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Hyvällä projektijohtamisella selätämme taantuman varmemmin, vä-
hemmin kuluin ja paremmin tuloksin!

linsa uudelleen. Ohjelma- ja projektinjohtamisen 
työtekniikat ja työkalut ovat hyviksi koettuja 
välineitä myös elvytysmiljardeilla käynnistyviä pro-
jektisalkkuja varten. Elvytysrahat tulisi kanavoida 
ohjelmiin, joissa eri osaprojektit tukevat toisiaan ja 
saavat maksimaalisen elvytyksen aikaiseksi. Tämä 
vaatii ohjelmajohtamista ja tarkkaa tavoitteen 
määrittämistä ja seurantaa. Elvytystoimilla on 
tyypillinen projektiluonne, kuten alku, loppu ja 
talousarvio. Vain projektiorganisaatio puuttuu. 
Linjaorganisaatiot ovat huonoja hoitamaan tehok-
kaasti muutostilanteita ja ainutkertaisia tehtäviä, 
koska ne ovat liian prosessisidonnaisia. Keskeiset ja 
nopeat muutokset saadaan parhaiten läpi projek-
teina, joissa on määritelty selkeät tavoitteet, vas-
tuut ja resurssit. Projektia varten tarvitaan pätevä 
projektiorganisaatio. Projektien on onnistuakseen 
oltava tiiviisti sidottuja strategiaan ja toiminnan 
ytimeen. Tavoitellun tuloksen koko elinkaari tulee 
ottaa huomioon. 

Nykyaikainen projektien hallinta vahvistaa 
organisaatioita ja taloutta. Se tekee niistä kette-
rämpiä, tehokkaampia, tuottavampia ja kilpailu-
kykyisempiä. Vähemmillä voimavaroilla saadaan 
enemmän aikaan. Parhaista projektikäytännöistä 
hyötyvät kaikki, niin yksilöt, perheet, yritykset, 
kunnat, valtio kuin kolmas sektorikin. Yhteisön 
elinvoima säilyy ja vahvistuu muutoksilla. Nopean 
muutoksen aikana vanhat tavat voivat kriisiytyä. 
Muutos edellyttää uusia valmiuksia ja kykyä op-
pia. Ammattimaisella projektijohtamisella työn 
tekemisen perusasiat saadaan kuntoon, innostus 
ja työn ilo lisääntyvät, kun tulokset ovat hyviä. 
Työn ilo on merkittävä motivaatiotekijä ja tehokas 
tuloksen parantaja.

Hyvä projektijohtaminen selkeyttää organisaa-
tion rakennetta, käsitteistöä ja rooleja, tehostaa 

Oikeaoppinen projektinjohtoajattelu 
antaa tehokkaat eväät talouskriisistä 
selviytymiselle. Vallitseva laskusuhdanne 
on herättänyt monissa maissa kiinnos-

tuksen projektien hallintaa kohtaan. Saksassa 
tehdyissä tutkimuksissa joka toinen yritys arvioi 
projektinhallintansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. 
Ruotsissa kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoittaa 
epäonnistuneensa projekteissaan. Suomessa 
kolme neljästä strategisesta hankkeesta viedään 
käytäntöön enemmän tai vähemmän vajavaisesti. 
Neljä viidestä yritysten ylimmistä johtajista kokee 
strategian läpiviennin suurimpana yksittäisenä 
haasteenaan, ja suhteellisen kokemattomia pro-
jektipäälliköitä joutuu tekemisiin yhä monimut-
kaisempien projektien kanssa. 

Projektien hyvät tulokset ovat useimmiten 
suorassa suhteessa tekijöiden kokemukseen ja 
osaamiseen, hyvistä projektiosaajista on maail-
manlaajuisesti huutava pula. Projektiosaamisen 
lisääminen ja laadun parantaminen on yhteinen 
kansallinen tehtävä. Hyvällä projektijohtamisella 
selätämme taantuman varmemmin, vähemmin 
kuluin ja paremmin tuloksin.

Strategista suunnittelua on parannettava. 
Projekteja valmistellaan edelleen heikosti. Yksi-
tyiskohtainen tekninen arviointi saattaa puuttua. 
Myöskään olosuhde- ja ympäristötekijöiden enna-
koitavissa olevia vaikutuksia ei arvioida huolelli-
sesti. Suurimmat heikkoudet ovat aikataulujen ja 
kustannusten ylitykset. Kansainvälisessä vertailus-
sa keskimäärin kolmasosa projekteista saatiin pää-
tökseen aikataulun mukaisesti. Vain kaksi viidestä 
projektista pysyi talousarviossaan. Projekteissa on 
lisäksi tärkeää noudattaa laatustandardeja. 

Nykyinen suhdannetilanne pakottaa yritykset ja 
yhteisöt arvioimaan strategiansa ja toimintamal-

Toiminnanjohtajan palsta

Projektijohtamisella helpo
Maailmankongressista 
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yhteistyötä ja viestintää, lisää avoimuutta ja 
vastuullisuutta sekä parantaa työkulttuuria, 
päätöksentekoa ja suorituskykyä. Yhteiskunnas-
sa tyytyväisyys kasvaa, ongelmat ja hukkatyö 
vähenevät, aikaa ja kustannuksia säästyy. Yrityk-
sillä luotettavuus, kannattavuus, liikevaihto ja 
markkinaosuus kasvavat. Suomen tulee nyt tehdä 
kaikkensa, jotta niukat voimavarat eivät mene 
mittaviin epäonnistumisiin.

Monissa maissa suurten valtiollisten projektien 
hallintaan kiinnitetään paljon huomiota. Niiden 
ennakkoarviointia ja päätöksenteon valmistelua 
ja laatua on parannettu. Johtavat yliopistot ovat 
mukana alan tutkimuksessa ja koulutuksessa, alan 
kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Maailman-
kongressissakin tietoa ja kokemuksia on saatavilla, 
mutta onko suomalaisilla päättäjillä halua ja kykyä 
kehittää Suomesta projektinhallinnan kärkimaa 
maailmassa? 

Projektinhallinnan maailmanjärjestö IPMA ja 
Projektiyhdistys ry ovat kutsuneet Suomeen maa-
ilman projektialan huippuasiantuntijat 25 maasta 
esittelemään projektialan parhaita käytäntöjä. Ensi 
kesänä Helsinkiin kokoontuu projektinhallinnan 
päätöksentekijöitä, asiantuntijoita, tutkijoita ja 
ammattilaisia yli 50 maasta. Tavoitteena on tuhan-
nen osallistujan kongressi, joka analysoi nykytilan-
netta ja etsii yhteistä näkemystä tulevasta.

Projektinhallinnan Maailmankongressissa suo-
malaiset saavat nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden 
käydä läpi maailman huippuasiantuntijoiden kans-
sa alan viimeisimmät tutkimustulokset ja mittavat 
käytännön kokemukset maailmaa kohdanneista 
suurhaasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Koska 
kongressi on avoin kaikille kiinnostuneille, se antaa 
mahdollisuuden kehittää myös suomalaista pro-
jektiosaamista, siihen liittyvää päätöksentekoa ja 
koulutusta. Esimerkiksi verkostokeskeisten liiketoi-
mintamallien hallinta on monille vielä kovin haas-
teellista, mutta kansantaloudelle jo elintärkeää. 
Ja onhan projektiosaamisen lisääminen ja laadun 

Jyry Louhisto

Projektinhallinnan Maailmankongressin johtaja
Projektiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja

otusta talouskriisiin - 
eväät

parantaminen yhteinen kansallinen tehtävämme. 
Lähestyvä Maailmankongressi on meille suomalai-
sille poikkeuksellinen tilaisuus, joka toistunee yhtä 
usein kuin Olympialaiset Suomessa.

Projektiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 
Osmo Härkönen on sanonut, että projektien johta-
misesta voisi tulla Suomelle kännyköiden veroinen 
vientituote. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
Projektiyhdistys tekee määrätietoisesti työtään.

Ku
va

: A
ki

 L
at

va
nn

e



6

Maailmankongressi ja IPMA:n 
tulevaisuuden näkymät

Pääkirjoitus

T
ämän vuoden kesäkuussa jär-
jestetään Suomessa ensi kertaa 
IPMA:n Maailmankongressi. IPMA 
eli International Project Mana-

gement Association on globaali kansal-
listen projektiyhdistysten kattojärjestö. 
Kongressin käytännön järjestelyistä vas-
taa Projektiyhdistys (PRY), joka IPMA:n 
suomalainen jäsenjärjestö.

IPMA:n Maailmankongresseilla on jo 
pitkä perinne, Suomessa järjestettävä 
on järjestyksessään jo kahdeskymme-
neskolmas. Tätä edelliset järjestettiin 
Roomassa, Krakovassa, Shanghaissa 
ja New Delhissä. IPMA:n globaalien 
kontaktien kautta tapahtumaan on 
aina saatu erittäin ajankohtainen ja 
korkeatasoinen sisältö, sekä akateemi-
sesta että yritysmaailmasta. IPMA on 
voittoa tavoittelematon järjestö, joten 
puhujiksi on usein saatu sellaisia huip-
puluokan ammattilaisia ja poliitikkoja, 
jotka eivät muuten osallistuisi tavan-
omaisiin, bisnesmielessä järjestettyihin 
koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin. 
Samasta syystä maailmankongressiin on 
aina saatu hyviä esitelmiä alan parhailta 
tutkijoilta, koska heille esiintyminen 
IPMA:n Maailmankongressissa on erit-
täin hyvä referenssi. Kaikki tämä vetää 
puoleensa myös projektialan konsult-
ti- ja koulutusyrityksiä, koska heillä on 
polttava tarve luoda hyviä kontakteja 
sekä yrityksiin että tutkijoihin.

IPMA:n Maailmankongressi on siten 
myös erittäin edullinen koulutustilai-
suus, koska se tuotetaan voittoa tavoit-
telemattomalta pohjalta. Joten jos tänä 
vuonna joudutaankin tinkimään koulu-
tusrahoista, niin Maailmankongressin 
avulla yritys voi pienemmästä budje-
tista huolimatta tarjota korkeatasoista 
koulutusta ja hyödyllisiä kontakteja 
henkilökunnalleen.

Helsingin Maailmankongressin oh-
jelma tulee olemaan erittäin korkeata-
soinen. Huolimatta meneillään olevasta 
maailmantalouden kriisistä ohjelman 

perusrunko ja kongressin talous saatiin 
vahvistettua jo maaliskuun 2009 alku-
vaiheissa. Globaalit toimijat ymmärtä-
vät, että elämää on myös laman aikana 
ja sen jälkeen. Pääyhteistyökumppa-
neiksi saatiin Wärtsilä ja Pöyry, joille 
kummallekin projektiliiketoiminta on 
täysin keskeinen osaamisalue. Wärtsilä 
on kehittänyt voimakkaasti toimitusky-
kyään ja –nopeuttaan ja sen osaaminen 
esimerkiksi voimalaitostoimituksissa on 
ylivoimaista kilpailijoihin verrattuna. 
Pöyry on metsäteollisuuden tärkein kon-
sultti- ja suunnitteluyritys. Viime aikoina 
Pöyry on laajentanut voimakkaasti toi-
mintaansa voimantuotannon ja –jakelun 
puolelle sekä infrastruktuuriin. Maail-
mankongressin yhteydessä kuulemme 
sekä Wärtsilän että Pöyryn ylimmän 
johdon puheenvuorot. Lisäksi kuulemme 
kummastakin yrityksestä muita ylimmän 
johdon puheenvuoroja.

Siemens esiintyy usean puheenvuoron 
merkeissä. Kuulemme heiltä ylimmän 
johdon esityksen sitä, miten he ovat 
systemaattisesti kehittäneet omaa pro-
jektiliiketoimintaansa ja projektihenki-
löstön osaamista. Siemens myös antaa 
selvityksen siitä, miten he ovat kehittä-
neet omaa sisäistä henkilösertifi ointiaan 
yhteistyössä IPMA:n kanssa.

Ixonos, Citec ja IIL ovat myös mu-
kana järjestämässä Helsingin Maail-
mankongressia ja luennoimassa omis-
ta aihe-alueistaan. Heillä kaikilla on 
mielenkiintoista kansainvälisen tason 
projektiosaamista.

Maailmankongressin ohjelmaan on 
perinteellisesti kuulunut myös Project 
Excellence Award –kilpailu, jossa pro-
jektit kilpailevat kansainvälisestä parem-
muudesta. Palkinnot tullaan jakamaan 
juhlavasti Finlandia –talossa korkeata-
soisen gaalaillallisen yhteydessä.

Maailmankongressin teemat ja ohjel-
masisältö liittyvät monin tavoin meneil-
lään oleviin ponnistuksiin suomalaisen 
projektiosaamisen kehittämiseksi.
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PRY on osallistunut Teknologiateol-
lisuuden koordinoimaan työryhmään, 
jossa on lähdetty laajalla rintamalla 
kehittämään suomalaista järjestel-
mäajattelun (systems engineering) 
osaamista. Tässä tähdätään sekä kou-
lutustarjonnan kehittämiseen että 
verkostokeskeisten liiketoimintamal-
lien käytännön hallintaan. Työryhmän 
tavoitteena on lanseerata kansallinen 
uusi koulutusohjelma ja viedä uutta 
osaamista suoraan alan yrityksiin. Mu-
kana työssä ovat Teknologiateollisuus 
ry:n ja Projektiyhdistyksen lisäksi esim. 
Aalto-yliopisto, FINSE (Finnish Systems 
Engineering), Dipolin täydennyskou-
lutuskeskus, Edutech, Elinkeinoelämän 
Keskusliitto, Lappeenrannan tekninen 
yliopisto, Nokia, Tampereen tekninen yli-
opisto ja Tekes. Työryhmän työ liitetään 
suoraan IPMA:n Maailmankongressin 
ohjelmaan siten, että Eero Holl-
ming FINSE:stä järjestää aiheesta 
seminaarin, jonka esiintyjät ovat 
oman alansa huippuja.

PRY:llä ja IACCM:llä (Interna-
tional Association for Contract & 
Commercial Managers) on ollut 
keskinäinen yhteistyösopimus 
voimassa jo muutaman vuoden. 
IACCM keskittyy toiminnassaan 
parantamaan kaupallisen johdon 
sopimus- ja lakiteknistä osaamis-
ta. Jäsenistöstä vain pieni vähemmistö 
on lakimiehiä, suurin osa jäsenistöstä 
kuuluu yritysten ylimpään johtoon 
tai kaupalliseen keskijohtoon. Helsin-
gin Maailmankongressin yhteydessä 
IACCM:lle on annettu kokonaisvastuu 
yhdestä kokonaisesta seminaarista, jossa 
käsitellään projektiliiketoimintaan liit-
tyviä sopimus- ja lakiteknisiä kysymyk-
siä. Kaikki puhujat tulevat käytännön 
liike-elämästä ja edustavat yritystensä 
parasta sopimusteknistä osaamista.

IPMA ja International Centre for 
Complex Project Management (ICCPM) 
ovat olleet yhteistyössä aina siitä läh-
tien, kun ICCPM perustettiin parisen 
vuotta sitten. ICCPM:ään taustavoi-
min kuuluu Australian, UK:n ja USA:n 
puolustusministeriöt ja puolustusväli-
neteollisuus. Heidän tarkoituksenaan 
on kehittää kansainvälisen yhteisön 
kykyä toimittaa hyvin monimutkaisia 
projekteja kaikilla teollisuuden aloilla. 
Nyttemmin mukaan ovat liittyneet 
myös Kanadan ja Singaporen hallitukset. 
Yritysmaailmasta mukana ovat esim. 
BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, 
Mallesons Stephen Jaques, Raytheon ja 
Thales. Maailmankongressin yhteydes-
sä myös ICCPM:lle on annettu yhden 
seminaarin järjestelyvaltuudet. He 
ovat kutsuneet luennoitsijoiksi omien 
kontaktiensa kautta yritysmaailman 
huippunimiä, lähinnä kansainvälisestä 
puolustusvälineteollisuudesta.

uusi pääsihteerin virka, jolloin saadaan 
uusi kokopäiväinen henkilö johtamaan 
IPMA:n kehitystä yhdessä hallituksen ja 
puheenjohtajan kanssa. 

Projektiyhdistys otti riskin ja lähti jär-
jestämään IPMA:n Maailmankongressia, 
koska yhdistyksen oma kehitys antaa sii-
hen jo hyvät mahdollisuudet. Ensinnäkin 
jokavuotisilla Projektipäivillä on viime 
vuosina ollut erittäin hyvä osanotto, yli 
800 osallistujaa kahden päivän aikana. 
Siten suuren tilaisuuden järjestämisestä 
on jo saatu hyvää kokemusta. Toiseksi 
yhdistyksen jäsenpohja on kasvanut 
huomattavasti viime vuosina, jolloin 
on saatu varmistettua huomattavan iso 
toistuvasti Projektiyhdistyksen vuoden 
päätapahtumaan tulevien vakiokävi-
jöiden määrä. Jokaisen yritysjäsenen 
jäsenmaksuun sisältyy yksi pääsylippu 
Projektipäiville, joka tänä vuonna an-

taa vastaavan alennuksen Maa-
ilmankongressin pääsylippuun. 
Kolmas syy Maailmankongressin 
järjestämiseen oli se, että viime 
vuosina PRY on saanut paremmat 
kontaktit IPMA:n maailmanlaajui-
seen verkostoon. Tämä on tapah-
tunut IPMA:n hallitusjäsenyyden 
ja puheenjohtajuuden kautta, 
sekä myös vireän kansainvälisen 
sertifi ointitoiminnan avulla.

Maailmankongressi päätetään 
kevyen mutta juhlavan ohjelman puit-
teissa Kalastajatorpan puutarhajuhlissa. 
IPMA:n perinteisiin kuuluu myös yhteiset 
illanvietot, tanssin ja yhteislaulun mer-
keissä. IPMA:lla on jopa oma laulukirja, 
jonka avulla eri kansat pääsevät jälleen 
mittelemään laulutaitojaan. Roomassa 
laulukilpailun voittivat ylivoimaisella 
tavalla venäjänkielisten maiden joukkue. 
Ehkä Helsingissä on Suomen vuoro.

Veikko Välilä

Hallituksen jäsen, Projektiyhdistys ry

Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, 
IPMA:n Maailmankongressi 2009

Toiminnanjohtaja (Secretary General), 
IPMA

Megaprojekteille annetaan myös 
aikaa yhden kokonaisen seminaarin 
verran. Suomesta on luonnollisesti 
mukana omalla esityksellään TVO:n OL3 
–projekti.

IPMA:n kansainvälinen jäsenpohja 
on voimakkaasti laajentumassa, lähin-
nä Kaakkois-Aasiassa ja Australiassa 
sekä Latinalaisessa Amerikassa. Uusia 
jäsenyhdistyksiä tulee myös Välimeren 
eteläpuolisista maista. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Maailmankongressissa tulee 
olemaan edustajia myös monista sel-
laisista maista, jotka ovat tällä hetkellä 
IPMA:n ulkopuolella. Paikalle odotetaan 
osanottajia yli 50 eri maasta, kuten 
on tapana ollut kaikissa muissakin 
viimeaikaisissa IPMA:n Maailmankong-
resseissa. Erityisesti Australian panos 
tulee olemaan huomattava monessa eri 
seminaarissa.

IPMA on yli 40 vuotta vanha järjestö, 
joka oli alkuvaiheessaan hyvin Eurooppa 
–keskeinen. Toiminta tuli laajemmin 
tunnetuksi vasta sen jälkeen, kun IPMA 
aloitti projektipäälliköiden kansainväli-
sen sertifi ointitoiminnan. Nyt IPMA tun-
netaan parhaiten ICB3 –standardistaan, 
johon kaikki sertifi ointitoiminta perus-
tuu. IPMA on kuitenkin paljon muuta 
kuin pelkkä sertifi ointijärjestö. Järjestön 
tunnetuin julkaisu on International 
Journal of Project Management, joka 
alan johtavin tieteellinen julkaisu. IPMA 
järjestää myös kansainvälisen kilpailun 
projektien välisestä paremmuudesta. 
Sen avulla yritykset saavat arvokasta pa-
lautetta omasta projektiosaamisestaan 
ja benchmarking –tietoa oman alansa 
parhaasta osaamisesta.

Käynnissä olevien keskustelujen 
perusteella on nyt jo tiedossa, että 
lähivuosina IPMA tulee kasvamaan 
hyvin voimakkaasti, erityisesti Kaakkois-
Aasiassa, Australiassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Samalla jäsenjärjestöjen 
suorat keskinäiset kontaktit tulevat 
lisääntymään. IPMA vahvistaa myös 
omaa organisaatiotaan ja lisää palvelu-
jaan, sekä jäsenjärjestöille että suoraan 
globaalisti toimiville yrityksille. IPMA 
on kehittänyt uuden toimintamallin, 
jonka avulla sertifi ointipalvelut voidaan 
toimittaa globaalisti ja koordinoidusti 
kansainvälisten yritysten tarpeiden 
mukaisesti. On myös päätetty perustaa 

Maailmankongressin teemat ja 
ohjelmasisältö liittyvät monin 

tavoin meneillään oleviin 
ponnistuksiin suomalaisen 

projektiosaamisen kehittämiseksi.
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Wärtsilä on globaali 
projektiosaaja
Suomalaisen teknologiateollisuuden 
kruununjalokiviin lukeutuva Wärtsilä 
on hionut toimintaansa jatkuvasti yhä 
asiakaslähtöisemmäksi. Samalla van-
hasta laite- ja teknologiatoimittajasta 
on vuosien varrella kasvanut ener-
gia- ja merenkulun alalla globaalisti 
toimiva ratkaisutoimittaja.

Se näkyy myös Vaasan osaamiskes-
kuksen henkilöstössä, josta löytyy kan-
sallisuuksia kaikilta mantereilta.

”Jonkun mielestä Vaasa voi ehkä si-
jaita maantieteellisesti kaukana, mutta 
globaalissa verkostotaloudessa sillä ei 
ole juurikaan merkitystä. Suurta osaa 
projekteista voidaan hallita nykytekno-
logian avulla, riippumatta toimipaikan 
sijainnista. Pitää muistaa, että lähes 
kaikki projektimme ovat muualla kuin 
Suomessa”, Härkönen kertoo.

Vaasan projektihallinnan yksikkö on-
kin omalla alallaan yksi merkittävimmis-
tä osaamiskeskittymistä Pohjoismaissa. 
Sen työllistävä vaikutus lähiympäristöön 
ja myös muualle Suomeen on merkit-
tävä.

Wärtsilän palkkalistoilla olevien noin 
kolmensadan projektiosaajan lisäksi se 
työllistää useita satoja käsipareja yhteis-
työ- ja alihankintaverkostoissa.

Vaasa on projektiosaamisen 
avainpaikkakunta
Koko muutostaipaleen ajan yhtenä 
avainpaikkana on ollut Vaasa ja siellä 
sijaitseva osaamiskeskus. Vaasasta käsin 
suunnitellaan ja johdetaan valtaosaa 
yhtiön projekteista niin koti- kuin ul-
komailla.

”Wärtsilällä on Vaasassa pitkä, yli 
satavuotinen historia ja ympärillem-
me on kutoutunut siellä merkittävä 
yhteistyöverkosto. Meillä on Vaasassa 
projektihallinnan osaamiskeskuksen 
lisäksi myös iso tehdas sekä huolto- ja 
koulutussuunnitteluyksikkö”, kertoo 
Härkönen.

Vaasan osaamiskeskuksessa työsken-
telee kolmisensataa projektinhallinnan 
ammattilaista. Työ on erittäin kan-
sainvälistä, sillä Wärtsilällä on projek-
titoimintaa yli viidessäkymmenessä eri 
maassa.

”Myymme palvelua, emme laitteita. Se 
ei onnistuisi ilman projektijohtamiseen 
perustuvaa toimintatapaa”, tiivistää 
Wärtsilä Power Plants -projektitoimin-
nan johtaja Osmo Härkönen.

Wärtsilä otti ensimmäiset askeleensa 
projektimaisen toimintatavan suuntaan 
1990-luvulla.Tuolloin kävi selväksi, että 
tilaus-toimitus -periaatetta piti laajen-
taa ja kääntää asiakaslähtöisempään 
suuntaan.

Yhtiön strategiaa linjattiinkin yksittäi-
sistä laite- ja komponenttitoimituksista 
entistä selkeämmin lisäarvoa tuottavien 
kokonaispalvelujen suuntaan.

Projektimaista työskentelytapaa ja 
sen periaatteita alettiin ensimmäiseksi 
soveltaa tuotekehitykseen. Siellä ke-
hityshankkeille asetettiin entistä sel-
keämpiä tavoitteita sekä lopputulosten, 
budjettien että niiden johtamisvastui-
den osalta.

Askel askeleelta projektijohtoista toi-
mintamallia vietiin läpi yhtiön muissakin 
toiminnoissa. Kuluvalla vuosikymme-
nellä siitä on tullut Wärtsilän kantava 
toimintaperiaate niin suunnittelussa, 
tuotekehityksessä, myynnissä kuin asia-
kastoimituksissa.

Yhtiöllä on käsissään joka vuosi noin 
tuhat erilaista asiakasprojektia, joiden 
hintahaarukka vaihtelee muutamas-
ta kymmenestä tuhannesta eurosta 
satoihin miljooniin. Niiden kestoajat 
vaihtelevat muutamasta kuukaudesta 
useisiin vuosiin.
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Myös Vaasassa sijaitsevat muut teol-
lisuusyritykset ovat tärkeä osa toimivaa 
kokonaisuutta. Aivan kuten Nokian 
toimintapaikkakunnilla myös Wärtsilän 
ympärille on Vaasassa kertynyt ja ko-
tiutunut monipuolista projektihallinnan 
osaamista. 

