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Parin viime vuoden taloudellisesti vaikeat ajat ovat vaikuttaneet lähes kaikkien elämään ja toi-

mintaan. On etsitty keinoja säästää, tehostaa ja saada aikaan hyviä tuloksia vaikeuksista huo-

limatta. Toiminnan tehostaminen on myös varautumista tulevaan. Kun ajat paranevat, meidän 

kaikkien on oltava valmiina lukemaan nopeasti muuttuvan ympäristön merkkejä ja toimimaan 

olosuhteiden edellyttämällä tavalla saadaksemme hyviä tuloksia aikaiseksi. PRY on panostanut 

viime aikoina vahvasti tulevan kehittämiseen.

PRY panostaa vahvasti 
kehittämiseen ja 
kehittymiseen

Strategian vahva kasvuhakuisuus ja yh-
distyksen toiminnan kasvu vaatii lisää re-
sursseja myös operatiiviseen toimintaan. 
PRY etsii parhaillaan jäsenpalvelupäällikköä 
vakituiseen työsuhteeseen ja vahvistukseksi 
nykyiselle henkilöstölle. Lisäresurssin avulla 
pystymme tuottamaan jäsenille enemmän 
ja laadukkaampia jäsenpalveluja.

Omat resurssit ovat kuitenkin rajalliset 
ja todelliset tulokset saadaan aikaan sillä, 
että kotimaiset ja kansainväliset verkostot 
saadaan toimimaan tehokkaasti asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi ja suun-
niteltujen toimenpiteiden korkean laadun 
varmistamiseksi.

Lisäresurssin aiheuttamasta lisätilantar-
peesta johtuen yhdistys on päättänyt siir-
tyä kotitoimistosta keskeiselle paikalle, hy-
vien liikenneyhteyksien varrelle eli etsimme 
parhaillaan sopivia toimistotiloja. 

Uusittu ilme viestii myös uusista toimin-
tatavoistamme. Uudet toimistotilat ovat 
osa uutta ilmettä ja toiminnallisuutta. Ko-
tisivujen osalta ei ole kyse pelkästään ul-
konäöllisestä vaan myös toiminnallisesta 
muutoksesta. Tavoitteenamme on raken-
taa kotisivuista entistä monipuolisemmat ja 
projektialan ihmisiä paremmin palvelevat. 
Sivuilta löytyy jatkossa paljon ajankohtais-
ta ja mielenkiintoista sisältöä. Tähän men-
nessä tehty työ antaa hyvän rakenteellisen 

PRY on aloittanut oman varautumisensa 
tulevaan laatimalla uuden strategian vuo-
sille 2010-2015 ja vision 2020. Uusi strate-
gia on vahva kehittämisen ja kehittymisen 
strategia. Se viitoittaa tietä ja tarjoaa mah-
dollisuuden saavuttaa seuraavat askeleet 
kohti parempia ja monipuolisempia jäsen-
palveluja ja -hyötyjä sekä kilpailukykyisem-
pää projektiyhteiskuntaa.

Resursoinnin osalta uudelleenorgani-
sointi on aloitettu perustamalla useita työ-
ryhmiä valmistelemaan ja kehittelemään 

erilaisia toimin-
toja ja toimenpi-
teitä. Jokaiselle 
hallituksen jäse-
nelle on sovittu 
oma vastuualue, 
jonka tulokselli-

suudesta hänellä on hallitusvastuu. Nämä 
toimenpiteet ovat lisänneet merkittävästi 
yhdistyksen hallitusten jäsenten panostus-
ta yhdistyksen toimintaan ja jäsenpalvelu-
jen kehittämiseen. Tulokset ovat jo näkyvil-
lä monilla osa-alueilla. Tässä lehdessä on 
useita artikkeleja hallituksen jäsenten vas-
tuualueiden näköaloista ja suunnitelmista. 
Otamme mielellämme vastaan palautetta 
ja ideoitanne asioiden edelleen kehittämi-
seksi!

pohjan ja tekniset valmiudet tavoitteidem-
me saavuttamiseksi modernilla tavalla. Si-
sällön osalta toivomme verkoston apua. 
Kuulemme mielellämme, mitä Sinä haluaisit 
kotisivuiltamme löytyvän?

Olemme päättäneet myös tiivistää yh-
teistyötä jäseninä olevien projektialan 
palveluja ja tuotteita toimittavien yritysten 
kanssa. Uskallan väittää, että nämä yri-
tykset yhdessä Projektiyhdistyksen kanssa 
tarjoavat kaikki palvelut ja työkalut, mitä 
suomalaiset yritykset tarvitsevat oman 
projektitoimintansa ja projektikulttuurinsa 
kehittämiseen. Konkreettisia suunnitelmia 
on jo mm. koulutuksen ja työkalutoimitta-
jien osalta. 

PRY panostaa projektialan kehittämi-
seen myös yhteiskuntavaikuttamisen ja 
laajalla rintamalla tapahtuvan viestinnän 
avulla strategiansa mukaisesti. Tehoa ja 
tuloksia saamme verkostoitumalla erilais-
ten organisaatioiden kanssa. Löytämällä 
eri toimijoiden kanssa yhteisiä tavoitteita 
ja toimintaa, on mahdollisuus saada aikaan 
merkittäviä tuloksia niin jäsenten ja muiden 
projektiammattilaisten osalta kuin myös 
suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi. 

Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja

Otamme mielellämme 
palautetta ja ideoitanne 
asioiden edelleen 
kehittämiseksi!
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Projektiyhdistyksen edellinen hallitus puheenjohtajansa Osmo Härkösen johdolla ryhtyi tähän 
toimeen. Tuloksena on uusi strategia vuosille 2010-2015, johon on hyvin kiteytetty projekti-
toiminnan ajan henki ja osoitettu polku, jota pitkin on hyvä kulkea seuraavat vuodet. Tässä 
lehdessä kuvataan eri artikkeleissa uuden strategian keskeinen sisältö.

Kriisien vuosina merkkien lukeminen on vaikeaa. Talous, organisaatiot, teknologia ja yhteis-
kunta ovat muutoksen tilassa, joka heijastuu myös projektitoimintaan. Talous pysyy epäva-
kaana ja projekteilta vaaditaan nopeampaa läpimenoaikaa ja tuloksellisuutta. Organisaatiot 
muuttuvat läpinäkyvämmiksi ja verkostomaisemmiksi. Projekteista tulee virtuaalisia. Monikult-
tuurisuus lisääntyy ja yhteiskunnan turvaverkot ohenevat. Yhteisöllisyys ja tiimimäinen toi-
minta tulevat lisääntymään. Uudet virtuaaliset toimintamallit ja vähäpäästöisyyden vaatimus 
vaikuttavat projektityöhön.

