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Tuotantotalouden tutkimuksen yksi keskeinen tavoite on kriittisesti tarkastella vallitsevia orga-
nisointitapoja ja johtamiskäytäntöjä. Tutkimuksen kautta tuodaan esiin uusia näkökulmia, joiden 
avulla voimme kehittää vallitsevia käytäntöjä. Uudet näkökulmat usein täydentävät ja auttavat 
soveltamaan paremmin olemassa olevia toimintatapoja. Projektistrategia käsitteen avulla pyrim-
me tuomaan uutta näkemystä siitä, miten projektit voivat eri tilanteissa itsenäisesti asettaa omia 
tavoitteitaan sekä määritellä toimintatapoja, joiden avulla ne voidaan saavuttaa. 

Projektistrategia 

Projekteilla on keskeinen rooli projektiliiketoi-
mintaa harjoittavien yrityksen strategiassa. Ne 
kehittävät liiketoimintaansa projektien avulla ja 
asiakkaille toimitettavat tuotteet sekä palvelut 
toteutetaan projektimuotoisina. Vallitseva ajattelu 
sekä tutkimuksessa että käytännön toiminnassa on 
ollut, että projektien tehtävä on pelkästään toteut-
taa yrityksen määrittelemä liiketoimintastrategia. 
Tätä varten on kehitetty erilaisia projektiportfolion 
hallinnan menetelmiä, joiden avulla pyritään prio-
risoimaan projektit yrityksen strategian mukaisesti 
ja varmistamaan niille riittävät resurssit. 

Vaikka näkemys, että projektien avulla toteu-
tetaan ohjatusti yrityksen strategiaa usein kuvaa 
hyvin projektin asemaa, se ei kuitenkaan ota 
huomioon riittävässä määrin erilaisia rooleja joissa 
projekti voi toimia. Projekti voi esimerkiksi ottaa 
itsenäisemmän roolin ja lähteä uudistamaan isän-
täorganisaationsa strategiaa. Projektilla voi olla 
myös useita vahvoja toimijoita, jolloin on vaikea 
tunnistaa isäntäorganisaatiota, jonka strategiaa 
se toteuttaa. Projektistrategia käsite lähtee aja-
tuksesta, että projekti voidaan nähdä itsenäisenä 
väliaikaisena organisaationa, joka luomansa stra-
tegian avulla pyrkii taistelemaan ja saavuttamaan 
tavoitteensa sen ulkoisessa ympäristössä.

toimijat, kuten viranomaiset, jotka voivat asettaa 
tiettyjä ehtoja projektin toteuttamiselle. Isoissa 
rakennusprojekteissa tärkeitä ulkoisia sidosryhmiä 
ovat erilaiset kansalais- ja ympäristöjärjestöt, joi-
den vaatimukset täytyy ottaa huomioon projektin 
tavoitteiden määrittelemisessä ja toimintatapojen 
valinnassa. 

Projektit ja niiden käyttämät strategiat voidaan 
jakaa neljään erilaiseen luokkaan riippuen pro-
jektin ulkoisen sidosryhmäympäristön monimut-
kaisuudesta ja miten itsenäisen aseman projekti 
ottaa suhteessa ulkoiseen ympäristöön kuvan 3 
mukaisesti. 

Projektistrategia on projektin 
sisäinen toimintatapa, joka vaikuttaa 
projektin menestykseen sen ulkoisessa 
ympäristössä.

Projektin sisäisen toimintatavan tavoitteena on 
varmistaa projektin menestys sen ulkoisessa ympä-
ristössä. Se sisältää sekä tavoitteiden asettamisen 
että keinot niiden saavuttamiseen. Toimintatavan 
ei tarvitse välttämättä olla ennalta dokumentoitu 
suunnitelma, vaan se voi myös kehittyä projektin 
aikana eri tilanteissa tehtyjen päätösten kautta. 
Projektin ulkoiseen ympäristöön sisältyvät kaikki 
ne sidosryhmät, joiden resursseja, osaamista tai 
päätöksiä projekti tarvitsee onnistuakseen. Jos 
kyseessä on sisäinen kehitysprojekti, niin projektin 
ulkoinen ympäristö koostuu pääosin isäntäorgani-
saation eri toimijoista (kuva 1). Asiakasprojekteissa 
mukana on aina myös asiakasorganisaatio ja usein 
lukuisa joukko alihankkijoita (kuva 2). Projektin to-
teutukseen voi vaikuttaa usein myös muut ulkoiset 

Kuva 2. Projektin ulkoisen ympäristön 
muodostaa joukko sidosryhmiä.

Kuva 1. Projektin ulkoinen ympäristö osa 
isäntäorganisaatiota.

Isäntäorganisaatio

Projekti

Projekti

Isäntä-
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Alihankkijat Muut
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Pääkirjoitus

Jaakko Kujala 
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Tottelevainen palvelija on projekti, jolle ase-
tetaan suoraan yrityksen strategiasta johdetut 
tavoitteet. Se myös noudattaa isäntäyrityksen 
toimintatapoja näiden tavoitteiden saavuttami-
seksi. Projektin onnistumista mitataan pääasiassa 
sen mukaan, miten hyvin se saavuttaa sille asetetut 
tavoitteet. Tällaiset projektit soveltuvat parhaiten 
tilanteisiin, jossa yrityksellä on selkeät tavoit-
teet, joihin tulee päästä. Strategiaa toteuttaville 
projekteille annetaan riittävät resurssit ja niiden 
toteuttamista valvotaan tiukasti. 

Itsenäinen uudistaja toimii pääasiassa isän-
täyrityksen sisällä, mutta sen tavoitteet eivät 
ole suoraan johdettuja yrityksen strategiasta. 
Onnistuessaan projekti voi uudistaa isäntäyrityk-
sen strategiaa tai sen tuloksena voi jopa syntyä 
uusi liiketoiminta. Itsenäinen uudistaja voi syn-
tyä siten, että yrityksen johto tietoisesti antaa 
joillekin projekteille mahdollisuuden kokeilla ja 
luoda uusia ajatuksia esimerkiksi tuotekehityksen 
alkuvaiheessa. Projektilla voi myös olla yrityksen 
johdossa suojelija, joka asemansa turvin pystyy 
toteuttamaan projektin avulla omia visioitaan 
yrityksen tulevaisuudesta. Projekti voi saavuttaa 
itsenäisen uudistajan aseman myös vahvan projek-
tipäällikön kautta, joka pystyy viemään läpi omia 
näkemyksiään projektin tavoitteista ja hankkimaan 
sille tarvittavat resurssit. 

Joustava välittäjä toimii ympäristössä, jossa 
on useita keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä. Näiden 
tavoitteet ovat usein ristiriitaisia ja he voivat 
muodostaa erilaisia ryhmittymiä saadakseen läpi 
omat vaatimuksensa. Projekti valitsee strategian, 
jossa se pyrkii toimimaan välittäjänä ja tekemään 
kaikkia riittävästi tyydyttäviä kompromisseja, 
jotta projekti saadaan toteutettua. Projektin on-
nistuminen mitataan sen mukaan, miten hyvin eri 
sidosryhmien vaatimukset ja odotukset toteutuvat. 
Tilanne on varmasti tuttu esimerkiksi asiakaspro-
jekteja toimittaville yrityksille, jossa projektin on-
nistumista täytyy tarkastella vähintään asiakkaan 
ja projektitoimittajan näkökulmasta. 

Vahva edelläkävijä ei tyydy pelkästään te-
kemään kompromisseja, vaan oman vahvan 
näkemyksensä avulla projekti luo itselleen ta-
voitteet ja toimintatavat, joilla niihin päästään. 
Se pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan sidosryhmien 
tavoitteisiin ja saavuttamaan sen toteuttamiselle 

kriittisten sidosryhmien luottamuksen. Projektin 
onnistumista voidaan mitata sen mukaan, millai-
nen vaikutus sillä kokonaisuudessa on ulkoiseen 
ympäristöön. Parhaimmillaan tällaisten projektien 
avulla voidaan viedä läpi vaikeita muutoksia, 
joiden toteuttaminen ei ole kenenkään osapuo-
len lyhyen tähtäimen tavoitteiden mukaisia. Ne 
vaativat kuitenkin erityisen vahvaa johtajuutta ja 
rohkeutta tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Jokaiselle neljälle projektistrategialle on oma 
paikkansa. Projekteja käynnistävien organisaati-
oiden tulee miettiä minkä tyyppisiä tavoitteita 
projekteille asetetaan ja mitkä sidosryhmät 
pystyvät vaikuttamaan näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen. Väärät arviot johtavat helposti 
siihen, että resursseja tuhlataan eikä tavoitteita 
saavuteta. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, 
että projekti karkaa kaikkien käsistä. Kukaan ei ota 
vastuuta projektin suuntaamisesta eikä projektilla 
itsellään ole hyvää näkemystä mitä tavoitteita sen 
tulisi saavuttaa onnistuakseen.

Projektin johtamisesta vastaavalle projekti-
päällikölle projektistrategia -käsite tarjoaa uuden 
tavan hahmottaa projektin tavoitteita, toiminta-
tapoja ja sen ulkoisia sidosryhmiä. Tuleeko hänen 
ottaa suoraan annettuna tietyt projektille asetetut 
tavoitteet ja toimintatavat vai vaatiiko projektin 
onnistuminen itsenäisempää otetta ja esimerkiksi 
useampien sidosryhmien tavoitteiden yhteenso-
vittamista? Eri tyyppiset projektit vaativat myös 
erilaista johtajuutta. Tiukasti ennalta määriteltyi-
hin tavoitteisiin pyrkivän sisäisen tuotekehityspro-
jektin johtamisen haaste on hyvin erilainen kuin 
mitä tarvitaan rakennettaessa yhteisiä tavoitteita 
usean erimielisen osapuolen välille. 

Tutkimuksellisesti projektistrategia on mielen-
kiintoinen tutkimusalue, joka tarjoaa mahdolli-
suuden selvittää miten strategiat kehittyvät ja 
muokkautuvat dynaamisissa ja monimutkaisissa 
ympäristöissä. Vuoropuhelu ja tutkimusyhteistyö 
alan yritysten kanssa varmistavat sen, että tutki-
mustulokset ovat sovellettavissa myös käytännön 
toimintaan. Suomessa onkin ainutlaatuinen järjes-
telmä, jossa yliopistot ja yritykset tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jonka edut molemmille osapuolille 
ovat ilmeiset. Onnistuakseen tämä vaatii tutki-
musprojekteja, joiden strategiassa on riittävästi 
– mutta ei liikaa – vahvan edelläkävijän piirteitä. 

Tarkemmin projektistrategian käsitettä on ku-
vattu seuraavissa julkaisuissa:

- Artto K., Kujala J., Dietrich P., Martinsuo M. 
(2008). What is Project Strategy? 
International Journal of Project Manage-
ment (fortcoming).

- Artto K., Martinsuo M., Dietrich P., Kujala 
J. (2007). Project strategy types and their 
content. A paper presented in IRNOP rese-
arch conference, Brighton, 19-21.9.2007. 

Jaakko Kujala toimii projekti- ja laatujohtami-
sen professorina Oulun Yliopiston tuotantota-
louden laitoksella. Hän tekee tutkimusta tiiviis-
sä yhteistyössä Teknillisessä Korkeakoulussa 
sijaitsevan projektiliiketoiminnan tutkimusryh-
män kanssa. Hänen tärkeimmät tutkimusaiheet 
ovat projektistrategian lisäksi ovat projektien 
sidosryhmäjohtaminen, useista yrityksistä 
koostuvien projektiverkostojen hallinta ja pro-
jektiyritysten liiketoimintamallit.

Kuva 3. Neljä erityyppistä projektistrategiaa 
suhteessa ulkoiseen ympäristöön.
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Projektiyhdistyksen toiminnassa mukana olevilla henkilöillä ja organisaatioilla on jokaisella omat 
kansainväliset yhteytensä. Tiedon haku kansainvälisistä asioista on helppoa ja nopeaa vaikka goog-
lettamalla. Ongelmaksi usein muodostuu tiedon määrä. Miten löytää juuri ne asiat, jotka ovat sillä 
hetkellä tärkeitä.

Koko toimikauteni ajan olen pohtinut sitä, miten saamme jäsenillemme parhaan mahdollisen hyödyn 
yhdistyksen kansainvälisistä yhteyksistä. Tämä kysymys on toiminut ohjaavana tekijänä monia eri 
asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Tieteellinen neuvottelukunta
Toimenpiteittemme taustalla toimii Projektiyhdis-
tyksen tieteellinen neuvottelukunta, mikä koostuu 
yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
avainhenkilöistä, joilla kaikilla on monipuolinen, 
kansainvälinen verkosto. Neuvottelukunta antaa 
arvokkaan panoksen toiminnan suunnitteluun ja 
varmistaa, että seuraamme aikaamme ja saamme 
mielenkiintoiset ja ajankohtaiset projektitoi-
mintaan liittyvät asiat mukaan toimintaamme. 
Konkreettisesti jäsenet näkevät tuloksia mm. 
Projektitoiminta -lehden sisällössä, Projektipäi-
vien ohjelmassa ja teematilaisuuksien teemojen 
valinnassa.

IPMA
Hallituksemme puheenjohtajan, Veikko Välilän 
valinta IPMA:n presidentiksi vuosille 2007-2008 
on vienyt meidät globaalin projektimaailman 
keskiöön. Uskon, että kaikki projektitoimintaan 
liittyvät, mielenkiintoiset asiat välittyvät IPMA:
n kansainvälisen organisaation, Veikko Välilän ja 
hallituksemme kautta toimintaamme. 

Veikko Välilä ja IPMA:n uusi hallitus on lähte-
nyt määrätietoisesti kehittämään organisaation 
toimintaa ja terävöittämään kansainvälisen orga-
nisaationsa yhteistyötä. Itse olen päässyt mukaan 
IPMA:n maailmankongressin kehittämisryhmään, 
missä tavoitteena on hyödyntää koko organisaa-
tion osaamista ja joukkovoimaa. Erityisesti tämä 

Toiminnanjohtajan palsta

Projektiyhdistys on vastuussa 
IPMA:n maailmankongressin 
järjestämisestä 15.-17.6.2009

kiinnostaa siksi, että Projektiyhdistys on vastuussa 
IPMA:n maailmankongressin järjestämisestä 15.-
17.6.2009. Tätä kirjoittaessani päätös on kaksi 
päivää vanha, joten edessä on tiivis kehittely- ja 
suunnittelujakso. Maailmankongressi tarjoaa 
suomalaisille mahtavan tilaisuuden näkyä ja ver-
kottua kansainvälisesti. Edellisessä kongressissa 
kesäkuussa 2007 Krakovassa oli 800 osallistujaa 
50 maasta.

Projektiyhdistyksen ja 
sen jäsenten kansain-
välinen verkosto

Projektiyhdistyksen jäsenet ovat IPMA:n jäseniä 
eli IPMA toimii 44 yhdistyksen sateenvarjona ja 
pyrkii auttamaan ja edistämään yhdistysten tu-
loksekasta toimintaa. Globaalilla organisaatiolla 
on yhdessä tieto ja kontaktit projektitoimintaan 
liittyviin asioihin. Organisaation kotisivuja ollaan 
uudistamassa ja jäsenillämme on myös pääsy 
IPMA:n jäsenistön sivuille. Ohjeet ja koodit löyty-
vät jäsenistön kohtaamispaikan etusivulta.

Projektiyhdistyksen Young Crew toiminnalla 
on myös hyvät kansainväliset yhteydet. Suomen 
Young Crew toiminnan vetäjä, Liisa Koikkalainen, 
kuuluu IPMA:n Young Crew:n hallitukseen ja 
Projektiyhdistyksellä on ollut mahdollisuus tukea 



yhden henkilön osallistumista Maailmankongres-
sin yhteydessä järjestettävään Young Crew work 
shoppiin.

Special Interest Groups
Yhtenä palvelunamme ovat SIG ryhmät, josta 
suurin on SIG-9 Sopimusten hallinta. Tämä ryhmä 
on hyvin aktiivinen ja kaikki ryhmän jäsenet ovat 
myös IACCM:n (International Association for Cont-
ract and Commercial Management) jäseniä. Kaikki 
kansainvälisen organisaation jäsenedut ovat myös 
meidän SIG-ryhmämme jäsenten käytössä. Vas-
taavanlaista järjestelyä olemme virittämässä myös 
ICEC:n (International Cost Engineering Council) 
kanssa. Tutkinnan alla on myös tuotekehityspuo-
lelle vastaavan järjestelyn löytäminen.

Syyskuussa perustettu Kunta SIG hakee kan-
sainvälistä mallia. Seuraavassa kokouksessa ryhmä 
paneutuu Ison-Britannian kuntasektorin kehitys-
projekteista saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin.

Project Orientation -hanke
Suomi on osallistunut kansainväliseen, project 
orientation (international) -tutkimushankkee-
seen. Hankkeessa kartoitettiin projektitoiminnan 
kypsyyttä eri maissa ja eri toimialoilla. Kun kan-
sainvälisessä vertailussa Suomi sai korkeimman 
arvosanan, on meidän syytä olla tyytyväisiä, 
mutta samalla paneutua tutkimuksesta saatuihin 
tuloksiin ja miettiä miten voisimme olla vieläkin 
parempia. Hyötyjä kannattaa hakea kansainvälistä 
tutkimustietoa vertailemalla.

Nordnet
Nordnet on Pohjoismaissa kiertävä projektialan 
kongressi, jossa alan päättäjät tutustuvat ajan-
kohtaisiin asioihin ja verkottuvat kansainvälisesti. 
Nordnet 2007 oli syyskuun lopussa Islannissa 
teemalla Projects under Risk. Ensi vuonna Nordnet 
järjestetään Norjassa. Pohjoismaisten projektiyh-
distysten kontaktitiedot löytyvät PRY:n kotisivuilta 
kohdasta Yhteystiedot – Kansainvälinen verkosto 
– Nordnet.

Projektipäivät
Projektipäivät on tänä vuonna 13.-14.11.2007 
Espoon Dipolissa. Projektipäivien ohjelmaan löy-
tyy linkki PRY:n kotisivuilta. Ohjelmassa on myös 
monia, kansainvälisiä huippuluennoitsijoita IPMA:
n piiristä ja muiden kontaktien kautta saatuja. 
Projektipäivät on hyvä paikka myös kansainväli-
seen verkottumiseen, mikä on pyritty tekemään 
mahdollisimman luontevaksi ja helpoksi. 

Kun ohjelmaan merkitsee itseään kiinnostavat 
alustukset, niin niiden perusteella uskon osallis-
tumispäätöksen olevan helppo tehdä. Tavataan 
Projektipäivillä!

Jyry Louhisto
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Koulutus

Hyvä retkiopas saa villin viidakon näyttämään mielenkiintoiselta, ja elämän siellä tasapainoiselta. 
Jokaisella asukilla on oma paikkansa luonnon systeemissä. Näin on projektityössäkin: kun jokaisella 
on oma roolinsa, voi kokonaisuutta johtaa. Hyvä johtaminen projektityössä tarkoittaakin ennen 
kaikkea roolien ja yhteisten käytäntöjen selkeyttämistä sekä yhteistyön tukemista. Projektijohtami-
nen tapahtuu kahtaalla: organisaation on johdettava olosuhteita, joissa projektipäälliköt johtavat 
omia projektejaan.

hyvin suunniteltu reitti ja oikeat 
työvälineet ovat elinehtoja

Projektiviidakko – välineet ja kartta hukassa
Koitan hoitaa montaa asiaa yhtä aikaa, min-
kä seurauksena minulla on tunne, että aikani 
vain hajoaa, eikä mikään asia etene kunnolla. 
Yhteistyökumppanitkin aistivat kiireeni siitä, 
etten koskaan oikein ole läsnä heille. Puhelimes-
sa keskustellessamme naputan samaan aikaan 
vähintäänkin sähköpostia toiselle kumppanille. 
Tilanne alkaa käydä aivan mahdottomaksi. Syytän 
siitä kaikkea tätä projektisälää, jota vähän niin 
kuin vaivihkaa on ilmestynyt pöydälleni. Voisin 
tietysti itsekin vaatia tarkempia selvityksiä siinä 
vaiheessa, kun minua pyydetään ”mukaan johon-
kin projektiin”. Hälytyskellojeni pitäisi soida aina, 
kuin projektia tai minun rooliani ei ole määritelty 
tarkemmin. Seuraavan kerran kyllä vaadin tarken-
nusta ennen kuin lupaudun mihinkään. 

Näitä ns. projektipäälliköitä on meillä muitakin. 
Yhdistävä tekijä meille lienee se, että olemme 
kaikki innokkaita ottamaan uusia juttuja vastaan 
ja olemme kaiketi myös vähän työhulluja. Toisaal-
ta monessa mukana oleminen on tuonut meille 
myös todella arvokasta ja tärkeää osaamista.

Resurssit levällään
Keskustelimme johtoryhmässä, että meillä on 
selvästi kahden kastin porukkaa: on niitä, jotka 
touhuavat ja ovat mukana vähän kaikessa, ja niitä, 
jotka tekevät hiljaisuudessa tulosta. Molempien 
toimintaa pitäisi pystyä ohjaamaan paremmin. 
Nämä ”mulla on nyt yks sellanen mielenkiintoinen 
projekti menossa” -tyypit hukkaavat helposti aikaa 
ottaessaan vastaan turhiakin tehtäviä tai vain 
kokeillessaan jotain kivaa. Suurimmasta osasta 
heidän projektejaan ei koskaan tule mitään val-
mista, saatika että ne tuottaisivat talolle mitään. 
Esimiehet eivät pysy asiantuntijoidensa projekteis-
ta selvillä, jolloin ajankäyttöön on vaikea puuttua. 
Asiantuntijathan osaavat loistavasti perustella 
tekemistensä järkevyyden silloin, kun heillä on 
käsillä itseä kiinnostava projekti. Toisaalta samaan 
aikaan esimiehet joutuvat kuuntelemaan narinaa 
siitä, ettei asiantuntijoiden työaika riitä. Siinä tar-
vitaankin sosiaalisten taitojen taituria selittämään 
asiantuntijalle, mikä kytkös työtehtävien priori-

soinnilla ja etukäteen tehtävällä työmääräarviolla 
on työkuormaan. Olisi tärkeää määritellä perus-
tehtävä ensin ja huolehtia, että sen suorittamiselle 
jää aina riittävä aika. Tehtävien paljous hämärtää 
usein perustehtävän ja aiheuttaa priorisoinnin 
vaikeuden. Tämän seurauksena koko ajankäyttö 
pirstoutuu, ja tulos heikkenee. Jonkun pitäisikin 
tehdä näkyväksi kaikki se aika, mikä meillä kuluu 
perustehtävän ulkopuolisiin ”projekteihin”.

Projektipäällikkö on projektiryhmänsä vetäjä
Olipa tosi hyvä juttu päästä mukaan projektikou-
lutukseen. Meillä on aikaisemminkin järjestetty si-
säistä projektikoulutusta, mutta se on keskittynyt 
projektihallinnan ohjelmiston käyttämiseen. Oikea 
projektikoulutus vahvisti käsitykseni, etteivät 
projektit vielä sillä onnistu, että niiden hallinnan 
ohjelmisto toimii. Todellisuudessa koko homma 
kaatuu tai menestyy sillä, miten ihmiset onnis-
tuvat yhteispelissään. Minulla projektipäällikkönä 
on vastuu siitä, että saan ryhmäni toimimaan. 
Täytyykin heti seuraavassa kokouksessa sopia 
tarkemmista yhteistoiminnan pelisäännöistä 
ja kunkin rooleista. Nyt ollaan vähän sählätty 
toistemme päälle, kun ajan puute ei ole muka 
mahdollistanut huonojen käytäntöjen muutta-
mista. Toinen juttu, joka jäi mieleeni, oli ihmisten 
erilaisuus. Tunnistin heti ainakin itsessäni oman 
malttamattomuuteni. Voisinkin pyytää Matilta 
apua siinä, että ottaisi kärsivällisyyttä vaativat 
arviointitehtävät sparrattavakseen. Kun vain 
keksin miten minä tämän roolin Matille myyn. 
Hän haluaa tietää kaiken aina niin tarkasti. En 
voi kysyä vain epämääräisesti, että hoitaisitko 
jatkossa tämäntyyppiset hommat meidän pro-
jektissamme. Toisaalta on tosi hyvä asia, että 
meillä löytyy projektitiimistä erilaisuutta. Kun 
opimme toimimaan toistemme kanssa, voimme 
hyödyntää erilaisuuden määrittämällä jokaiselle 
sellaisen roolin, jossa omia vahvuuksia pääsee 
käyttämään tiimin hyväksi.

Projektisalkkua ja resursseja johdetaan 
yrityksen johdosta
Saimme projektipäälliköiltä todella paljon positii-

Projektiviidakossa
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vista palautetta projektikoulutuksesta. Vaikeam-
paa on ollut oppien käytäntöön vieminen, kuten 
meneillään olevien projektien kirjaaminen. Henki-
löstön vastaanotto kirjaamistehtävälle on ollut lai-
mea siksi, että kaikki eivät ole oikein ymmärtäneet 
mitä pitäisi kirjata. Lopputulos heijastelee samaa: 
tällä hetkellä taulukkoon on kasautunut 213 
projektia, joiden kirjo on todella laaja. Taulukosta 
löytyy kaikkea yksittäisistä tehtävistä laajoihin ul-
kopuolisia sidosryhmiä mukanaan pitäviin projek-
teihin. Projektikoulutuksen jälkeen olemme tosin 
saaneet muutamia soittoja, joissa oma ”projekti” 
on pyydetty poistamaan listalta, kun on tajuttu, 
ettei se olekaan projekti. Toinen kuvaava seikka 
projektiviidakossa on, että puolienkaan niistä ei 
pitäisi edes olla olemassa. Nyt olemme mukana 
kaikenmaailman kissanristiäisissä, joilla ei ole 
mitään kytköstä visioomme ja strategioihimme. 
Kyllä projektijohtaminen todella näyttäisi mitä 
suuremmassa määrin olevan myös projektitoimin-
nan johtamista. Yksittäinen projektipäällikkö ei 
näe meneillään olevien projektien kokonaisuutta, 
eikä näin ollen voi johtaa muuta kuin omaa pro-
jektiaan. Resurssoinnin ja strategisten päätösten 
täytyy tulla meiltä johdon edustajilta.

Projektipäällikkö on oman projektinsa 
toimitusjohtaja 
Kylläpä työt ovat sujuneet hyvin viime aikoina. 
Tietysti pienten kipupisteiden kautta on menty, 
mutta ehdottomasti oikeaan suuntaan. Ajatus 
omasta roolistani yhden projektin toimitusjohta-
jana on auttanut huomattavasti selkeyttämään 
sitä, mitä minun vastuullani on. Meidän projekti-
ryhmämme toimii nyt tosi sujuvasti yhteen, kun 
kaikille sen jäsenille on määritelty selkeä rooli, 
ja projektin yhteinen tavoite on sovittu. Eihän se 
ilman pelisääntöjä olisi onnistunut, mutta minulle 
ei ollut tullut mieleenkään huomata omaa esimie-
hen rooliani tässä projektissa. Siihenhän tosiaan 
kiinnittyy ajatus yhteistyön kehittämisen lisäksi 
myös resurssoinnista tässä projektissa. Vastuu 
kokonaisuudesta ei tarkoita sitä, että minun 
tulisi tehdä kaikki itse. Toimitusjohtajana olen 
vastuussa asioiden sujumisesta ja organisoinnista. 
Hoidan siis itse asiassa enemmän koordinaattorin 
ja töiden mahdollistajan tehtävää. Ihan samalla 
tavalla, kuin taloomme perustettu projektitoimin-
nan salkkuryhmä: ei sekään hoida projektisalkussa 
olevia projekteja, vaan mahdollistaa resurssoinnil-
la ja priorisoinneilla sen, että me projektipäälliköt 
voimme hoitaa omat vastuumme.

Projektijohtamisen roolipeli
Projektipäälliköt ovat kiitelleet, että heidän 
työnsä on selvästi helpottunut sen jälkeen, kun 
perustimme Protiimin vastaamaan koko talon 
projekteista, sekä niistä pelisäännöistä, joilla meillä 
projekteja tehdään. Protiimin tärkein tehtävä on 
arvioida mihin projekteihin voidaan yhtä aikaa 
lähteä ja pitää yrityksen johtoryhmä selvillä siitä, 
miten projektit kokonaisuudessaan etenevät. On 
muistettava, että tärkeää perustyötä ja tulosta 
tehdään meillä pääosin prosesseissa. Tämän työn 
suojaaminen projektiviidakolta kuuluu myös Pro-
tiimin tehtäviin. Reunaehdot projektitoiminnalle 
tulevat johtoryhmästä: projektien avulla toteu-
tetaan talon strategioita, joten jokaisen projektin 

tulee viedä taloa kompassineulan osoittamaan 
suuntaan. Strategiat määräävät myös priorisoin-
nin, joka vaikuttaa samalla resurssien käyttöön. 
Lyömme tukkoon parhaat resurssimme, ellemme 
pysty auttamaan heidän työntekoaan ohjaamalla 
ajankäyttöä priorisoinnein. Tämän vuoksi myös 
seurannan organisoiminen on yhtä tärkeää kuin 
projektiorganisaation luominen. 