”Esimerkiksi ABB ja KWH ovat itsekin 
merkittäviä projektitoimijoita, joiden 
kanssa teemme yhteistyötä ja jaamme 
kokemuksia. Tähän yhteistyörinkiin kuu-
luu myös Vaasan kaupunki”, Härkönen 
listailee.

Projektiosaaminen on vientivaltti
Wärtsilän vahvaksi osaamisvaltiksi 
kansainvälisillä markkinoilla hän nostaa 
nimenomaan projektien kokonaishal-
linnan. Se lähtee asiakkaan tarpeiden 
tarkasta kartoituksesta ja päättyy 
pisimmillään toimitetun ratkaisun, 
esimerkiksi voimalaitoksen,  ylläpitoon 
ja huoltoon.

”Projektijohtamisen malli toimii 
yhtiössämme käytännössä kaikkialla. 
Isojen kokonaistoimitusten ja palveluso-
pimusten lisäksi sitä hyödynnetään jopa 
yksittäisissä myynticaseissa”, Härkönen 
painottaa.

Hän sanookin suoraan, että asia-
kaslähtöinen projektitoiminta on ollut 
Wärtsilälle selkeä valtti vientikaupassa 
ja kansainvälistymisessä.

Suomalaisosaamiselle olisi tässä 
kohtaa myös kasvavia vientinäkymiä. 

Wärtsilä - IPMA Maailmankonferenssin pääsponsori – on globaalisti toimiva ratkaisu- ja palvelutoimittaja.
Pörssilistattu ja jo vuonna 1834 perustettu Wärtsilä on ehtinyt pitkän historiansa aikana kokea monia käänteitä. 
Matkan varrella yhtiö on toiminut paitsi telakkateollisuudessa myös paperi-koneiden, lukkojen, keramiikan ja lasin 
parissa.

Nykyiseen kuosiinsa kotimaassa runsaat 3 000 henkilöä työllistävä ja viime vuonna 4,6 miljardin euron liikevaihdon 
takonut teknologiakonserni alkoi muokkautua vasta 1990-luvun puolivälissä. Maailmanlaajuisesti Wärtsilän henki-
löstömäärä on 19 000.

Yhtiön päätuotteita ovat laivamoottorit ja -koneistot sekä öljy-, kaasu- ja monipolttoainemoottoreilla toimivat 
voimalaitokset. Yhtiön päämarkkina-alueet löytyvät Euroopan ohella Aasiasta,  Amerikasta ja Afrikasta. Tärkeimmät 
toimipisteet ovat kotimaassa Vaasassa, Turussa, Raisiossa, Espoossa ja Helsingissä, jossa sijaitsee myös pääkonttori. 
Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsingissä.

Suomalaisilta löytyy projektiosaamista 
hankkeiden kokoon, näköön tai toimi-
alaan katsomatta. Vientimarkkinoilla 
on tarjolla jalansijaa niin perusinfrassa, 
rakentamisessa, it-hankkeissa kuin 
energia-alalla.

Kaiken lisäksi me olemme projek-
tienhallinnassa ja asiakaslähtöisyydessä 
useimpia kilpailijamaitamme pidem-
mällä. Projektitoiminnalla on Suomessa 
pitkät perinteet, erityisesti  paperi- ja 
selluteollisuudessa. Lisäksi maastamme 
löytyy alan yliopistotason huipputut-
kimusta.

Yhteistyöverkostojakin on opittu 
kutomaan kiitettävällä vauhdilla. Li-
säksi vanhat hyveet eli täsmällisyys, 
itsenäinen ja nopea päätöksenteko sekä 
kättä päälle -periaate toimivat myös 
2000-luvulla.

”Me osaamme pitää tiukasti kiinni 
myös projektijohdon tärkeistä langoista 
eli aikatauluista ja budjeteista. Hallit-
semme tekniikan, omaksumme nopeasti 
uuden teknologian ja saamme ihmiset 
mukaan. Jokaisessa suomalaisessa 
oikeastaan asuu pieni projektijohtaja. 
Meille on aivan luontaista ensin suunni-
tella, sitten johtaa ja toteuttaa”, listailee 
Härkönen.

Huomio ihmisten johtamiseen  
Suomalaisyritysten kannattaa inves-
toida henkilöstöjohtamiseen liittyviin 
taitoihin. Niihin liittyvät haasteet ovat 

jatkossa kuitenkin entistä suuremmat, 
sillä projektit ovat alati kansainvälisem-
piä ja niissä on usein toimijoita monista 
eri kansallisuuksista ja kulttuureista.

”Kulttuurien tuntemusta pitää jat-
kossa parantaa, sillä entistä harvempia 
projekteja viedään läpi paikan päällä 
suomalaisvoimin. Niiden johto ja hal-
linta pysyvät täällä, mutta käytännön 
työtä tehdään paikallisin voimin. Hallit-
semme hyvin itse projektien johtamisen, 
jatkossa pitää opetella johtamaan myös 
eri kulttuuritaustan omaavia ihmisiä”, 
Härkönen toteaa.

Hänen mielestään alan yhtenäiseen 
koulutukseen ja projektijohtamisen 
standardointiin olisikin kiireesti panos-
tettava. Nyt useimmat suuryritykset 
kouluttavat projektiosaajansa itse, kun 
yhdenmukaista koulutusohjelmaa ei 
ole tarjolla 

Kaiken lisäksi projektihallinnan ja 
-johtamisen osaajista on synkistyneistä 
suhdanteista huolimatta jatkuva pula. 
Alan työntekijöitä toki vapautuu muilta 
toimialoilta, mutta esimerkiksi Wärtsilän 
toiminnassa tarvittava erityisosaaminen 
edellyttää, että heille tarjotaan lisä- ja 
täydennyskoulutusta.

”Tavoitteena pitäisi olla tietty yleinen 
perustutkinto, joka antaisi lähtökohdat 
ja perusvalmiudet projektinhallintateh-
täviin toimialasta riippumatta. Tästä olisi 
suomalaisille vientiyrityksille valtavasti 
hyötyä ja kilpailuetua.”



Vuosikymmenien merkittävin projektijohtamisen 
ja -toiminnan ammattilaistapahtuma Suomessa! 
Paikkana Helsingin Messukeskus

Ilmoittaudu heti: www.refresh09.com

Tutustu ohjelmaan

It is time to refresh...
 PROJEKTIPÄIVÄT 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6. 2009

23RD IPMA WORLD CONGRESS
15. - 17.6.2009, HELSINKI FINLAND



LOPETA LAMASTA VINKUMINEN –sijoita koulutusrahat viisaasti! 
- Hyödynnä vuoden kustannustehokkain koulutustapahtuma omalla kotikentälläsi

- Kohtaa uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita

- Verkostoidu projektijohtamisen parhaiden osaajien kanssa

- Hae parhaat toimivat työkalut ja käytännöt yrityksellesi

- Paikalle odotetaan arviolta noin 1000 johtamisen ammattilaista

- Noin 100 puhujaa yli 25 maasta

Saat koko ohjelman ja kansainvälisen verkostopassin  
alkaen 650 € + ALV22%

Keynote puhujina:

“From One Man’s 
Dream to Global 
Network Company”

Heikki Malinen, 
President and CEO, 
Pöyry PLC

Keynote 2:

“The Project  
Academy:  
Re-energizing  
Project  
Management”

Dr. Ed Hoffman,  
Director of Academy 
of Program/Project  
Management & Engi-
neering Leadership,  
National Aeronautics 
and Space Adminis-
tration (NASA)

Keynote 3:

“From Trial and Error 
to a Recognized 
Global Turn-key 
Supplier 
- The Wärtsilä 
Power Plant Story” 

Ole Johansson,  
President & CEO,  
Wärtsilä Corporation

Keynote 1:

“Value-driven Project 
Management”

Harold Kerzner,  
M.S., Ph.D., Engineering 
and M.B.A, Senior Execu-
tive Director, International 
Institute for Learning, Inc.

“Project management 
in a global Business 
Environment”

Dr. Juergen Schloss, 
Program Director PM@
Siemens, Central 
Technology Division

“Better, Faster Enter-
prise Decisions: From 
Insights to Action 
With Active Enterprise 
Intelligence”

Dr. David Schrader, 
Director of Strategy and 
Marketing, Teradata 
Corporation, USA

Keynote 4: Keynote 5: Keynote 6:



Kalle Kähkönen
Johtava tutkija, dosentti
VTT

Human side of projects in modern business

Uusimmat tulokset tiedemaailmasta

Kuva: Aki Latvanne

Ihmisten johtaminen ja ihmisnäkökulma 
vaativassa projektiympäristössä
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IPMA 2009 maailmankongressi sisältää huippuluokan kansain-
välisen tiedeosion. Esitelmäoikeuden saamisesta tähän osioon 
kilpailevat tällä hetkellä tutkijat ja tutkijaryhmät 27 eri maasta. 
Tiedeosion tavoitteena on esitellä uusimmat ja merkittävimmät 
löydökset koskien ihmisten johtamista ja ihmisnäkökulmaa osana 
projektien ja projektiliiketoiminnan johtamista.

Ihmisnäkökulma osana 
projektinhallinnan osaamista
Projektitoiminta on ihmisten johtamista 
kovien taloudellisten, ajallisten ja laa-
dullisten reunaehtojen viitekehyksessä. 
Tämä on projektien hallinnan ja projekti-
liiketoiminnan keskeinen lähtökohta. 

Etenkin viimeisen vuosikymmenen 
aikana on projektinhallinnan osaamissi-
sältöön lisätty runsaasti näitä ihmisten 
johtamisen elementtejä ja näihin liit-
tyviä näkökulmia. Välillä on tuntunut 
siltä että ihmisten johtaminen on lähde 
uusien ja taas uusien näkökulmien ja 
osaamisen täydennyksille, jotka ovat 
sitten löytäneet paikkansa esim. IPMA 
projektinhallinnan osaamisjäsentelyssä 
(IPMA Competence Base Line). 

Edellä kuvatun kehityksen seurauk-
sena henkilökohtaiset ominaisuudet, 
kyvykkyydet ja jopa käyttäytymisasiat 
on nostettu osaksi projektien hallinnan 
osaamisen sisältöjä. 
- Mihin projektijohtajien ja projek-

tipäälliköiden kannattaa ihmisten 
johtamisessa erityisesti kiinnittää 
huomiota? 

- Mikä on tarkoituksenmukaisin ba-
lanssi johtamisen kovien menetel-
mien ja ihmisnäkökulman liittyvien 
elementtien välillä?

- Mitkä ovat uusimmat tutkimustu-
lokset koskien ihmisten johtamista 
ja ihmisnäkökulmaa projektialalla? 
Näihin kysymyksiin tullaan tuomaan 

vastauksia IPMA maailmankongressin 
tiedeosiossa.

IPMA 2009 maailmankongressin 
tiedeosion kohteena 
ihmisnäkökulma
IPMA 2009 maailmankongressin pää-
ohjelma tulee sisältämään huolellisesti 
valmistellun ja kilpaillun tiedeosion 
(HUMAN SIDE OF PROJECTS IN MO-
DERN BUSINESS). Tämä ohjelma tulee 
sisältämään esityksiä koskien uusia 
tutkimustuloksia ihmisten johtamisen 
alueelta. Helmikuussa 2009 oli tiedeo-
siota varten jätetty ja arvioitu yli 80 
esitelmäehdotusta 27 maasta. Eniten 
esitelmäehdotuksia on Suomesta, Alan-
komaista, Britanniasta ja Kiinasta.

Lopullinen esitelmien valinta tehdään 
kirjoittajien laatimien 10-15 sivun 
artikkelien perusteella. Näistä parhaat 
tullaan esittelemään kongressissa ja 

ne julkaistaan myös omana kirjanaan 
kongressin yhteydessä.

Odotettavissa on mielenkiintoisia ja 
ajankohtaisia esitelmiä tiedemaailmasta, 
jotka osoittavat tietä eteenpäin.

Miten ihmisnäkökulma tulee 
sisällyttää osaksi projektien 
johtamisen osaamissisältöjä
Yritysten ja niiden operaatioiden eli pro-
jektien toteuttamista ovat viime vuosina 
vahvasti ohjanneet ydinliiketoiminta-
ajattelu ja sen mukaisten suoraviivaiset 
yrityksen arvoa kasvattavat toimen-
piteet. Tämän ympärille on kuitenkin 
vahvasti muodostunut ihmisnäkökul-
masta lähtöisin olevia selitysmalleja 
ja elementtejä, joiden avulla pyritään 
selittämään ja hallitsemaan inhimillises-
tä käyttäytymisestä aiheutuvia ilmiöitä. 
Näitä näkökulmia kuvaavat hyvin seu-
raavat pääsanat:

- Ihmisten johtaminen ja johtajuus
- Sitoutuminen ja motivaatio
- Itsehillintä
- Vakuuttavuus
- Rentous
- Avoimuus
- Luovuus
- Tulossuuntautuneisuus
- Tehokkuus
- Konsultointi
- Neuvottelu
- Ristiriidat ja kriisit
- Luotettavuus
- Arvojen kunnioitus
- Eettisyys

Edellinen lista muodostaa ns. käytös-
pätevyyskokonaisuuden osana projektin 
johdon pätevyysjäsentelyä, jota käyte-
tään lähtökohtana projektipäälliköiden 
osaamisen arvioinnissa ja sertifioin-
nissa. 

Erilaisia ihmisnäkökulman asiasi-
sältöjä ja elementtejä on runsaasti. 
Johtajuutta voidaan kokonaisvaltaisesti 
ymmärtää vain tarkastelemalla laaja-
alaisesti käyttäytymistä ja toimintaa 
sekä näihin liittyviä tekijöitä. Tämä 
on ollut päämotivaatio ja lähtökohta 
ihmisnäkökulman tuomiselle vahvasti 
osaksi projektiosaamisen sisältöjä. Sa-
malla on kuitenkin menty myös entistä 
voimakkaammin monitieteellisyyden 
puolelle. Projektinhallinnan kova ydin 
ja lähtökohdat ovat vahvasti operaatio-

tutkimuksessa:  osittelu, aikataulutus ja 
resurssien hallinta. Ihmisnäkökulma on 
nyt sitten laajentamassa tätä kenttää 
huomattavasti saaden oppejaan mm. 
psykologiasta, sosiologiasta, antropolo-
giasta ja poliittisesta tieteestä. 

Monitieteellisyys on arvokasta, mutta 
ei ollenkaan helppoa. Eri tieteenalojen 
tulosten ja näkökulmien yhteensovitta-
minen yhdeksi hyvin toimivaksi kokonai-
suudeksi, kuten projektien johtamisen 
kokonaismalliksi, on vaativa tehtävä. 
Olemme nyt tällä tiellä. Voimme oppia 
paljon muilta tieteenaloilta, niiden lä-
hestymistavoista ja tuloksista.

Ihmisnäkökulma – mikä on 
tärkeää ja mikä on vähemmän 
tärkeää?
Uudet täydentävät ihmisnäkökulmat 
ovat arvokkaita lisäten ymmärrystämme 
projektitoiminnan monimuotoisesta 
maailmasta. Nämä tulee myös sovittaa 
osaksi jo olemassa olevaa projektien ja 
projektiliiketoiminnan johtamisen viite-
kehystä. Tämä edellyttää perusteltavissa 
olevaa ymmärrystä uusien asiakokonai-
suuksien merkityksestä ja sisällöllisestä 
kypsyydestä, kun niiden sisällyttämistä 
ollaan ehdottamassa osaksi projektin-
hallinnan osaamismalleja. Esimerkkejä 
mahdollisista sisällöistä ovat esimerkiksi 
tunneäly, asenne ja arvojen kunnioitus. 

Ihmisnäkökulman mukaiset tär-
keimmät johtamiselementit, niiden 
merkittävyys ja asema tulee laajasti 
hyväksyttävissä olevalla tavalla pystyä 
määrittelemään. Näissä uusissa ihmisnä-
kökulman asiasisällöissä mennään usein 
varsin abstraktien ja vaikeasti mitatta-
vien asiakokonaisuuksien äärelle. Siten 
ne ovat hyvin erilaisia kuin faktuaaliset 
projektisuunnitelmat, niiden mukaiset 
tavoitteet ja johtamistoimenpiteet. 

Nykyisen käytännön mukaisesti pro-
jektinhallinnan osaamismallit kehitty-
vät ”huutokauppamaisesti”. Uusia osia 
ehdotetaan ja sopivan tuen kautta ne 
saadaan osaksi osaamismalleja, kuten 
esimerkiksi osaksi PMI PMBOK, ISO tai 
IPMA ICB standardeja. Näiden edelleen 
kehittämisen tulisi nykykäytännön 
sijasta vahvasti perustua objektiiviseen 
tutkittuun tietoon ja sen hyödyntämi-
seen.
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Seminar 10: Balancing Leadership and Management

Managing projects through people:

The horizontal 
leadership process

Introduction
Does anyone know of a successful pro-
ject where the success wasn’t a result of 
excellent people doing excellent things 
together? Does anyone know of a project 
failure that wasn’t at least partly due to 
problems in collaboration, leadership 
and cooperation between people? Peop-
le, not companies, systems or structures, 
make successful projects!

Today project managers are struggling 
to deal with the complexities and dyna-
mics modern project life is presenting to 
us. Unexpected events, dramatic chan-
ges in the business settings and also the 
changes in mentality of new generations 
at work confront management with new 
challenges. The typical management 
tools are lacking the power to motivate, 
inspire and commit people to fulfi lling 
the common targets. In many cases the 
absence of direct power in networked 
projects is creating a need for new skills 
in managing people.

In today’s projects - and to be honest, 
all the way from ancient times - it is the 
people that make the projects successful 
(or failure). Project leaders are challen-
ged to support the people to do their 

work and improving their work process 
with the eye on serving the client and 
co-operating with the colleagues. There 
is a need for ‘servant leadership’, not 
‘top-of-the-pyramid leadership’.

Managers and people: the 
question to deal with
In the management and organisation 
development literature there is a lot 
of attention for the expansion of ma-
nagement- and organisation-systems 
and relatively little attention for the 
development of people and commu-
nities in organisational contexts. This 
has given us an extended vocabulary of 
management language that is used daily 
in our companies. In the management 
literature there is less attention for what 
one can call the people language. If 
there is any attention given to this it is 
described again in systems language. In 
today’s management reality the normal 
language has become system language, 
which can block in concrete situations 
the direct meeting between people 
where it would be strongly needed. This 
can be illustrated with a few manage-
ment sayings that are regularly used at 
management settings.

Adriaan Bekman, IMOAdd ii BB kk IMIMOOO

Olli Kuismanen, Innotiimi Oy
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“All noses in the same direction.”
A longing of management that peop-

le will strive towards the same goals and 
march in the same direction.

“We have to convince our workers 
that…”

A longing of management that the 
workers will follow the leadership even 
when it is against their own interest 
and ideas.

“With the help of our training pro-
gramme we want to motivate our 
people to work more client oriented.”

A longing of management that peop-
le can be motivated to move towards 
a given goal by giving them insights 
through training.

“We have to solve this confl ict, other-
wise we have a problem.”

A longing of management to have a 
smooth operation and that confl ict can 
be solved as a benefi t to this course.

These are quite traditional “mana-
gement” expressions that are directed 
towards an effi cient and effective goal 
realisation. The goals themselves are 

not bad, the philosophy behind the 
expressions are. To have a deeper and 
more humanistic language for dialo-
guing with the people at work would 
be very benefi cial for dealing with the 
people issues.

People as a problem
Those managers that are not secure 
with the human issues tend to delegate 
them to specialists. In the organisation 
there are human specialists working 
that help the managers to deal with the 
human issue. They train the managers 
in social skills, in how to lead people 
and how to communicate with them. 
These specialists develop instruments 
and systems and try to hand them over 
to the managers.

The self-image of managers seems 
to be more connected however to the 
business than to the people that do the 
business. The most extreme examples 
we fi nd with top managers of big com-
panies when they perform in the public 
space. These top managers like to speak 
about money and profi t, about strate-
gies and business results but not about 
the people and the community. These 

top managers are protected against 
their people inside their organization 
by staff managers and secretaries that 
catch the human issues in front of the 
offi ce door. But the organisation is more 
then just an instrument for reaching 
business goals. The manager should be 
more than just an instrument of dealing 
with systems.

Fundamentals of the horizontal 
leadership process

Leadership is creating direction
Who is not aware of the aim, cannot 
know of the way

Christiaan Morgenstern

The goal and the direction are not 
by itself already defi ned. We have to 
choose goals and we have to decide on 
the direction to go. In the complex world 
the leader cannot give a readymade 
direction. The direction must be found 
by all the people who will need to fi nd 
their way there. The leadership can, in 
a process of dialogue with community 
members, design images of the future, 
describe possible scenarios and make 
prognoses of what might happen in 
the future. The real life however will be 
surprisingly different.

Leadership is not giving, leadership 
is a dialogue
What is more refreshing then the 
light, that is the dialogue

Wolfgang Goethe

When people in the community do 
not have some kind of common image 
of where to go, it will be diffi cult to go 
the way together. These are iterative di-
mensions, ”the goal and the road”. They 
are created in a continuous interplay 
with each other. It is about a process of 
fi nding the direction in which we meet 
surprises, experience them, refl ect on 
them and learn from them so that we 
can rearrange the goal and the road.

 Leading people is having dialogue 
with them. In a hierarchical relation it 
is more a one sided conversation. The 
upper has power over the under, because 
the upper takes in the end the decision. 
It is good for a manager to be aware 
that having a hierarchical relation with 
the other co-worker leads to a vertical 
conversation. It is then about giving a 
task to the other, discussing work and 
work results, judging the performance, 
controlling the work process. Is it taking 
into use the best the other can offer? 
Or is there something else that would 
be possible?
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Leadership is creating sense
All that we as human beings create 
has no sense than the sense we add 
to it.

Adriaan Bekman

We are part of the natural inheritance 
but also part of the organized world. 
We play different roles in this organized 
world. We are client, supplier, member, 
owner, manager, consultant or any role 
we take in the organized process. Who 
takes care that all these organizational 
processes match and come together? 
That is the challenge for leadership. 
Not only do we lead ourselves in these 
different processes and roles, but also 
we can lead others in these processes 
and roles.

Leadership is about making sense. We 
have to add the sense to what we are 
doing in the organized world ourselves. 
The car that is made gets sense when 
I drive it. The book written gets sense 
when I read it. I create sense out of the 
work of others. In the individual and also 
collective world sense making doesn’t 
happen by itself. Leadership does this 
in organisations by dialoguing on vision 
and mission issues and shaping a process 
of vision building, together. They take 
the initiatives to involve people in this 
and create opportunities for them to 
refl ect on what is done and how to give 
it a sense. This raises the consciousness 
for values and cultures; it helps to sha-
pe the morality in the community and 
gives the people the basis for taking 
responsibility.

Leadership is setting boundaries
In the limitation shows itself the 
master

Schiller

Quite often “leadership” is viewed 
as “soft” or “forgiving”. That’s not at all 
accurate. Leadership shapes the con-
ditions and shows the boundaries. The 
difference is in the way that boundaries 
are set, from above or through a com-
mon process. 

Leadership can create boundaries 
of different nature and with that can 
shape the infrastructure. An important 
infrastructure is the mental infrastruc-
ture of the community members. Goals, 
policies, strategies, vision and mission 
form such a mental infrastructure. They 
are a mental orientation point, a spot on 
the horizon, a way we can go, a beacon 
for on the road, a land map.

Another infrastructure is the physical, 
material infrastructure: the work areas, 
the technology and instruments that 
are available, the systems we can work 
with et cetera.

A forceful infrastructure are the roles 
we take. Who is the project leader, the 
expert, the task force, the decision ma-
ker and the formal responsible?

The work processes are also an impor-
tant infrastructure for the co-workers in 
which they move and act. The cycle of 
events in time, the fl ow and the client 
focus give the work process its sense 
and direction.

By creating such infrastructures 
the leadership gives the community a 
horizon to strive towards and support 
the people to make the steps so that 
they can be in the process. All the while 
taking care of the boundaries.

Leadership in action
Leadership and management (or project 
management for that matter) are not 
opposites, or competing ideologies. The-
re are benefi ts in both. The tradition of 
project management has, however, been 
‘overloaded’ with the “management” 
side, systems, structures and specifi c 
methods. They are of course necessary. 
However, complexity of organisations, 
rapid changes and the transformation 
of the business environment have led 
to a heightened need for commit-
ment, inspiration, initiative, creativity 
and innovativeness, cooperation and 
co-creation, self-organised teams and 
individuals, etc. There is certainly a need 
for a more horizontal view of the world 
and organisations.

Dr. Adriaan Bekman will be one of the 
main speakers at the IPMA World Cong-
ress. His presentation is titled “Managers 
and People: Horizontal Leadership 
Approach“.