Suomalaisesta kansantuotteesta projektitoiminta tuottaa kolmanneksen. Jotta Suomi voi 
menestyä on meidän panostettava julkisen ja yksityisen projektitoiminnan tuloksellisuuteen ja 
projektiosaamisen kehittämiseen. Projektiyhdistyksen uusi visio on:

Verkostoituvan projektitoiminnan edistäjä ja 
projektijohtamisen edelläkävijä

Yhdistyksen kotisivut on uudistettu, ja me otamme paikkamme 
sosiaalisen median areenoilla. Yhdistyksen jäsenmäärä ja toiminta 
ovat laajentuneet. Tähän on tarkoitus vastata lisäämällä käytös-
sä olevia resursseja ja parantamalla jäsenten palveluita. Otamme 
myös paikkamme alan keskeisenä vaikuttajana. Uudella projektiam-
mattilaisen urapolkumallilla pyritään siihen, että projektiammattiin 
saa laadukasta koulutusta kaikilla sertifi oinnin tasoilla. 

Onko ajan merkit tulkittu oikein? Varmaankin osa on, osa ei. Pro-
jekti-ihmiselle tulevaisuus on suuri seikkailu, jonka viehätys piilee 
yllätyksien tuomissa haasteissa ja niiden ratkaisuissa. Meitä tarvi-
taan juuri siksi, että osaamme reagoida muutoksiin kadottamatta 
tavoitetta.

Toimintaympäristö muutoksessa
Projektiyhdistys vastaa 
haasteeseen

Pääkirjoitus

Tulevaisuuden merkit on kätketty tähän hetkeen. Joka osaa lukea 
merkkejä oikein ja muuttaa toimintaansa sen mukaan, menestyy. Tämä 
on strategiatyön keskeinen sisältö kaikessa lyhykäisyydessään.

Heikki Lonka
Yhdistyksen puheenjohtaja
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Vuoden 2010 Projektipäivien teemakokonaisuudet on jo alustavasti päätetty. 
Ohjelma rakentuu kolmesta eri näkökulmasta: strategia, projektitoiminnan kehittäminen 
ja projekti. Tapahtuman toisena päivänä on yksi osio suunnattu käsittelemään erityisesti 

julkishallinnon kannalta kiinnostavia projektitoiminnan asioita. 

Projektipäivät 2010 tarjoaa erinomaisen mahdolli-
suuden kehittää omaa osaamista, saada viimeisin 
alan tieto, verkostoitua projektialan toimijoiden 
kanssa, löytää uusia asiakkaita ja pitää huolta 
olemassa olevista asiakkuuksista.

Kysy lisää kumppanuusmahdollisuuksista.

Samuli Karjalainen
projektipäällikkö, Projektipäivät 2010
Gsm: +358 (0) 44 066 6733
email: samuli@momentti.fi 

Projektipäivät 2010
Merkitse jo nyt kalenteriisi vuoden 2010 merkittävin projektialan tapahtuma! 

Projektipäivät 2010 järjestetään 9.-10.11.2010 Espoon Dipolissa.

Projektipäivien ohjelmassa käsitellään seuraavia 
kokonaisuuksia:
• Strateginen muutosjohtaminen
•  Project Governance 
•  Projektikulttuurin kehittäminen
•  Projektien myynti ja markkinointi
•  Sidosryhmähallinta
•  Project Business Case
•  PMO
•  Projektijohtamisen kehityspolut
•  Sertifi oinnit (IPMA, PMI, Prince2)
•  Tieteellinen&Akateeminen teemakokonaisuus
•  Elinkaarenhallinta ja vaikuttavuus julkishallinnossa 
•  Projektien ostaminen julkishallinnossa

Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin, jos:
•  työskentelet projekteissa.
•  olet projektiammattilainen.
•  yrityksesi toimii projektiliiketoiminnan kentällä.
•  organisaatiosi menestys perustuu projektiosaamiseen.
•  haluat tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden
 näkymistä.

Osallistuminen:
Yksityinen sektori Norm.  Ennakkoon*

2 päivän lippu  630 e  560 e
1 päivän lippu 450 e 400 e

Julkinen sektori

2 päivän lippu 500 e 430 e
1 päivän lippu 350 e 300 e

Opiskelijat:

2 päivän lippu         200 e     200 e
1 päivän lippu         130 e     130 e

Hinnat eivät sisällä 22% alv. Katso jäsenalennukset kotisivuilta.
*ennakkoilmoittautuminen päättyy 18.6.2010

www.projektipaivat.fi



T
yön ja osaamisen muuttovirrat ovat kääntyneet kuin nu-
rinpäin. Väki ei enää tulekaan länsimaihin työpaikkojen ja 
ns. paremman elämän perässä. Kun tieto kulkee entistä te-
hokkaammin tietoverkkoja pitkin, ihmiset jäävät tutumpiin 

kulttuureihin ja uusia osaamiskeskittymiä syntyy kiihtyvällä vauh-
dilla sinne, mistä ennen totuttiin ostamaan halpaa kakkoslaatua. 
Näin syntyy kuin itsestään tulevaisuuden muurahaispesiä ja näihin 
osaamisen kuumia keskittymiä, ”hot spotteja”.

Arvioiden mukaan maailmassa on tällä hetkellä noin 200 miljoo-
naa ihmistä, jotka ovat muuttaneet työn perässä. Luvut kertovat 
omaa kieltään työmarkkinoiden globalisoitumisesta. Fiksujen mie-
lenkiinto kohdistuu siihen, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia 
globaali muuttoliike tarjoaa. 

Länsimaiden aiempi kirjoittamaton itsestäänselvyys korkealaa-
tuisen osaamisen yksinoikeuteen rapautuu pikku hiljaa. Kehittyvät 
taloudet ottavat kiinni vauhdilla eivätkä ainakaan jarruta uusien 
osaamiskeskittymien syntymistä. Usein tilaa, työntekijöitä ja laa-
jentumista varten lääniä riittää, yrittäjyyden kannalta ympäristö on 
länsimaita suopeampi ja eikä alueellisesta imusta tai hingustakaan 
ole pulaa. Ja jos länsimaissa on jo ikään kuin alistuttu tai liiketoimin-
nallisesti järkevällä tavalla perusteltu tuotantojen siirrot halvempi-
en työvoimakulujen maihin, nyt pitäisi ymmärtää pitää kiinni siitä, 
ketkä vastaavat arvoketjujen pyörittämisestä.

- Jos tuotanto siirtyy, se on tavallaan pienempi paha. Mutta jos 
sen arvoketjun pyörittäminenkin siirtyy muualle, tilanne muuttuu 
surkeaksi, Tekesin toimialajohtaja Reijo Kangas toteaa.

Kangas kertoo mielellään esimerkin, joka valottaa selkeästi tilan-

netta. Vaikka teollinen työ tehdään Intiassa, Kiinassa tai Eteläisessä 
Amerikassa, kaikkea ei ole vielä menetetty.

- Noin kolmensadan dollarin hinnalla jälleenmyytävän Applen 
iPodin tekeminen maksaa noin seitsemän dollaria. Eli siis seitsemän 
dollaria menee Kiinaan, neljäsosa loppuhinnasta menee jakelu-
kustannuksiin ja Applen bruttokatesiivu on noin neljäsosa loppu-
hinnasta. Eli Applen kate on 11 kertaa suurempi kuin valmistuksen, 
Kangas selvittää.

Applen osuutta lisää edelleen käyttäjän ahkera musiikkishoppai-
lu ja latailu iTunes-verkkokaupasta.