Koko talon projektitoimijoiden roolit ovat siis 
kokonaisuudessaan selkeytyneet: Protiimi vastaa 
talon projektitoiminnan johtamisesta, projekti-
päällikkö vastaa oman projektinsa johtamisesta ja 
projektin omistaja vastaa viimekädessä projektin 
onnistumisesta. Lisäksi hyödynnämme tarvittaessa 
ohjausryhmiä, jotka toimivat projektin omistajan 
oikeana kätenä ja projektipäällikön ”hallituksena”. 
Kokonaisuuden hahmottaminen on selvästi hel-
pottanut jokaista osapuolta ymmärtämään oman 
roolinsa ja auttanut sitä kautta hoitamaan oman 
osuutensa koko yrityksen projektien johtamisesta. 
Myös esimiehet ovat todenneet pysyvänsä parem-
min selvillä asiantuntijoidensa projekteista, kun 
ne on tehty näkyviksi, ja projektien etenemistä 
seurataan sovitun prosessin mukaan.

Projektin arviointi osana johtamista
On ollut tosi hyödyllistä osallistua projektin 
arviointipalaveriin. Se on samalla antanut myös 
projektille säädyllisen lopun. Arviointipalaverit 
ovat poistaneet sen epämääräisen tunteen, että 
saavutettiinkohan tavoitteet, ja onko meillä 
oikeus lopettaa tämä projekti. Ainakin sisäiset 
kehitysprojektit tuntuvat helposti jäävän ikuisiksi 
kehityskohteiksi, joissa tavoite vain muuttuu 
matkan varrella koko ajan laajemmaksi. Yhteinen 
arviointikäytäntö antaa muutenkin mukavalla 
tavalla opettavaista ja rakentavaa palautetta. 
Virheistähän sitä parhaiten oppii, mutta oppi 
jää ottamatta, ellei jälkikäteen käydä läpi miten 
tilanteessa olisi voinut toimia toisin. Projektin 
arviointi on samalla opettanut myös itseäni an-
tamaan projektiryhmälle palautetta. On tärkeää 
tietysti oppia itse arvioimaan omaa työtään, 
mutta kyllä ryhmässä tehtävä arviointi avaa aina 
uusia näkökulmia kokonaisuuteen.

Mitä opimme tästä?
Projektijohtamista ja johtamista voi oppia. Oppi-
minen on prosessi, joka tapahtuu yksilö-, ryhmä ja 
organisaatiotasoilla. Projektijohtamisen kannalta 
on tärkeää oppia johtamaan yksittäisten projektien 
ja projektitoiminnan lisäksi myös oppimisprosessia. 
Panostamalla myös oppimisprosessiin, on mahdol-
lista siirtyä kantapään kautta oppimisesta tutkivan 
oppimisen menetelmään. Kilpailuetua syntyykin 
siitä, kuka onnistuu parhaiten kehittämään projek-
tijohtamisen oppimisprosessiaan ja valjastamaan 
sen palvelemaan jatkuvasti muuttuvaa projekti-
toiminnan ympäristöä. 

Niina Salminen

Kehityspäällikkö 
AEL
Liiketoiminta ja johtaminen
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Tutkimus

Tämä artikkeli perustuu kauppatieteiden tohtori Irja Hyvärin väitöskirjaan ”Project Management 
Effectiveness in Different Organizational Conditions”, joka tarkastettiin Helsingin Kauppakorkea-
koulussa 23.2.2007.

Kauppatieteiden tohtori Irja Hyvärin väitöskirjassa tutkitaan merkittävimpiä kriittisiä menestyste-
kijöitä tehokkaassa projektin johtamisessa erilaisissa organisaatio-olosuhteissa. Yritykset tekevät 
enenevässä määrin päivittäisestä työstään projekteissa saavuttaakseen yrityksen tavoitteet. Viime 
vuosina tutkijat ovat tulleet yhä kiinnostuneemmiksi tekijöistä, joilla saattaa olla vaikutusta projektin 
johtamisen tehokkuuteen ja projektien onnistumiseen. Kuitenkin on vain vähän tutkimuksia, jotka 
näyttävät, kuinka tehokkaasti projekteja johdetaan liiketoimintaa harjoittavissa organisaatioissa. 
Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään tätä aukkoa esittämällä tuloksia case-tutkimuksesta ja 
kyselytutkimuksista, joita on tehty liiketoimintaa harjoittavissa ja erilaisia projekteja käytännössä 
toteuttavissa organisaatioissa.

Projektijohtamisen tehokkuus 
erilaisissa organisaatio-olosuhteissa

johtamisessa. Olisi perusteltua kiinnittää aiempaa 
enemmän huomiota alan tutkimuksessa käyt-
täytymistieteellisiin ja organisatorisiin tekijöihin 
projektin johtamisessa. 

Väitöskirjan ensimmäisen artikkeli on julkaistu 
PMI:n referoidussa konferenssiproceedings-ko-
koelmassa vuonna 2002. Artikkelin empiirisessä 
osassa tarkastellaan kahden eri investointiprojek-
tin ohjausjärjestelmiä, niiden muotoutumista ja 
rakennetta. Pyrkimyksenä on kuvata teoreettisen 
viitekehyksen avulla yhteishankkeena toteutetta-
van investoinnin erityispiirteitä sekä investointi-
projektin ohjaamisen muutoksia vuosikymmenen 
aikana.

Case-tutkimuksen kohdeyrityksenä on kaasujen 
valmistusta harjoittava Oy AGA Ab. Kohdeyri-
tyksestä valittiin kaksi sellaista yhteishankkeena 
toteutettua investointiprojektia, joiden toteutus 
on edellyttänyt omaa projektiorganisaatiota ja 
jotka täyttävät suuren investointiprojektin tun-
nusmerkit. 

Tutkimuksen kohteina ovat Oy Aga Ab:n ja 
Outokumpu Oy:n sekä Outokumpu Harjavalta 
Metals Oy:n kahden yhteishankkeena 10 vuo-
den välein toteutetun ilmakaasutehdasprojektin 
- projekti OKSOn ja projekti NiCun - toteutus ja 
ohjaus. Projektin onnistumisen arvioinnin perus-
teella voitiin todeta, että molemmissa projekteissa 
eräät tavanomaiset toteutusvirheet onnistuttiin 
välttämään. Empiiristen havaintojen perusteella 
havaittiin, että projektipäälliköllä on tärkeää olla 
vankka tieto projektin johtamisesta ja erityisesti 
projektiin liittyvistä sopimuksista ja sopimus-
tekniikasta. Kokemuksella, erityisesti muutosten 
hallintatilanteessa, havaittiin olevan merkitystä 
projektin onnistumiselle. Projektin johtamisessa 
on tärkeää hallita sekä välineet että henkilöiden 
johtaminen ja näiden tasapaino. Yhteishank-

Menestyksekäs johtaminen vaatii 
projektijohtamistaitoja
Irja Hyväri on työurallaan ollut mukana monissa 
projekteissa kuten Nixdorf Computer Oy:ssa toi-
mitusprojekteissa, sitten Oy Aga Ab:ssa tehdaspro-
jekteissa ja myöhemmin erilaisissa kehitysprojek-
teissa LV Auto Oy:ssa sekä nykyisessä työpaikassa 
Martelassa Oyj:ssa. Nykyisin yrityksissä strategiat 
toteutetaan paljolti projekteina. Liiketoiminnan 
menestyksekäs johtaminen vaatii jämäkkää pro-
jektien johtamista.

Projektinjohtaminen vaatii sekä tekniset 
työkalut että ihmisten johtamistaidot
Käsitettä ”projektin onnistuminen” ei ole yk-
siselitteisesti määritelty projektin johtamista 
käsittelevässä kirjallisuudessa. Tässä tutkimuk-
sessa omaksutun määritelmän mukaan projektin 
onnistumisella tarkoitetaan kuitenkin projektille 
asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. 
Vaikka projektin johtamista on tutkittu 60-luvulta 
lähtien, tutkijat eivät ole löytäneet täydellistä 
joukkoa tekijöistä, jotka johtavat projektin on-
nistumiseen. Vielä tänäkin päivänä nähdään esi-
merkkejä projekteista, jotka ylittävät budjettinsa, 
myöhästyvät tai eivät saavuta muita projektille 
asetettuja tavoitteita. Lukuisia menetelmiä ja 
tekniikoita on kehitetty, ja on olemassa monia 
projektin johtamisen työkaluja projektin teknisen 
puolen seurantaan. Kuitenkin sekä projektikirjal-
lisuudessa että -käytännössä on nähtävissä vain 
harvoja yrityksiä yhdistää projektin hallintaan 
kehitetyt työkalut ja ihmisten johtamiseen liittyvät 
elementit toisiinsa projektin johtamisessa. 

Tämän vuoksi voidaan odottaa, että tulevaisuu-
dessa tehdään lisää tutkimusta kriittisten menes-
tystekijöiden, teknisten välineiden ja metodien ja 
inhimillisten tekijöiden välisistä suhteista projektin 
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keeseen liittyvistä asioista sovittiin etukäteen ja 
kirjallisesti. Erimielisyyksien käsittelyä varten oli 
määritelty elin etukäteen. Resurssisuunnitteluun, 
tuloksen arvo- eli ns. Earned value –tekijään, 
kommunikointiverkostoon ja sopimusten tekoon 
olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. 

Väitöskirjani toinen ja kolmas artikkeli perus-
tuvat kyselytutkimukseen. Kyselytutkimus tehtiin 
siten, että Projektiyhdistys PRY lähestyi sähköpos-
tilla 78 yritysjäsentä ja 368 henkilöjäsentä pyytäen 
osallistumaan projektin johtamista käsittelevään 
tutkimukseen. Kyselytutkimus tehtiin joulukuun 
2002 ja helmikuun 2003 välillä. Kyselytutkimus 
alkoi kysymyksellä: Eikö sinua kiinnostaisi tietää 
miten projektit ja niiden johtaminen ilmenee 
organisaatiossasi? Kysely fokusoitui projektin 
asiakkaan ja omistajan/sponsorin perspektiiviin, 
ja sisälsi projekteja, jotka oli toteutettu omien 
tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Tutkimuksen toisessa artikkelissa, joka julkais-
tiin International Journal of Project Management 
–lehdessä keväällä 2006, tavoitteena on tutkia 
projektin johtamisen tehokkuutta seuraavien 
tekijöiden osalta: organisaatiorakenteet, tek-
ninen kompetenssi, johtamiskyky ja tehokkaan 
projektipäällikön ominaisuudet. Tulokset indi-
koivat, että organisaation rakenteella on yhteys 
projektin johtamisen tehokkuuteen. Esimerkiksi 
ne osoittavat että projektimatriisi ja projektitiimi 
ovat organisaatioratkaisuina tehokkaimpia. Lisäksi 
yritykset ovat suhteellisen tyytyväisiä tällä hetkellä 
käytettävissä olevaan projektin johtamisvälineva-
likoimaan, tosin moniprojektin johtamisvälineelle 
ilmaistiin olevan tarvetta. Tehokkaan projekti-
päällikön ominaisuuksia mitattiin neljäntoista 
johtamiskäyttäytymistä kuvaavan tekijän avulla. 
Tulokset viittaavat siihen, että suunnittelu ja 
organisointi, verkostoituminen sekä informointi 
ovat merkittävimmät projektipäällikön johtamis-
käyttäytymistä kuvaavista tekijöistä. 

Tutkimuksen kolmas artikkeli julkaistiin vii-
me syksynä PMI:n Project Management Journal 
–lehdessä. Tämän osatutkimuksen päätavoite on 
identifi oida menestys- tai epäonnistumistekijät 
projektin johtamisessa ja selvittää kriittisten 
menestystekijöiden ja erilaisten organisaation 
taustamuuttujien yhteyttä. Tämä tutkimus pyrkii 
myös saamaan valaisua siihen, miten projektin asi-
akkaat, omistajat ja sponsorit esittävät tarpeensa 
ja odotuksensa projektin onnistumisen varmista-
miseksi. Kyselytutkimuksesta saatujen vastausten 
perusteella on mahdollista tunnistaa kriittiset me-
nestystekijät projektin johtamisessa, jotka liittyvät 
merkitsevästi yrityksen tai organisaation kokoon, 
organisaatiotyyppiin sekä projektipäällikön työko-
kemukseen. Projektin implementointiprofi ilia on 
myös analysoitu keskimäärin ja vaiheittain. 

Tutkimuksesta ilmenee, että projektipäälli-
köillä on mahdollisuus identifi oida ja eliminoida 
tekijöitä, joilla saattaa olla negatiivinen vaikutus 
projektin johtamiselle. Tulokset osoittavat kom-
munikoinnin merkityksen projekteissa liittyvän 
yrityksen kokoon. Toisin kuin joissakin aikaisem-
missa tutkimuksissa, kommunikointi koettiin tässä 
tutkimuksessa tärkeimmäksi menestystekijäksi 
useimmissa projektin vaiheissa. Kaiken kaikkiaan 
tämän tutkimuksen tulokset viittaavat selvästi 
siihen, että on olemassa tarve tutkia lisää te-

hokkaan kommunikoinnin merkitystä projektin 
johtamisessa. 

Tässä Hyvärin väitöskirjassa on tutkittu merkit-
tävimpiä kriittisiä menestystekijöitä tehokkaassa 
projektin johtamisessa erilaisissa organisaatio-
olosuhteissa. Tämän tutkimuksen kontribuutio on 
siinä, että se osoittaa sellaisia uusia kriittisiä teki-
jöitä onnistuneelle projektin johtamiselle, joita ei 
ole dokumentoitu aikaisemmassa kirjallisuudessa. 
Se tuo myös esille, kuinka nämä tekijät saattavat 
riippua erilaisista organisaatio olosuhteista. Täten 
tämä tutkimus tarjoaa osittaisen vastauksen kysy-
mykseen, joka esitettiin aikaisemmassa projektin 
johtamiskirjallisuudessa.
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Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus selvittää vuoden 2007 aikana, kuinka 
vahvistaa ja uudistaa suomalaista projektoivaa teollisuutta. Projektihallinnan menestystekijät 
-ohjelmavalmistelussa projektitoimituksilla tarkoitetaan fyysisiin tuotteisiin kohdistuvia, laajoja 
ja haasteellisia usean toimittajan toimituksia, joissa yleensä yksi toimijoista on päävastuussa. 
Ohjelmavalmistelusta on rajattu pois ei – fyysiseen tuotteeseen liittyvät projektit (ohjelmistot) ja 
konsultointiprojektit sekä yritysten sisäiset projektit ja niihin liittyvä yleinen projektiosaaminen.

Tekes valmistelee  

Projektitoiminnan kehittämisen kannalta 
keskeisiksi toimialoiksi uusien liiketoimin-
tamahdollisuuksien ja toisaalta liiketoimin-

taympäristön haasteiden pohjalta on tunnistettu 
erityisesti rakennusteollisuus, meriteollisuus sekä 
laitostoimitukset ja suuret toimitukset. Valmis-
teluvaiheessa ei ole kuitenkaan rajattu mitään 
toimialaa ohjelman ulkopuolelle.

Ohjelmavalmistelun tavoitteena on löytää 
vastaukset alan kehittämisen kannalta keskeisiin 
kysymyksiin. Niiden pohjalta päätetään mahdolli-
sista toimenpiteistä suomalaisen projektihallinnan 
osaamisen ja projektitoimitusten kilpailukyvyn 
lisäämiseksi sekä alan uusiutumiseksi ja vahvis-
tamiseksi.

Keskeistä on toimialojen strategian mukaisten 
projektitoimintaan liittyvien tuotteiden ja palve-
luiden kehitystarpeet, joiden kautta syntyy toimi-
alakohtaista osaamista. Usean toimialan leikkaavil-
la poikittaisilla teemoilla saadaan riittävä volyymi 
osaamista tukeviin laajoihin tutkimushankkeisiin 
ja sitä kautta luodaan edellytykset toimialojen 
väliselle oppimiselle ja yhteistyölle.

Miksi ohjelmaa valmistellaan?
Projektitoiminnassa on tapahtunut paljon muutok-
sia, jotka vaikuttavat merkittävästi toimitusprojek-
tien onnistumiseen. Verkostoituminen on lisään-
tynyt, toimijoita on yhä enemmän ja toiminnan ja 
verkoston kompleksisuus on lisääntynyt. Toiminta 
on aiempaa nopeasyklisempää ja sen pitäisi olla 
reaaliaikaista. Liiketoiminnassa on ajoittaisuutta, 
jolloin haasteena on verkoston koossa pitäminen 
ja sen kasaaminen uuteen projektiin tai kokonaan 
uuden verkoston muodostaminen.

Keskeisiksi ominaispiirteiksi ovat nousseet 
nopeat markkinasyklit sekä se, että pääosa tuote-
kehityksestä tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa 
toteutusprojektien yhteydessä. Tuotteet ovat 
enimmäkseen yksittäistuotteita, ja läpimenoajan 
lyhyys on nykyään erityisen tärkeä kilpailuteki-

jä. Verkostoituminen tapahtuu yhä useampaan 
rinnakkaiseen toimintoon ja globaalit tuotanto-
verkostot tuovat mukanaan haasteen erilaisten 
kulttuurien ja kustannustasojen yhdistämisestä. 
ICT -sovellusten merkittävä kehittyminen on 
nostanut ne keskeiseen rooliin toiminnan ja liike-
toiminnan ohjauksessa.

Myös hankintaosaamisen hallinnan tarve on 
lisääntynyt, ja osa toimijoista joutuu hoitamaan ai-
empaa suurempia kokonaisuuksia. Toisaalta muut 
toimijat ovat osa yhä suurempaa verkostoa, jolloin 
kaikki joutuvat entistä enemmän miettimään eri-
laisiin riskeihin liittyvää hallintaa ja varautumista. 
Verkostot ovat globaaleja, jolloin monikulttuuri-
suuden ja erilaisuuden ymmärtäminen korostuu 
ja osaavan johtamisen merkitys on olennaista 
projektin onnistumisen kannalta. Kansainvälisten 
projektien lisäksi samat ongelmat ovat myös kan-
sallisissa monikulttuuriprojekteissa.

Uusien haasteiden lisäksi viime vuosina on 
syntynyt projektiliiketoiminnan kannalta mielen-
kiintoista taloudellista aktiivisuutta uusille mark-
kina-alueille. Kiina on yksi maailman nopeimmin 
kasvavista kansantalouksista, jonka talouskasvu on 
näkynyt valtavina rakennusprojekteina. Maahan 
on tehty runsaasti tehdasinvestointeja ja tuo-
tantotoiminta sekä maahan virtaava raha ovat 
synnyttäneet tarvetta ja mahdollisuuksia mm. 
infrastruktuuriin liittyviin investointeihin. Laiva-
rakennuksen painopiste on perinteisten laivojen 
osalta siirtymässä Kiinaan ja myös ympäristölii-
ketoiminnan projekteissa suomalaisilla yrityksillä 
nähdään olevan liiketoimintamahdollisuuksia.

Venäjä on lisääntyvien öljytulojensa ansiosta 
noussut merkittäväksi kaupan ja rakentamisen 
investointikohteeksi. Etelä-Amerikassa on laito-
sinvestointien taso pysynyt korkeana. Investoinnit 
energian tuotantoon lisääntyvät kaikkialla ja ydin-
voiman uusi tuleminen kasvattaa kompleksisten 
projektien hallinnan kysyntää.

Projektihallinnan 
menestystekijät
– teknologiaohjelmaa

Heidi Lindroth
TEKES
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Projektiliiketoiminnan menestyksen 
kannalta keskeiset haasteet
Ohjelmavalmistelun alustavassa kartoituksessa 
projektitoiminnassa keskeisiksi trendeiksi ja rat-
kaistaviksi ongelmiksi tunnistettiin monimutkaiset 
projektit ja järjestelmien hallinta sekä nopeasykli-
set projektit. Kolmantena esille nousi tarve yleisen 
projektiosaamisen hyödyntämisestä liiketoimin-
nassa erityisesti pk-yritysten toiminnan tehos-
tamiseksi projektihallinnan keinoin. Pk-yritysten 
osaamisen vahvistaminen ja liiketoimintamallien 
kehittäminen koettiin tärkeänä projektitoimituksia 
tukevana kilpailutekijänä.

Erittäin kompleksisissa, vaikeasti kopioitavissa 
projekteissa ja moniprojektiympäristön hallinnassa 
Systems Engineeringin (järjestelmätekniikka) hyö-
dyntäminen laajemmin voisi tuoda kilpailuetua. 
Nopeasyklisissä projekteissa erityisesti modu-
lointi, nopea läpimenoaika, lean management 
ja verkostoituminen sekä monikulttuurisuuden 
ja paikallisuuden vaatimusten hallinta nousivat 
keskeisiksi haasteiksi. Suomalaisten yritysten 
menestys projektiliiketoiminnassa voisi löytyä 
kompleksisuuden ja nopeasyklisyyden taitavasta 
yhdistämisestä.

Verkottuneen projektiliiketoiminnan haasteita 
selvitetään tarkemmin ohjelmavalmistelussa, jossa 
projektitoimintaa tarkastellaan kolmesta näkökul-
masta: projektihallinta, toimiala-analyysit ja mark-
kinat. Tavoitteena on löytää toimialakohtaisesti 
keskeiset kehitystarpeet, markkinat ja trendit sekä 
näiden pohjalta etsiä yhteiset kehitystarpeet.

Millaisilla projekteilla mukaan?
Projektihallinnan yleisenä haasteena on paikallisen 
tuotannon ja työvoiman sekä maariskin hallinta. 
Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä projekti-
hallinnan osaamistarpeet ovat samanlaisia toimi-
alasta riippumatta. Perinteisten liiketoimintamalli-
en ja arvoketjujen muutos lisää projektiosaamisen 
merkitystä johtamisessa.

Suomalaisen projektoivan teollisuuden tuotta-
vuuden parantamiseksi, kilpailukyvyn varmista-
miseksi sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tarvitaan uusia verkottuneita 
liiketoimintamalleja, toimintatapoja, projektitoi-
mintaa tukevia tuotteita, osaamista ja johtamista. 
Eri toimialoilla synergiaa löytyy tehokkaiden 
prosessien ja uusien liiketoimintakonseptien ke-
hittämisestä.

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen voisi 
toteutua yritysten projektitoimintaa tukevien 
tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kautta. 
Ohjelman t&k –projekteissa voitaisiin kehittää uu-
sia ja dynaamisia organisointi- ja johtamismalleja 
sekä tietoteknisiä ratkaisuja verkoston reaaliaikai-
seen hallintaan toimitusprojektien tehokkuuden 
parantamiseksi.

Ohjelmavalmistelun tulokset
Ohjelmavalmisteluun liittyen Tekes teettää toimi-
alakohtaiset selvitykset meri- ja rakennusteollisuu-
desta sekä muista projektitoimituksista. Selvitykset 
ovat käynnistyneet syyskuussa haastatteluilla, 
joita on tarkoitus tehdä noin kaksikymmentä 
jokaiselta toimialalta. Haastatteluilla kartoitetaan 
toimialojen nykytilaa, kehitystarpeita ja haasteita 
projektiliiketoiminnan näkökulmasta. Selvitykset 
valmistuvat vuoden 2007 loppuun mennessä.

Meriteollisuuden toimialaselvitystä tekee Valtion 
Teknillinen Tutkimuskeskus yhteyshenkilönä Kim 
Jansson. Haastateltavat henkilöt työskentelevät 
telakoilla, meriteollisuuden laite-, komponentti- ja 
järjestelmätoimituksissa, suunnittelutoimistoissa 
ja meriteollisuuden sidosryhmissä.

Rakennusteollisuuden toimialaselvityksen 
tekee Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 
yhteyshenkilönä Jyrki Keinänen. Selvityksessä 
haastateltavat henkilöt ovat rakennusteollisuuden 
tilaajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, urakoit-
sijoita, rakennustuoteteollisuuden edustajia tai 
muita rakennusteollisuuden sidosryhmiin kuuluvia 

Kuva Tekes.
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henkilöitä.
Kolmas toimialaselvitys kohdistuu laitostoimi-

tuksiin ja suuriin projektitoimituksiin. Tämän sel-
vityksen haastateltavat henkilöt toimivat energia-, 
ympäristö-, metsä- ja kaivosteollisuuden projekti-
toimituksissa sekä näiden suunnittelutoimistoissa. 
Selvityksestä vastaa Oy SWOT Consulting Finland 
Ltd yhteyshenkilönä Pekka Huuhka.

Valmistelussa on tarkoitus kartoittaa myös 
rakennusteollisuuden ja ympäristöliiketoiminnan 
projektitoimituksia Kiinassa ja suomalaisten yri-
tysten liiketoimintamahdollisuuksia näillä kah-
della liiketoiminta-alueella. Toimialaselvityksissä 
tehtävien haastattelujen lisäksi Tekes haastattelee 
suomalaisia tutkimustahoja sekä projektiliiketoi-
minnan toimijoita kuten projektiyhdistystä.

Selvitysten ja haastattelujen pohjalta pääte-
tään mahdollisista toimenpiteistä. Mikäli uuden 
teknologiaohjelman käynnistäminen on valmis-
telun pohjalta perusteltua, tavoitteena on, että 
uusi ohjelma alkaisi vuoden 2008 ensimmäisellä 
neljänneksellä. 

Meriteollisuuden, rakennusteollisuuden ja 
laitostoimitusten toimialaselvitysten alustavia 
johtopäätöksiä esitellään Dipolissa 27.11.2007 
avoimessa työpajassa. Työpajasta ja ohjelmaval-
mistelun etenemisestä löytyy lisätietoa ohjelman 
www-sivuilta www.tekes.fi /projektinhallinta.

Mitä teknologiaohjelmat ovat?
Teknologiaohjelmat ovat Tekesin rahoitus- 
ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksia,

- jotka on suunnattu Suomen elinkeino-
elämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden  
kannalta tärkeimpiin kohteisiin

- joissa Tekes rahoittaa määritellyille 
aihealueille kohdistuvia tutkimus- ja  
kehitysprojekteja

- joissa Tekes tarjoaa yrityksille ja tutki-
musyksiköille ohjelman tavoitteita  
tukevia ohjelmapalveluita

- jotka kestävät kukin noin 3 - 5 vuotta

- joiden kautta kanavoituu noin puolet 
Tekesin myöntämästä rahoituksesta. 

Selvitykset ovat 
käynnistyneet 
syyskuussa 
haastatteluilla, 
joita on tarkoitus 
tehdä noin 
kaksikymmentä 
jokaiselta 
toimialalta
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Sopimuksilla johtaminen kunnissa
Artikkelissa keskitytään kuvaamaan sopimuksilla johtamisen ja palvelutuotannon välistä yhteyttä. 
Lyhyesti sanottuna sopimuksilla johtamisessa on kysymys siitä, että kunnan palvelutuotanto perustuu 
kilpailuttamisen avulla syntyvään kokonaisratkaisuun. Kilpailuttamista toteutetaan sekä kunnan 
sisällä luomalla näennäiset markkinat että kilpailuttamalla palveluja aidoilla markkinoilla.

kolmannen sektorin toimija tai yksityinen yritys.
Markkinasuuntautunutta palvelutuotantoa 

tavoittelevan kunnan on luotava markkinoiden 
toimintaa jäljittelevä organisaatiorakenne eli 
toteutettava erikoistuminen tilaajiin ja tuottajiin 
ja johdettava eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
sopimuksilla. Muutos on merkittävä, koska se 
edellyttää koko organisaation toimintalogiikan 
ajattelemista uudella tavalla. Lisäksi se edellyttää 
tuotteiden määrittämistä ja hinnoittelemista, 
koska ilman tuotteistamista on mahdotonta saada 
hyvää sopimusta.

Tuotteistetut palvelut on mahdollista kilpai-
luttaa. Kilpailuttamisella pyritään parantamaan 
tehokkuutta kahdella tavalla: kunnan oman tuot-
tajayksikön sisälle muodostunut kilpailuttamisen 
uhka tehostaa kunnan oman yksikön toimintaa, 
vaikka kilpailuttamista ei todellisuudessa toteu-
tettaisi, ja kilpailuttaminen aidoilla markkinoilla 
hyödyntää markkinoiden tehokkuutta. Sekä kil-
pailuttamisen uhkan että aidon kilpailuttamisen 
keskeinen koordinoinnin ja johtamisen väline on 
tilaajan ja tuottajan välille laadittava sopimus.

Johtamisen välineet ovat strategia ja sopimukset
Sopimuksilla johtaminen ei ole laajassa mielessä 
mahdollista ilman toimivia markkinoita. Toimivien 
markkinoiden edellytysten ylläpitämiseksi kunnan 
tulee toimia suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti 
ja ennakoitavasti, mikä ei ole mahdollista ilman 
strategista johtamisotetta. Kunnalla tulee olla 
selvä ulospäin kerrottu visio, strategia ja näitä tu-
kevat prosessit. Keskeisimmät strategiset päätökset 
sopimuksilla johtamisessa ovat päätöksenteko 
siitä, mitä tuotetaan itse ja mitä kilpailutetaan, 
millainen toimintarakenne valitaan ja millä tavalla 
vaadittava sopimusosaaminen ja sopimusten hal-
linnan osaaminen varmistetaan.

Sopimus on modernin palvelutuotannon 
keskeinen ydin ja johtamisen väline. Kunnan 
sopimussalkku muodostuu erilaisista palvelutuo-
tantosopimuksista, ja sen tulee olla tehokkuus-
riski-suhteeltaan tasapainoinen niin tuottajara-
kenteen, sopimusten rakenteen kuin riskirakenteen 
suhteen. 

