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Projekteissa onnistuminen
edellyttää projektiosaamista
monella tasolla

Aito projektikulttuuri
tarvitsee erikoistuneita
projektiammattilaisia

Projektikulttuuri
1.Henkilöstön

projekti-
osaamisen
kehittäminen

2.Projektijohtamisen
prosessien ja
toimintatapojen
kehittäminen

3.Onnistumisen
edellytysten
luominen

Pääkirjoitus

Projektiosaaminen on strateginen painopistealue
Projektiosaamisen kehittäminen osana orga-
nisaation projektikulttuuria on yksi keskeisistä 
kehittämisen painopistealueista tai ainakin sen 
pitäisi olla. Sen merkityksen ymmärtää, kun tar-
kastelee yritysten vuosikertomuksia ja arvioi, mikä 
osa yrityksen toiminnasta on projektivetoista. 
Tuotekehitys (esim. 11% liikevaihdosta) toteu-
tetaan yleensä projekteilla. Asiakastoimitukset 
– toimialasta riippuen jopa täysin projektivetoista 
toimintaa. Uusien liiketoimintojen käynnistäminen 
samoin kuin strategiset muutokset ja järjestelyt 
nojaavat onnistuneesti johdettuihin ohjelmiin ja 
projekteihin. Listaa voisi jatkaa edelleen; kehitys-
toimenpiteet, IT-investoinnit jne. – edellyttävät 
hyvää projektiosaamista niin johtotasolla kuin 
projektien toteutustasolla onnistuakseen ta-
voitteiden mukaisesti. Otetaanpa vielä esimerkki 
erään teknologiayrityksen tilinpäätöstiedotteesta: 
”Panostamme tuotekehitykseen ja paikalliseen 
läsnäoloon päämarkkina-alueillamme sekä kapa-
siteetin nostamiseen ja toimitusaikojen lyhentä-
miseen.” -kaikkiin toiminnan osa-alueisiin liittyy 
projektijohtamisen osaamista tai sen puuttuessa 
tarve kehittää sitä.

Vaikka projektien merkitys organisaatioissa on 
hyvin suuri, projektijohtaminen johtamisoppina 

Projektiosaamisen kehittäminen- 
investointi vai kuluerä? 

on jäänyt julkisuudessa ja johtajien puheissa sekä 
toiminnassa muiden johtamisen ”ismien” jalkoihin. 
Projektiosaamisen kehittäminen käsitetään edel-
leen pitkälti vain yksittäisten projektipäälliköiden 
kurssittamisesta johtuvana henkilöstökuluna, ei 
investointina, jolle olisi laskettavissa takaisinmak-
suaika ja tuottoprosentti, ja jonka toteuttamiseen 
koko organisaatio osallistuu ja sitoutuu – inves-
tointina, josta tiedotetaan vuosikertomuksessa. 

Poikkeuksiakin löytyy. On organisaatioita niin 
yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, jotka ovat 
menestyksekkäästi lähteneet panostamaan projek-
tikulttuurin kehittämiseen. Näitä yrityksiä kohtaa 
mm. Projektiyhdistyksen tapahtumissa kertomassa 
kokemuksistaan. 

Projektikulttuurin kehittämisen osa-alueet
Projektikulttuuri muodostuu kolmesta, toisistaan 
vahvasti riippuvasta osa-alueesta. Perinteisesti 
projektikulttuurin ja projektiosaamisen kehittä-
minen mielletään irrallisena projektinjohtamisen 
kouluttamisena ja valmentamisena. Irralliset, 
vaikka sinänsä projektipäälliköiden ammattitaitoa 
lisäävät valmennukset jäävät kuitenkin helposti 
pelkäksi hyväksi aikeeksi, jos samanaikaisesti ei 
tueta projektityötä ja projekteilla johtamista 
yhtenäisten projektikäytäntöjen sekä työkalujen 
ja niiden kehittämisen avulla.

Olli Kuismanen, Myyntijohtaja
Mia Petäinen, Kehitysjohtaja

Suomen Projekti-Instituutti Oy
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Kolmas, toistaiseksi liian vähälle huomiolle jää-
nyt projektikulttuurin osa-alue on onnistumisen 
edellytysten luominen projektitoiminnalle. Tähän 
kuuluvat mm. päätöksenteon, strategisen johtami-
sen ja taloushallinnon toiminnot, muut tarvittavat 
tukiprosessit sekä ylimmän johdon ja esimiesten 
projektijohtamisen ymmärrys. Päteväkin projek-
tipäällikkö tai ohjelmajohtaja jää helposti yksin, 
jos projektin omistaja ja ohjausryhmä eivät kan-
naa omaa vastuutaan. On suorastaan epäreilua 
laittaa projektipäällikkö johtamaan projektia ja 
antaa tueksi lähinnä taputus olalle ja vaatimus 
(vain positiivisten) lopputulosten raportoinnista. 
Projektinjohtaminen on erityisosaamista, jonka 
omaksumiseen kaikkien pitää erikseen jossain 
vaiheessa panostaa. Projektipäälliköt edustavat 
suurinta projektiammattilaisten ryhmää, mutta 
projektiammattilaisia ja erikoistuneita projek-
tiosaajia tarvitaan organisaation kaikilla tasoilla 
ja kaikissa yksiköissä.

Projektikulttuurin kehittäminen on 
investointi
Investointi on ajan ja rahan käyttämistä hyötyjen 
saavuttamiseksi. Tämä pätee mitä erinomaisemmin 
projektikulttuurin kehittämiseen - käytetään rahaa 
suunnitelmallisesti liiketoimintahyötyjen saavut-
tamiseksi. Useimmiten nämä hyödyt ovat ainakin 
isoilta osin rahassa mitattavissa, mikä auttaa 
johtorymien jäseniä päätöksiä tehtäessä.

Organisaation koosta ja halutusta muutosvauh-
dista riippuen projektikulttuurin kehittämiseen 
tarvittavat samoin kuin siitä saatavien hyötyjen 
eurosummat voivat olla merkittäviä. Suomen 
Projekti-Instituutti teki taannoin analyysin 
erään merkittävän suomalaisen pörssiyrityksen 
toimitusprojektiorganisaation projektikulttuurin 
kehittämisestä. Lopputulos oli, että käyttämällä 
miljoona euroa projektikulttuurin kehittämiseen 
yritys nettoaa ensimmäisen vuoden jälkeen yli 13 
miljoonaa euroa vuosittain. Luvut olivat yrityksen 
johdon itsensä arvioimia. Lisähyötyinä kirjattiin 
parantunut asiakastyytyväisyys, lisääntynyt 
projektikapasiteetti ja sitä kautta lisääntynyt 
liikevaihto. 

Käsittelemällä projektikulttuurin kehittämistä 
investointina, ei kuluna, päästään eroon monesta 

projektikulttuurin kehittämisen sudenkuopasta. 
Ensinnäkin projektiosaamisen kehittäminen voi-
daan käynnistää pitkäjänteisenä ja laaja-alaisena 
useammalle vuodelle jakautuvana prosessina eikä 
lyhytjänteisesti vain tilaamalla kursseja akuu-
teimman kysynnän mukaan. Näin varmistetaan 
yksittäisten kehityspanostusten paras mahdollinen 
ajoitus, onnistunut sisällöllinen suunnittelu sekä 
organisaation muutoskyky.

Toisekseen pitkäjänteinen projektiosaamisen 
kehittäminen mahdollistaa aidon projektiammat-
tilaisen urapolun luomisen yritykseen ja vähentää 
hukkainvestointeja. Kolmanneksi projektijohtami-
sen osaamisen kehittäminen saadaan paremmin 
linkitettyä johtamisen ja muun osaamisen kehit-
tämiseen sekä muiden projektikulttuurin kehitys-
toimenpiteiden kanssa. Lisäksi kehittämisen käsit-
tely investointina pienentää riskiä kehittämisen 
pysähtymiselle taloudellisten haasteiden edessä. 
Kun kehittäminen on investointi, jolla on tulevai-
suuden tuotto-odotuksia, ei sitä kovin heppoisin 
perustein keskeytetä. Tai ainakin keskeyttäminen 
on tietoinen, harkittu päätös, mitä se valitettavasti 
liian usein nykyisellään ei ole. 

Linjasta matriisin kautta 
projektiorganisaatioksi
Yksi suurimpia muutoksia organisaatioraken-
teissa viimeisten vuosien aikana on ollut muutos 
linjaorganisaatiosta projektimaista toimintaa tu-
kevaksi matriisiorganisaatioksi ja kohti puhtaasti 
ohjelmilla ja projekteilla johdettua organisaatiota. 
Tämä muutos on tapahtunut lähes toimialasta 
ja liiketoimintamallista riippumassa. Muutos on 
valtava ja voimallinen, mutta silti on edelleen 
liian paljon organisaatioita, joissa sitä ei ole 
noteerattu riittävästi. Projekteja tehdään vah-
vassa linjaorganisaatiossa. Ovatko projektit niin 
helppoja, ettei niiden onnistumisen edellytyksiin 
kannata panostaa? Vai ovatko projektipäälliköt 
niin ammattitaitoisia virtuooseja, että projektit 
onnistuvat organisaatiorakenteista ja vallitsevista 
johtamiskäytännöistä huolimatta?

Muutosten takana on johdon tahto ja tarve saa-
da operatiivinen toiminta paremmin vastaamaan 
ja toteuttamaan yrityksen strategioita, mutta 
ilman, että uskalletaan samalla tehdä tarvittavia 

Linja-
organisaatio

Projektin
koordinaattori/

vetäjä/
vastuullinen

Projektin
koordinaattori/

vetäjä/
vastuullinen

Projektipäällikkö/
Projektijohtaja

Projektipäällikkö/
Projektijohtaja/
Ohjelmajohtaja

Projektipäällikkö/
Projektijohtaja/
Ohjelmajohtaja

Vähäinen tai
ei lainkaan

Käytännössä
katsoen

olematon

Osa-aikainen Osa-aikainen Täysipäiväinen Täysipäiväinen Täysipäiväinen

Projektipäällikön
auktoriteetti
Osuus hlökunnasta,
joka osallistuu
täysipäiväisesti
projektityöhön

Projektipäällikön
rooli

Osa-aikainen Osa-aikainen Osa-aikainen Täysipäiväinen TäysipäiväinenProjektihallinnan
panos

Yleisiä "titteleitä"
projektipäälikölle

Heikko
matriisi

Rajoitettu

0-25%

Tasapainoinen
matriisi

Alhaisesta
kohtuulliseen

15-60%

Vahva
matriisi

Kohtuullisesta
korkeaan

59-95%

Projekti-
organisaatio

Korkeasta melkein
totaaliseen

85-100%

Organisaatiorakenteen vaikutukset projektijohtamiseen
Lähde: PMBOK
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siirtoja valtarakenteissa. Tämä vallan uusjako lin-
jasta projektien suuntaan on suurin yksittäinen syy 
sille, että projektijohtamista ei osata ottaa osaksi 
yrityksen johtamiskäytäntöjä. Projektijohtaminen 
ja projektikulttuurin kehittäminen saavat harvoin 
johtoryhmien kokousmuistioiden ja organisaatioi-
den vuosikertomusten palstatilaa. Projektijohta-
minen ajatellaan edelleen vain suorittamisena ja 
keinona. Korkeintaan sitä käsitellään muutamalla 
lauseella kohdassa henkilöstön kehittäminen. 
Linjajohto pitää vallastaan kiinni kuin Jugoslavian 
entinen valtiojohto – kunnes toistuvat epäon-
nistumiset ohjelmien ja projektien johtamisessa 
pakottavat muuttamaan myös vastuun ja vallan 
jaon kysymykset tukemaan ohjelmien ja projektien 
johtamista.

Projektiammattilaisen osaamisvaatimukset
Korkeatasoisen projektikulttuurin yksi (tärkein) 
tukipilari on osaava projektihenkilöstö. Osaavien 
projektipäälliköiden saaminen ja pitäminen orga-
nisaatiossa sekä heidän jatkuva kehittämisensä ja 
erikoistumisensa esim. juniori-projektipäälliköstä 
projektijohtajaksi ja vaikka projektitalouden tai 
riskienhallinnan asiantuntijaksi taas edellyttää 
jonkinasteisen projektiammattilaisen urapol-
kuajattelun omaksumista. Asiantuntijoiden ja 
linjaesimiehien urapoluilla on jo perinteitä, mutta 
projektipäälliköiden urapolkuajattelu pitää nostaa 
tietoiseksi, strategiseksi tavoitteeksi. Projektipääl-
likkyydestä ja projektiosaamisesta tulee kehittää 
haluttu ja oikea ammatti organisaation sisällä.

Kevytkin pintaraapaisu projektiammattilaisen 
kompetensseihin, joilla tässä yhteydessä tarkoi-
tetaan tietoja, taitoja, kokemusta ja asennetta, 
osoittaa, että kyse on vaativasta ja laaja-alaises-
ta osaamisesta. Perinteisen kolmijaon mukaan 
projektissa tarvitaan riittävän sisältöosaamisen 
lisäksi projektinjohtamisen menetelmien ja op-
pien osaamista sekä vuorovaikutus- ja ihmisten 
johtamisen taitoja. Näiden lisäksi liiketoiminnan 
ymmärtäminen ja -osaaminen ovat kokeneen 
projektiammattilaisen tärkeitä vahvuuksia. Ope-

ratiivinen liiketoiminta perustuu strategiaan ja 
projektit ovat osa liiketoimintaa. Projekti on aina 
investointi ja riski. Karrikoiden voisi sanoa, että 
tavoitellut hyödyt tai kate syntyy riskien maksi-
moinnin tuloksena.

On selvää, että erilaiset projektit (esim. mo-
nimutkaiset, kansainväliset toimitusprojektit tai 
pienimuotoiset yksikön sisäiset kehitysprojektit) 
ja erilaiset projektin roolit (esim. projektin jäsen, 
projektipäällikkö tai ohjausryhmän puheenjohtaja) 
tarvitsevat erilaisen profi ilin mukaan painottuvaa 
osaamista, mutta kaikkia niitä pitää kehittää, vie-
läpä pitkäjänteisesti.

Kansainväliset sertifi oinnit osana 
projektiammattilaisen urakehitystä
Oman osansa projektiosaamisen kehittämiseen 
tuovat kansainväliset sertifi ointimenettelyt, joilla 
voidaan katsoa olevan ainakin neljä merkitystä:

1) Yrityksen tapa validoida yksittäisten pro-
jektipäälliköiden osaamistaso

2) Yrityksen tapa varmistaa yksittäisten pro-
jektien riittävä johtamisosaaminen

2) Yrityksen kilpailuetu ja keino vahvistaa 
imagoa

3) Palkitsemiskeino projektipäällikön (omaeh-
toisesta) kehittymisestä

Projektinjohtamisen kansainväliset sertifi oinnit 
ovat omiaan nostamaan projektiosaamisen arvos-
tusta ja kasvattamaan projektijohtamisen merki-
tystä organisaatiossa. Lisätietoja sertifi oinneista 
ja tarkemmat kuvaukset eritasoisten sertifi ointien 
tutkintovaatimuksista löytyy Projektiyhdistyksen 
sivuilta (katso IPMA ja PMI). Sertifiointeihin 
tähtäävistä valmennuksista voit kysyä Suomen 
Projekti-Instituutista.

Projektikulttuurin ja projektiosaamisen 
kehittämistä voi tukea monella tavalla
Jotta asiantuntija tai linjajohtaja haluaisi kehittyä 
projektijohtamisen osaajaksi, tai jotta projektipääl-
likkö jaksaisi motivoitua ammatilliseen kehittymi-
seen, täytyy projektijohtamisen olla kompetenssina 

Taloustaidot

Kansainvälisyys

Asiakassuhteen
hallinta

Kommunikointi-
taidot

Itsetuntemus

Myyntitaidot

Sopimustekniikka

Ongelmanratkaisu
Muutosten
hallinta

Riskien hallinta

Kommunikointi

Johtamistaidot Projektityön hallinta

Sisällön tuntemus

Menetelmät

Liiketoiminta-
osaaminen

Yrityksen
"politiikat"

Teknologia
osaaminen

Ajanhallinta

Kompetenssi
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houkutteleva ja uran kannalta hyödyllinen osaami-
nen. Jatkuvan innoituksen lähteenä tuskin voi olla 
se, että hyvin johdetusta projektista saa palkkioksi 
lisää vielä haastavampia projekteja. Ylemmän 
johdon ymmärrys ja sitoutuminen projektinjoh-
tamiseen ja projekteilla johtamiseen (”olemme 
projektiyritys”) on keskeinen tekijä. 

Organisaation sisäiset projektipäällikköverkos-
tot yhdistävät luontevasti erilaiset projektiosaajat 
keskenään ja tukevat osaamisen ja kokemusten 
(niin hyvien kuin huonojenkin) siirtämistä ja 
tallentamista. Kokeneemmat projektipäälliköt 
voivat toimia tutoreina tai sisäisinä valmentajina 
ja vaikka projektien arvioijina. Verkostojen kautta 
on mahdollista saada organisaatiosta löytyvä 
erikoisosaaminen paremmin esille, esim. projek-
titalouden tai riskien hallinta. Projektiverkostot 
ovat myös tehokas kommunikointikanava ja keino 
nostaa projektiammattilaisten arvoa ja yhteen-
kuuluvuutta.

Projektijohtamisen eritasoiset ja pituiset val-
mennukset ovat olennainen osa projektiosaamisen 
kehittämistä. Yrityskohtaisilla valmennuksilla 
voidaan tukea voimakkaasti organisaation omien 
projektikäytäntöjen ja työkalujen käyttöönottoa. 
Avoimet valmennukset mahdollistavat kokemus-
ten vaihtamisen muiden yritysten kanssa. Pro-
jektiyhdistys puolestaan tarjoaa mahdollisuuden 
aktiiviseen osallistumiseen ja tiedon vaihtamiseen 
satojen projektiorganisaatioiden kesken.

Pitkäjänteiseen projektiosaamiseen 
panostamalla kaikki voittavat
Projektiosaamisen ja projektikulttuurin kehittä-
minen on investointi, joka vaatii aikaa ja rahaa, 
mutta toisaalta hyötyjä saavat aina niin asiakkaat, 
yritys kuin yksilötkin:
- Yrityksen rakenteiden muuttaminen linjasta 

matriisiin ja projektiorganisaatioksi vaatii kai-

kilta uutta osaamista
- Projektitoiminta ja projektiliiketoiminta mah-

dollista saada kannattavaksi 
- enemmän ja paremmin onnistuneita pro-

jekteja
- oikea projektitoimitusten hinnoittelu

- Projektinjohtamisen menetelmät auttavat en-
nustamaan tulevaa ja regoimaan muutoksiin

- Projektinjohtamistaitojen ja projektin vaa-
tivuuden tasapainon kautta systemaattista 
onnistumista
- oikea henkilö oikeaan projektiin, ohjel-

maan tai ohjausryhmään
- Projektiosaamisen ja projektipäälliköiden ar-

vostuksen nostaminen tukee projektimaisen 
toiminnan omaksumista

- Arvostus ja uskottavuus asiakkaiden ja kump-
paneiden silmissä lisääntyy

- Korkeatasoinen projektikulttuuri tukee projekti-
ammattilaisten työhyvinvointia ja jaksamista

- Projektiosaamisen ja projekteissa onnistumisten 
toistettavuus, eli halu pysyä projektiammatti-
laisen urapolulla vahvistuu

- Projektiosaamiseen panostaminen sitouttaa ja 
motivoi 

- Kasvavat taidot ja kertyvä kokemus pysyvät 
talossa ja ne saadaan jaettua (ns. tacit -tieto)
Kehitysvauhti alati muuttuvassa ympäristös-

sämme ei ota laantuakseen; aloitteleva projekti-
päällikkö on syytä nähdä tulevaisuuden ohjaus- tai 
johtoryhmän jäsenenä tai ehkä hän on yksi tulevis-
ta, merkittävistä, korkatasoista projektiosaamista 
vaativista asiakkaista.

”Projektikulttuurin kehittämiseen 
investoitu euro on ansaittu euro”, 

ihan oikeasti!
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Syksyllä 2004 tutustuessani Projektiyhdistyksen toimintaan, kiteytin tekemäni havainnot seuraaviin 
asioihin. Toiminta on aktiivista, monipuolista, laadukasta ja voimakkaasti kehittyvää. Internetillä 
on tärkeä osuus yhteydenpidossa, ja tietotekniikka on valjastettu palvelemaan työn tekemistä ja 
hallinnointia. Yhdistyksen jäsenten ja sidosryhmien verkosto on kattava, monipuolinen ja kansainvä-
linen tarjoten mahdollisuudet yhteistyön avulla merkittävien tulosten aikaansaamiseen. Toiminnan 
edelleen kehittäminen tarjoaa erittäin mielenkiintoisen haasteen.

Projektiyhdistyksen ja sen toiminnan sisäisen 
ja ulkoisen tunnettuuden lisäämistä on lähdetty 
kehittämään monin tavoin. Yhdistyksen kotisivut 
yhdistetään Jäsenistön kohtaamispaikan kanssa 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Sähköisen jäsentie-
dotteen avulla jäsenet saavat tietoa helposti ja 
nopeasti mielenkiintoisista ja ajankohtaisista asi-
oista. Yhdistyksen lehtien painosmääriä nostetaan 
ja niitä jaetaan uusille, jäsenistön ulkopuolisille, 
kiinnostaville kohderyhmille. Muutenkin ulkoista 
tiedotusta lehdistössä lisätään tunnettuuden pa-
rantamiseksi myös jäsenistön ulkopuolella. 

Eri kanavien kautta tapahtuvalle viestinnälle 
rakennetaan yhtenäinen ilme. Kotisivut, Power-
Point -esitykset, yhdistyksen lehdet ja sähköinen 
jäsentiedote sisältävät kaikki jatkossa samoja visu-
aalisia elementtejä. Viestinnässä otetaan enemmän 
toiminnassa olevia ihmisiä mukaan muun muassa 
valokuvien ja videoiden avulla. Tämä lehti olkoon 
esimerkkinä tästä uudesta, ihmisläheisemmästä 
linjasta, jota on tarkoitus toteuttaa jatkossa myös 
muiden viestintäkanavien kautta. 

Projektikaaoksesta tuottavaan ja 
tulokselliseen toimintaan
Vierailu yhdistyksen kotisivulla paljastaa sen, että 
mittavan kotimaisen ja kansainvälisen verkoston 
avulla Projektiyhdistys on melkoinen projektitoi-
mintaan liittyvän tiedon, toiminnan, kokemusten 
ja näkemysten keskittymä. Tätä tietoa välittämällä 
ja yhdessä kaikkien sidosryhmiemme kanssa mo-
nilla eri tavoilla jalostamalla pyrimme tuottamaan 
lisäarvoa jäsenillemme ja muillekin projektien 
tekijöille. Strategia 2010 kompassinamme meillä 
on sidosryhmiemme kanssa mahdollisuus saada 
aikaan suomalaisen yhteiskunnankin kannalta 
merkittäviä tuloksia.

Tehtävämme on auttaa yrityksiä, organisaatioita 
ja projektien tekijöitä projektikaaoksesta tuotta-
vaan ja tulokselliseen toimintaan. Kannattaa tulla 
mukaan hyötymään ja vaikuttamaan. 

Tapaamisiin!

Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja
Projektiyhdistys ry

Viestikapulan vaihto

Kun viestikapulan vaihto oli lähestymässä, 
kiinnostuin yhdistyksestä ja sen tarjoamista 
tehtävistä toden teolla. Aikaisempi, moni-

puolinen ja pitkäaikainen kansainvälisen kaupan 
projektitoiminnan piiristä hankittu kokemukseni, 
tietotekniikka- ja digimediaosaamiseni, oma 
verkostoni ja jopa pitkäaikaiset valokuvaus- ja vi-
deoharrastukseni näyttivät olevan täysimääräisesti 
hyödynnettävissä.

Toukokuussa 2005 teimme sopimuksen tehtävi-
en asteittaisesta aloittamisesta ja toiminnanjoh-
tajan tehtävien vastaanottamisesta vuoden 2006 
alusta. Syksy oli sitten toimintaan ja avainhenki-
löihin tutustumisen, tarvittavan kotitoimiston ja 
toimintaympäristön rakentamisen sekä tulevan 
toiminnan suunnittelun ja valmistelun aikaa.

Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseksi 
perustettiin asiakkuustyöryhmä tarkastelemaan 
erilaisia asiakkuuselinkaaria ja niihin liittyviä 
Projektiyhdistyksen palveluja ja palvelutarpeita. 
Työryhmän vetäjällä, Timo Okkosella, oli vastaa-
vanlaisista prosesseista vankka kokemus. Hän esit-
telee tehtyjä havaintoja ja aikaansaatuja tuloksia 
tässä lehdessä.

Viestikapulan vaihto kuten kilpajuoksussa
Kilpailukäyttöön valmistetun viestikapulan vaihto 
Projektipäivien iltatilaisuudessa marraskuussa 
symbolisoi tulevaa tehtävien siirtoa, mikä sitten 
tapahtui kokonaisuudessaan vuoden vaihteessa. 
Siitä lähtien yhdistyksen toiminta onkin tarjonnut 
minulle melkoista pikaviestiä kaikkien uusien teh-
tävien ja yhteistyökumppanien kanssa tavoitteena 
olevien tuloksien ja kehityksen aikaansaamiseksi.

Kapulanvaihdon jälkeisistä 
kehittämishankkeista
Jo aikaisemmin tehty Strategia 2010 tarjoaa hyvät 
suuntaviivat tulevan toiminnan kehittämiselle. 
Olen kerännyt tähän lyhyen katsauksen joihinkin 
ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin.

Tärkein kehittämisen kohde on erilaisten 
jäsenille lisäarvoa tuottavien ja jo aikaisemmin 
hyväksi todettujen palvelujen ylläpito ja edelleen 
kehittäminen. Tämän lisäksi tietenkin etsitään 
myös uudenlaisia toimintamuotoja.

Projektiyhdistyksen ja 
sen toiminnan sisäisen ja 
ulkoisen tunnettuuden 
lisäämistä on lähdetty 
kehittämään monin 
tavoin.

Toiminnanjohtajan palsta
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International Project Management Association (IPMA) on Sveitsiin rekisteröity voittoa tavoittele-
maton kansainvälinen yhdistys, joka toimii yleismaailmallisesti projektihallinta-asioiden edistäjänä. 
IPMA, alkuperäiseltä nimeltään Internet, perustettiin vuonna 1965 projektihallinnan ammattilaisten 
kansainväliseksi kokemusten vaihdon foorumiksi. IPMA on ”yhdistysten yhdistys”; sen jäsenistö 
koostuu ensisijaisesti kansallisista projektitoimintaa edistävistä yhdistyksistä. Yksityiset henkilöt 
ja organisaatiot voivat liittyä IPMA:n jäseniksi sellaisissa maissa joissa ei ole kansallista jäsenyh-
distystä. 

IPMA korostaa projektihallinnan 
menetelmien osaamisen 
merkitystä ja tarjoaa:

- Verkostoitumismahdollisuuksia
- Työpajoja
- Kansainvälisesti tunnustetun projektihallinnan 

ammattilaisten sertifi ointijärjestelmän
- Kansainvälisiä kehitysprojekteja ja konferensseja 

(jäsenille alennetuin osallistumismaksuin)
- Kuudesti vuodessa ilmestyvän International 

Journal of Project Management –lehden (jäse-
nille)

- Neljästi vuodessa ilmestyvän Project Manage-
ment Practice –julkaisun (jäsenille)

- Neljästi vuodessa ilmestyvän IPMA Newsletter 
–tiedotteen (jäsenille)

- Vuosittain ilmestyvän Project Management 
Perspectives –julkaisun (jäsenille)
Vuoden 2005 lopussa IPMA:lla oli 38 kansallista 

jäsenyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 
oli noin 40 000 henkeä. IPMA:n toiminta ulot-
tuu merkittävästi laajemmalle, sillä kansalliset 
jäsenyhdistykset palvelevat myös yhdistyksiin 
kuulumattomien projektihallinnan ammattilaisten 
tarpeita kansallisilla tavoilla ja kielillä. IPMA:n toi-
mintaa hallinnoiva sihteeristö sijaitsee Nijkerkissä 
Hollannissa. Lisätietoa IPMA:n toiminnasta löytyy 
internetistä osoitteesta www.ipma.ch ja sähköpos-
tilla osoitteesta info@ipma.ch . 

IPMA:n Suomessa toimiva jäsenyhdistys on 
vuonna 1978 perustettu Projektiyhdistys Ry (PRY), 
alkuperäiseltä nimeltään Projektitoimintayhdistys 
Ry. Projektiyhdistyksen toiminta-ajatuksena on 
projektimuotoisen työtavan edistäminen yhteis-
kunnan ja elinkeinoelämän eri toiminnoissa ja 
tasoissa, yhteisöjäsenten projektiliiketoiminnan 
kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden parantaminen, 
sekä henkilöjäsenten projektiosaamisen kehittä-
minen. Vuoden 2005 lopussa Projektiyhdistyksen 
jäsenistö koostui yli 100 yritysjäsenestä ja erilais-
ten jäsenyystyyppien kautta yhteensä yli 1500 
henkilöjäsenestä. Lisätietoa Projektiyhdistyksestä 

IPMA Projektihallinnan 
ammattilaisten sertifi kaatit

Jouko Vaskimo

löytyy internetistä osoitteesta www.pry.fi  ja säh-
köpostilla osoitteesta pry@pry.fi .  

Nelitasoinen sertifi ointijärjestelmä
IPMA julkaisi vuonna 1998 kansainvälisesti 
projektihallinnan ammattilaisten sertifiointiin 
tarkoitetun nelitasoisen sertifi ointijärjestelmän. 
Tähän sertifi ointijärjestelmään perustuvasta ser-
tifi ointitoiminnasta on muodostunut yksi IPMA:n 
tärkeimmistä toimintamuodoista. Sertifi ointijär-
jestelmä tarjoaa projektihallinta-alan toimijoille 
useita merkittäviä etuja: 
- Projektihallinnan ammattilaiset: Kansainväli-

sesti tunnustettu henkilökohtainen pätevyys-
todistus

- Projektihallintapalvelujen tarjoajat: Näyttö 
henkilöstön osaamisesta, kokemuksesta ja 
asenteesta 

- Projektihallinpalvelujen asiakkaat: Varmistus 
tarjolla olevasta projektihallintapätevyydestä
Yhteensä noin 45 000 IPMA:n nelitasoisen 

sertifiointijärjestelmän mukaista sertifikaattia 
on myönnetty vuoden 2005 loppuun mennessä. 
Sertifi ointiin aikovan projektihallinnan ammat-
tilaisen ei tarvitse olla IPMA:n eikä PRY:n jäsen. 
IPMA:n nelitasoisen sertifi ointijärjestelmän yleinen 
rakenne on esitetty kuvassa 1. IPMA:n nelitasoisen 
sertifi ointijärjestelmän sertifi ointimäärät Suomes-
sa on esitetty kuvassa 2. 