- Tulevaisuuden kysymys onkin siinä, miten voidaan hallita ar-
voverkkoja ja juuri sen tyylisessä projektiosaamisessa suomalaiset 
ovat tunnetusti maailman huippujoukkoa.

Kiinteistö- ja rakennusala kärjessä
Reijo Kangas kertoo, että suomalainen informaatioteknologinen, 
energiatekninen ja kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen kilpaile-
vat globaalisti samasta markkinasta.

- Tärkein kysymys on se, kuka ottaa arvoketjussa ison roolin. 
Esimerkiksi tuoreissa esimerkeissä kiinalaisten kanssa tehdyissä 
ecodigicity-hankkeissa energia- , it- ja kiinteistö- ja rakennusalan 
osaaminen liittyvät suoraan globaaliin kilpailuun. Suomalaiset eivät 
näitä hankkeita rakenna itse, mutta koko hanke, koko juttu orkes-
teroidaan Suomesta käsin, Kangas selvittää.

Kangas kannustaa suomalaisia tekijöitä ja päättäjiä rohkeisiin 
avauksiin käytännön tasolla. Esimerkiksi musiikkitalon, Jätkäsaaren, 
Kalasataman tai Helsingin keskustakirjaston mahdolliset hankkeet 

Su
om

i projektijohtamisen 
suurvalta?
Arvoketjun pyörittäjät selviävät 
voittajina globaaleissa työn ja 
muuttovirtojen pyörteissä.
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pitäisi rakentaa suomalaisiksi näyteikku-
noiksi juuri aiemmin mainittujen esimerkki-
en valossa.

- Näistä voi syntyä loistavia näyteikku-
noita, joissa osaamisalueet kohtaavat ja ne 
voidaan hyödyntää niin fyysisesti, virtuaali-
sesti kuin sosiaalisestikin. Näiden esimerkki-
en kautta voimme tarjota uusia näyteikku-
noita muulle suomalaiselle osaamiselle, on 
kyse sitten Nokiasta, Koneesta tai jostain 
muusta korkean teknologian osaajasta.

Taviksen hyvä
Globaalissa kilpailutilanteessa omaan ko-
tipesään ei parane jäädä muhimaan liian 
pitkäksi aikaa tai pistää kaikkia paukkuja ns. 
kotoperäisten ongelmien ratkaisemiseen. 

- Kehittyvät maat nuorenevat ja kasva-
vat, me täällä vanhenemme. Kasvuun liittyy 
kipupisteitä ja jos jäämme tänne voivotte-
lemaan väestömme vanhenemista ja omaa 
elintasotaakkaamme, jäämme junasta. 
Suomi on maailman mittakaavassa Forssa, 
kuten Pekka Himanen tuoreessa kirjassaan 
toteaa. Muille meidän vanhenemisemme ei 
ole ongelma, Kangas hersyttelee.

Kangas kertoo mielellään esimerkiksi 
Singaporesta. Julkinen sektori voi olla tär-
keässä roolissa kehittämällä sopivia liike-
toimintaympäristöjä.

- Singapore oli 1960-luvun alussa it-
senäistyessään ns. bambumaja-valtio ja 
sen tunnetuin kohde oli Raffl es-hotellin 
Singapore Sling -drinkki. Tänä päivänä se 
vie kovaa vauhtia asemaa Sveitsiltä pank-
kimaana. Maan pilvenpiirtäjämäinen nousu 
perustuu siihen, että se teki yhteisen visi-
on ja alkoi hyödyntää väestönkasvua. Se 
houkuttelee naapurimaiden nuoria opiske-
lemaan ja töihin. Lopulta nämä perustavat 
perheen ja asettuvat aloilleen uuteen koti-
maahansa, Kangas kertoo.

Tekesin toimialajohtajan mukaan suo-
malaisten mahdollisuus voisi olla juuri nämä 
keskiluokkaistuvat ihmiset. Suomi tunne-
taan kuitenkin kalliina maana ja ns. high end 
-tuotteistaan.

- Entäpä jos me löytäisimmekin tien os-
tovoimaltaan kasvaviin keskiluokkaisiin ih-
misiin, jotka haluavat hyviä tavallisia tuot-
teita? Tässä on mielestäni se potentiaali, 
vain businesslogiikka pitäisi keksiä, Kangas 
pohtii.

 Tulevaisuuden tekijät
Tulevaisuuden projektijohtaminen on yh-
distelmä eri osaamisalueita. Suomalaiset 
voisivat valloittaa maailman sopivalla yh-
distelmällä informaatioteknologiaa, ener-
giatekniikkaa ja rakennustaitoa. Suoma-
laiset ammattilaiset tunnetaan maailmalla 
joustavina ja järjestelmällisinä. Suomalai-
nen johtaja osaa ja uskaltaa tehdä päätök-
siä, mutta hän myös ymmärtää, milloin on 
aika antaa periksi. 

- Olisiko tarpeen luoda projektijoh-
tobrändi, johon voisivat kuulua vaikkapa 
esimerkiksi sisäilmaosaaminen, tuotemallit, 
muotoilu, arkkitehtuuri, energia-, hyvin-
vointi- ja oppimisen osaamiset. Se voisi olla 

jotain kuin uusissa vaatteissa, aivan kuten 
esimerkiksi iPodikin on. Ei siinä ole uutta 
tekniikkaa vaan uudenlainen muotoilu ja 
tarkasti valittu kohderyhmä, Kangas ana-
lysoi.

Kankaan mukaan Suomi voisi ilmoittau-
tua projektijohtamisen ykkösmaaksi, siinä 
missä Tanska on ilmoittanut olevansa robo-
tiikan ykköspaikka, Unkari yrityspalveluiden 
luvattu maa ja Intia muotoilun uusi tulokas.

- Tarvitsemme linjaukset, strategiat ja 
päätökset. Osaaminen on huippuluokkaa ja 

kanssamme kilpailevat vain Japani ja Sveit-
si. Tietotekniikka ja kestävä kehitys voivat 
viedä meidän vielä pitkälle ja meiltä löyty-
vät ihmiset täyttämään brändin. Sen osaa-
misen varaan voi rakentaa ihan mitä vain, 
Kangas päättää.

Reijo Kangas
Toimialajohtaja
Kiinteistö- ja rakennustoimiala
Tekes
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Perinteiset johtamismenettelyt pai-
nottuvat menneisyyden tulkitse-
miseen. Luemme tuloslaskelmia ja 

taseita, niissä näkyy mitä olemme tehneet. 
Mietimme mitä tulisi lisätä ja missä tulisi tin-
kiä. Koetamme etsiä tulevaisuuden vasta-
uksia, menneisyyden toteutumista.

Strategia jalkautetaan projekteina.
Investoinnit toteutetaan projekteina. 
Muutokset toteutetaan projekteina.
Projektit vaikuttavat olennaisesti
talouslukuihin.

