksi tii-
mijäsentä lähti vapaaehtoisesti kahteen eri 
tiimiin kesken projektin. Hyvän tiimin tun-
nusmerkki olikin, että tiimi pyrki auttamaan 
muita, keskittyi kokonaiskuvaan ja ymmärsi 
elämää oman huoneen ulkopuolella. Ei riit-
tänyt, että omat työt hoituivat loistavasti, 
jos samaan aikaan muut kituivat.

Hitaimmin edistyvä tiimi määritti tah-
din, ja siten ongelmakohdissa isoimmat 
työmäärät täytyi jakaa. Tämän johdosta 
huomattiinkin, kuinka tärkeää oli jättää 
pelivaraa ja vapaita resursseja sekä miten 
valtavan määrän töitä yksi senioritiimi sai 
tehtyä, kun siihen vain annettiin puitteet ja 
mahdollisuus.

Entä, kun projekti ei innosta?
Ei voida olettaa, että työntekijät omis-
tautuisivat projektille kuin projektille. On 
tärkeää jatkuvasti tuoda esiin hyöty, joka 
projektin avulla saavutetaan ja antaa ihmi-
sille oikeus kyseenalaistamiseen. Jokaisella 
meistä on oma henkilökohtainen motiivim-
me työnteolle, ja se on muutakin kuin yksin-
omaan palkka.

Puolitoista vuotta oli pitkä aika työstää 
samaa projektia. Koska Revolutionin ta-
voitteena oli melkein 1:1 kopio nykyisestä 
pelisivustosta (kaikki muutokset tapahtui-
vat koneistossa pinnan alla), innovaatiolle 
ei juurikaan ollut tilaa. Motivaatio ja sitou-
tuminen olivat todella haaste.

Vapaamuotoiset, jatkuvat keskustelut 
tiimien kanssa olivat oleellisia. Kritiikkiä ja 
negatiivisia tai tuomitsevia kommentteja 
ei jätetty huomioimatta, vaan pikemminkin 
kannustettiin jokaista antamaan kehittävää 
palautetta. Kaikkea palautetta kuunneltiin, 
mutta ehdotuksia ei välttämättä toteutet-
tu. Jokaiselle työntekijälle annettiin vaiku-
tusmahdollisuus.

Toiminta monikulttuurillisessa 
yhteisössä
Toisinaan oli vaikeaa ymmärtää eri kult-
tuurien käyttäytymistä. Kun kielenä oli 
englanti, joka ei ollut monenkaan äidinkieli, 
kommunikointi ja toisten ymmärtäminen oli 
vaativaa. Toisinaan jopa aksenttien ym-
märtäminen vaati panostusta. Pafi n henki-
löstö koostui 20 eri kulttuurista, mikä antoi 
puitteet melkoiseen sekametelisoppaan. 
Vitsi yhdessä kulttuurissa saatettiin tulkita 
loukkaukseksi toisessa. Täten yleistystä ja 
stereotypioita oli vältettävä sekä termino-
logia standardisoitava. Kommunikoinnin 
täytyi olla ytimekästä, johdonmukaista ja 
jatkuvaa. Tarvittiin paljon hyväksyntää, em-
patiaa ja avomielisyyttä toisia kohtaan.

Oletusarvoisesti jokaiseen työntekijään 
luotettiin ja työympäristössä vallitsi kes-
kinäinen kunnioitus. Kenenkään ei tarvin-
nut todistaa luotettavuuttaan. Oli tärkeää 

Kuva 3. Build-palvelin vie sisällön eri ympäristöihin automaattisesti. Julkaisupaketissa 
määritellään tuotantovalmis sisältö. Edellistä julkaisua ylläpidetään Reference 

RC -ympäristössä. Suoraan tuotantoon tehdyt Low risk -muutokset 
viedään takaisin kehitysympäristöihin.
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saada ihmiset rentoutumaan, avautumaan 
ja luottamaan toisiinsa. Oli helpompaa olla 
tehokas, kun kyettiin pitämään hauskaa 
yhdessä ja ihmiset uskalsivat avoimesti il-
maista mielipiteensä, muutenkin kuin vain 
sähköpostitse. Parhaimmat ideat saattoi-
vat syntyä erimielisyyksistä, minkä vuoksi 
tarvittiin myös rohkeutta kyseenalaistaa 
muiden näkemyksiä.

Enemmän läpinäkyvyyttä mutta 
miten?
Koko projekti pidettiin mahdollisimman lä-
pinäkyvänä. Dokumentaatio oli saatavilla 
organisaation sisäisessä verkossa. Yleisiä 
infosessioita pidettiin tarpeen mukaan, ja 
suurin osa palavereista oli avoimia kaikille. 
Uutiskirje projektin statuksesta lähetettiin 
organisaatiolle joka kolmas viikko ja laatu-
raportti viikoittain.

Viestinnästä huolimatta väärinymmär-
ryksiä syntyi, ja osa tiimeistä alkoikin toimia 
esteenä. Tällaisissa tapauksissa kritiikki oli 
kohdattava rohkeasti. Projektin hyödyt se-
litettiin uudelleen ja osoitettiin tiimeille, että 
heitä kyllä kuunneltiin.

Päivittäinen synkronointi hoidettiin Sc-
rum of Scrumsilla, joka oli enintään vartin 
”palaveri”, jossa varmistettiin, että kaikki 
tiimit olivat aikataulussa. Samalla ratkaistiin 
esteet. Scrum of Scrums olikin erinomai-
nen työkalu ongelmien esille tuomiseen ja 
samalla tilaisuus muulle organisaatiolle tar-
kastaa tuotekehityksen tilanne. Paikalla oli 
edustaja jokaisesta tiimistä, ja lisäksi mu-
kana olivat myös ei-kehitystiimit, kuten jär-
jestelmien ylläpitäjät, myynti ja asiakastuki.

Jokaisessa toimistossa oli videoneuvot-
telujärjestelmä. Puhelinneuvottelut unoh-
dettiin, koska oli tärkeää nähdä keskustelu-
kumppanit edes virtuaalisesti.

Tilaa-antava johtaminen
Satojen henkilöiden IT-projektissa on 
tärkeää delegoida proaktiivisuutta. Olisi 
katastrofaalista, jos kaikki tekisivät aino-
astaan mitä käsketään, kirjaimellisesti, työ-
tehtävää sen kummemmin ajattelematta.

Jokainen Product Owner kertoi tiimilleen 
tavoitteet, mutta ei sitä, miten ko. tavoit-
teet saavutetaan. Tiimit itse päättivät, mi-
ten työnsä hoitivat, kunhan noudattivat so-

vittuja käytäntöjä, kuten koodistandardeja, 
kehitysympäristöjen käyttöä ja yhteistä 
Done-määritelmää. Johtajien tehtävänä oli 
innostaa ja motivoida, luoda puitteet (työ-
kalut) työntekoon ja antaa jokaisen tehdä 
työnsä rauhassa.

Kuka tahansa voi istua johtajan pallilla, 
kun asiat sujuvat hyvin. Todellinen johtajuus 
mitataan kriisi- ja ongelmatilanteissa. Kuin-
ka kypsästi ongelmiin suhtaudutaan? Mi-
ten luovia ratkaisuja keksitään? Valvonnan 
sijaan johtajat voivat käyttää energiansa 
työilmapiirin kehittämiseen, esteiden pois-
tamiseen ja bisnesarvon optimoimiseen.

Mitä jäi käteen?
Paf.com -sivusto avattiin pelaajille tiistai-
päivänä 11. tammikuuta klo 13:35, runsas 
puolitoista tuntia aikataulusta myöhässä. 
Tietokanta näytti hetken aikaa huoles-
tuttavalta migraation viedessä odotettua 
kauemmin. Vakavia laatuongelmia löytyi 
kahdesta pelialueesta, jotka suljettiin ja 
korjattiin seuraavana päivänä. Tuotantoon 
päätyi 127 (vähäpätöistä) bugia, joista 66 
oli peräisin suoraan vanhan tuotantojärjes-
telmän koodista.

Tämä oli kuitenkin varsin pientä, kun 
nähtiin, kuinka vakaasti uusi sivusto suo-
riutui neitsytviikostaan ja seuraavasta puo-
lesta vuodesta. Oli milteipä häkellyttävää, 
miten vähillä ongelmilla julkaisusta selvit-
tiin. Kyseessä ei ollut ainoastaan onnistu-
nut projekti, vaan myös onnistunein Pafi n 
julkaisu kautta aikojen.

Julkaisun jälkeen järjestettiin laajamit-
taiset projektiretrospektiivit, ja jokaiselle 
osallistujalle annettiin tilaisuus antaa pa-

Kuva 4. Company Sprint on kuukauden mittainen jakso, joka koostuu 
kahdesta tiimisprintistä

Kuva 5. Vasemmalla olevasta Burndown-kuvaajasta nähdään, miten paljon työtä on jäljellä (laskettuna suhteellisilla story pointeilla) ja 
vastaavasti oikealla olevasta Burnupista nähdään, kuinka paljon uutta työtä tulee lisää

lautetta. Äänestyksellä valitut neljä tär-
keintä asiaa olivat: välttää vastaavat Big 
bang -mammuttijulkaisut, ottaa tekniset 
asiantuntijat mukaan päätösten tekoon 
alusta lähtien, jatkaa testiautomaation ke-
hittämistä ja tehdä uskaliaita päätöksiä (si-
sällönhallintajärjestelmä vaihdettiin kesken 
projektin).