IPMA vastaa kansainvälisesti sertifi ointijärjes-
telmän kehittämisestä. Kunkin jäsenyhdistyksen 
yhteydessä toimii itsenäinen sertifi ointielin, joka 
vastaa paikallisesta sertifi ointitoiminasta ja toi-
minnan kehittämisestä IPMA:n asettamien suunta-
viivojen puitteissa siten että toiminta vastaa kan-
sallisia vaatimuksia ja tarpeita. Kansallisten kielten, 
kulttuurien, ja toimintatapojen huomioiminen 
on IPMA:n sertifi ointijärjestelmän oleellinen osa, 
ja merkittävä etu toisiin kansainvälisiin projekti-
hallinnan ammattilaisten sertifi ointijärjestelmiin 
verrattuna. IPMA:n sertifi ointijärjestelmä huo-
mioi projektihallinnan ammattilaisten pätevyyttä 

International Project Management Association
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arvioitaessa projektihallinnan yleisen tietotaidon 
ja projektitoimintakokemuksen lisäksi myös kan-
didaatin käyttäytymisen ja asenteen. Tasokohtai-
set vaatimukset on johdettu käytännön työssä 
esiintyvistä projektihallinnan tehtävistä, vastuista 
ja rooleista. Projektihallinnan ammattilaisten 
sertifi kaatit toimivat näyttönä henkilön ammat-
timaisesta toimintatavasta ja asenteesta. A-, B-, ja 
C-tason sertifi kaattien näyttö on erityisen selvä, 
sillä sertifi ointimenettely sisältää hakijakohtaisen 
haastattelun, missä arvioijat pyrkivät selvittämään 
hakijan käyttäytymisen ja asenteen sopivuutta 
projektihallinnan tarpeisiin.

IPMA:n nelitasoisen sertifiointijärjestelmän 
sisältö on määritelty IPMA Competence Baseline 
(ICB) -teoksessa, joka sisältää projektihallinnan eri 
osa-alueiden osaamisen ja kokemuksen kuvaukset, 
sekä sertifi ointitoiminnan pääkohdat. Kansallinen 
sertifi ointielin voi halutessaan käyttää ICB:a sel-
laisenaan oman sertifi ointitoimintansa perustana. 
Kansallinen sertifi ointielin voi ICB:n perusteella 
laatia kansallisen National Competence Baseline:
n (NCB), joka voi paikallisen kielen lisäksi poiketa 

ICB:sta paikallisten projektihallinnan olosuhteiden 
ja toimintatapojen osalta. Nykyinen Suomalainen 
NCB, Projektin Johdon Pätevyys, sisältää Suomalai-
seen projektikulttuuriin sovitetun suomenkielisen 
tekstin lisäksi myös alkuperäisen englanninkielisen 
tekstin. IPMA:n projektihallinnan ammattilaisten 
sertifi kaatteihin sisältyvä itsearviointi suorite-
taan ICB:n, ja Suomessa käytännössä Projektin 
Johdon Pätevyys –teoksen avulla. Projektin 
Johdon Pätevyys perustuu ICB versioon 2.0, ja 
löytyy PRY:n internet-sivuilta osoitteesta www.
pry.fi /sertifi ointi/BOK_text.pdf . IPMA on kevään 
2006 kuluessa julkaisemassa uuden version (3.0) 
ICB –teoksesta. 

IPMA, PRY ja Fincert eivät edellytä projektihal-
lintakoulutusta sertifi ointimenettelyn yhteydessä, 
eivätkä sertifi kaatin uusimisen yhteydessä. Jokai-
nen kandidaatti voi itsenäisesti ja/tai työnantajan 
koulutuspolitiikan mukaisesti osallistua tai jättää 
osallistumatta projektihallintakoulutukseen ennen 
sertifi ointimenettelyyn tai sertifi kaatin uusimis-
menettelyyn ryhtymistä. 

Kuva 1. IPMA:n nelitasoisen sertifi ointijärjestelmän yleinen rakenne. HUOM! Jäsenyhdistysten serti-
fi ointielimet kehittävät sertifi ointijärjestelmiä paikallisia tapoja ja tarpeita vastaaviksi. Tästä johtuen 

Suomessa käytössä oleva sertifi ointijärjestelmä poikkeaa paikoittain kuvassa esitetystä.

Title Capabilities Certification Process

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Validity

Certified
Projects
Director
(IPMA Level A)

Certified
Senior Project
Manger
(IPMA Level B)

Certified
Project
Manger
(IPMA Level C)

Certified
Project
Mangagement
Associate
(IPMA Level D)

Competence =
knowledge,
experience

5 yearsInterview

not
limited
option,
10 years

Written exam

Written exam
Options: work
shop, short
project report

Project report

Project director
report

Knowledge

Application,
Curriculum vitae,
project list,
references,
self-assessment

Application,
Curriculum
vitae, self-
assessment

A

B

C

D

Kuva 2. IPMA:n nelitasoisen sertifi ointijärjestelmän sertifi ointimäärät Suomessa.

IPMA Level A
vuosittainen kumulatiivinen vuosittainen kumulatiivinen vuosittainen kumulatiivinen vuosittainen kumulatiivinen

IPMA Level B IPMA Level C IPMA Level D

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 1 1

5

-

1

-

1

-

7

5

5

5

5

6

6

7

7

14

19

24

4

51

75

140

137

171

4

55

130

270

407

578

20

14

20

34
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Eturistiriitatilanteiden välttämiseksi IPMA, PRY, 
ja Fincertin eivät toimita eivätkä välitä projektihal-
linta-alan koulutuspalveluita, eivätkä ota kantaa 
kyseisen alan koulutustarjontaan. 

IPMA:n projektihallinnan sertifi kaattien uusi-
minen tapahtuu kevennetyllä hakumenettelyllä 
(hakemus, CV, itsearviointi). Oleellista on, että 
sertifi oitu projektihallinnan ammattilainen antaa 
sertifi kaatin uusimisprosessissa selkeän näytön 
projektihallintaan liittyvien työtehtävien jatkumi-
sesta ja ammattitaidon ylläpitämisestä kysymyk-
seen tulevin keinoin. Lisätietoa IPMA:n sertifi kaa-
teista löytyy internetistä osoitteista http://www.
ipma.ch/asp/default.asp?p=90 ja http://www.pry.
fi /pry_sertifi ointi.htm.

Sertifi kaatti näyttönä pätevyydestä, 
osaamisesta ja ammattimaisesta 
toimintatavasta
IPMA:n sertifi ointijärjestelmä pyrkii kannustamaan 
projektihallinnan ammattilaisten sertifi oitumista

- Asiantuntemuksen ja kokemuksen laajen-
tamiseksi ja asenteen parantamiseksi

- Jatkuvan oppimisen käytännön ylläpitämi-
seksi

- Projektihallinnan ammattimaisuuden lisää-
miseksi

- Projekteille asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi

Sertifi oitujen projektihallinnan ammattilaisten 
keskuudessa tehdyssä sertifi ointimotivaatiota kar-
toittavassa tutkimuksessa merkittävimmiksi serti-
fi ointihalukkuutta lisääviksi tekijöiksi todettiin

- Tarve haastaa oma projektihallintatapa 
alan vallitseviin standardeihin nähden

- Tarve todistaa projektihallinnan ammatti-
maisuuden taso

- Tarve lisätä uskottavuutta projektihallin-
nan osaajana

- Tarve laajentaa ja syventää omaa projekti-
hallinnan osaamista

- Tarve lisätä kysyntää työmarkkinoilla
Samassa tutkimuksessa vähiten sertifi ointimo-

tivaatiota lisääviksi tekijöiksi todettiin
- Tarve vakuuttaa esimies
- Tarve pitää työpaikka
- Tarve tavata uusia ihmisiä
- Tarve saada linjaesimies kuuntelemaan
- Tarve ylennykseen
- Tarve ansaita lisää

Sertifi ointitoiminnan johtoryhmä Fincert
Suomessa PRY:n yhteydessä itsenäisesti toimiva 
sertifi ointitoiminnan johtoryhmä Fincert vastaa 
IPMA:n sertifiointijärjestelmän toiminnasta ja 
kehittämisestä; käytännössä mm.:
- A- ja B-tason hakijakohtaisten sertifi ointikier-

rosten toimeenpanosta
- C- ja D-tason avoimien ja yrityskohtaisten 

sertifi ointikierrosten toimeenpanosta
- A-, B-, C-, ja D-tason sertifi ointimenetelmien 

kehittämisestä
- C- ja D-tason koemateriaalin kehittämisestä
- Sertifi ointitoiminnan laatu- ja validointiasioista
- Sertifi ointitoiminnan kansainvälisestä yhteis-

työstä ja verkostoistumisesta
- Sertifi ointitoimintaa suorittavien arvioitsijoi-

den valinnasta, koulutuksesta, seurannasta ja 
ohjaamisesta
Sertifi ointitoiminnan johtoryhmän jäseniksi 

kutsutaan projektihallinnan ammattilaisia eri 
toimialoilta. Tällä hetkellä sertifi ointitoiminnan 
johtoryhmän jäseninä ovat:
- Esa Koskelainen (sertifi ointitoiminnan koordi-

naattori)
- Kalle Kähkönen (varapuheenjohtaja)
- Jukka Lahtinen (jäsen)
- Pekka Mäkelä (jäsen)
- Juhani Silvasti (laatu- ja koulutusvastaava)
- Jouko Vaskimo (puheenjohtaja)

Projektihallinnan ammattilaisten sertifi ointi-
toiminta tapahtuu pääsääntöisesti sertifi oiduista 
projektihallinnan ammattilaisista koostuvan ar-
vioitsijajoukon voimin. Sertifi ointitoiminnan joh-
toryhmä seuraa sertifi ointimäärien kehittymistä, 
ja kutsuu tarpeen mukaan sopivaksi katsomiaan 
sertifi oituja projektihallinnan ammattilaisia arvi-
oitsijatoimintaan mukaan. 

Useimpiin sertifi ointitoimintaan liittyviin 
kysymyksiin löytyy vastaukset internetistä 
osoitteesta: www.pry.fi /sertifi ointi/IPMA%20PM
%20Sertifi ointi%20Kandidaatin%20ohjeet%20
060324.pdf ja www.pry.fi /sertifi ointi/IPMA%20P
M%20Certifi cation%20Candidate%20instructio
ns%20english%20Sep2005.pdf

Muissa sertifi ointitoimintaan liittyvissä ky-
symyksissä toivomme yhteydenottoja ensisi-
jaisesti sertifi ointitoiminnan koordinaattoriin 
Esa Koskelaiseen (+358 50 380 9760; esa.
koskelainen@pry.fi ).

Sertifi ointitoiminnan 
johtoryhmän 
jäseniksi kutsutaan 
projektihallinnan 
ammattilaisia eri 
toimialoilta
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Kuva 3. IPMA:n vuosittaiset sertifi ointimäärät.



Projektitoiminta 1/2006 13

Tasokohtaiset vaatimukset, menettelyt ja voimassaoloajat

IPMA Level A: Certifi ed Projects Director (Sertifi oitu Projektijohtaja)
Kykenee johtamaan projektisalkkua sekä ohjelmia 

Kandidaatilla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus projektisalkun johtamisesta, ohjel-
majohtamisesta, ja/tai moniprojektiympäristön johtamisesta, joista vähintään kolme vuotta 
yrityksen, organisaation ja/tai liiketoimintayksikön projektisalkun tai merkittävän ohjelmako-
konaisuuden suorassa johtamisvastuussa. Kandidaatti vastaa yrityksen / organisaation ja/tai 
liiketoimintayksikön merkittävän projektisalkun hallinnoinnista tai yhden tai usean mer-
kittävän ohjelman johtamisesta; osallistuu strategiseen johtamiseen ja tekee asiaa koskevia 
esityksiä yritysjohdolle; kehittää projektihallinnan henkilöstöä ja valmentaa projektipäälliköi-
tä; kehittää ja toteuttaa projektihallinnan vaatimuksia, prosesseja, menetelmiä, tekniikoita, 
käsikirjoja ja ohjeistoja.

Sertifi ointimenettely:  

1) Hakemus (hakemus, CV, projektiluettelo, referenssitiedot, itsearviointi) 

2) Projektijohtoraportti 

3) Haastattelu

Suomalaisen IPMA Level A -sertifi kaatin voimassaoloaika: 5 vuotta

IPMA Level B: Certifi ed Senior Project Manager (Sertifi oitu Projektipäällikkö)
Kykenee johtamaan monimutkaisia projekteja  

Kandidaatilla tulee olla vähintään viiden vuoden projektihallintakokemus, joista vähintään 
kolme vuotta monimutkaisten projektien suorassa johtamisvastuussa. Kandidaatti vastaa pro-
jektihallinnan kaikista osa-alueista monimutkaisissa projekteissa; vastaa merkittävän projek-
tiryhmän johtamisesta; käyttää projektihallintaan sopivia prosesseja, menetelmiä, tekniikoita 
ja työkaluja.

Sertifi ointimenettely:  

1) Hakemus (hakemus, CV, projektiluettelo, referenssitiedot, itsearviointi)

2) Projektiraportti

3) Haastattelu

Suomalaisen IPMA Level B -sertifi kaatin voimassaoloaika: 5 vuotta

IPMA Level C: Certifi ed Project Manager (Sertifi oitu Projektinhallinnan Ammattilainen)
Kykenee johtamaan yksikertaisia projekteja ja/tai monimutkaisten projektien osaprojekteja

Kandidaatilla tulee olla vähintään kolmen vuoden projektihallintakokemus yksinkertaisista 
projekteista.

Kandidaatti vastaa projektihallinnan kaikista osa-alueista yksinkertaisissa projekteissa, tai 
monimutkaisten projektien osaprojekteista; soveltaa yleisiä projektihallinnan prosesseja, 
menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja.

Sertifi ointimenettely:

1) Hakemus (hakemus, CV, projektiluettelo, referenssitiedot, itsearviointi)

2) Kirjallinen koe

3) Workshop

4) Haastattelu

Suomalaisen IPMA Level C -sertifi kaatin voimassaoloaika: 3 vuotta

IPMA Level D: Certifi ed Project Management Associate (Sertifi oitu Projektiosaaja)
Tuntee projektihallinnan kaikki osa-alueet 

Kandidaatilta ei vaadita projektihallinnan osa-alueiden kokemusta, mutta kandidaatille on 
etua projektihallinnan oppien soveltamisesta käytännössä. Voi toimia kaikilla projektihallin-
nan osa-alueilla, sekä oman erityisalansa asiantuntijana. 

Kandidaatti toimii projektiryhmän jäsenenä tai osana projektihallintaryhmää; tuntee projek-
tihallinta-asiat laajasti ja osaa soveltaa näitä. 

Sertifi ointimenettely: 

1) Hakemus (hakemus, CV, itsearviointi)

2) Kirjallinen koe

Suomalaisen IPMA Level D -sertifi kaatin voimassaoloaika: toistaiseksi
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Suomen ensimmäinen IPMA A-
sertifi kaatti Raija Ala-Miekkojalle

A-sertifi kaatti on todistus sekä henkilön 
että yrityksen osaamisen korkeasta tasosta

IPMA (International Project Management 
Association) on projektiammattilaisten kan-
sainvälinen järjestö, jonka eräänä toiminta-
muotona on projektiammattilaisten sertifi ointi 
kansainvälisesti hyväksytyllä, puolueettomalla 
tavalla. Sertifi ointi on muodostunut käytän-
nölliseksi ja arvostetuksi menettelyksi osoittaa 
projektitoiminnan osaaminen. Siitä on hyötyä 
sekä tämän seulan läpäisseelle ammattilaiselle 
että projektitoimintaa harjoittavalle yritykselle, 
jonka merkittävin henkinen pääoma usein on 
palveluksessa oleva henkilökunta. Projekti-
päälliköiden ja projektijohtajien sertifi kaatit 
ovat asiakasneuvottelussa vakuuttava näyttö 
yrityksessä olevasta osaamisesta.

Maailmassa oli vuoden 2005 lopussa runsaat 
15000 IPMA-sertifi oitua projektiammattilais-
ta. Suomessa IPMA-sertifi kaatteja oli samaan 
aikaan yhteensä 622 kpl. Nelitasoinen sertifi -
kaattijärjestelmä painottuu tähän mennessä 
Suomessa projektiammattilaistasoiseen luok-
kaan eli C-sertifi kaatteihin. B-tason projekti-
päällikkösertifi kaatteja on suoritettu muutamia 
kymmeniä.

Suomen ensimmäinen IPMA A-sertifi kaatti myön-
nettiin viime vuoden syksyllä Raija Ala-Miekkojal-
le. Hän toimii Nice-business Solutions Finland Oy:
ssä projektinjohtajana. 

- Kun kysymys oli Suomen ensimmäisestä 
laatuaan, mikään sen saavuttamisessa ei ollut 
aivan selvää, olkoonkin että muualla Euroopassa 
projektinjohtaja-sertifi kaatteja on myönnetty, ker-
too Raija Ala-Miekkoja. - Päädyin A-sertifi kaatin 
hakemiseen, koska tehtäväni olivat jo pitempään 
olleet tämän vaatimustason mukaisia. Sertifi oin-
tijärjestelmän edellyttämä IPMA:n hyväksymä 
kansallinen A-tason board oli vähän aikaisemmin 
saatu toimimaan Projektiyhdistyksen piirissä.

Kolmivaiheinen sertifi ointiprosessi
Sertifi oinnissa kandidaatin tulee osoittaa, että hä-
nellä on järjestelmän edellyttämät tiedot ja taidot. 
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Osa vaatimuksista tulee täytetyksi koulutuksen 
ja työkokemuksen kautta. Lopullinen vakuutus 
taidoista tulee esille itse prosessissa. Prosessissa 
on mukana vahvasti myös koulutuksellinen as-
pekti, varsinkin tasoilla B-D, koska kandidaatilta 
edellytetään tietyn ohjelman mukaista opiskelua 
ja tentin läpäisyä.

- A-tason sertifi ointi prosessissa on kolme vai-
hetta: hakemus, projektijohtajan raportin kirjoit-
taminen ja haastattelu. Kuulostaa ehkä yksinker-
taiselta, mutta kun siihen syventyy, haaste kasvaa 
siihen mittaan, että siitä suoriutuminen kiireisen 
arkityön ohessa muodostuu melko haastavaksi. Itse 
päädyin ottamaan muutaman kuukauden “sapa-
tin” prosessin läpikäyntiä ja myös muuta opiskelua 
varten, selittää Ala-Miekkoja lähtötilannetta.

- Hakemuksen tekeminen on prosessin ensim-
mäinen vaihe. Hakemuksen perusteella boardi 
arvioi, onko kandidaatti prosessin jatkamiseen 
kelvollinen. Hakemukseen sisältyvä itsearviointi ei 
ole ihan helppo tapa perustella hakemustaan.

- Varsinainen työ on kuitenkin seuraava vaihe 
eli projektijohtajan raportin teko. A-sertifi kaatin 
edellytyksenä on paitsi pitkäaikainen (vähintään 
8 vuotta) kokemus projektiliiketoiminnan hoi-
tamisesta osaamisen osoitus kirjallisen raportin 
avulla. Vaativuudessaan raporttia voi hyvin verrata 
jonkin oppiaineen lopputyöhön, luonnehtii Raija 
Ala-Miekkoja sertifi oinnin kulkua.

- Sertifiointiprosessin päättää kandidaatin 
kannalta arvioijien haastattelu, “suullinen tentti”, 
parin tunnin mittainen istunto, jossa boardin jä-
senet kysymysten kautta tarkentavat käsityksensä 
hakijan soveltuvuudesta. Haastattelun jälkeen bo-
ard tekee päätöksensä, joka kohdallani oli onneksi 
myönteinen, toteaa Ala-Miekkoja.

Mitä hyötyä sertifi oinnista
- Projektiammattilaisen työ on aineetonta, jo-
ten aikaansaannokset näkyvät vain tuloksina, 
referenssiluetteloina onnistuneista projektien 
läpivienneistä. Yritys, joka toimii tällä alueella 
voi markkinointityössään vakuuttaa asiakkaansa 
ensisijaisesti vain näillä keinoilla. Sertifi ointi tuo 
markkinoinnin työkaluvalikoimaan konkreettisen 
lisän. Luettelo yrityksen palveluksessa olevista ser-
tifi oiduista projektiammattilaisista on erinomainen 
tapa tuoda esille tarjolla olevasta osaamisen ta-
sosta ja monipuolisuudesta.

- Henkilötasolla sertifikaatti toimii samalla 
tavalla: se on osoitus henkilön osaamisen tasosta 
juuri tällä hetkellä. Onhan sertifi kaatti voimassa 
vain tietyn ajan, jonka jälkeen se on tuoreutettava 
eli osoitettava boardille, että taidot ovat tallella 
ja tiedot ajan tasalla. Tällaisella todistuksella on 
työmarkkinoilla suuri merkitys.

- On tietysti hienoa olla ensimmäinen A-serti-
fi oitu projektijohtaja. Käytännössä ensimmäisenä 
oleminen toi enemmänkin hankaluutta, oltiinhan 
menettelyä kansallisesti tässä luomassa. Sertifi oin-
tiprosessi läpikäyminen on henkilölle varmasti aina 
tietynlainen koulutustapahtuma, poikkeaahan se  
tavanomaisesta arkityöstä. Näin sertifi ointi antaa 
aika paljon muutakin kuin arvokkaan sertifi kaatin, 
päättää Raija Ala-Miekkoja kertomuksensa.

Juhani Keppo

Nice-business Solutions Finland Oy

Nice on FujitsuServices Oy:n ja Nokia 
Oyj:n omistama, vuonna 2000 perus-
tettu ohjelmistopalveluja ja -ratkaisuja 
Nokialle tuottava yritys. Käytännössä 
Nice syntyi silloisesta ICL Datasta , joten  
projektityöskentelyn perintö oli Nicellä 
jo valmiina. Ohjelmistosovellukset ovat 
Nicen ydinosaamista siten, että sen pal-
velut kattavat koko ohjelmistokehityk-
sen elinkaaren lähtien tarvemäärittelyis-
tä ohjelmistokehitykseen ja testaukseen 
sekä päätyen käyttöönotto- ja tukipal-
veluihin. Nice on ohjelmistopalveluyri-
tys, joka myy osaamistaan projekteina, 
palveluina ja asiantuntijoiden konsul-
tointityöaikana. Nice osallistuu toteutta-
jana asiakkaan tuotekehityshankkeisiin, 
mutta ei tee omaa tuotekehitystä

Nicen missio on tuottaa Nokian stra-
tegiaa tukevia ohjelmistoratkaisuja ja 
palveluita.

Nicen toimintatapa on avoimmuuteen 
pyrkivä, vapaaseen ideointiin ja mieli-
piteen muodostukseen rohkaiseva. Tätä 
tukee matala organisaatiorakenne sekä 
joustava ja nopea päätöksenteko. Koska 
Nice on keskittynyt palvelemaan Nokiaa 
sen IT-tarpeissa, on luonnollista, että 
työssä ollaan hyvin lähellä asiakasta niin 
tekniikassa kuin ajattelussakin. Lisäksi 
kaiken on tapahduttava taloudellisesti 
kilpailukykyisellä tavalla.

Nicen arvot on kiteytetty neljään teesiin:

- Pidä asiakas tyytyväisenä. Asiakastyy-
tyväisyys on liiketoiminnan kulmakivi.

- Huolehdi osaamisestasi.. Tietojen ja 
taitojen kehittämiseen on investoitava 
jatkuvasti, koska vain niille voidaan 
liiketoiminnan menestys rakentaa. 
Oppiminen on omaehtoista, systemaat-
tista täydennyskoulutusta ja asiakkaiden 
kuuntelua herkällä korvalla.

- Tee äläkä meinaa. Ongelman ratkaisu 
riippuu asenteesta. Vaikeudet voitetaan 
vastuun ottamisella ja omaehtoisella 
ajattelulla.

- Arvosta työtoveria. Ryhmätyöskentely 
on avain menestykseen. Avoin keskuste-
lu, luottamus ja erilaisuuden hyväksymi-
nen tuottaa usein hyvän lopputuloksen.

Nice-business Solutions Finland Oy:n 
palveluksessa on tällä hetkellä noin 140 
IT-alan ja projektityöskentelyn ammatti-
laista. Liikevaihto on noin 30 milj. euroa.
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Opintopiiritoiminta projektipäälliköiden ser-
tifi oinnin tukiprosessina käynnistyi Sonerassa 
kolme vuotta sitten. Vastuullani oli projekti-
kompetenssin kehittäminen ja aloitteen opin-
topiiritoiminnan käynnistämiseen sain Soneran 
ensimmäiseltä sertifi oidulta projektipäälliköltä 
Petteri Hellsteniltä. Hän oli kokenut oman serti-
fi ointinsa työlääksi ja yksinäiseksi aherrukseksi. 
Asiaa yhdessä pohdittuamme aloimme kehittää 
opintopiiritoimintaa projektipäällikösertifi oinnin 
tueksi. 

Opintopiirit ovat osoittautuneet menestykseksi 
– noin 70 soneralaista projektipäällikköä on 
näiden kolmen vuoden aikana suorittanut IPMAn 
C-sertifi kaatin ja viisi B-sertifi kaatin. Tämän 
vuoden tammikuussa pyysin heiltä palautetta 
opintopiireihin ja ylipäätään sertifi oitumiseen 
liittyen. Kyselyyn vastasi liki puolet ja palaute 
oli hyvin rohkaisevaa - opintopiirit on koettu 
opiskelua edistäviksi ja opintopiiritoiminnalle 
toivottiin jatkoa. Tässä artikkelissa olevat kur-
sivoidut lainaukset ovat tuosta kyselystä.

Miksi sertifi oitua?
Mikä saa kiireisen projektipäällikön vielä projektien 
johtamisen ohella innostumaan sertifi oitumisesta? 
Perusasiahan on sama kuin missä tahansa työn 
ohella tapahtuvassa opiskelussa – oman motivaa-
tion pitää olla korkealla. 

Osa opiskelijoista oli tullut sertifioitumaan 
esimiestensä suosituksesta tai jopa määräyksestä. 
Alkuvaiheessa he kiristelivät hampaitaan, mutta 
todettuaan prosessin monipuolisuuden myös hei-
dän asenteensa muuttuivat ja motivaatio nousi. 

Sertifi oitumisen keskeisimmät motivaattorit 
olivat:

- asiakkaat vaativat sertifi kaattia asiakastoi-
mitusprojektien päälliköiltä 

- esimies määräsi tai ainakin suositteli
- arvokas lisä ansioluetteloon
- oma halu kehittyä
- halu saada ulkopuolinen arvio ja todistus 

pätevyydestä
- kehittyminen työssä ja sitä kautta yrityk-

sen menestyksen edistäminen
- oman ammattimaisuuden lisääminen

Päätavoitteena selviytyä tentistä
Opintopiirin selkeänä päätavoitteena oli, että 
C-sertifikaatin kokeeseen osallistuvat saavat 
kokeen hyväksytysti suoritetuksi. Opintopiirissä 
ei varsinaisesti opetettu mitään vaan kerrattiin 
niitä asioita, jotka olivat tulleet tutuiksi aiemmissa 
valmennuksissa tai omassa työssä. Opintopiirita-
paamisten aikana itse kullekin selvisi, kannattaako 

Yhdessä kohti sertifi kaattia
Opintopiiri sertifi ointiprosessin 

tukena ja vauhdittajana

Minna Rasila
Heuristica Oy
email: 
minna.rasila@heuristica.fi  
gsm: 040 553 6774

C-sertifi ointi on monipuolinen prosessi

+ + +CV
Itse-
arvio

Tentti Work-
shop

Palaute/
haastat-
telu
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koetta lähteä suorittamaan. Osa huomasikin pro-
sessin aikana, että sertifi oituminen on odotettua 
vaativampi asia ja kannattaa lykätä ajankohtaan, 
jolloin siihen on mahdollisuus paremmin panostaa. 
Päätavoite toteutui erinomaisesti ja yli 95 %:lla 
kokeeseen osallistuneista on C-sertifi kaatti.

Tämän puhtaasti välineellisen tavoitteen lisäksi 
tärkeänä tavoitteena tietysti oli myös osaamisen 
kasvu. C-sertifi kaatti on mahdollista suorittaa 
melko mekaanisesti pelkkä teoriatieto opettele-
malla. Tästä syystä halusimme, että sertifi kaatin 
suorittaminen on pitkäkestoinen prosessi, jossa 
varmistetaan projektijohtamisen eri osa-alueiden 
teoriatiedon sisäistäminen.

Lisätavoitteena verkostoituminen 
Tärkeänä sivutavoitteena opintopiirillä oli pro-
jektipäälliköiden keskinäinen tutustuminen ja 
verkostoituminen. Tutustumista onkin tapahtunut 
paljon ja jokainen saanut useita ”hyvän päivän 
tuttuja” lisää. Sovittuja tapaamisia tai yhteyden-
pitoa on kuitenkin ollut vain vähän. Selvästikin 
verkostoitumista olisi pitänyt paremmin tukea ja 
systemaattisesti ohjata, jotta sitä olisi syntynyt 
enemmän.

Projektipäälliköt ovat kuitenkin kokeneet tämän 
löyhänkin verkottumisen tärkeäksi ja tarjoavan 
mahdollisuuden yhteistyöhön tulevaisuudessa. 

”Tutustuin uusiin ihmisiin ja koen, että voin 
tarvittaessa sparrata heidän kanssaan.”
”Itselleni syntyi muutamia pysyviä tutta-
vuuksia. On ollut helppoa ja vaivatonta ottaa 
yhteyttä muihin sertin suorittaneisiin. Uskon 
verkostoitumiseen ja sen tuomiin yllättäviinkin 
asioihin tulevaisuudessa.”
”Opintopiirissä pääsi hyvin kartalle siitä, millai-
sia projekteja eri puolilla organisaatiota on.”
”Tietää, kun tapaa toisen sertifi oidun, että 
meillä on ainakin yhteinen kieli ja käsitteet.”

Itselleni on opintopiirien kautta syntynyt valta-
van arvokas verkosto, jonka kanssa olen sparrannut 
monissa asioissa. Erästäkin harjoituskoetta pitä-
essäni istuin auditorion perällä ja tunsin suurta 
riemua siitä, että tunnen taas toistakymmentä 
uutta upeaa ihmistä – jopa selkäpuolelta! 

Miten opintopiiri toimi?
Opintopiiri perustui tehtäviin, joita osallistujat te-
kivät yksin tai yhdessä muiden kanssa ja lähitapaa-
misiin, joissa noita tehtäviä käsiteltiin yhdessä.

Ensimmäiselle tapaamiskerralle ennakkotehtä-
vänä oli valmistautua esittelemään itsensä ja tehdä 
projektiosaamisensa itsearviointi. Tapaamisessa 
aika käytettiin tutustumiselle sekä toisiimme että 
sertifi oitumisprosessiin.

Seuraavat kaksi tapaamiskertaa käytettiin 
välitehtävänä tehdyn laajan harjoituksen läpi-
käymiseen. Harjoitustehtävien tekeminen oli hyvin 
vaihtelevaa: osa oli tehnyt tehtävät tunnollisesti 
ja olisi halunnut tapaamisessa keskittyä vain 
tiettyihin ongelmakohtiin. Osa vilkaisi tehtävää 
ensimmäistä kertaa opintopiiritapaamisessa ja olisi 
halunnut, että tehtävät käydään perin pohjin läpi 
alusta alkaen.

Viimeisellä varsinaisella opintopiiritapaamisella 
tentittiin harjoituskoe, joka sitten yhdessä tarkas-
tettiin. Tämä antoi hyvän kuvan osallistujille siitä, 
riittääkö oma osaaminen tenttiin vai pitääkö vielä 
harjoitella. Osalle järjestimmekin sitten vielä lisäta-
paamisia harjoitustentin jälkeen.