Balanced leadership

Decision making

Follow up

Remuneration

Feedback

Rules

Problem solving

Structure

Leadership, being a leader, attitude, paradigms

Dialogue

Empowerment

Construction

Reflection

Common
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Coaching
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Leadership and 
management are not 
opposites, or competing 
ideologies.
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Lisätietoja koulutuksista: tut.fi/edutech 
Johanna Säynäjäkangas 040 771 0010, johanna.saynajakangas@tut.fi

Projektipäällikkökoulutus (4 pv) 
Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan projektinhallinnasta ja 
antaa välineitä onnistuneen projektin toteuttamiseen

Leading International Projects (5 pv)
Koulutus syventää taitoa johtaa kansainvälisiä pro-
jekteja ja auttaa ymmärtämään kommunikointia eri 
kulttuureissa

  
IPMA C -valmennus (3 pv)
Valmennus tarjoaa kokeneelle projektipäällikölle teho-
paketin C-tason sertifiointiprosessin läpäisemiseen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ-

KOULUTUS

LEADING 

INTERNATIONAL 

PROJECTS

IPMA C
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Palvelut ja palveluista sopiminen: 

Uusia haasteita teollisuuden 
toimitusprojekteille

Kilpailuetua ja kasvua palveluilla 
– sopimusten merkitys kasvaa
Valmistava teollisuus etsii enenevässä 
määrin kilpailuetua ja kasvua panos-
tamalla palveluihin. Useiden kansain-
välisten yrityksen tuloksesta 40 % 
tai enemmän tulee palveluista, joita 
tarjotaan asiakkaille joko laitteita tuke-
maan – esimerkiksi huoltopalvelut – tai 
laitteiden asemesta. Teknologian kehitys 
on johtanut entistä mutkikkaampiin 
tuotteisiin ja toimitusprojekteihin, 
joissa tarvitaan pitkiä toimitusketjuja 
ja useita palvelu- ja laitetoimittajia. 
Samalla sopimusten määrä ja merkitys 
on kasvanut. 

Sopimuksiin liittyvää osaamista 
on organisaatioissa paljon, mutta 
se on usein piilossa ja hajallaan, eri 
tehtäväalueiden ja ammattiryhmien 
edustajien hallussa. Projektitoiminta-
lehden numerossa 1/2005 julkaistussa 
artikkelissa Sopimusosaaminen projek-
tiliiketoiminnassa Helena Haapio ja FT 
Vaula Haavisto tarkastelivat projektien 
ja liiketoiminnan sopimuksellistumista 
ja siihen liittyviä haasteita. Sopimus esi-
tettiin yhteistyön mahdollistajana ja sen 
näkyvänä käsikirjoituksena. Projektitoi-
minta-lehden numerossa 1/2004 Helena 
Haapio käsitteli otsikolla Sopimusten 
hallinta – pitävä perusta projektien ja 
hankintojen onnistumiselle sopimusten 
hallinnan merkitystä ja sen kehittämisen 
osa-alueita ja Projektitoiminta-lehden 
numerossa 2/2005 otsikolla Sopimus-
osaaminen liiketoiminnan uudistuessa 
- Sopimukset vaativat synkronointia ja 

insinööriosaamista sopimuksia johtami-
sen välineinä ja tekniikan, toteutuksen, 
talouden ja juridiikan yhteispelinä.

Hyvien sopimusten turvin myös uusiin 
liiketoimintamalleihin ja -mahdolli-
suuksiin voidaan lähteä ensimmäisten 
joukossa, kannattavasti ja riskit halliten. 
Mutta miten saadaan aikaan toimivia ja 
myös oikeudellisen arvioinnin kestäviä 
sopimuksia – sopimuksia, jotka tuotta-
vat tilaajan ja toimittajan tavoittelemat 
hyödyt ja auttavat pitämään riskit hy-
väksyttävällä tasolla? 

Tarvitaan ennakoivaa sopimista, 
palvelujen tuotteistusta ja 
ohjeistettua palvelutapaa
Palvelua myytäessä ja ostettaessa palve-
lu pitää kuvata ja konkretisoida. Tilaajan 
ja toimittajan rooleille ja vastuille tar-
vitaan määrittelyt ja palvelun laadulle 
mittarit. Laite- ja palvelutoimitusten 
yhdistäminen asettaa uusia haasteita 
toimitusprojekteille. Tilaajan palve-
luodotukset, toimittajan palvelulupaus 
ja palvelukyky sekä osapuolten välinen 
palvelusopimus on saatava vastaamaan 
toisiaan (kuvio 1). Kokemus on osoitta-
nut, että haasteisiin vastaamisessa on 
avuksi, jos organisaatio osaa yhdistää 
ennakoivan sopimisen, palvelusuunnit-
telun ja palvelujen tuotteistuksen.

Palvelujen tuotteistamisella pyritään 
paketoimaan palvelu ymmärrettäväksi, 
hallituksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena 
on palvelutuote, jota palvelun tarjoajan 
on helpompi myydä, monistaa ja hallita 
kuin asiakaskohtaisesti räätälöityjä 

Seminar 7: The Role of Contracts In Delivering Successful Projects

Helena Haapio
Varatuomari, Master of Quality (MQ)
Sopimusvalmentaja
Lexpert Oy

Helena Haapio on PRY:n jäsen, ja hän koordinoi 
SIG-9 & IACCM Finlandin toimintaa

HeHH lllllena HHHHHaa iiiipio

Katri Rekola
DI, KTT
Rekola Design Oy

Katri Rekola on PRY:n jäsen.
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palvelukokonaisuuksia. Toki palvelussa 
voi olla ja usein onkin osia, joiden si-
sältöön asiakas pääsee vaikuttamaan; 
palvelu voidaan esimerkiksi rakentaa 
olemassa olevista palvelumoduuleista. 
Tuotteistuksen konkreettisena tulok-
sena on palvelukuvaus, joka toimii 
parhaimmillaan sopimusten, esitteiden 
ja muiden dokumenttien lähtökohtana, 
vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa 
toimitusprojekteja.

Palvelun myymisen lisäksi tuotteis-
taminen helpottaa palvelun ostamista. 
Asiakkaan on helpompi hahmottaa, mitä 
palveluun kuuluu, mitä se maksaa ja 
mitä velvollisuuksia asiakkaalla itsellään 
on, kun palvelukuvaus on asianmukai-
sesti laadittu ja palveluntarjoaja osaa 
selkeästi ilmaista palvelulupauksensa 
asiakkaalle. Tuotteistetulla palvelulla 
on nimi, määritelty hinta ja laadun ja 
palvelutason mittarit. Kumpikin osapuo-
li tietää, mikä sisältyy hintaan ja mikä 
maksaa erikseen – miten esimerkiksi hal-
litaan järjestelmien päivityksiä ja uusia 
versioita; kuuluvatko ne automaattisesti 
samaan hintaan vai sovitaanko niistä 
erikseen.

Sopimukset, vaatimusmäärittelyt 
ja palvelukuvaukset laaditaan kuiten-
kin usein toisistaan erillään. Ne eivät 
automaattisesti heijasta ja tue toisi-
aan - siihen tarvitaan määrätietoista 
yhteistyötä organisaatioiden sisällä ja 
välillä. Yhteistyötä ja ennakoivaa sopi-

musosaamista tarvitaan tilaajapuolella 
jo ennen tarjouspyynnön laatimista ja 
toimittajapuolella jo ennen tarjous-
vaihetta. Ennakoiva sopiminen tähtää 
hyvän yhteistyön suunnitteluun, raken-
tamiseen ja ylläpitoon sekä ongelmien 
ennaltaehkäisyyn ja riskien hallintaan 
sopimusten avulla. Sen avulla pyritään 

1. edistämään menestyksekkäistä 
suhteita ja suorituksia ja elimi-
noimaan mahdollisten ongelmien 
syyt, 

2. minimoimaan riskit, ongelmat ja 
vahingolliset vaikutukset silloin 
kun ongelmia esiintyy ja 

3. hallitsemaan konfl iktit, välttä-
mään oikeusriidat ja minimoi-
maan kustannukset ja menetyk-
set, jos ne ovat väistämättömiä. 

Tähtäimessä ei ole pelkästään toi-
minnan tavoitteita tukeva ja turvaava 
sopimus, vaan se, että keskeiset asiat 
otetaan esiin, ymmärretään samalla 
tavalla ja myös osataan toteuttaa käy-
tännössä.

Kun tässä onnistutaan, selkeät pal-
velukuvaukset ja sopimukset auttavat 
rakentamaan liiketoiminnan onnistu-
miselle pitävän pohjan myös silloin, kun 
kyseessä on uusi palvelu, ratkaisu tai 
toimintatapa – esimerkiksi kun yritys 
muuntautuu tuotevalmistajasta palve-
lu- tai elinkaariratkaisujen tarjoajaksi 
tai etsii uusia tapoja hoitaa asiakas- ja 
toimittajasuhteitaan. 

Palvelut ovat erilaisia, samoin 
palvelusopimukset. Kyse voi olla 
esimerkiksi kerta- tai kesto-
sopimuksista, kuluttaja- tai 
liikesopimuksista, asennus- tai 
asiantuntijapalveluista, jne. Sana 
”sopimus” ymmärretään helposti 
suppeasti, korostuneen juridisesti 
ja asiakirjalähtöisesti (engl. lä-
hinnä contract). Sopimukset voi-
vat kuitenkin olla myös vapaa-
muotoisia ja kirjoittamattomia, 
asiakirjaa ei välttämättä tarvita. 
Monissa käytännön tilanteissa 
palvelusopimukset muotoutu-
vat puhelimitse, suullisesti tai 
tosiasiallisen toiminnan kautta, 
hiljaisesti. Sopimus tarkoittaa 
siis myös sitä, mistä on saavu-
tettu yhteisymmärrys ja mitä on 
sovittu (engl. lähinnä agreement, 
bargain, deal). Yksi palveluso-
pimusten keskeisiä kysymyksiä 
on se, onko sopimuksella myyty 
tai ostettu tunteja tai työtä 
(toimintavelvoite) vai tuloksia 
(tulosvelvoite). Myös velvoitta-
vuuden astetta voidaan säädellä: 
on mahdollista sopia sitomatto-
mista aikomuksista, tavoitteista 
ja pyrkimyksistä.

Ennakoiva sopiminen ja palvelusuunnittelu

Palvelu-
lupaus Sopiminen

Palvelukehitys

Odotukset Palvelu-
valmius

Sopimusprosessi

Asiakasprosessit Palveluprosessi

Markkinatuntemus:
Asiakkaat
Kilpailijat
Liikeidea
Strategia

Ympäristö
Markkinointi

Tarpeet
Asenteet

Osaaminen:
Prosessi

Yhteistyö
Sisältö

Resurssit:
Henkilöstö
Teknologia
Osaaminen

Infrastruktuuri
Prosessit

Palvelusuhde

Kuva 1. Ennakoiva sopiminen ja palvelusuunnittelu.
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Yrityksen tuotteisiin ja palveluihin 
liittyy valtava määrä tuotetietoa ja 
dokumentteja, joiden hallinta esimer-
kiksi tarvittaessa samanaikaisesti sekä 
taloudellista tietoa että rakenne- tai 
prosessikuvauksia voi tuottaa ongelmia. 
Oston ja myynnin sitoumusten ja toimi-
tusten yhteensovittaminen ei sekään ole 
ongelmatonta – esimerkiksi takuuketjun 
ehdot eivät automaattisesti tue toisiaan. 
Palvelutoimittajan on pystyttävä hallit-
semaan myös palvelutiedon muutoksia 
ja palvelun mukautumista elinkaaren eri 
vaiheissa, etenkin kun palveluihin liittyy 
jatkuvaa yhteistyötä palvelun toimit-
tajan ja asiakkaan välillä. Jo palvelua 
suunniteltaessa tulisi miettiä, miten 
varmistetaan esimerkiksi laitteisiin 
huollon yhteydessä tehtyjen muutosten 
asianmukainen raportointi. Tässä tulee 
avuksi palvelutapa, Rekola Designin 
kehittämä työkalu palvelutapahtumien 
ja -prosessien hallintaan ja vakiointiin 
sekä palvelukokemuksen laadun paran-
tamiseen ja ylläpitoon. Palvelutapaku-
vauksessa annetaan käytännönläheisiä 
ohjeita siitä, kuinka palvelu tuotetaan 
ja toimitetaan asiakkaalle. Kuvauksessa 
voidaan esimerkiksi määritellä, mitä ra-
portteja huoltoteknikoiden tulee tehdä 
huoltokäynnin yhteydessä.

Palveluiden ostaminen ja 
myyminen: organisatorisia 
haasteita
Monet yritykset toimivat vuoroin myy-
jinä, vuoroin ostajina – myös palvelujen 
osalta. Monet ostavat palveluita pysty-
äkseen tuottamaan palveluita omille 
asiakkailleen. Esimerkiksi huoltopalvelu 
voidaan ulkoistaa paikalliselle, asia-
kasta lähellä sijaitsevalle yritykselle. 
Optimoidessaan toimintaansa yritysten 
on toisaalta kiinnitettävä huomiota 
omiin hankintakäytäntöihinsä, muun 
muassa varmistaakseen toimitusketjun 
sopimusten yhteensopivuuden. Toisaalta 
palveluita tarjoavien teollisuusyritysten 

Sopimukset ja sopiminen Projektiyhdistyksessä - 
pitkäaikainen kiinnostuksen kohde
Projektiyhdistyksessä toimii Sopimusten hallinnan ryhmä (Contract Ma-
nagement Special Interest Group, SIG-9), jonka tarkoituksena on so-
pimusosaamisen ja sopimusten hallinnan kehittäminen edistämällä eri 
ammattialojen edustajien vuorovaikutusta ja yritysten ja korkeakoulujen 
yhteistyötä. Ryhmän kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa projekti-
liiketoiminnan johtamisen ja sopimusten hallinnan yhteensovittaminen, 
kansainvälisten projektien sopimusten hallinta, sopimusriskien hallinnan 
kehittäminen sekä ennakoivan sopimisen vieminen käytäntöön. SIG-9 toi-
mii International Association for Contract and Commercial Managementin 
(IACCM, www.iaccm.com) Suomen jaoksena. Artikkelin toinen kirjoittaja 
Helena Haapio on IACCM:n Advisory Councilin jäsen ja koordinoi IACCM 
Finlandin toimintaa. Lisätietoja: Helena.Haapio@lexpert.com

Maaliskuussa 2009 Projektiyhdistyksessä käynnistettiin uusi projektikäytän-
töjen vertailu- eli PkV-ryhmä, jonka aihepiirinä on Sopimuksilla johtaminen 
palvelutoiminnoissa. Ryhmän jäsenet edustavat palvelujen tilaajia ja toi-
mittajia ja julkista ja yksityistä sektoria. Tavoitteena on kokemusten vaihto 
ryhmän jäsenorganisaatioiden  välillä ja pyrkimys sen kautta tunnistaa, 
vertailla ja kehittää toimintamalleja, menetelmiä ja työkaluja. Tätä ryhmää 
edelsi PKV-6, Asiakkuus–sopimusosaaminen–kumppanuus. Molemmissa 
ryhmissä sopimisen kautta halutaan turvata onnistunut toteutus ja antaa 
sille ohjausvälineitä, tehosteita ja kannusteita. Ryhmän vetäjänä toimii 
varatuomari, ins. Matti Urho, puh. 040-8304500. Lisätietoja: Matti.Urho@
partisan.inet.fi 

Sopimukset ja sopiminen ovat mukana myös IPMAn 23. maailmankongres-
sissa Helsingissä 15.-17.6.2009. Contracting Excellence seminaarin (Seminar 
7) puheenjohtajana toimii IACCM:n toiminnanjohtaja Tim Cummins. - Lisä-
tietoja kongressin ohjelmasta ja www-sivuilta.

on oleellista ymmärtää asiakkaidensa 
käyttäytymistä, prosesseja ja kriteerejä 
niiden valitessa palveluntarjoajien välillä 
ja ennen ostopäätöksen tekoa. Kum-
paankin liittyy palveluiden arviointia 
ja testausta. Miten esimerkiksi vakuut-
tua palvelun kokonaistaloudellisesta 
edullisuudesta ja mitä kriteerejä tulisi 
painottaa?

Monet palveluiden myymisen ja os-
tamisen haasteista johtuvat palveluiden 
aineettomuudesta. Miten ymmärtää 
sellaista, mitä ei voi nähdä tai koskettaa 

tai varsinaisesti testata? Palveluiden 
testausmenetelmiä on toki olemas-
sa – esimerkiksi ns. mystery shopping 
-menetelmä – mutta ne eivät sovellu 
kovinkaan hyvin teollisten palvelui-
den, etenkään asiantuntijapalveluiden 
testaamiseen. Palveluissa on oleellista 
palvelukokemus, jota on vaikea testata, 
vakioida tai hallita. Myös tässä tulevat 
avuksi sopimukset, tuotteistus ja palve-
lutapa. Niiden avulla voidaan selventää 
palvelun sisältö ja osapuolten tehtävät, 
yhdenmukaistaa palvelukokemus ja 
palvelutapahtuma sekä parantaa palve-
lukokemuksen laatua riippumatta siitä, 
missä ja milloin palvelua tarjotaan. 

Sopimusten suunnittelu ja laatiminen 
voidaan rinnastaa palapelin kokoami-
seen. Siinä tarvittavat osaamisalueet 
voidaan hahmottaa kuvion 2 tavoin. 
Yhdistämällä eri osaamiset – liiketoimin-
nan, tekniikan, toteutuksen ja juridiikan 
osaaminen – muodostuu ehyt kokonai-
suus. Lähtökohtana on liiketoiminta ja 
sen tavoitteet sekä sopimuskumppanien 
huolellinen valinta. Parhaat sopimukset 
syntyvät eri osa-alueiden edustajien 
yhteistyössä. Vuorovaikutuksen kautta 
saadaan aikaan toimivia, keskenään 
yhteensopivia ja helposti ymmärrettäviä 
määrittelyitä, mittareita, tehtäväluet-
teloita ja muita asiakirjoja. Eikä yksin 

2007 Lexpert Oy

Tekniikka Toteutus

Juridiikka

Yhteispeli:
Projektien ja 
sopimusten

hallinta

Talous

Kuva 2. Palapeli.
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Teollisuuden palveluihin ja niistä sopimiseen liittyvä tutkimushanke
Projektien ja palvelujen sopimuksellistuminen on haasteellista. Uudet 
liiketoiminta- ja palvelumallit eivät muutu toimiviksi palvelukuvauksiksi ja 
-sopimuksiksi itsestään, vaan tarvitaan määrätietoista kehittämistyötä. Sitä 
tarvitaan myös, jotta sovitut asiat muuttuvat käytännön toiminnaksi ja to-
teutuvat sopimuksen mukaisesti. Artikkelin kirjoittajat ovat käynnistämässä 
teollisiin palveluihin ja niistä sopimiseen liittyvää tutkimushanketta, johon 
osallistumismahdollisuutta tarjotaan Projektiyhdistyksen jäsenyrityksille. 
Hankkeessa on mukana Vaasan Yliopisto.

Hankkeen tarkoituksena on paneutua palvelujen hankintaan ja myyntiin 
ja palvelutarjoaman hallintaan sekä palvelujen tilaajan että toimittajan 
näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää osallistuville yrityksille työkaluja ja 
menetelmiä, jotka edistävät laadun ja riskien hallintaa, optimoivat proses-
seja ja edistävät ennakoivan sopimisen viemistä käytäntöön. Samalla hanke 
kartoittaa ja kehittää sopimusten ja sopimusriskien viestintä- ja visuali-
sointimenetelmiä, tuottaa aihepiirin best practices -vertailutietoa, analysoi 
palvelujen hankinta- ja valintaprosesseja, testausmenetelmiä ja valintakri-
teerejä sekä kehittää menetelmiä ja työkaluja palvelujen vertailuun. 

Lisätietoja: katri.rekola@kolumbus.fi .

asiakirjoja: suunnitelmien on muututta-
va käytännön toiminnaksi. Tähtäimessä 
ei ole vain sopimuksen aikaansaaminen, 
vaan sen onnistunut toteuttaminen. Eri 
osa-alueet on sovitettava yhteen ja se 
mistä on sovittu on osattava viestiä ja 
vastuuttaa niin, että toteutus onnistuu 
tavoitteiden mukaisesti. Muutos yhdellä 
osa-alueella saattaa vaatia myös kaik-
kien muiden osa-alueiden muuttamista. 
Kokonaisuuden hallintaan ja sopimusten 
siirtämiseen käytännön toimintaan 
tarvitaan johtamista ja orkestrointia, 
jonka turvin eri tahojen ja toimijoiden 
osaamisalueet yhdistetään ja koordi-
noidaan. 

Oma lukunsa ovat ulkoistusprojektit, 
joissa yritys siirtää jonkun toimintonsa 
ulkopuolelta hankittavaksi palveluksi. 
Tässä tilanteessa on sekä sopimuk-
sellisia että organisatorisia haasteita, 
kun osa yrityksen työntekijöistä siirtyy 
palveluntuottajan palvelukseen. Miten 
turvata toiminnan siirto ja jatkuminen 

sulavasti ja samalla säilyttää henkilös-
tön luottamus ja motivaatio? Miten 
palveluntarjoaja pystyy sulauttamaan 
organisaatioonsa uusia yksiköitä – ja 
onko se kannattavaa?

Pyrittäessä muuttamaan henkilöstön 
toimintatapoja on ensimmäisenä haas-
teena usein motivointi. Muutos onnistuu 
parhaiten, kun henkilöstö ymmärtää 
asian tärkeyden ja pääsee osallistumaan 
muutoksen suunnitteluun. Osallistu-
minen sitouttaa ja motivoi, ja samalla 
kehittyvät myös oleelliset yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot. Eri ammattiryhmät 
voivat oppia toisiltaan – esimerkiksi 
sopimukset eivät suinkaan ole vain 
juristien asia – kunhan yhteistyöhön 
suhtaudutaan avoimesti ja ilman ennak-
koluuloja. Asenteiden muokkaaminen 
onkin usein suurin haaste. Se ei onnistu 
ilman asialle omistautunutta muutos-
johtajaa, joka pystyy tarkastelemaan 
tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Sopimustaidot – yhteinen asia
Parhaimmillaan sopimus toimii pal-
velun toimittajan ja asiakkaan välisen 
yhteistyön ohjenuorana, joka edistää 
yhteistyön onnistumista ja auttaa mi-
nimoimaan riskit, häiriöt ja ongelmat. 
Tavoitteena ei ole sopimus sinänsä, vaan 
hedelmällinen ja molempia osapuolia 
hyödyttävä yhteistyö- ja palvelusuhde. 
Sopimustaitoihin kuuluukin sopimusten 
taitava käyttö asiakkuuksien ja kump-
panuuksien suunnittelussa, käynnistä-
misessä, ohjauksessa, toteuttamisessa, 
valvonnassa ja koordinoinnissa – sekä 
osapuolten välillä että toisiinsa liittyvien 
sopimusten kesken. 

Sopimustaidot ovat oleellinen osa 
kaikkien ammattitaitoa, tuote- ja 
palvelukehityksestä toimituksiin sekä 
hankinnoista myyntiin ja asiakaspalve-
luun. Sopimustaitojen tai -kiinnostuk-
sen puuttumisella voidaan menettää 
paljon. Olisikin tärkeää löytää keinoja, 
joilla voidaan helpottaa sopimusten 
ymmärtämistä ja niistä keskustelemista. 
Kun organisaatio aktivoi ja yhdistää 
osaamisensa, se voi valjastaa sopimuk-
set liiketoiminnan tueksi ja saavuttaa 
merkittävää kilpailuetua. 

Katri Rekola ja Helena Haapio ovat 
kirjoittaneet yhdessä keväällä 2009 
ilmestyvän kirjan Industrial Services 
and Service Contracts – A Proactive 
Approach (Teknologiainfo Teknova 
Oy). 

Väitöskirjansa Product-centric Service 
Development – Tools and Methods 
(2006) lisäksi Katri Rekola on kirjoit-
tanut kolme Teknovan kustantamaa 
kirjaa teollisuuden palveluista: 
Palvelukeskeisten tuotteiden kehittä-
minen teollisuusyrityksissä (2003),
Opas teollisuusyrityksille palvelujen 
testaukseen  (2005) ja Palvelutapa 
teollisuuden kilpailukeinona (2007).

ONNISTU PROJEKTEISSA,  
EROTU OSAAMISELLA!  www.ael.fi/projekti





Seminaari 8

Projektiliiketoiminta 
tarvitsee uutta

Professori Kim Wikström tarjoaa projektiliiketoimintaa harjoittaville 
yrityksille uutta strategiaa. Sen tärkeitä kehitysaskelia ovat investoin-
tilogiikka ja liiketoimintamallien kehittäminen tavalla, joka joustavasti 
huomioi eri investointiaaltojen ja markkinoiden vaatimukset sekä 
samalla nivoutuu yrityksessä yhteen tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

”Varmistaaksemme suomalaisen projektiteollisuuden kilpailukyvyn 
kehitysaskelia on edistettävä sekä yrityskohtaisesti että kansallisesti. 
Tässä on tutkimuksen, koulutuksen ja yritysjohdon yhteinen haaste”, 
Åbo Akademin professori Kim Wikström kirjoittaa.

strategiaa
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Johdanto
Tässä artikkelissa esitellään projektiliiketoiminnan 
tunnusmerkkejä ja logiikkaa sekä ne merkittävät 
tekijät, jotka luovat projektivetoiselle yrityksel-
le menestyksen mahdollisuudet. Kilpailukyvyn 
parantamiseksi projektivetoisten yritysten on 
laajennettava tarjontaa niin, että lähtökohtana 
on investointi ja sen elinkaari.