Revolution oli opettavainen projekti kai-
kille osallistujille. Se kasvatti organisaation 
kypsyysastetta merkittävästi.

Toni Raehalme
B.Sc., Certifi ed Project 
Manager (IPMA-C), 
Certifi ed Scrum 
Professional 
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Suomessa kehitetyt

Johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimin-
taympäristössä on kehitetty kotimaisin tutkijavoimin tehokkaita 
menetelmiä. Niiden avulla asiantuntijat ja yritykset voivat löytää 

ratkaisuja, joihin perinteiset toimintatavat ja mallit ovat riittämättömät. Tykes -menetelmät ovat 
kaikkien saatavilla vaikka saman tien. Elinkeinoelämä käy läpi rakennemuutosta, jolla on vaiku-
tuksia mm. työn tekemisen muotoihin. Talouden toimintamalleis-
sa yhteistuotannollisuus tulee lisääntymään ja tulevaisuuden me-
nestyjät ovatkin tämän päivän verkostoituneita toisinajattelijoita.

sähköiset työkalut osaksi 
liiketoiminnan kehittämistä
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Teksti: Katja Vesander ja Ulla Kuusimäki

Jatkuva muutos ja uudenlaiset ekosys-
teemit tuovat mukanaan haasteita 
johtamiselle. Hajautetun asiantunti-

jaosaamisen eteenpäin luotsaaminen on 
kasvavassa määrin virtuaalijohtamista. 
Kannustavina esimerkkeinä ovat Piilaak-
son mikro - ja makroverkostot, joissa ko-
rostuu avoimuus, luottamus, jakaminen ja 
riskin sieto. Yhdessä toimiminen ja ideoiden 
kierrättäminen on osa arkipäivää. Johta-
miskulttuurin murrokseen tuo oman värin-
sä usean samanaikaisen johtamislogiikan 
hallitseminen ja yhtäaikaisen pysyvyyden ja 
muutoksen hyödyntäminen.

Eri tutkimuslaitosten asiantuntemuksen 
avulla ja tiiviissä yhteistyössä pk-yritysten 
kanssa Suomessa kehitetyt työkalut voi-
vat tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksille 
ja yhteisöille. Projektityöhön hyvin sopivia 
työkaluja on kehitetty kotimaisin varoin, 
osana Tekesin Työelämän Tykes- kehittä-
misohjelmaa. Niiden avulla voidaan kehit-
tää esimerkiksi kasvavien ja kansainvälisty-
vien yritysten liiketoimintaa.

VERKA verkostojen viritykseen
VerKa-menetelmien avulla yritys voi ana-
lysoida oman asemansa verkostoissaan ja 
kartoittaa niiden tuottaman lisäarvon toi-
minnalleen (kuva 1). Mikä tärkeintä, VerKa 
auttaa yritysverkostoja asemoimaan it-
sensä markkinoilla, kehittämään omaa kil-
pailukykyään, ennakoimaan markkinoiden 
muutokset ja sopeutumaan niihin – jopa 
vaikuttamaan niihin ja hyödyntämään niitä. 
Parhaimmillaan VerKa on yritysverkostojen 
strategisen tason pohdintojen ja päätök-
senteon käytännön työkalu.

VerKa on kehitetty etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille sekä niistä koostu-
ville yritysverkostoille. VerKa ei ole sidok-
sissa tiettyihin toimialoihin, vaan sitä voivat 
käyttää kaikentyyppiset yritykset ja organi-
saatiot omien verkostojensa ja liiketoimin-
tansa kehittämiseen.

VerKa auttaa yrityksiä sekä yritys- että 
verkostotasolla. Sen avulla yritys voi tar-
kastella omaa asemaansa ja rooliaan ver-
kostoissa, analysoida ja muuttaa niitä sekä 
kehittää verkostosta toimivan yhdessä ver-
koston muiden jäsenyritysten kanssa. 

Yrityskohtaista 
verkostoanalysointia
VerKa-menetelmillä yritys selvittää mihin 
verkostoon kannattaa panostaa, mikä on 
kehityskelpoinen, mikä pelkkää sparraus-
tyyppistä kahviseuraa. Kun yritys tietää 
verkostojensa merkittävyydet ja oman 
asemansa niissä, se voi keskittyä niihin ver-
kostoihin, joista sille on todellista hyötyä 
liiketoimintansa kehittämisessä. 

Verkostotasoista analysointia 
VerKa auttaa verkostoja, joilla on yhteiset 
liiketoiminnan intressit, jalostumaan to-
delliseksi kilpailueduksi jäsenilleen. Toimi-
va verkosto lisää jäsentensä resursseja ja 
osaamista. Tehokkaan verkoston avulla jä-
senyritykset tehostavat toimintaansa, pa-
rantavat tuloksellisuuttaan ja luovat uusia 
liiketoimintaratkaisuja asiakkailleen. 

VerKa on käytännön työkalu, jolla ver-
kostoa kehitetään systemaattisesti yhteis-
ten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. 
Aika ajoin tehtävät verkostotarkistukset 
selvittävät nykytilanteen, tulevaisuuden 
toiveet ja kehittämistarpeet. Verkoston 
yhteinen kilpailukyky paranee, ja pysty-

Kuva: Jyry Louhisto

Kuvassa vasemmalta:
Katja Vesander, PKT-säätiö
Juhani Ukko, Sanna Pekkola (takana), Lappeenranta 
University of Technology -  Lahti School of Innovation
Taru Hakanen, VTT



tään ennakoimaan markkinoiden kysynnän 
muutokset – jopa kehittämään omaa toi-
mialaa innovaatioilla. 

Ensin kartoitetaan yrityksen verkostot. 
Saaduilla tuloksilla analysoidaan verkos-
toportfolio: missä toimitaan, mitkä ovat 
yrityksen roolit ja panostukset niissä, mitä 
verkostoja halutaan kehittää. Lisäksi selvi-
tetään mitä täydentävää osaamista yritys 
menestyäkseen tarvitsee. Verkostotilan-
teen kartoituksen yhteydessä jäsenyritys-
ten avainhenkilöt tekevät VerKa-pikatestin 
verkoston kehitystilanteen ja -tarpeiden 
arvioimiseksi.

Verkoston strategisessa kehittämisessä 
VerKa-analyysit tehdään verkoston jäsen-
ten kesken. Saatujen tulosten perusteella 
luodaan verkostostrategia ja asetetaan 
yhteiset kehittämistavoitteet. Samalla 
tehdään verkoston pelisäännöt ja organi-
soidaan verkoston toiminta ja kehitystyö. 
VerKan avulla mahdollistetaan verkoston 
jatkuva, systemaattinen ja tuloksellinen 
kehittäminen. VerKa auttaa myös uusien 
kumppanien arvioinnissa ja valinnassa.

Yritys voi käyttää VerKaa itse, jos resurs-
sit sen sallivat. Usein VerKa-menetelmien 
käyttö koko verkoston laajuudessa vaatii 
koordinaattorin, joka ylläpitää systemaat-
tista kehitystyötä ja kokoaa verkoston jä-
senyritysten näkemykset yhteen.

Kokemuksia VerKan käytöstä
Seuraavassa saamme käytännön koke-
muksia VerKa-menetelmän käytöstä tut-
kimusprojektissa ja asiantuntijapalveluja 
tarjoavassa yritysverkostossa.

Erno Salmela, Kiima-hanke, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Olemme käyttäneet VerKa-menetelmiä 
tutkimusprojektissa, jossa on tutkimus-
kumppaneina Tampereen teknillinen yli-
opisto ja VTT. Kiima-hankkeessa tutkitaan 
pk-yritysverkoston strategisia menestys-
tekijöitä verkoston kilpailukyvyn paranta-
miseksi. 

Kiima-hankkeen kolmen verkoston ve-
turiyritykset toimivat kaikki raskaan kone-
pajateollisuuden alalla. Alihankkijaverkos-
tojen vetureita ovat Normet Oy, Tana Oy ja 
Junttan Oy. Nämä yritykset ovat hyviä esi-
merkkejä kasvua tavoittelevista ja kansain-
välisesti toimivista yrityksistä. Verkostojen 
alihankkijat ovat pääsääntöisesti suoma-
laisia pk-yrityksiä.

 Teimme VerKa Pikatestin verkostojen 
veturiyrityksillä ja niiden muutamalla ali-
hankkijayrityksellä. Kaiken kaikkiaan testin 
teki noin 10 yritystä. Pikatestillä selvitim-
me verkostojen lähtötilanteet hankkeen 
alussa. Saatujen tulosten avulla siirryimme 
syvemmälle tasolle kartoittamaan verkos-
tojen menestystekijöitä.