”Harjoitustehtävät olivat ehdottoman tarpeel-
lisia. Niitä tarvittaisiin lisää ja lisää.”
”Heräsin vasta harjoituskokeen jälkeen huo-
maamaan, että serttikokeeseen on valmentau-
duttava todella huolellisesti.”
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Ei ainoastaan projektiosaamista.

”Sertti on 
osaamisen 
todentajana 
paikallaan. 
Ilman sitä 
projektihallinnan 
osaamisesta ei 
ole esittää muuta 
näyttöä kuin 
omat puheet.”
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Auttoiko opintopiiri?
Kyselyyn vastanneista neljä oli sitä mieltä, että 
opintopiirillä ei ollut merkitystä sertifi ointiin. 
Nämä henkilöt olivat juuri olleet C-sertifi ointiko-
keeseen valmistavassa Syventävässä projektipääl-
likkövalmennuksessa ja C-kokeen aihealueet olivat 
heillä tuoreessa muistissa. 

Reilusti yli puolet vastaajista piti opintopiriiä 
ehdottoman tärkeänä. Paitsi että opintopiirissä 
tuli asioita kerrattua, opintopiiri myös ryhditti 
ja aikataulutti opiskelua ja antoi luvan käyttää 
työaikaa kokeeseen valmistautumiseen. 

”Opintopiiri oli minulle välttämätön. Kurssit 
kävin jo 1999, joten kaikkea ei muista. Opiskelin 
aktiivisesti, se oli läpimenon ehto.”
”Työtilanne ja oma stressitaso on sellainen, 
että on vaikea jaksaa ja ehtiä opiskella mitään 
ylimääräistä. Opintopiirin avulla oli helpompi 
irrottaa aikaa opiskelulle.”
”Ehkä olisin suoriutunut kokeesta ilman opinto-
piiriäkin, mutta tehtävien aktiivinen tekeminen 
ja opintopiirin tapaamisiin osallistuminen 
auttoivat hahmottamaan, mitkä asiat osaan 
hyvin ja minkä oppiminen kaipaa vielä har-
joitusta. Oppiminen opintopiirissä oli paljon 
hauskempaa kuin yksin puurtaminen.”
”Olisin ehkä sertifi oitunut ilman opintopii-
riäkin mutta tuskin yhtä hyvin tuloksin ja 
nopeasti!”
”Ei olisi kyllä mennyt tentti läpi ilman opin-
topiiriä…”

Mitä sertifi oituminen antoi?
Suuri osa osallistujista suhtautui sertifi ointipro-
sessin alussa asiaan vähän kuin pakkopullaan: 
taas yksi muodollinen paperi, josta ei ole käytän-
nön hyötyä. Suhtautuminen kuitenkin muuttui 
pikkuhiljaa, kun osallistujat ymmärsivät, kuinka 
monipuolinen prosessi kokonaisuudessaan on ja 
että koe on vain osa sertifi oitumista.

 Jo itsearvioinnin tekeminen oli useimmille 
avartava kokemus. Teimme itsearvioinnit ”pitkän 
kaavan mukaan”: ensiksi nopeasti mutu-tuntumal-
la ja sitten ajan kanssa Projektin johdon pätevyys 
–kirjaa lukien. Omaa osaamista pohdittiin myös 
ryhmissä.

Opintopiirissä valmistauduttiin huolella koetta 
varten ja se oli tärkeää sertifi oinnin mielekkyyden 
kannalta – tuli tunne siitä, että asiat todellakin 
sisäisti eikä vain opiskellut tenttiä varten.

Koe nykymuodossaan on hyvin monipuolisesti 
projektin eri prosessien hallintaa mittaava. Tar-
koituksellisesti aiheutettu kiire koetilanteessa sen 
sijaan herätti paljon keskustelua siitä, mitä koe 

todellisuudessa mittaa.
Workshop oli useimpien mielestä erittäin an-

toisa kokemus. Siinä pääsi käytännössä tekemään 
tutuiksi jo tulleiden ihmisten kanssa yhdessä niitä 
asioita, joita oli tenttiä varten opiskellut.

Kun tähän vielä lisää oman projekti-CV:n 
tekemisen ja henkilökohtaisen palautteen saa-
misen tentistä ja toiminnastaan workshopissa, 
muodostuu kokonaisuudesta osallistujille hyvin 
antoisa paketti.

”Opeista on ollut hyötyä käytännön työssä, 
esimerkiksi projektin edistymistä ja resursointia 
arvioitaessa. Jotenkin nyt näkee ja osaa jäsen-
tää selkeämmin asioita kuin aikaisemmin vaik-
ka asiat eivät ole muuttuneet mihinkään.”
”Sertifi oitumisprosessi oli keskeisten mene-
telmien kertaamista, harjoittelua ja rutiinin 
kehittämistä.”
”Sertifikaatin suorittaminen toi selkeyttä 
projektinjohtamiseen, erityisesti niihin seik-
koihin, joissa oli ollut haasteita. Aikaisempi 
kokemuspohjainen osaaminen rajoittui vain 
niihin asioihin, joihin oli itse törmännyt. Ser-
tifi kaatin myötä on kokonaisvaltaisempi kuva 
projektinjohtamisesta.”
”Antoi tärkeää palautetta jo vuosia tekemäs-
täni projektipäällikkötyöstä sekä kokonaiskä-
sityksen projektipäällikön työhön kuuluvista 
osa-alueista ja niiden merkityksestä.”
”Suurin hyöty oli ehkä itsevarmuuden lisään-
tyminen ja sitä kautta oman aktiivisuuteni li-
sääntyminen projektitoiminnassa ylipäänsä.” 
”Osaamiseni projektipäällikkönä tunnustetaan 
aiempaa selkeämmin organisaatiossamme.”
Mutta se muodollinen paperikin on ollut erittäin 

tärkeä. Useat sekä talon sisällä paikkaa vaihtaneet 
että muualle siirtyneet ovat kertoneet sertifi kaa-
tista olleen hyötyä työnhakutilanteessa. 

”Sertti on osaamisen todentajana paikallaan. 
Ilman sitä projektihallinnan osaamisesta ei ole 
esittää muuta näyttöä kuin omat puheet.”

Minna Rasila on työskennellyt kolme vuotta ke-
hityspäällikkönä TeliaSonera Finlandin Country 
Project Offi cessa vastaten mm. projektikom-
petenssista. Hän siirtyi 1.4.2006 Heuristica Oy:
n palvelukseen. Heuristica Oy on vuonna 1987 
perustettu koulutus- ja konsultointiyritys.
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Projektiriskienhallinnan asiantuntija käytössäsi

Aon Finland Oy on erikoistunut yritysten riskiehallinnan 
asiantuntijapalveluihin. Palvelumme kattavat riskienhallinta- 

ja vakuutusmeklaripalvelut - Asiakaslähtöisesti.
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”Projektihelvetti tappaa luovuuden”-kuului valtalehden yleisöosastokirjoituksen rafl aava otsikko 
syksyllä 2005. Se herätti projektipiireissä kiivastakin keskustelua luovuuden ja projektijohtamisen 
metodiikan välisestä suhteesta. Keskustelu vaan kohdistui mielestäni väärälle tasolle, yksilön ongel-
man tasolle, kun sen olisi toivonut kohdistuvan innovaatiokulttuurin kehittämiseen, innovaatiokult-
tuurin ja projektikulttuurin törmäämiseen ja niiden toisiaan haittaavan vaikutuksen minimointiin. 
Tämän kirjoituksen tarkoituksena selventää innovaatioiden ja projektien välistä rajapintaa, motivoida 
johtavassa asemassa olevia lukijoita johtamaan innovaatiokulttuuria systemaattisesti, sekä antaa 
lukijoille työkaluja ”luovuuden maksimointiin” tiukassakin projektitilanteessa.

Innovaatiometodeista 
ja projektijohtamisen 

systematiikasta
Innovatiivisuus menestystekijänä ja 

kehittämisen kohteena

Olli Kuismanen

Ideoiden ja innovoinnin kuolemanlaakso.
Kuvan © Innotiimi Oy

Tulokset

Ideoita Innovaatio

"Idean kuolemanlaakso"

Ongelmia
Ylimääräistä työtä
Epäilyjä/vastustusta

- Henkinen (epäonnistuminen)
- Taloudellinen (aika, raha)

10-30% hankkeista
onnistuu jotenkin

70-90% hankkeista
epäonnistuu

Riskit

Löytyykö organisaatiosta henkilöitä, jotka ovat:
a. valmiita ottamaan "innovaatioriskejä"
b. kykeneviä selviytymään näistä riskeistä Innovaation laajempi

hyödyntäminen vaatii
organisaation
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Mitä luovuus/innovatiivisuus on
Sana ”luovuus” on yksi kielemme huonoiten brän-
dättyjä ja ymmärrettyjä termejä. Kaikki tietävät, 
mitä sana ”systemaattisuus” tarkoittaa ja miten 
sitä parannetaan, mutta harvat tietävät, mitä 
luovuus on, mitä se vaatii ja miten sitä paranne-
taan. Vallalla olevan (väärän) käsityksen mukaan 
luovuus on joku sisäsyntyinen ominaisuus, joka 
henkilöllä joko on tai sitten sitä ei ole1. Mielle-
yhtymä syntymähumalaisesta kukkahattuisesta 
taiteilijasta estää innovaatioiden johtamisen 
kehittämistä vakavasti otettavaksi toiminnaksi 
yrityksissä. Tosiasia kuitenkin on, että luovuutta 
voidaan systemaattisesti kehittää ja luontaisesti 
vähemmän luovienkin henkilöiden panosta inno-
voinnissa menestyksekkäästi hyödyntää.

Sana ”innovaatio” on tieteessä määritelty 
sisältämään ominaisuuksia innovaation loppu-
tuloksen onnistumisesta, käyttökelpoisuudesta 
ja arvosta. Tämä on sinänsä hieno tavoite, mutta 
määritelmän osana hyödynnettävyysvaatimus 
rajoittaa innovointia yksilö- sekä eritoten orga-
nisaatiotasolla kun nykyisessä tilanteessa kaikki 
esteet innovaatioiden hyödyntämiselle pitäisi 
poistaa. Olisikin hyödyllistä muuttaa organisaati-
on innovaatiokulttuuri suuntaan, jossa ”jokainen 
idea on laulun arvoinen...” sen sijaan, että ideoita 
ensi kädessä arvioidaan ja ammutaan alas, mikä 
tehokkuutta korostavassa organisaatiokulttuurissa 
on todennäköisempää ilman aktiivisia innovaatio-
kulttuurin kehittämistä.

Missä innovaatioita tarvitaan
Nykyisessä kilpaillussa toimintaympäristössä yri-
tysten täytyy löytää kilpailuetua kaikilla toiminnan 
osa-alueilla. Tällöin asioiden tekeminen samalla, 
totutulla tavalla ei ole riittävää. Menestyäkseen 
tuleviauudessa yrityksen pitää pystyä viemään in-
novatiivisuus jokaiseen organisaation osaan yhtä-
läisellä voimalla2. Kaikkia organisaation toimintoja 
pitää arvioida kriittisesti ja pyrkiä löytämään uusia 

luovia ratkaisuja erottua kilpailijoista ja toteuttaa 
liiketoiminnan prosesseja tehokkaammin. Perintei-
sesti innovaatioajattelu liitetään tuotekehitykseen 
tai tekniseen luovuuteen, vaikka nykypäivänä tarve 
innovaatioille on jopa suurempi nimen omaan 
tuotekehityksen ulkopuolella: markkinoinnissa, 
myynnissä, tuotteiden ja palveluiden tuottami-
sessa, hinnoittelussa ja logistiikassa. Tämä laaja 
innovoinnin tarve voidaan tilanteesta riippuen 
toteuttaa ogranisaation läpi menevän innovaa-
tioprosessin, yksittäisten osa-alueiden innovaa-
tioprosessien kehittämisen kautta tai valittujen 
Innovation Championien avulla (vrt. Six Sigma 
Black Belt-malli)3. 

Eräs innovatiivisuuden mittaamisen painopis-
tealue Suomessa on viime aikoina ollut hankinta-
toimi ja sen innovatiivisuus4. Yleisiä innovoinnin 
kategorioita ovat liiketoiminnan kehitys, prosessi-
kehitys, työympäristön parantaminen sekä imma-
teriaalioikeuksin suojattavissa olevat innovaatiot5. 
Tiukassa kilpailussa innovatiivisuuden avulla löy-
detään uusia asiakassegmenttejä, kehitetään uusia 
liiketoimintamuotoja ja sovelletaan teknologioita 
uusilla tavoilla sekä voitetaan kauppoja tekemällä 
asiat hieman eri tavalla, hieman paremmin. Tämä 
päteen niin tavara- kuin palvelutuotantoonkin, 
vaikkakin palvelutuotannossa asiakaslähtöisyys ja 
uusien ratkaisujen etsiminen onkin ollut teollista 
tuotantoa helpompaa.

Innovatiivisuuden ja projektijohtamisen 
suhde
Innovaatiot ja projektit törmäävät kahdella tasolla: 
idea-asteella (ideat vs. projektiaihiot) sekä yksit-
täisen projektin tasolla (projektin sisällä tapahtuva 
innovointi). Ylätasolla projektijohtamisella ja 
innovaatioiden johtamisella on sama tarkoitus, 
mutta ne lähtevät toteuttamaan tarkoitusta lähes 
täysin päinvastaisesta suunnasta. Projektijohtami-
sessa asiat pyritään määrittelemään, rajaamaan, 
ohjaamaan ja seuraamaan millintarkasti kun taas 

Innovaatioprosessin (fuzzy front-end) ja projektisalkunhallinnan suhde. 
Kuvan © Innotiimi Oy

Innovaatioryhmän
toimialue

Projektisalkun hallinta
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innovaatioiden johtamisen perusajatuksia taas on 
ajattelun laajentaminen, erilaisten vaihtoehtojen 
esittäminen, idoiden mahdollisimman suuren 
määrän tuottaminen, jne. Vasta tämän jälkeen 
idoita aletaan arvioimaan, rajaamaan ja toteu-
tusta suunnittelemaan. On itsestään selvää, että 
törmäyksiä syntyy jos näitä kahta erisuuntaista 
tarvetta pyritään johtamaan samalla prosessilla, 
mentaliteetilla tai menetelmillä. Siinä missä ide-
oinnissa ideoiden määrä korvaa laadun pyritään 
projektisalkunhallinnan tasolla lähteä toteut-
tamaan vain parhaita projekteja. Niinpä kaikkia 
innovaatiomenetelmien kautta saatuja ideoita ei 
pidäkään käsitellä projekteina, suurin osa niistä on 
täysin toteuttamiskelvottomia. Oikea-aikaisesti ja 
oikein käytettynä molemmat johtamisopit puolus-
tavat paikkaansa varsin hyvin.

Yksittäisen projektin sisällä tapahtuva innovointi 
on usein vaikea suunnitella pelkästään perinteisten 
projektinjohtamisen menetelmien (ositus, jana-
aikataulut) avulla. Eräs asiakkaani kiteytti tämän 
ongelman näin:”Tämän tuotteen kehittämisessä 
vaadittavan idean saaminen vaatii kuukauden 
työn, vaikka itse idea tuleekin millisekunneissa - 
siksi en voi suunnitella projektia tarkasti”. Tämä on 
osin totta, koska hänellä ei ollut käytössään muita 
menetelmiä ideoiden tuottamiseksi kuin tarkastel-
la ongelmaa yrityksen ja erehdyksen kautta, enem-
män suunnitteluperusteisesti. Innovaatimetodien 
avulla tuota työtä voidaan systematisoida ja sitä 
kautta ennustaa tarkemmin - idean odottelu lyö 
harvoin leiville. Suunnittelemalla ja toteuttamalla 
innovointia määrämuotoisten menetelmien avulla 
voidaan innovoinnin aikatauluriskiä pienentää. 
Innovoinnin systematisoinnin avulla innovointi 
saadaan suuremmalla todennäköisyydellä tehtyä 
tarvittaessa ajassa.

Miten innovatiivisuutta voidaan kehittää
Innovatiivisuuden ja luovuuden kehittämisen pe-
rusteeksi voidaan ottaa projektijohtamisen kehit-
tämisen peruskäsite, yrityksen toimintakulttuuri. 
Luovuuskulttuuri pitää sisällään kattavasti kaiken 
yrityksen toiminnan ja innovoinnin edellytykset, 
mutta kohdistuu projektikulttuuria enemmän 
yrityksen toimintakulttuuriin, ”mielialaan” ja mui-
hin ei-mitattavissa oleviin suureisiin. Yhtäläisyys 
projektikulttuurin kehittämiseen löytyy siitä, että 
tavoitteellinen kehitys vaatii kokonaisvaltaista 
otetta innovatiivisyyden kehittämiseen; pelkkä 
aloitelaatikon ja –järjestelmän pystyttäminen ei 

pitkälle vie. Tarvitaan olemassa olevien prosessien 
kehittämistä, augmentoimista, innovaatioproses-
seilla, henkilöstön osaamista innovaatiometodien 
käytössä sekä mahdollisesti järjestelmiä innovatii-
visuuden systematisoimiseksi, tiedon jakamiseksi 
ja jatkokehityksen vastuuttamiseksi.

Yksittäisetkin toimenpiteet toki tuovat apua 
innovaatiotyhjiöön, mutta niiden vaikutus ilman 
ilmapiirin ja asenteiden muuttamista on lähinnä 
väliaikainen3. Innovatiivisuus joutuu tällöin tör-
mäyskurssille systemaattisuuden ja tehokkuuden 
tavoitteiden kanssa ja ilman kulttuurimuutosta jää 
tappiolle. Usein innovatiivisuuden kehittämisen 
ensimmäisenä vaiheena onkin innovaatioilmapiirin 
mittaaminen ja siihen kohdistuvat muutokset.

Tarve innovaatiometodien käyttämiselle ja toi-
saalta mahdollisuus luovuuden oppimiseen pohjaa 
ihmisaivojen perusmekanismeihin. Itseorganisoitu-
vana tietojärjestelmänä aivot ”urautuvat” toistojen 
ja kokemuksen kautta tiettyihin ajattelumalleihin. 
Tämä estää uusien ideoiden tuottamisen. Henki-
lökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat vahvasti 
tähän urautuvuuteen ja sen määrään, toiset 
pystyvät paremmin näkemään asioissa eri puolia 
huolimatta kokemuksen taakasta6. Yksilötason 
innovatiivisuuden kehittäminen pohjaa erilaisten 
metodien käyttämiseen tarpeellisten siirtymien 
aikaansaamiseksi ajatteluprosesseissa. Ryhmäme-
todien peruslähtökohta on erilaisten henkilötason 
ajattelumallien vahvuuksien systematisoiminen 
ja heikkouksien (mm. liika kriittisyys) siirtäminen 
niille kuuluvaan kohtaan ryhmäprosessia sekä 
kriittisyyden ideointia haittaavan vaikutuksen 
minimointiin7.

Organisaatiotasolla innovatiivisyyttä voidaan 
edistää moninaisin toimenpitein. Menetelmien 
kehittämisen ja jalkauttamisen ja henkilöstön 
koulutuksen oheen on alkanut tulla projektimaa-
ilman Project Management Offi ce-organisaatioi-
den kaltaisia ”Innovaatio-organisaatioita”, joiden 
tehtävänä innovaatioiden edellytysten luominen 
sekä innovointityön fasilitointi organisaatioissa 
on8. Joissain organisaatioissa on päästy jo pitkälle 
innovaatioiden ohjaamisen systematiikassa ja 
motivoinnissa9.

Eräs hyväksi havaittu keino on edistää inno-
vatiivisuutta muiden toiminnan osa-alueiden 
kehittämisen kautta, ikään kuin tiskin alta. Esim. 
perinteisen myyntivalmennuksen muuttaminen 
innovatiiviseksi myyntivalmennukseksi tuo myyn-
titoimintaan soveltuvat innovoinnin menetelmät 
henkilöstön käyttöön ilman innovointiin ja sen ke-
hittämiseen liittyviä käsite-epäselvyyksiä. Saman 
kuvittelisi toimivan myös projektivalmennusten 
osalta; ”innovatiivisen projektijohtamisen” sisältä-
mät perinteisen projektijohtamisopin menetelmien 
sovellukset tuovat molempien menetelmäoppien 
parhaat puolet organisaation käyttöön.

Miten innovointia voidaan systematisoida
Innovoinnin systematisoinnilla on kaksi päätar-
koitusta:

1) Luoda suurempi määrä ideoita
2) Pystyä hyödyntämään ideoiden sekä ole-

massa olevien käytäntöjen parhaita puolia
Ideoiden suurempi määrä ei sinällään olisi it-

seisarvo, ellei tutkimusten mukaan niiden määrä 
korreloisi suoraan ideoiden hyvyyteen. ”Hyvät 

Innovaatiomenetelmien suunnitelmallinen käyttö 
projektin ideointityössä.

Ensimmäinen ideointikierros

Itsenäistä ideointia

Six hats, valkoinen hattu (faktat)

Six hats, musta hattu (kritiikki)
Ideoiden osien analysointi

Viimeistellyt luonnokset

Six hats, vihreä hattu (ideat)
Concept fan

OPERA, 1. kierros

Idean 
odottelu 
lyö harvoin 
leiville.
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ideat kehittyvät huonojen joukossa”, sanoo Kari 
Helin, yksi innovatiivisuuden eturintaman asian-
tuntijoista Suomessa. Tämä johtuu toisaalta siitä, 
että huonoistakin ideoista usein löydetään aineksia 
uusiin ideoihin ja toisaalta siitä, että tilanteessa 
jossa on ”lupa” keksiä huonojakin ideoita ihmiset 
useimmiten uskaltavat keksiä ”hullumpia”, vä-
hemmän vanhoihin toimintatapoihin perustuvia 
ideoita. Ideoiden määrä on kuin onkin niiden 
hyvyyden ohella (tai oikeammin hyvien ideoiden 
kasvualustana) yksi innovoinnin itseisarvosta.

Innovoinnin systematisoimisen kehityspolut 
ovat hyvin tapauskohtaisia. Jossain ympäristössä 
riittää jonkun uuden menetelmän tuominen jo 
olemassa olevaan toimintatapa-arsenaaliin. Suu-
remmassa innovoinnin profi ilinkohotuksessa voi 
olla tarve perustaa erillisiä innovoinnin tukiyksi-
köitä (esim. innovaatiotoimisto), ottaa käyttöön 
innovointia ja innovaatioiden käsittelyä tukevia 
tietojärjestelmiä, motivoida henkilöstöä uusien 
ideoiden esittämiseen (vaatii usein myös kulttuu-
rimuutosta) sekä kouluttaa henkilöstölle uusia, 
vaihtoehtoisia innovoinnin menetelmiä.

Millaisia innovaatiometodit ovat
Yksittäiset innovaatiometodit ovat systemaattisia 
menetelmiä katsoa asiaa uusista näkökulmista. 
Niiden tarkoituksena on pakottaa ajattelu uusille 
urille, katsomaan tilannetta erilaisista näkökul-
mista. Systemaattisten innovointimetodien toinen 
suuri hyöty liittyy niiden tapaan käsitellä myös 
epätoimivia ideoita uusien ideoiden lähteenä. 
Useimmiten ns. huonossakin ideassa on joku 
elementti, jota voidaan käyttää toisten ideoiden 
lähteenä tai joka voidaan analogisoida muihin 
olemassa oleviin ideoihin. Näin ideoiden laatu ja 
käytettävyys sekä uutuusarvo kasvaa.

Innovaatiometodit voidaan jakaa karkeasti nel-
jään ryhmään niiden luonteen perusteella10:

1) Analogiatekniikat, joissa tarkoituksena on 
etsiä olemassa olevista rakenteista ja rat-
kaisuista samankaltaisuuksia ja ratkaisun 
osia käsillä olevaan tilanteeseen.

2) Morfologisten tekniikkojen perusajatus 
on jakaa kehitettävä kohde loogisiin osiin, 
miettiä niille erilaisia vaihtoehtoisia rat-
kaisuja ja lopuksi yhdistellä vaihtoehtoja 
uudeksi kokonaisuudeksi.

3) Aivoriihitekniikat pyrkivät luomaan uusia 
ideoita tuottavan ilmapiirin systematisoi-
malla asian käsittelyprosessin.

4) Toivomustekniikat, joiden tarkoituksena 
on poistaa ajattelusta kriittisyyttä ja sitä 
kautta luomaan uusia ideoiden aihioita.

Kaikkien innovaatiomenetelmien kantava ajatus 
on synnyttää uusia ideoita, ei analysoida niitä. 
Ideoiden toimivuuden analysointiin käytetään 
perinteisiä, kaikille tutumpia anlysointimetodeja, 
joihin ei tässä yhteydessä puututa.

Osa seuraavassa esitetyistä metodeista on suoria 
lainauksia, osa sovelluksia niistä ja onpa mukaan 
mahtunut joitain ihan omakeksimiäni menetelmiä. 
Jako yksilötason ja ryhmätason tekniikoihin ei ole 
aukoton, useimpia tekniikoita voidaan käyttää sekä 
yksilö- että ryhmätasolla, hieman soveltaen.

Ryhmissä
Ryhmätyöskentelyssä käytettävien innovoinnin 

menetelmien tarkoituksena on ensisijaisesti pakot-
taa kaikki osallistujat vuorollaan (eri systematiikan 
mukaisesti) ajattelemaan ongelman tai haasteen 
eri osa-alueita huolimatta henkilön luontaisista 
taipumuksista. Näin esim. hiljaisemmatkin osallis-
tujat saadaan esittämään avoimesti omia ideoitaan 
ja toisaalta yleensä ideoita kärkkäästi kritisoivat 
henkilöt saadaan antamaan tilaa ideoiden käsit-
telylle ennen niiden analysointia.

Brainstorming
Brainstorming on ehkä perinteisin ryhmäideoinnin 
tekniikka. Se on peräisin mainosalalta, jossa on 
jatkuva tarve tuottaa uusia, hullujakin ideoita 
mainosten aiheiksi11. Brainstormingissa ideoita 
”heitellään” esiin ilman sensuuria ja kritiikkia 
tai toimivuuden analysointia. Sen onnistuminen 
edellyttää avointa toimintakulttuuria ja laajaa ide-
oiden ”pelikenttää” (=sitä että ei etsitä ratkaisua 
olemassa olevaan ongelmaan vaan ideoita laajalla 
skaalalla). Sen huono puoli on ajattelukentän ra-
jallisuus, rajoittuminen osallistujien kokemuksiin.

Six Thinking Hats 12

Edward deBonon tunnetuin innovaatiometodi, 
jossa asian käsittely jaetaan eri virtuaalisten 
”hattujen” alla tapahtuvaksi. Valkoisen ”hatun” 
ajattelussa listataan käsiteltävään asiaan liittyvät 
tosiasiat, punaisen ”hatun” yhteydessä aiheeseen 
liittyvät tunteet ja intuitiot. Vihreän ”hatun” alla 
listataan uusia idoita ja ratkaisuja, joita analysoi-
daan sekä kriittisesti (musta ”hattu”), että optimis-
tisesti (keltainen ”hattu”). Sinisen ”hatun” käyttäjä 
fasilitoi prosessia. Menetelmä vaatii jonkun verran 
opettelua ja harjoitusta ennen kuin toiminnasta 
tulee jouhevaa. Oikein käytettynä tuo käsiteltä-
vään aiheeseen kattavan tilannekatsauksen, laajan 
listan siihen liittyviä ideoita ja kritiikkiä niiden 
toimivuudesta.

Tuplatiimi 
Tuplatiimin tarkoitus on tuoda parityöskente-
lystä lisäpontta uusien ideoiden tuottamiseen. 
Tuplatiimi-käsittely aloitetaan viiden minuutin 
henkilökohtaisella ideoinnilla, jolloin myös hil-
jaisempien henkilöiden ideat saadaan alusta 
asti mukaan ideointiin. Tämän jälkeen ideointia 
jatketaan kahden tai kolmen hengen ryhmissä 
esimerkiksi 10 minuuttia. Tämän jakson aikana 
tapahtuu ideoiden kertautumista, kunkin yksilön 
ideat synnyttävät tiimin muissa jäsenissä joukon 

Ideoiden määrän merkitys suhteessa onnistumisiin. 
Kuvan © Innotiimi Oy
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uusia ideoita tai sovelluksia, joista parhaat tuo-
daan yhteiseen esittelyyn.

OPERA 13

Tuplatiimin ”pikaversio”, jossa ideointi jakautuu vii-
teen vaiheeseen: O=omat ideat, P=parityöskentely, 
E=ehdotusten esittely, R=ristiinarviointi, 
A=asioiden ryhmittely. Menetelmä mahdollistaa 
Six Hats-metodin kaltaisen kritiikittömän ideoin-
nin sekä ideoiden käsittelyn.

Yksilötasolla
Yksilötason innovaatiometodit perustuvat eri 
osa-alueiden systemaattiseen läpikäyntiin, niiden 
ominaisuuksien analysointiin, analogioiden löytä-
miseen sekä ”radikaalien” elementtien tuomiseen 
mukaan ajatteluprosessiin.

Concept Fan 13

Concept Fan-tekniikan perustava ajatus on nostaa 
ideoinnin abstraktiotasoa uusien ratkaisuvaihto-
ehtojen löytämiseksi. Esim. lampun vaihtamisen 
ilmeisen apuvälineen, jakkaran, tilalle voidaan 
löytää vaihtoehtoja nostamalla ideoinnin kon-
septiksi ”lamppuun ylettyminen”. Tämä abstrakti-
otason nosto tuottaa ideoita lampun laskemiseksi 
alemmas vaihtamista varten (venyvä johto), käden 
pidentämiseksi (lampun vaihtamisen ulottuvuus-
työkalu), lamppujen sijoitteluun (asennetaan 
lamput valmiiksi korkeuteen, jossa ne voi vaihtaa 
ilman työkaluja), jne.

Sales Fan
Myynnin innovointiin kehitetty sovellus Concept 
Fan-menetelmästä, jossa markkinaa, sen omi-
naisuuksia ja myyntiargumentteja yleistämällä 
löydetään uusia markkina-alueita (markkinaseg-
menttejä) tai vaihtoehtoisesti markkinasegment-
tien kautta ideoidaan uusia myyntiargumentteja 
ratkaisumyynnin tueksi. Esimerkiksi tarkaste-
lemalla matkapuhelimen ominaisuuksia ja eri 
markkinasegmenttejä voidaan matkapuhelimen 

tekstiviestiominaisuudelle löytää käyttöä autojen 
turvallisuuden ja suojauksen parantamisessa.

Provocation 14

Tyypillinen toivomustekniikka, jossa jokin ajat-
telua ja ideointia rajoittava tekijä tai ominaisuus 
kumotaan ideoinnin ajaksi. Provokaatioiden 
tarkoituksena on tuottaa hulluja ideoita, joista 
osalla voi kuitenkin olla ominaisuuksia, joita 
voidaan soveltaa kumotun toiminnallisuudenkin 
olemassa ollessa. Esim. provokaatio ”kuolet en-
nen kuolemaasi” johti aikoinaan vakuutusalalla 
mullistukseen, jossa henkivakuutustuotteisiin tuli 
osittainen lunastusmahdollisuus vakavan sairau-
den tapauksessa. Nykyään monet vakuutusyhtiöt 
tarjoavat henkivakuutusta, jonka korvauksesta 
osan saa käyttöönsä terminaalin sairauden hoitoa 
varten. Myynnin strategiatyössä asetettu provo-
kaatio ”meidän ei pitäisikään myydä enempää” voi 
tuottaa ideoita yksittäisen kaupan koon kasvat-
tamisesta, tehokkuuden lisäämisestä sekä uusista 
ansaintamalleista, jotka eivät välttämättä vaadi 
myynnin volyymin kasvattamista.