Sopimuksilla johtaminen edellyttää liiketalou-
dellisen osaamisen, teknisen sopimusosaamisen, 
oikeudellisen osaamisen ja käytännön toteutus-
osaamisen saumatonta keskinäistä koordinointia. 
Tämä asettaa suuria haasteita johtamiselle ja 
edellyttää kunnilta nykyaikaisesti ajattelevaa 
henkilöstöä, hyvää poliittisten toimijoiden välistä 
yhteistyötä ja kykyä tavoitteelliseen sitoutumiseen 
koko organisaation tasolla.

Riku Rekonen
Hallintojohtaja
Jaalan kunta

Perinteisestä toimintatavasta 
markkinahakuiseen toimintaan
Sopimuksilla johtamisessa ei ole kysymys kunnal-
listen palvelujen siirtämisestä yksityisten yritysten 
tuottamiksi. Kysymys on mahdollisuudesta järjes-
tää palvelutuotanto tarkoituksenmukaisimmalla ja 
tehokkaimmalla tavalla, minkä ei tarvitse tarkoit-
taa yritysten osuuden lisääntymistä kunnallisten 
palveluiden tuottajina. 

Organisaation toimintarakenteen ja johtamis-
menetelmien tulee tukea markkinahakuisuutta. 
Kunnan hallintoa ja toimintaa on tehostettava 
vastaamaan mahdollisimman hyvin niitä peri-
aatteita, joilla yksityinen elinkeinoelämä toimii. 
Yksi markkinahakuisuuden ydinajatuksista on 
asettaa kunnan oma palvelutuotanto kilpailuti-
lanteeseen tai vähintään sen kaltaiseen uhkaan 
(näennäismarkkinat) muiden potentiaalisten tuot-
tajien kanssa. Periaatteena tulee olla, ettei kunnan 
omaa tuotantoa suojata kilpailulta, vaan kilpailu 
nähdään omaa palvelutuotantoa kehittävänä voi-
mavarana. Tämän periaatteen mukainen toiminta 
johtaa muutoksiin organisaatiorakenteessa ja koko 
toiminnan logiikassa.

Päätöksenteon arvomaailma ei muutu
Kunnan päätöksenteossa ei noudateta avoimien 
markkinoiden lainalaisuuksia eikä taloudelli-
sempaa ja tehokkaampaa toimintatapaa haeta 
inhimillisyyden kustannuksella. Toiminta ei myös-
kään saa johtaa epätasa-arvoon tai demokratian 
kaventumiseen. Oikeudenmukaisuuden ja tehok-
kuuden välille syntyy vääjäämättä ristiriitoja, jotka 
päättäjien tulee pystyä ratkaisemaan.

Palvelutuotantoa johdetaan kilpailuttamalla
Markkinasuuntautuneen palvelutuotannon kes-
keisen idean mukaan riittävä innovatiivisuus ja 
kustannustehokkuus saavutetaan kilpailun hyö-
dyntämisellä. Perinteisen toimintatavan mukaan 
toimivat kunnat kilpailuttavat vain niitä palveluja, 
joita eivät itse pysty tuottamaan. Tällöin kunnan 
oma toimintayksikkö ei joudu kilpailutilanteeseen 
muiden potentiaalisten tuottajien kanssa, kunnan 
oman tuottajayksikön kustannuksia ei palvelukoh-
taisesti määritetä eikä tuotetuille palveluille asete-
ta esimerkiksi tiukkoja laatuvaatimuksia. Sopimuk-
silla johtamisessa peruslähtökohtana on se, että 
kunta ei tuota vaan järjestää palvelut kuntalaisille 
mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. 
Käytännössä tämä johtaa siihen, että kunnan 
oman tuottajayksikön toimintaa on arvioitava ja 
mitattava suhteessa muihin potentiaalisiin tuot-
tajiin. Palvelut on tuotteistettava. Sopimuksilla 
johtamisen ”lisä” perinteiseen johtamiseen on se, 
että palvelutuotanto ajatellaan kokonaisuutena 
ja kunnan oma yksikkö on lähtökohtaisesti yhtä 
potentiaalinen tuottaja kuin esimerkiksi toinen 
kunta, kunnan liikelaitos, kuntien omistama yritys, 

Kirjoitus perustuu kirjoittajan Tampereen 
yliopistolle tekemään Pro gradu –tutkimukseen 
"Sopimuksilla johtaminen kunnissa".
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Pöyryllä osataan 
johtaa projekteja

Hyvä projektijohtaminen on tärkein edellytys 
koko projektin onnistumiseen. Hyvin johdetussa 
projektissa projektin läpivienti on etukäteen 
suunniteltu, ihmiset ovat motivoituneita ja 
tavoitteet sekä kannustimet ovat kohdallaan. 
Pöyryn uusi projektijohtamisen konsepti 4ePCM 
(Copyright © Pöyry Forest Industry Oy) on tätä 
kaikkea ja paljon muuta. 

Nykypäivänä projektien läpivienti on oltava 
yhä nopeampaa ja tehokkaampaa globaalisuuden 
asettaessa siihen oman haasteensa. Nopeampia, 
laajempia ja riskialttiimpia projekteja on yhä 
vaikeampi hallita. Asiakkaat tulevat kaikkialta 
maailmasta ja hakevat sekä kustannustehokkuutta 
että projektien nopeaa läpivientiä.

Projektien toteutusympäristön uusiin haasteisiin 
vastattaessa kansainvälisten projektien johtaminen 
on muodostunut yhdeksi suurimmista haasteista 
tämän päivän markkinataloudessa. Niinpä pro-
jektijohtajuutta onkin tarkasteltava omana koko-
naisuutena, jotta organisaatiossa voidaan tehdä 
tarvittavat toimenpiteet ja kehittää tarvittavat 
prosessit. Kansainväliset projektit vaativat myös 
aikaisempaa enemmän perehdyttämistä projektin 
toimintatapaan, koska toimintatavat ja –kulttuurit 
vaihtelevat eri maissa. Globaalit projektit asetta-
vat siten johtamiseen uusia vaatimuksia ja hyvän 
yhteistyön edellytys on projektikielen lisäksi myös 
yhteinen projektikulttuuri.

Projektijohtajuudesta on tulossa yhä selkeäm-
min oma osaamisalueensa ja ammattikuntansa, 
samalla kun projektinjohtamisen haasteet kasvavat 
yhä vaativammiksi. Vastuut korostuvat kun projek-
tit monimutkaistuvat ja kansainvälistyminen jakaa 
projektin komponentteja maantieteellisesti yhä 
laajemmalle alueelle. Projekteja ei voida myöskään 
johtaa pelkästään tietojärjestelmien avulla, koska 
ihmisten johtamisella ja motivoinnilla on tärkeä 
merkitys projektin lopputulokseen.

Kansainvälisiä projekteja johtamaan sopivia 
henkilöitä ei suinkaan ole rajattomasti saatavilla. 
Esimerkiksi konsultointi- ja suunnitteluyritys 
Pöyryllä on talon sisällä projektijohtamisen kou-
lutusohjelma, jossa koulutetaan vuoden mittaisella 
ohjelmalla noin 30 henkilöä Pöyryn projektien 
johtotehtäviin. Koulutus toteutetaan luennoilla, 
joihin voi osallistua verkon välityksellä ympäri 
maailmaa. Koulutus tarjoaa myös hyvän mahdol-
lisuuden verkostojen luomiseen, koska koulutetta-
vat tapaavat muutamia kertoja koulutuksen aikana 
ja tekevät töitä yhdessä koko ajan.

Tyypillisesti projektijohtaja on henkilö, joka on 
toiminut projekteissa laaja-alaisesti eri tehtävissä 
ja jolla on yleiskäsitys siitä, mitä projekteissa ta-
pahtuu tai tulee tapahtua. Projektin koko vaikut-
taa tietenkin johtamisen käytäntöön. Jos projekti 
on pieni, johtamisessa korostuu asiantuntemus. 
Laajoissa projekteissa johtaminen on erilaista ja 
se muuttuu kokopäiväiseksi johtajuudeksi.

Kuva 1. Projektin funktiot

Main Project Functions

Project Supervision

EPCM Project Management

Engineering Management

Procurement Management

Construction Management

Commissioning Management

Project Control

Quality Assurance

Security

Preparation for Mill/Plant Operation

Health, Safety & Environment

Permitting Assistance
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Projektin johtajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat 
johtamiskyky, järjestelmällisyys sekä kyky hallita 
suuria kokonaisuuksia niin, että yksityiskohdatkin 
tulevat hoidettua. Vetäjän on oltava yrittäjähen-
kinen ja oma-aloitteinen ongelmanratkaisija, 
uusille asioille avoin organisaattori, joka sitou-
tuu projektin läpiviemiseen ja sen tavoitteisiin. 
Ihmissuhdetaidot korostuvat, sillä johtajan on 
osattava motivoida alaisiaan. Projektinjohtajuus 
sopiikin niille, joille esim. kiire, ongelmatilanteet, 
vaatimukset ja vastuun kantaminen sopivat osaksi 
jokaista työpäivää. 

Vastatakseen näihin nykypäivän ja tulevai-
suuden haasteisiin Pöyry on kehittänyt uuden ja 
tehokkaamman projektinjohtamisen konseptin: 
4ePCM. Tämä erityisesti EPCM (Engineering, 
Procurement and Construction Management) 
projekteihin kehitetty konsepti on ainutlaatuinen. 
Rakenne perustuu pääosin projektinjohtamisen 
standardeihin PMI:n PMBok ja ISO 10006. Kyseessä 
on interaktiivinen tietokanta, johon on kerätty 
Pöyry konsernin projektinjohdon ja -hallinnan 
osaaminen, kokemus ja parhaat käytännöt sen 
perustamisesta saakka. 

4ePCM:n rakenne on neliportainen: funktiot 
(functions), prosessit (processes), tehtävät (tasks) 
ja toimitettavat tuotteet (deliverables) jotka voivat 
olla palveluita tai dokumentteja. Funktioita on 
yhteensä 12. 

Jokainen funktio pitää sisällään tietyn mää-
rän prosesseja. Pelkästään projektinjohto (EPCM 
Project Management) sisältää 12 prosessia, joista 
yksi on projektin seuranta ja raportointi. Yhteen-
sä nämä 12 funktiota sisältävät yli 60 prosessia. 
Jokainen prosessi vuorostaan sisältää lukuisan 
määrän tehtäviä. Esimerkiksi projektin seuranta 
ja raportointi sisältää 6 eri tehtävää. Yhteensä 
tehtäviä on useita satoja. Lisäksi jokainen teh-
tävä sisältää merkittävän määrän toimitettavia 
tuotteita (palveluita tai dokumentteja), yhteensä 
tuhansia. Tietokanta sisältää mallidokumenttien 
lisäksi parhaita käytäntöjä, toimintatapoja ja 

Raimo Kaunismäki
Department Manager
Project Service Division
Pöyry Forest Industry Oy
+358 50 412 3886
raimo.kaunismaki@poyry.com

Kuva 2. 4ePCM markkinoinnista toteutukseen

ohjeistuksia lukemattoman määrän.
4ePCM toimintaprosessin interaktiivisuus perus-

tuu siihen, että toimituksen laajuus ja velvoitteet 
voidaan määrittää yhdessä asiakkaan kanssa 
käyttämällä tietokantaa. Määrittelyssä voidaan 
mennä tarpeelliselle tasolle alkaen funktioista 
ja päätyen aina yksittäiselle dokumenttitasolle. 
Erityistä tietokannan käytössä on se, että ei pel-
kästään määritetä Pöyryn toimitusten laajuutta 
vaan myös asiakkaan, mahdollisten kolmansien 
osapuolien tehtävät sekä optiot ja myöhemmin 
päätettävät asiat. Tällainen interaktiivinen toi-
mituksen laajuuden määritys saa aikaan sen, että 
kaikki projektissa tehtävät työt käydään yhdessä 
läpi eikä harmaita alueita jää.

Tällainen interaktiivinen lähestymistapa tuo 
projektinjohtoon juuri sitä vuorovaikutusta, mikä 
edesauttaa projektin häiriöttömän toteutuksen 
aina ensi kontaktista projektin päättymiseen saak-
ka. Koska projektit ovat yrityksen keino toteuttaa 
suunniteltua strategiaa, on tärkeää että projekti-
kulttuurin kasvu / tarpeet ja kehitys voidaan doku-
mentoida yhteen tietokantaan. Myös yksittäisten 
henkilöiden koulutus voidaan tehokkaasti ohjata 
vallitsevaan toimintatapaan.
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Wärtsilä Power Plants (Voimalat liiketoimintayksikkö) on rakentanut 4200 voimalaitosta 155 eri maahan, yhteensä 32 
000 MW. Tällä hetkellä toteutusvaiheessa eri puolilla maailmaa on noin 130 voimalaitosprojektia, joita johtaa yli 40 
projektitiimiä. Projektien koko vaihtelee muutamasta miljoonasta satoihin miljooniin euroihin, vuotuinen liikevaihto on jo 
noin miljardi euroa. Suuri osa projekteista on vaativia ”avaimet käteen” (EPC – Engineering, Procurement, Construction) 
projekteja. Vahva projektijohtaminen alusta lähtien on avainasemassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektijohtaminen 
onkin määritelty Wärtsilässä ydinosaamisalueeksi ja johtamisprosessiksi, ja sitä on kehitetty määrätietoisesti. 

Projektijohtaminen on Wärtsilässä avainasemassa

Projektijohtaminen
Yksittäisen projektin hallinnassa runkona ovat 
PMI:n (Project Management Institute) PMBOK® 
Guidessa esitetyt osaamisalueet ja prosessit rää-
tälöitynä meidän tarpeisiin. Pitkälti PMBOKin poh-
jalta olemme kehittäneet projektijohtoprosessit ja 
toimintaohjeet, joilla esitämme miten Wärtsilässä 
haluamme projekteja hoidettavan. Näitä prosesseja 
kehitetään koko ajan tehokkaammiksi. Tavoitteena 
on, että meillä on yhtenäinen tehokas toiminta-
tapa. Kun asiakas tilaa meiltä voimalaitoksen, hän 
tietää minkälaista projektijohtopalvelua hän tulee 
saamaan. Myös sisäisissä kehitysprojekteissa pyri-
tään käyttämään samaa projektihallintamallia.

Koulutus ja sertifi ointi
Koulutamme itse projektihenkilöstöä vastaamaan 
tarpeitamme. Koulutussuunnittelu alkaa osaami-
sen kartoituksella (Competence Mapping), jota 
olemme Power Plants liiketoiminnassa tehneet jo 
useiden vuosien ajan. Kartoitus tehdään esimiehen 
ja alaisen välisessä vuotuisessa kehityskeskustelus-
sa. Kartoituksen pohjalta analysoimme edellisenä 
vuonna tapahtuneen kehityksen ja suurimmat 
puutteet sekä teemme vuosittaisen koulutusoh-
jelman. 

Projektipäällikkönä toimiminen on erittäin 
vaativa tehtävä. Projektipäällikkö on monista 
suunnista tulevien paineiden alla: yhtiön joh-
dolla ja esimiehillä, asiakkailla, alihankkijoilla ja 
urakoitsijoilla, projektitiimin jäsenillä, viranomai-
silla jne. on kullakin omat erilaiset vaatimuksensa 
ja halunsa. Ihmisten johtamisen, motivoinnin, 
kommunikointitaitojen, ristiriitojen ratkaisun ja 
tiimityön merkitys on ratkaiseva ja sitä tärkeämpi 

mitä suurempi ja vaikeampi projekti on kyseessä. 
Teknisen projektihallinnan lisäksi olemme myös 
koulutuksessa yhä enemmän kiinnittämässä 
huomiota johtamistaitoihin. Projektipäällikön 
koulutus on monivaiheinen prosessi eikä oikeas-
taan pääty koskaan. Projektipäällikön sertifi ointi 
on kuitenkin merkittävä virstanpylväs ja osoitus 
hänen ammattitaidostaan.

Meillä on käytössä sekä PMI:n PMP® että IPMA:
n C-tason sertifi ointi. Näin saadaan kummastakin 
paras tieto käyttöön, ja kullekin henkilölle ja ryh-
mälle parhaiten soveltuva sertifi kaatti. PMP ser-
tifi ointi on tarkoitettu lähinnä projektipäälliköille, 
joilla on jo varsin paljon projektihallintakokemusta, 
ja IPMA C teknisestä osa-alueesta vastaaville pro-
jekti-insinööreille (Chief Project Engineer, CPE). 
Henkilöstössämme on jo kymmeniä sertifi oituja 
projektipäälliköitä ja kokemuksemme mukaan 
sertifi oituminen on henkilöstölle hyödyllistä ja 
motivoivaa. 

 Projektipäällikkö Matti Alanen, PMP, toteaakin 
sertifi oinnista seuraavaa: ”Sertifi ointiin vaadit-
tavan materiaalin omaksuminen on opettanut 
tekniikoita ja työkaluja, joista on ollut paljon 
hyötyä päivittäisessä projektien hallinnassa. 
Yllättävän hyödylliseksi on myös osoittautunut 
PMI:n käyttämien käsitteiden/termien opettelu, 
joka on helpottanut kommunikointia asiakkaiden 
kanssa. Tämä siksi, että asiakkaiden projektinjoh-
dossa/konsultteina on usein PMP-tutkinnon suo-
rittaneita henkilöitä. Sama hyöty on havaittavissa 
myös Wärtsilän sisäisessä kommunikoinnissa, 
joka on tullut yhtenäisemmäksi, kun suuri osa 
Wärtsilän projektien henkilöstöstä on ottanut 
osaa PMP-kursseille. 

Antti Kämi
Wärtsilä Finland Oy

Manaukseen Brasiliaan rakennettiin kolme 85 MW voimalaitosta eri asiakkaille lähes samanaikaisesti v. 2006. 
Projekteja johdettiin yhtenä ohjelmana. Kuvassa on Geralle toimitettu voimalaitos. 
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Henkilöstön koulutuksen lisäksi toimituspro-
jektien prosessit ovat määritelty Wärtsilässä 
pitkälti PMI:n teorioiden mukaisesti. Yhtenäiset 
prosessit ja käsitteet tuovat tehokkuutta ja sel-
keyttä projektien hallintaan, kommunikointiin ja 
raportointiin, jonka johdosta PMP-sertifi oinnin 
suorittanut projektipäällikkö pystyy hallitsemaan 
tehokkaasti montaakin isoa EPC-projektia sa-
manaikaisesti. On ollut hienoa nähdä, että PMI:
n kokoamat projektihallinnan teoriat toimivat 
sopivissa yhteyksissä käytettynä hyvin myös 
käytännössä, ja näin osaltaan ”standardoivat” 
muuten niin vaihtelevaa projektitoimintaa.”

Johtavan projekti-insinöörin Stefan Karlssonin, 
IPMA C, mielestä IPMA:n ja PMI:n oppien välillä 
ei ole käytännössä ristiriitaa: ”Työssämme CPE:nä 
hoidamme oman vastuualueen omana alapro-
jektina koko voimalaitosprojektin sisällä. IPMA C 
sertifi kaatti antaa hyvän pohjan projektihallinnan 
ymmärtämiseen. Vaikka meillä muuten yritykses-
sä käytetäänkin PMI:n prosesseja ja oppeja, niin 
mitään ristiriitaisuuksia käytännön asioissa ei 
mielestäni ole syntynyt.”

Projektiorganisaatio
Projektitiimiin kuuluvat aina kiinteästi projekti-
päällikkö sekä sähkö- ja mekaanisista töistä vas-
taavat johtavat projekti-insinöörit. Usein mukaan 
tarvitaan myös johtava rakennusprojekti-insinööri. 
Johtavat projekti-insinöörit suunnittelevat ja 
vastaavat oman osa-alueensa toteutuksesta, bud-
jetista, aikataulusta ja laadusta. Projektipäällikön 
oikea käsi on Project Controller. Hänen tärkeimpiin 
tehtäviinsä kuuluvat projektisuunnitelman valmis-
telu ja seuranta, tietysti kiinteässä yhteistyössä 
projektipäällikön ja muiden tiimin jäsenten kanssa. 
Tiimiin liitetään projektin vaatimuksista riippuen 
projekti-insinöörejä ja muuta henkilöstöä.

Työmaan johtamisesta vastaava työmaapäällik-
kö on yksi tiimin avainjäsenistä ja raportoi projek-
tipäällikölle. Kunkin teknisen osa-alueen vastaavat 
työnjohtajat raportoivat työmaapäällikölle sekä 
johtaville projekti-insinööreille. 

Myyntivaiheessa ratkaistaan usein 
projektin onnistuminen
Projektien myyntityön tekevät alueistaan vastaa-
vat myyntipäälliköt. On kuitenkin ensiarvoisen 

Voimalaitosprojektissa on useita vaativia vaiheita. Raskaat kuljetukset maanteitse kohdemaassa ovat usein 
oma alaprojektinsa. Kuva 300 tonnia painavan 18V46 moottorin kuljetuksesta CEL El Salvador projektissa. 
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tärkeää, että projektin toteuttava tiimi tulee 
mukaan jo myyntivaiheessa. Olemme huoman-
neet, että kaikkein onnistuneimmat projektit ovat 
usein niitä, joissa projektitiimi on lähes alusta 
asti mukana myynnissä. Näin projektisuunnittelu 
voidaan tehdä alustavasti jo myyntivaiheessa ja 
saavutetaan projektitiimin ”Buy-In”. 

Asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten analy-
sointi ja ymmärtäminen on tärkeää. Jos asiakkaan 
tarpeita ja vaatimuksia ei ole kunnolla selvitetty, 
eikä toimitusrajoista selkeästi sovittu, niin suu-
rimman osan projektipäällikön ajasta vie helposti 
muutoksista neuvottelu ja alituisten muutosten 
hallinta. Projekti on vaarassa epäonnistua, jos 
muutoksia ei hallita. Epämääräistä, huonosti 
tehtyä sopimusta ei voi kuitenkaan paraskaan 
projektitiimi pelastaa.

Project Management Offi ce – PMO 
Wärtsilään perustettiin tänä vuonna Projektijohta-
misen Toimisto (PMO). Power Plants PMO:n vetäjä 
Sami Myllyviita linjaa toimintaa seuraavasti: 

Vuonna 2006 Wärtsilä teetti ulkopuolisella 
konsultilla tutkimuksen, jossa arvioitiin yrityksen 
eri liiketoimintojen ja organisaation osien projek-
tijohtamiskypsyysastetta (Project Management 
Maturity Assessment). Tutkimuksessa verrattiin 
muiden liiketoimintojen projektijohtamisen 
osaamista Power Plants liiketoimintaan sekä 
konsulttiyrityksen itse keräämään viitekehykseen, 
jonka he ovat kehittäneet tutkimistaan yrityksistä. 
Tutkimuksen mukaan Power Plants organisaation 
projektijohtamisen kypsyysaste oli mallikelpoi-
nen vertailtaessa viitekehyksessä käytettyjen 
organisaatioiden määrittelemään tasoon, ja joh-
tava Wärtsilän sisäisessä vertailussa. Tutkimuksen 
johtopäätelmät ehdottivatkin, että Wärtsilään 
perustettaisiin strateginen Projektijohtamisen 
Toimisto (Wärtsilä Project Management Offi ce 
(WPMO)), joka sitten perustettiin kesäkuussa 2007. 
Lisäksi jokaiselle liiketoiminnalle perustettiin oma 
Projektijohtamisen Toimisto (Business Unit Project 
Management Offi ce (BUPMO)). 

WPMO perustettiin yhtenäistämään projek-
tijohtamisen prosesseja, raportointimenetelmiä, 
työkaluja ja kehittämään projektijohtamisen 

kompetenssia Wärtsilä konsernissa. WPMO:n 
tehtävä on myös jalostaa projektijohtamisen pro-
sesseja kaikissa liiketoimintaprosesseissa ja kaikissa 
avain-prosesseissa (Key Processes). Kehitystyö ja 
toimenpiteet tehdään liiketoimintakohtaisissa Pro-
jektijohtamisen Toimistoissa, joilla ei kuitenkaan 
ole projektien tulostavoitteita.

Power Plants PMO:n tärkeimmät tehtävät 
ovat; 

1) määritellä, virtaviivaistaa ja ohjeistaa pro-
jektijohtamisen prosesseja jotka soveltuvat 
liiketoiminnan projektityypeille; 

2) luoda, kehittää ja ylläpitää projektijohta-
misen informaatiojärjestelmää sekä sovel-
luksia (työkaluja) jotka tukevat projekti-
johtamisen prosesseja, sekä; 

3) tunnistaa ja dokumentoida organisaation 
henkilöresurssien osaamistaso, kehittää ja 
kouluttaa henkilöresurssien projektijohta-
misen osaamistasoa. Nämä kolme tehtävä-
aluetta luovat kulmakivet ja edellytykset 
organisaation kyvylle harjoittaa laadukasta 
projektijohtamista. 

Power Plants PMO:n toiminta on aloitettu ja 
uusi organisaatio käyttää lähinnä operatiivisen 
organisaation resursseja kaikessa kehitystoimin-
nassa, mikä on erittäin tärkeä asia PMO konseptin 
onnistumisen kannalta. Työntekijät kehittävät itse 
omaa työtään organisaatiosta tunnistettujen ja 
PMO:on keskitettyjen kehitysprojektien avulla.

Prosessi- vai projektijohtamista?
Meillä, kuten muuallakin, on sekä prosessi- että 
projektijohtamisen puolestapuhujia. Näiden välillä 
ei kuitenkaan ole mielestämme ristiriitaa, vaan 
projektijohtaminen on yksi johtamisprosesseista, 
joka ohjaa ja koordinoi operatiivisia prosesseja. 
Projektijohtaminenkin muodostuu prosesseista: 
Projektijohtoprosessit ovat ohjausprosesseja 
operatiivisille prosesseille. Operatiivisia prosesseja 
käytetään rutiininomaista toistoa varten ja niiden 
tehtävä on virtaviivaistaa toiminnot äärimmäisen 
tehokkaiksi ja kilpailukykyisiksi. Projekti sen sijaan 
on määritelmänsä mukaan tilapäinen ja ainut-
kertainen hanke, jolla on selkeä tavoite, alku ja 
loppu. Projektijohtaminen vaatii enemmän inno-

Prosessit, Työkalut ja Henkilöstöresurssit luovat PMO:n tehtäväkentän kulmakivet.

Processes
- Methodology

- Guidelines
- Instructions
- Efficiency

Quality

Quality

Quality

Tools
- Development
- Technology
- Applications

People
- Roles

- Training
- Competence
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vatiivisuutta; ihmiset suunnittelevat ja junailevat 
interaktiivisesti projektia eteenpäin. Operatiivinen 
prosessi sen sijaan on parhaimmillaan kuin tehokas 
viritetty kone toistaen samaa toimintoa. Huonosti 
toimiva prosessi on sen sijaan riesa kaikille ja pian 
syntyykin uusi epävirallinen toimintamalli, missä 
kuitenkaan roolit ja vastuut eivät ole selviä aihe-
uttaen ristiriitoja. 

Sekä projekteja että prosesseja tarvitaan eivätkä 
kummatkaan mene eteenpäin ja kehity ilman että 
joku omistautuu asialle. Jotta toimintaa voidaan 
kehittää ja jotta kummallekin löytyy ymmärrystä ja 
resursseja, sekä prosessi- että projektijohtamisella 
pitää olla edustaja ja tukija aivan yhtiön ylimmässä 
johdossa. 

Wärtsilässä kullakin liiketoimintaprosessilla 
on oma omistajansa (Key Process Owner) ja 
prosessijohtamisella on oma johtokunta, joka 
hyväksyy merkittävät muutokset. Kummankin 
kehittämisessä on myös tärkeää, että kehitystyö 
tehdään operatiivisissa toimintayksiköissä ja että 
varsinaisen työn tekijät osallistuvat kehittämiseen. 
Jos prosessit ja ohjeet sanellaan ylhäältä päin tai 
näkymättömien prosessikehittäjien taholta, niin 
epäonnistumisen vaara on suuri. 

Usein ajatellaan että operatiiviset prosessit 
toimivat ”automaattisesti” ja ongelman ratkaisu 
siirtyy juohevasti prosessipätkältä, osastolta ja 
henkilöltä toiselle ilman että kenenkään täytyy 
suunnitella ja ohjata kokonaisuutta ja johtaa 

homma asianmukaisesti budjetissa ja aikataulussa 
päätökseen. Rutiinista poikkeava asia voi aiheuttaa 
ketjun pysähtymisen eikä asia mene eteenpäin 
ennen kuin joku ottaa siitä vastuun. Usein auttaisi, 
että tunnistettaisiin jo alkuvaiheessa tehtävän 
vaativan projektin muodostamista ja projektipääl-
likön nimeämistä. 

Kiinteät operatiiviset prosessit ja projektit ovat 
matriisissa keskenään ja kitkaa voi syntyä, kun osa-
puolet eivät kommunikoi keskenään eivätkä ym-
märrä toisiaan. Resursseista ja projektille tärkeistä 
prosesseista vastaavat avainhenkilöt kannattaa 
ottaa mukaan jo projektisuunnitelmaa tehtäessä. 

Wärtsilässä on aktiivista keskustelua siitä, mitkä 
asiat vaativat projektihallintaa ja mitkä voidaan 
hoitaa rutiininomaisilla operatiivisilla prosesseilla. 
Tehokas kilpailukykyinen toiminta vaatii molempia 
ja kumpaakin pitää koko ajan kehittää ja viilata 
tehokkaammiksi. Toimitusprojektien lisäksi projek-
tijohtamista tarvitaan lähes kaikkialla, esimerkiksi 
myynnissä, tuotekehityksessä ja erilaisten ongel-
mien ratkaisussa.