Olemme parhaillaan noin puolivälis-
sä kaksi vuotta kestävää Kiima-hanketta. 
Tärkein havaintomme tähän mennessä on, 
että yritysten välinen yhteistyö toimii pää-
sääntöisesti hyvin kahden yrityksen välillä. 
Verkostotasolla kehittäminen on vielä mel-
ko vähäistä – erityisesti alihankkijakump-
paneiden näkökulmasta katsoen. Olemme 
myös kartoittaneet kuhunkin verkostoon 
kriittisimmät tulevaisuuden menestysteki-
jät, joita lähdemme seuraavaksi käsittele-
mään verkostokohtaisissa workshopeissa 
toimenpide-ehdotusten löytämiseksi.

VerKa Pikatesti antaa hyviä käytännön 
esimerkkejä, minkälaista verkostoyhteistyö 
voi parhaimmillaan ja myös huonoimmil-
laan olla. Testi synnyttää vertailumahdol-
lisuuksia ja herättää miettimään verkoston 
nykytilannetta ja sen kehittämismahdolli-
suuksia. Pikatesti myös kertoo yksittäisen 
yrityksen aseman ja roolin verrattuna ver-
koston muihin jäseniin. Verkostotasolla Pi-
katesti toimii erinomaisena kehittämiskes-
kustelujen avaajana. Lisäksi VerKa Pikatesti 
on nopea tehdä, minkä seurauksena kynnys 
vastaamiseen on matalalla.

Verkoston kehittäminen strategiseksi 
kilpailutekijäksi on pitkä polku. Silti se kan-
nattaa tehdä, koska verkostoitumisessa on 
voimaa: se avaa pk-yrityksille paljon uusia 
mahdollisuuksia sekä koti- että ulkomaisilla 
markkinoilla. 

MURROS // HENKI // KASVU // TULOS

PARAS
MUUTOKSEN
KUMPPANI

VOIMAA MUUTOKSEEN
www.talentpartners.fi 
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Tuija Wikström, Salomaa Yhtiöt
Toukokuussa 2010 tehdyssä testissä ha-
lusimme selvittää, miten meidän yhtiöi-
demme välinen sisäinen verkosto oikeasti 
ajattelee ja toimii. Testiin osallistui sekä 
verkoston avainhenkilöitä että verkoston 
ulkolaidalla olevia jäseniä. Elina Jaakko-
la (TUKKK) ja Taru Hakanen (VTT) toimivat 
testissä konsulttien roolissa, mutta testin 
olisi voinut tehdä hyvin myös ilman heitä.

Pikatesti herätti ajatuksia. Näimme, mis-
sä verkoston jäsenet kokevat asiat eri ta-
voin. Se taas herätteli pohtimaan näkemy-
serojen syitä. Testi auttoi myös miettimään 
seuraavia kehitysaskelia. 

Testi toimii hyvin ainakin asiantuntija-
palveluita tarjoavalle verkostolle. Uskoisin, 
että se sopii myös monelle muullekin alalle, 
koska se on hyvä silmienavaaja ja keskus-
telunherättäjä. Kuva 1. VerKalla kartoite-
taan yrityksen verkostojen toimivuus.

KehitysPlus integroituun 
kehitystyöhön
KehitysPlussan avulla pk-yritys saa oman 
henkilöstönsä avulla kattavan kuvan kehi-
tystilanteestaan, se pystyy priorisoimaan 
kehitettäviä asioita ja kokoamaan kehittä-
misideoita yhteen (kuva 2). Sen lisäksi, että 
yritys saa oman henkilöstönsä näkemyksen 
kehittämisestä, se samalla sitouttaa heidät 
mukaan kehitystoimintaansa.

KehitysPlus parantaa erityisesti pk-
yritysten kehitystoiminnan edellytyksiä ja 
edistää henkilöstöä osallistavaa vuorovai-
kutteista kehittämistä. KehitysPlus-mene-
telmällä tähdätään tulokselliseen kehitys-
toimintaan, jonka tunnusmerkkejä ovat: 

- Strategisen suunnittelun ja henkilös-
tön kehittämisen näkökulman yhdis-
täminen Kuva 2. KehitysPlussan avulla henkilöstö sitoutuu kehittämiseen.

Kuva 1. VerKa työkirjan rakenne.

Yrityksen 
verkostoportfolio

Yritystaso

Yhteistyöneuvottelut

”Keiden kanssa teemme 
yhteistyötä nyt, 

millaisissa verkostoissa 
tulevaisuudessa 

kannattaisi toimia?”

”Millaisissa 
verkostorooleissa 

olemme vahvimmillamme 
ja mihin kannattaisi 

erityisesti panostaa?”

”Mitä haluamme tarjota 
asiakkaille ja miten 
saamme yhdistettyä 
verkoston osaamiset 
parhaalla tavalla?”

”Mitä me tavoittelemme 
verkostoitumisella ja 
keiden kanssa nämä 
tavoitteet saataisiin 

parhaiten saavutettua?”

”Miten verkostoamme 
voisi markkinoida, 

miten se näkyy 
asiakkaan suuntaan 

verkostona?”

”Miten seuraamme 
yhteisten tavoitteiden 

toteutumista?”

”Millainen on verkoston 
yhteinen näkemys 
sen kilpailukyvystä 

ja kehitystarpeista?”

”Millaisia näkemyksiä 
kumppaneilla on 

yhteistyön 
mahdollisuuksista 

ja yhteistyötavoista?”

”Millaisella liikeidealla ja 
reunaehdoilla kumppanit 

olisivat valmiita lähtemään 
mukaan yhteistyöhön?”

”Miten esittelemme 
liikeidean potentiaalisille 

kumppaneille, 
miten tehdä yhteistyö 

houkuttelevaksi?”

Yrityksen 
verkostoroolit

Yrityksen 
verkostotaktiikka

Verkoston 
laajennettu

osaamiskartta

Yrityksen 
käyntikortti

Verkoston 
toiminnan 
arviointi

Verkosto-
strategia

Verkostoitumisen
edellytykset

Verkoston
liikeidea

- Systemaattisuus ja kehitystoiminnan 
tehokas organisointi 

- Henkilöstön osallistuminen ja vuoro-
vaikutteisuus 

- Kehitysmyönteinen ilmapiiri 
- Painotus konkreettisissa ratkaisuissa 
- Tulosten arviointi ja kehitystyön uu-

delleensuuntaus organisaation muu-
tostilanteissa.

Tähän mennessä mm. Ibaco Solutions 
Oy:n kehityskumppanuuden avulla Kehi-
tysPlussalla on saavutettu esimerkiksi seu-
raavanlaisia asioita: strategiatyöskentelyn 

kehittyminen, tasapainotetun mittariston 
käyttöönotto, kehityskeskustelut, työtyy-
tyväisyyskyselyt, asiakastyytyväisyyskyse-
lyt ja partnerimallit yritysten välillä.

Tyypillinen tilanne on uuden strategian 
luonti ja toteuttaminen tai suurempi muu-
tostilanne, jossa tarvitaan koko henkilöstön 
osallistuminen prosessiin. KehitysPlussas-
ta on apua myös silloin, kun pk-yritys on 
kasvutilanteessa, jossa tarvitaan jäsenty-
neempää johtamistapaa ja tarvetta viedä 
kehitystoimintaa eteenpäin.

KehitysPlussan avulla on helppo ava-

VAKIINNUTTAMINEN
Kehitysedellytysten 

luominen ja toimenpiteet

TOTEUTUS
Ryhmien perustaminen

ja työskentely

SUUNNITTELU
Toteutussuunnitelmat,

työskentelytavat ja
ohjaus

TAVOITTEET
Muutoksen tarpeen 

luominen ja tavoitekuva

Ke
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Tavoitteiden ja tulosten kommunikointi
Muutoksen ohjaus ja arviointi
Jatkuva kehittäminen
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projektinhallintaan?

Kattava projektinhallinnan koulutus tarjoaa käytännön 
työkaluja, toimintamalleja, esimerkkejä sekä viimeisintä 
tutkimustietoa projektitoimintaan. Ohjelmassa syvenny-
tään yksittäisen projektin johtamiseen koko sen elin-
kaaren osalta sekä menestyksekkään projektiliike-
toiminnan rakentamiseen.

Koulutuksen lähiopetusjaksot:
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2. Projektin suunnittelu ja ohjaus
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ta henkilöstön kanssa keskustelu yrityksen tilanteesta ja sen 
tulevaisuuden kehitystarpeista. Henkilöstön osallistumisella 
lisätään sen vaikutusmahdollisuuksia ja saadaan toimivia käy-
tännön ratkaisuja sekä toimintatapoja, joihin henkilöstö myös 
oman osallistumisensa kautta sitoutuu. 

Kokemuksia KehitysPlussan käytöstä
Velho Engineeringissä on KehitysPlussaa käytetty osana yri-
tyksen kehittämisprosessia.