Perinteisen määritelmän mukaan projekti 
muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka 
toimitetaan selkeällä tavoitteella, aikataulut ja 
kustannusraamit on pidettävä. Tämä määritelmä 
on sikäli virheellinen, että projekti on ainutlaatui-
nen ja siksi mahdoton ennustaa kaikilta osiltaan. 
Projektiin vaikuttaa usein myös muuttuva ympä-
ristö, joka muuttaa alussa tehdyt oletukset. Pro-
jektinjohtamisen teoriassa on kuitenkin edelleen 
syvä usko siihen, että alkuperäiset, alussa asetetut 
tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tämä on myös 
ohjannut johtamisen menetelmäkehitystä, orga-
nisaatiomalleja ja osaamisvaatimuksia. Ainutlaa-
tuisuudesta johtuen projektien alkuvaiheessa on 
lähes mahdotonta tarkkaan arvioida tulevat kus-
tannukset, aikataulu ja lopputulos. Tästä johtuu, 
että valtaosa projekteista poikkeaa alkuperäisestä 
suunnitelmasta. Sidosryhmien fokus on usein liikaa 
itse projektissa ja liian vähän sen pitkäaikaisissa 
vaikutuksissa. Media päivittelee laajoja aika- ja 
kustannusylityksiä ja seuraa yksittäisten projektien 
lopputulosta, kuin jännitysnäytelmää. Poliitikot 
hyväksyvät tietämättään laajoja hankkeita, joi-
den kustannukset ovat moninkertaiset ja joiden 
tuoma arvo ja hankkeessa tapahtuvat muutokset 
unohdetaan niistä käytävissä keskusteluissa. Moni 
projektiliiketoimintayritys perustaa osaamisensa 
siihen, että tuotteita ja järjestelmiä toimitetaan 
sovitun erittelyn mukaisesti. Vastuu on rajattu 
useimmiten siihen, että tuotteet ja/tai järjestelmät 
toimitetaan asiakkaalle. Samalla loppuu kiinnostus 
siihen, kuinka menestyksekäs lopputulos on tule-
vina vuosina. Kaiken kaikkiaan projektitoimintaa 
usein leimaa lyhytnäköisyys. 

Projektiliiketoiminta on osa 
investointitoimintaa
Jos alkuperäisen arvion paikkansapitävyyteen kiin-
nitetään liikaa huomiota, innovointi ja optimointi 
kärsivät, jolloin investoinnin liiketoiminnalliset 
edellytykset heikkenevät. Ongelma on myös se, 
että asiakkaat eivät aina ole asiantuntijoita siihen, 
mihin ja miten kannattaa investoida. Lopputulos 
saattaa myös kärsiä, ellei toimittaja ole mukana 
tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Ensi sijassa pitäisi 
keskittyä siihen, että investoinnin toteuttava ver-
kosto luo läpi koko elinkaaren liiketoiminnallista 
hyötyä, sen sijaan, että projektin toteuttajille 
annetaan vain kustannus- ja aikatauluvastuu. 
Projektisopimukset tulisi sitoa saavutettavaan in-
vestoinnin tuottoon. Investointeja toteuttavat yri-
tykset osaavat arvontuottologiikan, tuntevat kil-
pailuympäristön ja pystyvät jatkuvasti arvioimaan 
kokonaistilannetta, kun investointeja kehitetään 
ja parannetaan. Perinteinen projektiosaaminen on 
osa tätä, mutta ei kuitenkaan pääasia. Lähtökoh-
tana näissä yrityksissä ei ole toimittaa tuotetta 
tai järjestelmää asiakkaan erittelyn mukaisesti, 
vaan huolehtia investoinnin toteuttamisesta ja 
ylläpidosta koko sen elinkaaren aikana. Kyseiset 
yritykset ovat ensin siirtyneet tuotetoimituksesta 
järjestelmätoimituksiin asiakkaiden tarpeiden 
pohjalta ja ovat nyt muuntumassa investointeja 
toimittaviksi yrityksiksi joiden päähuomio on asi-
akkaan liiketoimintahyödyssä. Näissä yrityksissä 
perinteinen projektimääritys (aika, kustannus 
ja laatu) pätee edelleen, ja asiakkaalle annetun 
lupauksen asemesta se muodostaa nyt sisäisen 
osatavoitteen laajemmassa kokonaisuudessa. 
Tällä tavalla kyseiset yritykset eivät ainoastaan 
huomioi investoinnin käynnistämiskustannuksia 
(capital expenditure), vaan mukaan tulevat myös 
käyttökustannukset (operating expenditure) ja 
tuotot (income, profi t) sekä investoinnin jatkuva 
hallinta ja optimointi (asset management and 
optimization). Näiden seikkojen perusteilla pää-

Taulukko 1. Projektiliiketoiminnan keskeiset tunnusmerkit 
(kehitetty edelleen pohjautuen Dahlman 2000).

Kriittiset vahvuudet - Asiakaskanta
- Luottamusta luovat ja ylläpitävät systeemit

Markkinadynamiikka - Investointiallot
- Elinkaari-näkökulma

Kilpailu - Suojele ja hyödynnä asiakaskantaa
- Kompleksinen
- Jokainen projekti on oma kilpailusysteeminsä

Kasvumekanismit - Hyödynnä uudet investointiallot
- Palveluliiketoiminnan kehittäminen
- Erilaiset partneri- ja verkostorakennelmat

Ydinosaamiset - Joustavuus
- Ydinosaamisen kehittäminen ja edelleen erikoisosaamisen 
  kehittäminen
- Pohjautuu verkostotyöskentelyyn
- Muutoskulttuuri
- Joustavat organisaatiot ja systeemit
- Jatkuva kyky innovoida tuotteita, palveluja, liiketoimintainnovaatioita

Projektiliiketoimintalogiikka
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Kuva 1. Projekti, projektiliiketoiminnan ja investointi teorian periaatteellinen riippuvuus.

huomio kaikkoaa siitä, mitä projekti 
maksoi ja toteutuiko se aikataulussaan. 
Sen sijaan huomio kiinnittyy siihen, 
tuottaako investointi odotuksien mu-
kaisesti ja miten sen tuottoja voidaan 
jatkuvasti parantaa.

Projektiliiketoiminnan logiikka
Projektiliiketoiminta on se osa liike-
toimintaa, joka vaikuttaa suoraan tai 
epäsuoranaisesti projekteihin. Niiden 
tehtävä on yhden tai useamman yri-
tyksen tavoitteiden täyttäminen (Artto 
& Wikström, 2005). Kyseessä on siis 
uudistuminen, joka tapahtuu eri tavoi-
teasetelmien kautta. Uutta on se, että 
projektiliiketoimintayritykset ottavat 
aktiivisen roolin jo ennen varsinaisen 
projektin alkamista investoinnin suun-
nittelussa hyödyntämällä investointi-
teorian oppeja Tämä ei ole ollut aiemmin 
osa yritysten osaamista eikä tarjontaa. 

Projektiliiketoiminnan logiikka poik-
keaa perinteisen teollisen tuottamisen 
logiikasta. Taulukossa 1. on määritelty 
keskeiset tunnusmerkit projektiliiketoi-
minnalle. Olemassa oleva asiakaskanta 
on oleellinen tekijä, jota tulee jatkuvasti 
suojella ja hyödyntää. Eri investointiaal-
tojen oivaltaminen ja hyödyntäminen on 
toinen keskeinen tekijä, joka edellyttää 
joustavia organisaatiorakenteita sekä 
vahvaa innovointikykyä, mukaan lukien 
myös liiketoimintainnovaatiot.

Lähtökohtana on siis investointi, 
jonka pohjalta syntyy projektiliiketoi-
mintaa. Tämä on tärkeä ymmärtää, kun 
tavoitteet asetetaan ja päätetään, miten 
niitä ohjataan. Sekä investointien teoria 
ja projektijohtamisen teoria kärsii liian 
staattisesta lähtökohdasta ja oletuksista. 
Näiden kahden yhdistäminen sen sijaan 
luo paremman pohjan investointeja 
toimittaville yrityksille, kuten kuvassa 
1 on esitetty.

Strategia ja liiketoimintamallit 
projektiliiketoiminnassa
Projektiliiketoimintaa harjoittava yritys 
luo strategian, jonka pohjalta määritel-
lään yksi tai useampi liiketoimintamalli, 
jolla strategia jalkautetaan. Olennaista 
on, että liiketoimintamalleissa yhdisty-
vät sekä tuotannollinen tehokkuus että 
investointi- ja asiakastarpeet. Tämä 
edellyttää tuotteiden ja palvelujen va-
kiointia sarjatehon saavuttamiseksi sekä 
samalla joustavuutta yhdistelemällä 
tuotteita ja palveluita eri tarpeisiin. 
Liiketoimintamallit toimivat yksittäisten 

Onnistu ERP-projektissasi 
Project-TOP-työkaluilla

Yhdellä lisenssillä työkalu kaikille projektin osapuolille.
Helppo käyttöönotto - vaikka kesken projektin.

More than a project management tool 

Kustannussäästöt 
Vaatimusten määrittely
Aikataulut
Tehtävät 
Resurssit
Muutoksenhallinta
Testaus
Virheidenhallinta
Laadunvarmistus

www.projecttop.fi 

Projekti

Projektiliiketoiminta

Investointi

projektien viitekehyksinä ja määrit-
televät mitä osaamista ja minkälaisia 
menetelmiä tulisi hyödyntää kyseisessä 
projektissa.

Jotta projektiliiketoiminnassa toimiva 
yritys pystyy ottamaan vastuun inves-
toinnin menestyksestä, on edessä sekä 
strategian että sen pohjalta luotujen 
liiketoimintamallien muuttaminen ja 
kehittäminen. Seuraavassa on esitetty 
seitsemän menestystekijää yritykselle, 
joka muuntuu projektiliiketoiminta-
yrityksestä investointeja toteuttavaksi 
yritykseksi.
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Projektiliiketoiminnan seitsemän 
menestystekijää
Seuraavassa kuvataan seitsemän merkittävää teki-
jää menestyvässä projektiliiketoimintayrityksessä. 
Tulokset ovat syntyneet laajasta kansainvälisestä 
projektiliiketoimintaan keskittyneestä tutkimuk-
sesta, jota on tehty viidentoista vuoden ajan.

1. Investointilogiikan hallinta
Projektiliiketoiminnan ottaessa aktiivisemman 
roolin investointien suunnittelussa ja arvioinnis-
sa osaamisvaatimukset kasvavat ja muuttuvat. 
Uutta osaamista tarvitaan eri alueilla. Näitä ovat 
markkinoiden arviointi ja toimintalogiikan ym-
märtäminen, investointilaskelmat, investointia 
suunnittelevan yrityksen strategian ja nykytoi-
minnan arviointi ja läheinen yhteistyö asiakkaan 
ja verkoston kanssa. Liiketoimintakonsultointi ja 
rahoitus ovat myös merkittäviä osaamisalueita. 
Arvontuottomekanismit ja erilaisten tuotteiden ja 
palvelujen yhdistäminen korostuu. Sitoutuminen 
investoinnin elinkaareen on edellytys yhä useam-
malle projektiyritykselle, mikä vaatii kokonaisval-
taista ja pitkäjänteistä ajattelua.

Tästä seuraa, että myyntityöskentelyn luonne 
muuttuu yhä enemmän kohti konsultoivaa myyn-
tiä, joka edellyttää syvää tuntemusta asiakkaan 
toiminnasta ja markkinasta.

2. Yrityksen operatiivinen ohjaus joustavien 
liiketoimintamallien mukaan
Yrityksissä on yleensä useampia liiketoimintamal-
leja, jotka on tarkoitettu eri markkina- ja kilpailu-
tilanteisiin ja toimituslaajuuksiin. Näin pystytään 
tehokkaasti tuottamaan paras arvo investoinnille. 
Kehittämällä erilaisia liiketoimintamalleja yri-
tyksessä luomme yksittäisten projektien sijasta 
jatkuvuutta osaamisessa ja menetelmissä ja var-
mistamme myös niiden synkronisoinnin niin, että 
ne muodostavat toimivan kokonaisuuden jouston 
ja tuottavuuden kannalta. Kuvassa 2 on esimerkin-
omaisesti esitetty neljä erilaista liiketoimintamal-
lia. Yrityksen yksittäisten projektien sijoittuminen 
riippuu siitä, mitä ja miten toimitetaan.

Oletettua haasteellisemmiksi ovat osoittautu-
neet verkoston merkitys eri liiketoimintamalleissa; 

Kun pyrimme 
irti perinteisestä 

projektimäärittelystä, 
yritysten pitää myös 
muuttaa vastuunsa ja 
toimituslaajuutensa

rajapintojen hallinta ja kilpailukykyinen yhdistä-
minen liiketoimintalogiikan mukaan asettaa uusia 
vaatimuksia verkostolle.

3. Projektijohtajuus ammattina
Osaamisen merkitys korostuu projektiliiketoi-
minnassa. Projektijohtaminen muuttuu ammat-
timaisemmaksi. Emme vielä osaa asettaa selkeitä 
vaatimuksia, kuka saa johtaa määrättyjä projekteja 
kuten esimerkiksi lääkärien, juristien tai tilintar-
kastajien ammattikunnissa. Vaikka projektijohtajia 
koulutetaan ja sertifi oidaan, nykyiset projektin 
luokitusmenetelmät, osaamisvaatimukset ja arvot 
ovat vielä liian suppeita. Luodaksemme todellisen 
ammattikunnan määritelmän täyttävät mitat 
projektinjohtamisessa on vielä tehtävä merkittäviä 
muutoksia. Ammattikunnan perusvaatimuksena 
ovat tarkkaan säädetyt vastuut ja roolit sekä 
yhteiset arvot, jotka ovat pakollisia. Keskeisiä 
tekijöitä ammattikunnan luomisessa ovat esimer-
kiksi jäsenistön vala ja jatkuva koulutus. On myös 

Taulukko 2. Eri ammattikuntien kansainväliset toimintaohjeet (Wikström et al, 2008).

Sivulukumäärä 172 n. 500 6

Ei Ei Kyllä (n. 50%)

Kyllä Kyllä Ei

Ohje jokaiseen
transaktioon

Ohje jokaiseen
transaktioon

Huomioidaan muiden 
ihmisten arvot

Ohje miten käsitellään tietoa

530 n. 1000
0 

(sidosryhmät 
mainittu 6 kertaa)

Vapaaehtoiset osiot

Asiakkaan/potilaan
maininta

Vannotaan vala

Toimintaohjeiden
asema

Juristit Lääkärit Projektipäälliköt



27Refresh yourself: www.refresh09.com

tarkkaan rajattu, missä tilanteessa lääkäri tai ju-
risti saa toimia. Ammattikunnassa on siis ehdoton 
ammattihierarkia, jota noudatetaan. Tyypillistä on 
myös se, että ammattikunnan jäsenyhdistys on 
korvausvelvollinen, jos sen jäsen tekee virheen.

Taulukossa 2 on vertailtu lääkäreiden, juristien 
ja projektipäälliköiden toimintaohjeita. Nämä 
osoittavat selvästi, että töitä on tehtävä kan-
sainvälisesti, kansallisesti ja myös yksittäisessä 
yrityksessä, jotta projektipäällikkyys muodostuu 
ammattikunnaksi.

4. Asiakasrajapinnan valvonta ja johtaminen
Edistynyt projektiliiketoimintayritys mittaa ja 
johtaa ammattimaisesti asiakas- ja muita keskeisiä 
rajapintoja systemaattisesti. Tämä toiminta yhdis-
tyy moneen projektiliiketoiminnan merkittävään 
menestystekijään. Jatkuva ja systemaattinen 
asiakasrajapinnan mittaus mm. helpottaa epä-
varmuuden hallintaa, mahdollistaa tuottavuuden 
nostoa yksittäisten projektien aikana ja lisää 
asiakaskeskeisyyttä käytännössä. Asiakasrajapin-
nan hallinnasta muodostuu projektijohtamisen 
neljäs tärkeä mitattava tekijä ajan, kustannusten 
ja resurssien lisäksi. Kuvassa 4 nähdään, että 

systemaattisella prosessilla asiakassuhteitaan 
mitanneet yritykset, jotka ovat myös tehneet 
korjaavia toimenpiteitä, onnistuvat parantamaan 
toimituksen tuottavuutta ja asiakkaan kokemaa 
arvoa projektin lopputuloksesta.

On oleellista ymmärtää että asiakasrajapinnan 
mittaamisella ja valvonnalla suoritamme useampia 
asioita. Sen lisäksi, että varmistamme palvelui-
demme laadun ja tuottavuuden, parannamme 
innovatiivista kykyä jo toimituksen aikana ja 
samalla vaikutamme lopputulokseen. 

5. Epävarmuuden ja riskien hallinta
Riskienhallinnasta siirrytään epävarmuuden 
hallintaan. Riskienhallinta on keskeinen tekijä 
projektitoimituksissa, ja erilaisista riskienhallin-
taprosesseista on pitkät perinteet. Projektiliike-
toiminnassa on kuitenkin oleellisempaa puhua 
epävarmuuden hallinnasta, mikä koostuu sekä 
riskeistä että mahdollisuuksista. Tämä on ajat-
telutavan merkittävä muutos. Riskienhallinta 
edustaa staattista matemaattista toimintatapaa, 
kun epävarmuuden hallinta on dynaaminen tapa 
katsoa kokonaisuutta. Epävarmuutta voidaan 
hyvinkin hallita projektiliiketoimintayrityksissä eri-

Kuva 2. Projektiliiketoiminnan seitsemän menestystekijää.
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laisten johtamisprosessien avulla, jotka 
jatkuvasti tunnistavat mahdollisuudet 
ja riskit. Ne mahdollistavat lisäarvon 
tuottamisen. 

6. Integrointikyky
Integrointikyky esimerkiksi teknisellä 
(verkoston organisointi) ja sosiaalisella 
alueella on muodostunut ydinosaa-
miseksi. Investoinnin alkuvaiheessa 
korostuu liiketoiminnallinen integ-
rointi. Tämä edellyttää monia taitoja , 
jossa yhdistetään useita eri toimintoja 
kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Sitä 
voidaan myös parantaa investoinnin 
elinkaaren aikana. Yhä useampi inves-
tointi pohjautuu hybridiajatteluun, jossa 
voidaan vaihtaa määrättyjä osioita ja 
näin parantaa kokonaisinvestoinnin 
kilpailukykyä. 

7. Innovointikyky
Innovointi on jatkuvaa johtuen siitä, 
että projektiliiketoimintayritykset ot-
tavat suuremman vastuun investointien 
suunnittelusta ja toteuttamista. Tämä 
jatkuva innovointi on integroitu osa yri-
tyksen operatiivista toimintaa ja koskee 
sekä tuotteita, palveluja, liiketoimintaa 
että markkinoita. Innovointijohtaminen 
korostuu ja vaikuttaa myös johtamispro-
sesseihin. Kun luodaan jatkuvan inno-
voinnin malleja, oleellista on muistaa, 

Kuva 3. Eri liiketoimintamallit projektiyrityksissä (Wikström et al, 2008).
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Kuva 4. Asiakasrajapinnan mittaus; mittausmäärät ja tuottavuus mitattuna tyytyväisyytenä (Westerholm et al, 2009).
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Kim Wikström (tekn.tri) on teollisuus-
talouden professori Åbo Akademissa 
erikoisalueina kansainvälinen projek-
titeollisuus ja teollinen markkinointi. 
Hän on tutkimusinstituutin PBI:n 
perustaja.

että innovaatio on monen osatekijän 
yhteistoimintaa. Tasapainoilua käydään 
siitä, miten innovaation keskeiset tekijät 
(oma henkilöstö, asiakkaat, verkostojä-
senet, jne.) organisoidaan, ja mikä on 
erilaisten toistuvien ja uusien tilantei-
den merkitys innovaatiossa. 

Myös projektiliiketoiminnan yritys 
kilpailee muotoilulla, jossa korostuu pal-
velujen muotoilu. Miten tuotteistamme, 
luomme tavaramerkit ja hinnoittelemme, 
jotta ne parhaiten nivoutuvat liiketoi-
mintamalliin. Muotoilu ja tuotteistami-
nen ovat vakiointia ja modularisointia, 
ydinosaa innovointitoiminnassa.

Palvelut tulevat – mikä on 
merkitys
Moni projektiliiketoiminnassa toimi-
va yritys on laajentamassa tarjontaa 
tuotteesta ratkaisuihin, joissa elinkaari 
korostuu. Tie tähän on haasteellinen. 
Esimerkiksi palvelujen merkitystä on ko-
rostettu tärkeänä osana tarjontaa. Tapa, 
miten palvelut vaikuttavat ja voidaan 
integroida olemassa olevaan tuoteva-
likoimaan, on koettu haasteelliseksi. 
Perimmäinen syy näyttää olevan, että 
palveluiden merkitys korostuu liikaa ja 
niitä kehitetään irrallaan olemassa ole-
vasta liiketoimintamallista. On tärkeää 
ymmärtää, miten yksittäiset palvelut 
vaikuttavat kokonaisuuteen, ja millä ta-
valla olemassa oleva tuotevalikoima joko 
estää tai mahdollistaa eri palveluiden 
mukaanottoa. Edistykselliset yritykset 
lähtevät liikkeelle eri markkinoiden ja 
asiakkaiden asetelmista ja tarpeista, jon-
ka pohjalta ymmärretään osaamisen an-
tama lisäarvo. Tämä useimmiten koostuu 

yhdistetystä tuotepalvelutarjonnasta. 
Kun pyrimme irti perinteisestä projek-
timäärittelystä, yritysten pitää myös 
muuttaa vastuunsa ja toimituslaajuu-
tensa. Lähtökohtana on, jos mahdollista, 
että liiketoiminta ja yhteistyö jatkuvat 
myös toimituksen jälkeen. Tällöin yritys 
omalta osaltaan edistää investointia 
myös käytön aikana.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa evästetään projektilii-
ketoiminnassa toimivia yrityksiä kehit-
tämään strategiaansa huomioiden myös 
investointien logiikkaa, kehittämällä 
liiketoimintamalleja, jotka joustavasti 
huomioivat eri investointiaaltojen ja 
markkinoiden vaatimukset ja samalla ni-
voutuvat yrityksessä yhteen tehokkaaksi 
kokonaisuudeksi.

Varmistaaksemme jatkossa suomalai-
sen projektiteollisuuden kilpailukyvyn on 
yllämainittuja kehitysaskelia edistettävä 
sekä yrityskohtaisesti että kansallisesti. 
Tässä on tutkimuksen, koulutuksen ja 
yritysjohdon yhteinen haaste.
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Tällä hetkellä teatterilla on taidemuotona selkeästi kaksi päälinjaa. Perinteinen 
näyttämötaide tapahtuu taidekontekstissa, ja se voi olla ammattilaisten tai har-
rastajien tekemää. Perinteisellä tarkoitan katsojille tehtyä esitystä, jossa esittäjät 
ja katsojat ovat toisistaan erillään, esittäjät näyttämöllä ja yleisö katsomossa. 
Aina erillistä katsomoa ei ole, vaan katsojat voivat liikkua esittäjien mukana 
samassa tilassa. Perinteisellä teatterilla on nykyisin monia uusia muotoja, joissa 
tutkitaan esittäjien ja katsojien suhdetta ja katsojia houkutellaan älyllisesti mu-
kaan näyttelijöiden työprosessiin. Harri Virtasta lainaten: ”Nykyteatteri on sitä 
mitä tehdään Kiasmassa.” Oleellista tälle nykyteatterillekin on, että esittäjät ja 
katsojat ovat toisistaan erillään. Esittelen artikkelissani lyhyesti teatterin toista 
valtavirtaa: osallistavaa teatteria, jota kutsutaan myös käsitteillä soveltava 
ja sosiaalinen teatteri sekä useilla muilla nimillä maan ja maanosan mukaan 
vaihdellen. 

set rakentuvat yhdessä yleisön kanssa, 
katsojat otetaan mukaan esitykseen 
tekemään valintoja ja ratkaisuja eri-
laisissa ongelmatilanteissa tai esitystä 
käytetään keskustelun herättäjänä 
kuten esimerkiksi Forum-teatterissa tai 
TIE-esityksissä (Theatre in Education). 
Osallistavalle teatterille on oleellista 
pyrkimys kiinnittää käsiteltävä aihe pai-
kallisesti, tehdä se osallistujille merkityk-
selliseksi. Teatterityöskentelyyn liittyvä 
toiminnallinen kokemus kohdennetaan 
tiettyyn sosiaaliseen kontekstiin; työ-
yhteisön muutokseen, joukkoirtisano-
miseen, koulukiusaamiseen, huumeisiin. 
Vaikka käsiteltävä teema ja henkilöiden 
väliset ristiriidat, joiden kautta ongelma 
paljastuu, etäännytetään osallistujien 
omasta arkitodellisuudesta, käsiteltävä 
aihe kiinnittyy silti osallistujien omaan 
elämäntilanteeseen, sillä osallistujat 
tarjoavat ratkaisuja ja vaihtoehtoisia 
toimintatapoja omasta kokemusmaail-
mastaan käsin. 

Toisissa osallistavan teatterin muo-
doissa ei ole lainkaan katsojia, vaan 
kaikki osallistuvat prosessiin. Osallistuji-
en rooli vaihtelee katsojasta näyttelijään 
ja katsomisesta kuuntelemiseen ja toi-
mintaan, kuten esimerkiksi prosessidraa-
massa, joka on myös hyvin läheisessä 
yhteydessä Augusto Boaliin ja hänen 
spectactor-käsitteeseensä (vertaa spec-
tator ’katsoja’ – actor ’näyttelijä’). 

Osallistavaa teatteria ei tehdä 
taidekontekstissa vaan erilaisissa 
yhteisöissä ja laitoksissa, koulu-

tustilaisuuksissa ja kehittämishankkeis-
sa, vankiloissa sekä sotatoimialueilla. 
Tekemisen tavoitteet ja osallistavan 
teatterin genret voidaan jakaa karke-
asti kolmeen alueeseen: yhteisölliseen, 
kasvatukselliseen ja terapeuttiseen. 
Kasvatus kannattaa tässä yhteydessä 
ymmärtää mahdollisimman laajassa 
merkityksessä, ja synonyymejä sille 
voisivat olla sanat oppiminen, koulutus, 
valmennus, kehittäminen tai mitä käsi-
tettä nyt halutaankin käyttää. Yhteistä 
niille kaikille on pyrkimys muutokseen, 
johonkin parempaan ja enemmän asioi-
den hämmentämiseen ja käsittelemiseen 
yhdessä kuin valmiiden ratkaisujen 
löytämiseen.