Ideoiden osat ovat hyviä
Eräs innovaatiometodien keskeisimmistä periaat-
teista on se, että huonossakin ideassa on hyvän 
idean siemen. Niinpä sinällään toteuttamiskel-
vottomiakin ideoita kannattaa katsoa tarkemmin, 
pilkkoa niitä osiin (esim Concept Fan-menetelmän 
avulla). Toteuttamiskelvottoman idean joku osa 
yhdistettynä olemassa oleviin tuotteisiin voi tuoda 
niille lisäarvoa tai aikaansaada uuden toteutta-
miskelpoisen idean. ”Huonojen” ideoiden käsittely 
”hyvinä” kasvattaa lisäksi ihmisten motivaatiota 
esittää ideoitaan ilman nolaamisen pelkoa, mikä 
on ensiarvoisen tärkeää innovatiivisen kulttuurin 
kasvattamisessa.

Miten innovaatiometodit istuvat 
projektijohtamiseen
Luovuus ja innovatiivisuus ovat siis asioita, joiden 
mukanaan tuomaa epävarmuutta projektijohtami-
sen menetelmät pyrkivät minimoimaan. Innovatii-
visuuttakin sisältävä projekti pitää pystyä suunnit-

Esimerkki Sales Fan-menetelmästä, vihreät ”konseptit” ovat menetelmän käytön tulosta, 
vasemmalla olevat ideat konseptien käytön tulosta.
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telemaan, ohjaamaan ja ennustamaan luotettavas-
ti, se on selvä. Ongelman muodostaa projekteihin 
liittyvä ajallinen ja resurssien saatavuuteen liittyvä 
paine, ideointi pitäisi tapahtua tässä ja nyt. Ja 
vaikka innovoinnille varataan kuinka paljon aikaa 
hyvänsä, yksittäisen idean saaminen mitataan 
nanosekunneissa. Tästä johtuen innovatiivisuutta 
sisältäviin projekteihin joudutaan sisällyttämään 
”kompleksisuuspuskuria”, jotta varmistetaan aika-
taulun pitäminen innovoinnista huolimatta. Kun 
sitten puskuria käytetään myös ei-innovatiivisten 
osien toteuttamiseen jää innovaatiolle lopuksi taas 
liian vähän aikaa ja resursseja.

Tilannetta voidaan helpottaa hyödyntämällä 
systemaattisen innovoinnin metodeja, joista 
muutamia on kuvattu tässä artikkelissa. Niiden 
avulla innovointiin tarvittavaa aikaa voidaan 
ennustaa ja hallita, vähentää innovointiin liit-
tyvää epävarmuutta todennäköisemmin tarjota 
tarpeeseen soveltuva ratkaisu. Näitä metodeja 
käyttämällä innovatiivisuus ei ole enää pelkästään 
ajasta ja henkilöstä riippuvaista, vaan se voidaan 
suunnitella ja hallita, kuten muukin projektityö. 
Lisäksi tarvitaan innovointia ymmärtävä ja vaaliva 
organisaatiokulttuuri, jotta innovointi ylipäätään 
olisi mahdollista.

Tosiasia on, että innovaatioiden johtaminen ja 
projektijohtaminen tarjoavat samasta tavoitteesta 
lähtöisin olevat erisuuntaiset ratkaisumallit. Pro-
jektin toteutusta ja johtamista helpottaa, jos pro-
jektista poistetaan innovatiivisuuden epävarmuus. 
Toisaalta innovaatioiden laatu paranee, jos niiden 
työstäminen ei ole pakkotahtista. Innovaatioita 
elääkseen tarvitseva liiketoiminta valitettavasti 
ei voi erottaa näitä osa-alueita vaan projekteja 
käytetään ja tuleekin käyttää innovoinnin oh-
jaamisen välineenä. Se vaan täytyy tehdä oikein 
ja hallitusti. 

Olli Kuismanen

olli.kuismanen@projekti-instituutti.fi 
+358 40 766 5678
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Mitä Systems Engineering on?
Projektinhallinta, jonka päätehtävä on kytkeä 
projektin tavoite, kesto (aika), raha ja laatu yh-
teen sekä hyödyntää tavoitteiden toteuttamisessa 
keinoja, kuten resurssienhallintaa, riskienhallintaa, 
viestintää ja hankintaa, tarvitsee erityisesti moni-
mutkaisten hankkeiden/projektien toteuttamisessa 
rinnalleen menetelmän, jolla voi hallita sen laa-
juutta ja sisältöä. Tällöin voidaan ottaa käyttöön 
Systems Engineering (SE) – periaatteet.

Systems Engineering käännetään suomeksi 
usein termillä ”Järjestelmätekniikka”. Kumpikaan 
termin sanoista ei kuitenkaan parhaalla tavalla 
kuvaa ko. insinööritieteen sisältöä. Tärkeintä on 
ymmärtää sisältö, minkä jälkeen kukin voi itse 
päätellä parhaan termin. 

Jos asiaa kuitenkin lähestyy ko. termin osien 
kautta, voidaan ”System/Järjestelmä” –sanoilla 
kuvata yksinkertaisia tai monimutkaisia toisiinsa 
vuorovaikutuksessa olevia nimikerakenteita, jot-
ka ottavat sisäänsä syötteen (input) ja tuottavat 
(prosessi) tarkoituksenmukaisen tuotoksen (out-
put). Järjestelmiä voidaan myös ohjata (control). 
Järjestelmän nimikkeet/osat muodostuvat elemen-
teistä, jotka tyypillisesti luokitellaan seuraaviin 
ryhmiin: 

- fyysiset rakenteet (esim. koneet, laitteet, 
muu mekaniikka), 

- ohjelmistot, 
- ihmiset, 
- käyttöhyödykkeet (esim. poltto- ja voitelu-

aineet, paineilma, sähkö, jne.) 
- data ja 
- palvelut.
Vuorovaikutteisuus ohjaa meitä ajattelemaan 

järjestelmät hierarkkisina rakenteina, sillä alem-
man tason järjestelmät voivat olla helposti ylem-
män tason järjestelmien osia. Joka tapauksessa 
järjestelmä on enemmän kuin sen yksittäisten 
osien summa. Engineering/Tekniikka –sanat taas 
kuvaavat menettelyä, joka on teknistä insinööri-
tiedettä/-taitoa.

Yhdistettäessä Järjestelmä ja Tekniikka -sanat 
saadaan aikaiseksi oppisuunta, joka Suomessa on 
edelleen valitettavan tuntematon. Tämä oppisuun-
nan sisältö voitaneen helpoiten kuvata toiminta-
mallina, joka on järjestelmällistä ja vaiheistettua 
sekä joka sopii erityisen hyvin erilaisten ja erita-
soisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Jos tarkasteltava järjestelmä 
(SoI (System of Interest)) on standardiluonteinen 
tai hyvin suppea, voi SE-periaatteiden perusteel-
linen käyttö ko. projektissa olla raskasta, joskin 
samat hallintaperiaatteet hieman yksinkertaistet-

Systems Engineering 
projektihallinnan työkaluna

tuna sopivat tällöinkin käyttöön. Jos projektin koh-
de puolestaan on tyypillinen investointihyödyke, 
joka voi olla kokonaan uusi ja/tai kertaluonteinen 
(räätälöitävä) tai esim. sisältää tunnettuja järjes-
telmäosia uudessa muodossa, tuottaa SE-periaat-
teiden käyttö oivan tavan sopimuksen kohteena 
olevan järjestelmän toteuttamiseksi.

Asiaa täsmentämään lainasin eräästä INCOSE 
(International Council on SE):n kirjeestä SE-
määritelmän: “Why Systems Engineering? Simply 
stated, systems engineering is the only discipline 
that considers all aspects of problem solving, from 
defi ning the problem set to developing a solution, 
all while consideration is given to the outside 
environmental and enterprise effects that may 
impact the result. Systems Engineering is used by 
all problem solvers; scientists, both organic and 
social, engineers, both product and human, and by 
everyday workers trying to help their companies 
solve tomorrow’s problems today.”

SE:n aihealueet?
SE voidaan siis mieltää ”pehmeäksi” insinööri-
tieteeksi, joka sijoittuu jonnekin projektinhal-
linnan ja ”kovien” insinööritaitojen (= ratkaisun 
tuottamisen) väliin. SE:ssä on siis enemmän tai 

System Life Cycle

System Acquisition System Utilization

Project Management System Management

Project Management
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- Requirements Engineering
- Architectures (FTD, SBS/PBS, WBS)
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Kuva 2. Klassinen esimerkki keinun myymisestä. Kuvasarja kertoo hyvin 
sen, miksi SE-toimintatapoja ja –malleja tarvitaan (lähde: Anon)

vähemmän kyse ongelman kuvaamisesta, kun taas 
insinööritieteet tuottavat ongelmaan ratkaisun. 
Järjestelmäinsinööri ei välttämättä tarvitse työs-
sään kuin tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja 
lohkokaavioiden laadintaan tarkoitettua ohjelmaa, 
mutta ”maalaisjärkeä” ja sitkeyttä sitäkin enem-
män. Yksinkertaistettuna esimerkkinä voitaneen 
mainita, että lapsi on parhaasta päästä järjes-
telmäinsinöörejä: Kun hän ei tiedä ratkaisua tai 
kykene sitä hahmottamaan, hän alkaa kysellä hyviä 
”tyhmiä” kysymyksiä (Mitä? Miten? Miksi?).

SE-toiminta kytkee siis yhteen eri teknologiat, 
prosessit ja asioiden hallinnan. Tyypillisesti SE:n 
määritellään sisältävän seuraavia aihealueita:
1. Järjestelmien määrittely

- asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten tun-
nistaminen ja määrittely -> vaatimusten-
hallinta

- vaihtoehtoisten toiminto- ja rakenne-
arkkitehtuurien kuvaaminen ja vertailu 
(arvomallit)

- dokumentointi (teknologiat / käytettävät 
konseptit)

2. Järjestelmien kehittäminen
- valittavaa järjestelmää koskevien vaati-

musten määrittely
- arkkitehtuurien syventäminen alemmille 

hierarkiatasoille, rajapintamäärittelyt
- parhaiden ratkaisujen tuottaminen 

analysoimalla vaihtoehdot (käytettävyys, 
luotettavuus, huollettavuus, käytön turval-
lisuus ->, mallinnus, simulointi)

- konfi guraationhallinta -> muutosten hal-
linta, ”perintörakenteiden” ja/tai asiakas-
suoritteiden huomiointi

- tuote- ja prosessikehityksen kytkeminen 
toisiinsa

3. Järjestelmien toteutus ja käyttö
- operatiivinen testaus ja arviointi
- tulosten verifi ointi (todentaminen) vaati-

muksiin nähden
- validointi (kelpuuttaminen)
- tekninen dokumentointi
- huoltopalvelujen tarjoaminen koko (ja jopa 

jatketun) elinkaaren ajalle
- mahdollinen uuden käyttötarkoituksen 

määrittely ja toteutus
- käytöstä poistaminen
Oheista aihekokonaisuutta varten SE-prosessia 

kuvaamaan on laadittu erilaisia malleja, joista 
tunnetuin lienee ns. V-malli. Malli saa nimensä 
V-muotoon asetelluista prosessivaiheista: Mitä 
syvemmällä V:n pohjassa ollaan, sitä alemmalla ra-
kennehierarkiatasolla ollaan menossa. Edettäessä 
V:n toista sakaraa alaspäin tehdään määrittelyjä 
ja kehitystyötä. Liikuttaessa V:n toista sakaraa 
ylöspäin toteutetaan järjestelmän valmistus ja 
kokoonpano sekä tehdään testausta ja verifi ointia. 
Muita vastaavia prosessimalleja ovat esim. vesipu-
tousmalli tai spiraalimalli.

Kuten oheisesta kuvauksesta voidaan päätellä, 
on SE enemmän tai vähemmän tapa hallita asiako-
konaisuuksia ja tehdä projektityötä vaiheistetusti 
ja tiettyjä työkaluja hyödyntäen. Tästä seuraa, 
että projektin hallittavuus paranee, joka puoles-
taan tuottaa hyvää toiminnan ja tuotteen laatua. 
Samoin myös projektin riskienhallinnasta tulee 
helpompaa, sillä vaiheittain edetessä ongelmat on 

helpompi havaita ja niitä on helpompi hallita.

Paljonko SE:iä on sitten tarpeeksi?
Mihin SE:ssä pitäisi keskittyä? Ei ole suinkaan 
väärin keskittyä asioihin, kuten vaatimustenhal-
linta tai arkkitehtuurikuvaukset, mutta lisää työtä 
pitäisi ehdottomasti tehdä seuraavien asiakoko-
naisuuksien osalta:

- Tehtävän analysointi (lähtökohta)
- Rajapintojen hallinta
- Kaupankäynti ja siihen liittyvät riskit
- Järjestelmäanalyysit (käytettävyys, tehok-

kuus, luotettavuus, kustannukset, jne.)
- Kehitystoiminnan ohjaaminen
- Testaustoiminnan ohjaaminen
Kun haluat käyttää SE:tä ongelman ratkaisuun 

menemättä liian varhain teknisiin ratkaisuihin, on 
ns. ”sipulimalli” hyvä tapa ohjata ajatusta. Tällöin 
asiat, kuten vaatimukset, toiminto- ja rakenneark-
kitehtuurit sekä niiden hyväksyttäminen, pitäisi 
ratkaista ensin hierarkian, l. sipulin, ylätasolla. Kun 
pikkuhiljaa sama asia toteutetaan seuraaville ja 
seuraaville ”sipulikerroksille”, päästään ratkaisuun, 
l. ”sipulin ytimeen”, hallitusti. Toinen tapa mieltää 
asia on ns. T-ongelma, jossa T:n vaakasuorataso 
pitää aina ”piirtää” ennen kuin siirrytään T:n pys-
tysuoraan rakenteeseen.

Kuinka paljon SE-menetelmiä pitäisi sitten 
käyttää? Samaa asiaan voi hyvin vertailla jälleen 
kuvainnollisesti: ”Kuinka paljon suklaata on 
tarpeeksi?” tai ”Kuinka paljon viiniä riittää?” Vas-
taus: ”Niin paljon, ettet vain tarvitse sitä enää.” 
Konkreettisen esimerkin kautta asian voisi ilmaista 
näin: Kun kysyt suunnittelijalta, tietääkö hän, mikä 
on hänen suunnittelemansa osajärjestelmän tai 
moduulin tehokkuus ja hän ei osaa antaa asiaan 
vastausta, tällöin voit ehdottaa hänelle, että SE:
tä voisi olla apua. Jos hän taas hallitsee tilanteen 

Lapsi on parhaasta 
päästä järjestelmä-
insinöörejä
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ja pystyy antamaan tiedot osaksi suuremman ko-
konaisuuden tehokkuusarviota, voit todeta, että 
SE:iä ei nyt tarvita.

Riski projektiin syntyy helpolla, jos teknisissä 
ratkaisuissa edetään liian nopeasti. Tähän antaa 
vastauksen SE-työkaluihin kuuluva mallinnus 
(arkkitehtuurit, analyysit, simulointi). Mallinnusta 
tarvitaan, jotta voidaan todeta, että riski on sillä 
tasolla, ettei se aiheuta ongelmaa. Mallinnusta 
kannattaa kuitenkin tehdä vain sille järjestelmän 
hierarkiatasolle, josta siitä saadaan eniten hyötyä. 
Prototyyppien rakentaminen on puolestaan hyvä 
keino todentaa ratkaisun toimiminen.

Mistä SE-koulutusta saa (Suomessa)?
Tämä onkin vaikeampi kysymys. Suomalainen kou-
lutusjärjestelmä ei tarjoa kattavaa SE-koulutusta 
juuri missään. Yksittäisiä aihekokonaisuuksia ja 
kursseja toki järjestetään. Myös ulkomaiset SE-
asiantuntijat käyvät täällä opettamassa asiaa. 

FINSE ry. tarjoaa seminaareissaan mahdolli-
suutta päästä alulle SE-koulutuksessa. Jos olet 
kiinnostunut aiheesta, voit tutustua web-sivuos-
toomme osoitteessa www.fi nse.org. Sieltä löytyy 
lista linkkejä ulkomaisiin SE-sivustoihin. Tärkeim-
pänä näistä voitaneen mainita alan kattojärjestö 
INCOSE.

FINSE ry:n yhtenä tavoitteena on saada jokin 
suomalainen opinahjo, mielellään teknillinen yli-
opisto, perustamaan SE-aiheisen opintosuunnan 
ko. kouluun. Tätä varten FINSE on jo saanut eräältä 
USA:laiselta yliopistolta luvan hyödyntää heidän 
materiaaliansa SE-koulutuksen aloittamiseksi 
Suomessa.

Ulkomailta SE-koulutusta löytää jo melko mo-
nesta maasta. Esimerkkinä näistä voisi mainita 
ruotsalaisen Växjön yliopiston ja englantilaisen 
RMCS:n (Royal Military Collage of Science), joka 
on luontevasti kytkenyt SE-koulutuksen Defense 
–alan muuhun koulutukseen.

Kuvassa FINSEN 
hallituksen 
jäseniä, 
Mika Nurminen 
edessä keskellä.

Enterprise Processes

Enterprise Management
Process

Investment Management
Process

System Life Cycle
Processes Mgmt Process

Resource Management
Process

Quality Management
Process

Project Processes

Planning Process

Assesment Process

Control Process

Decision Making
Process

Risk Management
Process

Risk Management
Process

Configuration Mgmt
Process

Information Mgmt
Process

Technical Processes
Stakeholder Requirements

Definition Process

Requirements Analysis
Process

Architectural Design
Process

Implementation Process

Integration Process

Verification Process

Transition Process

Validation Process

Operation Process

Maintenance Process

Disposal Process

Agreement Processes

Acquisition Process

Supply Process

Kuva 3. SE-prosesseja ISO/IEC15288 –standardiin perustuen

Rqmts
Determination

Acquisition

Development & Design Tes
t &

Ve
rif

ica
tio

n

Utilisation

Conceptual
Design

Def. &
Validation SystemDesign

Details
Design

Phase
Out

Operations&
Use

Con
str

ucti
on

& Man
uf.

Tes
t & Veri

fic
ati

on

Del&

Acc.

Vali
d.

Pre-Acquisition

Kuva 4. Esimerkki V-mallista (case: Patria)



Projektitoiminta 1/2006 29

FINSE:n ja sen toiminnan esittely
Mikä on FINSE ry?
FINSE (Finnish Systems Engineering Association) 
on SE –aatetta vaaliva yhdistys, joka toimii IN-
COSE:n suomalaisena osastona (chapter) alueella 
(region) III.

Toiminnan tarkoitus
Toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen 
foorumin, jossa on mahdollista jakaa ja levittää 
Systems Engineering -aiheista tietoa ja osaamista 
toisilleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. FINSE ry 
kehittää jäsentensä osaamista järjestämällä alaan 
liittyviä seminaareja ja muita tapahtumia.

FINSE ry tekee yhteistyötä sellaisten yhdistysten 
kanssa, jotka tuottavat FINSE ry:n jäsenistölle 
lisäarvoa. Yhtenä esimerkkinä tästä on FINSE ry:n 
ja Projektiyhdistyksen välinen yhteistyö.

Toimintasuunnitelma 
Vuoden 2006 keskeisenä tavoitteena on FINSE ry:
n toiminnan vakiinnuttaminen osana suomalais-
ta yhdistyskenttää. Tämä toteutetaan levittämällä 
tietoutta FINSE:n toiminnasta erilaisissa FINSE:n ja sen 
yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa. 
Tavoitteena on myös kasvattaa 
FINSE:n jäsenmäärä ensi vuoden aikana noin 50 
jäseneen sekä vakiinnuttaa FINSE:n asema INCOSE:n 
suomalaisena chapterinä (25 INCOSE:n jäsentä).

Yhteydenotot
Mikäli haluat lisätietoja FINSE ry:n toimintaan liitty-
vistä asioista, voit lähettää meille sähköpostia osoit-
teeseen: hallitus fi nse.org.

Lisätietoja löydät myös web –sivuilta osoitteista: 

- www.fi nse.org 

- www.incose.org.

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Koulutuskeskus Dipoli

Tuotekehitysprojektin
suunnittelu ja toteutus
strategisesta näkökulmasta
10.–11.10.2006
Pitkäjänteinen, menestyksekäs uusien innovaatioiden
synnyttäminen vaatii tuotekehitysprojektien operatiivisen
tehokkuuden lisäksi sitä, että projektit luovat arvoa koko
yrityksen liiketoiminnalle. Koulutus keskittyy projektin-
hallintaan ja innovaation johtamiseen strategisesta näkö-
kulmasta. Painopistealueita ovat projektien yhteys yri-
tyksen strategiaan, innovaatioprosessiin, oikeanlaisen
innovaatiokulttuurin luomiseen, sidosryhmäverkoston
hallintaan ja tuotteen elinkaaren hallintaan.

Koulutuksen kohderyhmänä on tuote- tai palvelu-
kehitysprojektien projektipäälliköt ja projektien ohjaus-
ryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat operatiivista
projektinhallintaa laajempaa näkökulmaa tuotekehitys-
toimintaan.

Lue lisää: http://www.dipoli.tkk.fi/projektinhallinta

SCM – Challenges for the Future
7.6.2006
Kesäkuun englanninkielinen huippuseminaari käsittelee
tilaus–toimitusketjuja ja niiden hallintaa. Kouluttaja Martin
Christopher toimii englantilaisen Cranfield School of
Managementin markkinoinnin ja logistiikan professorina.
Hän on kansainvälisesti erittäin arvostettu ja palkittu SCM-
alan asiantuntija.

Koulutuspäivän sisältöä ovat mm. toimitusketjut, strateginen
läpäisyajan hallinta ja toimitusketjujen synkronointi. Semi-
naari soveltuu teollisuusyritysten ylimmälle ja keskijohdolle,
tuotannon johtamis- ja suunnittelutehtävissä toimiville, alan
opettajille, tutkijoille, konsulteille ja muille asiantuntijoille.

Tutustu tähän ja muihin
Tuotantotalouden alan
koulutuksiimme osoitteessa
http://www.dipoli.tkk.fi/
tuotantotalous

"It's not the strongest
of the species that survive

nor the most intelligent,
but the one most responsive

to change."
Charles Darwin

Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto 2007–2009
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IPMA on maailman vanhin projektialan järjestö. Se on kansallisten projektiyhdistysten oma kansain-
välinen kattojärjestö. IPMA edistää projektialan kansainvälistä yhteistyötä, tutkimusta ja koulutusta. 
Se toimii kaikilla teollisuuden, kaupan ja hallinnon aloilla. IPMA perustettiin Wienissä vuonna 
1965, järjestön alkuperäinen nimi oli Internet! Pienestä keskustelukerhosta kehittyi 40 vuodessa 
maailmanlaajuinen ammatillinen järjestö, jossa on nyt yli 40 000 jäsentä yli 40 maassa.

IPMA - kansallisten 
projektiyhdistysten oma 
kansainvälinen kattojärjestö

toimintaympäristössä. Sertifi ointi varmistaa, että 
tarvittavaa osaamista osataan mitata oikealla 
tavalla.

Sertifiointijärjestelmän perustana toimii 
IPMA:n piirissä kehitetty kansainvälinen ”IPMA 
Competence Baseline” (ICB). ICB määrittelee sen 
tieto- ja kokemuspohjan, mitä projektipäälliköiltä, 
ohjelmajohtajilta ja projektisalkkujen johtajilta eri 
tasoilla vaaditaan. ICB määrittelee perustermit, 
tehtävät, menetelmät, taidot, hallintaprosessit, 
metodit, tekniikat ja työmenetelmät sekä tarvit-
tavan erikoistietämyksen ja kokemuksen. IPMA:
n jäsenten monivuotisen työn tuloksena on juuri 
saatu valmiiksi ICB:n kolmas painos. Se on IPMA:n 
jäsenyhdistysten vapaassa käytössä ja sen pohjalta 
paikalliset jäsenjärjestöt päivittävät omat kansal-
liset sertifi ointijärjestelmänsä. Jokainen jäsen-
yhdistys vastaa oman kansallisen järjestelmänsä 
kehittämisestä ja organisoinnista. IPMA:n rooliin 
kuuluu kansallisten järjestelmien tarkastaminen 
ja validointi. Se tapahtuu CVMB:n (Certifi cation 
Validation Management Board) avulla, jonka 
tehtävänä on koordinoida ja harmonisoida eri 
kansallisia järjestelmiä.

IPMA:n paikallinen jäsenyhdistys, kuten Suo-
messa Projektiyhdistys, toimii omassa maassaan 
projektitoiminnan pääyhteyskanavana ja kansalli-
sena asiantuntijaorganisaationa. Sen tehtävänä on 
edistää projektitoiminnan ammatillista osaamista 
ja kohottaa alan kansallista ja kansainvälistä arvos-
tusta. Kansallisissa projektiyhdistyksissä ovat edus-
tettuna kaikki eri teollisuudenalat, palvelusektori 
ja ammatillinen koulutus, enenevässä määrin myös 
eri valtiolliset organisaatiot. Useimmat IPMA:n jä-
senyhdistyksistä on perustettu viimeisen 25 vuoden 
aikana ja niissä on keskimäärin 500 – 100 jäsentä. 
Niiden täytyy IPMA:n peruskirjan mukaisesti olla 
voittoa tuottamattomia julkisia organisaatioita ja 
niiden hallinnon täytyy perustua avoimuuteen ja 
demokratian yleisille periaatteille.

IPMA on kansallisten jäsenyhdistysten muodos-
tama järjestö, joten IPMA:n jäsenedut tarjotaan 
jäsenyhdistysten kautta. Näihin etuihin kuuluu 
mm. seuraavat julkaisut: kaksi kertaa kuussa 
ilmestyvä ”International Journal of Project Mana-
gement”, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä “Project 

IPMA:n ylin päättävä elin on Council of Delegates, 
joka koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Se ko-
koontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja tekee 
kaikki tärkeimmät päätökset. Se valitsee järjestön 
presidentin ja hallituksen jäsenet, päättää toimin-
nan päälinjoista ja IPMA:n varojen käytöstä.

 IPMA:n hallitus (Executive Board) on vastuussa 
toimintasuunnitelman käytännön toteutuksesta 
ja taloudenhoidosta. Käytännön toimintaa pyöri-
tetään pitkälti erilaisten työ- ja ohjelmaryhmien 
avulla, jotka on organisoitu projektitoiminnan 
periaatteiden mukaisesti.

IPMA:lla on palkattu sihteeristö Hollannissa. 
Virallisesti IPMA on rekisteröity Sveitsiin, koska 
Sveitsin lainsäädäntö antaa hyvät lähtökohdat 
kansainväliselle toiminnalle.

IPMA:n neliportainen sertifi ointijärjestelmä on 
ollut suuri menestys. Sitä käyttävät sekä suuret 
monikansalliset yritykset että eri maiden halli-
tukset ja myös pienemmät organisaatiot. Serti-
fi oinnin avulla projektiammattilaisille annetaan 
selviä tavoitteita oman ammatillisen osaamisensa 
kehittämisessä. IPMA:n järjestelmä määrittelee 
selvästi eri kompetenssialueet ja antaa keinot 
niiden mittaamiseen.

Vuoden 2005 loppuun mennessä koko maa-
ilmassa oli yli 50 000 IPMA:n järjestelmän mu-
kaan sertifi oitua projektipäällikköä ja kasvu jatkuu 
hyvin voimakkaana. Projektimuotoisen liiketoimin-
nan osaaminen on avainasemassa kansainvälisessä 

Veikko Välilä
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Management Practice”, neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvä IPMA:n jäsentiedote ”Newsletter” ja 
kerran vuodessa ilmestyvä “Project Management 
Perspectives”.

“Project Management Practice” 
on IPMA:n uutta tarjontaa, se on 
ilmestynyt jo muutaman kerran. 
Lehti toimii nopeana yhteyskana-
vana ja sen kautta jaetaan uusinta 
ajankohtaista tietoa. 

“Project Management Perspectives” 
-lehden tuotannosta vastaa Suo-
men Projektiyhdistys ja se menee 
tänä vuonna ensimmäisen kerran 
globaaliin levitykseen IPMA:n orga-
nisaation kautta. Lehti jatkaa tuttua 
linjaansa oman alansa huipputason 

julkaisuna. “Project Management Perspectives” 
–lehden päätoimittaja on TT Kalle Kähkönen.

IPMA:n ”Newsletter” informoi jä-
senistöä IPMA:n sisäisistä asioista, 
jäsenyhdistyksistä, tapahtumista ja 
palveluista. Lehti uutisoi sertifi oin-
nin kehityksestä, tutkimustoimin-
nasta, standardeista ja koulutusti-
laisuuksista.

“International Journal of Project 
Management” on projektialan oma 
tieteellinen julkaisu. Se julkaisee 
uusimpia tutkimustuloksia ja tukee 
teorian ja käytännön vuorovaiku-
tusta.

IPMA tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainväli-
siin yhteyksiin ja paljon mahdollisuuksia osallistua 
eri maissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Tärkein 
kokoontuminen on jokavuotinen maailmankong-
ressi, joka järjestetään vuonna 2006 Shanghaissa, 
vuonna 2007 Krakovassa ja 2008 Roomassa. Vuo-
den 2005 maailmankongressi järjestettiin New 
Delhissä ja se oli suuri menestys.

IPMA antaa myös projektialan koulutusta. 
Tarkoitus ei tosin ole kilpailla alan koulutusorga-
nisaatioiden kanssa. IPMA ”kouluttaa kouluttajia” 
eli antaa mahdollisuuden alalla toimivien koulut-
tajien itsensä kehittämiseen ja vuorovaikutukseen 
muiden kouluttajien kanssa. Tämä tapahtuu niin 
sanotuilla ”IPMA Advanced Courses” –koulutusti-
laisuuksissa, joita järjestetään aina kerran vuodessa 
Kööpenhaminassa ja tänä vuonna myös Shanghain 
maailmankonferenssin yhteydessä. Käytännössä 
”IPMA Advanced Courses” tarjoaa alan parasta 
koulutusta ja kurssi sopii hyvin kokeneille projek-
tipäälliköille, ohjelmajohtajille ja alan kouluttajille. 
Koulutus tapahtuu pienryhmissä ja perustuu case 
–työskentelyyn.

‘Young Crew’ toiminnan avulla nuoremmille 
jäsenille järjestetään mahdollisuuksia oppimiseen, 
vuorovaikutukseen ja kansainvälisiin kokoontu-
misiin. Tällä tavoin IPMA pyrkii varmistamaan 
alan jälkikasvua ja kehittämään tulevaisuuden 
johtajasukupolvea.

PRY:n puheenjohtaja Veikko Välilä on myös 
IPMA:n hallituksen jäsen. Hän vastaa IPMA:n 
jäsenasioista ja koulutuksesta.

www.fi sma.fi 

www.
sttf.fi 
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WM-datalla projektikoulutus on ollut käyn-
nissä noin kuusi vuotta. Nyt on meneillään 
viides toteutus, joka on Tieturin osalta kol-
mas toteutuskokonaisuus. 