Menestyksemme on kiinni kyvystämme 
hallita ja johtaa muutosta. Nyt kokemam-
me muutoksen luonne ja vaikutukset eivät 
näy tuloslaskelmissamme vaan suunnitel-
missamme. Projektijohtamisen tarkoitus 
on ymmärtää, mitä olemme suunnitelleet, 
mitä tapahtuu jos ja kun suunnitelmamme 
toteutuvat sekä ovatko suunnitelmamme 
ylipäätään toteutumassa. Tämän tiedon 
perusteella pyrimme vaikuttamaan suunni-
telmien toteutumiseen ja tarvittaessa kor-
jaamaan suunnitelmiamme.

Osaamisemme projektien johtamisessa 
erottelee yrityksistä ne, jotka itse kontrol-
loivat omaa kohtaloaan muutosten pyör-
teissä.

Hyvin organisoitu projektien johtami-
nen alkaa hallituksen ja johtoryhmän työ-
pöydältä. Muutostarpeet syntyvät havai-
tuista toimintaympäristön muutoksista, 
strategisista suunnitelmista, liiketoiminnan 
saneeraustarpeista tai kehitysajatuksista, 
investointimahdollisuuksista.

Esimerkiksi satunnaisesti poimimani suo-
malaisen teollisuusyrityksen yli seitsemän 
miljardin liikevaihdosta kertyi viime vuonna 
170 miljoonan voitto. Saman yrityksen in-
vestoinnit olivat noin 200 miljoonaa ja ai-
kaisempien investointien kustannusvaiku-
tus, poistot, noin 700 miljoonaa. Jo pelkät 
investointiprojektit edustivat talousluvuista 
olennaista osaa.

Voittajina muutosten keskeltä nousevat 
ne, jotka ovat kyenneet visioimaan tulevai-
suuden ja kiteyttämään visiot suunnitelmik-
si, projektisuunnitelmiksi. Ja ne, jotka ovat 
kyenneet hallitsemaan suunnitelmiensa to-
teutuksen ja muuttamaan suunnitelmiaan 
nopeasti uusissa tilanteissa. Onnistuminen 
näkyy kuluvan vuoden ja tulevien vuosien 
tuloslaskelmissa ja taseissa.

Muutos 
lisääntyy

STRATEGIARutiini 
vähenee

PROJEKTIJOHTAMINEN

PERINTEINEN JOHTAMINEN

Liike-elämässä koemme muutoksen kouriintuntuvasti 
erityisesti nyt, kun syvän laman jälkimainingit ovat vielä 
selvästi näkyvissä. 
Puhutaan uudelleenjärjestelyistä, innovaatioista, 
lomautuksista, investoinneista. 
Puhutaan muutoksista, ei rutiineista.

Liikevaihto 7,71 Mrd
Tulos 0,19 Mrd

Poistot 0,78 Mrd
Käyttöomaisuushyödykkeet 6,61 Mrd
Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,24 Mrd

ISOT RAHAT
ISOT VARIANSSIT

Projektijohtaminen ei ole helppoa. Mitä 
oikeastaan pitäisi johtaa ja miten? Projek-
tien maailma on hankalampi ja vaikeammin 
määriteltävissä kuin vakiintunut, tuttu ja 
turvallinen rutiinitoiminta. Projektijohta-
misen kulttuuri on nuorta ja sen tekniikat 
huonosti tunnettuja verrattuna esimerkiksi 
talousjohtamiseen ja kirjanpidon rapor-
tointiin. Ihmisenä meidän on usein turvalli-
sempaa pitäytyä tutuissa toimintamalleis-
sa, painottaa ajankäyttöämme historian, 
edellisen kvartaalin tai edellisen tilikauden 
lukujen arviointiin. Pulmana vain on, että 
yhä harvemmin vastaukset löytyvät sieltä.

OIKEA TIETO

YMMÄRRETTÄVÄSSÄ MUODOSSA

NOPEASTI
VERTAILUKELPOISENA

MITÄ ON 

MUUTTUNUT?

HYVIEN PÄÄTÖSTEN TAUSTALLA
ON OIKEA TILANNEKUVA

Projektijohtamisen painopiste on 
siirtynyt�yksittäisten projektien 
optimoinnista oikean ja läpinäkyvän 
tilannekuvan saamiseen.

VAKIOMUOTO
VERTAILUKELPOINEN

Muutosta hallittaessa toimitaan epävar-
muuden keskellä. Hyvä kommunikaatio lisää 
tietoa ja nopeuttaa ohjausta. Kyky arvioi-
da epävarmuutta sekä vaikuttaa uhkien ja 
mahdollisuuksien toteutumiseen korostuu. 
Projektijohtamisen painopiste on siirtynyt 
yksittäisten projektien optimoinnista oikean 
ja läpinäkyvän tilannekuvan saamiseen ja 
sen ymmärtämiseen. Onnistumisessa aut-
taa vanhat viisaudet: ”keep it simple”, vakioi 
raportointia vertailukelpoisuuden saavut-
tamiseksi, keskity poikkeamiin ja muista olla 
herkkänä heikoille signaaleille.

Pekka Pere
CEO, Efi cor Oy
PRY:n hallituksen jäsen, 
vastuualueena sidosryhmäsuhteet

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ
Strategiset alueet tai aloitteet tai tavoitteet
Toimintasuunnitelma – projektit
Ajan ja resurssien allokointi
Kaikki turha pois
Vaikutukset tulevaisuuden tuloslaskelmiin ja 
taseisiin
Taloussuunnitelma - rahoitus
Projektien merkityksen ja sisällön 
ymmärtäminen

HAASTAVATYÖSKENTELYTAVANMUUTOS
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Tiedämme hyvin, että hyvän ja huonon 
projektijohtamisen ero projektien vaikutuk-
sissa ja kustannuksissa on usein huomat-
tava. Toimialasta ja projektien luonteesta 
riippuen se saattaa olla kymmeniä, jopa 
satoja prosentteja, puhumattakaan niistä 
projekteista, joita ei olisi kannattanut aloit-
taa ollenkaan tai jotka olisi pitänyt päättää 
jo aikaa sitten. 

Esimerkkiyrityksessämme 20 % parem-
mat vanhat investointiprojektit olisivat kar-
keasti laskien kaksinkertaistaneet voiton ja 
vastaavasti 25 % huonompi suoritus olisi 
vienyt yrityksen tappiolle. 

Uskallan väittää, että esimerkiksi teolli-
suusyrityksessä 20 % muutos projekteissa 
on helpompi saavuttaa kuin 2 % muutos 
rutiineissa. Hallituksen tai johtoryhmän tu-
lisi käyttää huomattava osa ajastaan pro-
jektisalkun parissa.



Projekteihin liittyvistä haasteista on kirjoitettu pitkään ja esimerkkejä epäonnistumisista riittää. 
KPMG:n kansainvälisessä tutkimuksessa 49 % vastaajista ilmoitti kokeneensa epäonnistumisen 
projekteissa edellisen vuoden aikana. Onnistunut projekti on siis aina hieno saavutus ja projektis-
sa mukana olleille juhlan paikka. Valitettavasti tämä saavutus ei enää riitä, ainakaan ennen kun 
on määritelty, mitä onnistumisella tarkoitetaan.