Antti Kämi, PMP

General Manager
Wärtsilä Finland Oy

Antti Kämi vastaa Power Plants yksikön pro-
jektitoiminnasta Amerikan alueella (Western 
Region)
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Johtajan haasteet
Johtajan perustehtäviksi voidaan kiteyttää 
strategisten tavoitteiden asettaminen ja niiden 
toteutumisen varmistaminen, lyhyen aikavälin 
tavoitteiden määrittäminen yhdessä henkilöstön 
kanssa sekä markkinoista ja voimavaroista huoleh-
timinen, joilla tavoitteet saavutetaan.

Riittävät ja laadukkaat voimavarat, joita ovat 
kyvykkyydet ja osaaminen, työtavat ja prosessit 
sekä vankka talous ovat edellytyksiä tavoitteiden 
ja tuloksen saavuttamiselle.

Yhä suurempi osa yrityksen ja yhteisöjen kehit-
tämistoimenpiteistä viedään läpi projektien avulla 
ja yhä useampien yritysten päätuote ja –palvelu 
on projektien toimitus. 

Yritysten, laitosten ja yhteisöjen ylimmän 
johdon johtajakokemus ja osaaminen perustuu 
suurelta osin linjajohtamiseen. Myös organisaatiot 
ovat pääsääntöisesti funktionaalisia ja hierarkkisia 
yksikköineen, osastoineen ja tiimeineen. Projekti-
johtaminen edellyttää johdolta uutta osaamista 
linjajohtamiseen nähden sekä organisaatioilta 
projektien läpiviemiseen sopivampia organisaa-
tiorakenteita.

Erilaisia projekteja
Hiotut prosessit takaavat kustannustehokkaan 
toiminnan, mutta tavoitteiden saavuttaminen ja 
muutosten aikaansaaminen edellyttävät projekte-
ja, projektien hallintaa ja projektien johtamista.

Yrityksen projektit voidaan karkeasti jakaa:
- toiminnan muutosprojekteihin 
- tuote- ja palvelukehitysprojekteihin sekä
- projektitoimituksiin.

Sisäisen toiminnan muutosprojekteilla kehite-
tään yrityksen voimavaroja, toimintaa ja organi-
saatioita.

Tuote- ja palvelukehitysprojektit laajentavat yri-
tyksen tuote- ja palveluvalikoimaa sekä edistävät 
yrityksen kilpailua markkinoilla.

Projektitoimituksiin erikoistuneella yrityksellä 
projektit ovat itsessään tuotteita ja palveluja 
asiakkaille, jolloin projektityön, hallinnan ja 
projektijohtamisen osaaminen on liiketoiminnan 
kannalta erityisen kriittistä.

Projektien johtaminen
Johtajilta edellytetään kykyä hahmottaa, mitkä 
toiminnot ja tehtävät hoidetaan linjatoimintoina 
ja prosessien kautta ja mistä kehittämiskohteista 
muodostetaan projekteja. 

Rajallisten voimavarojen, aikataulujen sekä 
tuotto-odotusten puitteissa joudutaan projektit 
priorisoimaan keskenään. Useampien rinnakkais-

Projektiyhdistys edistää
projektijohtamista monin tavoin

ten projektien, projektisalkkujen sekä projektitoi-
mistojen hallinta ja koordinointi asettavat linja-
johtamiseen nähden johtajalle erilaisia osaamis- ja 
kyvykkyysvaatimuksia.

Organisaatiorakenteet
Perinteiset funktionaaliset organisaatiorakenteet 
ovat jäykkiä projektien resurssoinnin, johtamisen 
ja läpiviennin kannalta. Hierarkkiset organisaatio-
rakenteet eivät ole riittävän joustavia projektijoh-
tamiseen ja -hallintaan nähden. Tiimit ja ryhmät 
sopivat parhaiten hallinnollisiin tehtäviin sekä 
hoito-, ylläpito- ja tukitoimintoihin, joihin ne on 
alun perin tarkoitettukin.

Projektiyhdistys projektijohtamisen 
edistäjänä
Projektiyhdistyksen yhtenä painopistealueena on 
johtajien projektiosaamisen kehittäminen ja tu-
keminen. Projektijohtaminen on mukana monissa 
PRY:n toimintamuodoissa.

Projektiyhdistyksen marraskuussa järjestämillä 
vuotuisilla Projektipäivillä on projektijohtamisesta 
johtajille tarkoitettu erityisseminaari korkean 
tason alustuksineen sekä ohjelmassa teemoja 
projektien johtamisesta sekä johtamisesta pro-
jektien avulla.

Syksyn kuluessa kootaan yritysten ylimmästä 
johdosta koostuva yhteistyöryhmä (PKV) keskuste-
lemaan sekä vaihtamaan mielipiteitä ja kokemuksia 
projektien johtamisesta. Ryhmän tarkoituksena on 
ryhmän osallistujien kesken toisten kokemuksista 
oppiminen sekä löytää hyviä käytäntöjä omaan 
projektien johtamistyöhön ja organisaatioiden 
kehittämiseen.

Jorma Nikunen

Partneri, hallituksen 
jäsen
Expericon Oy

Projektiyhdistyksen hallituksen jäsen.

Pitkä kokemus ICT-palveluja ja -projekteja toi-
mittavien yritysten johdossa
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Projektitoiminnassa tuntuu tapahtuvan paljon. Muutoksia on ilmassa, ei pelkästään kotimaassa vaan 
maailmanlaajuisesti. Veikko Välilä toimii aktiivisesti Projektiyhdistyksessä, työskentelee projektien 
kimpussa ja edustaa suomalaista projektiosaamista kansainvälisesti sekä työssään että yhdistystoi-
minnassa. Hänelle on muodostunut selkeä käsitys siitä, että projektitoiminnassa on voimakkaasti 
vaikuttamassa muutamia trendejä, joilla tulee olemaan suuri merkitys pitkälle eteenpäin.

Projektitoiminnan 
uudet tuulet

Julkinen hallinto ja projektit
Projektit tekevät tuloaan julkisen hallin-
non toimintatapoihin. Se on nähtävissä 
nykyisin myös Suomessa, mutta on voitu 
havaita aikaisemmin jo muualla. Muu-
toksenhallinta on avainkysymys, johon 

haetaan vastausta projektimuotoisesta 
työskentelystä. Julkishallinnossa tulee 

tavan takaa vastaan suuria muutos-
tehtäviä. On nähty, että ellei näitä 
hankkeita järjestetä projekteiksi, 
niitä on vaikea hallita. On vaikea 
erottaa toisistaan arkipäivän pro-
sesseja ja muutostehtäviä, ellei 
niille tehdä selvää eroa.

Hyvä esimerkki tästä ajattelu-
tavan muutoksesta on hallitusoh-
jelma: nykyisin se yhä selvemmin 
rakentuu projekteista, jotka oh-
jelmasta siirtyvät ministeriöihin 
toteutettaviksi. Viimeaikaisista 
voi esimerkkinä mainita kunta-
uudistuksen. Muutosohjelma 
on selkeästi projektoitu ja niin 
siitä alkaa näkyä konkreettisia 

tuloksia.
Kuntataholla on viime aikoina 

jouduttu tekemisiin todella suuri-
en hankkeiden kanssa. Esimerkkei-
nä vaikkapa Vuosaaren satama ja 
tiehallinnon mittavat moottoritie-
hankkeet. Suurien projektien hallin-
ta on edellyttänyt asioiden tekemistä 
eri tavalla kuin ennen. On kehitetty 
mittavia hankintaohjelmia ja monia 
muita hallinnan apuvälineitä. Näissä 
onkin päästy ilahduttavan pitkälle. 
Projektimainen toiminta edellyttää 
henkilöiltä uudenlaista osaamista, ja 
myös tässä on päästy eteenpäin.

Projektiyhdistyksen piirissä julki-
shallinnon kiinnostus on huomattu: 
yhä uusia tahoja ilmoittautuu jäseniksi. 

Ilahduttavaa on havaita, että tämä-
kin uusi jäsenjoukko on erittäin 
kiinnostunutta kehittämään 

omaa osaamistaan projekti-
toiminnan eri alueilla. Julkis-
hallinnossa on huomattu, että 

vanha tuttu prosessiorganisaatio sisältää melko 
paljon tyhjäkäyntiä. Ottamalla tiettyjä asioita pro-
jektiorganisaation hoitoon voidaan tehokkuutta ja 
laatua merkittävästi parantaa.

Tehokkuuden ja laadun parantamisen hakemi-
nen projektitoiminnan kautta on julkishallinnon 
globaali trendi: rahat ovat yhä tiukemmalla kaik-
kialla. Verotuksen lisääminen alkaa olla yhä har-
vemmin keino selvitä talousvaikeuksista. Etsitään 
muita keinoja ja projektitoiminta tuntuu olevan 
useilla tahoilla vastaus ongelmaan. Varoittavia 
esimerkkejä suurista virheistä löytyy erityisesti 
kehitysmaista. Valtiohallinnon huonosti hoita-
mat isot kehityshankkeet ovat syöneet varat eikä 
tuloksia juuri ole saatu. Projektit eivät ole olleet 
hallinnassa. Intiassa ja Kiinassa hallinto on voimak-
kaasti lähtenyt kehittämään projektitoimintaansa 
ja tuloksia alkaa olla nähtävissä.

IPMA kansainvälisenä projektitoiminnan am-
mattilaisorganisaationa on lähtenyt mukaan ke-
hitysmaiden ongelmanratkaisuun. Hallitustasolla 
on sovittu yhteistyöstä, johon sisältyy koulutusta, 
sertifiointia, ohjelmien tekoa. Kansainvälisten 
avustusten saamiseen liitetään yhä useammin 
vaatimukset kunnollisista projektisuunnitelmista, 
joihin kuuluu osaavan projektihenkilöstön osoit-
taminen.

Projektit ylimmän johdon työkaluina
Projekteja on pidetty tapana suorittaa joku tietty 
tehtävä tai saada aikaan joku tavoitteeksi annettu 
asia. Ajattelu on muuttumassa. Projekti on nähty 
välineeksi myös ylimmän johdon työssä. Kysymys 
on muutoksen aikaansaamisesta, ja siinä työssä 
projekti on jo aikaisemmin havaittu tehokkaaksi. 
Strategisten tavoitteiden saavuttamiseen voidaan 
käyttää projektitoiminnan keinoja, mikä merkitsee 
mm. sitä, että ylimmän johdon on omaksuttava 
projekteilla johtamisen menettelytavat.

Muutos voi olla taloudellisesti ahdinkoon 
joutuneen yrityksen pelastaminen ja johdattami-
nen menestymisen tielle. Mainio esimerkki tästä 
kuultiin viime vuoden Projektipäivien esityksessä 
Metson tiestä vaikeuksista jälleen menestyväksi 
yritykseksi. Metson organisaatio kävi läpi melkoi-
sen projektikuurin ja onnistui.

Projektitoiminnasta on tullut myös strateginen 
työkalu. Sen tueksi on kehitetty useita ohjelmia, 
joiden avulla voidaan tehdä kulloiseenkin tilantee-
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seen sopivia valintoja. Muutossuunnitelma, joka 
lähtee ylimmän johdon pöydältä projektiohjelma-
na, kertoo aikaisempia, usein melko epämääräisiä 
tavoiteohjelmia paremmin kaikille osapuolille 
mitä tulee tehdä ja missä kulloinkin mennään. 
Muutossuunnitelmaa on helppo seurata ja sitä 
tuleekin seurata ja siitä raportoida. Sitä on myös 
selkeämpi ohjata ja valvoa.

Epävarmuuden hallinta
Epävarmuutta on vaikea hahmottaa ja hallita. 
Epävarmuus voidaan kuitenkin ottaa käsittelyyn 
kokonaisuutena, analysoida sitä ja pilkkoa palasiin. 
Puuttumalla epävarmuuden osatekijöihin pala 
palalta voidaan sen vaikutusta toimintaan vastaa-
valla määrällä vähentää. Tässä työssä projektointi 
on osoittautunut käyttökelpoiseksi menettelyksi. 
Tällä tavalla ymmärrettynä epävarmuuden hallinta 
on lähellä riskienhallintaa.

siin. Ja projektia johtaville ihmisille jätetään tilaa 
ajatella itse eikä pelkästään työkalujen kautta. Kun 
tavoite pysyy ja mukana olevien ihmisten sitou-
tuneisuus on riittävä, projekti pysyy muutoksista 
huolimatta koossa.

Megaprojektit
Isot megaprojektit, erityisesti julkisen hallinnon 
puolella, muodostavat riskienhallinnan näkökul-
masta oman ongelmakenttänsä. Projektit ovat niin 
monimutkaisia ja ajankäytöltään niin kiivaita, että 
julkishallinnon päätöksentekomenettelyt eivät 
pysy mukana eivätkä tue projektien edistymistä. 
Vaarana on, että eri perusteista lähtien tehdään 
vääriä päätöksiä esimerkiksi riskien tai kustannus-
ten suhteen. Tällaisia projekteja ovat tyypillisesti 
mm. suuret silta- tai moottoritieprojektit taikka 
yleensä projektit, jotka teknologialtaan ovat 
tavanomaista vaativampia. Hyvä esimerkki moni-
mutkaisesta ja suuresta julkishallinnon projektista 
on USA:n terveyshallinnon uudistamisprojekti. 
Asia osoittautui niin isoksi ja ongelmalliseksi, että 
uudistus jäi tekemättä.

Isoissa projekteissa asioiden koko ja yksityis-
kohtien lukumäärä ilmeisesti ylittää kynnyksen, 
jonka jälkeen käytössä olevat ohjelmat ja työkalut 
eivät enää pysty auttamaan projektijohtoa koko-
naisuuden hallinnassa. Riittävän kompetenssin 
omaavat projektinjohtajat loppuvat. Jotta tähän 
ongelmaan saataisiin jotain apuja, USA:ssa, Eng-
lannissa ja Australiassa on lähdetty kehittämään 
isojen komplisoitujen projektien johtotapoja. 
Pyritään selvittämään, mitkä ovat tällaisten pro-
jektien johtajan ominaisuudet. Tähän työhön on 
nyt myös IPMA lähtenyt mukaan ja seuraavassa 
maailmankongressissa Roomassa esitetään tämä 
uusi ajattelumalli. Alustavasti on kartoitettu tä-
män tason osaajien määrä. Voidaan todeta, että 
puute on suuri: USA:ssa tehty kartoitus löysi noin 
tusinan verran vaatimukset täyttäviä henkilöitä. 
Tarve on kymmenkertainen. Kun tällaiset pro-
jektit USA:ssa usein liittyvät julkisen hallinnon 
tarpeisiin, nähdään ko. henkilöiden puute jopa 
turvallisuusuhkana. 

Veikko Välilän kertomuksessa kuvastuu selke-
ästi käsitys projektitoiminnan piirissä tapahtu-
vasta vireästä kehitystyöstä. Projektitoiminta, 
joka itsessään on monille keino muutoksen-
hallintaan, kokee omassa piirissään jatkuvaa 
muutosta. Näin kai tulee ollakin: muuttumisen 
kautta löytyvät uudet entisiä paremmat tavat 
toimia.

Haastattelun pohjalta
Juhani Keppo

Riskienhallinta on yrityksen 
ylimmän johdon tehtävä. Näin 
projektiosaamisesta tulee entistä 
voimakkaammin vaatimus johdon 
osaamiselle. 

Projektien johtamista on tutkittu aika paljon ja 
on selvästi tultu siihen tulokseen, että perinteelli-
set toimintamallit ovat melko haavoittuvaisia. On 
olemassa selvä tarve uusille johtamismenetelmille, 
jotka sietävät aikaisempaa paremmin projektin 
kuluessa tapahtuvia muutoksia, esim. aikatau-
lu- tai sisältömuutoksia. Projektien johtamisen 
työvälineet ovat kehitystyön alla ja tuloksiakin 
alkaa olla tarjolla.

Projektitoiminnan pitkäjänteinen ja laajamit-
tainen kehitystyö tapahtuu varsin usein sotilas-
piireissä, onhan jokainen sotilasoperaatio yhä mo-
nimutkaisempi projekti, jossa muutoksenhallinta 
on ratkaisevan tärkeä ominaisuus. Useimmiten 
projektitoiminnan kehitystyön uudet tuulet tule-
vat USA:n sotilaspiireistä, jossa tätä työtä tehdään 
suurella panoksella koko ajan. Sotilaskäyttöön 
rakennettu malli kääntyy sitten varsin nopeasti 
siviilikäyttöön sopivaksi muunnelmaksi. 

Uusimpia ajatuksia ratkaista monimutkaisuuden 
hallinta on ”mission management”. Lähtökohdaksi 
voidaan asettaa erittäin komplisoitu tehtävä, jossa 
mukana ovat kaikki armeijan osat: maavoimat, 
merivoimat, ilmavoimat. Aikataulu on annettu 
ja tehtävä tarkasti määritelty. Miten saada kaikki 
toimintaan osoitetut tahot toimimaan yhteisen 
tavoitteen mukaisesti, miten otetaan huomioon 
muutos eli se, että joku osa ei toimikaan juuri 
suunnitellulla tavalla? Ratkaisua on haettu mm. 
siitä, että ohjauksen työkalut olisivat vähemmän 
haavoittuvia, karheampia, jolloin vähäiset muu-
tokset eivät niihin kovin dramaattisesti pääse 
vaikuttamaan. Itse päätehtävä ”mission” pysyy 
ja toiminta ohjautuu edelleen kohti tavoitetta. 
Ohjaustyökalut antavat mahdollisuuden muutok-
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Onko lähistösi puisto korjattu ja kunnostettu? Oletko viime aikoina ollut tyytyväinen saamaasi 
palveluun terveyskeskuksessa? Eikö olekin mukavaa, kun lainaamasi kirjan voi palauttaa naapurikau-
pungin kirjastoon? Onko liikkuminen helpottunut, kun risteys työmatkasi varrella on uudistettu?

Kuntamarkkinoilla perustettiin SIG 13:

Espoon ja Vantaan kaupungeista sekä Kuntaliitosta 
ja Projektiyhdistyksestä. Mukana oli niin teknisen 
toimen kuin muidenkin hallinnonalojen edustajia. 
Usein projekteiksi ymmärretään vain suuret inf-
rahankkeet, mutta me halusimme alusta alkaen 
tuoda esille työn projektimaista luonnetta kaikilla 
kunnan toiminta-alueilla ja kaikilla toiminnan 
tasoilla.

Aika pian alkoi toimintasuunnitelma hahmot-
tua. Ihmiset syyllistyvät helposti ja kehittäminen 
vaikeutuu. Siksi halusimme hakea positiivista 
virettä. Kyseessä ovat haasteet ja uudet mah-
dollisuudet, eivät niinkään ongelmat. Niinpä 
päädyimme esittämään hankkeellemme nimeksi: 
”Kohti onnistuneita kuntaprojekteja”. 

SIG on hyvin väljä verkottumisen muoto. Sillä 
että kunnalliset projektinvetäjät kokoontuvat 
yhteen, kertovat kokemuksistaan ja saavat vertais-
tukea on jo merkitystä sinänsä. Me halusimme kui-
tenkin enemmän: SIG:iä pitäisi käyttää välineenä 
projektitoiminnan tason ja projektien arvostuksen 
huomattavassa nostamisessa. Kuten Olavi Louko 
totesi: ”Tulevaisuudessa projektitoiminta muo-
dostaa merkittävän osan kunnan toiminnasta. 
Projektit ovat tapa, jolla tuotetaan suurin osa 

Heikki Lonka
TkT, Vaasan tekninen 
apulaiskaupunginjohtaja

Kunnalliset projektit vaikuttavat kaikkien 
meidän elämäämme, ehkä enemmän kuin 
mikään muu projektien laji. Kuitenkin 

niihin harvoin sovelletaan projektinjohtamisen 
yleisiä käytäntöjä, usein niitä ei edes tunnisteta 
projekteiksi. Kunta-alalla vältetään sanan ”pro-
jekti” käyttöä ja puhutaan sen sijaan hankkeista, 
ohjelmista tai kehitystyöstä. Ehkä juuri sen takia 
saamme kansalaisina kärsiä myös epäonnistunei-
den projektien seurauksista: kuukausia avoinna 
olevista katumontuista, homehtuvista kouluista, 
epäonnistuneiden kehitysprojektien suututtamas-
ta henkilökunnasta.

Aika moni kunta-alan toimija on joutunut 
näiden ongelmien kanssa painiskelemaan. Mistä 
apu? Projektiyhdistys on luonnollinen yhteistyö-
kumppani, jos halutaan kehittää projektitoimintaa. 
Projektiyhdistyksen ja muutaman kaupungin (Vaa-
sa, Helsinki ja Espoo) kesken syntyi ajatus perustaa 
projektiyhdistyksen sisälle kunta-alan SIG (Special 
Interest Group) ja lähteä yhdessä etsimään uusia 
ratkaisuja.

Kokoonnuimme 15.8.2007 Espoossa teknisen 
toimen johtajan Olavi Loukon huoneessa ja poh-
dimme ongelmaa. Läsnä oli edustajia Helsingin, 

Special Interest Groups

Kuntien projektitoiminta
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kunnan palveluista.”
Projektiyhdistyksen SIG 13:n eli kunta-SIG:in 

perustava kokous pidettiin Kuntamarkkinoiden 
toisena päivänä 13.9.2007. Tätä ennen oli Pro-
jektiyhdistyksen tiskillä Kuntatalon kolmannessa 
kerroksessa kerrottu kahden päivän ajan yhdis-
tyksen toiminnasta ja kutsuttu ihmisiä mukaan 
perustavaan kokoukseen. Vastaanotto tiskillä oli 
ylitsevuotavan positiivinen. Tietenkin joukossa oli 
joitakuita, joille projektit toivat mieleen negatii-
visia tuntemuksia. Tämä on ymmärrettävää. Jos 
projekteja ei irroteta riittävästi linjaorganisaatiosta 
ja resursoida kunnolla voi yksittäinen kunnan 
työntekijä joutua vetämään kymmeniä projekteja 
omien virkatoimiensa ohella.

Suurin osa tiskillä vierailleista oli kuitenkin 
projektimaiseen työhön positiivisesti suhtautuvia 
ja yhdistyksen toiminnasta aidosti kiinnostuneita. 
Joukossa oli myös monia, jotka saivat merkittävän 
oivalluksen: työ jota teen on mielekästä ja haas-
tavaa, voin ylpeänä kutsua itseäni projektinjohta-
jaksi. Sanoipa yksi kävijöistä, että tämä oli parasta, 
mitä hän olisi Kuntamarkkinoilla kohdannut. 
Hämmästyttävän moni kantoi ”projektinvetäjä” 
tai ”projektikoordinaattori” –kylttiä rinnassaan. 
Saimme monta nimeä postituslistalle ja varmasti 
yhdistykselle monta uutta jäsentä.

Perustava kokous sujui innostuneissa tunnelmis-
sa. Esittelimme projektiyhdistyksen toimintaa ja 
suunnitelmiamme kunta-SIG:in tulevaksi toimin-
naksi. Lopuksi teimme lyhyen yhteisen ryhmätyön, 
jossa etsimme keskeisiä kunnallisen projektityön 
haasteita. Saimme kokoon seuraavan listan:

- kaavoitusaikataulun nopeuttaminen pro-
jektoimalla

- seudulliset projektit
- projektista normaalitoimintaan
- riskienhallinta
- palvelujen järjestäminen 
- kuntalaisaloitteiden käsittely
- projektien valtuuttaminen
- hankesalkku
- hyötyjen ulosmittaus
- henkilöstövoimavarojen käyttö
- viestintä, tieto, kommunikointi, vuorovai-

kutus
- projektien välinen yhteistyö 

- työhyvinvoinnin ylläpito
- uusien työskentelytapojen kehittäminen
- suhde emo-organisaatioon
- milloin projekti sopii välineeksi?
- projektinjohtaja ristiriitatilanteissa
- ihmisten johtaminen
- markkinointiprojektit
- innovaatioprojektit
- kustannus/hyöty-näkökulma
- tavoitemäärittely/rajaukset
- työryhmä-työ-projekti
- suhde strategiaan
- tuotekehitys ja tuotteistus
- projektin arviointi (sisäinen/ulkoinen)
- muutosten hallinta
- teoria
Kuten huomaamme, useimmat teemoista 

ovat tuttuja kaikille projektinjohtajille ja niitä 
käsitellään laajasti alan kirjallisuudessa. Inno-
vaatioprojektit, vuorovaikutus, projektisalkun 
hallinta, projektien arviointi - vain muutamia 
mainitakseni – ovat suorastaan kuumia puheenai-
heita. Totesimme, että ei varmaankaan ole viisasta 
keksiä pyörää uudestaan, parasta olisi keskittyä 
asioihin, jotka ovat tyypillisiä nimenomaan kun-
nalliselle projektitoiminnalle. Hyvä kysymys on: 
onko sellaisia aiheita ollenkaan? Jos vastaus on 
kielteinen, voidaan kunta-SIG lakkauttaa ja siirtyä 
toimimaan muissa SIG:eissä. Vastaus kysymykseen 
saadaan kun yritetään kartoittaa kuntaprojekteille 
tyypillisiä piirteitä ja siihen päätettiinkin keskittyä 
seuraavassa kokouksessa.

Kokouksessa perustettiin työvaliokunta, joka 
tekee postituslistalle ilmoittautuneille kevyen 
nettihaastattelun aiheesta. Sen pohjalta aletaan 
valmistella seuraava kokousta, joka on Projektipäi-
vien jälkeen Dipolissa 15.11. Silloin paikalle tulee 
Tim Taylor, APM:n entinen puheenjohtaja ja eng-
lantilaisen kunnallisen projektitoiminnan tuntija. 
Workshopeissa voimme työstää kyselyn tuloksista 
kunnallisen projektitoiminnan uusia linjauksia.

Lähdimme perustavan kokouksen jälkeen kohti 
kotia väsyneinä mutta onnellisina. Kunnallinen 
projektitoiminta tuntui astuneen aimo harppauk-
sen eteenpäin. Siitä hyötyvät ennen pitkää kaikki 
kunnallisiin projekteihin osallistuvat. Ja kaikki 
kuntalaiset.
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Aonin avulla Venäjän 
luottoriskit hallintaan
Venäjän merkitys Suomelle ja suomalaisille yrityksille on tänä päivänä hyvin suuri. Venäjä on 
Suomen kolmanneksi suurin vientimaa ja suurin tuontimaa, kertoo vuoden 2006 tullitilasto. Ve-
näjällä puolestaan toimii paikallisesti satoja suomalaisia yrityksiä, joiden investointien yhteisarvo 
on miljardeja euroja.

Finlandin Trade Credit -tiimin palvelu 
keskittyykin luotto- ja poliittisiin ris-

keihin koskien niin myyntisaatavia kuin investoin-
tejakin. Voimme järjestää suojan Venäjän viejien 
myyntisaataville sekä myös suomalaisten yritysten 
venäläisten tytäryhtiöiden saataville joko osana 
muuta vakuutusohjelmaa tai erillisratkaisuna, 
Jukka Jaakkola Aon Finlandista kertoo.

Suoja voi koskea joko merkittävää yksittäistä 
saatavaa, muutamaa ostajaa tai koko saatava-
portfoliota. Kauppa voi olla lyhyellä maksuajalla 
käytävää jatkuvaa myyntiä tai se voi olla projekti-
tyyppinen, jossa on maksuposteja ja kauppahinnan 
maksaminen ajoittuu pitkälle periodille. Mahdol-
lisuus rakentaa tarpeita vastaava selektiivinen tai 
kokonaisvaltainen vakuutussuoja on tällä hetkellä 
hyvä, mutta siihen tarvitaan oikea osaaminen 
koskien Euroopan vakuutusmarkkinoita, ehtoja 
ja hintatasoa. Vaadittu osaaminen löytyy Aon 
Finlandilta, Jaakkola tarkentaa. 

Avoin maksuehto on trendi Venäjällä
Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä Venäjällä ai-
emmin vallinneesta ennakkomaksukulttuurista 
ollaan siirtymässä toimialasta riippumatta luotto-
kauppaan. Monesti kaupankäynti voi muodostua 
mahdottomaksi ilman maksuajan antamista, sillä 
kilpailijat antavat sitä kuitenkin. Maksuajasta on 
siis tullut tärkeä kilpailutekijä myös Venäjällä, 
Jaakkola arvioi.