Koulutuskokonaisuudet ovat olleet hyvin 
erilaisia luonteiltaan. WM-data itse valmiste-
lee niin sanotun sisältörungon, johon Tieturi 
on tarjonnut konsultointia tai koulutusta. 

Tieturilta on ollut 5-6 kouluttajaa WM-
datalla. Jokaisella kouluttajalla on ollut 
oma erikoisalansa. Koulutuskokonaisuuksis-
ta esimerkiksi projektivalmennuksen on lä-
pikäynyt noin 200 ihmistä, muissa valmen-
nuskokonaisuuksissa on ollut suurin piirtein 
200 henkilöä. ”Kohtalaisen suurella määräl-
lä henkilökuntaa on syntynyt kosketus Tie-
turiin.”

Projektien kokonaishallinta ja sen myö-
tä projektien onnistuminen on parantunut. 
Muutaman vuoden sisällä projektikulttuu-
ri on selvästi yhtenäistynyt ja vahvistunut.   

Koulutuksen jälkeen yhtenäinen projekti-
kulttuurin kieli ja henkilökohtaiset suhteet 
edesauttavat parempien tulosten saavutta-
misessa.

Avainasiakkaiden osalta teetetyissä tyy-
tyväisyystutkimuksissa projektityön laadun 
arviot ovat jatkuvasti parantuneet. Projek-
tipäälliköiden työ ja rooli on selkeästi terä-
vöitynyt. Ehkä konkreettisin tyytyväisyyden 
osoitus on, että talon johto on hyväksynyt 
ohjelman jatkamisen nykyiseltä perustal-
ta ja seuraavan koulutuskokonaisuuden val-
mistelu on käynnissä. 

Henkilökohtaisesti hyödyt ovat tulleet 
esille työn sujuvuutena ja kommunikoinnin 
helppoutena. Yhteinen ymmärrys kokonai-
suuksista ja niiden käsittely on selkeästi pa-
rantunut. 

Jaakko Aalto

projektipäällikkö

WM-data 

Rautainen menestystarina - Projektipäälliköistä 
ammattilaisia Project Champion -ohjelmalla

Project Champion –valmennusohjelman teemat

Tarjous Projektiyhdistyksen jäsenille
Projektiyhdistyksen jäsenä saat 15 %:n alennuksen alla olevista Tieturin julkisista projekti- ja 
liiketoiminnan kehittämisen koulutuksista. Tarjous koskee vain uusia ilmoittautumisia. 

Projektityön perusteet - tehosta työtäsi asiantuntijana 19.6., 25.8.
Projektin sidosryhmien hallinta - hajautetut tiimit ja monen osapuolen projektit 22.5.
Projektin aikataulun, kustannusten ja riskien hallinta 29.5.
Projektin suunnittelu ja läpivienti 5.-7.6., 28.-30.8.
Taitavan projektipäällikkön leadership-taidot 12.-13.6.
Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti 19.-21.6, 28.-30.8. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssit@tieturi.fi , www.tieturi.fi  tai (09) 4315 5333

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tehokas koulutuskokonaisuus yrityksenne tarpeisiin.
Erkki Rajala, gsm 050 518 4760, erkki.rajala@tieturi.fi 
Santeri Korpinen, gsm 050 368 9129, santeri.korpinen@tieturi.fi 

ILMOITUS

- www.tieturi.fi /like -

IT-projektien johtaminen

Projektipäällikön leadership-taidot

Asiakassuhteiden hallinta

Projektipäällikön neuvottelutaidot
Riskien hallinta

Verkoston ja alihankkijoiden hallinta

PMI/IPMA sertifi oinnit
Projektien kustannusten hallinta

Tehokas ohjausryhmätyöskentely

Ammattimaisen 
projektipäällikön osaaminen

Projektien laadun hallinta

Project Champion ™

1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso

Harjoituksia

Välitöitä

Yleiset projektityötavat

7-11 päivää

Projektien juridiikka
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Hallitus laittoi työn liikkeelle
Viime syksynä projektiyhdistyksen hallitus päätti 
perustaa asiakkuustyöryhmän. Yhdistyksen toi-
mintaa haluttiin lähestyä ”ulkokautta sisään”, 
”asiakkaan silmin”. Työryhmän tehtäväksi tuli 
miettiä, miten yhdistys voisi palvella jäseniään, 
sekä nykyisiä että tulevia, yhä paremmin. Myös vii-
me vuonna viimeistellyn strategian toimeenpano 
kaikui ajatuksissa: mitä uusia toimintatapoja tai 
kanavia voitaisiin löytää suomalaisen projektiosaa-
misen edistämiseksi?

Työryhmän jäseniksi nimettiin kokeneet yhdis-

Miten viemme 
strategiaamme 
käytäntöön?
Asiakkuustyöryhmän työstä ja tuloksista
Timo Okkonen
Kehitysjohtaja
Inspecta Oy
timo.okkonen@inspecta.fi 

tyskonkarit Veikko Välilä, Pekka Mäkelä ja Jouko 
Vaskimo. PRYn uusi toiminnanjohtaja Jyry Louhisto 
tuli tietenkin mukaan: ”haluan päästä tehokkaasti 
sisään yhdistyksen toimintaan – mikä voisi olla 
parempi tapa kuin mallintaa toimintamme asia-
kaskentästä käsin?”

Allekirjoittanut toimi työryhmän ajatusten 
virittäjänä. Pidimme kolme puolen päivän sessi-
ota, joista syntyi parikymmentä fl äpillistä kuvia 
ja tekstiä. Välillä olivat ilmeet vakaviakin, mutta 
enimmäkseen teimme töitä luova pilke silmäkul-
massa.
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Jaoimme projektitoimijat ensin neljään 
pääryhmään
Lähdimme liikkeelle tunnistamalla projektitoi-
minnan onnistumisen kannalta keskeiset toimijat. 
Emme ajatelleet asiaa ensin niinkään yhdistyksen 
toiminnasta tai erilaisista jäsenyysmalleista käsin, 
vaan pohdimme, mikä on erilaisten jäsenten rooli 
suomalaisen projektitoiminnan kehittämisessä. 
Asiakkuutemme ryhmittyivät näin ajateltuna 
neljään ryhmään: projektiosaajat, projektiyritykset, 
projektinomistajat sekä systeemitoimijat. Mallin-
simme näihin liittyvät ura-, kehitys- ja elinkaaret. 
Näin saimme esiin onnistumiseen vaikuttavat 
toimijat ja tekijät. Tältä pohjalta mietimme PRYn 
toiminnan painotuksia, nyt ja tulevaisuudessa.

Projektiosaajat ovat yksilöitä, jotka vaikuttavat 
projektien onnistumiseen – useimmiten projekti-
päälliköinä. Tulevaisuuteen tähtäävä projektiosaaja 
hakee yhdistyksestä uutta tietoa ja kontakteja, kun 
taas kokenut projektiguru haluaa olla jakamassa 
kokemuksiaan ja edistämässä suomalaista projek-
tiosaamista. Yhdeksi keskeiseksi PRYn strategiseksi 
tavoitteeksi on määritelty projekteihin liittyvien 
kansalaistaitojen edistäminen, jo peruskoulusta 
lähtien. Haluamme vaikuttaa siihen, että Suomeen 
syntyy entistä enemmän projektiasennetta myös 
yksilötasolla.

Yritykset jaoimme kahteen pääryhmään: projek-
tiyritykset ja projektinomistajat. Näkökulma pro-
jektitoimintaan on tällöin hiukan erilainen, mutta 
perimmäinen tavoite on yhteinen – onnistunut 
projekti ja sen jälkeinen tulosten käyttövaihe. 
Projektiyritys kehittää projektiliiketoimintaansa, 
kun taas projektinomistaja tekee investointeja tai 
muutoksia ja haluaa onnistua niiden elinkaaren 
hallinnassa. PRY:n strategiassa on keskeisellä 
sijalla projektiliiketoiminnan edistäminen, jopa 
lainsäädännön kehittämisen kautta.

Neljänneksi ryhmäksi tunnistimme systeemitoi-
mijat, jotka vievät läpi merkittäviä transformaati-
oita. Esimerkiksi julkinen hallinto tai aivan uutta 
liiketoimintakonseptia jalkauttava kansainvälinen 
konserni on systeemitoimija, joka pyrkii suuriin 
muutoksiin verkottuneiden projektien kautta. 
Monet systeemitason muutokset koskettavat 
samalla sekä hallintoa että yrittäjiä: PRY tarjoaa 
foorumin kokemusten vaihdolle. Esimerkkejä 
systeemitoimijoista löytyy vaikkapa puolustus-
hallinnon, terveydenhuollon, energiantuotannon 

ja tietotekniikan alueilta.
Hahmotimme kunkin yllämainituista asiak-

kuuksista ensin ikään kuin yhdistystämme ei olisi 
olemassakaan. Piirsimme projektiaktiivin urakaa-
ren ja investoinnin elinkaaren sekä näiden onnis-
tumiseen vaikuttavat toimijat, jotka kaikki ovat 
potentiaalisia asiakkuuksiamme. Tarkastelemalla 
kokonaisuutta tunnistimme nykyiset painopis-
teemme sekä mahdolliset alueet, joihin voimme 
panostaa nykyistä enemmän. Vaikka käytämmekin 
tässä sanaa ”asiakkuus”, emme toki ajatelleet, että 
PRY etenisi yritystoiminnan alueille. Asiakkuuden 
käsitteellä halusimme korostaa sen merkitystä, 
että vuorovaikutus yhdistyksen eri foorumeilla 
laajenee ja syvenee.

Mallinsimme projektitoimijoiden 
kehityskaaret
Projektiosaajan urakaarta hahmottaessamme 
päädyimme kolmeen päävaiheeseen: projek-
titoiminnasta kiinnostuminen, ammattitaidon 
vakiinnuttaminen sekä verkottuminen ja vaikut-
taminen. PRYn vahvuus on tukea ammattitaidon 
kehittymistä sekä sertifi oinnin että tiedonvaihdon 
kautta. Jatkohaasteina on hakea reittejä urakaaren 
alkulähteille, koulumaailmaan. Villeihin ideoihin 
voidaan laskea projektiosaajan urakaaren yksi 
kriittisimmistä kohdista: miten perhe jaksaa, kun 
projektit vetävät? Projektiosaajan urakaarestakin 
on helppo tunnistaa alueet, joissa on aivan uutta 
yhdistyspotentiaalia. Kehityskaaren vasemmasta 
laidasta sisään syöksyvät uudet projektiaktiivit 
luovat mahdollisuuksia yhdistyksen kasvuun, ja 
kun kyseessä on todellakin oikea yhdistystoiminta, 
ei ole vasenta laitaa ilman oikeata. Vankka ”oikean 
laidan kokemus” imee ja työntää parhaiten.

Projektiyrityksen osalta mallinsimme projek-
tiliiketoiminnan kehityskaaren, tai pikemminkin 
kehityssyklin. Sen päävaiheiksi tunnistimme idea- 
ja käynnistysvaiheen, tuotannollisen projektitoi-
minnan sekä kehittämisen ja kansainvälistymisen. 
PRYn toiminta on ollut voimakkaasti keskittynyt 
toiminnan vertailukehittämiseen, erilaisten foo-
rumien kautta. Yhdistys voisi ehkäpä tukea vielä 
paremmin myös tuotannollista toimintaa, jossa ko-
rostuu markkinointi, verkottuminen ja rekrytointi. 
Ainakin verkkosivuja voidaan viedä eteenpäin tie-
donhankinnan ja -tarjoamisen helpottamiseksi. Ja 
entäs sitten idea- ja käynnistysvaihe? Kehityskaa-
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ren vasemmasta laidasta esille nousi vahvistettu 
yhteistyö kansainvälistä liiketoimintaa edistävien 
sidosryhmien kanssa sekä tiedon esillepano PRYn 
uudistettavilla kotisivuilla.

Projektinomistajalle on tärkeää projektin koh-
teena oleva investointi tai muutos, esimerkiksi 
uuden kiinteistön elinkaaren hallinta, tuotanto-
laitokseen tehtävän laajennuksen onnistuminen 
tai liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn hyötyjen 
varmistaminen. Tähänkin tunnistimme kolme 
päävaihetta: päätös projektin käynnistämiseen, 
projektin toteutusvaihe ja tulosten käyttöönotto. 
Toteutusvaihe on ollut perinteisesti paljon esillä, 
mutta myös päätös- ja sopimusprosessit korostu-
vat PRYn nykytoiminnassa. Näiden kahden vaiheen 
kriittisiä menestystekijöitä ovat systemaattinen 
päätösprosessi sekä projektinhallinnan osaaminen. 
Eritoten muutos- ja kehitysprojekteissa vaikeinta 
tuntuu olevan tulosten käyttöönotto. Unohdam-
meko tulosten käyttäjän liian usein? Tässäkin uutta 
sisältösarkaa PRYn toiminnalle.

Systeemitoimija vie eteenpäin isoja muutoksia, 
projektisalkun ja projektien verkon kautta. Tällai-
nen ohjelmakokonaisuus tuo mukanaan aivan eri 
tason problematiikkaa kuin yksittäinen, suurikin 
projekti. Jo tehdyt PRYn aloitteet ohjelmatoi-
minnan kehittämisen ja julkishallinnon suuntaan 
vievät yhdistystä eteenpäin. Yhdistykseen kaiva-
taan enemmän systeemitason toimintaa, jossa 

korostuu merkittävien muutosten aikaansaanti 
niin liiketoiminnan kehittämisessä kuin hallinnon 
järjestelyissä. ”Systeemisten projektien” riskien-
hallinnassa esiin nousee hyvin vahvasti viestintä 
ja sidosryhmäyhteistyö, esimerkiksi kansalaisten 
terveyteen, koulutukseen tai uusiin palvelukonsep-
teihin liittyvien kehitystulosten käyttöönotossa. 
Systeemitoimijat liikuttavat isoja systeemejä!

Asiakkuusmallinnus kannattaa
Asiakkuustyöryhmän tulokset tulevat näkymään 
myös yhdistyksen uudistuvilla kotisivuilla. Ko-
tisivuja voidaan kehittää asiakasnäkökulmasta, 
kuvaamalla yhdistyksen palvelut esimerkiksi pro-
jektiosaajan tai projektiyrityksen näkökulmasta.

Jokaisen kannattaa aika ajoin tarkastella oman 
yrityksen tai organisaation toimintaa ulkomaail-
masta käsin. Näin vältytään tyypilliseltä suden-
kuopalta, jossa kuvataan tarkemmin ja tarkemmin 
omia prosesseja ja tuotteita, muttei hahmoteta 
asiakkaiden maailmaa ja toimintaympäristöä.

Elinkaaripohjainen asiakkuuden mallinnus sekä 
asiakkaan koko matkaan vaikuttavien toimijoiden 
– mukaan lukien kumppanien ja kilpailijoiden 
– hahmotus avaa tehokkaalla tavalla ajatushuoko-
sia. Parhainta on tehdä tämä pienellä iskuryhmällä, 
tyhjälle taululle, tyhmiäkin kysellen. Tällaisen 
nopean harjoituksen teimme nyt PRY:llekin. Tästä 
on hyvä jatkaa.
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Haaga Yhtymä etsi joustavan ja samalla jämerän projektinhallintaratkaisun, mikä taipuu myös yh-
tymätason vaativiin taloushallintaratkaisuihin. Taustalla oli yhtymän halu parantaa kilpailukykyään 
koulutusmarkkinoilla vahvistamalla projektihenkilöstön ja myös opettajien projektityötaitoja.

Microsoft Project synnyttää 
uuden projektityökulttuurin 
Haaga Yhtymään

- Tarkan harkinnan ja vertailujen jälkeen valit-
tiin Microsoft Offi ce Enterprise Project Manage-
ment -projektinhallintaratkaisu. Valintaan vaikutti 
se, että Microsoft on vahva yritys sekä raudan 
että ohjelmistojen suhteen. Yhtiön T & K -työ 
on korkealuokkaista ja jatkuvaa. Ohjelmistojen 
päivitykset ja uudet versiot tulevat tarpeeseen 
sekä yhtiön tarjoama koulutus on korkeatasoista. 
Emme halunneet panostaa kilpailijoiden tarjoamiin 
vaihtoehtoihin, koska niiden ohjelmistot olisivat 
vaatineet paljon räätälöintiä ja kehitystyötä muun 
muassa taloushallinnon ohjelmien suuntaan, tie-
tohallintopäällikkö Jarkko Uski kertoo. 

Haagan ratkaisussa käytetyt Microsoft Offi ce 
Enterprise Project Management projektinhallin-
taratkaisun tuotteet: 

Microsoft® Offi ce Project Server 2003
Microsoft® Offi ce Project Professional 2003
Microsoft® Offi ce Project Web Access
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2
Microsoft® Windows® SharePoint® Services
Microsoft® SQL Server® 2000
Microsoft® SQL Server® Analysis Services
Microsoft Offi ce 2003
Projektin lähtölaukaus oli 27.10.2004. Laitehan-

kinta- ja ohjelmistosopimukset tehtiin 15.4.2005. 
Käyttöönottokumppanin Datatron Oy:n kanssa 
on edetty joustavasti välineen tuotannolliseen 
käyttöön alkuvuodesta 2006.

EPM vakioi ja jäsentää projektitoiminnan
Meidän pitää hallita kaksi kulttuuria samanai-
kaisesti: pitkän suunnitteluryhmin edellyttämä 
opetustoimi ammattikorkeakoulussa ja kaupallis-
taloudellinen projektikulttuuri, jossa on nivottava 
työaikahallinta ja projektinsuunnittelu suorilla 
linkeillä taloushallintoon. Ohjelmistovalinnan 
myötä meille on muodostumassa vakioitu Haagan 
projektien elinkaarimalli, missä on huomioitu sekä 
johdon että projektihenkilöstön tarpeet. Näemme 
jo nyt, että prosessimme ovat virtaviivaistumas-
sa, resurssien hallinta tehostumassa ja yhtymän 
vaikuttavuus ja palvelulaatu paranemassa. Nämä 
asiat ovat meille tärkeitä ja ne on kirjattu peräti 
toimintastrategiaamme, tuotejohtaja Juha Kemp-
painen korostaa.

Tuotejohtaja Juha Kemppainen, Haagan tutkimusyksikkö, 
kaupalliset projektit. Suunnittelupäällikkö Ari Hälikkä 
hankesalkusta vastaava. Tietohallintopäällikkö Jarkko Uski, 
järjestelmä sekä infrastruktuuri, koko yhtymä.

Projektin vaatimustason ymmärtää, kun 
tutustuu Haaga Yhtymän ylläpitämiin 
toimintoihin: Haaga Instituutin ammat-

tikorkeakoulu (HAAGA), Ravintolakoulu Perho, 
Perho-ravintolat, Haaga-Perho täydennyskoulutus, 
Restonomi HI Oy / Hotel Haaga sekä Kiinteistö Oy 
Haaga Perhon Asunnot. Haaga Yhtymän koulu-
tusyksiköissä on noin 4500 opiskelijaa. Vuotuista 
liikevaihtoa kertyy yli 30 miljoonaa euroa ja hen-
kilöstöä on noin 300.

HAAGAn suunnittelupäällikkö ja hankesalkusta 
vastaava Ari Hälikkä, kertoo projektinhallintapro-
jektin esiselvityksessä korostuneen mm. Haagan 
projektitoiminnan kasvu ja laajeneminen uusille 
aihe- ja tehtäväalueille. Opetuksessa projektityös-
kentely yleistyy. Projektitoiminnan ennustettavuu-
den, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden vaateet 
vahvistuvat. Projektit kiinnittyvät perustoiminnan 
ja talouden suunnitteluun aiempaa kiinteämmin. 
Käytännön projektityöskentely ja projektiosaami-
nen paranevat sekä projektityökulttuuri vahvistuu 
ja alueellinen vaikuttavuus lisääntyy.



Projektityökalulle on nyt yhteisiä ominaisuuk-
sia: Ohjelma kattaa koko projektin elinkaaren. Se 
vastaa yhteisöjen, julkisten rahoittajien, yritysten 
sekä muiden projektihallinnoijien vaatimuksia 
meille tärkeässä julkishallinnollisessa ja EU-toimin-
taympäristössä. Ammattikorkeakoulun ja Haaga 
yhtymän projektitiedot ovat yhdessä paikassa, 
jolloin projektin hallinta yksinkertaistuu ja tehos-
tuu, Hälikkä sanoo.

Lyhyt takaisinmaksuaika
-Uudelle käyttäjälle tähdennetään sitä, että ennen 
säästöjä pitää panostaa ja vasta tämän jälkeen 
työaikaa vapautuu. Ratkaisevaa on, että kaikilla 
on samanlaiset projektit, prosessit ja työvälineet. 
Yhteensopivuudella ja yksissä kansissa olemisesta 
syntyy säästöjä. 

-Osaaminen syntyy käytön myötä ja kulttuurikin 
yhtenäistyy. EPM näyttää tuntimäärät ja kertoo 
optimointitarkkuuden vääjäämättömästi. Järjes-
telmä tukee yksikköjen välistä yhteistyötä ja asi-
antuntijaresurssien ristikkäiskäyttöä. Näin lisätään 

Tästä Haagan ammattikorkeakoulun atk-luokasta lähtee MS-projektinhallintaohjelmien 
osaajia yrittäjiksi ja innovatiivisiksi sekä systemaattisiksi työntekijöiksi.

tehokkuutta ja tuottavuutta. Tavoitteenamme on 
ollut projektityökulttuurin kehittäminen ja siihen 
tarvitaan positiivisessa mielessä sanottuna pakot-
tava vipuvarsi. Lippujen ja lappujen kuskaaminen 
loppuu, uudistuksen yhteydessä rakentuu myös 
asianmukainen sähköinen arkisto. Ohjelmisto ja 
automaatio alkaa tuottaa säästöä. Prosessimme on 
virtaviivainen. Järjestelmä tukee sitä ja on havain-
nollinen resurssien ja työajan käytöstä kertovine 
liikennevaloineen, Hälikkä toteaa lopuksi. 

-Toimimme osittain julkisilla varoilla. Markki-
nat on silläkin puolen kilpaillut. Menestykseen 
vaikuttaa myös se, että on hyvä ja luotettava 
hakija. Kilpailemme tulevaisuudessa entistä pa-
remmilla hakemuksilla. Järjestelmä täyttää myös 
valtiovallan vaatiman ajankäyttöraportoinnin ja 
laskutustiedot kuittiviitteineen. Olemme laskeneet, 
että EPM-projektinhallintaratkaisu yhteensopi-
vuutensa ja automaationsa ansiosta säästää noin 
12 vrk/henkilö/vuosi. Siksi koko järjestelmän takai-
sinmaksuaika on vain 1-1,5 vuotta, Kemppainen 
painottaa.
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Sopimusosaamisen tutkimusprojekti
Vuoden alussa pyörähti käyntiin liiketoiminnan 
sopimusosaamisen pureutuva monitieteinen 
tutkimusprojekti. Projektia koordinoi Joensuun 
yliopiston oikeustieteiden osasto, ja mukana kon-
sortiossa ovat Helsingin ja Lapin yliopistot sekä 
Turun ammattikorkeakoulu. Projektia rahoittavat 
Tekesin liiketoimintaosaamisen ohjelma (Liito), 
Suomen Akatemian Liike2 tutkimusohjelma sekä 
kuusi tutkimukseen osallistuvaa yritystä, joista 
muutamat ovat projektiyhdistyksen jäseniä. 

Projektin tutkijat sekä mukaan lähteneet yri-
tykset uskovat vakaasti, että sopimusosaamisen 
taitoja voi ja kannattaa kehittää, koska se on 
nykyisin yhä enemmän verkosto- ja kumppanuus-
yhteistyötä tekeville yrityksille merkittävä kilpai-
lutekijä. Sitä, miten esimerkiksi projektihallinnan 
ammattilainen voi kehittää sopimusosaamistaan 
yhdessä oman tiiminsä sekä asiakkaidensa kanssa, 
ei vielä ole juurikaan tutkittu. Tutkimusprojekti 
lähtee näin ollen kattamaan tutkimuksen aukkoja 
ja selvittämään eri tieteenalojen katveeseen jääviä 
ongelmia.

Tutkimusryhmä pyrkii selvittämään:
- Millaisia kumppanuus- verkosto- ja projek-

tisopimuksia yrityksissä tehdään ja miten 
ne syntyvät?

- Millaisia asioita sopimuksilla pitäisi hallita 
ja mitä niillä käytännössä hallitaan?

- Millaisia voisivat olla ”mahdollistavat”, 
liiketoimintaa edistävät sopimukset?

- Mitä ja millaista on yritysten sopimus-
osaaminen ja millaista se voisi olla, kun 
sopimusosaaminen otetaan tulevaisuudes-
sa kilpailutekijäksi?

Yritysten välisten transaktioiden ja palveluiden 
johtamisessa tarvitaan erilaisia taitoja kuin pääl-
likkö-alaissuhteessa. Yritysten välisten suhteiden 
hallinnan välineenä toimivat nimenomaan sopi-
mukset. Toisaalta joidenkin tutkimusten mukaan 
pitkäaikaisessa suhteessa syntyy osapuolten 
välille vahva luottamus, mistä syystä sopimuksia 
ei tarvita. Oma kantamme on, että sopimukset ja 
luottamus ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä 
eivätkä toistensa vaihtoehtoja.

Organisaatiotutkimuksessa on selvitetty varsin 

Soili Nystén-Haarala
OTT, KTM 
Siviilioikeuden professori
Joensuun yliopisto
“Sopimusosaaminen liike-
toiminnassa" tutkimuspro-
jektin johtaja

Sopimusosaaminen palvelusopimuksissa -

Uusi kilpailutekijä?

laajasti yritysten välisiä suhteita, taloustieteilijät 
puolestaan ovat olleet kiinnostuneita sopimusra-
kennetta määrittävistä ratkaisevista tekijöistä ja 
sopimusprosesseista, joissa sopimukset syntyvät. 
Sopimusosaamisen (contract design capabilities) 
tutkiminen sen sijaan on saanut suhteellisen 
vähän huomiota. Sitä ovat aiemmin tutkineet 
empiirisesti lähinnä amerikkalaiset organisaatio-
tutkijat Kyle Mayer ja Nicolas Argyres. Tässä kir-
joituksessa keskitymme palvelusopimuksiin, joista 
tutkimuksen case-aineiston tärkein osa koostuu. 
Palvelusopimuksista ei ole lainsäädäntöä eikä juuri 
sopimusmallejakaan. Liiketaloustieteessä palveluja 
sen sijaan on tutkittu johtamisen ja markkinoinnin 
näkökulmasta.

Tarkastelemme yritysten välistä suhdetta laa-
jasta näkökulmasta. Siihen kuuluu niin tarjousta 
edeltävä vaihe kuin myös after-sales -vaihe eli 
jatkuva asiakkaan tarpeiden huomioiminen (Artto 
et al. 2000, 13). Asiakkaat vaativat yhä suurempia 
ja täydellisempiä tuote- ja palvelukokonaisuuksia 
ja odottavat, että toimittajat ratkaisevat heidän 
ongelmansa sekä parantavat ja tehostavat heidän 
liiketoimintaansa edistäviä prosesseja. Tuote- ja 
palvelutasolla tämä merkitsee palvelukeskeisten 
tuotteiden merkityksen korostumista. Yrityksiltä 
edellytetään sellaisten arvoa luovien järjestelmien 
rakentamista, joissa asiakas nähdään yhteistoi-
mijana (Deloitte 2006). Tämä kehityskulku johtaa 
yritysverkostojen ja kumppanuussuhteiden roolin 
kasvamiseen yritysten liiketoiminnassa. Yleisenä 
trendinä on liiketoimintasuhteiden ja verkostoyh-
teistyön kehittyminen perinteisestä alihankinnasta 
ja kertaluonteisesta yhteistyöstä pitkäjännittei-
sempään ja systemaattisempaan yhteistyöhön eli 
vuosisopimus- ja partnership-toimintamalleihin. 
Tämä pätee niin yksityisen kuin julkisenkin sek-
torin toimijoihin. Erityisesti pk-yritykset joutuvat 
asemoimaan liiketoimintansa ja luomaan toimin-
tamallinsa näissä muuttuvissa rakenteissa (esim. 
Möller et al. 2004).

Sopimusosaamista voidaan yrityksen koosta, 
toimialasta, tuote/palvelurakenteesta riippuen 
tarkastella eri osa-alueiden näkökulmasta. Orga-
nisaatiotutkijat ovat kiinnittäneet huomiota yri-
tysten välisiä suhteita tarkastellessaan seuraaviin 

Kaisa Sorsa
KTT, OTK
Yliopettaja 
Turun ammattikorkeakoulu
Bioalat ja liiketalous



asioihin: 1) sopimuksen sisältöön, rakenteeseen 
ja vakioehtojen käyttöön, 2) sopimusten toimin-
taympäristöön kuten tuotteiden ja palveluiden 
erityispiirteisiin, 3) sopimusprosessiin osallistuviin 
henkilöihin, 4) sopimusosaamisen tallentamiseen 
ja levittämiseen ja 5) yritysten välisten suhteiden 
luonteeseen kuten kumppanuuteen. (esim. Weber 
& Mayer 2005; Argyres & Mayer 2004; Baden-
Fuller & Winter 2005). Tarkastelemme seuraavaksi 
palvelusopimusten sekä kumppanuussuhteiden 
hoitamiseen liittyviä haasteita sopimusosaamisen 
kannalta.

Palvelu ja erilaiset palvelusopimukset
Palvelusopimuksessa voi olla tavoitteena suun-
nitella, määritellä, kuvata ja tuotteistaa uusia 
asiakkaille tarjottavia ratkaisuja sekä tuote-pal-
velukokonaisuuksia. Jotta palvelun toimittajan 
ja asiakkaan vastuista ja odotuksista syntyisi 
dokumentoitu yhteisymmärrys, tarvitaan palvelus-
opimusta, joka toimii markkinointiaineiston ohessa 
tärkeänä uuden palvelukonseptin kuvauksena ja 
sen sisällön täsmentäjänä. Palvelusopimus toimii 
parhaimmillaan palvelun tuottajan ja palvelun 
vastaanottajan välisen suhteen keskeisenä joh-
tamisen työkaluna. Se kuitenkin edellyttää, että 
palvelusopimuksessa kuvataan riittävän spesifi sti 
ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti palvelun tai 
palvelujen yhdistelmän laadullinen sisältö (suorite, 
lopputulos, toimitustapa). Lisäksi edellytyksenä 
on, että palvelusopimuksessa määritellään myös 
toimitussuhteen kvantitatiivinen sisältö: palve-
lutarjoaman keskeiset mittarit, suureet ja kaavat 
sekä niille tavoitearvot. Palvelusopimuksen luonne 
ja tilannekohtaiset tarkoitusperät määräävät ta-
pauskohtaisesti sopimuksen lopullisen laajuuden, 
syvyyden ja yksityiskohtaisuuden edellä kuvattujen 
perusvaatimusten lisäksi. (Kiiskinen et al. 2002, 
156 ss.)