Projektit ovat organisaatioiden 
ydintoimintaa
Etenkin taloudellisesti haastavina aikoi-
na yritysten resurssit ovat hyvin rajalliset. 
Paine jatkuvaan resurssien käytön tehos-
tamiseen onkin arkipäivää monissa orga-
nisaatioissa. Kun näitä rajallisia resursseja 
päätetään käyttää tiettyyn tarkoitukseen, 
tältä investoinnilta odotetaan ja vaaditaan 
tuloksia. Riippuen investoinnin koosta vaa-
timus ja vastuu tuloksista voi alkaa jopa 
hallituksen tasolta. Hallitus tekee lupauksia 
muun muassa omistajille, viranomaisille ja 
yhteiskunnalle. Tämä vastuuketju jatkuu 
hallituksen tasolta ylimmän johdon kautta 
liiketoiminnoille, hankepäällikölle ja lopulta 
projektien vetäjälle. Investointeihin liittyy 
usein myös lupauksia työntekijöille, asiak-
kaille, toimittajille ja muille sidosryhmille. 

Monissa tapauksissa nämä investoinnit 
toteutetaan projekteina. Suurilla organi-
saatioilla projekteissa ja hankkeissa on kyse 
satojen tuhansien tai jopa miljoonien eu-
rojen kustannuksista sekä jopa moninker-
taisista summista tavoiteltujen tuottojen 
muodossa. Projektit eivät ole yksittäistapa-
uksia, joiden toteutus ja seuranta voidaan 
antaa aiheen asiantuntijoiden vastuulle. 
Projektien merkityksen nouseminen ylim-
män johdon kiinnostuksen kohteeksi lisää 
niiden vaikuttavuusmahdollisuuksia, mutta 
samalla projekteihin kohdistuu aiempaa 
korkeampi vaatimustaso. Ei riitä, että on-
nistutaan yksittäisessä suorituksessa, vaan 
jatkuvan projektien menestyksekkään to-
teuttamisen pitää olla osa organisaation 
osaamista. Projektit ovat nykyään osa lä-

Projektisi onnistui?

hes jokaisen organisaation ydintoimintaa ja 
tärkeä väline strategian toteuttamisessa.

KPMG:n projektitutkimus
KPMG toteutti vuonna 2005 kansainväli-
sen Global IT Project Management -tutki-
muksen projekteihin ja hankkeisiin liittyvistä 
trendeistä. Tutkimukseen osallistui yli 600 
organisaatiota 22 maassa. Vastaajien ja-
ottelu toimialan ja alueen mukaan on esi-
tetty kuvassa 1. Tutkimuksessa haastateltiin 
ylimmän johdon edustajia, yleisjohtoa, si-
säisen tarkastuksen johtoa sekä hanke- ja 
projektipäälliköitä.

KPMG teki edellisen kansainvälisen han-
kehallinnan tutkimuksensa vuonna 2003. 
Tämän tutkimuksen päätuloksia olivat 
projektien epäonnistumisten kustannus-
ten kasvaminen, samalla kun sidosryhmät 
sietävät entistä huonommin epäonnistu-
neita projekteja ja niiden vaikutuksia orga-
nisaation suorituskykyyn. Tämän artikkelin 
pohjana oleva 2005 tehty tutkimus jatkoi 
aiemman tutkimuksen työtä ja keskittyi 
analysoimaan valittuja projektihallinnan 
alueita selvittääkseen, onko niissä tapah-
tunut kehitystä. Valitut tarkastelun kohteet 
olivat aiempaan verrattuna enemmän stra-
tegisen tason asioita, jotka liittyvät pro-
jektien suorituskykyyn koko organisaation 
tasolla.

Onnistunut projekti
Tutkimuksessa havaittiin selkeää projekti-
toiminnan vilkastumista: projektien määrä 
(81% organisaatioista), monimutkaisuus 
(88 % organisaatioista) ja niiden koko-

Projektiala muutoksessa

Ei riitä!

naisbudjetit (79 % organisaatioista) olivat 
kasvaneet edellisen 12 kuukauden aikana. 
Haastatteluissa havaittiin (liike)toimintara-
jat ylittävien useampaa funktiota edusta-
vien projektien lisääntyminen. Tärkeimpinä 
tekijöinä (74 %) projektitoiminnan vilkastu-
miselle olivat uudet tuotteet ja palvelut sekä 
yleiset liiketoimintaprosessien parannukset. 
Suurin osa haastatelluista organisaatioista 
ei pystynyt ilmoittamaan hyväksyttävällä 
tarkkuustasolla kaikkien projektiensa ko-
konaisbudjettia, estäen täten tutkimukseen 
osallistuneiden organisaatioiden projektien 
kokonaisbudjetin arvioinnin. KPMG:n käy-
tännön kokemuksen ja haastatteluiden pe-
rusteella on kuitenkin helppoa sanoa, että 
summa on merkittävä.

Projektitoiminnan laatu, eli onnistunei-
den projektien määrä, oli hieman parantu-
nut KPMG:n edellisestä projektitutkimuk-
sesta: 49 % (edellisessä tutkimuksessa 57 
%) organisaatioista oli kokenut ainakin yh-
den projektin epäonnistumisen. Kolme tär-
keintä syytä organisaatioiden ilmoittamaa 
syytä epäonnistumisille olivat:

- epäselvä tai muuttunut projektin si-
sältö

- heikot projektihallinnan prosessit
- ei projektin omistajaa ja johdon sitou-

tuminen puuttui
Haastattelujen perusteella epäonnis-

tuminen liittyi aikataulun tai kustannusten 
ylityksiin. Toisaalta projektin onnistumi-
sen arviointi on usein tulkintakysymys. Jos 
määrittely on epäselvä, toimittamalla mitä 
tahansa on ainakin olemassa mahdolli-
suus, että projekti tulkitaan onnistuneeksi. 
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(ns. business case) ja johto on lopullisessa 
vastuussa projektiehdotuksissa esitetyistä 
hyötytavoitteista 87 %:ssa tapauksia. Myös 
jopa 87 %:ssa organisaatioista projekteista 
raportoidaan hallitustasolle, joskin tämä on 
hyvin riippuvaista investointien koosta ja 
vaikutuksesta organisaatioon. Nämä tren-
dit ovat lupaavia, ja niiden voidaan olettaa 
jatkossa parantavan organisaatioiden pro-
jektihallinnan osaamista, kykyjä ja onnistu-
misia edelleen.