Suomalaisten yritysten luottopolitiikat eivät 
usein salli maksuajan antamista ilman analyysia 
ostajan maksukyvystä, mutta tietoa venäläisten 
yritysten vakavaraisuuden ja maksukyvyn selvit-
tämiseksi on vähän tarjolla ja yritysrakenteet ovat 
monimutkaisia sekä muuttuvat usein, Jaakkola 
kertoo. - Sekä tiedonhankinta ostajista että ana-
lyysi luottokelpoisuudesta saattavatkin perustua 
usein vain myyjän omaan toimintaan, Jaakkola 
pohtii. - Lisäksi osa paikallisen toimintaympäris-
tön haasteista koskee yhtälailla myös venäläisiä 
asiakasyrityksiä. Vakavaraisenkin asiakkaan mak-
sukykyä tai -halua voivat siis uhata yllättävät 
tekijät, joita ei traditionaalisilla mittareilla, kuten 
tunnusluvuilla ja maksukäytöksellä, pysty enna-
koimaan, Jaakkola arvioi tilannetta

Aonilla kokonaisvaltainen näkemys 
ratkaisuista ja vakuutusmarkkinoista 
Luottovakuutuksen rooli on ennen kaikkea toimia 
työkaluna luottoriskienhallinnassa ja turvata 
samalla myyntisaamiset ostajien maksukyvyt-
tömyyden tai -haluttomuuden varalta yritysten 
välisessä kaupassa, Jaakkola analysoi. Myös po-

liittisten syiden aiheuttama valuutan siirtoriski on 
vakuutettavissa. Vakuutusmarkkina on aiemmin 
suhtautunut melko negatiivisesti luottoriskei-
hin Venäjällä, mutta viime vuosina vakuuttajat 
ovat panostaneet paljon yhteistyösopimuksiin ja 
tiedonhankintaan siellä. Tänä päivänä Venäjän 
luottoriskit ovat vakuutettavissa ja jopa pelkästään 
venäläisten ostajien aiheuttamaa luottoriskiä va-
kuuttavia tahojakin löytyy, Jaakkola sanoo.

Aonin palvelu kattaa koko sopimuksen elin-
kaaren. - Aluksi analysoimme tilanteen, mah-
dolliset ratkaisuvaihtoehdot sekä vaihtoehtoiset 
vakuuttajat, jotka kilpailutamme optimaalisen 
turvan ja kustannustason takaamiseksi, Jaakkola 
kertoo ja jatkaa: - Hintataso on tullut alas samalla 
kun mahdollisuudet ja ehtojen kattavuus ovat 
kasvaneet. Aonin asiakkaat hyötyvät markkinati-
lanteesta. Avustamme asiakastamme sopimuksen 
implementoinnissa, hallinnoinnissa sekä tietenkin 
mahdollisissa vahinkotilanteissa.

- Palveluamme käyttävä yritys voi suunnata 
Venäjän -myyntinsä hyville maksajille ratkaisun 
tarjoaman tiedonhankinnan, ostajariskiarvi-
oinnin ja vakuutusturvan myötä. Luottoriskien 
hallitseminen Aonin avulla voikin antaa kilpailu-
tilanteessa tarvittavan edun kaupan saamiseksi ja 
mahdollistaa täten kannattavan kasvun, Jaakkola 
täydentää

Riskienhallintaa ja vakuuttamista Venäjää 
koskien käsitellään syvällisemmin seuraavassa 
Aon Akatemiassa.

Aiheesta lisätietoja: 
Jukka Jaakkola 
Account Executive
Aon Finland 
e-mail: 
jukka_jaakkola@aon.fi  
tel: +358 201 266 277 
+358 40 8331785
Oulunkylän tori 1
00640 Helsinki



Ilmoittautumiset ja lisätiedot: puh. (09) 4315 5333 | kurssit@tieturi.fi  | www.tieturi.fi 

TEHOA, TAITOJA JA OSAAMISTA PROJEKTITYÖHÖN

Tieturin suosituimmat projektikoulutukset

Projektityön perusteet 
Loistava kokonaiskuva ja perustiedot projektityöstä ja sen menetelmistä

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti
Suosittu ict-projektipäälliköiden valmennus

Projektin suunnittelu ja läpivienti
Suosittu toimialariippumaton projektipäälliköiden valmennus

Tampere: 12.-14.11.2007

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen
Innostava tapa kehittää leaderin ominaisuuksiasi

Syventäviä valmennusohjelmia johdolle ja projektipäälliköille

Räätälöity yrityskohtainen koulutus 
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tehokas koulutuskokonaisuus yrityksenne tarpeisiin!
Jaana Tuomila puh. (09) 431 551 tai  jaana.tuomila@tieturi.fi 

www.tieturi.fi/like



- www.tieturi.fi /like -

Tietohallintojohdon valmennusohjelma 
Koulutus antaa valmiudet tietohallinnon liiketoimintalähtöiseen johtamiseen 
ja IT-strategian muodostamiseen.

Kohderyhmä
Valmennus on suunniteltu tietohallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille.

Hyödyt
Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät miten

Jaksojen teemat
1. Jakso: Liiketoimintalähtöisyys ja strateginen johtaminen tietohallinnossa 
2. Jakso: Tietohallinnon ja IT:n tuottavuus ja lisäarvo
3. Jakso: Asiantuntijuuden ja toiminnan johtaminen
4. Jakso: Toiminnallisen ja teknologisen muutoksen hallinta 
Tarkemmat sisältökuvaukset ja ohjelma: www.tieturi.fi /tijo

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
TAINA LINTILÄ 
taina.lintila@tieturi.fi 
puh. (09) 431 551 

Projektijohtamisen valmennusohjelma — Project Champion  

Tavoitteet

Jaksojen teemat
1. Jakso: Strategialähtöinen projektikulttuuri ja projektin valmistelu
2. Jakso: Projektipäällikön työkalupakki projektin suunnitteluun
3. Jakso: Projektin ohjaus, johtaminen ja hallinta
4. Jakso: Projektin päätös ja käyttöönotto
Tarkemmat sisältökuvaukset ja ohjelma: www.tieturi.fi /projektivalmennus

Järjestämme koulutusta myös asiakaskohtaisena toteutuksena.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
JAANA TUOMILA 
jaana.tuomila@tieturi.fi 
puh. (09) 431 551 

Valmistele
Päätä

Valvo ja ohjaa

Suunnittele

Toteuta
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Ohjausryhmien merkitys projekteille
Projektikulttuurin kypsyys mitataan ohjausryh-
mätyön (ohra) laadulla. Miksi? Laadukas ohjaus-
ryhmätyö kertoo, että organisaation johto ja 
esimiehet ovat aidosti varanneet aikaa projekteihin 
ja haluavat niistä tuloksia. Jack Welchin mukaan 
yksi suurimpia johtamisen virheitä on kiinnittää 
liian vähän aikaa ja huomiota uusien liiketoimin-
tojen käynnistämiseen ja tukemiseen. Näitähän 
projektit usein ovat. 

Ohjausryhmätyön haasteita ja 
kokemuksia
Ohjausryhmätyöhön liittyy paljon haasteita, joista 
nostamme nyt esille kolme: Oman ja muiden ohryn 
jäsenten roolin selventäminen, oman ajankäytön 
hallinta ja ohryn yhtenäiset työtavat sekä epäsel-
vät projektien tilanneraportit. 

Ohjausryhmätyön ensimmäisenä haasteena on 
selvittää itselleen mikä on minun roolini tässä 
ohjausryhmässä ja mitä minulta odotetaan. Li-
sähaasteena on vielä muiden ohryläisten roolien 
ymmärtäminen sekä mahdollisten uusiin hen-
kilöihin tutustuminen pöydän ympärillä. Ohryn 
tahtotila pitäisi olla: ”Näiden ihmisten kanssa 
teemme päätökset projektin onnistumisen hyväksi 
niin myötä- kuin vastamäessä”.

Yhtenäisyyttä ohjausryhmätyöhön- 
Lisäpotkua projektikulttuuriin 

Jos ohryn roolit jäävät epäselviksi, näkyy se mm. 
heikkona kokouskulttuurina, ajanhaaskuuna ja 
sitoutumattomuutena. Hyvänä oppikokemuksena 
on ollut luoda yhteiset toimintatavat ohrylle sekä 
selventää roolit viimeistään kick offi n aikana vas-
taamalla esim. laatikon 1. kysymyksiin. 

Ohryn toisena isona haasteena on oman ajan-
käytön hallinta. Ohjausryhmiin valitaan jo valmiik-
si kiireisiä henkilöitä, jotka vastaavat prosesseista, 
liiketoiminnoista lokaalisti ja globaalisti. Hyvänä 
ajankäytön kokemuksena ja välttämättömyytenä 
on yhtenäistää ja systematisoida ohjausryhmätyö 
mm. varaamalla ohjausryhmäkokoukset puoli-
vuotta etukäteen. Kokouksen lisäksi on varattava 
omaa valmistautumisaikaa projektin tilanteeseen 
tutustumiseen ennen palaveria sekä aikaa projek-
tin tilanteesta viestimiselle ja resurssienhallinnalle. 
Projektin omistajan on erityisesti varattava ns. 
sparrausaikaa projektipäällikön kanssa esim. juo-
malla aamukahvit kerran viikossa.

Kolmas tyypillinen haaste kiireiselle linjaesimie-
helle on pysyä kärryillä eri projektien tilanteista. 
Ohjausryhmät kokoontuvat tyypillisesti kuukau-
sittain ja usein taustat, tavoitteet ja projektin 
ongelmat ehtivät jo unohtua, varsinkin kun oh-
jausryhmäläisellä on useampia projekteja.

Tradekan projektikulttuurin polku kohti pörssiyhtiömäistä tapaa

Linjajohto
Mittarit: Organisaation strategiset
tavoitteet

Ohjausryhmät
Mittarit: Business casen ja strategisten
osatavoitteiden toteutuminen

Projektipäälliköt
Mittarit: Projektisuunnitelman
toteutuminen

Asiantuntijat
Tuloskortin toteuttaminen
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Eri roolien onnistumisen mittarit Onnistumisen kulmakivet
ohjausryhmätyölle

Santeri Korpinen
Seppo Oksanen
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Projektipäällikön sudenkuoppana on esittää 
projektin tilanneraportti ja muutokset liian yksi-
tyiskohtaisesti, mikä johtaa siihen, että ohjausryh-
mä ei pääse kartalle.

Ammattimainen projektipäällikkö sen sijaan 
muistaa, että jokainen ohjausryhmäpalaveri on 
projektin myyntitilaisuus, jossa pitää muistuttaa 
projektin taustoista ja hyödyistä sekä näyttää 
projektiaikataulun isokuva matkaoppaan tavoin 
selkeästi.

Erityistä valmiutta projektipäälliköltä vaaditaan 
muutosten ja ongelmien esittelyssä. Nyrkkisään-
tönä voisi olla: älä vie yllätyksiä ohjausryhmään 
vaan keskustele ne etukäteen ainakin projektin 
omistajan kanssa. Toiseksi, tarjoa aina vaihtoeh-
toisia ratkaisuja ongelmiin, joista ohjausryhmä 
pystyy tekemään päätöksiä. 

Ohjausryhmätyön ryhdistämisen 
kulmakivet
Ohjausryhmä on kuin liima strategian, projek-
tisalkun ja käytännön työn välissä. Neljä selkeää 
askelta organisaation ohjausryhmätyön ryhdistä-
miseksi ovat: Projektisalkun kurinalainen hallinta, 
ymmärrys ohryn merkityksestä projektille, yhtei-
nen ohjausryhmätyötapa sekä oman ajankäytön 
hallinta. 

Ohjausryhmätyön ryhdistäminen alkaa pro-
jektisalkusta. Kun johtoryhmät priorisoivat ja 
keskittyvät valitsemaan parhaita projekteja sekä 
kurinalaisesti sanovat EI houkutteleville ideoille, 
on ohjausryhmätyölle mahdollisesti aikaa. Kun 
projekteja on liikaa, menee organisaatio tukkoon, 
projektit kärsivät resurssipulasta ja ohjausryhmät 
jakavat minimaalisen aikansa tulipalojen sammut-
tamiseen. Kurinalaisuus valita hieman vähemmän 
projekteja yhtäaikaisesti johtaa positiivisiin on-
nistumisiin. 

Toisena erittäin tärkeänä kulmakivenä on 
ymmärtää ohjausryhmätyön merkitys projektille. 
Yhtenä keinona on luoda benchmark tai tavoite-
profi ili esim. Tradekan ohjausryhmäläisen profi ili, 

johon voi helposti samaistua. Toisena oman roolin 
ymmärtämisen keinona on yrittää nähdä itsensä 
riskisijoittajana, jolla on rahat, resurssit ja pää-
tösvalta sekä valtava odotus investoinnin takai-
sinmaksusta. Tahtotila voisi tällöin olla: ”Olen siis 
korvaamattoman tärkeä projektipäällikölle ja teen 
kaikkeni, että projekti tuottaa hyötyjä”. Tämä kui-
tenkin usein vaatii sitä, että projektien tuottamilla 
tuloksilla ja hyödyillä on selkeä vaikutus johdon 
palkkiojärjestelmään. 

Ohjausryhmätyö liimaa stragian ja projektityön.

Visiot
Strategiat

Toimintasuunnitelma

Ohjausryhmätyö

Projektien
valinta

salkkuun

Valmistele

M0 M1 M2 M3 M4 M5

M1 M2 M3 M4 M5

M6

Suunnittele Ohjaa Päätä

Projektisalkun seuranta ja hallinta
Projektien
hyötyjen
arviointi

Toteuta projekti

Johtoryhmä

Ohjausryhmä

Projektipäällikkö

Projektin jäsenet

Ohjausryhmä on kuin liima 
strategian, projektisalkun ja 
käytännön työn välissä. 

Kolmanneksi on tärkeää luoda ja valmentaa or-
ganisaatiolle yhteinen ohjausryhmän työtapa esim. 
käsikirja, josta ilmenee roolit ja vastuut projektin 
eri vaiheissa. Tämän oppaan/työtavan tulee ohjata 
ohjausryhmää kysymään oikeita kysymyksiä, vaa-
timaan tuloksia ja tekemään päätöksiä. 

Viimeisenä kulmakivenä on henkilökohtainen 
ajankäytön hallinta. Sokrateksen sanoin, elämä on 
valintojen summa. Jos ohjausryhmän jäsen useim-
miten valitsee linjatöiden tekemisen tai ei varaa 
aikaa projektien ohjausryhmätyöhön, on projek-
tien summa todennäköisesti heikko. Kurinalainen 
ajankäytönhallinta on jokaisen ammattilaisen 
työkalu, jolla jakaa aikaansa eri roolien ja tavoittei-
den mukaisesti. On myös osattava kieltäytyä esim. 
ohjausryhmän jäsenen roolista, jos oma lisäarvo ei 
ole projektille merkittävä. 

Tradekan projektikulttuurin kehityspolku
Tradekassa projekteja on tehty pitkään. On ra-
kennettu kauppapaikkoja ja tietojärjestelmiä sekä 
kehitetty prosesseja ja liiketoimintaa. Monille 
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yrityksille tyypillisen tapaan projektikulttuurin 
terävöittämisen tarpeet kohdistuvat läheisesti 
tietohallintoon, mistä uudet tuulet lähtevät le-
viämään kohti liiketoimintaa. 

Kolme vuotta sitten Tradekassa oli isoja muu-
toksia meneillään ja silloin päätettiin panostaa 
merkittävästi projektityöhön ja projektikulttuurin 
terävöittämiseen. Luotuja projektiohjeistuksia 
haluttiin levittää ja näin yhtenäistää Tradeka-
maista projektikulttuuria. Päätettiin toteuttaa 
projektiosaamisen lähtötilannearvio sekä laadit-
tiin tavoitetaso. Valmennukset suunnattiin aluksi 
johdolle, jonka tuloksena tarkistettiin Tradekan 
projektikarttaa (projektisalkku), sekä luokiteltiin 
ja asetettiin uusia projekteja. Tämän jälkeen jat-
kettiin valmennusta projektipäälliköiden kanssa. 
Valmennusten aikana laadittiin johdon asettamista 
projekteista projektisuunnitelmat, joita työstettiin 
ja viimeisteltiin sitten välitöinä. Projektiosaamisen 
ja -kulttuurin arviointi toteutettiin uudelleen n. 
vuoden kuluessa. Suunta oli oikea. 

Muistilista ohjausryhmälle
1. Mitä varten minä olen ohjausryhmässä?
2. Miten tulen edistämään projektia tässä 

roolissa?
3. Olenko sisäistänyt ohjausryhmän roolin: 

Kokouksissa tehdään päätökset – työt 
tehdään kokousten välissä!

4. Olenko varannut projektiin riittävät 
resurssit?

5. Mitkä ovat kolme keskeistä odotusta pro-
jektipäällikön toiminnassa (onnistuneen 
projektin lisäksi 

6. Mitkä ovat ohjausryhmän kolme keskeis-
tä lupausta omasta toiminnasta projekti-
päällikölle

7. Onko ohry kokoukset sovittu seuraavalle 
6 kk:lle? vähintään kerran kuukaudessa

8. Missä muodossa haluamme projektista 
raportoitavan?

9. Olenko varannut aikaa kalenteristani tu-
tustua agendaa ja valmisteltuihin töihin 
ennen kokousta

10. Projektin omistaja (puheenjohtaja) olen-
ko varannut kerran viikossa epävirallisen 
keskustelun projektipäällikön kanssa

11. Oryn jäsen, olenko kertonut projektista ja 
sen vaikutuksista vastuualueellani

12.  Kenellä on vastuulla ohjausryhmässä 
erityisesti viestintä?

Santeri Korpinen

Kirjoittaja toimii Talent Parntners Oy:ssä pro-
jektijohtajana ja valmentajana. Häneltä ilmes-
tyy keväällä 2008 kirja “Tehokas Ohjausryhmä 
Strategian Toteuttajana”.

Seppo Oksanen
Tradeka

Tavoitteena on onnistua 
projekteissa entistä paremmin, 
johtaa ne yhteispelillä maaliin 
ja näin luoda hallitusti 
ja nopeammin kasvavaa 
liiketoimintaa.

Pörssiyhtiömäiset projektitavat - Laatu ja 
varmuus
Muutos on jatkuvaa myös Tradekassa. Pääomasi-
joittaja tuli Tradekan pääomistajaksi ja näin tavoite 
kohti pörssiyhtiömäistä toimintatapaa nytkähti 
liikkeelle. Tämä tarkoitti luonnollisesti kasoittain 
uusia projekteja sekä myös pörssiyhtiömäistä hal-
linto- ja projektinjohtamistapaa. Liiketoiminnan 
kehittämisessä otettiin yhdeksi strategiseksi ta-
voitteeksi parantaa projektijohtamisen osaamista 
sekä varmistaa tuottava projektisalkku.

Ensimmäisenä askeleena toteutettiin uusille 
projektipäälliköille (talouden ja tietohallinnon 
puolella) viisijaksoista champion valmennusohje-
maa). Projektijohtamisen osaamisen kehittämiseksi 
mallinnettiin Tradekan ohjausryhmätyöskentelyn 
malli sekä Tradekan ohjausryhmäläisen profi ili. 
Kesän aikana laadittiin kehitystyönä projektien 
ohjausryhmän käsikirja, jonka tarkoituksena on 
toimia oppaana ja rautalankamallina jokaiselle 
ohjausryhmän jäsenelle. Loppuvuoden aikana 
käsikirjan opit jalkautetaan ohjausryhmäval-
mennusten avulla käytännön työhön. Käsikirjan 
ja valmennusten kautta haetaan tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta Tradekan projektien ohjaus-
ryhmätyöskentelyyn. Kaiken kaikkiaan tavoitteena 
on onnistua projekteissa entistä paremmin, johtaa 
ne yhteispelillä maaliin ja näin luoda hallitusti ja 
nopeammin kasvavaa liiketoimintaa.
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Euroopan johtamistutkijat koolla 
Toukokuussa järjestettiin European Academy 
of Management (EURAM)-yhteisön seitsemäs 
konferenssi Pariisissa. Konferenssi kokoaa satoja 
johtamisen tutkijoita ja kehittäjiä yhteen ajan-
kohtaisimpien tutkimusteemojen äärelle. 

Yksi konferenssin noin neljästäkymmenestä 
aiheesta oli projektit ja ohjelmat, erityisesti niiden 
arvon luomisen strategiat epävarmuuden vallites-
sa. Teemaa käsiteltiin kolmen konferenssipäivän 
aikana yhteensä 30 tieteellisessä artikkelissa ja 
esityksessä, jotka loivat hyvän poikkileikkauksen 
meneillään olevaan, lähinnä eurooppalaiseen 
projektiliiketoimintaa koskevaan tutkimukseen. 
Kansainvälisen, nimettömän kaksoiskatselmoin-
tiprosessin kautta ohjelmasta syntyi kiinnostava, 
eheä ja onnistunut kokonaisuus, jonka äärellä alan 
muutaman kymmenen ammattilaisen yleisö viihtyi 
tiiviisti koko konferenssin ajan. 

Neljä ajankohtaista tutkimussuuntausta 
Konferenssin projekteja ja ohjelmia koskevan 
sisällön perusteella nykyaikaisessa projektiliike-
toiminnan tutkimuksessa ollaan selvästi siirrytty 
yksittäisen projektin hallinnan yksityiskohdista 
kohti projektien laajempaa liiketoiminnallista 
merkitystä. Konferenssin esitysten sisällöissä oli 
havaittavissa neljä toisiinsa liittyvää suuntausta, 
jotka kuvastavat projektiliiketoiminnan tutkimuk-
sen viimeaikaista kehitystä. 

Ensinnäkin tutkimusta tehdään projekteista 
kytkettynä niitä ympäröivään organisaatioon tai 
liiketoimintaympäristöön, eikä täysin irrallisina ja 
itsenäisinä yksikköinä. Monet tutkijat korostivat 
projektin riippuvuuksia toisista projektista, re-
surssien jakamista projektien kesken, useamman 
projektin keskinäistä koordinointia, ympäröivän 
organisaation kontrollia projekteista ja näiden kyt-
kösten hallintaa. Projektit ovat selvästi saamassa 
strategisemman merkityksen yritysten liiketoimin-
nassa ja myös julkishallinnon toiminnassa.  

Toiseksi tutkimus korostaa epävarmuuksien 
muuttuvaa merkitystä tällaisen ympäristöönsä 
kytkeytyneen projektin eri vaiheissa. Jos osa 
tutkimuksesta rajautuu pelkästään projektien ja 
ohjelmien epävarmaan ja epäselvään alkuvaihee-
seen ja sen käytäntöihin, myös projektin toteut-
tamisen aikaiset riskit ja vaihtelut sekä asiakkaan 
kokema arvo projektin ja ohjelman jälkeen ovat 
tärkeitä tutkimusaiheita. Monin paikoin projektin 
alun, toteuttamisen ja tulosten osalta korostuu 
verkostoituminen ja sen luoma monimutkaisuus 
ja epävarmuus.  

Kolmanneksi huomio projektitutkimuksessa on 
paikoin siirtymässä projektin ulkopuolelle ja ym-
pärillä olevan maailman ominaisuuksiin ja rooliin. 

Projektit – keskeinen osa 
nykyaikaista johtamista

Eräissä tutkimuspapereissa huomio oli kokonaan 
projektin institutionaalisessa ympäristössä, sen 
normeissa ja käytännöissä ja näiden vaikutuksessa 
projektin toimintatapoihin. Paikoin pohdittiin sitä, 
millä tavoin ympäröivä organisaatio tukee juuri 
projektimaista toimintaa esimerkiksi projektitoi-
mistojen, ydinprosessien ja liiketoimintamallin 
kautta. Projekteja koskeva tutkimus onkin löytänyt 
antoisaa sisältöä juuri organisaatiotutkimuksen 
suunnalta. 

Neljäs tutkimussuuntaus tuo esille projektilii-
ketoiminnan teoreettisen perustan ja tarkastelee 
projekteja ja niiden hallintaa sangen kriittisestäkin 
näkökulmasta. Muutama tutkimuspaperi toi esiin 
sen, että projektinhallinnan ja projektiliiketoi-
minnan käytännön todellisuus näyttää varsin 
toisenlaiselta kuin alalle kehittyneet standardit 
ja tietoperustat antaisivat ymmärtää. Tutkimus 
hakeekin rohkeasti uusia teoreettisia malleja ja 
ideoita projektinhallinnan ja projektiliiketoimin-
nan selittämiseen etenkin organisaatioteoreetti-
selta, sosiologiselta ja strategisen liikkeenjohdon 
suunnalta. 

Suomalainen tutkimus mukana 
kansainvälisessä kärjessä 
Suomen projektitutkimus oli erinomaisella tavalla 
esillä koko EURAM-konferenssin projektikes-
kustelun ajan, etenkin Teknillisen korkeakoulun 
ja Åbo Akademin tutkimusryhmien sekä heidän 
yhteistyökumppaniensa raportoiman työn kautta. 
Ohjelmajohtamisen, projektiverkostojen ja pro-
jektien epävarmuuden hallinnan tutkimuksillaan 
nämä projektiliiketoiminnan tutkimusryhmät ovat 
ottaneet vahvan sijan kansainvälisessä kärjessä. 

Konferenssissa parhaiksi papereiksi valitut työt, 
mukaan lukien joitakin suomalaisia, nähdään 
ensi vuonna ilmestyvissä International Journal 
of Project Management ja Project Management 
Journal -lehdissä. Projektitutkimuksen laajempi 
kansainvälinen verkosto kohtaa jo sitä ennen 
IRNOP-konferenssissa (International Research 
Network on Organizing by Projects) syyskuussa. 
Ensi keväänä Sloveniassa järjestettävässä kah-
deksannessa EURAM-konferenssissa esiteltäviä 
tutkimuksia ja papereita toteutetaan juuri nyt.

Miia Martinsuo

Teknillinen korkeakoulu
Teollisuustalous

Tutkimusterveisiä EURAM-konferenssista



36 www.pry.fi

Tietotekniikan käyttöönoton tuottavuusvaikutukset ovat pitkään olleet ongelmallinen alue: Posi-
tiivisia tuottavuusvaikutuksia ei ole saatu näkyville. Vasta 2000-luvulla on syntynyt uutta tietoa. 
ETLAn suomalaiseen yritysaineistoon perustuvissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että 
tietotekniikkainvestoinnit aiheuttavat yrityksissä keskimäärin 8-18% tuottavuuskasvun, ja mobi-
liteetti jopa 40% tuottavuuslisäyksen. Avoimeksi kysymykseksi on kuitenkin jäänyt, miten tarkkaan 
ottaen nämä ns. mikrotason tuottavuusvaikutukset syntyvät.

Työprosessien ja palveluiden 
tuottavuuden kehittäminen

Olli Martikainen
ETLA ja Oulun yliopisto

Miten tuottavuus syntyy
ETLAn tietotekniikkainvestointien tuottavuus-
vaikutusten tutkimus (Viitteet 1-2) herätti kysy-
myksen, millaisia ovat ne konkreettiset prosessi-
muutokset, joita tietotekniikka ja mobiiliratkaisut 
aiheuttavat, ja joiden kautta tuottavuushyödyt 
syntyvät. Kysymykseen ei ollut helppoa vastausta. 
Käynnistimme 2003 sekä Oulun yliopistossa että 
ETLAssa aiheeseen liittyvää tutkimusta keräämällä 
prosessimuutoksista tietoa ja kehittämällä me-
netelmiä erilaisten prosessimuutosten hyötyjen 
laskemiseksi. Huomasimme, että hyödyt syntyvät 
yleensä prosessien vuorovaikutuksen kautta. Esi-
merkiksi uusi palvelu muuttaa asiakkaan prosessia 
ja tämän muutoksen hyötyjen täytyy olla asiak-
kaalle suuremmat kuin palvelun kustannukset.

Palveluiden tuottavuus
Palvelut tapahtuvat palvelutuotantoprosessin ja 
käyttäjän prosessin vuorovaikutuksena. Palve-
luiden tuottavuusvaikutukset syntyvät palvelu-
prosessin aiheuttamista muutoksista käyttäjien 
prosesseissa. Palvelujen tuottavuusvaikutuksia on 
kahdenlaisia: Suorat vaikutukset asiakasprosessei-
hin ja välilliset ulkoisvaikutukset asiakastoimialaan 
tai yhteiskuntaan (Kuva 1).

Tuottavuusmuutosten tutkimus
Jotta prosessimuutoksia opittaisiin ymmärtämään, 
niistä tyytyy tietenkin kerätä tietoa ja analysoida 
syntyviä hyötyjä. Lisäksi on kehitettävä tuot-
tavuusmittareita ja laskentamenetelmiä. Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
Kajaanin yksikköön perustettiin tätä tutkimusta 
varten CreaProc-laboratorio, jonka vastuuhen-

kilönä on professori Ari Heiskanen. Opetuksessa 
tutkimusalue huomioitiin kehittämällä aiheeseen 
kurssi ”Verkottuneet liiketoimintasovelluket mo-
biiliverkoissa”, jossa käydään läpi mobiiliratkaisu-
jen tuottavuusvaikutuksia.

Tuottavuuslaskenta
Samoin kuin yritysten tuotantoa kuvataan ta-
loustieteessä yrityksen tuotantofunktion avulla, 
voidaan prosessijärjestelmän toimintaa kuvata sen 
tuotantofunktion kautta. Tämän tuotantofunktion 
laskemiseksi kehitimme ns. 3VPM-menetelmän, 
jossa lasketaan sekä prosessien suorituskyky niiden 
vuorovaikutuksessa että aktiviteettien kustan-
nukset. Menetelmä on kolmiportainen (Viite 4): 
Ensin prosessit kuvataan prosessikaavioiden avulla. 
Sitten lasketaan mitatun tai haastatellun datan 
pohjalta prosessien suorituskyky (tapahtumain-
tensiteetit, viiveet ja resurssien kuormitukset). 
Lopuksi saaduilla kuormitusarvoilla lasketaan 
aktiviteettien kustannukset, jolloin saadaan koko 
systeemin tuotantofunktio.