Osallistava teatteri rakentuu John 
Somersin mukaan neljän keskeisen pe-
riaatteen mukaan: 

a) se tarjoaa sosiaalisen laboratori-
on todellisuuden mallintamiseksi,

b) se tarjoaa ylivertaisen mahdolli-
suuden asenteiden ja käsitysten 
muuttamiseen verrattuna puhu-
malla tapahtuvaan vaikuttami-
seen,

c) siinä fi ktiivinen tarina ja oma 
henkilökohtainen kertomus pu-
noutuvat yhteen ja tässä kahden 
todellisuuden yhtäaikaisessa 
läsnäolossa tapahtuu oppimista,

d) siinä vakavia ja tärkeitä asioita 
tutkitaan leikin säännöillä ja 
keveydellä. 

Osallistavalla teatterilla on ainakin 
kahdenlaisia muotoja. Toisissa esityk-
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Prosessidraaman (osallistujien te-
kemän teatterin) tarkoitus on tutkia 
jotain määrättyä elämän ilmiötä tai 
osallistujien omaa elämäntilannetta. 
Keskeistä tässä työskentelytavassa on 
yhteinen neuvottelu merkityksistä. Sen 
erityisenä vahvuutena on synnyttää 
ristiriitaisuuksia ja jännitteitä sekä saada 
osallistujat työskentelemään moni-
selitteisten asioiden parissa yhdessä, 
kollektiivisesti. Yhteisessä työskentely-
prosessissa ei kuitenkaan pyritä konsen-
sukseen tai yhteen oikeaan totuuteen, 
vaan työskentelyn aikana käsiteltävät 
asiat näyttäytyvät erilaisina, kun tar-
kastelukulmaa muutetaan. Allan Owens 
käyttää väitöskirjassaan prosessidraa-
masta metaforaa kaleidoskooppi : aina 
kun kaleidoskooppia kääntää tai katsoo 
eri suuntaan, paljastuu uusia muotoja, 
kun ”lasihelmet” järjestäytyvät uudel-
leen. Samalla osallistujat huomaavat 
konkreettisesti, että ihmiset ajattelevat 
samoista asioista eri tavoin. Havainto, 
että voi olla eri mieltä kuin toiset eikä 
kukaan ole silti väärässä, voi olla koke-
muksena ”valtava helpotus”, kuten eräs 
osallistujista kerran totesi. 

Osallistavan teatterin estetiikka näyt-
täytyy usein ulkopuolisen silmin kes-
keneräisenä ja kömpelönä, koska siinä 
toiminta rakentuu paljolti improvisaa-
tioista ja tarina fragmenteista, tarinan 
palasista, joissa tilannetta tarkastellaan 
eri näkökulmista. Osallistujat toimivat 
samanaikaisesti sekä näyttelijöinä 
että dramaturgeina, jotka kirjoittavat 
tarinaa omalla toiminnallaan. Osallis-
tujille tarjotaan mahdollisuus olla joku 
”toinen” kuin arkipäivän elämässä ja 
samalla yhdistää oma todellisuutensa 
toisten osallistujien todellisuuteen 
yhteisessä fi ktiossa. Osallistava teat-
teri jatkaa Bertold Brechtin teatterin 
eeppistä perinnettä ja prosessidraama 

The leader of process drama workshop in the congress, 
Raquel Benmergui has been applying theatre-based 
methods in her teaching since 1993. She currently teaches 
English and Intercultural Communication at the University 
of Tampere. She also works as a trainer in businesses and in 
the fi eld of education. She is also working on postgraduate 
research in the application of theatre-based methods and 
multisensory learning. She is originally from Montreal, 
Canada, but now resides permanently in Finland.

toteuttaa hänen ”vieraannuttamisen” 
käsitettään konkreettisesti, kun kesken 
”näytelmää” hypätään pois tarinasta kä-
sittelemään äsken nähtyä ja pohtimaan 
omaa suhdetta siihen. Esimerkiksi, jos 
prosessidraamassa halutaan käsitellä 
tämän päivän sankaruutta ja rohkeutta, 
sopivassa vaiheessa tarinaa henkilöitä, 
jotka ajattelevat toimineensa jossakin ti-
lanteessa rohkeasti, voi pyytää vaikkapa 
ohjaajan oikealle puolelle ja vasemmalle 
niitä, jotka eivät mielestään ole koskaan 
toimineet rohkeasti. Sen jälkeen näistä 
”rohkeista” teoista voidaan keskustella ja 
myös siitä, mitä on sankaruus tai roh-
keus tänä päivänä. Keskustelun jälkeen 
tarina jatkuu. 

Osallistava teatteri tarjoaa tilan, 
jossa voi käsitellä osallistujille merki-
tyksellisiä asioita vakavasti ja samalla 
leikinomaisesti. Asioista ei puhuta pel-
kästään käsitteellisesti, vaan ne tehdään 
konkreettisiksi ja näkyviksi metaforisina, 
vertauskuvallisina, ja ironiaa viljellen. 
Tässä toiminnallisessa tilassa, jossa osal-
listuja elää samanaikaisesti sekä fi ktion 
todellisuutta että omaa todellisuuttaan, 
hän vakoilee huomaamattaan koko 
ajan omia ajatuksiaan ja käsityksiään 
joutuessaan tekemään valintoja ja 
nähdessään niiden seuraukset, vaikkakin 
fi ktiivisen todellisuuden ”turvallisessa” 
maailmassa. 

Mahdollisuus omien ajatusten ja 
käsitysten kyseenalaistamiseen ja muu-
tokseen tarjoutuu, kun ne jaetaan 
toisten kanssa. Fiktion maailmassa kaik-
kien osallistujien mielipiteet ovat tasa-
arvoisia eikä kenelläkään ole valmiita 
yhteiskunnallisia tai ammatillisia rooleja. 
Tämä ymmärrys omien ajatusten oikeu-
dellisuudesta ja yhdenvertaisuudesta on 
usein kokemuksena voimaannuttava, 
samalla se voi olla muutoksen siemen.
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kääntänyt suomeksi prosessidraamaa käsitteleviä kirjoja ja kirjoittanut useita 
aihepiiriin liittyviä artikkeleja.

Artikkelia on muokattu alun perin kirjassa Taide keskellä elämää (2007) julkais-
tusta artikkelista. 

Taide keskellä elämää. Toimittajat Bardy, M. Haapalainen, R. Isotalo, M. ja Kor-
honen, P. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 106/2007. Like. Helsinki.Ku

va
: H

an
na

 W
es

el
iu

s



34

Learning by Doing: Acquiring 
Critical Business Skills in the 
Time of Change
Real life is complex. You never have 
perfect information. You never have 
enough time and you must make imme-
diate decisions to resolve issues you face. 
We often fail and learn by our mistakes, 
becoming much better at the decisions 
we make the next time, even though the 
next time the specifi c situation may be 
quite different.

The business world isn’t easy, es-
pecially in the time of change, when 
processes, strategies, and budgets are 
being reconsidered. A powerful ap-
proach to learning, business games, is 
a refreshing, time- and cost-effective 
way to help people learn concepts and 
immediately apply them in a controlled 
environment where there is no adverse 
consequence with making mistakes. A 
team-based experiential business si-
mulation game (not computer-based) 
replicates reality. It compresses time 
and allows participants to experiment 
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PM Learning

and experience that reality. 
Industry think tanks, such as Forrester and Accenture, 

already noted the effectiveness of innovative learning ap-
proaches, such as experiential simulations, with their ability 
to show-case and reinforce the business value of newly 
implemented processes in organizations, building cross-level 
communication, and implementing change (Gliedman et al 
2006, Fitzpatrick et. al. 2006). These learning tools are indis-
pensable in optimizing existing business processes within a 
shorter period of time by quickly introducing key concepts to 
all stakeholder parties for subsequent buy-in.

Paul Wilkinson, one of UK ITIL standard authors provides 
an example. “You can give a trainee pilot hours of classroom 
training and theory which the trainee can demonstrate their 
understanding of, by passing exams. But without simulation 
training to experience the theory in action, to translate the 
information into real knowledge the Pilot is unable to fl y the 
plane” (2007). The same applies to Project Management theory 
– where attending lectures and preparing for and passing PMP 
certifi cation (PMI or IPMA) exams does not necessarily imply 
that an individual will succeed in completing a project in a 
real-life situation or being an effective team member.

Exploring the ways that adults learn the most signifi cant 
factor in not only learning a skill, but also retaining that 
learning over time. The best way to do so is by doing – so-
mething quote obvious, yet as effective as in Confucius times. 

The techniques of reading, listening or 
watching someone else pale in com-
parison to the impacts associated with 
experience (Mullaly 2008).

Team-based simulations, which are 
not based on software or computers, 
but on interaction founded in workpla-
ce scenarios and best practice, can help 
participants gain realistic managerial 
experience. 

Experiential Learning 
in Project Management

Doing

Watching & Learning

Reading

Listening

I hear and forget,
I see and I remember,
I do and I understand.

Confucius

0% 100%
Source: NTL Institute for Applied Behavioral Sciences

The effectiveness of different types of learning

75%

25%

10%

5%



35Refresh yourself: www.refresh09.com

Business Simulations: Real World Learning
In early April, Project Manager Richard McKenzie gained 
fi rsthand experience leading a cross functional team with a 
multi-million dollar budget in building a highway. During the 
project, some workers went on strike, the road was rerouted 
due to a landslide, and Richard faced last minute cost over-
runs. Still, he and his team forged ahead. Experts say adults 
absorb information better when they use it, not just hear it. 
Deep learning almost always requires some struggle, mental 
energy, and some hands-on experience. This is accomplished 
by challenging participants to solve a problem on their own 
during the simulation. Whether their outcome is correct is 
less important initially than the thought process they went 
through.

Business simulation games can be applied to a wide variety 
of subject areas. In this particular game, the focused learning 
is around Risk & Project Management in rapidly changing 
environment. Richard and the other participants were not 
only challenged to apply and learn risk management concepts, 
but also experienced the human dynamics of teams. The 
team dynamic is important because making effective project 
management decisions in organizations requires input and 
experience from multiple people. 

To be successful, participating teams must understand pro-
ject, change & risk management concepts and demonstrate 
strong interpersonal skills in interacting effectively with their 
co-workers within a rapidly changing business environment. 
In the Ultimate Route game, Richard’s team and the compe-
ting teams tasked with building a road had to choose from 
among fi ve different route possibilities. Based on which route 
Richard and his team chose, unforeseen risks occurred that 
his team needed to quickly respond to with each successive 
round in the simulation. As each change was introduced, team 
participants could accept, avoid, transfer or mitigate each 
risk. Each decision resulted in either enhancing or reducing 
the team’s overall performance and progress in building the 
road. Participants experienced tradeoffs as a result of any 
decision, as in the real world.

Richard’s team did not know this, but there was no one 
pre-determined pathway that led to success. It was possible 
to “win” the simulation game by doing a good job of assessing 
the information provided, performing effective project plan-
ning and making sound decisions by working effectively with 
your team. In each round, Richard and his team were given 
more information, and had to make more decisions, trying to 
manage risks along the way. There was time pressure to make 
the challenging decisions quickly. Each new experience each 
team faced along the way was infl uenced by the decisions 
they made previously.

The group periodically took a step back and refl ected upon 

their experiences and lessons learned, led 
by a facilitator. The facilitator focused 
on asking questions rather than giving 
answers, which allowed the participants 
to think deeply themselves in solving 
the problems faced and improving their 
risk management strategy and process 
between successive rounds. At the end, 
the "winner" was determined by how 
well the team planned for and identifi ed 
certain risks, while adjusting plans and 
taking counter measures as new risks 
were introduced throughout the game. 
By the end of the game, Richard and his 
team were enthusiastically on their feet 
as the road construction project reached 
its completion.
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Tutkimuksen vaikutuksesta projektibusinekseen

Artikkelissa tuodaan esille kolme näkemystä tutkimuksen ja käytännön yhteistyöhön rakennusalan projektiliiketoimin-
nan, hankkeiden ja prosessien johtamisen alueella. Kansainvälisesti artikkeli valmistelee kolmikon yhteisesiintymistä ja 
väittelyä IPMA:n Maailmankonferenssissa 2009 Helsingissä kesäkuussa. TKK:n rakentamistalouden professori, DI Juhani 
Kiiras on pitkän uransa aikana edustanut enemmän kehittämistä kuin ”puhdasta” tiedettä ja hänen johdollaan on kehi-
tetty rakentamisen käytäntöjä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Hänen näkemyksensä akateemiseen ”tieteellisyyteen” on 
kriittinen. TkL Lauri Palojärvi on kokenut yritysjohtaja ja virkamies, joka on TKK:lla valmistelemassa väitöskirjaansa. Hän 
haluaa voimakkaasti kehittää tutkimuksen johtamista ja rakenteita sekä aktivoida teollisuus- ja tutkimustahot molempia 
hyödyttävään yhteistoimintaan. Yliopisto-opettaja, TkL Pekka Huovinen on kolmikon teoreetikko, halliten kansainvälisen 
projekti- ja yleisenkin liiketoiminnan laaja-alaisesti. Hän ohjaa yksikkömme tieteellistä artikkelituotantoa. – Kolmikko 
aikoo jatkaa teollisuusyhteistyötä – haluttiinpa sitä tai ei.

Artikkelin aihe ts. projektiliiketoiminnan kehittäminen tutkimus- ja yritysyhteisöjen yhteistyönä, on globaalisti kiinnostava. 
Siksi artikkelin herättämiä ajatuksia käsitellään myös paneelikeskustelussa IPMA:n Maailmankonferenssissa Helsingissä. 
Siihen osallistuvat artikkelin kirjoittajat ja eräitä muita erittäin mielenkiintoisia kansainvälisiä osanottajia.

Projektiliiketoimintaa kehitetään

Aalto-yliopiston ja 
teollisuuden yhteistyönä

Juhani Kiiras: 
Implementointi - jalkautus 
tavoitteeksi tutkimushankkeille
Tunnetusti akateemisten tutkimustu-
losten käyttö käytännön kentällä ei 
ole laajaa. Akateeminen perinne, artik-
kelit tiedelehdissä, ei saa vastakaikua 
teollisuudesta. Huono yhteisymmärrys 
on molemminpuolista, akateemiset 
eivät syty käytännön laaja-alaisille 
liiketoiminta- ja prosessiongelmille. 
Yhteistyölläkin tarkoitetaan yleisesti 
eri asiaa: tutkijoille se usein merkit-
see, että yritykset antavat aineistoa ja 
tietoja heidän käyttöönsä ja yrityksille 
taas, että tuloksia voidaan käyttää 
hyväksi päätöksenteossa tai muutosten 
läpiviennissä. Tutkijat olettavat yleisesti, 
että pelkkä hyvä raportti riittää aikaan-
saamaan muutoksia toiminnassa, vaikka 
Ackoff jo 1970-luvulla osoitti, että ”tieto 
ei muuta toimintaa, vaan toiminta tie-
toa”. Tutkimustuloksia onkin tietoisesti 
jalkautettava..

Suomessa tutkimus- ja kehitystyö-
tä rahoittava TEKES edellyttää, että 
tutkimusprojektia rahoittavat myös 
yritykset. Tällä on ollut selviä vaiku-
tuksia ongelma-asetteluun ja tulosten 
käytännöllisyyteen. Suomalaiset akatee-
miset ovatkin joutuneet sopeutumaan 

samanaikaiseen artikkelituotantoon 
sekä yritysten ongelmien ratkaisuun ja 
tulosten jalkauttamiseen. 

Perinteiset talous- ja yhteiskunta-
tieteen tutkimusmenetelmät, kuten 
haastattelut ja kyselyt, eivät anna 
uusia vastauksia rakennusprojektien 
käytännön ongelmiin. Vastaajat kertovat 
vain muiden osapuolten aiheuttamista 
ongelmista ja ehdottavat, että nämä 
muuttaisivat toimintaansa. Tilastolli-
set menetelmät eivät myöskään auta 
liiketoiminta- ja prosessiongelmien 
ratkaisussa. Laajassa tilastossa keräillyt 
yritys- tai hankekohtaiset tiedot jäävät 
pakosta liian karkeiksi ja suppeiksi, 
usein myös epävarmoiksi. Tilastoma-
temaattisin menetelminkään ei voida 
eritellä käytännön sotkusta yksittäisiä 
tekijöitä. Täyden mittakaavan kokeitakin 
projektitasolla on mahdollista järjestää 
vain harvoin. 

TKK:n rakentamistaloudessa tutki-
musmenetelminä käytetäänkin las-
kennallis-empiiristä tarkastelutapaa, 
toimintatutkimusta (action research) ja 
tapaustutkimusta (case research) sekä 
jalkautusta pilotoimalla. Ongelmasta ja 
ratkaisusta tulee tutkimuksen johdolla 
olla hypoteesit ja visio ja jalkautuksen 
tulee olla alusta alkaen tutkimuksen kes-

Juhani Kiiras
Lauri Palojärvi
Pekka Huovinen
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keinen tavoite. Samanaikaisesti on ke-
hitettävä johtamisfi losofi a ongelmaan, 
sen ratkaisemiseksi tarvittavat metodit 
ja niihin sopeutettu tietoaines. Lasken-
nallis-empirinen menettely tarkoittaa, 
että vaikuttavat tekijät, vaikutukset ja 
erot selvitetään laskennallisin menetel-
min, mutta tulos testataan empiiriseen 
aineistoon ja kalibroidaaan vastaamaan 
empiiristä tasoa. Toimintatutkimuksessa 
puutumme interventioin käytännön 
toimintaan ja saamme tulokset näkyviin 
heti. Interventiot vaativat kirkasta visio-
ta vaadituista toimenpiteistä. Vähintään 
testaamme ehdotuksiamme pilotoimalla 
niitä tosikohteissa.

Pitkäaikaisella tutkimusyhteistyöl-
lä onkin saatu aikaan syvällisiä 
vaikutuksia yksityisellä ja julkisel-
la sektorilla. Alan käytäntöjä on 
uusittu ja tehostettu uusilla, jal-
kautetuilla menetelmillä kuten ns. 
tavoitehintamenettely talonraken-
nushankkeen kustannuspuitteen 
asettamiseen, paikka-aika -kaavio 
ja lohkotekniikka eli “vinoviivatek-
niikka” hankkeen aikataulutukseen, 
projektinjohto-rakentamisen mallit 
ja suunnittelun ohjausmenettely. 
Suunnittelun ohjausmenettelyä 
jalkautetaan juuri nyt uudistamalla 
hankkeen johtamisen ja suun-
nittelun tehtäväluettelot. TKK:n 
Rakentamistalouden yksikkö on 
tunnettu ja arvostettu kotimaassa 
alan ja yhteistyötahojen käytäntö-
jen edistäjänä. 

TKK Rakentamistaloudessa ryhdyttiin 
julkaisemaan kansallisesti merkittäviä 
tuotoksia englanniksi vasta 1990-luvun 
lopusta alkaen. ”Paperitehtaamme” 
tuotti noin 160 vertaisarvioitua kansain-
välistä konferenssipaperia ja lehtiartik-
kelia vuosina 2003 – 2008, suurin osa 
hyödyttömiä käytännön näkökannalta. 
Akateemista arvoa mitataan julkaisujen 
impaktiarvoilla. Korkeita impaktiarvoja 
on kuitenkin vain arvostetuimmilla ja 
viitatuimmilla luonnon- ja taloustieteen 
lehdillä. Niihin ei rakentamisen ongelmia 
saada ja niitä eivät rakentajat lue. Kui-
tenkin Aalto-tiedeyliopiston hengessä 

Perinteiset talous- ja 
yhteiskuntatieteen 

tutkimusmenetelmät, 
kuten haastattelut ja 
kyselyt, eivät anna 
uusia vastauksia 

rakennusprojektien 
käytännön ongelmiin.

Kuva 1. Virtuaalinen projektilaboratorio. Lähde: Juhani Kiiras.

laajennamme jatkossa artikkelituotan-
toa ja tavoittelemme korkeatasoisia 
tuloksia myös rakennusalan kansainvä-
lisillä tiedeareenoilla. 

Lauri Palojärvi: 
Johdettu tutkijoiden ja yritysten 
yhteistoiminta tuottaa tuloksia 
Rakennusala Suomessa on perinteisesti 
panostanut erittäin vähän tutkimus- ja 
kehitystyöhön. Esimerkiksi rakennus-
teollisuus (urakoitsijat) ja vertailuala-
na mekaaninen metsäteollisuus ovat 
vuosikymmenien ajan panostaneet 
TK-toimintaansa vain vähän yli 0 % 
liikevaihdostaan!! Lisäksi harvoja hyviä-
kään tutkimustuloksia ei saada viedyksi 
käytäntöön. 

Onko teollisuuden vähäisen TK-
kiinnostuksen ja alan tutkimuksen 
vähäisen rahoituksen takana samoja 
syitä? Kiiras tuo esille ”huonon 
yhteisymmärryksen” tutkijoiden 
ja yritysten välillä. Eli kun tutki-
mustuloksia ei kyetä yrityksissä 
hyödyntämään, on jouduttu TK-
toiminnassa negatiiviseen kiertee-
seen. Kun vähän panostetaan, myös 
tutkimushyöty on vähäistä. Hyviä-
kään tuloksia eivät yritykset sovella 
liiketoiminnassaan. Akateemisia 
tutkijoita ei myöskään lohduta se, 
että rakentamisen kehittäminen 
ei myöskään yritysten sisällä nauti 
suurta arvostusta verrattuna ”oi-
keisiin töihin”.



38

yhdessä tarkasteltavaksi, käänneltäväksi 
ja väänneltäväksi kuuluisan ”Anatomian 
luento” -taulun ruumiin tapaan! Kehit-
tynyt tietotekniikka antaa mahdollisuu-
den simuloida rakennushanke kaikkine 
piirteineen hankeideasta elinkaaren 
loppuun asti osapuolten haluamilla 
dimensioilla ja määreillä. 

Laajapohjainen tutkimus ja tulos-
ten jalkauttaminen vaatii myös uutta 
otetta tutkimuksen johtamiseen. Joh-
tamistehtävään tarvitaankin henkilöitä, 
jotka syvällisen asiantuntemuksen lisäksi 
hallitsevat riittävästi kyvykkäiden tutki-
joiden ja kehittäjien tavoitteen asetta-
misen, työnjaon, motivoinnin ja heidän 
valmiuksiensa jatkuvan kehittämisen.

Rakentaminen on projektiliiketoi-
mintaa, jossa suomalaisilla yrityk-
sillä on paljon osaamista. Tällä osa-
alueella tutkimuskin voi osoittaa 
edistyksellisiä malleja ja ratkaisuja, 
joita on myös otettu käyttöön yri-
tyksissä. Olisikin ajankohtaista 
ryhtyä valmistelemaan projekti-
liiketoiminnan osaamiskeskuksen 
perustamista Aalto-yliopistoon. 
Tässä virtuaalisessa ympäristössä 
työskentelisi taitavasti johdettuja 
akateemisen tutkimuksen ja käy-
tännön asiantuntijoita - toisiaan 
arvostaen. 

Pekka Huovinen: 
Projektiliiketoiminnan mallien 
kehittäminen auttaa yritysjohtoa
Uusia, liiketoiminnan johtamismalleja 
syntyy jatkuvasti globaalien yritysten 
johdon (mm. Nokia) ja heitä opastavien 
konsulttien (mm. McKinsey & Co.) ”in-
noaivojen” yhteisinä tuotoksina. Näin eri 
maiden akateemisten liiketoimintatutki-
joiden pääjoukolle ovat jääneet lähinnä 
dokumentoijan, seuraajan ja parhaim-
millaan empiirisen todentajan roolit. Al-
lekirjoittanut on jakanut kehittyvät joh-
tamismallit kahdeksaan koulukuntaan. 
Porterin kilpailuetujen ja -strategioiden 
rinnalla tarjotaan resurssi-, osaamis-, 
tietämys-, organisointi-, prosessi-, dyna-
mismi- ja evoluutio-perusteisia malleja. 
Uutta geneeristä koulukuntajakoa käy-
tettäneen perustana Aalto-yliopiston 
liiketoiminta- ja strategiatutkimuksen 
nostamiseksi tavoitellulle globaalille 
edistyvyystasolle. 

Edellä sanottu pätee pitkälle projek-
tiliiketoimintojen johtamiseen sen eri 
konteksteissa kuten rakentamis-, kiin-
teistö- ja muiden reaali-investointien 
kansainvälisillä markkinoilla. Enginee-
ring News-Record -lehti listaa vuosittain 
225 kansainvälistyneintä contractor 
-yritystä ja 200 engineering & design 
-yritystä. Globaaliin huippujoukkoon 
kuuluu vain 10-20 kannattavinta yritys-
tä (kotimaina USA, Iso-Britannia, Rans-

ka, Saksa, Japani), joilla on myös varaa 
investoida uusien ansaintalogiikoiden 
lanseeraukseen. Reaali-investointimark-
kinat ovat niin vahvasti säädeltyjä (mm. 
EU:n hankinta-direktiivi), että johta-
vienkin yritysten (mm. KONE Elevators) 
kannattaa salata uudet ratkaisunsa 
viime hetkeen asti. Vastoin porterilaista 
erilaistamista älykkäät ja opportunistiset 
investorit levittävät uudet ratkaisuedut 
heti kilpailijoille päästäkseen nautti-
maan alhaisten hintojen ja kustannusten 
eduista. 