Myös onnistumisen käsitteen muuttumi-
nen näkyy organisaatioiden toiminnassa. 
Määritelty prosessi tai ohjeistus projek-
tiehdotusten tekemiseen on käytössä 86 
% organisaatioista ja noin puolet organi-
saatioista edellyttää dokumenttia kaikista 
projekteista. Tämä osoittaa selvästi kasva-
neen vaatimustason investointien peruste-
lemisessa resurssien käytöstä päättävälle 
taholle. Projektiehdotus sisältää projektin 
olemassaolon syyn ja samalla johdon si-

toumuksen toimittaa nämä luvatut hyödyt. 
Projektiehdotusten käytön määrä on lu-

paava tieto, mutta dokumenttien laatu ei 
ole aivan samalla tasolla. Tutkimuksen pe-
rusteella suurimmat huolenaiheet liittyivät 
seuraaviin alueisiin:
- Mitkä ovat projektiehdotuksessa läpi-

käytävät kategoriat?
- Miten rahoitus tulisi myöntää projektin 

käyttöön suorituskyvyn parantamiseksi?
- Mikä on projektiehdotuksen roolien pro-

jektien hallinnassa?
Kuva 3 esittää organisaatioiden käyt-

tämien projektiehdotusten sisältämien 
käsiteltävien kategorioiden osuuksia. Suu-
rimpana puutteena voidaan pitää sitä, että 
lähes kolmannes organisaatioista ei aina 
sisällytä projektiehdotuksiinsa taloudellisia 
hyötyjä. Myös riskit, tärkeimmät oletukset 
ja kriittiset menestystekijät puuttuivat pro-
jektiehdotuksista kolmasosasta puoleen 
organisaatioista.

Tavoiteltujen hyötyjen 
saavuttaminen
Lupausten tekeminen on hyvä alku, mut-
ta näiden (projektiehdotuksen) lupausten 
pitäminen on tälle välttämätön jatko. Va-
litettavasti näin ei aina tapahdu. KPMG:n 
tutkimuksen perusteella johto on usein 
keskittynyt liiaksi projektin hyväksymisen 
toimenpiteisiin, projektin toteutuksen ja 
käyttöönoton kustannuksella. Kun projektin 
rahoitus on myönnetty, projektien hallinta-
malli ei enää sisällä tarkkaan määriteltyjä 
jatkuvan seurannan prosesseja, esimerkiksi 
johdon osallistumisesta sekä hyötyjen seu-
raamisesta ja mittaamisesta. 

Johdon kiinnostus projekteista on kasva-
nut, mutta silläkin on rajansa. Hallitukselle 
raportoidaan projekteista, mutta hallituk-
sen tietämyksen projektien hyödyistä ja 
riskeistä nähtiin olevan rajoittunut puolessa 
tapauksista, ylimmällä johdolla vastaa luku 
oli 20 %. Vain 13 % organisaatioista jakaa 
rahoituksen projekteille osissa perustuen 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen, 
sen sijaan yli 60 % organisaatioista tarjoaa 
rahoituksen projektin käyttöön kertasum-
mana. Lisäksi vain 20 % organisaatioista 
käytti mitään virallisia projektien perumisen 
tai lykkäämisen kriteerejä. Tämä keskitty-
misen puute ei selvästikään jää vaille kus-
tannuksia, kuvaan 4 on koottu tutkimuksen 
havaintoja hyötyjen toteutumisen tilan-
teesta.

Toisaalta kyky arvioida hyötyjen toteu-
tumista on edelleen heikko, joten organi-
saatioiden todelliset taloudelliset menetyk-
set voivat olla suurempiakin. Jopa 59 %:lla 
organisaatioista ei ole lainkaan hyötyjen 
hallinnan prosessia tai se on epävirallinen. 
Ja organisaatioista, joilla on määritelty 
prosessi, vain 18 % vaatii sen ehdotonta 
käyttöä. Hyötyjen toteutumisen seurannan 
menettelyjen jakautuminen on esitetty ku-
vassa 5. Tämä hyötyjen hallinnan proses-
sien puutteellisuus voi estää hankkeiden 
ja projektien onnistumisten ja epäonnistu-
misen tunnistamisen sekä johtaa merkittä-

Kuva 1. Tutkimukseen osallistujien suhteelliset osuudet toimialoittain ja alueittain

Toisaalta haastatelluissa organisaatioissa 
projektin pitäisi olla täydellinen katastrofi , 
jotta se kategorisoitaisiin epäonnistuneek-
si. Tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat 
panostaneet projektien hallintamalleihin 
(engl. project governance), ja perinteis-
ten aikataulu- ja budjetti- mittareiden si-
jaan nykyään yleisin määrittely projektin 
onnistumiselle on sen luvattujen hyötyjen 
saavuttaminen. Tämä siirtymä on tärkeä 
hyötyjen realisoinnin kannalta, mutta lisää 
projektien onnistumisen arvioinnin vaike-
utta. Kuva 2 esittää onnistumisen määritel-
män käytön tutkimuksen organisaatioissa.

Projekteja tehdään niistä 
saatavien hyötyjen takia
Projektitoiminnan merkityksen kasvaminen 
näkyy myös tutkimuksen tuloksissa, johdon 
ja hallituksen osallistuminen projekteihin 
liittyvään toimintaan on kasvanut. Halli-
tus hyväksyy 40 % projektiehdotuksista 

Kuva 2. Onnistumisen määritelmää käyttävien organisaatioiden osuus
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Kaupan ala ja 
teollisuus 29%

ICT, viestintä 
ja media 15%

Pankit, rahoitus 
ja vakuutus 33%

Julkinen 
sektori 16%

Energia ja luonnonvarat 7%

Osallistujat toimialoittain

Eurooppa, Lähi-itä,
Afrikka 32%

Aasia ja 
Tyynenmeren alue 43%

Yhdysvallat 25%

Osallistujat alueittain
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Määritellyn 
ajanjakson 
jälkeen 20%

Prosessi loppuu 
vapaamuotoisesti 

31% Virallista 
päättämistä 
ei tehdä 15%

Hyödyt on saavutettu ja 
raportoitu virallisesti 13%

Projektin 
lopussa 21%

Koska hyötyjen seuranta 
loppuu ?

Vain 2% organisaatioista 
ilmoitti saavuttaneensa 
kaikki tavoitellut hyödyt 
jatkuvasti.

88% organisaatioista menetti 
25% tavoitelluista hyödyistä 
läpi koko projektisalkkunsa.

vään hyötyjen menettämiseen läpi projek-
tisalkun. Puuttuvien mittareiden takia tätä 
menetystä ei edes pystytä määrittelemään 
ja seuraamaan. Johto on lopulta vastuussa 
hyötyjen toteutumisesta, mutta vastuun 
painavuutta saattaa rajoittaa puutteellinen 
kyky mitata onnistumista ja se, että vain 23 
% organisaatioista sitoo hyötytavoitteet 
johdon henkilökohtaisiin suoritusmittauk-
siin.