Mika Kiljala, Velho Engineering Oy
KehitysPlussassa on erityisen hyvää ennalta mietitty kehitys-
prosessi sekä ulkopuolisen asiantuntijan näkökulma. Oleellista 
on, että henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi on nostettu 
KehitysPlussassa ydinasiaksi, koska sitoutuneen henkilöstön 
rooli esimerkiksi strategian toteutuksessa on erittäin oleellista.

Toiseksi yritysten sisäiseen kehittämiseen tulee aivan eri-
lainen ote, kun siihen saadaan ulkopuolinen malli ja sparraus. 
Myös benchmarking-tieto muualla toteutetuista kehittämis-
toimenpiteistä on tärkeää siinä mielessä, että se antaa näkö-
kulmia oman toiminnan kehittämiselle. 

Tärkeintä on tietysti pk-yritysten johdon sitoutuminen ja 
oma osallistuminen. Pitää ymmärtää, että kehittäminen on 
prosessi, ja KehitysPlussan avulla on mahdollista parantaa tai 
polkaista tämä prosessi liikkeelle. 

Kehittämishankkeissa epäonnistumisia tulee jos yritysjoh-
don ja omistajien/yrittäjien sitoutumien ja ajankäyttö kehittä-
miseen ei ole riittävää.

ProDesim kokonaisvaltaiseen näkemykseen
Suomalaisille yrityksille ja oppilaitoksille suunnitellun ProDe-
sim-simulaatiopelin (kuva 3.) kehittäjä ja ylläpitäjä on Turun 
ammattikorkeakoulu. Pelissä simuloidaan kokonaisvaltaisesti 
viiden vuoden jakso yrityksen omaa liiketoimintaa ja kehitettä-
vän tuotteen eri vaiheita aina ideasta markkinoille huomioiden 
samalla työntekijät, asiakkaat, teknologia, tuotanto ja kilpaili-
jat. 

ProDesimistä saadut pelikokemukset ja havainnot voi sovel-
taa suoraan yrityksen toimintaan ja sen kehitysprosessien hio-
miseen. Pelin aikana pelaajat havaitsevat tuotekehitysproses-
sin ongelmakohtia ja tarkastelevat yrityksen toimintaa omaa 
vastuualuettaan laajemmin. He oppivat ja saavat palautetta 
mm. tuotekehitysvaiheiden merkityksestä, niiden taloudelli-
sesta kannattavuudesta, markkinadynamiikasta, projektin ja 
henkilöstön johtamisesta sekä aikataulussa pysymisestä. 

Havainnollistamisen kautta pelaajat testaavat ja kehittävät 
omia työtapojaan sekä löytävät uusia ja tuottavampia me-
netelmiä. Roolikohtaisten vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi 
pelissä menestyminen vaatii ryhmän yhteispeliä ja vuorovai-
kutusta. Kokemus parhaimmillaan syventää eri tiimien yhteis-
työtä, laajentaa niiden keskinäistä kommunikointia ja sitouttaa 
peliin valitut työntekijät yrityksen kehitystyöhön. 

ProDesim sopii erilaisia tuotteita kehittäville ja erikokoisille 
yrityksille sekä tuotekehitysopetusta antaville oppilaitoksille. 
Normaaliin tuotepakettiin sisältyy yksipäiväinen pelitilaisuus 
yrityksen omissa tiloissa valituilla tuotteilla. Paketti koostuu 
alustuksesta, itse pelaamisesta ja pelin jälkeisestä purkutilan-
teesta, jossa analysoidaan mm. tuotekehitystoiminnan dynaa-
misia piirteitä ja lainalaisuuksia. Simulaatiopeli soveltuu erityi-
sesti tuotekehitystyön asiantuntijoille sekä erilaisissa johto- ja 
päällikköasemassa toimiville. Ryhmän koko voi olla 8–16 pe-
laajaa.

Kokemuksia ProDesimin käytöstä
Seuraavassa on käytännön kokemuksia ProDesimistä niin 
asiantuntijoilta kuin opiskelijoiltakin.

Markus Forsten, Turun 
ammattikorkeakoulu
ProDesim avartaa käsitystä yrityksen eri toimintojen vuoro-



Kuva 3. ProDesimillä pelataan kokonaisnäkemykseen tuotekehityksessä
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http://www.prodesim.fi 

Sumo: Juhani Ukko, juhani.ukko@lut.fi , puh. 040 487 7047
http://www.sumo.lut.fi /

vaikutuksesta toisiinsa ja lisää ymmärrystä 
yhteistyön merkityksestä.

Keijo Selin, ProDesimin lisensioinut 
KT Selin Oy
Katsantokannat muuttuvat ja avartuvat 
etenkin jos ProDesimin peliroolissa toimii eri 
tehtävässä kuin todellisuudessa. Kokemus 
syventää yhteistyötä ja parantaa tulosta.

Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijapalautetta
Peli opetti, että menestyksellisen liiketoi-
minnan tärkeitä kulmakiviä ovat yhteistyö 
ja yhteydenpito.

Paras kokemus, jonka olen tähän men-
nessä saanut opiskelusta. 

Luulenpa, että menestymisemme salai-
suus oli tehokas tiimityömme. 

SUMO suorituskyvyn 
maksimointiin
Yritysten ja julkisten organisaatioiden käyt-
töön kehitetty SUMO -palvelu on kehitetty 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston alue-
yksikössä, Lahti School of Innovationissa 
yhteistyössä eri alojen yritysten ja julkisten 
organisaatioiden kanssa. Myös sen kehittä-
mistä on tukenut Työelämän kehittämisoh-
jelma Tykes. Suorituskyvyn menestyksel-
listä ohjaamista varten tehty menetelmä 
perustuu vankkaan tieteelliseen pohjaan. 

Internetissä tehtävän SUMOn avulla 
yritys voi itsenäisesti tai konsultin avul-
la selvittää operatiivisen suorituskykynsä 
tärkeimpien taustatekijöiden nykytilan. Tu-
losten perusteella voidaan valita oman toi-
minnan kannalta tärkeimmät kehittämisen 
kohteet, kuten esimerkiksi palkitsemisen, 
osaamisen tai henkilöstön osallistamisen. 

SUMOn avulla voidaan tehdä myös 
analyysejä ja vertailuja eri yksiköissä ja 
toimipisteissä sekä niiden välillä. Tämä on 
tärkeää, sillä kehittämisen kohteet voivat 
vaihdella merkittävästi yrityksen eri toimin-
noissa. Kyselystä saadun todellisen mitta-
ustiedon pohjalta voidaan tarttua yrityksen 
eri osien suorituskyvyn kannalta kaikkein 
oleellisimpiin kehittämisen kohteisiin. 

SUMO on helposti käyttöönotettava ko-
konaispaketti, jossa hyödynnetään valmiiksi 
mietittyjä tärkeitä kysymyksiä ja mittareita, 
systemaattista palautteenhakuprosessia 
sekä valmiita tulosanalyysejä. Henkilöstölle 
tehtävässä kyselyssä kartoitetaan henki-
löstön näkemyksiä ja kehitystarpeita muun 
muassa suorituskyvyn mittauksen suunnit-
telusta, palkitsemistavoista, koulutuksesta, 
viestinnästä, tavoiteasetannasta ja hen-
kilöstön vaikutusmahdollisuuksista. Jokai-
seen kysymykseen liittyy myös vapaamuo-
toinen vastauskenttä. 

Käytännössä kysely suoritetaan siten, 
että kyselyn tekijä kirjautuu SUMO -pal-
veluun, määrittelee projektin ja antaa 
haastateltavien työntekijöiden sähköposti-
osoitteet. Palvelu lähettää kyselyn tekijälle 
valmiin sähköpostiviestin ja linkin kyselylo-
makkeeseen. Haastattelun tulokset ja ana-
lyysit on tulostettavissa PDF -muodossa.

Kokemuksia Sumon käytöstä
SUMO-palvelua ovat käyttäneet mm. oppi-
laitokset

Juhani Ukko, Teknistaloudellinen tiede-
kunta, LUT Lahti School of Innovation
Palvelua on erittäin helppo käyttää ja se 
tuottaa itsessään kattavat raportit. Näin 
ollen palvelun käyttäminen ja hyödyntämi-
nen sitovat erittäin vähän resursseja. Tämä 
on erityisen tärkeää, kun hyödyntäjinä ovat 
pienet ja keskisuuret yritykset.

Tero Rönnqvist, Onway Oy
Suosittelen SUMOa yrityksille, jotka halua-
vat rakentaa avoimeen vuorovaikutukseen 
perustuvaa yrityskulttuuria, jossa työnteki-
jöiden näkemyksiä ja kokemuksia hyödyn-
netään yrityksen johtamisessa.