Palveluja koskevien sopimusten laadinta 
edellyttää erityistä huomiota, koska palvelut 
ovat aineettomia ja vaikeasti konkretisoitavissa. 
Palvelun toimittajan suorituksen arviointi on 
ongelmallista, ellei sopimukseen ole osattu laatia 
suorituksen laatua määrittäviä kriteerejä. Palvelu-

sopimusta laadittaessa tulisi keskittyä ennemmin 
lopputuloksiin ja palvelusisältöihin kuin palvelun 
toimittamisprosesseihin, koska näin toimien tar-
kastellaan tilannetta asiakkaan silmin. Palvelujen 
reunaehdot eli rajat ja poikkeukset on kuvattava 
mahdollisimman selkeästi. Palvelun käyttäjät ja 
tilaajat on eroteltava toisistaan ja vastuuhenkilöt 
nimettävä. Palvelun luovutuspiste on määritettävä 
yksikäsiselitteisesti. (Kiiskinen et al. 2002, 156 ss.). 
Palveluiden tuottamiseen kumppanuussuhteissa 
liittyy vielä omia erityispiirteitä, joita seuraavaksi 
tarkastelemme.

Kumppanuuden lajit
Kumppanuus on kahdenvälinen liitto, jonka 
tarkoituksena on osapuolten ominaisuuksien 
valikoitu yhdistäminen (koskee tiettyjä toimin-
toja, yksiköitä tai alueita) yhteisen tavoitetilan 
saavuttamiseksi ja kummankin osapuolen eduksi. 
Kumppanuus ei ole vain sopimuksella synnytettävä 
suhde, vaan ajan mittaan syntyvä olotila, jossa 
pyritään luottamuksellisuuteen ja avoimuuteen. 
Kumppanuuksia tarkastellaan perinteisesti yksi-
ulotteisesti lajittelemalla ne operatiivisiin, taktisiin 
ja strategisiin yhteistyösuhteisiin ja kumppaneihin. 
Tässä kumppanuutta kuvataan moniulotteisesti: 
asiakkaan kokeman palvelun lajin, palvelutarjoajan 
riskitason sekä kumppanuuden luonteen näkökul-
mista. (Kiiskinen et al. 2002, 116 ss.)

Operatiivisessa kumppanuudessa pyritään kus-
tannustehokkuuteen: tavoitteena on riittävä laatu 
ja saatavuus mahdollisimman alhaisella hinnalla. 
Kumppani toimii tässä tilanteessa alihankkijan 
roolissa, jossa tilaajan saama palvelu on vahvasti 
vakioitu – jopa standardisoitu. Operatiivisen 
kumppanuuden periaatteella toimivia tehtäviä 
voisivat kunnan ja konsulttiyrityksen välillä olla 
esimerkiksi liikennesuunnittelu, katujen ja vesi-
huollon suunnittelu, ympäristösuunnittelu ja kaa-
vojen laadinta (Kumppanuus konsulttitoiminnassa 
2005, 7). Yhteistyön virallistajana ja ohjauksen 
mekanismina on palvelusopimus, joka kuvaa 
palvelun sisällön, hinnan, laadun ja saatavuuden 
sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Hinta on 
yleensä kiinteä tai tarkasti kaavalla sidottu palve-
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Kuvio 1. Kumppanuuden lajit (Kiiskinen et al. 2002, 122).
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lun volyymiin tai sen tuottamiseen käytettyihin 
resursseihin. Palvelu on vahvasti tuotteistettu, jopa 
standardisoitu, joten palvelun sisältö on kuvattu 
sopimuksessa eksplisiittisen tarkasti. Alihankkijan 
sitoutuminen vahvistetaan myyntituottojen kaut-
ta sekä sanktiopykälillä, jotka langettavat korvaus-
velvoitteita, mikäli laatu ja saatavuus poikkeavat 
sovitusta. Yhteistyö on luonteeltaan muodollista 
ja ammattimaista: tiedonvaihto on tarkkaan mää-
ritelty ja säädelty. Alihankintasopimuksen kesto on 
tyypillisesti kolmesta viiteen vuotta. (Kiiskinen et 
al. 2002, 116 ss.)

Taktisessa kumppanuudessa, jota tässä mal-
lissa edustavat ns. hovihankkija ja neuvonantaja, 
kumppanuuden toimintakehystä ja prosesseja 
määritellään yhdessä ja päällekkäisyyksiä pyritään 
poistamaan. Kumppanuuteen voi liittyä jopa 
pyrkimys toimintakulttuurien yhtenäistämiseen 
(Kumppanuus konsulttitoiminnassa 2005, 7). 
Hovihankkijan palvelu on tilaajan kilpailukyvyn 
kannalta keskeinen. Tilaaja edellyttää toimittajal-
taan erityisen vahvaa osaamista ja toimituskykyä. 
Hovihankkija on alueensa markkina-, laatu tai 
hintajohtaja, jonka palvelutaso, referenssit ja 
asiakastyytyväisyys on kiistaton. Hovihankkijana 
toimiminen asettaa palvelusopimuksessa pal-
velun sisällölle ankarammat vaatimukset kuin 
alihankkijasopimuksessa. Toimittajan tulee pystyä 
todentamaan palvelunsa ylivoimaisuus suhteessa 
muihin tarjoajiin sopimuksen aikana. Tilaajan 
kannalta on erityisen tärkeää ymmärtää tuotetun 
palvelun sisältö ja panostaa yhteistyökumppanin 
ohjaamiseen, valvontaan ja johtamiseen. (Kiiskinen 
et al. 2002, 116 ss.)

Neuvonantaja tarjoaa selvitys-, analysointi- ja 
kehittämistukea tilaajayrityksen eriäviin, toimin-
taspesifi siin ja usein kertaluonteisiin haasteisiin. 
Neuvonantajalta edellytetään vahvaa näkemystä 
ja tietopohjaa sekä asiakastoimialasta että palve-

lun kohteena olevista toiminnoista. Neuvonantaja 
tuntee alan parhaat käytännöt ja toimintatavat ja 
osaa tunnistaa kehittämismahdollisuudet. Neu-
vonantajan pyrkimyksenä on saada palvelustaan 
lopputulokseen tai aikapanostukseen sidottu hinta 
sekä vahvistaa kumppanuutta jatkossa strategi-
seksi tai alihankkijan asemaksi. Pidemmän aika-
välin tavoite toimii neuvonantajan kannustimena 
toimittaa laadukasta ja tuloksekasta palvelua. 
Neuvonantajasuhde edellyttää tilaajalta avointa, 
aktiivista ja yhteistyökykyistä suhtautumista toi-
mittajaan. Suhde perustuu vahvaan keskinäiseen 
luottamukseen ja vain toissijaisesti solmittuun 
sopimukseen. Neuvonantajasuhde on usein varsin 
henkilösidonnainen suhde (Kiiskinen et al. 2002).

Elinkumppanisuhde on haastavin ja haavoit-
tuvin yhteistyön muoto. Elinkumppanisuhteessa 
palvelun vastaanottajan pääasiallinen intressi on 
luoda uutta liiketoimintaa tai tehdä merkittäviä 
aluevaltauksia, mihin omat strategiset voimavarat 
eivät riitä. Palvelun tarjoaja tavoittelee selkeäm-
min kassavirtaa ja kannattavuutta. Kummaltakin 
osapuolelta edellytetään neuvonantaja- ja hovi-
hankkijaroolivaatimusten lisäksi vahvaa innovaa-
tiokykyä ja poikkeuksellista uskallusta.

Tähän strategiseen kumppanuuteen sisältyy 
tyypillisesti sopimus. Kumppanuussopimuksessa 
yhteiset pyrkimykset on puettu todennettavaan 
ja mitattavaan muotoon, ja syntyvien hyötyjen 
tulonjakamisperiaatteista on myös sovittu. Sopi-
mus sisältää määräyksiä myös yhteydenpidosta, 
määräajoista, tuotannon ja hankintojen volyy-
meista sekä yhteys- ja vastuuhenkilöistä ja heidän 
valtuuksistaan (Kumppanuus konsulttitoiminnassa 
2005). Sopimukseen sisältyy runsaasti liikesalai-
suuksia, vaikka kumppanuus sinänsä on julkinen. 
Elinkumppanisuhteessa kummaltakin osapuolelta 
edellytetään halua muuttaa ja kehittää toimin-
taprosessejaan nivomalla ne johdonmukaisesti 

Taulukko 1. Kumppanuuden kerrostumat. (Kumppanuus konsulttitoiminnassa 2005, 12).
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toisiinsa. Elinkumppanisuhteessa sopimuskausi on 
yleensä 5-10 vuotta (Kiiskinen et al. 2002).

Koska kumppanuuden muodot poikkeavat 
toisistaan, eikä malleja ja ohjeistusta vielä ole, 
kumppanuussopimuksen laatiminen voidaan kokea 
hankalaksi. Sopimuksen ehdot voivat koostua use-
ammasta eri kumppanuuden tasosta. Taulukossa 1 
tarkastellaan kumppanuussopimusta konsulttitoi-
minnassa kolmen kerrostuman sopimuksena.

Mistä löytyy palvelusopimusten ja 
kumppanuuksien hoitamiseen tarvittava 
sopimusosaaminen?
Edellä kuvasimme palvelutuotteen sisältöä sekä 
erilaisia yhteistyösuhteiden muotoja. Palvelu-
sopimuksen synnyttäminen on monimutkainen 
prosessi. Palvelusopimuksen eri osa-alueet edel-
lyttävät eri avainosaajien ja –tekijöiden hallussa 
olevia syöttötietoja. Eri tehtävissä toimivien 
henkilöiden osaamisen yhdistäminen sopimus-
osaamiseksi on tarpeellista yrityksen kilpailukyvyn 
parantamiseksi. Markkinointi- ja myyntitehtävissä 
toimivien, insinöörien ja päälliköiden sekä yritys-
juristin on oltava kiinteässä yhteistyössä, jotta 
palvelusopimukseen saadaan kaikki tarpeellinen 
tietotaito. Tutkimustietoa siitä, missä laajuudessa 
ja miten sekä kenen myötävaikutuksella yrityksissä 
käytetään sopimuksia yritysten välisten suhteiden 
hallitsemiseen, on tarjolla varsin vähän. Sopimus-
osaamisen tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana 
onkin selvittää, millaisia kumppanuus-, verkosto- 
ja projektisopimuksia yrityksissä tehdään ja miten 
ne syntyvät. 

Yrityksissä tavoitellaan kustannustehokkuutta. 
Tutkimuksessa selvitetään myös, minkälaisia apu-
välineitä yrityksissä käytetään sopimusprosessin 
läpiviennin tehostamiseksi joustavuudesta ja inno-
vatiivisuudesta tinkimättä. Suurissa organisaatiois-
sa on voimavaroja panostaa sopimusten hallintaan 
enemmän kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 
Suurissa yrityksissä voidaan määritellä sopimus-
tenhallinnan yleiset suuntaviivat ja periaatteet ja 
luoda sopimusten laadinnan apuvälineiksi yleisten 
suuntaviivojen lisäksi vakioehtoja, sopimusmalleja 
ja sopimusprosessikuvauksia (template). Baden-
Fullerin ja Winterin tutkimuksessa (2005) pyrit-
tiin selittämään erilaisia tapoja, joilla tietotaitoa 
voidaan toistaa, siirtää tai kopioida suuressa 
organisaatiossa, jossa on monta toimintayksikköä, 
ja jossa toteutetulta toimintatapojen muutokselta 
edellytetään korkeaa standarditasoa. 

Tutkimuksessa nähtiin tarkkojen toimintamalli-
kuvausten (templates) ja periaatteiden (tunniste-
taan kausaalirakenteita ja välitavoitteita) olevan 
toisiaan korvaavia ja joissakin tilanteissa toisiaan 
täydentäviä tietotaidon siirtämisen välineitä. 
”Principles and templates” tiedonsiirtotapojen 
erotteluun liittyy myös assosiaationa kontrasti 
miksi/kausaalitiedon ja miten/yksityiskohtaisen 
toimintatiedon välillä. Kun organisaatiossa halu-
taan asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden 
oppivan uusia asioita esimerkiksi juuri sopimus-
osaamisen alueella, on pohtimisen arvoista se, 
millä keinoin tämä oppiminen saadaan parhaiten 
aikaiseksi – käyttämällä väljempää periaatetasoista 
ohjeistusta vaiko yksityiskohtaisia toimintatapo-
jen ohjeistuksia? Mainitussa tutkimuksessa liian 
yksityiskohtaisten ohjeistuksen nähtiin toimivan 
oppimisen esteenä. (Baden-Fuller & Winter 2005). 
Tältäkään osin suomalaista sopimusosaamiseen 
liittyvää tutkimustietoa ei vielä ole. 

Sopimusosaamisen kehittymistä voidaan 
tarkastella ottamalla tarkastelun kohteeksi 
samojen osapuolten välillä tehtyjä sopimuksia 
esim. kymmenen vuoden ajanjaksolta. Aikasar-
jatarkastelu mahdollistaa sopimuksen sisällön ja 
sopimusrakenteiden kehittymisen analysoinnin 
yhteistyösuhteen kehittymisen myötä, jos so-
pimusosaamisen kehittymistä on tapahtunut. 
Sopimukset voivat parhaimmillaan toimia 
kumppanuussuhteen tietovarastona (Mayer & 
Argyres 2004). Esimerkiksi vakiosopimusehtoja 
käyttämällä voidaan sopimuksentekoon liitty-
vää kokemustietoa hyödyntää siten, että usein 
toistuvia asioita ei tarvitse neuvotella joka kerta 
uudestaan. Toisaalta tämä saattaa johtaa siihen, 
että sopimusneuvotteluissa ei kiinnitetä riittävästi 
huomiota yhteisen ymmärryksen aikaansaamiseen 
sopimuksen kannalta keskeisistä asioista (Vlaar 
2006). Sopimusten voidaan olettaa olevan eri-
laisia eri toimialoilla ja eri kokoisissa yrityksissä. 
Esimerkiksi toimialoilla, joissa teknologinen kehitys 
on hitaampaa (voimalaitosteollisuus, metsäteolli-
suus, laivanrakennusteollisuus vs. tietotekniikka-
ala), on myös sopimusosaamisen kehittymisessä 
vähemmän oppimismahdollisuuksia. Korkean 
teknologian yrityksistä on harvoin kerätty sopi-
muksia käsittelevää pitkittäisaineistoa. Empiiristä 
aineistoa keräämällä (sopimuksia, vakioehtoja, 
haastatteluja) voidaan konkretisoida sitä, millai-
sia asioita sopimuksilla käytännössä hallitaan ja 
laatia suosituksia siitä, mitä niillä voitaisiin hallita. 
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Näyttäytyykö organisaation sopimusosaamisen 
kehittyminen sopimusten sisältö- ja rakennemuu-
toksina kuten empiirinen amerikkalainen tutkimus 
osoittaa? (Mayer & Argyres 2004). Millaisia voisivat 
olla hyvin toimivat ”mahdollistavat” liiketoimintaa 
edistävät sopimukset? 

Teorioiden vieminen käytäntöön
Vielä suhteellisen ohutta teoreettista pohjaa py-
rimme vahvistamaan tutkimalla sopimusosaamista 
käytännössä. Empirian avulla voidaan kehittää 
monitieteisellä pohjalla toimivaa teoriaa yhä 
paremmin käytäntöä palvelevaksi. Mutta ennen 
kaikkea tulokset tulevat hyödyttämään tutki-
mukseen osallistuvien yritysten sopimusosaami-
sen kehittämistä. Uusien yhdessä kehitettävien 
näkökulmien avulla yritykset voivat luoda uusia 
sopimustoiminnan ja -osaamisen malleja, joiden 
avulla säästetään kustannuksia sekä saadaan uusia 
projekteja ja asiakkaita. Yhteistyö projektiyhdis-
tyksen kanssa on ollut tiivistä jo suunnittelun 
alkuvaiheista asti. Sekä entinen toiminnanjohtaja 
Rauno Puskala että nykyinen toiminnanjohtaja 
Jyry Louhisto ovat myötävaikuttaneet projektin 
käynnistymiseen. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeemme liittyy lä-
heisesti muutaman projektiyhdistyksen puitteissa 
toimivan ryhmän toimintaan. Yrityksille tarkoi-
tetuissa projektikäytäntöjen vertailuryhmissä 
(PKV) pyritään kehittämään vertailemalla ryhmään 
osallistuvien yritysten käytäntöjä ja niillä saavu-
tettuja tuloksia. ”Asiakkuus – Sopimusosaaminen 
– Kumppanuus” (PKV 6) ryhmällä on selkeä liityntä 
tutkimushakkeeseemme. Ryhmän tavoitteena on 
tunnistaa, vertailla ja kehittää toimintamalleja, 
menetelmiä ja työkaluja projektille, jossa toimit-
tajalla ja asiakkaalla on yhteinen tavoite kuten 
asiakkaan jonkin prosessin parantaminen tai uuden 
tuotteen tai palvelu kehittäminen. Sopimusosaa-
misen huomioiminen on keskeistä näissä asiakkaan 
ja toimittajan väliseen kumppanuuteen perustu-
vissa yhteistyösuhteissa. Erityisesti on huomioitava 
yhteistyöstä, IPR/teollisoikeuksista, salassapitoasi-
oista ym. sopiminen niin, että pelisäännöt ovat 
molemmille osapuolille selvät. Yhteistyö saadaan 
toimivaksi eikä oikeuksista ja velvollisuuksista, 
vastuista, kustannusten kattamisesta ym. jää 
osapuolille epäselvyyttä. Ryhmän vetäjänä toimii 
varatuomari, ins. Matti Urho. 

Erityisten intressiryhmien (Special Interest 
Group, SIG) tarkoituksena on puolestaan keskittyä 
tiettyihin teemoihin kuten esimerkiksi sopimusten 
hallintaan (Contract Management Special Interest 
Group, SIG-9) tai Projektiyrityksen/projektien 
riskienhallintaan (SIG- 4). Edellä mainituista 
sopimusten hallinnan ryhmä aloitti toimintansa 
viime vuonna. Ryhmän tarkoituksena on sopi-
musosaamisen ja sopimusten hallinnan kehittä-
minen edistämällä eri ammattialojen edustajien 
vuorovaikutusta sekä yritysten ja korkeakoulujen 
yhteistyötä. Ryhmän kiinnostuksen kohteita ovat 
muun muassa projektiliiketoiminnan johtamisen 
ja sopimusten hallinnan yhteensovittaminen, 
kansainvälisten projektien sopimusten hallinta, 
sopimusriskien hallinnan kehittäminen sekä en-
nakoivan sopimisen vieminen käytäntöön. SIG-9 
toimii International Association for Contract and 
Commercial Managementin Suomen jaoksena. 

SIG-9 ryhmän vetäjä, varatuomari, Master of Qua-
lity, Helena Haapio on IACCM:n Advisory Councelin 
jäsen ja toimii Suomen jaoksen koordinaattorina. 
Tutkimusprojektimme tekee yhteistyötä myös 
IACCM:n kanssa muun muassa esittelemällä pro-
jektia San Diegossa pidettävässä konferenssissa 
tämän vuoden huhtikuussa. IACCM pyrkii luomaan 
suhteita yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin 
sopimusten hallintaan liittyvän opetuksen ja tut-
kimuksen kehittämiseksi.

Projektiyrityksen/projektien riskienhallintaan 
(SIG-4) keskittyvän ryhmän tavoitteena on nimen-
sä mukaisesti tarkastella yritysten liiketoimintaa 
riskienhallinnan näkökulmaa painottaen. Ryhmän 
toiminta on aktivoitunut tämän vuoden alusta. 
Ryhmän vetäjänä toimii johtava konsultti Matti 
Karvinen. Tämän ryhmän toiminta on parhaillaan 
organisoitumassa.

Kehitämme mielellämme yhteistyötä projektiyh-
distyksen jäsenille tarkoitettujen yhteistyöryhmien 
kanssa. Tutkimus on nyt lähtenyt käyntiin kuuden 
yrityksen kanssa. Ensi vuoden puolella voimme ot-
taa vielä kaksi yritystä mukaan, ja mikäli tutkimus 
etenee suunnitelmien mukaan, jatkamme vuoden 
2008 alusta uusien yrityspartnereiden kanssa.

Lisätietoja tutkimusprojektista saa kirjoittajilta: 
projektia johtavalta Soili Nysten-Haaralalta 
(soili.nysten-haarala@joensuu.fi ) sekä projektin 
tutkijana toimivalta Turun ammattikorkea-
koulun yliopettajalta Kaisa Sorsalta (kaisa.
sorsa@turkuamk.fi ). 
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Tee evilätTee evilät

Uutuuskirja Projektiliiketoiminta on ensimmäinen suomalainen oppi- 
ja käsikirja, jossa projektiosaaminen liitetään vahvasti toiminnan 
kannattavuuteen ja tuloksellisuuteen. Kirjoittajat ovat tekniikan 
tohtoreita, jotka työskentelevät TKK:lla. He näkevät projektiliike-
toiminnan tulevaisuudessa neljä päälinjaa:

• yksittäisten projektien toteutuksesta ollaan siirtymässä 
koko projektin elinkaaren tarkasteluun

• yrityksissä tullaan korostamaan projektien strategisen 
johtamisen taitoja 

• sidosryhmäverkoston hallinta tulee liittymään yhä kiinteämmin 
projektien elinkaareen ja markkinointiin 

• sekä yksilöiden että ryhmien tulee menestyäkseen omaksua 
projektiluontoiset työtavat.

Kirjassa tarkastellaan mm. ideoiden valmistelua, strategista johtamista, 
usean samanaikaisen projektin vetämistä sekä tuotteen käyttöön 
liittyvän palvelutoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtamista. 
Läpi kirjan kulkeva tapausesimerkki käsittelee Salmisen perheen 
talonrakennusprojektia.

Karlos Artto–Miia Martinsuo–Jaakko Kujala: Projektiliiketoiminta 
416 sivua, ISBN 951-0-31482-X, WSOY 2006

Pituushyppääjä 

Tommi Evilän 

onnistuneita 

projekteja vuonna 

2005 olivat mm. 

pronssimitali yleis-

urheilun MM-kisoissa 

ja Suomen ennätys 

819 cm. Tommi 

opiskelee diplomi-

insinööriksi 

pääaineenaan 

materiaali-

tekniikka.

Kaikki työmme ja toimemme edellyttävät kauaskantoista projektinhallintaa

projektiosaamisen 
tietojen päivittämiseen 

sertifiointikoulutukseen 
kaikille tasoille

Tilaa jäsenhintaan 
netistä www.pry.fi

tai ota yhteyttä Projekti-
yhdistyksen toimistoon.

Ajoita ponnistus oikein, leiskauta pitkälle 
ja nauti onnistumisesta!

PRY suosittelee

WSOY Oppimateriaalien asiakaspalvelu: puh. 0203 91 000, verkkokauppa: www.wsoy.fi/oppimateriaalit
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Kunnat muutosten tekijöinä
Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat valtaosasta 
julkisista hyvinvointipalveluista. Kuntien järjes-
tämisvastuulla olevat tehtävät ovat lisääntyneet 
voimakkaasti hyvinvointiyhteiskunnan rakenta-
misen vuosikymmeninä. 1990-luvun alkupuolen 
lama johti kunnat etsimään uusia entistä tehok-
kaampia palvelutuotannon toimintamuotoja. 
Siinä yhteydessä kehittäminen laajeni yksittäisestä 
kuntayhteistyöstä laajaan seutuyhteistyöhön. 
Suomen liittyminen Euroopan Unioniin toi tul-
leessaan kuntien kehittämiseen uudet ohjelmat ja 
rahoituskanavat. Edellä olevat muutokset vakiin-
nuttivat projektitoiminnan kuntien kehittämisen 
toteuttamismuodoksi.

Meneillään on uusi murroskausi. Tämä vaihe 
on seurausta kuntien talouden tiukkenemisesta 
palveluiden järjestämisvaateissa, väestön muut-
toliikkeen ja väestörakenteen muutoksista sekä 
kuntien henkilöstön voimakkaasta eläköitymisestä. 
Muutokseen kunnat ovat vastanneet uudistamalla 
palvelurakenteita ja osin kuntarakenteita, lisää-
mällä ostopalveluja sekä tehostamalla tuotanto-
prosesseja. Myös valtioneuvosto on käynnistänyt 
kunta- ja palvelurakennehankkeen, jossa tuetaan 
koko valtakunnan tasolla rakenteiden muutosta. 
Näiden muutosvaateiden vuoksi voidaan olettaa, 
että projektityyppinen työskentely on edelleen 
lisääntymässä.

Projektien käyttö ja laajuus
Kunnissa on monenlaista projektitoimintaa, joka 
kohdistuu maankäytön suunnitteluun, infrastruk-
tuurin ja toimitilojen rakentamiseen, toimintojen, 
palvelujen ja hallinnon kehittämiseen jne. Esimer-
kiksi strategian laatiminen ja toteuttaminen sekä 
kuntien seudulliset yhteistyöselvitykset toteute-
taan yleensä projekteina. 

Tässä artikkelissa tarkastelussa ovat strategiset 
kehittämisprojektit. Lähtökohta kuntien strategis-
ten kehittämisprojektien käytölle on strategisten 
linjausten vieminen käytäntöön. On havaittu, että 
strategian laatimista haasteellisempaa on strate-
gian jalkauttaminen ja toimeenpano. 

Strategian toimeenpano voidaan toteuttaa 
ilman projektejakin tekemällä päätökset tarvit-
tavista toimenpiteistä. Näin voidaan menetellä, 
jos toteutus onnistuu olemassa olevalla organi-
saatiolla ja toimintatapoja tehostamalla. Kehit-
tämisprojektia tarvitaan kuitenkin silloin kun asia 
edellyttää syvällisempää jäsentämistä päätöksen-
teon pohjaksi tai uuden toiminnan tai palvelujen 
kehittämistä. Projekteja voidaan käyttää myös 
epätarkoituksenmukaisesti projektoimalla joskus 
yhä uudelleen vaikeat aihealueet, kun ristiriitaisten 
vaateiden keskellä kunnallispoliittista päätöstä ei 
ole saatu aikaan. 

Projektit kuntajohdon 
muutoksen välineinä

Jarmo Asikainen, 
Johtaja, Efeko Oy
Hallintotieteiden 
maisteri

Projektityön haasteet
Kuntien toimintaan vaikuttaa voimakkaasti 
professionaalinen toiminta, julkishallinnon toi-
mintakulttuuri ja kaksoisjohtaminen (poliittisen 
johtamisen ja ammattijohtamisen vuorovaikutus). 
Nämä tekijät ovat suuren asiantuntijaorganisaa-
tion ja demokraattisen yhteisön luontevia toi-
mintatapoja, mutta asettavat muutostilanteessa 
monia haasteita. Projektityöskentelyllä voidaan 
monet vakiintuneen toiminnan ja ristiriitaisten 
intressien muutoskohteet jäsentää hyväksyttävällä 
ja tuloksia tuottavalla tavalla. 

Kehittämisprojektit eroavat esimerkiksi rakenta-
misprojekteista siten, että niillä on usein tavoitel-
tavasta tilasta vain hahmo. Selkeyden ongelma on 
myös näiden projektien vahvuus, koska useinkaan 
ei ole olemassa valmista mallia, mikä pitäisi saada 
aikaan. Siten prosessin aikana nousevilla ideoilla 
ja lisääntyvällä ymmärryksellä voidaan parantaa 
lopputulosta. Tällainen ”epäselvä’ projektin tulos 
edellyttää erityistä selkeyttä projektin tavoitteilta 
ja projektin hallinnalta. Kunnan strategiaa tote-
uttavissa projekteissa päätöksentekijät saadaan 
prosessin aikana sisäistämään, osallistumaan ja 
sitoutumaan sekä siten päättämään myös projektin 
tuloksen viemisestä käytäntöön.

Kuntien kehittämisprojekteissa tarpeiden 
tunnistaminen ja määrittely onnistuvat yleensä 
hyvin. Samoin projektien tavoitteet määritellään 
ja hallinto organisoidaan osaavasti. Kehittämis-
toiminnan vaativa resurssitarve ymmärretään 
myös hyvin, vaikka sidotut ja vakiintuneeseen 
toimintaan kohdistetut määrärahat usein estävät 
riittävän panostamisen projekteihin. Kunnissa 
myös osataan asiantuntijoiden kiinnittäminen 
projektiin ja siten varmistetaan asiantuntijaosaa-
minen. Osaamisen käytön tehokkuutta kuitenkin 
vähentää asiantuntijoiden työskentely oman työn 
ohessa sekä se, että ulkopuolisella osarahoituksella 
tehtävissä projekteissa käytetään usein tilapäisiä 
ja lähes kokemattomia projektihenkilöitä. 

Erityisesti kuntien yhteistyössä projektirahoi-
tuksen niukkuus johtaa ulkopuolisen rahoituksen 
etsintään. Yhteistyöprojekteissa ulkopuolinen ra-
hoitus onkin merkittävä ja siten sen saanti projek-
tin käynnistämistilanteen kannalta on ratkaisevaa. 
Tällainen rahoitustapa suuntaa samalla projektien 
sisältöjä ja toimintatapoja. Oman rahoituksen 
vähäisyys ja ulkopuolisen merkittävyys voi ohjata 
projekteja strategian ulkopuolisille alueille. 

Projektityön kehittäminen 
ohjelmajohtamisella
Keskikokoisissa kunnissa toteutetaan vuosittain 
kymmeniä projekteja ja suurimmissa kaupungeissa 
liikutaan jo sadoissa erillisissä projekteissa. Tämä 
luo haastetta projektien hyödyntämiselle sekä 

Jorma Valve
Kehittämispäällikkö, 
Efeko Oy
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niiden ohjaus- ja seurantajärjestelmälle. Projektien 
suuren määrän hallitsemiseksi ja toiminnan stra-
tegianmukaisen organisoinnin toteutumiseksi on 
suotavaa muodostaa projektit ohjelmien mukai-
sesti. Tällöin niiden ohjaus, vastuutus ja seuranta 
mahdollistuu udella tavalla. Alla olevassa kuvassa 
on esimerkki strategian toteuttamiseksi ohjelmien 
avulla.

Oheisessa esimerkissä on strategian jokaiselle 
näkökulmalle laadittu oma ohjelmansa, joka 
sisältää tähän näkökulmaan kuuluvat projektit. 
Tällä menettelyllä saadaan kehittämiseen syvyyttä 
strategisten ohjelmien muodossa ja toisaalta es-
tetään strategiasta irrallisten projektien muodos-
tuminen. Näin muodostetun projektikokonaisuu-
den ohjaamista kutsutaan ohjelmajohtamiseksi. 
Ohjelmajohtamista voidaan käyttää joko yhden 
organisaation tai yhteistyöverkoston ohjelmien 
ja niiden projektien johtamisessa.

Olemme olleet selvittämässä useiden organi-
saatioiden ohjelmien nykytilaa ja kehittämistar-
peita. Kokemuksemme mukaan eri ohjelmissa 
ollaan yleensä tekemisissä hyvin samankaltaisten 
ongelmien kanssa, vaikka ohjelmien laajuus ja 
yhteistyökumppanit ovat erilaisia.

Yleisinä johtopäätöksinä keskeisistä kehittämistä 
vaativista kohteista voidaan todeta seuraavaa:
1. Ohjelmajohtaminen mahdollistaa kunnan 

ylimmälle johdolle strategisen kehitystyön oh-
jauksen. Lukuisten projektin hallinta on vaikea 
yksittäisten projektien kautta, joten tarvitaan 
yksittäisten projektien kokoamista luonteviin 
kokonaisuuksin kuten strategian mukaisiin 
painopisteisiin.