Mitä tarvitaan onnistuneen 
projektin lisäksi?
Onnistumisten määrän kasvattaminen, tai 
epäonnistumisten vähentäminen, tapahtuu 
omaksumalla yksittäisiä hyviä käytäntöjä. 
Merkittävän muutoksen aikaansaaminen 
ja hyötyjen menettämisen minimointi vaatii 
sen sijaan systemaattista muutosta orga-
nisaation toimintatapoihin sekä suunnitel-
lun muutoksen toteutusmallin. Muutokset 
projekti- ja hanketasolla, tai projektien 
yleisen teknisen toimitusmallin osalta, eivät 
riitä. Tutkimuksessa keskiarvoa paremman 
projektien onnistumisen todennäköisyyden 
ilmoittaneet organisaatiot käyttivät esi-
merkiksi seuraavia menettelyjä:

- Projektitoimisto raportoi hallitukselle 
(30 %)

- Projektit raportoidaan aina hallituk-
selle (22 %)

- Hyötyjen hallinta perustuu hyvin for-
maalin hallintaprosessiin (18 %)

- Suurin osa projektipäälliköistä ovat 
formaalisti pätevöitetty (24 %)

- Alkuvaiheen suunnittelussa tehdään 
aina yksityiskohtainen riskianalyysi 
(29 %)

KPMG:n projektitutkimuksen perusteel-
la projektien suorituskyvyn parantamisen 
ja onnistumisten lisäämiseksi olennaisim-
pana asia on kokonaisvaltaisen projektien 

hallintamallin luominen ja sen jatkuva ke-
hittäminen. Projektien hallintamallilla tar-
koitetaan tässä prosessia, jolla arvioidaan, 
johdetaan ja seurataan hyötyjen ja (liike)
toiminnan vaatimien tuloksien saavutta-
mista projektien avulla. Hallintamalli yhdis-
tää projektiehdotuksen lupaukset ja niiden 
toteutumisen. Myös KPMG:n aikaisempi 
hankehallinnan tutkimus (2003) tuki samaa 
johtopäätöstä.

Toimivan projektien hallintamallin avulla 
organisaatio pyrkii vastaamaan kysymyk-
siin kuten:

- Kuinka hyvin projektimme ovat (liike)
toimintastrategiamme mukaisia?

-  Ymmärränkö selkeästi, mitä arvoa 
projektini tuottavat ja koska saan 
sen?

- Mitkä ovat tärkeimmät projektieni ris-
kit?

- Miten kaikki projektini vaikuttavat toi-
siinsa?

- Mitkä ovat tärkeimmät projektini, joita 
tulisi priorisoida.

- Mitkä ovat alisuoriutuvat projektini?
- Mikä on organisaationi kyky ja kapa-

siteetti toteuttaa ja kestää kaikki te-
keillä olevat muutokset?

Kuva 3. Projektiehdotuksen (ns. business case) pakollinen sisältö - osuudet

Kuva 5. Hyötyjen seurannan lopettaminen organisaatiossa

Kuva 4. Hyötyjen toteutuminen tutkimuksen organisaatioissa
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Projektiehdotuksen hyväksymisen pro-
sessi on yksi hallintamallin pääkohdista. 
Liian monissa tapauksissa projektiehdo-
tus ovat välttämätön paha rahoituksen 
saamiselle ja/tai vertailukelvoton, ja siten 
huonosti koko organisaation, henkilön ja 
yksikön tavoitteita tukevia. Ehdotuksen ei 
tule olla kertaluonteinen dokumentti, vaan 
lähtökohta projektille. Projektiehdotusta 
tulisi päivittää säännöllisesti koko projektin 
elinkaaren läpi. 

Taulukko 1 kokoaa projektien hallintamal-
lin luomisen ja muut KPMG:n tunnistamat 
tärkeimmät organisationaaliset käytännöt 
investointien arvon realisoimiseen.

Lähteitä
KPMG (2005). Global IT Project Management 

Survey – How committed are you?

KPMG (2003). Programme Management Survey 
– Why keep punishing your bottom line?

Eero Raunio
KPMG Advisory

Luo integroitu projektien koko elinkaaren kattava hallintamalli.
Hallintamallin pitäisi mahdollistaa yhdenmukainen ja vertailukelpoiseen 
informaation perustuva päätöksenteko. Mallin tulisi kattaa kaikki projektit ja 
hankkeet, sekä niiden yhtenäinen raportointi niiden elinkaaren aikana; 
sisältäen elinkaaren hankeideasta, kustannus-hyöty –analyysin ja toteutuk-
sen kautta hyötyjen toteutumisen mittaamisen.

Luo koko organisaation kattava priorisointiprosessi saadaksesi enemmän 
vähemmällä.
Projektiehdotusten koko organisaation kattava objektiivinen ja jatkuva 
arviointi on edellytys tuottojen maksimoinnille. Rahoituksen myöntäminen 
vaiheittain, perustuen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen, on osa tätä 
prosessia. Rahoituksen kontrollointi mahdollistaa projektien onnistumisen 
tehokkaamman arvioinnin ja projektien pysäyttämisen tarvittaessa.

Pyri varmistamaan, että kaikki investoinnit ovat selkeästi yhteydessä 
strategiaan ja säilytä tämä yhdenmukaisuus.
Investointimahdollisuuksia on pystyttävä arvioimaan objektiivisesti, sillä tarve 
projekteille ylittää usein kysynnän. Kun projektien on pystyttävä määrit-
telemään, miten ne tukevat (liike)toimintatavoitteiden saavuttamista, on 
strategiamukaisuus parempi ja resurssit käytetään kohdistetummin tärkeisiin 
projekteihin.

Estä hyötyjen valuminen hukkaan määrittelemällä kuka, miten ja milloin – 
seuraa jatkuvasti.
Hyötyjen hallinnan ja määrittelyn prosessi, joka sisältää selkeät vastuut, 
auttaa välttämään hyötyjen menettämistä. Osana tätä prosessia tulee ottaa 
käyttöön säännöllinen hyötyjen saavuttamisen ja mittaamisen raportointi 
sekä hyötyjen toteuttamisen suunnitelmat.

Määrittele selvästi henkilötason vastuut hyötyjen saavuttamiseksi ja yhdistä 
ne toteutussuunnitelmiin.
Määrittele selkeästi, kuka on vastuussa projektin tai hankkeen hyötyjen 
toteutumisesta. Määrittele kuinka tätä mitataan ja hae hyväksyntä hyödyille 
myös investoinnin kohteena olevan toiminnon vastuuhenkilöltä.
 
Tunnista organisaatiosi projektiopit ja luo organisaatiosi kypsyyteen ja 
kulttuuriin sopivat mallit.
Vertaa organisaatiosi projektointiastetta organisaatiosi tarvitsemiin 
ominaisuuksiin ja osaamiseen. Tunnista projektit osaksi organisaation 
ydintoimintaa ja kehitä tarvittavat osaamismallit, joiden avulla organisaatiosi 
saavuttaa projekti-investointiensa hyötytavoitteet.  

Hallinnoi 
saavuttaaksesi

Priorisoi 
realisoidaksesi

Varmista 
strategian-
mukaisuus

Suojele hyötyjä

Aseta vastuullinen

Investoi ihmisiin ja 
prosesseihin

Taulukko 1. Tärkeimmät opit KPMG:n projektitutkimuksen pohjalta.
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www.tut.fi/edutech

OSAAMISEN KASVU TUOTTAA

Projektipäällikkökoulutus I
• Tehosta projektinhallintaa (3 pv, 3 opintopistettä)

Projektipäällikkökoulutus II
• Johda projekteja tuloksellisesti (3 pv, 3 op)

Leading International Projects
• Vahvista kv-projektiosaamista (5 pv, 5 op)

IPMA C -valmennus
• Varmista menestys sertifiointiprosessissa (3 pv, 3 op)

Kysy lisää: Taru Hakanen, puh. 040 771 0012, taru.hakanen@tut.fi
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Projektiyhdistys uudistuu

Uuden strategiansa mukaan Projektiyhdistys pyrkii 
siihen, että suomalaisen julkisen sektorin projek-
titoiminta on maailman huippua vuonna 2020. 