Katja Vesander
PKT-säätiö
www.pkt.fi 

Ulla Kuusimäki
Kotimaiset.info
www.kotimaiset.info
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Epävarmuuden käsite on ajankohtainen aihe projektijohtamisen tutkijoiden ja -harjoitta-
jien keskuudessa. Miksi epävarmuuden hallinnan tärkeys on lisääntymässä projektiyrityk-
sissä? Mitä epävarmuus on projektiyrityksissä, ja miksi sitä tulee hallita sekä strategisella 
että operatiivisella tasolla? Miten epävarmuutta ylipäätään voidaan hallita? Näihin kysy-
myksiin pyrimme vastaamaan.

Epävarmuus hallintaan 
projektiliiketoiminnassa

Monet teollisuustuotteita ja -pal-
veluja toimittavat projektiyrityk-
set pyrkivät suurempiin toimitus-

laajuuksiin. Projekteja toimitetaan usein 
epätavallisissa tai vieraissa ympäristöissä. 
Ne sisältävät uutta teknologiaa ja uusia 
asiakkaita, alihankkijoita sekä kolmansia 
osapuolia. Kaikkia vastaantulevia haastei-
ta ja mahdollisuuksia on vaikea ennakoida 
projektin alussa, sillä projektitoimituksen ja 
investoinnin elinkaaren aikana ilmenee uu-
sia mahdollisuuksia arvontuottoon.

Mitä epävarmuus on?
Epävarmuus on vaikeasti ymmärrettävä ja 
hallittava käsite. Ensimmäinen mielleyhty-
mä on riski, epäilys, tiedon puute - mutta 
toisaalta myös hyödyntämisen mahdol-
lisuus. Termi on aiheuttanut sekaannusta 
tutkijoiden keskuudessa. Organisaatiotut-
kijat ja monet projektinhallinnan tutkijat 
uskovat, että epävarmuuden lähteet ovat 
organisaatioiden ulkopuolisia. Monet ovat 
sitä mieltä, että epävarmuus on jotakin, 
joka on ”tuolla jossain”. 

Kattavampi tulkinta on, että epävarmuus 
kuvaa olotilaa, jossa henkilö kokee hänel-
tä puuttuvan oleellista tietoa määrätystä 
tilanteesta (Milliken, 1987). Olemme sovel-
taneet tämän määritelmän projektinhallin-
nassa näin: 

Mikä tärkeintä, epävarmuuden hallinta 
(’Uncertainty management’) ei tarkoita sa-
maa kuin riskien hallinta. Riskit ovat tiedos-
sa ja ennakoitavissa, mutta epävarmuus ei.

Teollisille yrityksille elinkaariratkaisujen 
toimittaminen tarkoittaa lisääntyvää riip-
puvuutta ulkoisista tekijöistä. Tiedon puu-
te liittyen projektin sidosryhmiin ja muihin 
ulkoisiin tekijöihin aiheuttaa sekä epävar-
muutta projektin tilasta, tarvittavista joh-
don toimenpiteistä ja niiden seurauksista, 
että kyvyttömyyttä ennakoida tulevaisuut-
ta ja vaikuttaa siihen. Tästä näkökulmasta 
katsoen epävarmuus muodostaa haasteen 
projektille ja yritykselle, ja on näin ollen 
asia joka tulee nostaa esiin (Atkinson et al., 
2006; Perminova et al., 2008).

Projektin hallinta pohjautuu olettamuk-
seen, että suurin osa epävarmuudesta, jolle 
projektit altistuvat, on peräisin ympäris-
töstä, mutta jättää vähälle huomiolle sen 
epävarmuuden, joka syntyy toimittajien 
omista organisaatioista ja niiden toimin-
nasta. Organisaation sisäisiin prosesseihin 
liittyvä epävarmuus lisääntyy osastojen ja 
divisioonien välisten sisäisten työtapaero-
jen johdosta. Huomattavaa on myös, että 
useat projektipohjaiset yritykset pyrkivät 
elinkaariratkaisuihin sillä seurauksella, että 
se asiayhteys, joka täytyy ymmärtää ja hal-
lita, kasvaa. Liiketoiminnan ymmärrys- ja 

osaamisvaatimusten lisääntyminen kas-
vattaa osaltaan epävarmuutta.

Usein kuulee sanottavan, että ”yksikään 
projekti ei ole samanlainen”. Mutta kuten 
myös tutkimukset suurimittaisista teolli-
sista projekteista osoittavat (katso esim. 
Davies, Brady ja Hobday, 2006), projektin 
ainutlaatuisuus vaihtelee tapauskohtaises-
ti, ja tietty määrä toistuvuutta esiintyy aina. 
Tämä tarkoittaa sitä, että projektipäälliköt 
voivat käyttää yhdestä projektista saatuja 
kokemuksia toisen projektin hyödyksi, ”mitä 
tästä on opittu” tyyppisesti. Ajan kanssa 
muodostuu standardisoituja prosesseja ja 
toimintatapoja, joita käytetään sekä pro-
jektista toiseen että projektin eri vaiheissa. 
Näin organisaatio kypsyy ja kehittyy. 

On kuitenkin selkeä ero organisaatiolle 
tutuiksi tulleiden projektien ja ei-rutiinin-
omaisten, jopa uniikkien projektien välillä. 
Jokaisen projektipohjaisen yrityksen projek-
tiportfolio koostuu sekä rutiini- että uniik-
kiprojekteista, joiden aloitukset, tavoitteet 
ja vaatimukset ovat erilaisia. Tämän vuoksi 
niitä tulisi myös johtaa eri tavoin. Komplek-
sisuus ja varsinkin epävarmuus projekteissa 
ovat tekijöitä, joilla on suora vaikutus sekä 
yrityksen portfolioon että siihen, miten pro-
jekteja johdetaan operatiivisella tasolla. Jo-
kainen projekti - rutiini tai uniikki, - on sijoi-
tus, jonka tavoitteena on täyttää asiakkaan 
odotukset.

Miten epävarmuutta 
voidaan hallita?

Epävarmuus on myös johtajien kyvyt-
tömyyttä ymmärtää tapahtumien vaiku-
tuksia. Näin ollen ympäristön uhkien ja 

”Epävarmuus suhteessa projekteihin on yksilön (esim. johtajan) tiedon- ja/tai 
ymmärryksen puute projektin olennaisista elementeistä, ympäristöstä ja niiden 
välisistä suhteista, joka johtaa siihen että mitään johtopäätöstä ei voida tehdä 
sen suhteen, vaikuttaako joku näistä projektin menestykseen ja jos vaikuttaa niin 
miten se tapahtuu”  (Perminova, 2011, p.80)
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mahdollisuuksien analysointi, sekä tilan-
teen toistuva arviointi ovat äärimmäisen 
tärkeitä. Paras tapa hallita epävarmuutta 
on kehittää prosesseja ja toimintatapo-
ja, jotka tukevat jatkuvaa monitorointia ja 
reflektointia. Tässä artikkelissa kuvaamme, 
miten tämä käytännössä tehdään. Epävar-
massa tilanteessa puuttuu ymmärrystä ja 
kykyä arvioida mahdollisten toimenpiteiden 
valikoimaa ja näiden toimenpiteiden hank-
keelle mahdollisesti tuomia etuja. Niinpä 
usein ollaankin taipuvaisia kehittämään 
toimenpiteitä, jotka jäljittelevät kilpailijoita 
ja liikekumppaneita. Yrityksen olisi löydet-
tävä oma tiensä pohjautuen ymmärrykseen 
siitä, miten vastaavia tilanteita on käsitelty 
menneisyydessä ja mitkä ovat oman yrityk-
sen osaamiset. 

Tiedon hankkimisesta tulee äärimmäisen 
tärkeä ensimmäinen askel epävarmuuden 
hallitsemisessa. On tarpeellista kehittää 
työkaluja ja prosesseja, jotka mahdollista-
vat tulevaisuuden ennakoimisen ja aikai-
semmista kokemuksista oppimisen. Taval-
lisesti yritykset kehittävät useita työkaluja 
asiakastyytyväisyyden tarkkailusta erilaisiin 
laajamittaisiin tietokantoihin, jotka mah-
dollistavat relevantin tiedon keruun. Yritys- 
ja projektijohdon kokemukseen perustuva 
arviointi on ratkaisevaa tämän tiedon tul-
kinnassa.

Tiedon kerääminen ja 
hyödyntäminen
Tärkeä tiedon ja kokemuksen lähde epä-
varmuuden hallintaa varten piilee pro-
jektiyritysten sisällä. Usein ongelmana on 
kuitenkin kyvyttömyys tulkita ja hyödyntää 
olemassa olevaa tietoa. Vaarana on, että 
kerääntynyt informaatio, kokemus ja tie-
tämys katoavat projektin päätyttyä. Yksi 
avain onnistuneeseen epävarmuuden hal-
lintaan on se, miten projektijohtajat voivat 
hyödyntää edellisten projektien kautta 
saatua kokemusta seuraavaa projektia 
varten, standardisoitujen tuloksellisten 
prosessien ja proseduurien sekä osaamisen 
hallinnan muodossa.