Esimerkki terveydenhuollosta
Olemme käyttäneet opetuksessa kouluesimerkkinä 
seuraavaa Hollannista (Viite 3) peräisin olevaa 
”Mielenterveystoimiston sisäänotto” prosessia 
(Kuva 2). Esimerkissä on asiakkaan ja mielenter-
veystoimiston prosessit. Asiakas tulee toimistoon 
hakemaan mielenterveys-palvelua, ja toimistossa 
hänestä tehdään asiakaskortti (T1), sovitaan kes-
kiviikkoisessa tiimikokouksessa, kuka lääkäri ja 
psykologi hänet tutkii (T2), tehdään tutkimukset 
(T3) ja päätetään jatkotoimenpitestä seuraavassa 
tiimikokouksessa (T4). Asiakas saa palvelua tehtä-
vissä T1 ja T3, muun ajan hän odottaa.

Laskenta osoitti, että prosessin pullonkauloina 
ovat keskiviikkoinen tiimikokous ja psykologien 
puute. Prosessia muutettiin siten, että ensim-
mäisen tiimikokouksen sijaan tiiminvetäjä tekee 
päätökset tutkivista henkilöistä. Lisäksi psyko-
logien määrää lisättiin. Systeemin U-muotoinen 
kokonaiskustannuskäyrä alkutilanteessa (Kuva 
3) muuttui näiden toimenpiteiden vaikutuksesta 
selvästi (Kuva 4).

Systeemin kokonaiskustannuskäyrä on sen 
tuotantofunktio ja systeemin optimialue on 
tuotantofunktion U-käyrän pohjalla. Kuvista 3 
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Kuva 1. Palvelun suorat ja välilliset vaikutukset
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ja 4 huomataan, että muutoksen vaikutuksesta 
optimialueella kokonaiskustannukset laskivat yli 
30%. Lisäksi systeemin läpäisy kaksinkertaistui ja 
odotusajat vähenivät 35%.

Alueelle tarvitaan tutkimusta
Kehitetyt menetelmät mahdollistavat konkreettis-
ten prosessimuutosten analysoinnin. Seuraavaksi 
on kerättävä toimiala- ja prosessityyppikohtaista 
dataa parhaista prosessi-muutoksista. Oulun 
yliopiston Kajaanin yksikkö on käynnistämässä 
alueelle uutta tutkimushanketta. Samoin ETLA 
käynnistää prosessimuutoksiin ja globalisaatioon 
liittyvää tutkimusta. Aiheista kiinnostuneet yri-
tykset ovat hankkeisiin tervetulleita.

Kuva 4. Palvelun tilanne muutosten jälkeenKuva 3. Alkuperäinen palvelun tilanne

Kuva 2. Palvelu- ja asiakasprosessin vuorovaikutus
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Siemens on nostanut projektijohtamisen globaalisti yhdeksi tulevaisuuden ydinosaamisista. Suo-
messa ja Baltian maissa tytäryhtiöineen toimiva Siemens Osakeyhtiö on räätälöinyt globaalista 
kehittämisohjelmasta oman, paikallisiin oloihin sovelletun mallin.

PM@SIEMENS –
Suomalainen sovellus globaalista projektimallista

on innovatiivisten teknolo-
gioiden ja asiantuntijapal-

veluiden toimittaja, joka tarjoaa osa- ja kokonais-
ratkaisuja energian, teollisuuden, talotekniikan, 
IT-palveluiden, liikenteen ja terveydenhuollon 
aloilla. Siemensin globaali liikevaihto on 87,3 
miljardia euroa ja henkilöstön määrä 475.000. 
160-vuotias Siemens toimii 190 maassa.

Yhtiön liiketoiminnan perustan muodostavat 
innovatiiviset, alansa johtavat tuotteet, joita ovat 
niin moottorit, suurnopeusjunat, voimalaitokset 
kuin terveydenhuollon kuvantamislaitteetkin. 
Siemens on yksi maailman innovatiivisimmista 
yhtiöistä patenttien määrällä mitattuna. Yhtiö 
investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen lähes 
kuusi miljardia euroa vuodessa.

Tuotteiden lisäksi Siemensin liiketoimintaan 
kuuluvat olennaisesti järjestelmät ja ratkaisut. 
2000-luvulla yhtiö on ryhtynyt yhä enemmän 
hyödyntämään myös monialaisuuttaan tarjo-
amalla eri toimialojen osaamista yhdistäviä ko-
konaisratkaisuja. 

Projektien merkitys Siemensin liiketoiminnassa 
on kasvussa. Vuonna 2003 yhtiön johto käynnisti 
globaalin projektiosaamisen kehittämisohjelman, 
jonka nimi on PM@Siemens. Tavoitteeksi asetet-
tiin erinomaiset asiakastoimitukset ja projektitoi-
minnan kokonaisuuden hallinta. 

PM@Siemens on projektitoiminnan kehittämi-
sen globaali kehys, joka koostuu 12 modulista eli 
kehittämisalueesta ja edelleen näihin sisältyvistä 
53 suosituksesta. Ohjelman toteuttamismalli on 
alusta asti ollut tutkimustietoon perustuva näke-
mys asioista, joista maailmanluokan projektiosaa-
minen koostuu. 

Modulien ja suositusten käytännön toteut-
taminen on annettu maayhtiöiden tehtäväksi. 
Suomessa PM@Siemensiä on pantu täytäntöön 
hartiavoimin syksystä 2005 lähtien. Tämä on 
vaatinut paitsi johdon aukotonta tukea, myös 
merkittävän panostuksen käytännön jalkatyöhön. 
Jokaisen 12 modulin alueellisesta toimeenpanosta 
vastaa nimetty henkilö.

Maayhtiön toimialoilla on omat projektitoi-
mintavastaavansa. Tyypillisesti nämä henkilöt 

ovat senioriprojektipäälliköitä, jotka vastaavat 
myös toimialansa projektisalkusta. Toimialojen 
projektivastuuhenkilöiden tehtävänä on huoleh-
tia sovittujen asioiden toteutumisesta arkipäivän 
projektinjohtamisessa.

Suomalaistettuun malliin
Suomen ja Baltian maayhtiöissä työskentelee noin 
1400 henkilöä. Tästä määrästä projektipäälliköinä 
toimii joko päätoimisesti tai muun toimen ohella 
satakunta henkilöä, jonka lisäksi projekteihin on 
nimetty mm. projektiassistentteja ja taloushallin-
nosta vastaavia projektikontrollereita.

Maayhtiön lähes 400 miljoonan euron liike-
vaihdosta noin 60 prosenttia on projektiliike-
toimintaa. Käynnissä olevia projekteja on yhtiön 
projektisalkussa noin 400. Siemens Osakeyhtiö to-
teuttaa projekteja energiantuotannon ja -jakelun, 
liikenteen, teollisuusautomaation, IT-palveluiden, 
talotekniikan ja terveydenhuollon alalla. 

Kansainvälistä projektinjohtomallia on muokat-
tu voimakkaasti paikallisiin tarpeisiin. Paikallisessa 
mukautuksessa lähdettiin uudelleenarvioimaan 
projektitoiminnan perusteita, kuten projektin 
määrittelyä. 

Globaalilla tasolla Siemens toteuttaa myynti-
hinnaltaan jopa satojen miljoonien euron arvoisia 
projekteja, esimerkiksi suuriin lentokenttä-, juna-
yhteys- tai voimalahankkeisiin. Suomen ja Baltian 
oloissa taas merkittävinä projekteina voidaan pitää 
jo 2-10 miljoonaan euron suuruisia projekteja, joita 
toteutetaan Advanced-mallin mukaisesti. Tästä 
kokoluokasta kertyy valtaosa projektitoiminnan 
kokonaisvolyymista. Lukumääräisesti valtaosa 
projekteista on kymmenien tai korkeintaan satojen 
tuhansien eurojen kokonaisuuksia, jotka toteu-
tetaan Basic-mallin mukaisesti. Lähtökohtaisesti 
projektijohtamisen työmenetelmiä sovelletaan 
myyntihinnaltaan kaikkiin yli 25 tuhannen euron 
suuruisiin toimituskokonaisuuksiin. 

Paikallisen toteutusmallin keskeisimipiä paino-
pistealueita ovat mm. henkilöstön kehittäminen, 
sopimusten hallinta projekteissa sekä projekti-
toiminnan prosessit, niihin liittyvät toimenpiteet 
sekä dokumentointi. Kehityshankkeen tavoitteiksi 

Pekka Kuronen 
Siemens Oy

Aaro Ollikainen
Perfecto Oy
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asetettiin laadun parantaminen PM@Siemens-
suositusten alueellisen toteuttamisen avulla, 
sekä projektien taloudellisen ennustettavuuden 
ja kilpailukyvyn parantaminen.

Virstanpylväsrakenteesta toimialojen 
yhteinen kieli
Projektitoiminnan yhteinen kieli on elinehto 
projekteissa, jotka toteutetaan kansainvälisille 
asiakkaille tai joissa toteutukseen liittyy Siemensin 
useita kansainvälisiä organisaatioita.

Projekteihin pätee kuusiportainen kategori-
sointi, joka asettaa johtamis-, dokumentointi- ja 
hyväksyntävaatimukset. Projektin kategoria 
määräytyy urakkasumman lisäksi myös esimerkiksi 
riskien, teknologisen haastavuuden, sopimukselli-
sen rakenteen ja juridisten vastuiden perusteella. 
Ollakseen kustannustehokasta ja riittävän ketterää 
projektijohtamisen on mukauduttava projektin 
kategorian ja sen vaatimusten mukaisesti.

PM@Siemensin eräänlaisen pihvin muodostaa 
yhteinen projektiprosessi vaiheistuksineen ja virs-
tanpylväsrakenteineen. Suurimmat ahaa-elämyk-
set ja haasteet ovat liittyneet projektin vaiheis-
tukseen sekä sen tuomien vähimmäisvaatimusten 
toteuttamiseen. Toimialoilla oli omat vakiintuneet 
tapansa kuvata ja toteuttaa projekteja eikä uuden 

tavan tuominen sen tilalle tai rinnalle ole kaikissa 
kohdin sujunut täysin kitkatta. Uusien toiminta-
mallien sisäänajaminen on pitkä muutosprosessi, 
jonka onnistunut läpivieminen edellyttää myös 
yrityskulttuurin ja ajattelutavan muutosta. Tämä 
puolestaan edellyttää onnistunutta, monipuolista 
ja tehokasta viestintää.

Erityisen tärkeäksi on osoittautunut projekti-
toiminnan yhteinen kieli ja joustava tiedon vaihto 
projektimyynnin ja projektitoteutuksen välillä. 
Vaiheistusmallissa projekti alkaa ensimmäisistä 
asiakaskontakteista ja -toimenpiteistä ja se pitää 
sisällään myyntivaiheet, projektin aloituksen, 
suunnittelun ja toteutuksen, sekä lopuksi projek-
titakuuvaiheen ja jälkimarkkinointitoimenpiteet. 
Projektin liittyvien tietojen siirron varmistamiseksi 
eri osapuolten välille PM@Siemens tuo mukaan 
systemaattisen siirtomenettelyn dokumenttimal-
leineen.

Yhteiset työvälineet varmistavat 
systemaattisuuden
Prosessimallinnukseen perustuvat vaiheet ja virs-
tanpylväät toimivat projektipäällikön työkaluina 
projektin etenemisen seurannassa. Tämän lisäksi 
käyttöön ollaan ottamassa erityisiä laatuveräjiä 
(quality gate), joissa haastavimpien projektien 

Kuva 1. PM@Siemens-modulit
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Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja ja 
osaava henkilöstön kehittämisen kumppani.
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vaiheiden valmius voidaan todentaa erillisellä 
työkalulla – tyypillisesti ennen merkittävimpiä 
asiakashyväksyntöjä.

Yhdenmukaiset roolit ja vastuut kuuluvat 
projektijohtamisen peruselementteihin – myös 
PM@Siemensissä. Tietyt vastuualueet on tun-
nistettava ja vastuuhenkilöt nimettävä kaikissa 
projekteissa. 

Systemaattinen projektinjohto edellyttää myös 
systemaattista dokumentointia. PM@Siemens tar-
joaa projektipäälliköille ja myyjille valmiin doku-
menttikirjaston, joka kattaa projektisuunnittelun 
ja -ohjauksen vaatimien asiakirjojen lisäksi myös 
tärkeimmät kaupalliset dokumentit.

Sopimustenhallinnan alueella on luotu yhtei-
set vähimmäisvaatimukset projektisopimuksiin. 
Asiakas- ja alihankintasopimusten kehittämisessä 
korostuu riskienhallinta ja muutostilanteisiin 
varautuminen sekä tarjous- ja sopimusvaiheen 
sisäisen hyväksyntämenettelyn optimoiminen. 
Lisäksi projektihenkilöstölle järjestetään jatkuvaa 
sopimushallinnan koulutusta.

Projektihallinnalle on olemassa kattavat it-työ-
kalut. Myynnin ja ylemmän johdon näkökulmasta 
keskeisiä ovat CRM-järjestelmä sekä SAP R3 -
alustaan perustuva toiminnanohjausjärjestelmä, 
jolla myös projektien taloutta hallitaan. Projek-
tipäällikön tärkeimpiä työkaluja ovat projek-
tisalkkusovelluksena palveleva MS Project Server 
sekä erityisesti Siemensin tarpeisiin räätälöity 
prosessin- ja dokumentinhallintasovellus PDMT. 
Yleisen projektitiedon jakelussa tärkeä kanava on 
PM@Siemens -intra portaali.

Kattava valmennusohjelma
Projektien onnistuminen on kiinni erityisesti 
ihmisistä. PM@Siemensiä on tehty tutuksi koko 
maayhtiön henkilöstölle lyhyiden tietoiskujen 
kautta. 

Projektihenkilöstön pätevyysvaatimuksissa nou-
datetaan IPMA:sta tuttua neliportaista asteikkoa. 
D-tasolle asettuvien projektiosaajien – tyypillisesti 
projektiryhmän jäsenet, projektiassistentit, pienten 
projektien päälliköt – edellytetään osallistuvan 
kaksipäiväiseen projektivalmennukseen.

 Kuva 2. Projektiosaamisen kehitysmalli.

Related Professional
Experience

Initial Career
Development in areas of
related experience

Project Associate
Competence to manage
projects at category D
Entry Requirements:
Min. 2 years experience in
managing small teams in
relevant areas e.g.
Engineering, Sales,
Commissioning

Project Manager

Competent to manage
projects at category C
Entry Requirements:
Min. 2 years experience
as an Associate Project
Manager
Minimum Project Profile:
1 Project Category C
1 Project in a lead role

Senior Project Manager

Competent to manage
projects at category B
Entry Requirements:
Minimum of 3 years of
experience as a Project
Manager
Minimum Project Profile:
1 Project Category B
3 Projects any Category

Project Director

Competent to manage
projects at highest
category A
Entry Requirements:
Minimum of 3 years
experience as a Senior
Project Manager
Minimum Project Profile:
1 Project Category A

Certificated

Certificated

Certificated
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Tehoa projektinhallintaan!

PROJEKTISALKUN HALLINTA 
Kehitystoiminnan strateginen johtaminen
Projektisalkulla tarkoitetaan organisaation, organisaatioyksikön tai tietyn-
tyyppisten projektien muodostamaa kokonaisuutta. Organisaatio voi kir-
jan tarjoamien menetelmien ja ideoiden avulla kehittää itselleen sopivat 
toimintatavat ja työkalut projektitoiminnan strategianmukaiseen suuntaa-
miseen, projekti-ideoiden ja projektien arviointiin ja valintaan sekä niiden 
muodostaman kokonaisuuden hallintaan. Kirjan aihealueita mm. 

• projektien valinta strategisten tavoitteiden perusteella                  
• projektisalkun katselmointi ja strateginen johtaminen                     
• projektiorganisaation johtaminen                                          
• salkunhallinnan käyttöönottoprojektin läpivienti.

Kirja on suunnattu ennen kaikkea strategisen liikkeenjohdon, liiketoi-
minnan kehittämisen, tuotekehityksen ja muun projektitoiminnan parissa 
työskenteleville henkilöille.                            
���Yritysjulkaisut ���218 sivua ���65 € ���ISBN 951-37-4689-5

TILAUKSET
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 
Puhelin 020 450 05
www.edita.fi/netmarket

Edita-kirjakauppa:
Antinkatu 1, 00100 Helsinki
puhelin 020 450 2566 

C-tason projektipäällikkövalmennus koostuu 
viidestä modulista. PM@Siemens-toimintatapojen 
lisäksi valmennus kattaa mm. it-työkaluosion, pro-
jektijohtamisen asiakassuhdeajattelua sekä projek-
titiimin ja projektiryhmän johtamisen edellyttämiä 
valmiuksia. Valmennus päättyy Projektiyhdistyksen 
välittämään C-tason projektipäällikkösertifi ointiin. 
B- ja A-tason valmennukset järjestetään Siemensin 
omalla Learning Campuksella Saksassa.

Siemens Osakeyhtiössä työskentelee yli 60 IPMA 
C-sertifi oitua projektipäällikköä. Yleisesti tunnus-
tettu ulkoinen sertifi ointi on edellytys yrityksen 
sisäiselle sertifi oinille, joka niveltyy tiiviisti kehi-
tyskeskusteluihin ja muuhun lähijohtamiseen. 

Projektijohtamisesta kaikkien yhteinen asia
PM@Siemens toimintamallia on ajettu käytet-
töön Suomessa ja Baltian maissa parisen vuotta. 
Toimialat arvioivat PM@Siemens-toimintamallien 
käyttöönottoa kvartaaleittain asteikolla 0 – 100 %. 
Syyskuussa 2007 päättyneen tilivuoden aikana tuo 
luku nousi jo noin 80 prosenttiin. Suurin osa suun-
nitelluista asioista on käytännössä toteutettu.

Kuluneena aikana projektien taloudellinen tulos 
on parantunut merkittävästi ja niiden ennustetta-
vuus lisääntynyt. Seuraavaksi toiminnan painopis-
tetta siirretään yhä enemmän yrityksen sisäiseen 
viestintään ja sovittujen asioiden toteuttamiseen 
sekä projektikohtaisen asiakastyytyväisyyden 
seurantaan. 

Usein hengästyttävänkin tiiviiseen projektien 
tilanteen seurantaan ja vastuuseen on sisältynyt 
merkittävä osaamisen kehittyminen – projekti-
päällikkö ei vastaa ainoastaan toimitettavan lait-
teiston tai järjestelmän teknisestä toimivuudesta 
ja projektihenkilöstön työnjohtamisesta, vaan 
tämän ohella myös prosessien seuraamisesta, riit-
tävästä dokumentoinnista, sopimustenhallinasta ja 
asiakastyytyväisyydestä sekä omalle projektilleen 
asetettujen taloudellisten ja muiden tavoittei-
den saavuttamisesta projektin toimitusjohtajan 
otteella.

Tärkeintä kuitenkin on, että projektijohtaminen 
on pysyvästi kaikkien osapuolten agendalla – niin 
projektipäälliköiden, myynnin kuin ylimmän joh-
don. Projektipäällikkyys on arvostettu ammatti, 
joka vaatii omanlaista ammattipätevyyttä.

Monialaorganisaatiossa yhteinen projektijohta-
misen malli ja toimintatapa toimii rivejä yhdistä-
vänä ja yhteishenkeä luovana seikkana.

Pekka Kuronen on PM@Siemens –mallin 
toimeenpanosta ja toteuttamisesta vastaava 
kehityspäällikkö Siemens Osakeyhtiössä.

Aaro Ollikainen työskentelee partnerina ja 
konsulttina Perfecto Oy:ssä, hän on toiminut 
PM@Siemensin valmennus- ja viestintäkump-
panina.

Projektien 
taloudellinen 
tulos on 
parantunut 
merkittävästi 
ja niiden 
ennustettavuus 
lisääntynyt
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Keskusrikospoliisi on asiantuntijaorganisaatio
Tämän vuoden alussa Projektiyhdistys sai uudeksi jäsenekseen Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion. KRP on 
rivikansalaiselle tuttu erityisesti silloin, kun jotain vakavaa on tapahtunut ja uutiskynnys ylittynyt. Jotta yhdistyksen 
uusi jäsen tulisi jäsenkunnalle laajemmin tutuksi ”asiapohjalta”, kävimme haastattelemassa KRP:n rikosteknisen labo-
ratorion tutkimusjohtajaa Tapani Reinikaista. Hän kertoi KRP:n tehtävän olevan kahtaalla: vakavan kansainvälisen ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja valtakunnallisena asiantuntijaorganisaationa toimiminen. Keskusrikospoliisin 
palveluksessa on tällä hetkellä noin 700 henkilöä, joista 125 työskentelee laboratoriossa. Muita asiantuntijayksiköitä 
ovat tekninen asiantuntijapalvelu, joka liittyy mm. telekuunteluasioihin ja tietotekniikkarikoksiin, rikostietopalvelu, joka 
liittyy kansainväliseen oikeus- ja virka-apupyyntöjen välittämiseen, rahanpesuyksikkö, joka nimensä mukaisesti käsittelee 
rahanpesuun liittyviä kysymyksiä.

akateemisen tutkimuksen ominaisuuksia, vaan 
se on hyvin käytännönläheistä selvitystä, myös 
kansainvälistä yhteistyötä.

Projektitoiminta on osoittautunut 
erinomaiseksi keinoksi hallita kehitystyön 
kokonaisuutta
KRP:n tärkein tehtävä on hoitaa tehokkaasti, no-
peasti ja luotettavasti sille tulevat tutkimukselliset 
toimeksiannot. Tämän painavan tosiasian kanssa 
sopi aikaisemmin huonosti kehitystyön resurssitar-
peet. Oli tavattoman vaikeata saada kehitystyöhön 
tapaus tapaukselta edes kohtuullisia resursseja, 
koska jokaisella henkilöllä oli luonnollisesti kädet 
täynnä toimeksiantojen kiireellisiä tehtäviä.

Ratkaisuksi tuli kehitystyön projektointi. Kehit-
tämistehtävistä muodostettiin jokaisesta projekti, 
jolle määriteltiin resurssit, aikataulu ja tavoitteet, 
jolloin kaikilla osapuolilla oli tieto siitä, mitä on 
tekeillä. Projektit muodostivat kokonaisuuden, 
kehitystyön ohjelman, jolle esimerkiksi vuosisuun-
nitelmissa oli annettavissa selkeät resurssit ja muut 
kehykset. Kehitystyö rikosteknisessä laboratoriossa 
on prosessi, jonka puitteissa projekteina tulevat 
uudet menetelmät ja välineet tutkimuksen käyt-
töön. Kehitystyö on jatkuvaa ja välttämätöntä, 
jotta KRP voi sille annetun tehtävän luotettavasti 
hoitaa.

Tutkimustoiminnan vakuutena laboratoriolla on 
hyväksytty laatujärjestelmä, joka osaltaan asettaa 
vaatimukset kehittämistoiminnalle. Mikään uusi 
menetelmä ei voi tulla laboratorion käyttöön 
ennen kuin on varmistuttu siitä, että se kestää 
myös laatujärjestelmän tarkastelun.

Projektiyhdistys antaa näköaloja
Reinikainen näkee jäsenyydessä monia työtään 
auttavia puolia. Toimimalla aktiivisesti PRY:ssä 
pääsee osalliseksi siitä voimakkaasta kehittä-
mistyöstä, jota yhdistyksessä koko ajan tehdään. 
Tärkeätä on myös se, että voi verrata omaa 
työtään siihen mitä tilaisuuksissa kuulee. Saa 
uusia kontakteja, pääsee mukaan monenlaiseen 
projektitoiminnan kehittämiseen. Osallistumalla 
saa uusia näkemyksiä, voi myös osaltaan antaa 
lisäpanosta kertomalla omista ajatuksistaan ja 
kokemuksistaan.

Haastattelun pohjalta
Juhani Keppo

Laboratorio on 
keskeinen palveluyksikkö
KRP:n laboratorio lienee eräs 
monipuolisimmista labora-
torioista. Sen tehtävänä on 
tutkia toimeksiannosta ri-
kospaikoilta kerättyä mate-
riaalia. Rikospaikoilla tehty 
tekninen tutkinta ja rikos-
paikkanäytteiden keräämi-
nen ja esikäsittely kuuluvat 
paikallisille poliisivoimille 
sekä poliisin erikoistuneille 
teknisille yksiköille. Poliisi 
tekee rikostekniselle labo-
ratoriolle toimeksiannon, 
jonka perusteella saaduista 
näytteistä tehdään analyy-
sit ja annetaan lausunnot. 
Lausunnot liitetään esitut-
kintamateriaaliin.

Laboratorion tärkeä teh-
tävä on ylläpitää tutkintaa 
tukevia rekistereitä. Sellaisia 
ovat sormenjälkirekisteri ja 

DNA-rekisteri.
Laboratorion tehtäviin kuuluu noin 20 erilaista 

tutkimusaluetta, mikä tekee kokonaisuudesta 
erittäin vaativan ja monipuolista osaamista edel-
lyttävän. Toiminta on organisoitu osastoiksi, joilla 
jokaisella on oma erityisalueensa. Tällaisia alueita 
ovat mm. DNA- tutkimukset, kemialliset tutkimuk-
set, hiukkastutkimukset, sormenjälkitutkimukset 
ja erilaiset tekniset tutkimukset, joita ovat esim. 
asetutkimukset tai erilaiset jälkitutkimukset. Jopa 
maailmanlaajuisesti on varsin poikkeuksellista, että 
kaikki tämä tutkimus ja osaaminen on keskitetty 
yhteen laboratorioon. KRP:ssa koetaan tämä erit-
täin hyödylliseksi, koska tutkimusalueiden väliselle 
yhteistyölle on näin suotuisat edellytykset.

Kehitysprosessi pitää tutkimusmenetelmät 
ajan tasalla ja luotettavina
Tapani Reinikainen vastaa rikosteknisen laborato-
rion tutkimustoiminnasta ja sen kehittämisestä. 
Käytännössä se merkitsee varsin paljon uusien 
menetelmien ja välineiden hakemista, selvittämistä 
ja käyttöönottoa niin, että tutkimukset ovat aina 
mahdollisimman tehokkaita ja tulokset luotetta-
via. Kehitystyössä ei kovin paljon ole perinteisen 

Uuden yhteisöjäsenen esittely
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TKK – Aikuiskoulutuksen
laatuyliopisto 2007–2009

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Koulutuskeskus Dipoli

TKK Dipolin MPM-koulutusohjelma tarjoaa kattavan kokonaisuuden projektinhallinnasta. Koulutusohjelma tarjoaa
projektiammattilaisille viimeisintä tutkimustietoa, käytännön toimintamalleja ja työvälineitä tehokkaaseen projektinhallintaan.
Se lisää valmiuksia soveltaa projektinhallinnan hyviä käytäntöjä omassa työssä.
Koulutus koostuu kuudesta projektin tyypillisen elinkaaren mukaan etenevästä lähiopetusjaksosta, kirjallisuuteen tutustumisesta
sekä henkilökohtaisista harjoitustöistä. Koulutus on suunniteltu henkilöille, joilla on jo kokemusta projektien hallinnasta.

Master of Project Management 2008 22.1.–4.6.2008

Lähiopetusjaksot / Study Modules 2008
1. jakso 22.–23.1.2008
Projektin markkinointi ja tietoalueet / Project Marketing and
Knowledge Areas

2. jakso 12.–14.2.2008
Projektin suunnittelu ja hallinta / Project Planning and Management
3. jakso 11.–12.3.2008
Projektin toteutuksen ohjaus / Project Control
4. jakso 15.–16.4.2008
Projektin organisointi ja johtajuus / Organizing and leading a project
5. jakso 13.–14.5.2008
Projektin riskit ja tuotehallinta / Project Risks and Product Management
6. jakso 3.–4.6.2008  
Menestyksekäs projektiliiketoiminta / Successful project business

Lisätiedot
Minna Tikkanen
minna.tikkanen@dipoli.tkk.fi,
www.dipoli.tkk.fi/tuotantotalous

Hinta
MPM 2008 -koulutusohjelman hinta on
6600 e (veroton koulutuspalvelu), sisältäen
lähijaksojen opetuksen, luento- ja harjoitus-
materiaalit, kirjallisuuspaketin, harjoitus-
töiden ohjauksen, e-ympäristön, lähiopetus-
päivien lounas- ja kahvitarjoilut. Internaatti-
jakson majoitus- ja täysihoitokulut eivät
sisälly koulutuksen hintaan.

A huge part of your company’s success is YOUR success as a project 
manager.  Go ahead.  Propel your career and help your company reap 
rewards.  Enroll in the Advanced Project Management Certification:  
Kerzner Approach® to Best Practices (APMC®).

The APMC® curriculum is designed to help you learn how to control 
complex project management issues – from managing risks and quality to 
managing scope and budgets.

Program Details
• Take from 3 to 12 months to complete the 70-hour online program.
• 3 required courses + a choice of 3 elective courses
• A program you can design to meet your professional goals and 

interests
• Earn up to 70 Professional Development Units (PDUs) when you attain 

your APMC®

• Convenient and flexible live eLearning environment
• Archived version is available anytime - day or night, even on a weekend.

Pricing
¤3450 p/person

Do You Qualify?
The APMC®  is designed for those professionals who have shown 
dedication to project management over the years. 

To get more details, register or to find out if you qualify, please contact 
IIL Finland at +358 9 6969 3636 or email iil.finland@iil.com

®

APMC

“PMI®”, “PMP®”, and “PMBOK®” are registered trademarks of the Project Management Institute, Inc. registered in the United States and other nations. 
The Kerzner Approach® and APMC® are registered trademarks of International Institute for Learning, Inc. (IIL).