Liiketoimintajohtajat eivät arvosta 
akateemisia tutkijoita. Osasyynä on se, 
että vain muutamat tieteelliset liike-
toimintamallit soveltuvat käytäntöön. 
Allekirjoittaneen seurannan mukaan 
näitä yliteoreettisia malleja on kuiten-
kin julkaistu 60-70 kpl kansainvälisissä 
tiedelehdissä vuosina 1990-2008. Aalto-
yliopiston tutkija-tiimimme pyrkiikin 
etulyöntiasemaan käyttökelpoisten 
projektiliiketoiminnan ansaintamallien 
luomisessa mm. asuntotuotantoon, 
kiinteistökehitykseen, teknologiaperus-
teiseen urakointiin, rakennustuote- sekä 
engineering- ja palveluliiketoimintaan. 
Valmiina perustana meillä on Kiiraksen 
kanssa määritellyt logiikat 8-areenaisen 
kilpailun syvälliseen ymmärtämiseen 
sekä hankintojen ja markkinoinnin 
strategointiin. 

Kansainvälistyvien yritysten johto 
joutuu etsimään päteviä ratkaisuja 
ja asiantuntija-apua liiketoiminta-
malliensa valintaongelmiin. Projek-
tiliiketoiminnassa avainkysymyksiä 
ovat ”Mihin liiketoimintamalliin 
luotamme seuraavalla strategiakau-
della?” ”Mitä tarjoomaa ja palveluja 
pääasiakkaamme (investorit) arvos-
tavat? ja ”Mitä liiketoimintamalleja 
kilpailijamme käyttävät lähivuosi-
na?”. Vastaamista vaikeuttaa reaali-
investointimarkkinoiden syklisyys ja 
erityisesti nykyinen globaali luotto-
lama ja sitä seuraava investointien 
pysähtyminen ja lykkääminen. Näi-
hin valintaongelmiin ei ole tarjolla 
valmiita ratkaisuja. Aalto-yliopiston 
tiimimme tavoitteena on määrittää 
vähintään joukko liiketoimintamal-
lien valintamenettelyn perusteita 
ja periaatteita, jotka edistävät 
valintakäytäntöjä projektiyritysten 
liiketoimintajohdon piirissä.

Jokainen voi tarkastella Suomen me-
nestyvien (ts. kannattavien) vientiteol-
lisuuksien panostuksia itsekin – ne ovat 
monin- tai jopa monikymmenkertaisia. 
Onneksi voimakkaasti kansainvälistynyt 
rakennustuoteteollisuutemme on myös 
investoinut merkittävästi TK-toimin-
taansa. Aineksia parempaan tulevaisuu-
teen siis on – kaikuvasti peräänkuulu-
tetun ”osaamisen” taso riippuu lähtö-
tasosta, TK-panosten määrästä ja niiden 
käyttötavasta. Monessa EU-maassa 
rakennusalan tilanne on samantapainen. 
Sen sijaan esimerkiksi Kiinassa on selviä 
merkkejä panostusinnosta.

Suomessa itsenäisten, keskenään 
kilpailevien pienten tutkimusyksiköiden 
runsaus ei ole tarjonnut etuja rakenta-
misen kehittämisessä, vaan TK-toiminta 
on päinvastoin pirstoutunut liikaa ja 
siten näivettynyt. Tutkimusryhmien 
päteviä johtajia puuttuu. Tämä kaikki 
on estänyt myös alan vision (2010) ja 
Tekesin tutkimusohjelmien mukaisten 
kokonaisuuksien tuloksellisen johtami-
sen ja toteutuksen. 

Kyetäänkö esimerkiksi Aalto-yli-
opiston tutkijoiden ja yritysten 
aidolla TK-yhteistyöllä tuottamaan 
uusia ”korkea-aaltoisia” ratkaisu-
ja rakentamisen kehittämiseksi? 
Väitän että voidaan. Mutta tällöin 
on päästävä eroon tutkimuksen 
pirstoituneisuudesta. Tyypillisesti 
TKK:n lakkautetulla rakennus- ja 
ympäristötekniikan osastolla yli 
20 itsenäistä oppituolia valvoi 
kyllä reviirejään mutta vältti vuo-
ropuhelua teollisuuden kanssa. 
Tarpeellisia tutkimuskokonaisuuksia 
ei luotu – koska siitä eivät vertaiset 
palkinneet. Ei pidä siis ihmetellä, 
miksi ”perinteisten” tutkijoiden 
akateeminen kapea-alaisuus ja 
liiketoiminnan moniulotteisten 
ongelmien ratkaiseminen eivät 
kohtaa. Käynnissä oleva oppituo-
lien lukumäärän vähentäminen on 
välttämätön – mutta ei vielä riit-
tävä askel - jotta Aalto-yliopiston 
laitokset saadaan tuottamaan sekä 
korkeatasoisia tiedetuotoksia että 
ratkaisuja rakennusalan käytän-
töjen edistämiseen. Peräänkuulu-
tetulle yhteistyölle on löydettävä 
kunnon sisältö ja tekotapa. Muuten 
yhteistyö jää tyhjäksi hokemaksi, 
jota sinänsä kukaan ei rohkene 
julkisesti vastustaa. 

Suomen rakennetun ympäristön 
RYM-SHOK –ohjelmiin on ehdotettu 
sisällytettäväksi talonrakennuksen ”vir-
tuaalinen projektilaboratorio” (kts. kuva 
1), jossa sekä lopputuotteet - rakennuk-
set - että rakentamisen prosessit ”nos-
tetaan pöydälle” tutkijoiden ja yritysten 

Laajapohjainen tutkimus 
ja tulosten jalkauttaminen 
vaatii myös uutta otetta 
tutkimuksen johtamiseen.
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Juhani Kiiras

TKK Rakentamistalous ja 
TKK International Construction 
Business

Lauri Palojärvi 

TKK Rakentamistalous ja 
TKK International Construction 
Business

Pekka Huovinen

TKK Rakentamistalous ja 
TKK International Construction 
Business

TKK – Aikuiskoulutuksen laatuylipisto 2007–2009

Kehitä 
osaamistasi ja
organisaatiotasi

 TKK Dipoli
puh. 050 551 4484
dipoli.fi/projektinhallinta

TKK Dipolin 
käytännönläheisiä koulutuksia

Radical Risk Management
– tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät 
projektien riskienhallinnassa

 Riskien tunnistamisen haasteet – riskihallinnan   
 tärkein vaihe 26.–27.3.2009

 Ennakoinnin työkalut riskienhallinnassa
 23.–24.4.2009
   Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät 
 käyttöön projekteissa 28.–29.5.2009

Lisätiedot ja muut koulutukset

Talouden tehopaketti 
projektipäälliköille ja keskijohdolle

– tarkista projektisi taloudellinen tilanne asian-
tuntijan johdolla 26.5.2009

PM Basics
– projektinhallinnan perusteet

 Johdanto projektinhallintaan, projektin määrittely 
 ja organisointi 23.–24.4.2009

 Projektin suunnittelu, ohjaus ja päättäminen
 7.5.–8.5.2009

  Riskien, kustannusten ja kannattavuuden hallinta  
 8.–9.6.2009

 Projektin johtaminen ja omat johtajuusvalmiudet
    11.9. ja 15.9.2009
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IPMA:n presidentti ja Projektiyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Välilä kysyi vuonna 2007 toukokuussa lounaspöydässä 
Samuli Karjalaiselta ja Pekka Käyhköltä, olisiko Momentti Oy halukas lähtemään mukaan valmistelemaan IPMA:n Maa-
ilmankongressia, jos se järjestetään vuonna 2009 Suomessa. Samuli vastasi: ”On”! Veikon kysymys ilmeisimmin juontui 
siitä, Momentti Oy oli sitä ennen toteuttanut Projektipäivät –tapahtuman useana vuonna yhteistyössä Projektiyhdistyksen 
kanssa.

Maailmankongressi 
projektina

T
ästä se alkoi, tosin tuolloin vielä 
ilman sopimusta – haasteita 
täynnä oleva projekti, joka tällä 
hetkellä on toteutusta vaille 

valmis.
Momentti Oy valmisteli yhteistyössä 

Projektiyhdistyksen kanssa syyskuussa 
2007 IPMA:n Councilille Maailmankong-
ressia koskevan hakemuksen teemalla 
”Refresh yourself”. Lissabonin kokouk-
sessa Council hyväksyi hakemuksen.

Varsinainen lähtölaukaus projektille 
tapahtui kuitenkin Kainuun korvessa 
lokakuussa 2007. Tuolloin Korpikorsu-
nimisessä huippupaikassa Sotkamos-
sa istuivat alas pariksi päiväksi Jyry 
Louhisto, Samuli Karjalainen, Jouni 
Niskanen ja Pekka Käyhkö. Tuloksena 
syntyi projektisuunnitelma tapahtuman 
valmistelulle.

Sopimus Maailmankongressin jär-
jestämisestä Projektiyhdistyksen ja 
Momentti Oy:n välillä allekirjoitettiin 
3.12.2007.

Kaikki on ihmisistä kiinni! Momentti 
Oy resursoi projektiin kolmen henkilön 
työpanoksen: projektipäällikkö Samuli 
Karjalainen ja Event Managerit Tarmo 
Nisula ja Jussi Järvenpää. Myös koko 
muu Momentti-tiimi on ollut osaltaan 
valmistelemassa projektia muiden teh-
tävien ja projektien ohessa. Lisäksi tam-
mikuussa 2009 otettiin lisävahvistusta 
Nepalista kongressin kansainväliseen 

markkinointiin. Kathmandun toimis-
tossa työskentelevät osana Momentti-
tiimiä Suraj Dahal, Saumitra Neupane 
ja Sushil Neupane. 

Maailmankongressi-projektin 
työnjako
Projektiyhdistyksen ja Momentti Oy:n 
sopimuksessa sovittiin työnjaosta Maail-
mankongressin valmistelussa. Momentti 
Oy:n tehtävänä on tapahtuman kon-
septin suunnittelu (Refresh), tapahtu-
mamarkkinointi ja kumppanihankinta 
yhteistyössä Projektiyhdistyksen ja 
Resultumin kanssa. Sopimuksessa on 
määritelty myös yhteistyöstä tapahtu-
man ohjelman rakentamisesta. 

Haasteet
IPMA:n Maailmankongressi on huikea 
projekti. Kansainvälisyys on tuonut myös 
Momentti Oy:n työhön aivan uudenlai-

sen haasteen aikaisempiin kansallisiin 
tapahtumaprojekteihin verrattuna. Ver-
kostoituminen ulkomaille on kuitenkin 
onnistunut varsin hyvin ja kumppaneina 
on jo iso joukko ulkomaisia yrityksiä sekä 
suomalaisia kansainvälisillä markkinoilla 
toimivia yrityksiä. Tavoitteena on saada 
tapahtumaan osallistujia noin 50 eri 
maasta.

Ison projektin kasassa pitäminen 
on melkoinen haaste, samoin se, että 
tapahtumatiimi työskentelee kolmella 
paikkakunnalla: Kajaani, Helsinki ja 
Kathmandu. Haastetta on ratkottu 
kuitenkin paitsi nykyaikaisia tietolii-
kennevälineitä käyttäen myös lukui-
silla eri paikkakunnilla tapahtuneilla 
yhteisistunnoilla. Kukaan tiimiläinen 
ei ole kokenut jääneensä yksin tapah-
tuman valmistelussa. Pekka Käyhkö oli 
tammikuussa 2009 Nepalissa yhdessä 
Kathmandun tiimin kanssa laatimassa 

Momentti Oy
Forest agency

- Perustettu 2003
- Henkilöstö 8
- Toimipaikat: Helsinki, Kajaani, Kathmandu
- Koulutus ja konsultointi
- Ammattitapahtumat
- Mainonnan suunnittelun ja tuotannon yhteistyö MainosLähde Oy:n 

ja Bitmedia Oy:n kanssa
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myynti- ja markkinointisuunnitelmaa 
paitsi osallistujahankinnalle myös 
kumppanihankinnalle. 

23rd IPMA WORLD CONGRESS on 
samalla paitsi Maailmankongressi myös 
Suomen Projektipäivät, jota ei tänä 
vuonna erikseen järjestetä. Tämä tar-
koittaa sitä, että huolimatta tapahtu-
man kansainvälisestä luonteesta ja siitä, 
että ohjelma toteutetaan kokonaisuu-
dessaan englannin kielellä, odotetta-
vissa on, että iso osa osallistujista on 
suomalaisia projektialan ammattilaisia. 
Haaste vuoden 2009 Projektipäivien 
markkinoinnissa on ollut mm. edellisen 
Projektipäivät –tapahtuman läheisyys 
sekä nyt toteutettavan tapahtuman 
täysin uusi ajankohta kesäkuussa, mihin 
perinteiset Projektipäiväkävijät eivät ole 
tottuneet.

Taloudellinen taantuma on tuonut 
omat haasteensa kumppanihankinnalle. 
Monien yritysten kanssa on oltu lop-
pusuoralla neuvotteluissa, mutta yritys 
on kuitenkin jättänyt tämän loistavan 
mahdollisuuden käyttämättä vedoten 
taloustilanteeseen. Osallistujamäärässä 
ei taantuma sen sijaan näy niin selvästi. 
Maailmankongressia on markkinoitukin 
erityisesti kansainvälisenä huipputason 
koulutustilaisuutena.

Momentti-tiimi on tutustunut kah-
teen aikaisempaan Maailmankongres-
siin: kesällä 2007 Krakovassa ja marras-
kuussa 2008 Roomassa. Haasteena on 
ollut kuitenkin erilaisten tietojen saanti 
aikaisempien kongressien järjestäjiltä 
esimerkiksi markkinointia varten. 

Mahdollisuudet 
IPMA:n Maailmankongressi on jokavuo-
tinen tapahtuma, joka on aiemmin joka 
vuosi aloitettu ”keksimällä polkupyörä 
uudestaan”. Momentti Oy:n työ projek-
tissa on erityisesti konseptisuunnittelua 
ja ajatus on, että konsepti tulee toistu-
maan tulevissakin Maailmankongres-
seissa. Projektipäivät on hyvä esimerkki 
siitä, miten konseptia kehittämällä on 
saatu tapahtuman kumppani- ja osallis-
tujamäärä kaksinkertaistumaan neljässä 
vuodessa! Samalla on saatu Projekti-
yhdistyksen toiminnan näkyvyyttä ja 
vaikuttavuutta ennennäkemättömälle 
tasolle.

Pekka Käyhkö

Koulutuspäällikkö
Momentti Oy
Kajaani

The Kathmandu Momentti Team is on board to make the 23rd 
IPMA World Congress a historic one!
The size of the project team to organize the 23rd IPMA World Congress has been 
growing, naturally with the progression oftime and activities in respect to the 
imminence of the D-day. 

After scoping opportunities in India and Nepal by the Finnish representatives 
namely Pekka Käyhkö and Kimmo Niskanen, to have an extension of the team in 
early January this year, and after successive discussions with PM Professionals and 
organizations, it was fi nally decided to have an offi ce in Kathmandu, Nepal. 

In Kathmandu, the Finnish representatives met and had discussions with few 
potential event management companies. After discussions with the Finnish offi ce, 
it was decided to move forward with Mr. Suraj Dahal. The initial discussions and 
the scope of work to be undertaken by the team in Kathmandu was discussed 
and fi nalized with him. A tentative target was also shared and agreed upon. Mr 
Dahal is the Executive Chairman of Kathmandu Academy. He is also the General 
Secretary of the Project Management Association of Nepal, recently established 
as an aspiring prospective national association of the IPMA. 

Mr. Dahal is responsible to map and execute the publicity plan for the Congress 
and to correspond to individuals, companies and associations that share a com-
mon objective to promote the profession of PM throughout the world to attend 
and if possible to partner with the Congress to make this event a success!

On January 23rd 2009, two new associates were selected and added to the 
team. Saumitra Neupane is researching on possible contacts of individual PM pro-
fessionals, assists to correspond with national IPMA full and transitional member 
project management associations, PMI chapters, companies and organizations 
related to PM professions and invite them to be a part of this global event. He 
also collects and compiles lists of participants from other project management 
events in the past from as many such events for creating a comprehensive data-
base for future congresses and events. Sushil Neupane is a database management 
associate and prepares updates on the activities conducted in Nepal and their 
outputs, maintain a database on the contacts made and their replies, assists to 
coordinate communication with the Finnish team and administers the IT aspect 
of the project for the Nepal team. 

The Finnish representative and the newly formed team also met with con-
cerned authorities at the Ministry of Commerce and Industry and the Finnish 
Embassy on Nepal and shared the plans and the formalities for conducting such 
activities from Nepal. 

Temporarily, the team got to work from the next day after acquiring the neces-
sary equipment from the Hotel where Mr. Pekka Käyhkö was residing and formal 
introductions of the team members here in Nepal and Finland were introduced. 
The team members were all excited to take on the challenge, especially amidst 
the global economic downturn, and got immediately to work in full jubilation 
at the offi ce established at Kathmandu Academy. 

At fi rst, all the IPMA national associations – except PMAF – were contacted 
and requested to host the Congress banner. All the PMI Chapters and REPs as 
well as global correspondents of the PMForum and other relevant institutions 
were contacted. Universities, companies, groups, and everyone concerned with 
PM are being approached. 

So far, more than 5,000 PM professionals around the world are informed about 
the event. Number of hits on the Congress website has increased dramatically. 

We are optimistic that the trend will continue to rise and that as many of 
the delegates will be able to benefi t from this mega event that is going to be a 
source of refreshment and an encouragement as a silver lining when everything 
and everyone around us is anticipating a gloomy forecast.

Suraj Dahal

Team Leader
Momentti Team 
Kathmandu
Nepal
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monipuolinen kokonaisuus
Projektiyhdistyksen hallituksen kokoonpano muuttui kuluvan vuoden alussa. 
Puheenjohtajana toimii Osmo Härkönen Wärtsilästä ja varapuheenjohtajana 
Heikki Lonka Finnish Consulting Groupista. Muita jäseniä ovat Kalle Kähkönen 
(VTT), Matti Mantere (Lemcon), Pekka Pere (Efi cor), Susanna Sacklén (Logica 
Suomi), Marjut Siintola (Valtionkonttori), Jouko Vaskimo (Ixonos) ja Veikko 
Välilä (VVConsulting).

väisten asioiden hoidossa”, Härkönen 
toteaa.

Alkaneelle ja tuleville vuosille riittää 
silti työsarkaa myös isommilla peliken-
tillä. Puheenjohtajan katse osuukin heti 
ensimmäiseksi Vanhasen hallituksen 
massiiviseen lamantorjuntapakettiin, 
joka sisältää lukuisia isoja infrahank-
keita.

Niiden toteuttamisessa korostuu pro-
jektiosaaminen sekä hankkeiden tilaaji-
en että toteuttajien leirissä. Härkönen 
muistuttaa, että valtio, kunnat ja kau-
pungit ovat viime vuosina käynnistäneet 
ja toteuttaneet useita megaprojekteja ja 
nyt niitä näyttää tulevan lisää.

Siksi onkin hyvä, että julkisen sektorin 
edustusta ja alan tuntemusta löytyy nyt 
myös PRY:n uudesta hallituksesta.

”Tavoite tietysti on, että alan yritysten 
projektiosaaminen tulisi mahdollisim-
man tehokkaasti hyödynnettyä. Sitä 
me pyrimme täällä hallituksessakin 
edistämään.”

Projektiosaajien koulutus kuntoon
Vanhaan tapaan jokaisella hallituksen 
jäsenellä on myös oma selkeä vastuu-
alue. Puheenjohtajalla se on koulutus.

Härkösen mukaan vanhaa ja monille 
jo tuttua tavoitetta projektijohtamisen 
nykyistä yhtenäisemmistä koulutusstan-
dardeista pidetään jatkossakin näkyvästi 
esillä. Tässä kohtaa katse kohdistuu esi-
merkiksi uuteen Aalto-yliopistoon, jon-
ne toimiva opintokokonaisuus voitaisiin 
helpoimmin ja nopeimmin rakentaa.

Kuluvan vuoden voimanponnistuk-
siin lukeutuu luonnollisesti IPMA:n 
maailmankonferenssi, joka rantautuu 
Helsinkiin kesäkuun puolivälissä. Pu-
heenjohtajan mielestä taannoin tehdyn 
konferenssihakemuksen läpimeno oli 
jälleen yksi kiistaton arvostuksen osoitus 
suomalaiselle projektiosaamiselle.

”IPMA:n konferenssi on tällä alalla 
ihan sama juttu kuin Suomi saisi olym-
piakisat.”

Myös konferenssin Refresh-teemaa 
Härkönen pitää erittäin ajankohtaisena 
ja onnistuneena, vaikka nimivalinta 
tehtiin reilusti ennen suhdanteiden 
synkistymistä.

”Nyt tällaiselle oman bisneksen ja 
oman toiminnan uudistamiselle ja rai-
kastamiselle on todellista tarvetta.”

Projektiyhdistyksen hallitus on
Kuva: Jyry Louhisto

Toista kauttaan PRY:n hallitukses-
sa istuva ja varapuheenjohtajan 
paikalta puheenjohtajaksi noussut 

Härkönen pitää kokoonpanoa erittäin 
toimivana.

”Mukana on hyvä kirjo eri toimialojen 
osaamista tutkimuksesta, tuotekehityk-
sestä, huipputeknologiasta, tietotekniik-
kaan ja teollisuuteen. Ja mikä parasta, 
nyt mukana on myös julkisen sektorin 
edustusta”, kuvailee Härkönen joukku-
eensa kokoonpanoa.

Projektijohtaminen 
kansalaistaidoksi
Kovin merkittäviä linjamuutoksia uusi 
puheenjohtaja ei alkavalla toimikaudel-
laan lupaile. Pääurakkana on edistää ja 
pitää yllä projektiosaamisen kehitystä 
Suomessa jo aiemmin laaditun 5-vuo-
tisstrategian mukaisesti.

”Tavoitteena on, että projektiosaami-
sesta tehdään Suomessa kansalaistaito, 
jota voi hyödyntää ihan omien arkipäi-
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Hallitus jäsen jäseneltä

Puheenjohtaja Osmo 
Härkönen
Toimii Wärtsilä Finland 
Oy:n Power Plants-yk-
sikön projektitoimin-
nan johtajana. Koulutus 
DI, rakennustekniikka 
1974. 

Laaja kokemus projektitoiminnasta 
suurissa suunnittelu- ja rakennusliik-
keissä. PRY:n hallituksen puheenjohta-
jana vastuualueena on koko yhdistyksen 
toiminta, jonka tavoitteet hän määrit-
telee edellä.

Varapuheenjohtaja 
Heikki Lonka
Toimii FCG Planeko Oy:n 
arkkitehtuuri- ja alueke-
hityssektorin päällikkö-
nä. Koulutus tekniikan 
tohtori, arkkitehti SAFA. 
Väitöskirjan aihe: ”Pro-

jects as distributed cognitive actions – 
The management of two public building 
projects”. 

30 vuoden kokemus projektitehtä-
vistä kaikilla tasoilla, RAPS-pätevyys. 
Varkauden kaupunginarkkitehti 1990-
1997, Vantaan kaupungin rakennutta-
japäällikkö 1997-2001, Vaasan tekninen 
apulaiskaupunginjohtaja 2001-2008.

Erityisvastuualueena hallituksessa on 
kunnallinen projektitoiminta. ”On kan-
sallisesti tärkeää, että julkinen sektori 
saadaan mukaan projektiyhdistyksen 
toimintaan”.

Kalle Kähkönen
Toimii johtavana tutkija-
na VTT:ssa ja dosenttina 
TKK:ssa, erityisalueena 
projektien ja projektilii-
ketoiminnan johtamisen 
teknologiat ja ratkaisut 
sisältäen mm. riskien 

ja mahdollisuuksien hallinnan, kan-
sainvälisen verkottuneen projektiliike-
toiminnan, edellisten tietotekniikan. 
Koulutus PhD, University of Reading 
(UK) ja DI, TKK.

Erityisvastuualueina hallituksessa 
ovat tieteellinen neuvottelukunta ja 
tutkimusyhteistyö, kansainvälinen 
julkaisutoiminta ja sen myötä Project 
Perspectives-lehden toimittaminen.

”Projektiyhdistys PRY on tuotteiltaan 
ja toiminnoiltaan jo nyt kansainvälises-
ti yksi maailman parhaita kansallisia 
yhdistyksiä. Vahvuuksia on runsaasti. 
Tällä hetkellä koko teollinen maailma 
kuitenkin kamppailee fi nanssikriisissä ja 
positiivista otetta ja viestejä tarvitaan. 
Jos tarmoa ja mahdollisuuksia riittää 
niin "Project creation" voisi olla sellainen 

aihe, johon voisi tarttua lähtien uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomises-
ta nykyisessä haastavassa tilanteessa”.

Matti A Mantere
On toiminut pitkään 
Lemminkäinen-konser-
nissa niin kansainväli-
sesti kuin kotimaassakin. 
Hän oli Lemcon Oy:n toi-
mitusjohtaja 16 vuotta, 
josta tehtävästä hän on 

nyt jäänyt eläkkeelle. Hän jatkaa edel-
leen Lemminkäinen-konsernin sisäisissä 
hallituksissa ja neuvonantajana. Hän on 
asunut Afrikassa 10 vuotta, jolloin hän 
toimi monipuolisissa projektinjohtoteh-
tävissä ja myöhemmin Lemminkäisen 
vientijohtajana. Tämän lisäksi hän on 
toiminut kaksi vuotta Deap Lead Oy:n 
johtamisen vastuuvalmentajana. 

Koulutus DI, TKK, Tie- ja liikenne-
tekniikka 1971. Hänen erikoisalansa on 
johtaminen ja johtamisvalmennus. 