Reflektoinnin rutiininomaistaminen
Suunnittelu ei ole riittävä keino odotta-
mattomien tapahtumien hallintaan. Epä-

varmuuden hallitseminen reaaliajassa on 
tarpeellista, koska monet haasteet ilmaan-
tuvat vasta projektin aikana. Haasteet tai 
odottamattomat tapahtumat eivät aina 
ole negatiivisia; ne tuovat usein mukanaan 
mahdollisuuksia hyödyntää tilaisuuksia 
projektin ja toimittajaorganisaation hyväk-
si.

Haasteiden (ja ennen kaikkea epävar-
muuden) syiden selville saaminen edel-
lyttää reflektoinnin ”rutinoimista”, jotta 
epävarmuutta voidaan hallita ja oppimista 
tukea projektista toiseen. Tämä on ristirii-
dassa monien perinteisten projektijohtami-
sen ja varsinkin riskienhallinnan traditioiden 
kanssa, joissa edellytetään suunnittelua ja 
ponnistelua suunnitelmissa pysymiseksi. 
Epävarmuuden hallinta avaa jatkuvasti uu-
sia polkuja, jotka voivat parantaa lopullista 
tulosta. Epävarmuuden hallintamalli esitel-
lään kuviossa 1.

Keskitytään haasteisiin
Projektin saaman huomion määrä riippuu 
yleensä toimituksen laajuudesta. Suuri 
toimituslaajuus merkitsee useinmiten suu-
rempia budjetteja ja lisääntynyttä johdon 
huomiota. Kuitenkin projektin toimituslaa-
juus johtamistoimien tärkeyden määrittäjä-
nä johtaa siihen, että ne mahdollisuudet ja 
riskit, jotka tulevat esiin pienemmän skaa-
lan projekteissa, jätetään huomiotta. 

Keskittyminen epävarmuuteen ja haas-
teisiin projektin toimituslaajuuden sijaan 
suuntaa huomion oletettuihin tuleviin ris-
keihin ja mahdollisuuksiin, joita voidaan 
eliminoida tai hyödyntää johtotoimilla. 

Kirjallisuudessa kuvattuja riskienhallintatoi-
menpiteitä ei ole tarkoitettu ratkaisemaan 
käytännössä kysymyksiä, jotka aiheuttavat 
epäröintiä projektijohdossa. Kuten tutki-
muksessa on esitetty (Olsson, 2007; Per-
minova et al. 2008), epävarmuus, riskit ja 
mahdollisuudet eivät ole sama asia, päin-
vastoin kuin perinteinen riskienhallinnan 
lähestymistapa ehdottaa (esim. PMBOK, 
2004). Yritykset voivat tiettyjä menetelmiä 
soveltamalla muuttaa johonkin aiheeseen 
liittyvän epävarmuuden joko projektin ta-
voitteille toteutuneeksi uhaksi (riski), tai 
mahdollisuudeksi, jota tavoitella. 

Kuvailtu haasteiden hallintaproses-
si mahdollistaa jatkuvan reflektoinnin ja 
haasteiden tunnistamisen – potentiaali-
set riskien ja mahdollisuuksien alueet – ja 
pohdinnan toimenpiteistä, joilla hyödyntää 
niitä. Prosessissa voi toisin sanoen sekä 
tunnistaa potentiaalisten uhkien ja mah-
dollisuuksien alkuperän sekä käsitellä nii-
tä kohdennettujen toimenpiteiden avulla. 
Epävarmuuden hallinta on paljolti johta-
juutta, kun taas riskien hallinta on enem-
mänkin esimiestyön haaste.

Epävarmuuden hallinta 
käytännössä
Tutkimuksemme osoittaa, että useat pro-
jektiyritykset odottavat alhaisempaa tuot-
toa ja jopa negatiivista marginaalin kehitys-
tä epävarmempien, haastavien projektien 
kohdalla. Ne nähdään enemmänkin uutena 
aluevaltauksena kuin asiakasta hyödyttävä-
nä, kohtuullista korvausta vastaan suoritet-
tavana epävarmuuden hallintana. Suoravii-
vaiset, tutut, helposti toteutettavat projektit 
vaativat vähemmän työtä ja kustannuksia 
toimittajalta, mutta eivät kuitenkaan vält-
tämättä ole pieniä toimituslaajuudeltaan tai 
budjetiltaan; ne eivät vain ole epävarmoja. 

Projektien epävarmuus liitetään usein 
mahdollisuuksien menetykseen ja ylimää-
räisiin kustannuksiin. Meidän tutkimuksem-
me osoittaa kuitenkin juuri päinvastaista! 
Projektipohjainen toimittaja voi lisätä tuot-
tojaan vaativissa projekteissa pelkästään 
hallitsemalla epävarmuutta, jopa lisäämät-
tä asiakkaan maksettavaksi tulevaa hintaa 
(katso Kuvio 2). Teollisille toimittajille epä-
varmuuden hallinta on osa asiantuntemus-
ta, jonka avulla voidaan saavuttaa parem-
pia tuloksia sekä toimitusprosessissa että 
lopputuotteessa koko elinkaaren ajan.

Kuvio 1. Malli epävarmuuden hallintaan

Kuvio 2. Epävarmuus vs projektimarginaalit: kaksi logiikkaa

Certainty: 
Risks & 

Opportunities
Uncertainty

Certainty: 
Risks & 

Opportunities

Project Level Actions
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Opportunities Anew
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Slightly lower margins for 
less challenging projects; 

economies of scale

Higher margins for more 
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The more uncertainty and 
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Capture the value!
Deliver the value!

Maintain the value!

Sales Planning

 Sales Approach
- What are the customer 

expectations?                
- How do we offer the correct 

value proposition?
- What are the risks related to 

this project?

Sales Assessment 
Questionnaire

- General statements
- Sales specific statements

Assessment no 1

 Execution Approach
- How do we create the value 

offered to the customer?
- How do we maintain/increase 

our margin?
- What are the risks related to 

this project?

 Sales Assessment 
Questionnaire

- General statements
- Project specific statements

Assessment no 1

The benefit of systematic reflection

 Warranty Approach
- How do we maintain our 

margin?
- Can we offer additional 

services to the customer 
during the warranty period?

- What are the risks related to 
this project during warranty?

 Warranty Assessment 
Questionnaire

- General statements
- Warranty specific statements

Assessment no 1

Project Planning Warranty Planning

Kuvio 3 esittää projektien epävarmuuden 
käsittelemiseen kehittämämme työkalun ja 
menetelmän fi losofi an (katso Kuvio 3). Epä-
varmuuden hallinta edellyttää projektien 
jatkuvaa arviointia eri vaiheissa ja toimin-
tasuunnitelmien tekemistä tunnistettujen 
haasteiden pohjalta. Tämä mahdollistaa eri 
osastojen sekä myös ulkopuolella projektiin 
osallistuvien osapuolten integroinnin kes-
kittämällä reflektiomekanismit yhteiseen 
tavoitteeseen; miten tuottaa lisäarvoa asi-

akkaalle ja usein myös asiakkaan asiakkaal-
le yli koko elinkaaren. 

Tutkimuksemme (Perminovan 2011) eri-
laisista teollisista projekteista osoittaa, että 
mahdollisuudet realisoituvat usein vasta 
pitkällä aikavälillä. Kapea lyhyen aikavälin 
ajattelu rajoittaa tulevien hyötyjen näke-
mistä, kun taas jatkuva projektin elinkaaren 
monitorointi auttaa hälventämään epävar-
muutta ja näkemään edut.

Toimintasuunnitelmat ja niiden monito-

rointi eivät yksinään riitä epävarmuuden 
hallintaan. Jotta yritys voisi käsitellä epä-
varmuutta pitkällä aikavälillä, se tarvitsee 
taustalle onnistuneita toimia epävarmoissa 
tilanteissa ja erilaisissa projekteissa. Toi-
menpiteiden tehokkuutta pitää seurata ja 
analysoida pidemmällä aikavälillä. Seuraa-
va askel on ”projektin haastekarttojen” ke-
hittäminen, mikä auttaa pääsemään käsiksi 
nykyiseen tilanteeseen ja vertaamaan sitä 
oletettuun kehitykseen ajan myötä. Kuvi-
ossa 4 on ehdotettu yhtä keinoa tämän 
tekemiseksi.

Tutkimukseemme perustuen hyödyn-
simme luokittelun, joka perustuu kannat-
tavuuden kehitykseen ja haasteen – tai 
epävarmuuden – tasoon projektissa. Luo-
kittelu mahdollistaa arvioinnin kannatta-
vuuden kehityksestä, ja eri aktiviteettien 
vaikutuksesta siihen. Projektijohto ja ylempi 
johto saavat työkalun, jonka avulla he voi-
vat muodostaa yleiskuvan projektien nyky-
tilasta, tarvituista toimenpiteistä ja matkan 
varrella ilmaantuvista mahdollisuuksista. 
Vaikka projektin hallinta jatkossakin vaatii 
tietyn määrän suunnittelua ja valvontaa, 
niin epävarmuus vaatii sen lisäksi jatkuvaa 
monitorointia ja reflektointia. 