ADVANCED 
PROJECT MANAGEMENT 
CERTIFICATION:
THE KERZNER APPROACH® TO BEST PRACTICES (APMC®)

YOUR POTENTIAL.  YOUR COMPANY’S BOTTOM-LINE. WE CONNECT THE TWO.

Finland
www.iil.com/apmc  |  www.iil.com/finland
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Projektipäivät 2007

Coaching is “in”. It seems like a temporary fashion. Similar to project management. Everybo-
dy is running a project, everybody is a project manager and - everybody is a coach. Due to the 
different types of coaching and coaches and due to the lack of standard education it is inse-
cure whether coaching is really a helpful service or just an expensive humbug. But – similar 
to project management - it can be very useful! And it is – like project management – more 
than a “fashion” and has become more and more important for the success of many of us. 
So let me give you further insight on coaching: What is coaching? Why is it helpful for projects? 
And what kind of services does a coach offer?

Coaching -

Brigitte Schaden
Vice President IPMA
Chairman of pma 
(the Austrian project 
management association) 
BSConsulting

Coaching has a lot to do with communica-
tion. And communication is one of the key 
success factors in project management. 

Surveys show: 80 % of the projects which had 
failed because of too less or simply wrong com-
munication!

In general: Is it possible to have objective 
perceptions, to make objective assumptions and 
evaluations on which we can base our reactions? 
Of course not – and that is exactly the main prob-
lem of our communication and of the decisions 
we make!

Coaches are aware of this fact. They know that 
all our perceptions, assumptions and evaluations 
are subjective, they are based on our own condi-
tioning, our own culture and our own experiences. 
And, above that, our perceptions, assumptions and 
evaluations tell people more about ourselves than 
about the others. We are only able to notice speci-
fi c things, based on our specifi c personal map. It is 
similar to wearing specifi c glasses through which 
we see only a specifi c sector of reality. Therefore 
do not always trust only in your own perceptions, 
assumptions and evaluations! This is easily writ-
ten, of course, but hard to realise in everyday life. 
Coaching is a helpful instrument to broaden one’s 
view and to think out of the box.

So, what is the job of a serious coach? She/He
- is helping people to do their job
- develops the competences of the coachees 

(people who are coached)
- designs and controls processes 
- is neutral or, even better, all-sided, doesn’t 

show her/his own opinion
- is self refl ecting
- generally does not need to have specifi c, 

detailed knowledge about the content
- has know-how in verbal and non-verbal 

communication, has experience with coa-
ching tools and understanding for cohe-
rences 

And how is she/he doing this job? Mainly by
- perceiving 
- making assumptions
- planning interventions
- implementing interventions
A further important point to mention: Profes-

sional coaches are not part of the project orga-

nisation; therefore they do not have a confl ict of 
interest and can really be all-sided. So their work 
and services help

- to reach the project goals in a more effi -
cient and effective way

- to give the team members a feeling of 
being appreciated

- to involve silent people 
- to stop endless monologues
- to fi nd alternative options for actions and 

viable ways 
Researches show that coaching is a lever for 

effi ciency in projects. But projects are even more 
successful if, besides the support by a professio-
nal coach, also the project manager has some 
coaching skills. 

Before coaching

humbug or helpful?

You are looking for the next village. There is a 
large meadow, you have the feeling you could go 
anywhere, you don´t see any used way to a possible 
next village. So, where to go? In which direction? 
Each way will be a risk....

After coaching

You fi nd a way. You didn´t see it before. But it looks 
like that people must have used it regularly. The 
risk to go there seems not to be so high....

More details and examples how helpful coa-
ching can be for project and project managers 
can be found at Projektipäivät 2007.
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Over the past two years, there have been three signifi cant advances in project management:
1. There are now three distinct types of Project Management - the Project Categorisation Framework (Pcat) provides a strategic 

process that categorises projects, defi nes the competencies required, the appropriate methodology, the tools and the contract.
2. Project Management has become a profession
3. Systems Thinking has become an essential aspect of project management

The Integration of Project Management
and Systems Thinking

Project Management has become a 
Profession
Professionalising project management 
has required: a research based body of 
knowledge to be developed; a formal met-
hodology for certifi cation to be developed; 
and for project managers to undertake 
continuous professional development. One 
of the big issues is how much specialist 
project management training is required 
– the answer varies with the category 
of project that the project manager will 
be responsible for. Complicated project 
managers not only require significant 
experiential learning, but also substantial 
specialist project management education 
(between 1,500 and 2,000 hours). 

From now on, Project Managers can de-
velop their careers, starting with traditional 
projects, moving to complicated, and at the 
highest level managing complex projects. 
This career pathway requires that the exis-
ting “accidental” project manager be rep-
laced with professional project managers 
who have clearly defi ned competencies, 
underpinning knowledge, and attributes.

Systems Thinking
Projects are often systems themselves and 
exist and operate as part of larger sys-
tems. It is essential that project managers 
understand how systems operate and at 
the highest level, how system of systems 
operate. (The US Government Audit Offi ce 
(GAO) in its best practice guide, challenges 

PCat categorises projects into one of 
three distinct types: traditional projects; 
complicated projects; and complex 
projects. PCat reduces project risk and is 
a central tool in strategic and enterprise 
project management.

Traditional projects have scope and 
implementation certainty. Because of their 
scope and implementation certainty, tradi-
tional projects are able to be decomposed 
using a work breakdown structure, have 
risks quantitatively assessed, resources 
planned and levelled, and detailed schedu-
ling completed prior to implementation. 
Within PCat, traditional projects are cate-
gorized into one of three sub categories: 
large traditional, medium traditional, and 
minor traditional.

Complicated projects are traditional 
projects which are made complicated by:
- having a large number of components, 

or
- being geographically distributed, or
- implementation strategies requiring 

precise integration at the module level
Complex projects:

- are usually adaptive system of systems; 
- have high uncertainty in scope defi niti-

on; 
- have ongoing environmental and inter-

nal turbulence; 
- are implemented through wave plan-

ning; and 
- are unable to be decomposed to ele-

ments with clearly defi ned boundaries

Comparison of the three archetype project types and their respective systems views.

Nature of internal
project System
Relationship with
external environment

Nature of external
system
Appropriate Systems
Tools

Appropriate
Competencies

Appropriate Contracts

Closed

Limited interaction with
the environment.

Closed

System Dynamics for
internal system

Traditional project
management for the
internal system
Traditional scope and
lump sum fee

Closed

Open and ongoing interaction with the environment is
managed by an environmental management system which
protects the internal system.
Open

System Dynamics for internal system. Environment:
- Strategic Assumption Surfacing and Testing; and/or
- Critical Systems Heuristics

Traditional project management for the internal system.
ExecPM competencies for the management of the external
environment.
- Traditional scope and lump sum fee with a

partnering overlay; or
- Alliancing

Open
(evolving and emergent)
Ongoing interaction with the
environment. The internal system and
the external environment co-evolve.
Open
(evolving and emergent)
Internal system and environment:
- Variable systems dynamics; and/or
- Interactive Planning; and/or
- Critical System Heuristics
Complex PM for both the internal
system and the environmental
management system
Governance contract

PM Type Traditional Complicated Complex

the traditional linear project phase model 
and recommends that the initial activity 
be systems thinking). Systems thinking is 
not a single tool set and associated mind 
set, but rather a continuum of tool sets 
and associated mind sets. Each of the 
PCat project categories has a specifi c set 
of systems thinking tools.

Conclusion
These changes have equipped project 
management to provide a broad range of 
professional services – from the effi cient 
delivery of traditional projects, such as 
schools and highways, through complica-
ted projects, such as off shore oil rigs, and 
nuclear power plants, to complex projects, 
such as ICT, change, defence, sustainability, 
aid, and health projects.

David Dombkins
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Onko organisaatiosi muutoksen edessä?
Tiedätkö, mitä hyötyjä muutoksella tavoitellaan? 
Osaatko reitin, jota myöten hyödyt saavutetaan?
Miten levität ”parhaat käytännöt” organisaatiosi toimintatavaksi?
Mitä mittaat ja miten?

Hallitsetko muutoksen askelkuviot?

Muutoksen johtaminen
Tämän päivän organisaatioissa ainoa pysyvä asia 
on MUUTOS. Yrityksiä ostetaan, pilkotaan ja osia 
yrityksistä myydään. Emmekä vielä osaa edes 
kuvitella, minkälaisen muutoksen perinteisissä or-
ganisaatioissa aiheuttaa uusi, hiiri ja näppäimistö 
kädessä syntynyt sukupolvi, joka haluaa hoitaa 
asiansa verkossa niin kotona kuin työpaikalla? 

Kyseessä on suurin kulttuuri- ja toimintatapa-
muutos sitten teollisen vallankumouksen. Viime 
vuosikymmeninä tietotekniikkaa on ryhdytty käyt-
tämään vähitellen, ja muutoksia on tehty pienin 
askelin. Muutoksen jäsentelyllä ja osittamisella ei 
ollut nykyistä merkitystä. 

Tänään pitää samalla kertaa ymmärtää strategia 
ja teknologian mahdollisuudet, osata strukturoi-
da, muuttaa toimintatapoja, oppia pois vanhasta 
ja sisäistää uutta – ja tämä kaikki nopeasti ja 
tehokkaasti samalla, kun säilytetään kasvu ja 
kilpailukyky. Kuinka synnyttää luottamus ja ra-
kentaa toimiva vuorovaikutus maantieteellisesti 
hajaantuneessa projektissa?

Muutosprojektit helpottavat ja tehostavat 
tämän kaiken johtamista. Tänä päivänä niiden 
keskeisenä haasteena on tehdä rinnakkain toimin-
nallisia ja teknologisia muutoksia. Rinnakkaista 
hallintaa voi tukea muutosjohtamisen mallein ja 
perinteisin hanke- ja projektijohtamisen menetel-
min ja työkaluin.

Onnistunut muutos
Onnistunutta muutosta luonnehtivat seuraavat 
asiat:

- On tunnistettu strategiset mahdollisuudet 
ja muutoksen ajurit – strateginen ote.

- On luotu toiminnallinen malli ja organi-
saatio, joita tarvitaan liiketoiminnan käy-
tännöissä ja prosesseissa ja luotu toimivat 
ratkaisut - strukturointi.

- On tehty päätökset ja organisatoriset 
muutokset, on otettu käyttöön tietotek-
niset ratkaisut ja niillä on tarvittava tuki 
– toteutus.

- On levitetty tulokset ja parhaat käytännöt 
koko organisaatioon ja hyödyt pystytään 
mittaamaan – transformaatio.

- Organisaation toiminta on parantunut 
tavoitteiden mukaiseksi, jatkuvaksi toimin-
naksi.

Onko organisaatiollasi valmiudet muutosprojek-
teihin?

TietoEnator mukana asiakkaan 
muutoksessa 
TietoEnatorilla on asiakkaita muutoksen elinkaa-
ren kaikissa vaiheissa. Joidenkin kanssa on tehty 
yhteistyötä läpi koko kaaren, joillakin isoilla asiak-
kailla taas on yksiköitä elinkaaren eri puolilla.

Vakaa perusta it-palveluille 
Case: TeliaSonera – laaja-alainen kumppanuus
Raju kilpailu vaati TeliaSoneraa lisäämään tehok-
kuutta parantamalla it-kehityksen, ylläpidon ja 
operaatioiden tehokkuutta mm. asiakashuollossa, 
tilaustenhallinnassa ja verkonhallinnassa. 

Muutoksen laadukas toimeenpano 
Case: Kesko - modernisaatiokumppanuus
Keskon haasteena oli uudistua suomalaisesta 
tukkurista kansainväliseksi vähittäiskauppiaaksi ja 
rakentaa sitä tukeva suunnittelujärjestelmä. 

Digitalisoidun liiketoiminnan kehittäminen
Case: Elisa – tehokas digitalisointikumppani
Elisan haasteena oli parantaa asiakaspalvelua, 
alentaa kuluja ja tarjota asiakkaille itsepalveluja. 
Yhteistyössä TietoEnatorin kanssa Elisalle kehitet-
tiin joustava itsepalveluratkaisu, joka yhdisti Elisan 
sähköiset palvelut. 

Taina Partanen

Senior Consultant
TietoEnator
Digital Innovations
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Projektipäällikkönä toimiminen on elämäntapa: se on ainutlaatuinen pätkätyöpaikka, jossa huip-
pupersoona voi olla oman elämänsä projektijohtaja, joka ammentaa projekteista itselleen elämän 
energiaa, iloa ja uusia oppimis-mahdollisuuksia. 

Projektihelvetistä projektiparatiisiin

Kuulostaa vaikuttavalta sekä tavoittelemisen 
arvoiselta ja juuri sellaiselta, mitä useat 
asiantuntijaorganisaatioita koskevat tutki-

mukset tukevat. Edellä mainittuja tekijöitä useat 
asiantuntijat arvostavat siis työssään. Käytännön 
realiteetti projektipäälliköillä on usein kuitenkin 
hyvin erilainen ja kokemukset ehkä jopa hyvin 
vastakohtaiset.

Projektiammattilaisena menestyminen nyt ja 
tulevaisuudessa on haastava kysymysasettelu. 
Menestymiseen vaaditaan älykkyyttä/lahjakkuutta 
ja itseltäni onkin usein kysytty näiden 17 vuoden 
aikana, jona olen työskennellyt projektiliiketoi-
minnan ja johtamisen parissa, mistä tunnistaa ja 
millainen on hyvä projektipäällikkö? Kysymys on 
perusteltu, mutta monisäikeinen ja siksi tarkastelen 
tässä lyhyesti näkökulmia tuohon kysymykseen.

Vahva uskomukseni on, että hyvät projektipääl-
liköt hallitsevat roolinsa, mutta menestyvät pro-
jektipäälliköt valikoituvat eri projektiympäristöihin 
heidän erilaisten älykkyytensä/lahjakkuutensa 
johdosta ja menestyvät kyseisessä projektiympäris-
tössä juuri näiden ominaisuuksiensa johdosta.

Projektipäällikön tehtäväkentän vaatimustaso 
nousee aina projektien luonteen ja monimuotoi-
suuden myötä ja täten myös ammattimaisuuden 
merkitys korostuu. Harvassa tehtävässä työn 
aikatauluja, valmiusastetta, kustannuksia ja sisäl-
töä seurataan jatkuvasti ja niin läpinäkyvästi kuin 
projektipäällikön työssä. 

Menestyvältä projektipäälliköltä edellytetään 
ennen kaikkea intrapersoonallista älykkyyttä ts. 

itsetuntemukseen liittyvää lahjakkuutta, jossa 
oleellista on kyky ymmärtää omia tunteitaan, 
asenteitaan motiivejaan ja ajattelumallejaan ja 
muuttaa niitä ja interpersoonallista älykkyyttä ts. 
kyky ymmärtää muita ihmisiä ja ihmisten välisiä 
suhteita. Uskomukseni onkin, että yli 50 % tästä 
menestyksestä riippuu juuri näistä kyvyistä, sillä 
projektipäällikön työn on vahvasti kiinni ihmi-
sistä. 

Tiivistettynä organisaatioiden haasteena on 
löytää sopivat projektipäälliköt oikeisiin projek-
teihin, luoda projektiammattilaisille luonteva 
ura- ja osaamisen kasvupolku ja perusturva näille 
pätkätyön ammattilaisille, jotka janoavat sankarin 
viittaa, haasteita, tunnustusta ammattikunnassaan 
sekä ”face timea” ylimpään johtoon näyttääkseen 
kyvykkyytensä sekä ansaitaksensa paikan uraput-
kelleen. 

Näkemykseni mukaan menestyvät projektipääl-
liköt mm. 

- Tuntevat itsensä ja ymmärtävät, kuinka 
heidän käyttäytymisensä vaikuttaa toisiin

- Ymmärtävät reaktionsa toisia ihmisiä koh-
taan

- Tietävät, kuinka käyttää omat vahvuutensa 
mahdollisimman hyvin hyödyksi 

- Ajattelevat itsestään myönteisesti, mikä 
saa toiset luottamaan heihin

- Osaavat mukauttaa käyttäytymistään 
tarpeen vaatiessa vastaamaan ympäristön 
ja tilanteen vaatimuksia

Projektipäälliköiden haastekenttä pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö tunne- ja tulosviidakossa– 

Katso ylös
Huolehdi että oma esimiehesi on
sitoutunut antamaan tukensa projektille.

Katso ulos
Huolehdi että projekti vastaa asiakkaiden,
käyttäjien ja ulkopuolisten sidosryhmien
(kuten toimittajat ja alihankkijat) odotuksia.

Katso alas
Johda projektiryhmää. Pyri maksimoimaan
sekä yksilöiden että koko tiimin suorituskyky
johtamalla näkyvää, näkymätöntä, yli
hierarkioiden, osastojen ja kulttuurien.

Katso sisään
Johda itseäsi arvioimalla työskentelyäsi.
Varmista että oma johtamisesi antaa
projektin läpiviennille lisäarvoa.

Katso eteenpäin
Suunnittele ja varmista että
projektiryhmä asettaa itselleen
realistisia tavoitteita ja että se saa
tarvittavat resurssit tavoitteet
saavuttaakseen

Katso taakse
Seuraa edistymistä sopivilla
seurantamenetelmillä ja näin varmista
että projekti tulee saavuttamaan
tavoitteensa ja että projektiryhmä
oppii virheistään.

Projekti-
päällikön

rooli

Jori Kosonen
Senior Partner
Talent Partners Group

Projektiammattilaisena 
menestyminen nyt ja 
tulevaisuudessa teeman 
puheenjohtaja.
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Projektipäivillä 2007, tarkemmin tiistaina 13.11. järjestetään projektipäivien osallistujille lajissaan 
ensimmäinen Best Practice Workshop projektijohtamisen eri näkökulmista. Workshopissa osallistujat 
käsittelevät 2 tunnin ja 45 minuutin ajan projektin elinkaarta useasta näkökulmasta, tavoitteena 
luoda osallistujille oivalluksia ja oppeja oman projektinhallinnan osaamisen tueksi. Workshop on 
jaettu 8 pöytäryhmään, jolla kullakin on oma aiheensa ja asiantuntija-fasilitaattorinsa. Fasilitaat-
torit ovat esim. koulutusyritysten huippukouluttajia, joiden tehtävänä on ohjata ja stimuloida 
oman ryhmänsä työskentelyä ja tuloksia sekä jakaa omaa osaamistaan kyseessä olevan aihealueen 
parhaista käytännöistä.

Perinteisestä seminaariesityksistä poikkeavaan 
käsittelytapaan päädyttiin, koska haluttiin 
antaa Projektipäivien osallistujille mahdol-

lisuus syvällisemmin työstää aihealueen keskeisiä 
teemoja, rennossa ja stimuloivassa ryhmätyö-
ympäristössä. Näin tavoitellaan syvällisempää 
ymmärrystä ja ennen kaikkea osallistujien omaan 
työhön asti ulottuvaa muutosta ja kehittymistä. 
Lisäksi haluttiin antaa osallistujille mahdollisuus 
visioida oman työnsä ja kokemustensa kautta pro-
jektijohtamisen uusia suuntia ja tuulia projektipäi-
villä muuten hyvin esillä olevien huippuosaamisen 
näkökulmien lisäksi – onhan vuoden 2007 Projek-
tipäivien teemaksi nimetty ”Projektijohtamisen 
uudet suunnat”.

Ryhmätöiden aiheet on suunniteltu kahdesta 
erillisestä näkökulmasta; projektijohtamisen 
prosessin ja projektipäälliköltä vaadittavien 
kompetenssialueiden kautta. Prosessina projek-
tin elinkaari on jaettu neljään osaan: projektin 
valmistelu, aloittaminen, läpivienti ja päät-
täminen. Kompetenssialueina projektia käsitel-
lään henkilöstön hallinnan, riskien hallinnan, 
aikataulujen ja kustannusten hallinnan sekä 
sidosryhmien hallinnan kautta. Näiden teemojen 
avulla kullekin osallistujalle pitäisi syntyä kattava 
käsitys projektijohtamisen nykytilasta sekä hen-
kilökohtaisella tasolla oleva kokemus asioiden 
edistämisestä.

Kukin osallistuja aloittaa workshop-työskente-
lynsä jossain em. aihealueista, tavoitteena löytää 
nykypäivän projektijohtamisen tila, tunnistaa 
osallistujien oman työn haasteita sekä visioida 
tulevaisuuden suuntia kyseisen aihealueen tii-
moilta. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda 
perusnäkemys osallistujien näkemistä haasteista 
ja parhaista käytännöstä kyseisen aihealueen 
osalta. 

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Kukin osal-
listuja pureutuu workshopin aikana muihinkin 
oman näkökulman osa-alueisiin erityisen Ryh-

mämessut-työtavan avulla. Workshopin vajaan 
kolmen tunnin aikana kukin osallistuja pääsee 
työstämään syvällisesti koko projektin elinkaaren 
keskeisiä alueita oman työnsä haasteiden kautta. 
Näin uskomme osallistujien saavan tiiviin paketin 
osaamista ja oivalluksia projektijohtamisen kehit-
tymisensä tueksi.

Workshopin tulokset julkistetaan Projektipäi-
vien osallistujien nähtäväksi yhdessä esiintyjien 
esitysmateriaalien kanssa. Näin uskotaan worksho-
pissa tuotetun tiedon hyödyttävän laajempaakin 
joukkoa projektiyhdistyksen ja Projektipäivien 
piirissä.

Best Practice Workshop– 

Olli Kuismanen

Seppä
Innotiimi Oy

Ryhmätöiden aiheet on suunniteltu 
projektijohtamisen prosessin ja 
projektipäälliköltä vaadittavien 
kompetenssialueiden näkökulmasta.

oppeja ja oivalluksia
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Ohjelmat ja ohjelmajohtaminen käsitteinä ja ilmiöinä alkavat esiintyä yhä useammissa organisaa-
tioissa. Ne ilmenevät kuitenkin hyvin eri tavoin ja ohjelmajohtamisen systemaattinen soveltaminen 
läpinäkyvänä osana organisaatioiden johtamisjärjestelmiä on vielä varsin harvinaista.

ja sen soveltaminen 

Ohjelmakäsite sinänsä ja sen suhde muihin 
käsitteisiin on monesti hyvin epäselvä ja 
usein eri tavalla määritelty. Tämän artikkelin 

tarkoituksena on pyrkiä määrittelemään perus-
käsitteitä suomen kielellä ja yrittää tulkita oh-
jelmajohtamisen kansainvälisiä perusstandardeja 
(Project Management Institute, PMI: The standard 
for Program Mangement ja Offi ce of Government 
Commerce, OGC: Managing Successful Program-
mes, MSP) ja niissä mahdollisesti olevia erilaisia 
ohjelmajohtamisen käsitteitä.

Tämän artikkelin on laatinut Projektiyhdistyksen 
SIG-2 Projektisalkunhallinta ja ohjelmajohtami-
nen. Varsinaisen kirjoitustyön ovat tehneet Matti 
Haukka, Mika Heikkinen, Markku Hietala ja Matti 
Karvinen. Aineistoa oli kerättävissä huomatta-
vasti enemmän kuin lehtiartikkeliin mahtui. Osa 
aineistostamme julkaistaan myöhemmin PRY’n 
nettisivulla ja marraskuussa järjestämme aiheesta 
teematilaisuuden.

Käsitteiden viidakko
Projekti, hanke, ohjelma, projektisalkku ja inves-
tointi ovat käsitteitä, jotka helposti sotketaan 
toisiinsa. Kaikille muille paitsi ”hanke”-termille 
löytyy varsin yksiselitteinen englanninkielinen 
vastine ja melko yksiselitteiset määritelmät eri 
standardeissa. Mikä olisi sitten ”hanke”-termin 
vastine englanniksi?

”Hanke”- termiä käytetään hyvin runsaasti 
kaikkialla, mutta julkishallinnossa sillä on va-
kiintuneempi asema. Samoin rakennusalalla sillä 
on vakiintunut oma merkityksensä. Oheisessa 
kuvassa ”hanke”-termi selitetään rakennusalan 
käytännön mukaisesti aievaiheessa olevaksi inves-
toinniksi, josta investointipäätöksen myötä tulee 
projekti tai ohjelma. Yksi vaihtoehto olisi käyttää 
hanketta yleisnimityksenä näistä kaikista muista 
(endeavour). Suosittelemme kuitenkin oheisen 
kuvan 1 mukaista määritelmää. Jos organisaatiossa 
halutaan pitäytyä termin vanhassa merkityksessä, 
on syytä kuitenkin hyvin selvästi määritellä, minkä 
näistä muista termeistä se korvaa.

Ohjelma

Ohjelma 2

Ohjelma 3

Projektisalkku 2

Projekti Hanke Hankeinvestointi Toimenpide/pienkehys

Organisaation
suunnittelilla

olevat ohjelmat,
projektit ja
investoinnit
(hankkeet)

Organisaation kehittäminen ja investoinnit

Ohjelma 1

Muut investoinnit
Projektisalkku 1

 Kuva 1. Peruskäsitteet

Matti Haukka

Ohjelmajohtaminen
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Ohjelma suhteessa projekteihin ja 
projektisalkkuihin 
Ohjelman PMI määrittelee vapaasti käännettynä 
seuraavasti:

Ohjelma on joukko toisiinsa liittyviä projekteja, 
joita johdetaan koordinoidusti pyrkimyksenä 
saavuttaa sellaisia hyötyjä ja ohjausta, joita ei 
pystytä saavuttamaan erillisillä projekteilla. 

Ohjelmajohtaminen PMI’n mukaan:
Ohjelmajohtaminen on ohjelman keskitettyä 
ja koordinoitua johtamista, jonka tavoitteena 
on saavuttaa ohjelman strategiset hyödyt ja 
tavoitteet. 

OGC’n määritelmä on varsin samankaltainen, 
mutta se tuo jo ohjelman määritelmässä mu-
kaan strategiaulottuvuuden ja liittää ohjelman 
selvemmin liiketoiminnan muutokseen (business 
change).

Ymmärtääkseen paremmin ohjelmajohtamisen 
sisältöä ja tavoitteita on syytä tehdä mahdollisim-
man selvä ero ohjelman ja projektin ja toisaalta 
ohjelman ja projektisalkun välille. Tyypillisesti 
suuria megaluokan projekteja saatetaan nimittää 
ohjelmiksi, vaikka niillä ei ole varsinaisia ohjelman 
piirteitä (kts! esimerkit taulukosta 1). 

Taulukossa 1 on esimerkkejä projekteista ja 
ohjelmista, joihin nämä projektit voisivat kuulua. 
Nämä mainitut ohjelmat ovat tosin ohjelmanakin 
varsin laajoja eivätkä ole aina toteutettavissa 
pelkästään yhden yrityksen toimesta tai rahoit-
tamana.

Näitä esimerkkejä tarkastelemalla löytää kui-
tenkin keskeisimmät piirteet, joilla ohjelmat ja 
projektit eroavat toisistaan nimenomaan opera-
tiivisen johtamisen näkökulmasta.
- Ero 1 : Projektit jakaantuvat ali- tai osaprojek-

teihin. Projektissa näitä ei voi johtaa erikseen, 
vaan ne kytkeytyvät nimenomaan operatiivisel-
la tavalla monella tavoin toisiinsa. Ydinvoimalan 
rakentamisen kaikki vaiheet ja aliprojektit ovat 
tiiviissä vuorovaikutussuhteessa ja ne tulee 
integroida. Ohjelmaan, jonka nimi on Suomen 
Energiahuollon turvaaminen voi kuulua useita 
täysin toisistaan etenemisen näkökulmasta 
riippumattomia projekteja. Kuitenkin näitä 
projekteja on hyvä koordinoida nimenomaan 
ohjelman näkökulmasta.

- Ero 2 : Ohjelma tuottaa strategisia ja liiketoi-
minnallisia hyötyjä jo kestäessään, kun yksit-
täiset projektit valmistuvat ohjelman aikana. 
Projekti alkaa tyypillisesti tuottaa niitä vasta 
päätyttyään. Mainittujen esimerkkien osalta 
tämä ero on varsin selvä.

- Ero 3: Ohjelman tavoite, tai kutsuisimmeko sitä 
ennemminkin päämääräksi, on usein projektia 
elävämpi ja joustavampi. Se voi pitkän ohjelman 
aikana hyvinkin muuttua ja tähän muutokseen 
tulisi olla koko ajan valmius. Ohjelmajohtamisen 
tehtävänä on tukea ja jopa provosoida innovaa-
tioita, oppimista ja muutoksia. Projektin osalta 
tähän muutokseen suhtaudutaan huomatta-
vasti tiukemmin ja lähtökohtaisesti tavoitetta 
ei edes muuteta.

Kuva 2. Projektisalkku PMI:n mukaan

Taulukko 1. Esimerkkejä projekteista ja ohjelmista.

Projekti
Kanaalin tunnelin
rakentaminen
Ydinvoimalan
rakentaminen
Uuden tuotteen
kehittäminen

Mahdollinen ohjelma
Englannin ja Ranskan välisten kulkuyhteyksien
kehittäminen

Suomen energiahuollon turvaaminen

Uuden liiketoiminnan kehittäminen

Portfolio

"Portfolio represents the organisation's set of active programs, projects,
subportfolios, and other work at a specific point of time"

Portfolios Projects

Projects

Programs

Programs Projects Other work

ProjectsProjects Projects

Programs
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Projektisalkun määritelmä PMI’n mukaan on: 
Projektisalkku edustaa organisaation ohjel-
mia, projekteja ja ”alisalkkuja” tiettynä ajan 
hetkenä. 
Tuon määritelmän loppuun mielellään lisäisi: 

”ja lähitulevaisuudessa”. Näin korostettaisiin sitä, 
että projektisalkun hallinnan oleellinen tehtävä on 
projektien valinta ja priorisointi. Projektisalkkuun 
voidaan näin katsoa kuuluvaksi myös projekteja, 
joista ei ole vielä tehty lopullista päätöstä, mutta 
jotka ovat selvästi tunnistettu ja etenemässä. 