Projektinjohtoyhdistyksen hallituk-
sessa hänen vastuualueenaan on yh-
teiskuntasuhteet, johon laaja kokemus, 
pitkä työura ja moninaiset luottamus-
tehtävät antavat hyvän pohjan. Motto: 
”Hyvä johtaminen on tulevaisuuden 
kriittisin menestystekijä.”

Pekka Pere
Toimii Efi cor Oy:n toimi-
tusjohtajana. Koulutus 
DI, TKK aiheena operaa-
tiotutkimus ja tuotanto-
talous 1977.

Laaja kokemus yritys-
toiminnasta ja projekti-

työskentelystä korkealla tasolla.
”Erityisvastuualueeni on Young Crew. 

Nuorissa on tulevaisuus. Olen työurani 
aikana usein nähnyt, miten nuoret am-
mattilaiset kasvavat nopeasti suuriinkin 
saappaisiin vastuuta saadessaan. Heillä 
on kyky katsoa asioita uusista, epäta-
vallisista näkökulmista. Kokemukseni 
mukaan tehokkaimmat organisaatiot 
saadaan aikaan yhdistämällä muuta-
mia kokeneita ammattilaisia kasvavaan 
joukkoon nuoria”.

Susanna Sacklén
Toimii Logica Suomi 
Oy:ssä Infra projektit ja 
Konsultoinnin Projek-
tipalvelut –liiketoimin-
nasta vastuullisena joh-
tajana. Koulutus MBA, 
palvelujohtaja.

Kansainvälistä projektikokemusta 
Susannalta löytyy noin 10 vuoden verran 
Singapore-Ruotsi- Suomi -akselilla.

PRYn Hallituksessa Susannan vastuu-
alueeseen kuuluu kansainväliset pro-
jektit: ”Kansainväliset projektit eroavat 
perinteisestä projektin aloittamisesta 

periaatteessa vain riskien osalta, koska 
riskien todennäköisyys kasvaa kulttuu-
risten ja fyysisten välimatkojen kas-
vaessa. Tämän vuoksi kansainvälisessä 
projektitoiminnassa hyvä projektisuun-
nittelu, sopimusten teko ja projektin 
johtamisen ja valvonnan merkitys koros-
tuvat. Sopivan kumppanin löytäminen 
kansainvälisessä projektitoiminnassa 
on erittäin tärkeää, kumppanin haussa 
kannattaa käyttää hyväksi Projektiyh-
distyksen laajaa verkostoa ja verkoston 
jäsenten kokemusta kansainvälisestä 
toiminnasta ja toimijoista”. 

Marjut Siintola
Toimii Valtiokonttorissa 
hankepäällikkönä. Kou-
lutus FM.

Työkokemus  pro-
jektipäällikön tehtäviä 
vuodesta 1989 alkaen 
useissa yrityksissä.

Erityisvastuualueena PRY:n hallituk-
sessa on valtionhallinto: ”Yksi ajatus 
voisi olla valtionhallinnon SIGin toimin-
nan käynnistäminen. Projektiyhdistys 
tekee tärkeää työtä projektitoiminnan 
kehittämisen sektorilla”.

Jouko Vaskimo
Nykyinen työpaikka ja 
–tehtävä: Ixonos Oyj, 
Projects Director. Koulu-
tus DI, TKK konetekniikka 
1992.

Työkokemusta on 
useissa yrityksissä mm. 

projektitoiminnasta.
Erityisvastuualue hallituksessa ja 

ajatukset siitä, miten ko. alueella te-
hokkaimmin toteutettaisiin yhdistyksen 
strategiaa: ”Sertifi ointitoiminta. IPMA 
määrää pitkälle jäsenyhdistystensä ser-
tifi ointitoiminnan suunnan”.

Veikko Välilä
Nykyistä toimintaa ku-
vaa: Member of Board 
(PMAF), Chairman of 
Council, (IPMA). Koulu-
tus: dipl. insinööri, TKK, 
koneosasto

Työkokemus on mo-
nipuolinen: projekti- ja markkinointi-
insinööri, riski-insinööri ja underwriter, 
vakuutusmeklari ja riskienhallintain-
sinööri. 

Erityisvastuualueena hallituksessa on 
IPMA -yhteydet: ”Miten ko. alueella te-
hokkaimmin toteutettaisiin yhdistyksen 
strategiaa osallistumalla kehitystyöhön 
ja ottamalla käyttöön uusia IPMA:n 
kehittämiä tuotteita. Projektiyhdistyk-
sen toiminnassa nyt on aika keskittyä 
maailmankonferenssiin ja sen jälkeen 
kasvustrategiaan erityisesti julkisen 
sektorin puolella”. 



Kiinnostus projekteihin ja projekti-
johtamiseen alkaa joillakin todella 
varhaisessa vaiheessa.
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Projektipäivät 2008

Projektipäivät

Teksti: Projektiyhdistys ry
Kuvat: Aki Latvanne

Projektipäivät 2008 oli kaikilta osin menestys. Osallistujia oli yli 800, joka on 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kumppanien määrä ja laatu oli merkittä-
vämpi kuin ennen. Osallistujien ja kumppanien palaute oli erittäin positiivinen.

Projektipäivät 2009 järjetetään Helsingin Messukeskuksessa kesäkuussa 2009. 
Tapahtuma tulee olemaan vuosikymmeniin merkittävin projektialan tapahtuma 
Suomessa, koska Projektipäivät 2009 konseptiin lisätään tänä vuonna IPMA:n 

Maailmankonfferenssi.

Highlights



Projektiyhdistys ja Projektipäivät 
ovat kasvaneet erittäin merkittäviksi 
projektialalla Suomessa.

Välillä oli jopa ruuhkaista, mutta 
iloinen mieli säilyi kaikilla.

Projektipäivillä jaetaan kokemuksia 
ja näkemyksiä rajoista riippumatta.

IPMA:n sertifi oinnit kiinnostavat ja serti-
fi oitujen määrä on vahvassa kasvussa.

2008 saavutettiin kaikkein aikojen 
yleisöennätys, yli 800 yksittäistä kävijää.

Keskustelu ja ajatusten vaihto oli 
vilkasta myös ruokatauoilla.



Itsensä haastamista tapahtui monin eri 
tavoin mm. jääkiekossa ja tenniksessä.

Projektipäivillä järjestettiin myös 
ensimmäiset Projektijohtamisen SM-
kilpailut korkeakoulujen välillä.

Projektijohtamisen SM-kilpailujen 
voittajat palkittiin. Voittajajoukkue tuli 
Tampereen ammattikorkeakoulusta.
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Kunniajäsen, Juhani Silvasti
Tämä on tarina yhden henkilön projektiurasta. Aluksi haluan kuitenkin kiittää 
Projektiyhdistys ry:tä minulle myönnetystä yhdistyksen kunniajäsenyydestä, joka 
tavallaan on myös päätepiste projektiurallani. Kunniajäsenyyteni perustunee 
pääosin toimintaani yhdistyksessä. En kuitenkaan tässä lähde kuvaamaan sitä 
tarkemmin, vaan keskityn rooliini projektinjohtamisessa ja sen kehittämisessä. 
Linkki PRY 30 vuotta historiikkiin löytyy PRY:n kotisivulta.

Rautaruukki haki kustannusinsinööriä 
ohjelmaan, jonka tavoite oli terästuo-
tannon kaksinkertaistaminen. Tehtävä 
ei täysin vastannut koulutustani, mutta 
yritys oli sellainen, joka vastasi kou-
lutustaustaani. Vuonna 1972 minusta 
tuli Rautaruukin historian ensimmäinen 
kustannusinsinööri ja siitä alkoi myös 
projektiurani.

Istuimme aikatauluinsinöörin Pertti 
Jukosen kanssa samassa huoneessa 
vastakkain. Hän valvoi ja raportoi aika-
taulullista edistymistä ja minä kustan-
nuksia. Pertti kertoi missä aikataululli-
sesti olaan menossa ja sen perusteella 
arvioin missä budjetin mukaisesti pitäisi 
olla, vertasin sitä toteutumaan ja laadin 
ennusteen kokonaiskustannuksista. 
Vasta jälkeenpäin minulle selvisi, että 
teimme jo tuolloin Pertin kanssa tietyn 
laista Earned Value raportointia.

Viihdyin tehtävässäni Rautaruukissa. 
Työ oli itsenäinen ja opin paljon bud-
jetoinnista, kustannusten seurannasta 

ja kirjanpidosta. Tositearkisto oli se 
paikka, josta kaivettiin selitykset joillekin 
ihmeellisille kustannusylityksille. Urani 
Rautaruukissa jäi kuitenkin lyhyeksi. 
Eräänä maanantaina saimme Iltasa-
nomista lukea, että meidät Helsingin 
konttorista hajasijoitetaan Ouluun. Ei 
minulla sinänsä mitään Oulua vastaan 
ollut, mutta sen hetkisessä elämäntilan-
teessani se oli noin 600 km liian kauka-
na. Niinpä aloin etsiä uutta työpaikkaa 
Helsingin seudulta. Se löytyi Imatran 
Voima Oy:n Atomivoimaprojektiryhmäs-
tä, jossa aloitin vuonna 1974.

Projektinhallinnassa 
kehittyminen
Imatran Voimaa saan kiittää siitä, että se 
antoi minulle hyvin laajan koulutuksen 
projektien johtamiseen, sisältäen pe-
rinteisen projektinhallinnan lisäksi mm. 
neuvottelu-, esiintymis-, ryhmätyö- ja 
johtamistaitoja.

Aluksi olin projektinhallinnan ke-
hittämistehtävissä ja ensimmäinen 
merkittävämpi kehitysprojektini oli 
ydinvoimalaitoksen suunnitteluvaiheen 
suunnittelu. Tässä työssä minulla oli 
konsulttina Jaakko Pöyry Oy. Kehitimme 
standardiverkot suunnittelualoittain, 
joita sitten sovellettiin ydinvoimalaitok-
sen prosessijaon (tuoteositus) mukaises-
ti. Toteutus oli mukana omina karkeina 

Mistä kaikki alkoi? 
Olen valmistunut Teknillisen Korkea-
koulun koneosastolta 1968 pääaineina 
mm. metallioppi, konepajatekniikka ja 
valimotekniikka, josta tein myös dip-
lomityöni. Ensimmäinen kosketukseni 
projektinhallintaan olisi ollut teolli-
suustalouden luennolla, jossa käsiteltiin 
toimintaverkkoja. Mutta en osallistunut 
kyseiselle luennolle. Yhdessä muutaman 
opiskelukaverini kanssa nimittäin tote-
simme, että toimintaverkot on aihe, jota 
emme ainakaan omassa työelämässäm-
me tarvitse ja niinpä menimme luennon 
ajaksi kämpille pelaamaan Kingiä.

Valmistumiseni jälkeen meni neljä 
vuotta myynti-insinöörin tehtävissä, 
jota olen kutsunut myös uraksi ammat-
tijuoppona. Asiakkaat kun odottivat, 
toimittajan edustajan ollessa paikalla, 
kosteita lounaita ja illallisia. Se ura 
olisi johtanut alkoholisoitumiseen, jo-
ten aloin etsiä koulutustani vastaavaa 
työtä. 

Kuva: Aki Latvanne
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standardiverkkoina. Kukin standar-
diverkon tehtävä oli kuvattu, samoin 
lähtötiedot ja mihin tehtävän tuloksia 
käytettiin. Se oli varsin pitkälle kehitetty, 
sen hetkiseen tietoon perustuva ydin-
voimalaitoksen suunnitteluprosessin 
kuvaus. Sovellutuksessa tehtäville mää-
riteltiin kestot ja resurssitarpeet. Teh-
tävät riippuvuuksineen syötettiin ICL:n 
projektihallintaohjelmaan Tukholmassa. 
Virheiden korjausten jälkeen tuloksena 
saatiin suunnitteluvaiheen aikataulu re-
surssitarpeineen. Tämä tapahtui vuonna 
1975 ja se oli ensimmäinen kokemukseni 
projektinhallinnan ohjelmista.

Sitten tuli öljykriisi ja ydinvoiman 
vastustus kasvoi. Loviisa 3:n rakenta-
misesta luovuttiin. Loviisa 1 valmistui ja 
Atomivoimaprojektiryhmä purettiin. Sen 
tilalle tuli Loviisa 2 projekti ja Projekti-
suunnitteluryhmä, joka tarjosi projektin 
hallintapalveluja projekteille. Minusta 
tuli aikatauluryhmän päällikkö. Loviisa 
2:n valmistuttua investointiprojektit 
organisoitiin projektitoimintayksikköön 
(Project management Offi ce) ja minus-
ta tuli Projektisuunnittelutoimiston 
päällikkö - linjaesimies. Samaan aikaan 
alettiin Ivossa soveltaa tulosjohtamista 
ja minusta tehtiin yksi tulosjohtamisen 
sisäisistä konsulteista.

Projektitoimintayksikön puitteissa 
jatkui voimakas projektinhallinnan me-
netelmien kehittäminen ja työkaluksi 
hankittiin mm. Suomen ensimmäinen 
Artemis-järjestelmä projektien hallin-
taan. Merkittävimmät projektit olivat 
Joensuun ja Jyväskylän turvevoima-
laitosprojektit, jotka toteutettiin Pro-
jektitoimintayksikön johdolla. Samalla 
valmisteltiin myös tulevaa ydinvoima-
laitosprojektia selvittämällä neuvosto-
liittolaista 1000MW:n ja ranskalaista 
900MW:n laitosvaihtoehtoa.

Projektinjohtajana kehittyminen
10 vuotta Imatran Voima Oy:ssä johti-
vat kuitenkin siihen, että halusin tehdä 
jotain muuta. Siihen tarjoutui hieman 
yllättäen tilaisuus INSKO:n (Insinöö-
rijärjestöjen Koulutuskeskus) taholta. 
INSKO oli perustamassa liikkeenjohdon 
ja projektijohdon konsultointiin kes-
kittyvää yhtiötä. Lähdin 1984 mukaan 
käynnistämään tätä toimintaa. Saimme 
liiketoiminnan pyörimään ja teimme 
hyvää tulosta jo kahtena ensimmäisenä 
vuonna. Sitten omistaja (INSKO) joutui 
kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin ja 
kieltäytyi yksipuolisesti maksamasta 
tulospalkkiotamme. Katsoimme, että 
meillä ei ole edellytyksiä jatkaa, joten 
päätimme ajaa liiketoiminnan hallitusti 
alas ja jatkaa verkostoitumalla yksittäi-
sinä konsultteina.

Olin perustamassa omaa yritystä, 
mutta sitten tarjoutui tilaisuus siirtyä 
Jaakko Pöyry Oy:n palvelukseen. Jaakko 

Pöyry Oy oli tunnettu projektinjohta-
misen osaajana, joten tartuin tähän 
mahdollisuuteen ja aloitin projektinhal-
linnan erikoistehtävissä 1987.

Ensimmäinen tehtäväni oli tehdä 
ehdotus uudesta projektinhallinnan 
työkalusta. Pöyryllä oli tuolloin käytössä 
Imatran Voiman aikoinaan hankkima 
Artemis. Artemiksen kilpailijana oli 
Project2. Kannattavuustarkastelut 
kuitenkin osoittivat, että investoinnit 
kumpaan tahansa järjestelmään olisivat 
niin suuret, ettei niille löytynyt taloudel-
lisia perusteita. Niinpä päätös oli siirtyä 
käyttämään PC-pohjaista projektin 
hallinnan ohjelmistoa. Lopulta valinta 
kohdistui Primaveraan. Päätös aiheutti 
vastustusta. Väitettiin mm., että suuri 
kansainvälinen insinööritoimisto ei voi 
rakentaa projektinhallintaansa PC:n 
varaan. Näin jälkikäteen ajatellen päätös 
luopua keskuskoneeseen perustuvista 
järjestelmistä oli oikea.

Osittain em. päätöksen vuoksi tehtä-
väkseni tuli laatia käsikirja Primaveran 
käytöstä resurssi-, aika- ja kustannusoh-
jauksessa. Tämä tehtävä pakotti minut 
perehtymään suunnitteluprojektin 
hallintaan Pöyryllä. Tästä oli suurta 
apua toimiessani myöhemmin Enocel-
projektissa koordinaattorina.

Enocel projektin jälkeen siirryin sellu-
tehdasprojektin työmaalle Indonesiaan 
valmistelemaan asennusurakkasopi-
muksia. Samaan aikaan Pöyry-yhtiöistä 
JP International oli tehnyt sopimuksen 
Kiinaan toimitettavasta sellutehtaasta, 
jonka projektinjohtajaksi oli kaavailtu 
mm. minua. Kun sain tietää tästä, pyy-
sin vapautusta Indonesian projektista, 
voidakseni ottaa vastuulleni Kiinan 
projektin. Se oli suuri haaste.

Vuoden 1993 lopulla siirryin Kiinan 
projektin johtajaksi ja vuoden 1994 alus-
sa matkustin aloituskokoukseen Kiinaan. 
Alkujaan projektin keston piti olla 3 
vuotta. Lopulta se kesti 6 vuotta. Projekti 
pysyi koko ajan hallinnassa ja sen talou-
dellinen tulos oli tavoitetta parempi. 
Haasteita projektin aikana riitti, mutta 
onnistuin projektin johtamisessa. Syitä 
onnistumiseen olivat mm. pätevistä 
henkilöistä muodostettu projektiryhmä, 
projektinhallinnan osaaminen sekä valta 
tehdä päätöksiä.

Viimeinen projektini oli polttoaineal-
koholitehtaan avaimet-käteen toimitus 
Ruotsiin vuonna 2000. Otin projektin 
johtaakseni kesken projektin, kun asen-
nustyöt olivat alkamassa työmaalla. 
Tämänkin jälkeen minun piti johtaa 
vielä yksi sellutehdasprojekti Etelä-
Afrikassa, mutta sydänleikkaus syksyllä 
2002 muutti suunnitelmia näiltä osin. 
Sairaslomani jälkeen siirryin takaisin 
Jaakko Pöyry Oy:n palvelukseen. Oma 
toivomukseni oli, että ennen eläkkeelle 
jäämistäni voisin jättää tuleville suku-

polville projektinjohtamisen osaamiseni. 
Niinpä vuosina 2003–05 valmensin noin 
30 potentiaalista projektipäällikköä 
Pöyryn tapaan johtaa projekteja. Val-
mennus tapahtui 1-3 tunnin istuntoina 
kerran viikossa. Kussakin istunnossa 
käsiteltiin tiettyä projektinjohtamisen 
osa-aluetta. 

Kouluttajana
Hyvä tapa perehtyä johonkin asiaan 
on ryhtyä kouluttamaan sitä muille. 
Imatran Voima oli koulutusystävällinen 
yritys ja sisäistä koulutusta oli paljon. 
Oma kouluttajaurani alkoi 1970-luvun 
jälkipuoliskolla. Esko Härkönen veti 
projektityöseminaaria Imatran Voima 
Oy:n henkilöstölle. Aluksi olin oppipoi-
kana seminaarin vetämisessä, mutta 
vähitellen Esko siirsi enemmän vastuuta 
minulle ja lopuksi seminaarin toteutus-
vastuu siirtyi kokonaan minulle.

Suurin kiitokseni kouluttajana toi-
mimisesta ja kehittymisestä lankeaa 
kuitenkin Lauri Saloselle (Larsu), joka 
1970-luvulla toimi INSKOssa vastaten 
mm. projektikoulutuksesta. Larsu on 
projektikoulutuksen uranuurtajia Suo-
messa ja hän otti minut aluksi mukaan 
luennoimaan INSKOn projektihallinnon 
kursseille. Larsun kanssa yhteistyö jatkui 
n. 10 vuoden ajan. Tänä aikana Larsun 
aloitteesta käynnistimme yhdessä pro-
jektikoulutuksen ensi Helsingin Kaup-
pakorkeakoulussa ja heti sen jälkeen 
myös Teknillisessä Korkeakoulussa. 
Larsu luopui muutaman vuoden jälkeen 
luennoinnista korkeakouluissa työkiirei-
den vuoksi. Itse jatkoin 10 vuoden ajan 
luennointia. Kauppakorkeakoulussa aihe 
ei sinä aikana saavuttanut kovin suurta 
suosiota, mutta Teknillisessä Korkeakou-
lussa osallistujien määrä kymmenessä 
vuodessa nousi yli kahdensadan. Larsun 
kanssa toteutimme INSKOlle myös kah-
desti pitkän (13 seminaaripäivää) pro-
jektipäälliköiden valmennusohjelman. 

Varsinaisen työni ohessa toimin lähes 
koko työurani ajan myös projektinjoh-
tamisen kouluttajana, kaiken kaikkiaan 
lähes 30 vuoden ajan. Sinä aikana syntyi 
varsin suuri määrä esitysmateriaalia, 
yhteensä noin 2000 kalvoa. Jouko Vas-
kimon avustuksella digitalisoitiin näistä 
noin 1400 kalvoa kuviksi. Tästä suuret 
kiitokseni Joukolle. Koska periaatteeni 
on ollut jakaa osaamistani, kyseiset 
kalvot ovat nyt PRY:n jäsenten käytet-
tävissä ja löytyvät jäsenistön kohtaa-
mispaikalta kohdasta tietopankki/Juhani 
Silvastin arkisto. Oheinen kuva minusta 
on otettu vuoden 2008 Projektipäivillä, 
jolloin luovutin arkiston PRY:n jäsenis-
tön käyttöön. Voi vain todeta, että pie-
neen tilaan mahtuu nykyään merkittävä 
osa ihmisen elämäntyöstä.

Juhani Silvasti
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Young Professional Crew

Ajankohtaista
Tämän vuoden suuri tapahtuma on 
tietysti IPMA nuorten Workshop, joka 
järjestetään maailmankonferenssin 
yhteydessä kesäkuussa. Käy heti ilmoit-
tautumassa – paikkoja on rajoitetusti! 

Järjestetään tietysti myös tuttuun 
tapaan teemailtoja, Seuraava teemailta 
on huhtikuun loppupuolella. Tieto on 
kutsunut meidät kylään ja luvassa on 
tiukkaa projektijohdon case-toimintaa. 
Lopullinen ajankohta ja ohjelma lä-
hetetään vielä sähköpostitse kaikille 
YPC-jäsenille. 

Ensi syksynä järjestetään jälleen 
projektijohdon SM-kisat, mahdollisesti 
sekä opiskelija- että yrityssarjalla. Viime 
vuoden SM-kisat onnistuivat hienosti, 
ja Projektipäivillä oli jännittävä fi naali 
kuuden parhaan kesken. 

Tälle vuodelle oli myös tavoitteena 
laajentaa YPC-toimintaamme ”läänei-
hin”. Ensimmäinen YPC-alueryhmä onkin 
nyt perustettu Ouluun. Tammikuun 
puolessavälissä oli ensimmäinen tee-
mailta Ixonoksen kokoustiloissa. Juho 
Torvi oli YPC:n puolelta organisoimassa 
tilaisuutta ja paikalle ilmestyi noin 15 
projektijohdosta kiinnostunutta nuorta 
henkilöä. Ohjelmassa oli mm. PRY:n ja 
Young Professional Crewn toiminnan 
esittely kaikille uusille, ja sitten Ixonok-
sen Pasi Vuorio ja Sami Luhtaanmäki 

vetivät Case-haasteita koskien erästä 
Ixonoksen toimittamaa projektia. Osal-
listujat saivat tietää ”miten kävi oikeasti” 
ja lopuksi oli vapaata keskustelua sekä 
syötävää ja juotavaa.

”Bistamundi” – eli terveisiä 
maailmalta!
IPMA maailmankonferenssi oli viime 
vuonna Roomassa. Paikalla oli noin tuhat 
osallistujaa viidestäkymmenestä maasta. 
Suomalaisedustus oli myös varsin hyvä, 
ja esitysten välillä näki monta tuttua 
naamaa. Ennen maailmankongressiahan 
järjestettiin myös nuorten kongressi, eli 
Young Crew Workshop, johon osallistui 
yli sata nuorta noin 20 maasta. 

Itse sain edustaa Suomen Young 
Crew:ta ja osallistuin sekä workshopiin 
että maailmankonferenssiin. Nuorten 
workshop oli mainio tilaisuus luoda 
omia kontakteja ja kokea eri pro-
jektijohtokulttuureja. Istuimme mm. 
ryhmissä ja keskustelimme siitä, miten 
johdetaan kokouksia eri maissa, miten 
johdetaan muita ihmisiä ja millainen 
projektijohtaja on esimerkiksi Portuga-
lissa, Venäjällä tai Suomessa. Lisäksi oli 
tietysti projektijohdon ammattilaisia 
puhumassa ja vetämässä erilaisia harjoi-
tuksia. Opin paljon uutta ammatillista, 
mutta opin myös itsestäni paljon uutta, 
joka juuri tuli esiin törmäyksissä muihin 

kulttuureihin.
Kun tähän lisätään vielä mahtavat 

juhlat iltaisin ja Rooman antiikin näh-
tävyydet, voi vaan todeta: oli erittäin 
mielenkiintoista, antoisaa ja hauskaa!  

Kiitos vielä Projektiyhdistykselle tästä 
upeasta reissusta, joka oli mahdollinen 
toimintastipendinne ansiosta!

IPMA Young Crew Board
Rooman konferenssin aikana valittiin 
uusi IPMA Young Crew hallitus, johon 
mahtui mukaan kaksi suomalaista, Liisa 
Koikkalainen ja Samuli Karjalainen. Liisa 
on istunut hallituksessa jo pari vuotta, 
Samuli tuli mukaan uutena kaverina ja 
näin on historiallinen kahden henkilön 
edustus kansainvälisessä kuviossa. Lisää 
IPMA Young Crew:n toiminnasta seuraa-
vassa lehdessä.