Yritys- tai portfoliotasolla projektien luo-
kittelu tukee yritystä projektin kyvykkyyk-
sien kehittämisessä. Samalla tavoin kuin 
projektit voidaan luokitella haasteiden mu-
kaan, voidaan määritellä näiden haasteiden 
käsittelyä varten tarvittava osaaminen.

Kuvio 3. Projektimonitoroinnin logiikka

ONNISTU PROJEKTEISSA!

AEL on Suomen johtava 
tekniikan koulutuspalveluiden tarjoaja. 

Meiltä saat tehokkaat ratkaisut yrityksen toiminnan 
kehittämiseen. Tarjontaamme kuuluvat avoimet ja 

yrityskohtaiset kurssit, seminaarit ja tutkinnot.

AEL:ssä on kattava projektikoulutustarjonta teollisuuden ja tekniikan projekteissa toimiville

 • saat vahvat käytännön valmiudet projektien suunnit-
teluun ja ohjaukseen

 • opit käyttämään nykyaikaisia työvälineitä projektitie-
don hallintaan

 • hankit erinomaiset valmiudet IPMA:n projektiosaa-
misen sertifi kaattien suorittamiseen

 • kouluttajina toimivat kokeneet projektiammattilaiset

Lue lisää www.ael.fi /projekti

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
koulutuspäällikkö Johanna Girod 
puh. 050 3827 084 tai johanna.girod@ael.fi 
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Kuvio 4. Projektikartta: työkalu projektiportfolion hallintaan

Miten projektikarttoja voi 
hyödyntää? 
Projektikarttoja voidaan ensinnäkin käyttää 
selvittämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuk-
sia projektien välillä. Tämä auttaa yritystä 
”visualisoimaan” omat ydinosaamisalueen-
sa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Toisaalta 
niitä voidaan käyttää osaamisen hallintaan. 
Kuviossa 5 esitellään yksi esimerkki projek-
tien luokittelusta, joka perustuu PBI Rese-
arch Instituten tekemään tutkimukseen.

Kompleksisuus ja epävarmuus ovat 
projektien pääpiirteitä. Niiden perusteella 
voidaan tehdä seuraavanlainen luokitte-
lu: Perusprojekti on yrityksen portfoliossa 
rutiininomaisin ja standardisoiduin, komp-
leksisia ja epävarmoja projekteja kuvaa 
vastaavasti näiden ominaisuuksien korkea 
taso, ja vaativuus. Vaativa projekti on sekä 
monimutkainen että epävarma. Keskitty-
mällä portfolion haasteisiin projektipoh-
jaiset toimittajat voivat tunnistaa puuttu-
vat kyvykkyydet projekteissa ja kouluttaa 
henkilökuntansa erityyppisten projektien 
hallintaan (esim. hyvä epävarmuuden sie-
tokyky, huomio yksityiskohtiin, tekninen 
asiantuntemus).

Portfolion haasteisiin keskittyminen aut-
taa projektipohjaisia toimittajia tuomaan 
reflektoinnin osaksi heidän sisäisiä pro-
sessejaan. Menetelmän hyödyt näkyvät 
eri tasoilla, puuttuva osaaminen tunniste-
taan, mahdolliset uhat ja mahdollisuudet 
tunnistetaan ajoissa ja parhaat käytännöt 
pystytään vakiinnuttamaan osaksi yritys-
kulttuuria. 

Tällä tavalla epävarmuutta voidaan kä-
sitellä projekteissa. Ja mikä tärkeintä, se 
mahdollistaa epävarmuuden muuttamisen 
kustannusten lähteestä tuottojen lähteeksi.
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Kuvio 5. Erityyppisten projektien hallintaan tarvittavat kyvykkyydet 
(Perminova et al., 2011)

Olga Perminova ja Kim Wikström

Kirjoittajat edustavat Åbo Akademin 
Teollisuustalouden laboratoriota ja 
PBI Research Institutea Turussa.
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Teksti: Juuso Kangas, kuvat Jyry Louhisto

Projektityössäkin tärkein tekijä on ihminen. Projektin onnistumisen kannalta ei ole yhden-
tekevää, miten ammattilainen voi, kuinka hän jaksaa, kehittyy ja ylläpitää innostustaan. 
On siis tarpeen, että Projektiyhdistyksessä on oma Special Interest Group, SIG-ryhmänsä 
pohtimassa projektimaailman inhimillistä puolta; kuinka projektiammattilaiset voisivat 
toimia tasapainoisesti ja olla työyhteisönsä ja ympäristönsä arvokas voimavara.

"Pehmo-SIG" perustettu

Valmentaja Vesa Vuorinen muistuttaa, 
että meillä itsellämme on eniten 
vaikutusvaltaa kehittymisessämme. 
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Hyvinvoiva projektiammattilainen 
-ryhmä tarkastelee projektipäälli-
kön ja projektitiimin onnistumisen 

edellytyksiä työssä jaksamisen ja ihmiskes-
keisen kehittymisen näkökulmasta. Ryhmä 
etsii yhdessä työkaluja oman työssä jaksa-
misen ja innostuneisuuden kehittämiseen, 
sekä tiimien ominaisuuksien tunnistamiseen 
ja tiimien luotsaamiseen projektityössä. 
Ryhmän kiinnostuksen kohteena on pro-
jektityön inhimillinen kokonaisuus: fyysiset 
ja henkiset voimavarat ja työnteon "flow". 

Ryhmä käynnistyi 22.9.2011 Eteläranta 
10 Helsingissä. Tässä kick-off  – tilaisuudes-
sa oli läsnä 35 projektiammattilaista, mikä 
selvästi osoittaa tämän SIG-15 ryhmän ja 
sen aihealueen kiinnostavuuden ja tarpeel-
lisuuden. Ryhmän jäsenet ovat itsensä ja/
tai tiiminsä voimavarojen tunnistamisesta 
ja kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä 
asemaan tai toimialaan katsomatta.   

Viisi näkökulmaa hyvinvointiin 
Valmentaja Vesa Vuorinen Menestysvoima 
-yrityksestä esitteli perustamistilaisuudes-
sa ryhmäläisille viisi olennaista näkökul-
maa projektiammattilaisen hyvinvointiin 
ja jaksamiseen. Ensimmäinen näkökulma 
hyvinvointiin oli perusasioista huolehtimi-
sen tärkeys. Jos ihmisellä on fyysinen kun-
to ja terveys kohdallaan, työura raiteillaan, 
kelvollinen palkka, tyydyttävät sosiaaliset 
suhteet ja töissä ympärillä hyviä tyyppejä 
voidaan sanoa, että hänellä on asiat erin-
omaisen hyvin. Itse asiassa vain 7% väes-
töstä on (Gallupin) tutkimusten mukaan 
nämä hyvinvoinnin perusasiat kukoistavalla 
tolalla. 

Sitten Vesa ohjasi henkilökohtaiseen 
kasvuun. Hän muistutti, että 
meillä on suurin vaikutusvalta 
itseemme ja toisten muuttami-
nen on vaikeaa. Kehittäminen ja 
kasvu onnistuu parhaiten, kun 
sen tekee ketterästi ottaen pie-
niä askelia joka päivä. 

Kohtuuttakin kannattaa 
opetella, vaikka ahneus meissä 
tuntuu olevan sisäänrakennettu 
piirre. Innostuneisuus on työssä 
tarpeellista, mutta liika innos-
tuminen voi johtaa ahneuteen. 
Tehdään paljon enemmän kuin 
asiakas edes on tilannutkaan. 
Vesa arveli, että projektinhallin-
nan vähiten käytetty salaisuus 
on "Tuplaa aika-arviosi". Vaikka 
oman aika-arvion tuplaaminen 
voi kuulostaa hurjalta se kui-
tenkin johtaa tasapainoisem-
piin projektialan ammattilaisiin 
ja ennen kaikkea kokonaisval-
taisesti parempiin projekteihin. 

Niin työssä kuin huippu-
urheilussakin lepo ja palau-
tuminen ovat välttämättömiä 
kehittymiseen ja tulosten saa-
vuttamiseen. Hyvin usein töitä 
painetaan "hapoilla" stressiti-

lassa, vaikka innovatiivisuus ja suorituskyky 
ovat parhaimmillaan ennen kuin vireystilan 
huippu kääntyy laskuun. Vesa Vuorinen ke-
hotti kaikkia pitämään töissä tauon, muun-
kin kuin ruoka-tauon. Pitkässä juoksussa 
pieni happihyppely tai kierros korttelin ym-
päri päivittäin kasvattaa suorituskykyä ja 
parantaa jaksamista. 

Onnellisuus on Vesan viides näkökulma 
projektipäällikön hyvinvointiin. Onnellisuus 
ei ole sattumaa, vaan taito. Se on sekä syy 
että seuraus. Onnellisuus auttaa onnistu-
maan, sillä onnistuminen riippuu paljolti sii-
tä tunneasennosta, millä lähestymme seu-
raavaa henkilöä tai työtehtävää. 