2. Ohjelmiin sisältyviä projekteja on priorisoitava, 
karsittava ja niissä on keskityttävä olennaisuuk-
siin. Tämä tarkoittaa projektien kohdistamista 
strategian toteuttamisen kriittisimmille alueille. 

3. Ennen projektin käynnistämispäätöstä on 
tehtävä riittävä ennakkoarviointi projektin 
sopivuudesta ohjelmaan ja sen onnistumisen 
edellytyksistä. Arviointi mahdollistaa moni-
puolisen tarkastelun sekä samalla tarkentaa 
tavoitteet ja niiden mittarit.

4. Ohjelman ja yksittäisten projektien tavoitteet 
on täsmennettävä ja tavoitteiden seurantaa on 
tehtävä koko toiminta-ajan. Tavoitetietoisuu-
den ylläpito ja seuranta estää yksittäisten pro-
jektien rönsyilyn ja tehottaman toiminnan. 

5. Ohjelma on resursoitava tavoitevaateiden ja 
tarpeiden tason mukaisesti. Optimaalinen 
resurssointi estää sekä tehottomat projektit ja 
myös epärealistiset tulosodotukset. 

6. Ohjelma on selkeästi vastuutettava ja orga-
nisoitava heti alussa. Epäselvä vastuutus ja 
organisointi viivästyttää tai pysäyttää pro-
jektin kulun ensimmäisten ongelmien edessä. 
Vastuiden selkeys projektipäällikön ja muun 
projektiorganisaation kanssa vähentää turhaa 
ajankäyttöä epäselvyyksien pohdinnassa.

7. Ohjelma ja projektien käynnistäminen on sel-
keästi ohjeistettava. Ohjelma ja sen projektit 
käynnistävät uusia tehtäväkokonaisuuksia, 
joiden tavoitteen mukainen toteuttamistapa 
ei ole nopeasti sisäistettävissä kaikkien työssä 
tarvittavien osalta. Jämäkkä liikkeellelähtö 
antaa myös uskon projektin tavoitteiden to-
teuttamiselle.

8. Ohjelmaa käynnistettäessä on laadittava selkeä 
viestintäsuunnitelma. Ohjelman ohjaus- ja 
toteuttamisorganisaatio on yleensä laaja ja 
vielä laajempia ovat ne tahot, joita ohjelma 
koskee ja joille informointi vaikuttaa tulokseen. 
Erityisesti kuntien strategisissa projekteissa 
luottamushenkilöt jäävät helposti ulkopuolelle 
tiedonvälityksestä, vaikka voivat olla päättä-
mässä toimeenpanosta.

9. Ohjelman arvioinnissa on keskityttävä aikaan-
saannoksiin ja vaikutuksiin. Ohjelmien arviointi 
jää usein vajavaiseksi. Erityisen tärkeätä on 
arvioida kuntien strategisten ohjelmien vaiku-
tuksia. Kunnollinen projektiarviointi parantaa 
myös uusien ohjelmien ja projektien realistista 
käynnistämisarviointia.
Ohjelmajohtamisessa on monia haasteita ja 

menestystekijöitä, jotka vaikuttavat ohjelman on-
nistumiseen. Pääosin ne liittyvät päätöksentekoon 
ja tavoiteasetantaan (mm. päätöksentekojärjestel-
män kehittäminen, ohjelmien kiinteä liittyminen 
strategioiden toteuttamiseen ja suunnittelujärjes-
telmään), ohjelman toteuttamiseen (mm. lyhyt- ja 
pitkäjänteisen kehittämisen yhteensovittaminen, 
tiedottaminen ja viestintä), arviointiin ja seu-
rantaan (mm. tulosten mittaaminen, kriittinen 
suhtautuminen ohjelmien käynnistämiseen, 
arviointimenetelmien käyttö) sekä yhteistyöhön 
eri toimijoiden välillä (mm. eri näkökulmien huo-
mioiminen, henkilösuhteet, ilmapiiri). 

Ohjelmajohtamisen kehittäminen ja projekti-
toiminnan tehostaminen on kuntien strategioiden 
toteuttamisen ja rakennemuutoksen onnistumisen 
keskeisiä edellytyksiä. Globaalia toimintaympä-
ristön muutosta ei voida hallita, mutta omaa 
muutosta voidaan johtaa ja samalla hyödyntää 
muutoksen mahdollisuuksia.

Strateginen
päämäärä

Hyvinvointi- ja
turvallisuusohjelma

Asiakas ja kuntalainen

Strateginen
päämäärä

Palvelu-
strategia

Palvelujen järjestäminen
ja tuotantotavat

Strateginen
päämäärä

Henkilöstö-
ohjelma

Henkilöstö ja uudistuminen

Strateginen
päämäärä

Talouden tasa-
painottamisohjelma

Talous

Strateginen
päämäärä

Elinkeino-
strategia

Vetovoimainen kaupunki
ja maakunta

Kuva 1. Strategian toimeenpano strategisilla ohjelmilla.

Kokemuksemme mukaan eri 
ohjelmissa ollaan yleensä tekemisissä 

hyvin samankaltaisten ongelmien 
kanssa, vaikka ohjelmien laajuus ja 
yhteistyökumppanit ovat erilaisia.
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Kansainvälinen Young Crew (YC)-workshop järjestettiin lämpimässä Intiassa New Delhissä IPMA 
(International Project Management Association) World konferenssin yhteydessä marraskuussa 2005. 
Workshopin teemaan ”Intercultural Challenge – Building project oriented global communities” liit-
tyen kolmen päivän aikana pidettiin luentoja, tehtiin ryhmätöitä ja keskusteltiin mielenkiintoisista 
aiheista kuten kulttuurien välinen kanssakäyminen monikulttuurisissa projekteissa sekä luovuuden 
johtaminen. Lisäksi workshopissa esiteltiin kaksi yhdeksästä IPMA:n vuoden projekti (Project Award) 
-kilpailun fi nalisteista.

Tulevaisuuden projektipää

Workshoppiin osallistui kansallisten pro-
jektiyhdistysten nuoria edustajia Nor-
jasta, Tanskasta, Itävallasta, Saksasta, 

Englannista, Islannista, Intiasta ja Tiibetistä sekä 
täältä Suomesta. Suomen Projektiyhdistys tuki 
stipendeillään omien edustajiensa matkaa.

Vastaavanlainen workshop on järjestetty jo vuo-
desta 1996 ja se onkin ollut vuoden aikana YC:n 
ainoa kohtauspaikka. Tapaaminen on ollut nuorten 
projektiammattilaisten paikka vaihtaa kuulumisia 
ja ideoita. Viimesyksyinen tapaaminen muodostui 
tärkeäksi virstan pylvääksi kansainvälisen YC:n his-
toriassa. Valitsimme YC  hallituksen (Young Crew 
Board) ja käynnistimme jatkuvan ympäri vuoden 
pyörivän toiminnan. Hallitus koostuu puheenjoh-
taja Michael Gessleristä, kansallisten yhdistysten 
edustajista kustakin workshoppiin osallistuneesta 
maasta sekä YC:n virallisesta edustajasta (ns. toi-
mitusjohtaja). 

Uunituore hallitus asetti toiminnalleen tavoit-
teet vuodelle 2006 sekä päätti tulevista toimin-

Liisa Koikkalainen
VTM, KTM
Sääntelyn koordinaattori
Rahoitustarkastus
liisa.koikkalainen@
rahoitustarkastus.fi 

tatavoista. Perustetun hallituksen tavoitteena on 
toimia linkkinä IPMA:n ja kansallisten yhdistysten 
nuorisotoiminnan välillä. Toimivan verkoston 
mahdollisuudet ja hyödyt ovat rajattomat. Tiedon, 
kokemusten ja ideoiden jakaminen helpottuu. 
Lisäksi kansainvälisten ja globaalien projektien 
maailmassa verkosto antaa projektipäälliköille 
mahdollisuuden yhteistyöhön ja jatkuvaan vuo-
rovaikutukseen eri kulttuurien toimintatapoihin 
liittyen. Yhdessä sovittuja periaatteita ja toimin-
tatapoja voidaan näin hyödyntää laajemmin sekä 
yhdessä maassa hyväksi koettua toimintaa voivat 
kokeilla muutkin.

Toiminta käynnistettiin perustamalla YC:lle oma 
Internet-sivusto, aktivoimalla kansallista YC-toi-
mintaa sekä pitämällä tiiviisti yhteyttä. Tavoittee-
na on, että hallitus kokoontuu perinteisen IPMA 
World konferenssin yhteydessä järjestettävän 
workshopin lisäksi muutaman kerran vuodessa. 
Tammikuussa pidettiinkin jo ensimmäinen “väli-
kokous” Lontoossa.
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älliköt koolla New Delhissä

YC:n avain menestykseen tulee olemaan kansal-
listen yhdistysten ja niiden nuorten jäsenien tuki. 
Tämän ja aktiivisen kansainvälisen YC hallituksen 
avulla toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan 
tänä vuonna ja tulevaisuudessa.

Myös Suomessa Projektiyhdistyksen YC-toimin-
ta sai uutta potkua syksyn workshopista. “Nuoren 
projektiammattilaisen haasteet” -Young Crew 
teemailta järjestetään yhteistyössä NCC Rakennus 
Oy:n kanssa tiistaina 23.5. klo 18.00 NCC:n uuden 
pääkonttorin upeissa saunatiloissa. Illan aikana 
kuullaan mielenkiintoisia esitelmiä, keskustellaan 
YC-toiminnasta sekä tutustutaan rennosti sauno-
misen merkeissä.

Sinä nuori projektipäällikkö, opiskelija tai muu-
ten asiasta kiinnostunut, tule mukaan luomaan 
kattavaa ja monipuolista projektiammattilaisten 
verkostoa.

Lisätietoa tulevan teemaillan ohjelmasta ja 
ilmoittautumisohjeet sekä Suomen projektiyhdis-
tyksen Young Crew-toiminnasta löydät osoitteesta 
www.pry.fi . Voit myös ottaa yhteyttä YC-toimin-
nan koordinaattoreihin Liisa Koikkalaiseen (liisa.
koikkalainen@rahoitustarkastus.fi ) tai Lassi Lind-
blomiin (lassi.lindblom@mmmtike.fi ) Young Crew Chairman Michael Gessler

www.ael.fi
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Opiskelijoita vuosittain yli 30 000.

Lisätietoa 
kansainvälisestä 
YC-toiminnasta sekä 
yhteystietoja löydät 
osoitteesta 
www.ipma.ch

Young Crew toiminta 
uuteen nousuun



Ulkoistaminen on asia, joka toistuu usein silloin, kun on kysymys toimintojen uudelleen järjestämisestä - niin yksityi-
sen liike-elämän kuin julkisen hallinnon alueella. Ulkoistamisella voidaan tarkoittaa tilapäisen henkilöstövajauksen 
ratkaisemista vuokrahenkilöillä tai toiminnan kokonaisen osan muuttamista ulkopuoliseksi ostopalveluksi - ja kaikkea 
siltä väliltä. Syyt järjestelyyn ovat moninaiset, mutta tavoitteena on aina tehostaa organisaation toimintaa, saada 
aikaan enemmän.

toksilla merkittävää tehokkuutta 
projekteihin. Positiivisena lopputu-
loksena on hyvä ratkaisu asiakkaan 
ongelmaan sekä luottamuksen 
syntyminen asiakkaan ja konsultin 
välille. Luottamuksen myötä asiakas-
suhde voi jatkua, jolloin kehitys voi 
viedä kohti syvempää ulkoistamisen 
astetta. 

2. Yksittäiset vuokraprojektipäälliköt. 
Tavallista on, että projektit eroavat 
toisistaan sekä toteutustavaltaan 
että sisällöltään. Yrityksen hen-
kilöstöstä ei aina luontevasti löy-
dy projektien läpivientiin sopivia 
henkilöitä tai henkilöitä ei muilta 
töiltään voida vapauttaa projektien 
käyttöön. Silloin käyttökelpoinen 
ratkaisu on vuokraprojektipäällikön 
ottaminen. Vuokraprojektipäällikkö 
voidaan valita niin, että hän kat-
taa samalla kertaa monet tarpeet. 
Hän täyttää resurssivajeen, hänen 
kompetenssinsa on tarkoitukseen 
sopiva, hän tuo organisaatioon 
uutta näkemystä. Vaikka projekti-
toiminta olisi sinänsä yritykselle jo 
rutiinia, yksittäinen projekti saattaa 
kooltaan, kestoltaan tai kompleksi-
suudeltaan poiketa tavanomaisesta 

Vuokraprojektipäälliköiden käyttö ja 
projektitoiminnan ulkoistaminen - 
vahvistuvia trendejä, joilla on monia ilmenemismuotoja

Miksi ulkoistetaan
Ulkoistamisen voimakas kehitys nä-
kyy mm. siinä, että ulkoistamiseen ja 
henkilöstövuokraukseen keskittyneet 
palveluyritykset ovat lisääntyneet ja 
kasvaneet voimakkaasti aivan viime 
vuosina - ja silti monien käsitysten 
mukaan tämä kehitys Suomessa on 
vasta alullaan ja jäljessä useista ke-
hittyneistä Euroopan maista. Vain 
yhtenä esimerkkinä tästä kehityksestä 
on it-ammattilaisia pohjoismaisella 
tasolla tarjoava EWork Nordic Oy, jonka 
listoilla jo tällä hetkellä on noin 15.000 
it-konsulttia. Suomessa yritys aloitti 
puolitoista vuotta sitten ja teki heti 
kahden miljoonan euron liikevaihdon. 
Tänä vuonna suunnitelman mukaan tuo 
liikevaihto kolminkertaistuu.

Service 4 Mobile Oy, lyhyesti S4M, 
on projektijohtamisen ja -hallinnan 
asiantuntijatalo. Toimitusjohtaja Timo 
Kaisla ja myyntijohtaja Joni Lehtomäki 
tietävät kokemuksesta, mitä ulkois-
taminen eri muodoissaan tarkoittaa, 
mitkä syyt siihen johtavat ja miten se 
eri tilanteissa toteutetaan.

- Yleinen maailmantalouden dyna-
miikka voimistuu koko ajan. Yritys-
ten on yhä joustavammin osattava 
sopeuttaa toimintansa muutoksiin 
ja kohdentaa resurssinsa aina uuden 
tilanteen mukaisiksi mahdollisimman 
tehokkaalla tavalla, Timo Kaisla kuvaa 
yleisiä maailman trendejä.

- Yhä useammat asiakkaat etsivät 
keinoja siirtyä kiinteistä kustannuksista 
muuttuviin kustannuksiin. Tällä pyri-
tään lisäämään yrityksen tehokkuutta 
ja joustavuutta suhteessa markkinoilla 
tapahtuviin muutoksiin, pidetään siis 
huolta kilpailukyvystä. Työvoiman tar-
ve näissä muutoksissa usein vaihtelee, 
ja silloin vuokratyövoiman käyttö on 
luonnollinen vaihtoehto, selittää Joni 
Lehtomäki puolestaan yrityksissä ta-
pahtuvia muutoksia.

- Projektitoiminta on tyypillisesti 
alue, jolla henkilöstötarve vaihtelee 
suuresti. Siten onkin luonnollista, 
että projektit ovat yksi tyypillinen 
ulkoistamisen alue yrityksissä. Otetaan 
käyttöön vuokraprojektipäälliköt ja 

Ulkoistamisen portaat on kuvaus projektitoiminnan käytännön toteuttamisesta 
asiakkaan ja palveluyrityksen yhteistoiminnalla.

ehkä hankitaan vuokrahenkilöstöä 
muihinkin projektitehtäviin. Kokemuk-
sen karttuessa tästäkin voidaan siirtyä 
pidemmälle syvempään ulkoistamisen 
ratkaisuun, lisää Timo Kaisla. 

Projektitoiminnan ulkoistaminen 
kehittyy usein vaiheittain
S4M:ssä projektitoiminnan ulkoista-
minen on tiivistetty viisiportaiseen 
kehityskaavioon, jota voidaan nimit-
tää asiakasyrityksen ja konsultoivan 
yrityksen yhteistyön kypsyysmalliksi. 
Timo Kaisla ja Joni Lehtomäki selittävät 
kaavion tasoja:
1. Konsultointi ja koulutus. Tavallista 

on, että kun muutospaineet on tun-
nistettu, etsitään apua ulkopuolelta 
ja käännytään konsulttiyrityksen 
puoleen. Konsultin tehtäväksi näh-
dään tilanteen arviointi ja “lääkkei-
den” löytäminen. Konsulttipalvelun 
kannalta tämän vaiheen tärkeä 
merkitys on myös siinä, että asiakas 
ja konsultti tutustuvat paremmin 
toisiinsa. Jo pienimuotoinen kon-
sultointicase kertoo asiakkaalle 
konsultin osaamisesta. Esimerkiksi 
auditoimalla asiakkaan projekti tai 
projektimallit, saadaan pienillä muu-
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niin paljon, että vuokraprojektipääl-
likön käyttö on perusteltua ja jopa 
hankkeen menestyksen edellytys.
- Varsin tavallista on, että ensin 
vuokrataan yksi tai muutama projek-
tipäällikkö, jolloin kokeillaan vuokra-
toiminnan mielekkyyttä. Positiivinen 
kokemus on omiaan laajentamaan 
ja syventämään yhteistyötä, jolloin 
ollaankin jo nousemassa seuraavalle 
portaalle, kertoo Timo Kaisla.

3. Vuokraprojektipäälliköt palveluna. 
Edellisellä portaalla on saavutettu 
luottamus asiakkaan ja konsulttiyri-
tyksen välillä. Sen jälkeen asiakkaalla 
ei ole tarvetta kerta toisensa jälkeen 
selvittää yhteistyön muotoja, sopi-
muksen yksityiskohtia, yksittäisten 
henkilöiden kompetenssia, laskutus-
järjestelyjä jne. Tärkeämpää on palve-
lun sujuminen. On syntynyt kokemus 
ja luottamus siihen, että kumppani 
pystyy tyydyttämään asiakkaan tar-
peet hyvinkin erilaisten projektien to-
teuttamisessa. Toiminnan tehokkuus 
ja jatkuvuus varmistetaan monesti 
vuokraprojektipäällikköpalvelua kos-
kevalla puitesopimuksella.

4. Projektitoimiston johtaminen ja 
operointi. Projektitoiminnan ja erityi-
sesti sen ammattimaisen johtamisen 
edellytyksinä on mm. suuri joukko 
erityisiä osaamisia, työmenetelmiä, 
ohjaus- ja seurantamekanismeja sekä 
jatkuvan oppimisen ja kehittämisen 
tapoja. Yksi - ja kenties tehokkain 
- ratkaisu kaiken tämän hallintaan 
on projektitoimiston perustaminen. 
Projektitoimisto on paikka, jossa 
mm. sekä omasta organisaatiosta 
että yrityksen ulkopuolelta opittuja 
parhaita käytäntöjä jalostetaan ja 
projektitoimintaa kehitetään yrityk-
sen tarpeiden mukaisesti. Toimiston 
perustaminen ja sen johtaminen ei 
ole yksinkertainen asia. On luontevaa 
antaa tehtävä ulkoiselle kumppanille, 
jonka ydinliiketoimintaan kuuluu 
projektien hallinta ja projektitoimin-
nan kehittäminen pitkäjänteisesti. 
Projektitoimistoon on perusteltua 
keskittää lisäksi mm. projektisalkun 
hallinta sekä projektipäälliköiden ja 
ehkä muunkin projektihenkilöstön 
allokointi. Tässä vaiheessa suuri osa 
projektipäälliköistä voi edelleen olla 
talon omia työntekijöitä, mutta pit-
käjänteinen projektitoimiston hallin-
nointi ja kehittäminen ulkoistetaan.

5. Projektitoimiston ulkoistaminen. 
Ajatus koko projektitoiminnan ul-
koistamisesta voi tuntua rohkealta, 
mutta kokemusta yritystoiminnan 
muilla alueilla vastaavasta toki on. On 
ulkoistettu esimerkiksi tietohallinto ja 
taloushallinnon osia. Ulkoistamisessa 
organisaatioiden roolit muuttuvat ja 
tämän tiedostaminen muutoksen al-
kuvaiheessa onkin tärkeää. Asiakkaan 
tehtävinä korostuvat tarvemäärittely, 
ostaminen ja laadunvalvonta - ei 
siis enää projektitoiminta samoin 
kuin ennen. Tässä mallissahan myös 
projektipäälliköt tulevat ulkoistus-
kumppanilta.
- S4M toimii kaikilla edellä kuvatun 

mallin portailla. Kokemus on osoittanut, 
että riittävän pitkäjänteisesti toimintaa 
tarkastellen jokaiselle yritykselle löytyy 
projektitoiminnan tarpeisiin sopiva 
ratkaisu. Se edellyttää yhdessä asiaan 
paneutumista sekä riittävän luotta-
muksen syntymistä palveluyrityksen ja 
asiakkaan välille. Vuokraprojektipääl-
liköiden käyttö ja projektitoiminnan 
eriasteinen ulkoistaminen ovat tämän 
päivän ja huomisen ratkaisuja yritys-
toiminnan muuttuvissa, joustavuutta 
edellyttävissä tarpeissa, päättää Timo 
Kaisla kuvauksensa.

Summa summarum: mitä 
ulkoistamalla saavutetaan
Ulkoistamalla projektitoimintaansa 
yritys 
- saa monipuolista ja kulloiseenkin 

tarpeeseensa soveltuvaa osaamista,
- voi muuttaa kiinteitä kustannuksiaan 

muuttuviksi,
- voi virtaviivaistaa ja tehostaa toimin-

taansa,
- parantaa reagointikykyään muuttu-

vissa tilanteissa.
Keskitetyn ammattimaisen projekti-

toimiston etuja ovat mm. 
- vakioidut projektikäytännöt ja moni-

puolinen projektiosaaminen,
- päätöksenteon ja priorisoinnin perus-

tuminen yrityksen strategiaan,
- tarkempi resursoinnin suunnittelu ja 

seuranta,
- turhien palaverien väheneminen ja 

tiedonkulun paraneminen,
- realistinen ja tehokas projektien ja 

työn priorisointi.

Service 4 Mobile Oy on Suomen 
johtava vuokraprojektipäälliköitä 
ja projektitoiminnan ulkois-
tuspalveluita tarjoava yritys. 
Asiakkaita on sekä Suomessa 
että ulkomailla. Henkilöstö 
koostuu tyypillisesti kokeneis-
ta projektipäälliköistä, jotka 
aikaisemmilla työnantajillaan 
ovat usein kohonneet johtamaan 
projektitoimintaa tai vastaamaan 
sen kehittämisestä. 

S4M on aktiivinen projektitoi-
minnan menetelmien seuraami-
sessa ja kehittämisessä Suomessa 
- toimialasta riippumatta. S4M 
osallistuu aktiivisesti Projekti-
yhdistyksen toimintaan: työryh-
mien jäseninä, luennoitsijoina, 
seminaarien puheenjohtajina 
toimii usein S4M:n henkilöitä. 
Toimitusjohtaja Timo Kaisla on 
PRY:n hallituksen jäsen.

Service 4 Mobile Oy

P.O. BOX 298
FI-00131 Helsinki, Finland

Helsingin toimisto
Service 4 Mobile Oy
Panu Kause
Vice President, 
Business Development
Laivanvarustajankatu 1 E 43
FI-00140 Helsinki, Finland
Tel: +358 40 838 4603
Fax: +358 9 260 0072
panu.kause@service4mobile.com

Jyväskylän toimisto
Service 4 Mobile Oy
Timo Kaisla, CEO
Kauppakatu 19 A 9
FI-40100 Jyväskylä, Finland
Tel: +358 40 700 9595
Fax: +358 14 449 9109
timo.kaisla@service4mobile.com

Toimitusjohtaja Timo Kaisla (vas.) ja 
myyntijohtaja Joni Lehtomäki.
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Projektiyhdistyksen PKV03 ryhmä keskittyi jouluna päättyneen toimintansa aikana kehittämään 
suurten projektien materiaalilogistiikkaa. Ryhmä koostui muutamista suurista suomalaisista metsä- 
ja metalliteollisuuden vientiyrityksistä. Erityisenä painopisteenä toiminnassa oli yritysten toimin-
tamallien keskinäinen vertailu sekä uusiin logistiikkaa tehostaviin teknologioihin tutustuminen. 
Ryhmän koordinaattorina toimi LogiNets Oy:n Petri Kiianlinna.

Projektitoiminnan 
materiaalilogistiikka

rajoittuivat melkein vain kokouksiin käytettyyn 
aikaan. Tämän mahdollisti vierailuperiaatteella 
toteutetut tilaisuudet. Käytännössä siis kunkin 
kokouksen isäntänä toimi aina jokainen yritys 
vuorollaan. Isäntäyrityksen tehtävänä oli myös 
toimia tilaisuuden puheenjohtajana, suunnitella 
agenda yhdessä PKV-koordinaattorin kanssa sekä 
järjestää tilaisuudelle tarvittavat puitteet. Vasta-
palvelukseksi isännöinnistään yritys sai mahdolli-
suuden kertoa tapaamisen runkona kohtuullisen 
laajasti omista asioistaan ja materiaalilogistiikkaan 
liittyvistä projektikäytännöistään.

Aiheita RFID:stä tuntiseurantaan
Materiaalilogistiikka-ryhmä päätti heti ensimmäi-
sessä kokouksessaan, että toimintavuoden aikana 
perehdytään sekä jokapäiväivisiin rutiineihin että 
myös uusimpiiin markkinoilla oleviin tai tulevai-
suuden tekniikoihin. Koska käsiteltiin materiaa-
lilogistiikkaa, oli luonnollista, että ryhmä halusi 
sisällyttää tarkasteluihin myös asennustyömaan 
käytäntöjen vertailun.

Koska materiaalitoimitukset ovat itse asiassa 
monen laitosprojektin sydän, käsiteltiin monissa 
kokouksissa myös logistiikan rajapintaprosesseja. 
Näitä olivat etenkin suunnitteluun ja projektin 
dokumentointiin liittyvät asiat.

Vuoden ensimmäistä kokoontumisseminaaria 
isännöi YIT Industria Oy Vantaalla. Tällöin mää-
riteltiin ryhmän toiminnalle selkeät tavoitteet. 
Lähes kaikissa kommenteissa korostettiin avoimen 
ilmapiirin ja keskustelumahdollisuuden tärkeyttä. 
Odotuksista aika tyhjentävästi lausui erään yrityk-
sen edustaja, mm.että:
- Yrityksemme on monikansallinen ...laitoksia 

ympäri maailmaa toimittava projektiyritys. 
Projektien koon kasvaessa on hankintatoimen 
ja materiaalilogistiikan merkitys koko projektin 
onnistumisen kannalta korostunut entises-
tään.

- Yrityksessä on menossa useita kehittämishank-
keita logistiikan ja toimituksen valvonnan te-
hostamiseksi. Projektiyhdistyksen hanke tukee 
yrityksessä työn alla olevia kehittämishankkeita 
ja samalla luo mahdollisuuksia kokemuksien 
jakamiseen ja jatkuvaan oppimiseen työryhmän 
kesken.

Juha Pohjala
Managing Director
LogiNets Oy
Mobile: +358 50 5582255
www.loginets.com

Kvaerner Powerin ja Foster Wheelerin edustajat yhteisellä luennolla.

Miksi PKV ?
PKV-lyhenne muodostuu sanoista Projektikäy-
täntöjen vertailu. Selittävinä sanoina ovat myös 
”Vertailuoppiminen” ja ”Parhaista oppiminen”. 
Tarkoituksena tällä Projektiyhdistyksen toimin-
tatavalla on mahdollistaa jäsenyrityksille helppo 
ja kustannustehokas tapa kehittää omaa toimin-
taansa ja parhaimmassa tapauksessa välttää sa-
moja virheitä, joita joku toinen on jo aikaisemmin 
samoissa asioissa tehnyt. PKV:n perusperiaatteista 
tärkein onkin ryhmän toimintakulttuuri, joka 
mahdollistaa luottamuksellisen ilmapiirin yritys-
ten välille. Kun yhteisessä pöydässä uskalletaan 
kertoa omista kokemuksista ja etenkin koetuista 
takaiskuista, paranee yhteishenki ja toista – jopa 
kilpailijayritystä – kohtaan tunnettu kunnioitus. 
PKV:n avulla yritykset pääsevät helposti tutus-
tumaan oman alansa muiden yritysten parhaisiin 
toimintatapoihin ja tätä kautta tunnistamaan 
omassa toiminnassaan muutosta kaipaavia tai 
usein myös edelläkävijän piirteitä.

Mistä rahat kehittämiseen ?
Materiaalilogistiikan ryhmä toteutti neljä isohkoa 
seminaaria, joissa syötiin ja välillä juotiinkin hyvin. 
Väki viihtyi ja oppi uutta mutta kustannukset 
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Toisen osallistujan odotukset näkyivät myös 
useiden muiden vastaajien taholta:
- Uskomme että yhteistyössä yritysten kanssa 

päästään nopeasti ja helpommin luomaan 
toimintatapoja verkostossa jotka edesauttavat 
sisäistä kehitystämme.
Ryhmän toisessa seminaarissa Jyväskylässä 

perehdyttiin Metso Paper Oy:n isännöimänä pro-
jektityömaan toimintatapoihin ja teknologioihin. 
Erityistä kiinnostusta herätti keskustelu tietolii-
kenneyhteyksien järjestelyistä ja vaatimuksista. 
Metso esittelikin aiheesta omaa sovellutustaan, 
jossa tietoliikenneratkaisu viedään aina valmiissa 
kontissa työmaalle

Syksyllä 2005 PKV03-ryhmää isännöi Kvaerner 
Power Oy ja aiheena oli projektitoiminnan doku-
mentit erityisesti koskien edistymäraportointia 
ja materiaalitoimitusdokumentointia. Koska aihe 
selvästi alkoi jo viitata erilaisten teknologioiden 
eroihin ja mahdollisuuksiin, päätettiinkin seu-
raavassa kokouksessa keskittyä erityisesti juuri 
uusiin teknologioihin ja niiden mahdollisuuksiin 
materiaalilogistiikassa.

Niinpä vuoden viimeinen kaksipäiväinen se-
minaari järjestettiinkin pääkaupunkiseudulla ja 
aiheena olivat uudet teknologiat. Seminaarin 
aikana tutustuttiin asiantuntijoiden alustuksilla 
Jaakko Pöyry Oy:n Virtual mill –ohjelmistoon, 
Nokian uusimpiin RFID-kännyköihin ja ensim-
mäisen päivän isäntänä toimineen Outokumpu 
Technology Oy:n kokemuksiin mm. ERP-järjes-
telmästä. Toisen päivän isäntänä toimi LogiNets 
Oy ja kokouksen aikana vierailtiin myös Vantaan 
Teknopoliksessa sijaitsevassa RFID Lab Finlandin 
Demo-laboratoriossa, jossa päästiin tutustumaan 
etenkin logistiikkaprosesseissa käytettävien saat-
tomuistien tarjoamiin mahdollisuuksiin projektien 
toimitusseurannassa.