Ray Lindberg

* ”Bistamundi” on uusi kansainväli-
nen tervehdyssana, joka lanseerattiin 
Rooman konferenssissa. Englantilai-
nen Tom Taylor on idean isä. Hänen 
missionsa on levittää projektijohdon 
tietämystä ja tuntemusta hauskalla 
tavalla. Erityisesti hän kannustaa 
meitä nuoria ottamaan haaste vas-
taan. Eli, ensi kerralla kun nähdään, it 
is Bistamundi!
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Young
Professional

Crew
Ajankohtaista

IPMA YOUNG CREW WORKSHOP 12-14.6.2009 in Helsinki

For further questions, contact:

Laura Vainio, 
Project coordinator
yc@refresh09.com
+358 40 727 9789

Ray Lindberg 
Project manager
ray.lindberg@ramboll.fi 
+358 40 749 1526

IPMA (International Project Mana-
gement Association) Young Crew 
Workshop in Helsinki, Finland

YC Workshop is your opportunity 
to get to know young and project-
oriented people around the world! 
By young, we mean people still 
studying at universities, young 
project managers with some expe-
rience and other project managers 
that feel young and want to refresh 
themselves. 

There will be participants from all 
over the world and what we want 
from you, is you to attend!

Why attend?
The event is a great chance for you 
to: refresh yourself and learn more 
about yourself, get to know new 
people and boost your networks 
and of course, share your experien-
ces with others.

What will you get?
- Workshops about the project 

managing fi eld
- Refreshment for your way of thin-

king

- New ideas for project work
- Top trainers in PM
- Partying and fun
- Great food
- Contacts
- Etc!

Who will you meet?
YC Workshop is your place to meet 
young people working/interested in 
the project management fi eld and 
exchange your ideas. Most of the 
participants are Young Crew members 
of IPMA, and they come from around 
the world.

You will also meet the top trainers 
who will refresh your ideas in PM! 
During these interactive sessions, 
your know-how in project managing 
will skyrocket and you will have new 
aspects for your own project work.

HOW TO JOIN?
To register go to www.refresh09.com 
(the offi cial website of the 23rd IPMA 
World Congress) and choose Registra-
tion. Fill your personal information 
and choose, at which events you will 
attend.

HUOM!
Kaikki yritykset, jotka mah-
dollisesti tarvitsevat nuoria 
hyviä projektijohtajia nyt ja 
tulevaisuudessa. Tarjoamme 
teille erinomaisen tilaisuu-
den olla Young Professional 
Crew:n kumppani, joko tee-
maillan muodossa tai jonkun 
muun järjestelyn yhteydessä – 
voimme tarjota parhaat ver-
kostot nuorille projektijoh-
tajille!
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Projektijohtamisen SM-kilpailut

Projektijohtamisen tulevaisuuden tekijöitä

Vuoden 2008 Projektijohtamisen 
SM-kisojen voittajajoukkueeksi 
selviytyivät Antti Korhonen, Jussi 
Lehtonen ja Santeri Lahdensalo 
Tampereen ammattikorkeakoulusta.
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Suomen Projektiyhdistys ry ja erityisesti Suomen Young Professional 
Crew järjestivät viime vuonna ensimmäistä kertaa Projektijohtamisen 
SM-kilpailut.

P
rojektit johtavat muutosta 
maailmassa, sanoo Interna-
tional Project Management 
Associationin presidentti Veikko 

Välilä. Muutosten tuulten puhaltaessa 
korkeakoulutason projektiopetukseen 
halutaan kiinnittää entistä enemmän 
huomiota, sillä tällä hetkellä vain nel-
jässä yliopistossa koko maailmassa on 
tohtoritason projektiosaamista. Suomen 
Young Professional Crew on ottanut 
roolin projektiopetuksen kehittämisen 
edelläkävijänä. 

Vuoden 2008 SM-kisoissa oli mukana 
kuusi korkeakoulua: Oulun yliopisto, 
Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, 
Vaasan ammattikorkeakoulu, Tampe-
reen ammattikorkeakoulu ja Kajaanin 
ammattikorkeakoulu. Voittajajoukkue 
edustaa Suomea Projektijohtamisen 
MM-kisoissa IPMA:n maailmankonfe-
renssissa Helsingissä kesäkuussa 2009. 

Kisa alkoi karsintavaiheella, jossa 
vastattiin 200 projektiliiketoiminnan 
ja -johtamisen kysymyksiin nettiympä-
ristössä englanniksi. Karsintavaiheesta 
kuusi parasta joukkuetta selvitti tiensä 
fi naaliin. 

Finaalissa joukkueet pelasivat simu-
laatiopeliä, jossa ne toimivat projek-
tipäällikkönä ja jossa oli vietävä läpi 
tietty projekti. Tänä vuonna fi naaliin 
selvisi joukkueita Oulun yliopistosta, 
Tampereen ammattikorkeakoulusta ja 
Yrkeshögskolan Noviasta. Voittajaksi 
selviytyi joukkue Tampereen ammatti-
korkeakoulusta. 

”Nyt tuntuu todella hyvältä! Simulaa-
tiopeli oli hieno kokemus!”, tunnustavat 
Jussi Lehtonen, 23, Santeri Lahdensalo, 
24, ja Antti Korhonen, 21, voiton sel-
vittyä kisan viime metreillä. Kilpailu oli 
voittajien mielestä todella innostava, 
mielenkiintoinen ja mukaansatempaava, 
mutta myös haastava ja tasainen. 

Voittajajoukkue oli hionut perusstra-
tegiansa tulomatkalla fi naaliin. Vaikka 
pelin aikana ilmeni ongelmia, joukkue 
oppi virheistään, kehittyi jatkuvasti 
ja tiesi odottamattomista käänteistä 
huolimatta, mitä oli tekemässä. Voit-
tajien mielestä hyvä valmistautuminen 
ja tutustuminen pelin demoon netissä 

auttoivat kisassa. Karsintavaihe oli 
puurtamista, joka vietiin sisulla läpi. 
Se oli liian pitkä ja kysymykset todella 
haastavia. Finaali oli heidän mielestään 
käytännönläheisempi.

Voittajajoukkueen mielestä Projekti-
johtamisen SM-kilpailujen järjestämi-
sestä on hyötyä. ”Kokemuksena kisa oli 
todella hieno. Siinä sai tuntea oikeita 
paineita muun muassa aikarajoituksista. 
Kisa kohottaa opiskelumotivaatiota ja 
innostaa projektitoimintaan.” 

Joukkueen jäsenet ovat tyytyväisiä 
edustamansa Tampereen ammattikor-
keakoulun projektiopetuksen laatuun. 
He ovat osallistuneet projektiopetuksen 
syventävälle kurssille, joka on hyvin 
erilainen peruskursseihin verrattuna. 
Siellä keskustellaan paljon, käydään läpi 
omia projekteja ja tehdään oikeita case 
-tehtäviä. Ilman syventäviä opintoja 
projektiopetus on kuitenkin vielä las-
tenkengissä ja siksi perusopetusta tulisi 
voittajien mielestä laajentaa.

Jussi Lehtonen, Antti Korhonen ja 
Santeri Lahdensalo suosittelevat kisaa 
kaikille ammattikorkeakouluille, joissa 
on projektijohtamisen opetusta. Etenkin 
fi naali oli voittajille hyvin opettavai-
nen.

Kevään 2009 aikana 7-10 aktiivisessa 
Young Professional Crew -maassa järjes-
tetään Suomen SM-kilpailuiden mallin 
mukaisesti kilpailut, joiden voittajat 
pääsevät MM-kilpailuihin kesäkuussa. 

Sekä SM-kilpailujen että MM-kil-
pailujen finaaleiden sijoittaminen 
merkittävien projektialan tapahtumien 
- Projektipäivien ja IPMA:n maailman-
konferenssin - yhteyteen toteuttaa yhtä 
Young Professional Crew:n tavoitetta: 
tuoda tulevaisuuden osaajat tämän 
päivän ammattilaisten luo. 

Essi Rautiainen

Opiskelija, 
Projektijohtami-
sen SM-kilpailu-
jen, YPC:n kisa-
koordinaattori
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1. Tampereen ammattikorkeakoulu: 
Jussi Lehtonen, Antti Korhonen, Santeri Lahdensalo

2. Yrkeshögskolan Novia: 
Erik Sundius, Peter Grönberg, Emil Karlsson, Otto Oksman

3. Oulun yliopisto: 
Nilla Länsman, Ilkka Möttönen, Aleksi Jämsä, Juho Torvi

Projektijohtamisen johtavat opettajat 2008: 
1. Kai Hintsanen, 2. Rolf Gammals, 3. Jaakko Kujala
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Projektiyhdistys palkitsee:

Vuoden 2008 
projektiteko 
Talvivaaralle
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urakkaan, jotka pyrittiiin mitoittamaan 
siten, että niistä syntyisi oikeata tar-
jouskilpailua. Urakoinnin osalta pyrittiin 
mm. hinnoitteluperusteilla siihen, että 
urakan käynnistäminen oli mahdollista 
välittömästi toteuttamissuunnitelman 
valmistuttua. Alkuvaiheessa markkina-
tilanteen kuumentumisen vuoksi tarjo-
uksia saatiin huonosti ja kustannustaso 
oli korkea, mikä johti osaltaan urakoiden 
pilkkomiseen aiottuakin pienempiin 
osiin.  Projektin edetessä kuitenkin ti-
lanne korjautui eikä projektia ajoittain 
haitannut pula sementistä ja muista 
rakennusmateriaaleista estänyt toteut-
tamasta hanketta aikataulussa.

Hankkeen suuruutta kuvannee se, 
että rakennusvaiheen ollessa kiih-
keimmillään kesällä 2008, kaivospii-
rin alueella työskenteli päivittäin yli 
2200 henkilöä. Merkittävää oli, että 
yhtiön toiminnan kannalta keskeisissä 
asioissa, työturvallisuudessa ja ym-
päristökysymyksissä, hanke toteutui 
erittäin myönteisesti. Työturvallisuus 
projektisssa oli huomattavasti parempi 
kuin rakennusalalla yleensä ja vakavilta 
työtapaturmilta vältyttiin. Myös ympä-
ristöasioissa hanke toteutui kiitettävästi 
ilman ympäristövahinkoja.

Talvivaaran nikkeli- ja muut malmiva-
rannot ovat osoittautuneet odotettua-
kin suuremmiksi ja näin ollen kaivoksen 
toiminta-aika nykyisen suunnitelman 
mukaisella tuotantokapasiteetilla on 
yli kuusikymmentä vuotta. Täydessä 
tuotantovauhdissa Talvivaara tuottaa 
vuosittain 33 0000 tonnia eli  yli 2 
prosenttia maailman nikkelistä ja lisäksi 
merkittävän määrän sinkkiä, kuparia ja 
kobolttia. Kaivos tuo toiminta-aikanaan 
vakituisen työn 400 talvivaaralaiselle 
ja ulkopuolisten arvioiden mukaan sen 
välilliset vaikutukset Kainuun talous-
alueella tuovat 1000-1500 pysyvää 
työpaikkaa perinteisesti korkeasta työt-
tömyydestä kärsineelle alueelle. 

Tapio Ikonen

Hallintojohtaja, 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Maailman kaivoshankkeille on tyypillistä, että aikataulut pettävät ja kustannuk-
set karkaavat. Tässäkin poikkeus vahvistaa säännön, sillä Talvivaaran kaivos Sot-
kamossa toteutettiin aikataulussa ja budjetissa pysyen. Hankkeen toteuttaminen 
erittäin haasteellisessa aikataulussa ei olisi ollut mahdollista ilman huolellista 
projektisuunnittelua ja -hallintaa.

Talvivaaran tarina sai alkunsa 
vuonna 2003, kun pitkään kai-
vosteollisuuden parissa toiminut 
Pekka Perä osti oikeudet Tal-

vivaaran nikkeliesiintymään entiseltä 
työnantajaltaan Outokummulta ja ryhtyi 
viemään kaivoshanketta eteenpäin. 
Geologinen tutkimuskeskus GTK ja Outo-
kumpu olivat 1970-luvun lopulta lähtien 
kartoittaneet esiintymää ja todentaneet 
huomattavien malmivarojen olemassa 
olon - mutta myös sen, että malmi oli 
pitoisuudeltaan köyhää ja sen  hyödyn-
täminen perinteisin kaivosteollisuuden 
menetelmin oli taloudellisesti kyseen-
alaista. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön 
oivallus oli hyödyntää ensimmäisenä 
maailmassa bioliuotusmenetelmää 
nikkelimalmin erottamiseen. Menetel-
mää on kaivosteollisuudessa käytetty 
kullan ja kuparin erottamiseen huo-
mattavasti Talvivaaraa eteläisemmillä 
leveyspiireillä. Menetelmä mahdollistaa 
aiempaa köyhempien malmiesiintymien 
hyödyntämisen ympäristöä vähemmän 
kuluttavalla tavalla.

Talvivaaran kaivoksen ensimmäinen 
hahmotelma syntyi likimain kirjaimel-
lisesti Klubi-askin kanteen. Vuonna 
2004 Pekka Perä laati ensimmäisen 
projektisuunnitelman lähtien rahoituk-
sen järjestämisestä, tarvittavien lupien 
hankinnasta kaivostoiminnan ja metalli-
en talteenoton käynnistykseen. Suunni-
telman mukaan kaivoksen ensimmäinen 
räjäytys, ”alkupaukku”, ammuttaisiin 
huhtikuun 1. päivänä 2007, malmin 
läjittäminen bioliuotuskasaan alkaisi 
kolme kuukautta myöhemmin 1.7.2007 
ja tuotantoprosessi käynnistettäisiin 
1.10.2008 kello 12. Neljä vuotta myö-
hemmin voitiin todeta, että kaikki nuo 
virstanpylväät saavutettiin asetetussa 
aikataulussa ja budjetissa pysyen.

Kaivoshankkeen toteuttaminen 18 
kuukaudessa pystymetsästä toimivaksi 
tuotantolaitokseksi edellytti tarkkaa 
suunnittelua ja tuhansien yksityiskoh-
tien yhteensovittamista. Ensin oli osoi-
tettava sijoittajille prosessin toimivuus 
teollisessa mittakaavassa, ja vasta rahoi-
tuksen myötä voitiin ryhtyä hankkimaan 
projektin edellyttämiä erilaisia lupia, 
ennen kaikkea ympäristölupaa, jonka 
saaminen oli edellytyksenä rakennus-
toiminnan aloittamiselle. Samalla tämä 
vaihe käytettiin tehokkaasti hyödyksi 
oman projektiorganisaation rakenta-
miseen ja hankkeen yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun, jotta konkreettinen 
rakennusprojekti voitiin käynnistää 
viivytyksettä, kun tarvittavat luvat oli 

myönnetty.
Projektin toteutukseen palkattiin 

oma projektiorganisaatio, jota tarpeen 
mukaan täydennettiin ulkopuolisella 
konsulttiavulla. Kokeneen ja ammat-
titaitoisen henkilöstön palkkaamista 
edesauttoivat projektin suuruuden ja 
ainutkertaisuuden houkuttavuus, sa-
moin kuin aiemmat yhteistyösuhteet ja 
-verkostot. Suunnittelutyö toteutettiin 
Talvivaaran ohjaamana useissa suunnit-
telutoimistoissa. Yhteistyökumppanien 
valinnassa korostettiin kustannushal-
linnan lisäksi kapasiteettia ja näytettyä 
osaamista vastaavanlaisissa projekteissa. 
Suunnittelusopimukset laadittiin tavoi-
tehintaisina bonus/sopimussakkoehdoil-
la täydennettyinä. Projektin keskeisiä 
haasteita oli se, että prosessi-, laite- ja 
layoutsuunnittelmat olivat edellytyk-
senä rakennustyön suunnittelulle ja 
sen etenemiselle samalla kun hankkeen 
aikataulupaineet olivat suuret.

Projektin ensimmäisen vaiheen muo-
dostivat maanrakennustyöt ja infra-
struktuurin rakentaminen 61 neliökilo-
metrin suuruisen kaivospiirin alueelle. 
Rakennettavien maa-alueiden pinta-ala 
oli 20 neliökilometriä ja kaivoksen sisäi-
siä tieyhteyksiä rakennettiin yhteensä 
25 kilometriä. Liuotusmenetelmän 
edellyttämiä alueellisia putkilinjoja 
rakennettiin 100 kilometriä. Kastelu- ja 
keräysputkiston kokonaispituus oli 6700 
kilometriä. Kaivosalueelle rakennet-
tiin voimalinja, joka otettiin käyttöön 
vuoden 2008 alussa, ja ratayhteys, 
joka otettiin käyttöön vuoden 2009 
alkupuolella.

Myös rakennusvaiheen mittakaava oli 
poikkeuksellinen. Kaivosalueelle raken-
nettiin 813 000 kuutiometriä erilaisia 
rakennuksia ja rakenteisiin on käytetty 
yhteensä 60 000 kuutiota betonia ja 8 
000 tonnia terästä runkorakenteisiin. Ra-
kennustyöt jaettiin noin kahteensataan 
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4SUM Partners
Acute FDS
AEL Oy
Ajoneuvohallintokeskus AKE
Amsonic Oy
Aon Finland Oy
Apastron Oy
ARITO-TSM
Artemis Finland Oy
Automaatiolinja Oy
Buildercom Oy
CA Software Finland Oy
Camako Nordic Oy
Citec Engineering Oy Ab
Corenet Oy
CSC - Tieteellinen laskenta Oy
CTS Engtec Oy
DIGIA Oyj
DNA Finland Oy
EC Project Solutions Oy
Edutech / TTY
Elisa Oyj
Eläketurvakeskus
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi
eWork Nordic Oy
Eximia Business Intelligence Oy
Falcon Leader Oy
FC Sovelto Oyj
FCG Efeko
Fingrid Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finn-Power Oy
Finsight Oy
Fortum Oyj
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy
Helsingin Energia, Helen Engineering
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
HUS Tietotekniikka
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
International Institute for Learning 
Finland Oy
Itella Oyj
Ixonos Oyj
Jyväskylän yliopisto
Kela, atk-keskus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Liikelaitos MediKes

Keskusrikospoliisi Rikostekninen 
laboratorio
Kone Oyj
Kronodoc Oy
Kuopion kaupunki / Tietohallinto
Kuopion yliopistollinen sairaala

atk- ja lääketieteellisen tekniikan 
osasto

Lemcon Oy
Logica Suomi Oy
Luottokunta
Marsh Oy
Mercuri International Oy
Metso Automation Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Microsoft Oy
NCC Rakennus Oy
Nokia Siemens Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
OP-Keskus OSK
Oriola Oy
Panorama Partners Oy
Patria Oyj
Peakgate Oy
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Prego Oy
PrimaLog Oy
Profi t Consulting Oy
Profi t Software Oy
Project-TOP Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj
Qentinel Oy
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rastor Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Semat Group  
Siemens Osakeyhtiö
Sininen Meteoriitti Oy
Sirius Engineers Oy
Sofor Oy
Solteq Oyj
Space Systems Finland Oy
SRV Yhtiöt Oyj

STX Finland Cruise Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO Industry Oyj
SWECO PM 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
Tieto-Tapiola Oy
Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
Toyota Motor Finland Oy
Trainers’ House Kasvusysteemiosa-
keyhtiö
Työterveyslaitos
Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Wakaru Partners Oy
Valtiokonttori
ValueFrame Oy
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
WSP Finland Oy / WSP Finland Ltd
VTI Technologies Oy
Wärtsilä Finland Oy
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkeshögskolan Novia
ÅF-Consult Oy
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PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) ovat Projekti-
yhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenille tarkoitettu palvelu, 
jonka tarkoituksena on projektinhallinnan ja kilpailukyvyn 
kehittäminen. Uusien ryhmien perustamisesta kiinnostuneita 
henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Jyry Louhistoon.

PKV-10 "Projektitoiminnan tilan arviointi ja 
kehittäminen Business-As-Usual – 
organisaatioissa" 
Katja-Marika Puittinen
RAMSE Consulting Oy
katja-marika.puittinen@ramse.fi 
040 824 3653   

PKV-11 "Sopimuksilla johtaminen palvelutoi-
minnoissa"
Matti Urho
Partisan Oy
matti.urho@partisan.inet.fi 
040 830 4500 

SIG-ryhmät ovat Projektiyhdistyksen opiskelija-, henkilö- ja 
kiintiöjäsenille tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen (SIG = 
Specifi c Interest Group) keskittyviä yhteistyöryhmiä. Ryhmiin 
osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys 
ryhmän vetäjään tai Projektiyhdistyksen toimistoon. 

SIG-2 Projektiportfolio- & ohjelmajohtaminen
Matti Haukka
Suomen Projekti-Instituutti Oy 
matti.haukka@projekti-instituutti.fi 
0500 50 6004, 09 4391 4121

SIG-4 Projektien epävarmuuden hallinta
Matti Karvinen
Amsonic Oy
matti.karvinen@amsonic.fi 
040 583 7403

SIG-7 Projektien kustannushallinta
Petteri Puurunen
TietoEnator Oyj
petteri.puurunen@tietoenator.com
040 868 5443

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

SIG-10 Projektihallinta ja systeemitekniikka
Yhteistyössä FINSE ry:n kanssa Eero Hollming
Logica Suomi Oy
eero.hollming@logica.com
040 865 9350

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

S I G  j a  P K V  - r y h m ä t

SIG-13 Kuntien projektitoiminta
Heikki Lonka
FCG Planeko Oy
heikki.lonka@fcg.fi 
050 3504297

SIG-14 Tuotekehitys
Olli Kuismanen
Innotiimi Oy
olli.kuismanen@innotiimi.fi 
040 766 5678

PM-Club Vaasa
Mikael Hallbäck
Levón Institute / University of Vaasa, 
mikael.hallback@uwasa.fi 
06 324 8300
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Puheenjohtaja
Osmo Härkönen 

Wärtsilä Finland Oy, Power Plants
PL 196 (John Stenbergin ranta 2)
00531 Helsinki 

osmo.harkonen@wartsila.com
010 709 5659 

Varapuheenjohtaja 
Heikki Lonka

FCG Planeko Oy
PL 30 (Osmontie 34)
00611 Helsinki

heikki.lonka@fcg.fi 
050 350 4297

Jäsenet
Kalle Kähkönen

VTT 
PL 1000  (Kemistintie 3)
02044 VTT

kalle.kahkonen@vtt.fi 
040 553 3102 

Matti Mantere
Lemminkäinen Oyj
PL 23
00241 Helsinki

matti.mantere@lemminkainen.fi 
0400 407 608

Y h d i s t y k s e n  h a l l i t u s  2 0 0 8

Pekka Pere
Efi cor Oy
Keilasatama 3
02150 Espoo

pekka.pere@efi cor.com
040 767 5100

Susanna Sacklén
Logica Suomi Oy
PL 38
00381 Helsinki

susanna.sacklen@logica.com
050 3949 3223

Marjut Siintola
Valtiokonttori
PL 100
00054 Valtiokonttori

marjut.siintola@valtiokonttori.fi 
050 439 0533

Jouko Vaskimo
Ixonos Oyj
PL 284 (Hitsaajankatu 24)
00811 Helsinki

jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198 

Veikko Välilä
VVConsulting
Liinasaarenkuja 3-5 I 18
02160 Espoo

veikko.valila@ipma.ch
040 514 0666

Jos et ole vielä Projektiyhdistyksen jäsen, nyt on sopiva hetki liittyä!

IPMA:n Maailmankongressi lähestyy. Jäseneksi liittyminen ja jäsenetujen hyödyntäminen ennen 
Maailmankongressiin ilmoittautumista kannattaa.
Todella merkittäviä alennuksia on tarjolla kaikille jäsenille:
- Henkilö- ja kiintiöjäsenet saavat 200 euron alennuksen, mikä on henkilöjäsenille neljä kertaa vuoden 

jäsenmaksun suuruinen. 
- Yritysjäsenille yksi merkittävästi alennettu paikka ja kaikille muille henkilöille 200 euron alennus. 
- Pienyrityksille Maailmankongressiin osallistumisalennus on suurempi kuin vuoden jäsenmaksu.
Lisätietoja Maailmankongressin jäsenalennuksista: www.refresh09.com/congress
Lisää tietoa jäseneduista saat osoitteesta: www.pry.fi  – Jäsenyys – Jäsenedut 
tai Projektiyhdistyksen toimistosta.

Tarjolla on alan tietoa, kontakteja ja tilaisuuksia!
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Saavutuksia
yhdessä

Ratkaisumme:

1. Seuraava siirto – Näkemyksellinen strategia

2. Lisää tehoa – Tehokkaat toimintamallit

3. Uutta energiaa – Taitava johtaminen

4. Rohkeat valinnat – Myy ratkaisuja



 Yli 30 organisaatiota eri toimialoilta 
      käyttää ABC Projektimallia

 Asiakaskohtainen räätälöinti jopa 
 viikossa 

 ABC Projektimallilla johdat niin
 projektit, projektisalkut kuin ohjelmat 

 Testattu käyttöönottoprosessi takaa 
 todelliset tulokset

Ota yhteyttä:
Puh. (09) 4391 410

. e t t tuutt .

Suomen Projekti-Instituutti Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo

SUJUVAA JA KANNATTAVAA?

HALLITTUA JA ENNUSTETTAVAA?

AVOINTA JA LAADUKASTA?

ONKO PROJEKTITOIMINTASI

ABC Projektimalli 3.0 on tehokas ratkaisu organisaatiosi projektitoiminnan 
johtamiseen

  ABC Projektimallilla hallitset 
 vaikeimpienkin projektien riskit ja 
 kevennät helppojen projektien byrokratiaa

 Nyt myös ABC Easy! – projektimalli 
 alle sadan henkilön organisaation 
 tarpeisiin