Ryhmän toimintaan 
paljon eväitä
Hyvinvoiva projektiammattilainen – ryh-
män perustamistilaisuudessa keskusteltiin 
vilkkaasti hyvinvoinnin teemoista ja ideoi-
tiin tämän SIG-15 ryhmän tulevaa toimin-
taa. Ideoiden pohjalta kehitetään ryhmälle 
toimintasuunnitelmaa. 

Ryhmä haluaa, että projektimaailma 
muuttuu luovemmaksi, tehokkaammaksi ja 
erinomaisemmaksi entistä tasapainoisem-
pien projektiammattilaisten kautta. Samoin 
halutaan haistella uusia tuulia maailmalta 
ja tutkia millaisia menetelmiä on käytössä 
vaativaa työtä tekeville.     

 Aloitustapahtumassa kirjattiin ryhmän 
toiminnalle mm. seuraavia toiveita: 

- Tiimin kuntovalmennus ja johtaminen
- Proaktiivinen itsensä kasvattaminen 

tiimin vetäjänä ja tiimin motivointi 
proaktiiviseen kasvuun

- Uupumuksen tunnistaminen ja toi-
menpiteet sen estämiseksi. Mikä on 
projektipäällikön vastuu projektitiimin 
jaksamisessa?

- Työyhteisön ja yksilön selviäminen 
uupumuksesta 

- Konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin 
kehittämiseksi

- Projektiammattilaisen tasapainotesti
- Vuorovaikutus; erilaisten ihmisten 

kanssa toimiminen sekä kommuni-
koinnin kehittäminen

Keskustelussa tuli myös selvästi esille, 
että ryhmän tapaamisissa halutaan päästä 
itse tekemään luennoinnin ja keskustelui-
den lisäksi. Tästä on hyvä tämän SIG:n jat-
kaa eteenpäin.

SIG-15 ryhmää on ollut ideoimassa ja 
viemässä eteenpäin Projektiyhdistyksen 
Young Crewn hallitus. Ryhmän vetäjänä 
toimii Juuso Kangas. Hän on lukenut Oulun 
yliopistossa tuotantotaloutta suuntautuen 
laatu- ja projektijohtamiseen. Hän työs-
kentelee Corbel Oy:ssä laatuinsinöörinä ja 
kiinteistöpäällikkönä. 

SIG-15 ryhmään voivat liittyä kaik-
ki Projektiyhdistyksen opiskelija-, hen-
kilö- ja organisaatioiden kiintiöjäsenet. 
Ryhmän toimintaan osallistuminen on 
maksutonta. Ryhmään voi liittyä jäsenis-
tön kohtaamispaikalla tai sähköpostitse 
johanna.packalen@pry.fi .

SIG:n vetäjä Juuso Kangas sai oivalluksen, että 
itseään voi kehittää myös ketteristä menetelmistä 

tutuilla lähestymistavoilla.
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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  Riskienhallinta
Veikko Välilä, VVConsulting, 
veikko.valila@vvconsulting, 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  Johtajuus
Minna Rasila, Heuristica Oy
minna.rasila@heuristica.fi , 040 553 6774

SIG-13  Julkishallinnon projektitoiminta
Jari Kinnunen, HMV PublicPartner Oy, 
jari.kinnunen@hmv.fi , 040 778 0226

Toiminnassa olevat ryhmät: 

PKV-12 ”Verkostoituminen palveluliiketoiminnoissa”
Matti Urho, Partisan Oy
matti.urho@partisan.inet.fi , 040 830 4500

SIG -ryhmät ovat Projektiyhdistyksen opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen 
keskittyviä yhteistyöryhmiä. SIG-kokoukset ovat maksuttomia tilaisuuksia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkun 
ryhmän toimintaan, ota yhteys ryhmän vetäjään tai Projektiyhdistyksen toimistoon.

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) ovat 
Projektiyhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenille tarkoitettu 
palvelu, jonka tarkoituksena on projektinhallinnan ja 
kilpailukyvyn kehittäminen.  PKV-ryhmien toiminta on 
jäsenille ilmaista. Mukaan otetaan vain ei-kilpailevia 
organisaatioita. Jos olet kiinnostunut osallistumaan 
jonkun ryhmän toimintaan, ota yhteys ryhmän vetäjään 
tai Projektiyhdistyksen toimistoon.

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

SIG-14  Tuotekehitys
Teppo Nurminen, Suomen Projekti-Instituutti Oy, 
teppo.nurminen@projekti-instituutti.fi , 040 550 4806

SIG-15  Hyvinvoiva projektiammattilainen
Juuso Kangas, Corbel Oy, juuso.kangas@corbel.fi , 
040 761 3886

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

Young Crew
Miikka Lötjönen, Nice-business Solutions Finland Oy, 
miikka.lotjonen@nice.fi , 040 315 4109

Suunnitteilla olevia ryhmiä: 
- Stakeholder management
- EU-projektit
- Kehitysyhteistyö
- Tutkimus
- Englanninkielinen ryhmä
- IT-projektit

AUTOMAATIOLINJA OY 
 Kahdenkymmenen vuoden 

kokemus projektien 
toteutuksesta  neljällä 

mantereella. 
IT ja teollisuusautomaatio-
projektien ammattilainen. 

Ota yhteyttä kun tarvitset  
projektinjohdon ammattilaista. 
 
www.automaatiolinja.fi 
Timo Räisänen  
045 121 3364 
aml@automaatiolinja.fi 

Jos olet kiinnostunut 
perustamaan uuden ryhmän, 
ilmoita siitä PRY:n toimistolle.
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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@atos.net
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@vvconsulting
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



54

PROJEKTIYHDISTYKSEN YHTEISÖJÄSENET

4SUM Partners

Aalto Pro
Aalto-yliopisto 
Acute FDS
Advocare 
AEL Oy
Agile Finland ry
Alter Chief Oy 
Andritz Oy
Anteplan Oy 
Aon Finland Oy
Artemis Finland Oy
ASApro Projektipalvelu
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
CMU24 Group
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
Insinööritoimisto Comatec 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

Lassila & Tikanoja Oyj 
Lemminkäinen Talotekniikka 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

OK Perintä Oy 
OP-Palvelut Oy
Oriola Oy
Oy Samlink Ab

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 - 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
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
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
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
VAASAN Oy
Vaisala Oyj
Valtiokonttori
Veikkaus Oy
Verohallinto
Vetokonsultit Oy
VR-Yhtymä 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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2011 Projektipäivät lähestyvät. Jäseneksi liittyminen ja jäsenetujen hyödyntämi-
nen ennen projektipäiville ilmoittautumista kannattaa. 

Henkilöjäsenet saavat 50 euron alennuksen Projektipäivien osallistumismaksus-
ta. Yritys- ja organisaatiojäsenet saavat yhden vapaapaikan Projektipäiville. Edun 
arvo on 650 euroa + alv. Etu on merkittävä, kun esimerkiksi pienyrityksen vuoden 
2011 jäsenmaksu on vain 500 euroa + alv.

Varmista, että tunnet kaikki Projektiyhdistyksen jäsenedut ja laita hyvä kiertä-
mään. 

Projektiyhdistys edistää suomalaista projektiosaamista. Yhdistys parantaa jä-
sentensä edellytyksiä suunnitella, johtaa ja toteuttaa tuloksellisia projekteja ver-
kostoituneessa ja kansainvälisessä ympäristössä.

Yhdistyksen jäsenenä saat uusinta tietoa ja kehityt ammatillisesti, projektitoi-
minnan eri osa-alueilla. Jäseneksi voivat liittyä yritykset, organisaatiot ja henkilöt 
– kaikki projektitoiminnassa mukana olevat. Edullisen jäsenmaksun saa nopeasti 
takaisin rahanarvoisina jäsenetuina sekä osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja 
tapahtumiin. Liittyminen on helppoa ja nopeaa.

Kaverisi, alihankkijasi tai yhteistyökumppanisi tarvitsee hyviä tuloksia korkeata-
soisen projektiosaamisen avulla – auta heitä hyödyntämään Projektiyhdistyksen 
ja sen verkoston palveluja. 

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 8-10 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 mahdollisuus liittyä veloituksetta International Association for 

Contract & Commercial Management, IACCM:n jäseneksi 

Tarjolla tietoa, kontakteja ja tilaisuuksia! 
Kuulumalla Suomen johtavaan projektialan yhteisöön, saat arvostusta ja kehität osaamistasi!

Katso kattava yhteisöjäsentemme lista – haluat varmaan kuulua tähän joukkoon!

JOS ET VIELÄ OLE PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSEN, 
NYT ON HYVÄ AIKA LIITTYÄ!

Esimerkkejä jäseneduista:

Lisää tietoa jäseneduista 
saat osoitteesta: 

www.pry.fi  –
Jäsenyys –
Jäsenedut 

tai

Projektiyhdistyksen 
toimistosta

Jäseniä on jo

yli 3000
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