Ohjelmalla ja projektisalkulla on niin paljon 
yhteistä, että ne joskus sekoitetaan toisiinsa. Oh-
jelmajohtamiseen kuuluu tiettyjä projektisalkun 
hallintaan liittyviä toimenpiteitä ja periaatteita. 
On olemassa myös näkemys, että ohjelmat ovat 
ikään kuin projektisalkkujen yläpuolella (kts! kuva 
3). Selvin ero löytynee kuitenkin siitä ohjelmaan 
liittyvästä piirteestä, että kaikki ohjelman projektit 
tulee johtaa keskenään koordinoidusti ja niiden 
saavuttamien hyötyjen ohjaaminen ja valvonta 
keskitetään ohjelmajohdolle. Näin ei tehdä pro-
jektisalkuissa, vaan projektien erilliset omistajat 
ovat ensisijaisessa vastuussa liiketoimintahyötyjen 
saavuttamisesta. Salkunhallinnan tärkeänä tavoit-
teena on kuitenkin tasapainon saavuttaminen eri 
näkökulmien kannalta.

Salkunhallinnan johtamiseen ja ohjelmajohta-
miseen liittyvä iso painopisteero selittyykin tuolla 
viimeisellä eroavaisuudella. Salkunhallinnassa 
on keskeistä priorisoida ja tehdä valintoja eri 
omistajien projektien kesken, varmistaa resurs-
sien riittävyys näille projekteille ja tasapainottaa 
salkku. Ohjelmajohtamisen yksi painopisteistä on 
generoida ja suunnitella sellaisia projekteja, jotka 
parhaiten hyödyntävät ohjelman päämäärää.

Ohjelmajohtamisen sisältö ja standardit
Ohjelman ja projektin eroista voidaan johtaa myös 
keskeisimmät ohjelmajohtamisen sisältöalueet: 
Ohjelmajohtaja (tai MSP’n mukaan enemmän 
ns. ”Business Change Manager”) on vastuussa 
liiketoimintahyötyjen saavuttamisesta ja ohjelma-
johtamisen yksi keskeisimmistä sisällöistä liittyykin 

juuri tähän. Toinen keskeinen sisältö ohjelmajohta-
misessa on sidosryhmien hallinta. Tämä toki liittyy 
myös useisiin projekteihin mutta tulee ohjelmissa 
esiin huomattavasti painotetummin ja useammin. 
Näitä molempia korostetaan sekä OGC’n, että 
PMI’n standardeissa.

Projektinjohtamisen sisällössä painottuu kes-
kinäisten riippuvuuksien hallinta, osatulosten 
integrointi ja eri osapuolten töiden sovittaminen. 
Nämä tekijät vaikuttavat selvästi projektinjoh-
tamisen perinteisiin menetelmiin, jotka taas 
eivät ole sellaisenaan aina ohjelmajohtamisessa 
sovellettavia.

Kuva 2 antaa jo melko hyvän kuvan PMI’n 
ohjelmakäsitteestä käytännössä. PMI’n standardi 
käsittelee ohjelmaa huomattavan ”kiinteänä” 
kokonaisuutena, jossa ohjelmajohtajan rooli on 
vahva. PMI’n ohjelma voi useassa tapauksessa 
olla varsin lähellä isoa projektia. PMI’n standardi 
pohjautuu myös hyvin vahvasti samaan käsite- ja 
prosessimaailmaan kuin PMBOK ja jää itse asiassa 
sisällöltään aika ohueksi. 

OGC’n ohjelmakäsite vastaa ehkä enemmän 
kuvassa 3 esitettävää ohjelmaa suhteessa projek-
tisalkkuihin ja projekteihin. MSP on sisällöllisesti 
huomattavasti tukevampi, mutta se antaa suoma-
laisesta näkökulmasta katsoen ohjelmajohtami-
sesta hieman hierarkisen ja byrokraattisen vaiku-
telman. Ohjelmajohtamisen prosessit ja tuotokset 
OGC’n mukaan on esitetty kuvassa 4.

Mitä hyötyä ohjelmajohtamisella 
saavutetaan ja milloin sitä sovelletaan? 
Ohjelmajohtamisella pyritään saavuttamaan hyö-
tyjä, joita ei saada johtamalla vain yksittäisiä pro-
jekteja. Ohjelmajohtaminen on erityisen tehokas 
johtamismenetelmä strategian toteuttamisessa, 
oppimisperusteisen lisäarvon tuottamisessa ja 
hyötyjen johtamisessa. 

Strategian toteuttaminen (Strategy 
implementation) 
Ohjelma on hyvä työkalu strategian toteuttami-
seen. Sen avulla pystytään viestimään yrityksen 

Kuva 3. Vaihtoehtoinen ohjelmien ja projektisalkun suhde
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tavoitteet johtoa kiinnostavalla tavalla ja toisaalta 
se on hyvä keino kommunikoida yrityksen/yhteisön 
tavoitteista ja keinoista yrityksen muille sidosryh-
mille (mm. työntekijöille, omistajille, asiakkaille). 
Lisäksi ohjelma toimii hyvänä siltana strategian ja 
projektien välillä.

Oppimisperusteinen lisäarvon tuottaminen 
(Learning based loop) 
Ohjelma eroaa projektista mm. siinä, että ohjelma 
ei ole aina niin tarkasti rajattu kuin projekti, jolla 
on selkeät tuotos-, aikataulu- ja kustannustavoit-
teet ja baselinet. Ohjelmassa saattaa olla vain joku 
tietty liiketoiminnallinen tavoite, jonka saavutta-
mistavat eivät välttämättä ole ohjelman alussa 
selvillä. Ohjelmassa voi olla toivottavaakin oppia 
matkan varrella ja muuttaa oppien perusteella 
ohjelman tavoitteita ja keinoja. 

Hyötyjen johtaminen (Benefi ts management) 
Ohjelmassa saavutetaan liiketoiminnallisia hyötyjä 
jo ohjelman aikana (toisin kuin yleensä projek-
teissa, joissa usein liiketoimintahyödyt alkavat 
realisoitua vasta projektin loppuessa). Yksittäisiä 
projekteja johdettaessa saattaa myös olla niin, 
että projektien välillä tehdään osaoptimointeja 
hyötyjen suhteen. Tämä voi olla vältettävissä ar-
vioitaessa kokonaishyötyjä ja tekemällä päätöksiä 
ohjelmatasolla (projektisalkunhallinnan avulla 
voidaan tosin saavuttaa sama tavoite). 

Ohjelmajohtamisella saavutetaan myös tehok-
kuutta koordinoimalla mahdollisia päällekkäisyyk-

siä ohjelman eri projekteissa. 

Erilaiset ohjelmatyypit 
Kuten edellä on todettu, ohjelmajohtamista sovel-
letaan hyvin eri tavoin. Käytämme tässä termejä 
vahva ja heikko ohjelma kuvaamaan sitä, kuinka 
systemaattisesti ja organisaation johtamisjärjes-
telmään kytkettynä ohjelmaa johdetaan

Erilaiset ohjelmat ja ohjelmakäsitteet voivat 
erota toisistaan mm. seuraavien piirteiden kaut-
ta:

- toteutetaanko ohjelma yhden organisaati-
on tai yrityksen sisällä

- onko nimettyä ohjelmajohtajaa vai ei
- onko ohjelmajohtajalla valtaa johtaa ja 

ohjata ohjelmaa asetettujen päämäärien 
saavuttamiseksi (kuinka vahva on valta)

- onko ohjelmalla oma budjetti ja rahoitus
- onko ohjelmalla omat toteuttajaresurssit
- onko ohjelman päämäärä asetettu mitat-

tavalla tavalla
- onko ohjelman suunnitellut projektit ja 

toimenpiteet kirjattu erityiseen suunnitel-
maan

- onko päämäärä hyvin lukkoon lyöty ja 
muuttumaton

Tätä kysymyslistaa voidaan käyttää tarkistuslis-
tana, kun omaa ohjelmaa arvioidaan ja luokitellaan 
johonkin ”ohjelmatyyppiin” kuuluvaksi. Toisaalta 
sen avulla voidaan muodostaa valmiiksi joitakin 
ohjelmatyyppejä. Jos kaikkiin kysymyksiin vas-
tataan vahvasti kyllä, kyseessä on ohjelma, joka 
saattaa olla luonteeltaan jo hyvin lähellä projektia. 
Joka tapauksessa kyseessä on ”vahva” ohjelma. 
Jos taas vastaukset ovat enimmäkseen kieltäviä, 
kyseessä on ”heikko” ohjelma.

Esimerkkinä ”heikosta” ohjelmasta voidaan 
ottaa esille vaikkapa valtioneuvoston politiikka-
ohjelmat. Niissä hyödynnetään ohjelmajohtamista 
tietyllä tavalla hyvinkin ansiokkaasti, mutta hyvin 
eri tavalla kuin esimerkiksi joissain suurissa inves-
tointiohjelmissa, jotka voisivat olla esimerkkejä 
hyvin vahvoista ohjelmista. Vuosaaren satamain-
vestointia voitaisiin ajatella ns. vahvana ohjelma-
na, kun mukaan luetaan kaikki liikenneyhteyksiin 
jne. liittyvät investoinnit. 

Program Manager rooli ja osaaminen 
Ohjelmajohtajan rooli ja siitä johtuva osaamistar-
ve riippuu tietysti ohjelman tyypistä. Ohjelmaksi 
voidaan kutsua myös joillakin perusteilla yhteen 
kuuluvaa projektijoukkoa, jolla ei ole lainkaan 
nimettyä vetäjää - ohjelmajohtajaa. 

Tavallisemmin kuitenkin ohjelmalla on nimetty 
ohjelmajohtaja, jonka vastuulla on 

ohjata ohjelmaan kuuluvien projektien aika 
ajoin muuttuvaa joukkoa kohti ohjelmalle 
määriteltyjä tavoitteita annetun kustan-
nus- ja resurssikehyksen puitteissa joko itse 
päättäen tai päättäjille esitellen. 

Hän priorisoi, resurssoi, käynnistää projekteja 
sekä seuraa ja ohjaa niitä kohti tavoitteita. 

Koska ohjelman tavoitteet eivät, ainakaan alus-
sa, ole kovin selkeitä, ne tarkentuvat ja muuttuvat 
ohjelman läpiviennin aikana. Tämä taas vaatii 
aika ajoin tapahtuvaa projektijoukon uudelleen-Kuva 4. Ohjelmistojohtamisen prosessit ja tuotokset OGC:n mukaan 
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priorisointia, -resurssointia ja -aikataulutusta. 
Ohjelmajohtajan päätavoitteet ovat itse asiassa 
samat kuin projektisalkun hallinnassa salkun 
arvon maksimointi, salkun tasapainotus ja stra-
tegianmukaisuudesta huolehtiminen. Siksi myös 
useat salkunhallinnan menettelyt ovat hänenkin 
työvälineitään. 

Ohjelma vaikuttaa usein laajalti organisaatioon, 
siksi yksi ohjelmajohtajan tärkeistä tehtävistä on 
ohjelman sidosryhmistä huolehtiminen ja lobbaus 
sekä tavoitteiden määrittelyn että ohjelman läpi-
viennin yhteydessä. 

Ohjelmajohtaja on myös projektin vetäjien vetä-
jä. Siksi myös salkunhallinnan ja projektinhallinnan 
menettelyt ovat hänenkin työvälineitään. 

Yleensä ohjelmajohtajan kompetenssiprofi ili 
tai ainakin sen painotukset kuitenkin poikkeavat 
projektipäälliköstä. Ohjelmajohtajan erityistä ky-
vykkyyttä tai osaamista ovat poliittinen herkkyys, 
strateginen osaaminen, verkostoitumistaidot, 
vaikuttamistaidot, improvisointikyky, draivi ja 
joustavuus, luovuus ja intuitiivisuus.

Ohjelmajohtamisen käyttöönotto ja 
vaikutus yrityksen rakenteisiin 
Mitä systemaattisemmin ja paremmin organisaati-
on johtamisjärjestelmään ja rakenteisiin liitettynä 
ohjelmajohtamista sovelletaan, sitä ilmeisempiä 
ovat siitä saatavat hyödyt. Yleensä nähdään, että 
projektisalkun hallinnassa voidaan päästä korkealle 
tasolle vain, jos yksittäisen projektinjohtamisen 

osaaminen organisaatiossa on riittävää. Samoin 
voidaan todeta ohjelmajohtamisen tehokkaasta 
hyödyntämisestä. Sekä yksittäisen projektin että 
projektisalkun hallinnan prosessien ja rakentei-
den tulee olla olemassa, jos ohjelmajohtamista 
halutaan systemaattisella tavalla toteuttaa osana 
organisaation johtamisjärjestelmää. Tämä ei vält-
tämättä koske yksittäisen ohjelman menestymisen 
edellytyksiä.

Ohjelmajohtamisen hyödyntäminen vahvemmin 
on tulevaisuutta monissa organisaatioissa. Se tulee 
mahdolliseksi, kun pysyvät organisaatio rakenteet 
mataloituvat ja muuttuvat joustavimmiksi.

Lähteitä
Project Management Institute: The Standard for 

Program Management, 2006

Offi ce of Government Commerce: Managing 
Successful Programmes, 2003

Michel Thiry: Managing Programmes of Pro-
jects, Michel Thiry&Gower Publishing, 2006

Matti Haukka, Seniori Partneri, Suomen Projek-
ti-Instituutti Oy

Mika Heikkinen, kehityspäällikkö, Luottokunta, 
Vastaa projektitoiminnan kehittämisestä

Markku Hietala, Business Consultant, Artemis 
Finland Oy

Matti Karvinen, Biofellows Oy

Ohjelmajohtaja 
on myös projektin 
vetäjien vetäjä.

Systeemityöyhdistys Sytyke ry ja sen projektitoiminnan osaamisyhteisö 
PrOSY järjestävät Projektipäivillä 14.11.2007 klo 13-15 session, jossa pohditaan 
ketterien menetelmien hyödyntämistä muutenkin kuin tietokoneohjelmistojen 
tuotannossa. 

Ketterät menetelmät valtaavat alaa ohjelmisto-
projekteissa – miten niitä voi soveltaa muualla? 

Scrum, eXtreme Programming ja monet muut 
ketteryyskonseptit ovat tuttuja jo useimmille oh-
jelmistoalan (ICT) ammattilaisille. Ketteryys (agile) 
käsitteenä viittaa nopealiikkeisyyteen ja muu-
tosherkkyyteen. Kyse on kuitenkin paljon enem-
mästä kuin vain uusista ”menetelmistä”: Ketteryys 
on vastaliike raskaaksi ja hitaaksi koetulle, ylhäältä 
alas ohjatulle, teollistumisen alkuaikojen myötä 
syntyneelle, mutta yhä mm. vesiputousmallin 
muodossa vaikuttavalle weberiläis-tayloristiselle 
etukäteissuunnittelubyrokratialle. 

Miten ketteryyttä voi hyödyntää muissa pro-
jekteissa? Tietotekniikan soveltamiseen liittyy 
monentyyppistä projektitoimintaa, jossa ei suoraan 
tuoteta tai muuteta ohjelmistokoodia - esimer-
kiksi esitutkimukset, markkinatutkimukset ja 
muut liiketoiminnan ja arkkitehtuurien analyysit, 
käyttöönotot/roll-outit ja käyttäjätuen järjestelyt. 
Miten ketteryys voisi toimia niissä? Mitkä menetel-
mistä tuntuisivat parhailta? Salliiko organisaation 
toimintakulttuuri ylipäänsä itseohjautuvien tiimi-
en toiminnan näillä saroilla?

Tilaisuuden alustajana ja fasilitaattorina toimii 

ketteryyden Suomen grand young man, tutki-
musprofessori Pekka Abrahamsson VTT:ltä. Pekan 
puolen tunnin alustuksessa määritellään kette-
ryyttä ja referoidaan siitä saatuja käytännön ja 
tieteellisen tutkimuksen tuottamia kokemuksia. 

Alustuksesta siirrytään paneelikeskusteluun, 
jossa käsitellään etukäteen esitettyjä kysymyk-
siä tai muita aiheita. Kysymyksiä voi esittää 
31.10.2007 asti Sytyken verkkosivujen osoitteessa: 
http://www.sytyke.org/osyt/prosy

Keskustelu jatkuu paneelin jälkeen akvaario-
tyyppisenä, jossa myös tilaisuuden muu yleisö pää-
see osallistumaan keskusteluun. Lisätietoja akvaa-
riomenetelmästä (Fishbowl): (http://en.wikipedia.
org/wiki/Fishbowl_%28conversation%29).

Tervetuloa!

Lisätietoja tilaisuudesta antavat: 
- Seppo Takanen, johtaja, Codebakers Oy, 

050-5810140, seppo.takanen@codebakers.fi  
- Markku Niemi, projektipäällikkö, Helsingin yli-

opisto, 050-512 4687, markku.niemi@helsinki.fi 
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P r o j e k t i y h d i s t y k s e n  
y h t e i s ö j ä s e n e t

ABB Oyj
AEL Oy
Ajoneuvohallintokeskus 
Aker Yards Oy
Amsonic Oy 
AON Finland Oy 
Apastron Oy 
Artemis Finland Oy 
Automaatiolinja Oy
Buildercom Oy 
Citec Engineering Oy Ab
CSC - Tieteellinen laskenta Oy,
Destia 
DNA Finland Oy 
EC Project Solutions Oy 
Elisa Oyj 
Eltel Networks Oy 
Eläketurvakeskus 
Enermet Oy Projects & Services
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki / Tekninen ja ympä-
ristötoimi
eWork Nordic Oy
FC Sovelto Oyj 
Finnmap Consulting Oy 
Finn-Power Oy 
FINSE ry
Finx Oy
Fortum Oyj

Fortum Oyj, Corporate IT Services
Fortum Heat and Power Oy
Fortum Service Oy

Forum Virium Helsinki c/o Radio- ja 
televisiotekniikan tutkimus RTT Oy
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy

Nice-business Solution Finland Oy
GENERUM OY
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
International Institute for Learning 
Finland Oy
ISAI Consulting
Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy
Jyväskylän yliopisto
Kela/atk-keskus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 
Varma
Keskusrikospoliisi, Rikostekninen 
laboratorio
Kone Elevators Ltd
Kreab Oy
Kronodoc Oy
Lemcon Oy
LogiNets Oy
Luottokunta
Marsh Oy
Mercuri International Oy

Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Metsäliitto Finnforest 
Microsoft Oy
Narki Oy
NCC Rakennus Oy
NetHawk Oyj
Nokia Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj
Oriola Oy
Osuuspankkikeskus OSK
Outokumpu Technology Oy
Patria Oyj
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Prego Oy
PrimaLog Oy
Profi t Software Ltd 
Proha Oyj
Projektipalvelut Salomaa Oy
Provisec Oy
Pöyry CM Oy 
Pöyry Energy Oy
Rakli ry
Rambold Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Satama MST Oy
Sematnetworks Oy
Sofor Oy
Software Technology Transfer Finland 
Oy
Solteq Oyj
SRV Yhtiöt Oy
Sundyne Corporation
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/Sit-
ra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Posti Oyj
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO CMU Oy
SWECO PIC Oy
Taideteollinen korkeakoulu
Talent Partners Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki, tietohallinto
Tekmanni Oy
TeliaSonera Finland Oyj
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämis-
keskus ry
TietoEnator konserni

TietoEnator Banking & Insurance Oy
TietoEnator Esy Oy

Jos et ole vielä 
Projektiyhdistyksen jäsen, 

nyt on aika liittyä!

Alan tietoa, kontakteja ja 
tilaisuuksia tarjolla!

TietoEnator Forest & Energy Oy
TietoEnator GRM Oy
TietoEnator Processing & Network
TietoEnator Telecom & Media Oy
TietoIlmarinen Oy
TKP Tieto Oy

Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
ToCoMan Projects Ltd
Toyota Motor Finland Oy
Työterveyslaitos
Uudenmaan Valvontamestarit Oy 
UVM
Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Wakaru Partners Oy
Valtiokonttori
ValueFrame Oy
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
WM-data Oy
VR Osakeyhtiö
VTI Technologies Oy
Wärtsilä Finland Oy
YIT Oyj

YIT-Rakennus Oy
YIT Teollisuus ja verkkopalvelut Oy
YIT Tietotekniikka Oy

Yrkeshögskolan Sydväst
ÅF-CTS Oy
ÅF-Enprima Oy

2007 Projektipäivät lähestyvät – 
jäseneksi liittyminen ja jäsenetujen 
hyödyntäminen ennen projektipäi-
ville ilmoittautumista kannattaa.
Henkilöjäsenet saavat 50 euron 
alennuksen Projektipäivien osal-
listumismaksusta – alennus on 
vuoden jäsenmaksun suuruinen.
Yritysjäsenet saavat yhden vapaa-
paikan Projektipäiville – tämän 
edun arvo on 530 euroa. Esimerkik-
si pienyrityksen vuoden jäsenmaksu 
on vain 470 euroa.
Lisää tietoa jäseneduista saat 
osoitteesta: www.pry.fi  – Jäsenyys 
– Jäsenedut tai Projektiyhdistyksen 
toimistosta.
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Puheenjohtaja Veikko Välilä
Marsh Oy
Ahventie 4B, 02170 Espoo
veikko.valila@marsh.com
(09) 8677 4227, 040 514 0666

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

Jäsenet
Mika Heikkinen

Luottokunta
Heikkiläntie 10, 00050 Luottokunta
mika.heikkinen@luottokunta.fi 
050 553 9987

Annikki Karppinen
Lemcon Oy
PL 23 (Esterinportti 2)
00241 Helsinki
annikki.karppinen@lemcon.fi  
020 715 3552, 0400 873 052

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

Saija Koskinen
Toyota Motor Finland Oy
PL 12, 01451 Vantaa
saija.koskinen@toyota.fi 
040 823 1608

Kalle Kähkönen
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
PL 1800 (Lämpömiehenkuja 2)
02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi 
020 722 4560, 040 55 33 102

Miia Martinsuo
TKK Teollisuustalouden laboratorio
TUAS-talo, Otaniementie 17
02015 TKK
miia.martinsuo@hut.fi 
050 430 2723

Jorma Nikunen
Expericon Oy
Satamakatu 2 A 1, 00160 Helsinki
jorma.nikunen@expericon.fi 
(09) 4540 05

Tarja Toikka
Taideteollinen korkeakoulu
Hämeentie 135, 00560 Helsinki
tarja.toikka@uiah.fi 
040 772 3405

Jouko Vaskimo
Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy
PL 284 (Hitsaajankatu 20)
00811 Helsinki
jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198

Y h d i s t y k s e n  
h a l l i t u s  2 0 07
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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. Toimivien ryhmien nimet 
on lihavoitu.
PKV-1 Rakennushankkeen kehitys- ja 

toteutusprosessi
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-2 Projektiyrityksenä kehittyminen
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-3 Logistiikka- ja materiaalihal-
linta projekteissa
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-4 (IT-PKV) Tietohallinto ja IT-
alueen projektikäytännöt
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-5 Kehittämisprojektit ja niiden 
johtaminen
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
040 583 7403

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

PKV-7 Projektiosaamisen kehittämi-
nen verkostoituneessa toimin-
taympäristössä
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-8 Eri toimialojen projektityö-
menetelmien vertailu
Vertailu tehdään PMBOK-
standardin jaottelujen ja 
kuvauksien pohjalta. 
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
040 583 7403

PKV-9 Organisaation sisäisen 
projektipäällikköverkoston 
kehittäminen
Saija Koskinen
Toyota Motor Finland Oy
saija.koskinen@toyota.fi 
(09) 851 82522

SIG-ryhmät ovat Projektiyhdistyksen 
opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille 
tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen 
(SIG = Specifi c Interest Group) keskittyviä 
yhteistyöryhmiä. Ryhmiin osallistumises-
ta kiinnostuneita pyydetään ottamaan 
yhteys ryhmän vetäjään tai Projektiyh-
distyksen toimistoon. Toiminnassa olevat 
ryhmät on lihavoitu.
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 506 004,
(09) 4391 4121

SIG-3 Verkottumisen hallinta projek-
tiliiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-4 Projektiyrityksen/projektien 
riskinhallinta
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
040 583 7403

SIG-5 Konseptikehitys ja tuotteistus 
liiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-6 Projektiyrityksen kompetens-
sit ja kyvykkyysmallit
Risto Nevalainen
Software Technology Transfer 
Finland Oy, riston@sttf.fi 
0500 507 750

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

SIG-8 Projektien ohjaus ja tulosmittaus
Ryhmän toiminta päättynyt.

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

SIG-11 Uudet teknologiat ja projek-
tiliiketoiminta
Juha Pohjala, LogiNets Oy
juha.pohjala@loginets.com 
050 558 2255

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

SIG-13: Kuntien projektitoiminta
Heikki Lonka, Vaasan kaupunki, 
heikki.lonka@vaasa.fi 
040 577 5588
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Projektien palveluhakemisto

Koulutus ja 
valmennus

Ohjelmistot ja niiden 
käyttöönottopalvelut

Riskienhallinta ja 
vakuuttaminen

Suunnittelu, konsultointi 
ja kehittäminen

Projektikoulutusta 
ammattilaisille

www.ael.fi

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Koulutuskeskus Dipoli

Aikuiskoulutuksen
laatuyliopisto 2007–2009

www.dipoli.tkk.fi

Liiketoiminta kehittyy – kehity sinäkin.

Osal l istu kurssi l le.
www.tieturi .f i



Nopeaa vastinetta rahalle 
Prohan projektinhallinnan 
ratkaisuilla
Proha on projektinhallintaan erikoistunut 
eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme 
asiakkaitamme projektien toteuttamisessa 
ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina 
toimittamalla heille kattavan valikoiman 
projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä 
työkaluja ja palveluja. 

Osaamisemme, kansainvälinen verkostomme 
ja tiivis yhteistyö Microsoftin kanssa takaavat 
ratkaisujemme tehokkaan toimivuuden ja nopean 
hyödyn asiakkaillemme.

KOLME TUOTETTA PROJEKTIEN JA PROJEKTISALKKUJEN 
HALLINTAAN

MS OFFICE PROJECT PROFESSIONAL & PROJECT SERVER
Project Professional on ratkaisu 
projektin töiden, aikataulujen ja 
rahoituksen hallintaan. Keskitetty 
ja tietokantapohjainen Project 
Server tuo selainkäyttöliittymän, 
jonka avulla voidaan mm. 
koota projektiluetteloita 
sekä hallita projektien 
tehtävälistoja, dokumentteja ja 
resurssikuormituksia.

MS OFFICE PORTFOLIO SERVER 2007 on ylhäältä alas toimiva 
portfolionhallinnan ratkaisu, 
jonka avulla voidaan arvioida 
ja päättää, missä projekteissa 
resurssit ja voimavarat tulevat 
parhaiten strategianmukaiseen 
käyttöön. Tuote integroituu 
Office Project Serverin kanssa, 
ja yhdessä nämä muodostavat 
Microsoft Office EPM -ratkaisun.

SAFRAN PORTAL -ratkaisut
muodostuvat asiakkaan tarpeiden 
mukaan käyttäen SafranOne 
-selainkomponentteja; mm. 
projektiluettelot, kustannushallinta, 
resurssiohjaus, tuntikirjaus ja 
projektidokumentaation hallinta. 
Ratkaisu rakentuu Microsoftin 
SharePoint 2007 -alustalle, ja se 
voidaan integroida joustavasti 
osaksi Microsoft Office EPM 
-ratkaisua.

SUOMI: Proha Oyj, Maapallonkuja 1 A, 
02210 Espoo, Finland 
Puhelin: +358-20 4362 000

NORJA: Dovre International AS, Niels Juels 
gate 20, N-4001 Stavanger
Puhelin: +47-40 00 59 00

NORJA: Safran Software Solutions AS, 
Drammensveien 134, N-0277 Oslo 
Puhelin: +47-2411 4530

YHDYSVALLAT: Dovre International US INC, 
1150 Lakeway Drive, Ste 219, Lakeway, 
Texas 78734, USA
Puhelin: +1-512 261 1300

YHDYSVALLAT: Safran North America, LLC, 
2132A Central Ave SE #253, Albuquerque, 
NM 87106, USA 
Puhelin: +1-505 265 2229

KANADA: Fabcon Canada Limited,
 Atlantic Place, Suite 606,  215 Water Street, 
St. John’s, NL, Canada  
Puh: +1-709 754 2145

Katso lisää www.proha.fi

YHTEYSTIEDOT

Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin 
palveluksessa on yli 300 henkilöä. Prohalla 
on yli 20 vuoden kokemus projekti- ja 
resurssihallinnan liiketoiminnasta.

Olemme pääkumppanina mukana 

projektipäivillä 14.–15.11. Espoon 

Dipolissa.

Tule juttelemaan osastollemme ja 

vaihdetaan kokemuksia.

Tai sovitaan tapaaminen ja siirrytään 

sanoista tekoihin. 

Ota yhteyttä: 020 4362 000  tai 

prohasales@proha.com