Lopputulokset
Niin kuin parhaat huippu-urheilijat, päätti myös 
PKV03 toimintansa eräänlaiselle huipulle. Vuo-
den aikana ehdittiin käydä hyvin seikkaperäisesti 
läpi osallistujayritysten aktiivisen osallistumisen 
ansioista varmaankin Suomen tämänhetkisten 

teollisuusprojektikäytäntöjen tärkeimmät opit ja 
kokemukset ainakin materiaalilogistiikan osalta. 
Loppukeskustelujen perusteella ryhmän jäsenet 
kokivat saaneensa paljon uutta omalle yrityk-
selleen myös pelkästään kuuntelemalla toisia ja 
heidän kokemuksiaan. Vaikka asioita käytiin 
paljon läpi, ei kehittäminen varamaankaan edes 
materiaalilogistiikan osalta pääty kenelläkään 
tähän. Tulevaisuudessa saattaakin olla taas aika 
palata takaisin samaan aiheeseen ja katsoa mihin 
on päästy.

Seuraava askel on kohti Uutta 
Teknologiaa
Koska ryhmän toiminta sai osallistujilta poikkeuk-
setta hyvää palautetta, ollaan Projektiyhdistyksen 
puitteissa keräämässä jo uutta ryhmää, joka 
PKV03:n jäsenille tehdyn loppukyselyn perusteel-
la haluttaisiin suunnata uusien teknologioiden 
tarkasteluun laitosprojektitoimituksia koskien. 
Tavoitteena on, että ryhmä kokoontuisi ensim-
mäisen kerran jo tämän kevään aikana. Uuden 
teknologian tarkastelulla pyritään nopeuttamaan 
projektiyritysten mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
todellisia lisäarvoja tuottavia ratkaisuja ja toisaalta 
välttämään virheinvestointeja. Perustoiminta-
ajatuksena on taas kerran toisten kokemuksista 
oppiminen. Ryhmän lopulliset toimitatavat ja 
päämäärät rajataan osallistujien kesken ensim-
mäisessä kokoontumisessa mutta lähtökohtana on, 
että vuoden mittaan järjestettävissä tapaamisissa 
perehdyttäisiin alue alueelta lähes kaikkiin tär-
keimpiin projektitoiminnan osa-alueisiin ja niiden 
tehostamismahdollisuuksiin uusien teknologioiden 
avulla. 

Lisätietoja uuden SIG (Special Interest Group)-
ryhmän toiminnasta ja aloituksesta antaa Juha 
Pohjala, LogiNets Oy, 050-5582255.

Projektitoiminnan materiaalilogistiikka –ryh-
män toimintaan osallistuivat Metso Paper Oy, 
Foster Wheeler Energia Oy, Alstom Finland Oy, YIT 
Industria Oy, Kvaerner Power Oy, Sulzer Pumps 
Finland Oy, Wärtsilä Finland Oy, Outokumpu 
Technology Oy ja LogiNets Oy.

PKV03-ryhmä seminaarissa. Materiaalilogistiikka osana projektin elinkaarta.
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Marsh tunnetaan maailmalla kattavan toimi-
alaosaamisen ja mittavan kansainvälisen koke-
muksen riskiasiantuntijana. Riskejä hoidetaan 
usein vakuutusten avulla ja Marsh on maailman 
suurin vakuutusmeklari, jonka asiantuntemuksella 
löytyvät varmimmin asiakkaalle parhaat vakuu-
tusratkaisut.

Projektitoiminnassa riskien kartoitus ja hallinta 
on tärkeä onnistumisen edellytys. Mitä suurempi, 
monimutkaisempi ja pitkäaikaisempi projekti on 
kyseessä, sitä tärkeämpää on tehdä huolellinen 
analyysi riskeistä, muutoksista ja yllätyksistä, joita 
itse projektiin ja myös sen ympäristöön saattaa 
sisältyä. Marshin Senior Account Manager Veikko 
Välilä tietää, mistä projektien riskienhallinnassa 
on kysymys.

Riskienhallinta on avainasia
Välilän kokemus perustuu pitkäaikaiseen työsken-
telyyn kansainvälisten projektien parissa.

- Ensimmäiset kokemukseni vaativista projek-
teista sain Kone Oy:n satamanosturitoimituksissa. 
Olin projektipäällikkönä vastuualueenani Pohjois-
Amerikka, Karibian alue ja Benelux-maat. Koneen 
tapa toimia oli kokemuksen kannalta hyvin mie-
lenkiintoinen ja hyödyllinen: markkinointi, myynti 
ja projektinjohto oli yhdistetty yhdeksi vastuualu-
eeksi. Kaupat ja toimitukset olivat suuria, vaativia 
ja pitkäaikaisia. Henkilöiden välinen yhteydenpito 
saattoi kestää jopa vuosia ennen kuin päästiin itse 
toimitusvaiheeseen. Oli epätarkoituksenmukaista 
siirtää asioiden hoito uusille vastuuhenkilöille 
vaiheessa, jossa luottamussuhde henkilötasolla 
oli jo syntynyt, monet asiat oli sovittu suusanal-
lisesti ja asiat ymmärretty samalla tavalla. Tämän 
kokemuksen siirtäminen henkilöltä toiselle olisi 
ollut vaikeaa.

- Koneen jälkeen siirryin Teollisuusvakuutuk-
sen palvelukseen, jossa projektikokemuksesta oli 
paljon hyötyä. Näkökulma riskienhallintaan oli 
nyt vakuuttajan. Vakuutusyhtiön kannalta riskien 
kartoitus ja analysointi on tietysti oleellinen asia, 
koska siltä lopulta aina kysytään vakuuttamisen 
mahdollisuutta ja hintaa. Käytännössä eteen 
tulleet hankkeet olivat suuria teollisuus- ja raken-
nusinvestointeja, jatkaa Välilä.

– Näiden kahden työkokemusesimerkin lomaan 
sopii muutamia muitakin ulkomaankauppaan ja 
vakuutuksiin liittyviä työkomennuksia, joissa ko-
kemusmaailma oli hyvin samantyyppinen.

- Edellä kuvatun muutaman vuosikymmenen 
mittaisen työkokemuksen kertominen on tarpeen 
siksi, että riskienhallinnan ja vakuuttamisen syväl-
linen osaaminen syntyy parhaiten pitkäaikaisen 
omakohtaisen toiminnan kautta. Vakuutusmek-
lari osaa parhaiten toimia silloin, kun itsellä on 

käytännön kokemusta vakuutusten tarjoamisesta 
ja hinnoittelusta. Vakuutusten hyödyllisyyden ar-
vioinnissa auttaa se, että on käytännössä nähnyt 
projektivastuullisena niiden toimimisen, perustelee 
Välilä omaa ja kollegojensa asemaa riskienhallin-
nan osaajina.

Projektin riskit ovat moninaiset – osa 
niistä voidaan vakuuttaa
Riskienhallinta perustuu kokonaisuuden selvit-
tämiseen. Riskit kartoitetaan, niiden suuruus ja 
todennäköisyys arvioidaan, ja suunnittelun avul-
la pyritään löytämään sopivat ratkaisut riskien 
hallitsemiseksi. Vakuuttaminen on keino siirtää 
ja jakaa riskiä. 

Projektista vastaavan tahon on yleensä erittäin 
vaikea tietää käsillä olevan riskin vakuuttamisen 
mahdollisuuksia ja vakuutusten oikeaa hintata-
soa. Marshin laajan ja kaikki toimialat kattavan 
kokemuksen avulla asiakkaalle löydetään parhaat 
vakuutusratkaisut. 

Projekteissa on riskejä, joita vakuutusyhtiöt 
eivät yleensä vakuuta. Sellaisia ovat mm. aikatau-
luriskit ja kustannusriskit, jotka erityisesti pitkä-
aikaisissa projekteissa nousevat merkityksellisiksi. 
Myös näissä tilanteissa asiakkaat hyötyvät Marshin 
asiantuntemuksesta. Riskienhallinnan lähtökoh-
tana on aina kokonaisuuden hahmottaminen ja 
analyysi. Esimerkkinä olkoon Vuosaaren sata-
mahanke (esiteltiin tarkemmin Projektitoiminta 
2/2005:ssä), jonka riskienhallinnan apuna Marsh 
on ollut mukana jo useamman vuoden. Riskit on 
kartoitettu varsin perusteellisesti ja niiden hallinta 
suunniteltua ja organisoitua.

- Marsh on projektien riskienhallinnan ja va-
kuuttamisen johtava asiantuntija Suomessa. Oman 
kansainvälisen konttoriverkoston avulla pystymme 
palvelemaan asiakkaitamme ympäri maailmaa. 
Olemme auttaneet asiakkaitamme mm. monissa 
voimalaitosprojekteissa, metsäteollisuuden projek-
teissa sekä tie- ja satamahankkeissa. Projektit ovat 
usein kokonsa vuoksi monimutkaisia ja riskiensä 
kannalta vaativia. Oleellista on, että riskienhal-
lintaan suhtaudutaan vakavasti ja sille annetaan 
riittävästi resursseja. Osaavan asiantuntijan käyttö 
on kannattava investointi. Hyvällä riskienhallinnan 
toteutuksella varmistetaan hankkeen onnistumi-
nen. Tärkeätä on, että kaikki yksityiskohdat ovat 
suunnitelmassa mukana, koska projektissa ”kaikki 
vaikuttaa kaikkeen”. Yksikin laukeava riski aiheut-
taa paineita kaikkialle muualle projektissa, toteaa 
Välilä lopuksi.

Marsh Oy:

Ahventie 4 B  Kirkkokatu 10 A
02230 ESPOO  90100 OULU
Tel (09) 8677 4200 Tel (08) 5632 400
Fax (09) 8677 4299 Fax (08) 5632 444

www.marsh.fi 

Luotettava neuvonantaja projektiriskeissä 
– riskiasiantuntemuksen ykkönen maailmassa



Projektinhallinnan taito: suunnittele, hallitse ja

johda projekteja entistäkin paremmin.

Kirjan aiheita ovat muun muassa seuraavat:

Kirjan kirjoittaja on ohjelmisto- ja webkehityksen

johtamisen veteraani. Teos perustuu koviin

henkilökohtaisiin kokemuksiin ja opetuksiin yli

vuosikymmenen ajalta ohjelmistoteollisuuden

palveluksessa, ja se tarjoaa pähkinänkuoressa

projektinhallinnan mutkikkaat käsitteet ja haasteet

suodatettuina käytännöllisiksi ja hyödyllisiksi

ohjeiksi.

Sinun ja tiimisi kannattaa ehdottomasti pitää tämä

inspiroiva, hauska, rehellinen ja mukaansatem-

paava teos käden ulottuvilla sekä nykyisten että

tulevien projektien varalta.

• miten saat asiat tapahtumaan

• miten teet hyviä päätöksiä

• määritykset ja vaatimukset

• miten kehität ja käytät ideoita

• miten vältät suututtamasta ihmisiä

Projektinhallinnan

Taito

Scott Berkun

ISBN: 952-5592-33-2

Suositushinta: 64.00

500 s., Ilm. 1/06

Kovakantinen

€
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+toimituskulut 6 €
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read .fime
Tilaukset: www.readme.fi/projekti

<palvelu@readme.fi> Puh: 0207 410 626

“Berkun on kirjoittanut nopeatempoisen,

selkeäsanaisen ja terävän oppaan aiheesta,

jota hän viisaasti kutsuu projektinhallinnan

taidoksi. Se on erinomainen johdanto

kyseiseen tiedonalueeseen.

Berkunin näkemyksistä hyötyvät sekä

kokeneet että uudet projektipäälliköt.”

- Joe Mirza,

Director, CNET Networks (Cnet.com)

Tee oikeita asioita:

näkemyksiä ja motivaatiota

366 päivälle.

Johtajan ajatuksissa koostuu Peter Druckerin

ideoista johtajuudesta, innovoinnista, tehok-

kuudesta ja muutoksenhallinnasta.

Kirja on tehokas uusi oppimisväline kunnian-

himoiselle, omatoimiselle johtajalle, yrittäjälle tai

muulle liike-elämän palveluksessa olevalle

henkilölle, ja se esittelee Peter Druckerin

kokonaiselle uudelle johtajien ja tulevien

johtajien sukupolvelle.

DRUCKER
PETER F. ISBN: 952-5592-53-7

Suositushinta: 38.50

500 s., Ilm. 4/06

Kovakantinen
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Mopsi eli MObiili Palontutkinta SImulaattori oli yksi yli kymmenestä oppilastöinä tehtävistä pro-
jekteista Teknillisen korkeakoulun koneensuunnittelun laboratorion tuotekehitysprojekti -kurssilla 
lukuvuonna 2005-2006. Projektiryhmä koostui yhdeksästä opiskelijasta, joista seitsemän oli teek-
kareita ja kaksi teollisen muotoilun opiskelijoita Taideteollisesta korkeakoulusta Helsingistä.

järjestää koulutuksen teoriaosuus sekä seurata 
palotilasta mitattuja lämpötilatietoja sekä valvon-
takameroiden kuvaa palon tapahtumista. Vaunun 
etuosa on varattu tekniseksi tilaksi, jossa kulkevat 
mm. HI-FOG -sammutusjärjestelmä, aggregaatti 
sekä vesitankki. Vaunussa on kaikki koulutuksen 
pitämiseen tarvittavat välineet, joten koulutus 
voidaan pitää missä tahansa, myös sähkö- ja ve-
siverkoston ulottumattomissa.

Simulaattori rakennettiin Teknillisellä Korkea-
koululla pääosin oppilasvoimin. Rakennusvaihee-
seen osallistui myös koneensuunnittelulaboratori-
on henkilökuntaa, joka valjasti ammattiosaamisen-
sa projektin tueksi. Luovutuskuntoon simulaattori 
saatiin syyskuussa 2005. 

Tällä hetkellä Mopsi on sijoitettu Pelastusopis-
tolle, jossa ensimmäiset kouluttajakoulutukset 
on pidetty ja todellinen käyttö on alkanut. Simu-
laattorin käyttöönotosta tehtiin diplomityö, jossa 
selvitettiin vaunun käytettävyyttä koulutuksessa 
sekä valistustilanteissa, esimerkiksi messuilla. 
Simulaattori osoitti täyttävänsä vaaditut ominai-
suudet ja toimivan hyvin kaikkien kohderyhmien 
koulutuksessa. Simulaattorin etuina vanhoihin 
koulutusmenetelmiin nähden pidettiin mm. edul-
lisuutta, tilastointi ja analysointimahdollisuuksia, 
havainnollisuutta sekä suhteellista edullisuutta. 

Jussi Hannula
DI, Projekti-insinööri
Pöyry Building Services Oy
jussi.hannula@poyry.com

Projektina Mopsi oli kaikkien aikojen suurin 
kurssilla tehty oppilastyö niin kooltaan kuin 
budjetiltaankin. Projektin päärahoittajaksi, 

yli 300 000 euroin budjettia jakamaan saatiin 
palosuojelurahasto, Marioff, FläktWoods, Refrak 
Oy, TKK sekä pääyhteistyökumppani Pelastusopisto 
Kuopiosta.

Projekti alkoi syyskuussa 2005. Hankkeen 
taustajoukkojen tuella oppilasryhmä sai kasa-
tuksi asiakkaan tarpeet ja suunniteltua tarpeet 
täyttävän, maailman ensimmäisen, ensisijaisesti 
palontutkintaan suunnitellun simulaattorin, joka 
voidaan vielä kuljettaa minne tahansa. Simulaat-
torin ominaisuuksiksi tilaaja toivoi liikuteltavuutta 
ilman erikoiskuljetusta, mahdollisimman korkeaa 
realistisuusastetta sekä helppokäyttöisyyttä. Simu-
laattorilla opetetaan palomiehille, poliiseille sekä 
vakuutusetsiville palontutkintaa sekä valistetaan 
yleisöä paloturvallisuudesta.

Simulaattori päätettiin rakentaa puoliperä-
vaunuun, joka jaettiin kolmeen osaan. Vaunun 
takaosaan eristettiin 6m pitkä palotila, jonka 
seinät kestävät yli 1000°C kuumuutta. Vaunun 
ulkoseinään asennettiin suuret tulenkestävät ikku-
nat, jotta palotilan tapahtumia ja palonetenemistä 
voidaan seurata vaunun ulkopuolelta. Perävaunun 
keskellä on luokkahuonemainen tila, jossa voidaan 

Mopsi

Palkitun tuotekehitysprojektin tulos
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Simulaattoria on jo esitelty ja käytetty pitkällä 
markkinointikiertueella, jossa vaunun palotilassa 
poltettiin toistakymmentä saunaa ympärisuomen 
Oulusta Kotkaan; Paloalan messuilla esittely ja 
demotarkoituksissa havainnollistamassa hellalle 
unohtuneen ruoan aiheuttamaa vaaratilan-
netta; Vaunua on hyödynnetty myös todellisen 
rikossarjan tutkinnassa. Helsingin rikospoliisi teki 

Mopsi FinnSec messuilla 2005

Kiukaan päällä kuivatut pyykit syttyvät noin 5 sekunnissa pudottuaan kiukaan päälle. 
Minuutissa palo on levinnyt jo kattoon ja lämpötila saunassa on noin 700°C.

simulaattorin palotilassa polttokokeita, joiden 
perusteella rikossarjan tutkintaan saatiin uutta 
tietoa, joka oli hyödyksi sarjan selvittämisessä. 
Simulaattori on herättänyt myös kansainvälistä 
kiinnostusta ja yhteistyötä eri maiden kanssa 
ollaan käynnistämässä.

Mopsi –projekti palkittiin PRY:n vuoden projek-
tityö kunniamaininnalla.
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Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jota eduskunta 
valvoo. Toiminnallaan Sitra pyrkii edistämään Suomen taloudellista hyvinvointia ja rakentamaan 
huomisen menestyvää Suomea. Sitran tavoitteena on olla arvostettu kumppani osaavan ja inno-
vatiivisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Sitra perustettiin Suomen Pankin yhteyteen vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Sitra siirtyi eduskunnan alaiseksi itsenäiseksi rahastoksi vuonna 1991. Sitran toiminta 
rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoituksen tuotoilla.

Esittelemme Projektiyhdistyksen uuden jäsenen:

- Siten Sitran toiminnot on keskitetty kuudeksi 
ohjelmaksi, joista jokainen sisältää useita eri hank-
keita ja toimenpiteitä. Ohjelma-alueet ovat: 

- Innovaatiot
- Terveydenhuolto
- Elintarvikkeet ja ravitsemus
- Ympäristö
- Venäjä
- Intia
- Jokaisen ohjelman keinovalikoimaan kuuluvat 

nyt aikaisemmat linjatoiminnat mm. tutkimus ja 
koulutus, innovatiiviset kokeilut, uuden liiketoi-
minnan kehittäminen, pääomasijoittaminen ja 
muu yritysrahoitus. Käytettävät keinot vaihtelevat 
ohjelmakohtaisesti. 

- Ohjelmien avulla pyritään reagoimaan nopeas-
ti Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun kannalta 
merkittäviin asioihin. Ohjelmat toteutetaan yhdes-
sä kunkin painopistealueen keskeisten kansallisten 
ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Ohjelman 
käynnistyessä kootaan kaikki alueen merkittä-
vät toimijat yhteiseen strategiaprosessiin, jotta 
tavoitteesta muodostuisi mahdollisimman osuva 
ja realistinen. 

- Ohjelman alaisuuteen kootaan joukko hank-
keita ja toimenpiteitä – joko Sitran omia tai 
ulkopuolisten tekemiä aloitteita - joilla on sama 
päämäärä ja jotka tukevat ja täydentävät toisiaan. 
Sitran ohjelmavastuullisille tästä muodostuu pro-
jektisalkku, jonka hoitaminen mm. keinovalikoi-
man avulla on päätehtävä, täsmentää Anttila.

 hakee suurempaa 
yhteiskunnallista vaikutusta 
ohjelmiensa kautta

Toiminta keskitetty ohjelmiksi
Johtaja Tapio Anttila kertoo Sitran parin vuoden 
takaisesta strategian muutoksesta: 

- Aikaisemmin Sitra toimi siten, että sillä oli 
varsin itsenäisesti toimivat linjat pääomasijoituk-
sessa, tutkimuksessa, kokeiluissa ja koulutukses-
sa. Halusimme löytää keinot vielä suurempaan 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sisällölle tuli 
suuri merkitys. Rakensimme tärkeille alueille pit-
käjänteiset ohjelmat, joiden kautta tavoitteisiin 
pyritään.
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Ohjelmien käytössä olevat voidaan luetella 
seuraavasti:

Tutkimus
Sitran rahoittamat tutkimukset tuottavat tietoa ja 
näkökulmia ohjelmien aihepiireistä. Sitra kokoaa 
myös ennakoivaa tietoa vahvistamaan yhteiskun-
nan muutosvalmiuksia.  

Strategiaprosessit
Sitran strategiaprosesseilla ja niihin liittyvillä kehi-
tyshankkeilla pyritään syventämään päättäjien tie-
topohjaa sekä eri alojen keskinäistä ymmärrystä.  

Kokeilut
Innovatiivisten kokeiluhankkeiden avulla testataan 
uudenlaisia toimintatapoja, joilla voidaan nopeut-
taa yhteiskunnallisia uudistuksia.  

Liiketoiminnan käynnistämisen kehityspalvelut
Sitran tavoitteena on synnyttää ja kehittää Suo-
meen kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kannat-
tavaa yritystoimintaa.

Kehitys- ja rahoituspalvelut 
Aikaisen vaiheen yrityksiä tukevat Yrityskehitys-
yhtiöiden kansallinen kehittämisohjelma eli Yrke 
sekä PreSeed-palvelu, joiden avulla halutaan lisätä 
innovatiivisten yritysaihioiden määrää ja parantaa 
niiden rahoituskelpoisuutta.  

Sijoitukset yritysten kansainvälistymiseen
Uudet pääomasijoitukset kohdistetaan ohjelma-
alueilla toimiviin yrityksiin. Niillä pitää olla mah-
dollisuus, kyky ja halu kasvaa myös kansainvälisille 
markkinoille.

Projektiosaaminen yhä tärkeämpää
Sitra on aina toiminut projektien kautta, mutta 
nyt tehty muutos on Anttilan mukaan edel-
lyttänyt täsmennystä työtavoissa: Ohjelmat ja 
keinovalikoima muodostavat nyt matriisin, jonka 
kautta tuli pohdittavaksi myös uudella tavalla 
tapa toimia projekteissa. Yhteys projektitoiminnan 
ammattilaisiin ja Projektiyhdistykseen on tullut 
entistä tärkeämmäksi. Projektikoulutus on Sitrassa 
jatkuvaa. Monet Sitran projektiammattilaisista 
ovat jo PRY:n henkilöjäseniä, mutta nyt siis myös 
Sitra on mukana yhteisöjäsenenä. Uskon, että näin 
tiivistyvästä yhteistyöstä tulee olemaan hyötyä 
niin yhdistykselle kuin Sitrallekin, päättää Anttila 
kuvauksensa Sitran toiminnasta.

Innovaatio-ohjelma

Tutkimus Koulutus Kokeilu-
hankkeet

Liiketoiminnan
kehittäminen

Yritys-
rahoitus

Terveydenhuollon ohjelma

Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA

Ympäristöohjelma

Venäjä-ohjelma

Intia-ohjelma
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ABB Oyj
AEL Oy
AIMO Team Oy Ltd
Aker Finnyards Oy
Amsonic Oy
Apastron Oy
Artemis Finland Oy
Bayes Information Technology Oy
Buildercom Oy
Citec Engineering Oy Ab
CMC Terasto Oy
CM-Urakointi Oy
CSC - Tieteellinen laskenta Oy
DNA Finland Oy
EC Project Solutions Oy
Elisa Oyj
Eltel Networks Oy
Eläketurvakeskus
Enermet Oy Projects & Services
Enprima Oy
FCS Sovelto Oyj
Finnforest Oyj
Finnmap Consulting Oy
FINSE
Finx Oy
Fortum 
    Fortum Oyj
    Fortum Power and Heat Oy
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy
    Nice-business Solution Finland Oy
GENERUM OY 
Helsingin Sähköinen Toimisto Oy
Helsingin yliopisto/Projektinhallintatiimi
Honeywell Oy
IFS Finland Oy Ab
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
KJ-Case Oy
Kone Elevators Ltd
Kronodoc Oy
Kvaerner Power Oy
Lemcon Oy
LogiNets Oy
Marsh Oy
Medisim Oy
Mercuri International Oy
Metso Paper Oy
Microsoft Oy
Minico Consulting Oy
Muutostuuli Oy
NCC Rakennus Oy
NetHawk Oyj
Nokia Oyj
    Nokia Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Oriola Oy
Outokumpu Technology Oy
Paimion Ammatillinen Aikuiskoulu-
tuskeskus PAKK
Patria Weapon Systems Oy
Peritus Logistics Oy

SIG-ryhmät ovat Projektiyhdistyksen 
opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille 
tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen 
(SIG Specifi c Interest Group) keskittyviä 
yhteistyöryhmiä.

SIG-1 Projektinhallinnan uudistuvat 
perusteet
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-2 Projektiportfolio- & ohjelma-
johtaminen
Matti Haukka
Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-insti-
tuutti.fi , 0500 506004,
(09) 4391 4121

SIG-3 Verkottumisen hallinta pro-
jektiliiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-4 Projektiyrityksen/projektien 
riskinhallinta
Matti Karvinen
Quin Wellington Redwood Oy
matti.karvinen@quint.fi 
040 583 74 03

SIG-5 Konseptikehitys ja tuotteistus 
liiketoiminnassa
Ryhmän toiminta on päättynyt.

SIG-6 Projektiyrityksen kompetens-
sit ja kyvykkyysmallit
Risto Nevalainen
Software Technology Transfer 
Finland Oy
riston@sttf.fi 
0500 507750

SIG-7 Projektien kustannushallinta
Jyry Louhisto neuvottelee ryh-
män uudesta vetäjästä
jyry.louhisto@pry.fi , 040 543 
1099.

SIG-8 Projektien ohjaus ja tulosmit-
taus
Toiminta on päättynyt. SIG-
aiheesta perustettu tutkimus-
hanke. 
Veikko Anttila
veikko.anttila@kolumbus.fi 
040 563 1173, (09) 8795 035

SIG-9 Sopimusten hallinta, 
Contract Management
Helena Haapio, Lexpert Oy, 
helena.haapio@lexpert.com
0400 403811, (09) 135 5800

SIG-10 Projektihallinta ja systeemi-
tekniikka
Yhteistyössä FINSE:n kanssa.
Eero Hollming, WM-data Oy
eero.hollming@wmdata.fi 
040 865 9350

PlanMill Oy
Pohjois-Suomen Koulutuskeskus
Pohjolan Systeemipalvelu Oy
POHTO
Posiva Oy
Profi t Software Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Provisec Oy
Pöyry Energy Oy
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rautakesko Oy
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Satama MST Oy
Sematronics Oy
Service 4 Mobile Oy
Software Technology Transfer Finland Oy
Solteq Oyj
SRV Yhtiöt Oyj
Sundyne Corporation
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/Sitra
Suomen Posti Oyj
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO PIC
Taideteollinen korkeakoulu
Talent Partners Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tekmanni Oy
TeliaSonera Finland Oyj
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
Tieliikelaitos
TietoEnator Oyj 
    TietoEnator Banking & Insurance Oy
    TietoEnator Digital Innovations Oy
    TietoEnator Esy Oy
    TietoEnator GRM Oy
    TietoEnator Telecom & Media Oy
    TKP Tieto Oy
Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
ToCoMan Projects Ltd
Toyota Motor Finland Oy
Uudenmaan Valvontamestarit Oy UVM
Vaisala Oyj
Valtiokonttori
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
WM-data Oy
VMP-Interior Oy
VTI Technologies Oy
Wärtsilä Finland Oy
YIT Oyj
    YIT Industria Oy
    YIT Rakennus Oy
    YIT Teollisuus Oy
    YIT Tietotekniikka Oy
ÅF-CTS Oy
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Puheenjohtaja Veikko Välilä
Marsh Oy
Ahventie 4B
02170 Espoo
veikko.valila@marsh.com
(09) 8677 4227, 040 514 0666

Varapuheenjohtaja Kalle Kähkönen
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatek-
niikka
PL 1800 (Lämpömiehenkuja 2)
02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi 
(09) 4564560, 040 55 33 102  

Jäsenet

Helena Haapio
Lexpert Oy
Pohjoisranta 20
00170 Helsinki
helena.haapio@lexpert.com
(09) 135 5800

Seppo Halminen
Nokia Oyj
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
seppo.halminen@nokia.com
050 380 8520 

Risto Heinonkoski
HK Ruokatalo Oy
PL 50 (Kaivokatu 18)
20521 Turku
risto.heinonkoski@hk-ruokatalo.fi 
040 772 9222

Timo Kaisla
Service 4 Mobile Oy
PL 298
00131 Helsinki
timo.kaisla@service4mobile.com
040 700 9595

Annikki Karppinen
Lemcon
PL 23 (Esterinportti 2)
00241 Helsinki
annikki.karppinen@lemcon.fi 
(09) 159 9552, 0400 873 052

Kari Korpi
HUS
Stenbäckinkatu 9
00290 Helsinki
kari.korpi@hus.fi 
(09) 4717 3947, 050 427 0006

Minna Lehtonen
TietoEnator Corporation
PL 33 (Klovinpellontie 3)
02631 Espoo
minna.lehtonen@tietoenator.com
(09) 3290 7253, 040 5136606

Jorma Nikunen
Talent Partners Oy
PL 120 (Heikkiläntie 6)
00211 Helsinki
jorma.nikunen@talentnova.fi 
0400 411820

Jouko Vaskimo
Nokia Oyj
PL 370 (Porkkalankatu 20 A)
00045 Nokia Group
jouko.vaskimo@nokia.com
050 487 2106

Jussi Ylänen
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Teiskontie 33
33520 Tampere
jussi.ylanen@tamk.fi 
03 264 7480, 050 558 3285

P r o j e k t i y h d i s t y k s e n  
h a l l i t u s  2 0 0 6

PKV-ryhmät (projektikäytäntöjen ver-
tailu) ovat Projektiyhdistyksen yri-
tysjäsenille tarkoitettu palvelu, jonka 
tarkoituksena on projektinhallinnan 
ja kilpailukyvyn kehittäminen. Uusien 
ryhmien perustamisesta kiinnostunei-
ta pyydetään ottamaan yhteyttä Jyry 
Louhistoon.

PKV-1 Rakennushankkeen kehitys- 
ja toteutusprosessi
Ryhmän toiminta päättynyt

PKV-2 Projektiyrityksenä kehitty-
minen
Rauno Puskala, Synertek Oy
rauno.puskala@synertek.fi 
040 748 5188

PKV-3 Logistiikka- ja materiaalihal-
linta projekteissa
Petri Kiianlinna, LogiNets O
Ryhmän toiminta on päättynyt
Juha Pohjala LogiNets Oy:stä 
on keräämässä uutta samaan 
aiheeseen liittyvää SIG-ryhmää.  
juha.pohjala@loginets.com, 
050 558 2255

PKV-4 (IT-PKV) Tietohallinto ja IT-
alueen projektikäytännöt
Kai Ruuska, Prodictor Oy
Ryhmän toiminta päättynyt 
26.1.2006

PKV-5 Kehittämisprojektit ja niiden 
johtaminen
Matti Karvinen, 
Quin Wellington Redwood Oy, 
matti.karvinen@quint.fi 
040 583 74 03

PKV-6 Asiakkuus-Sopimusosaami-
nen-Kumppanuus (ASK)
Matti Urho, Partisan Oy, 
matti.urho@partisan.inet.fi  
040 830 4500

PKV-7 Projektiosaamisen kehit-
täminen verkostoituneessa 
toimintaympäristössä
Jyry Louhisto 
Projektiyhdistys ry
jyry.louhisto@pry.fi 
040 543 1099
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