Tulevaisuuden visiossa siintää Suomi, jossa tärkeisiin yh-
teiskunnallisiin hankkeisiin osataan tehokkaasti irrottaa 
voimavaroja. Linjaorganisaatiot tukevat projektitoimintaa 
ja antavat sille tarvittavia resursseja, koska ne kokevat 
saavansa hyötyjä toiminnasta.

Korkeimmat päättävät elimet hallinnoivat tehokkaas-
ti projekteja ja tekevät tarvittaessa päätöksiä projektien 
aloittamisesta, lopettamisesta tai uudelleen suuntaami-
sesta. Tässä heitä auttavat parhaat käytettävissä ole-
vat projektisalkunhallintajärjestelmät. Projektitoiminnan 
– kustannusten, aikataulun ja laadun hallinnan, projekti-
suunnitelmien, raportoinnin ym. – korkea taso antaa hy-
vän pohjan päätöksenteolle.

Johto ymmärtää projektitoiminnan merkityksen ja orga-
nisoi siksi projektit hyvin. Jokaiselle projektille tehdään yk-
sityiskohtainen projektisuunnitelma, jossa annetaan selkeä 
tavoite ja valtuutus toimimiseen. Jokainen projektitiimin jä-
sen tietää tehtävänsä ja kokee saaneensa riittävästi aika- ja 
muita resursseja tehtävänsä hoitamiseen. Tärkeissä projek-
teissa käytetään vain sertifi oituja projektinjohtajia. Sitoutu-
misen aste toimintaan ja tavoitteisiin on syvä.

Kun käytetään ulkopuolisia projektitiimejä, valinta teh-
dään laatukriteereiden perusteella. Tarjouskilpailun voitta-
minen edellyttää sertifi kaateilla ja käytännössä osoitettua 
kykyä selvitä projektin haasteista.

Julkisissa projekteissa kiinnitetään erikoista huomiota 
kansalaisten oikeuksiin projektien rahoittajina ja projek-
tien lopputuloksien käyttäjinä. Osallistavat ja vuorovai-
kutteiset menetelmät ovat sääntö, samoin avoin tiedotus. 
Näin kansalaiset ovat sitoutuneet projektien tavoitteisiin 
ja projekteilla on siksi laaja julkinen tuki.

Projektiosaamisesta on tullut kansalaistaito. Projek-
tit ovat osa koulujen arkea aina alimmilta luokilta alkaen. 
Projektitoiminnassa voi suorittaa tutkintoja kaikilla asteilla. 
On mahdollista valmistua pääaineena projektijohtaminen. 
Jatkokoulutus on laajaa ja kouluttajia paljon. Suomalainen 
projektikoulutus on vientituote.

Myös alan tutkimus kukoistaa. Suomessa kehitetään 
jatkuvasti uusia menetelmiä ja välineitä kaikilla projekti-
toiminnan osa-alueilla. Alan teknologia ja verkoston hal-

Julkisella toiminnalla on kahtalainen luonne. Toisaalta on ylläpidettävä jatkuvaa toimintaa: pal-
velutuotantoa, yhteiskunnan turvaverkkoja ja voimavarojen jatkuvaa uudistamista. Toisaalta 
tarvitaan väliaikaisia ponnistuksia, kun on rakennettava uutta tai uudistettava vanhaa. Ilman 
projekteja yhteiskunnan kehitys pysähtyy.

Julkisen sektorin projekti

linnan teknologia ovat maailman huippua. Virtuaaliseen 
maailmaan siirrettyjä projekteja voidaan hoitaa kesämökin 
laiturilta käsin, vaikka ne todellisuudessa sijaitsisivat maa-
ilman toisella laidalla.

Projektiyhdistys on ansainnut kannuksensa nimen-
omaan julkisen projektitoiminnan kehittäjänä. Sen virtuaa-
likerhoissa kokoontuvat laajat julkisten projektinjohtajien 
joukot. Sen sertifi kaatit ovat tulleet osaksi kansallisia stan-
dardeja. Projektiyhdistyksen stipendit ja vuosittain jakamat 
palkinnot ovat arvostettuja ja saavat laajaa julkisuutta.

Tämän päivän arki on kovin kaukana edellä kuvaillusta 
visiosta. Linjaorganisaatioiden ja projektien suhde on epä-
määräinen. Ihmisiä heitetään kevyesti pystyyn pantuihin 
projekteihin kovin huolimattomasti. Välillä niin työntekijällä 
itsellään kuin johdollakaan ei ole käsitystä projektien mää-
rästä. Toiminta on rahoittajien vaatimuksesta osin vahvasti 
ylibyrokratisoitunutta ja voimavarat hukkuvat projektin ta-
voitteen kannalta toisarvoiseen puuhasteluun.

Projektisalkunhallinta on usein tuntematon käsite, or-
ganisaatioilla on tuskin edes käsitystä kaikista meneillään 
olevista projekteista. Kun tarpeettomia projekteja ei osata 
lopettaa, jää organisaatioihin ajelehtimaan unhoon jää-
neiden projektien haamuja.

Tällaisessa ympäristössä ei projektinhallinnan menetel-
millä tai tekniikoilla ole paljon merkitystä. Kun projekteja ei 
johdeta tehokkaasti, aikataulut lipsuvat, kustannusarviot 
karkaavat ja laatu on epämääräinen käsite. Päätöksenteko 
ei perustu tosiasioihin vaan mutu-tuntumaan ja ennakko-
luuloihin.

Projektitoiminnan koulutusta on vähän saatavissa ope-
tuslaitoksissa. Ihmisillä on siksi puutteelliset tiedot projek-
tinhallinnan menetelmistä. Koulutuksen käyneet tai sertifi -
kaatin suorittaneet projektinjohtajat turhautuvat nopeasti 
ympäristössä, jossa heidän tarpeitaan ei ymmärretä. 

Kun epätoivoiseksi käyvää projektirekeä vedetään väki-
sin läpi vaikeuksien suon, ei halua tai aikaa kansalaisten ja 
käyttäjien kuuntelemiseen ole. Syrjäytetyksi tulleet käyt-
täjät kapinoivat. Media saa jatkuvasti sytykkeitä projek-
tienvastaiseen kirjoitteluun. Kun projektitoiminnan maine 
on mennyt, ei sen kehittämiseenkään ole haluja.

Väliaikaisia tehtäviä ei kuitenkaan pysyvällä organisaa-
tiolla hoideta. Kun projekteja ei ole tai ne eivät toimi, mer-
kittävät yhteiskunnalliset vaikutukset jäävät toteutumatta. 
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toiminta

Kaikki osapuolet kärsivät projektitoiminnan ongelmista. 
Mikä avuksi?

Projektiyhdistys tarjoaa ratkaisuja ongelmiin. Yhdistys 
vaikuttaa päättäjiin lobbaamalla ja olemalla esillä julki-
suudessa. Projektitoiminnan ja sen oikean organisoinnin 
merkitystä on tuotu esille useissa yhteyksissä. Eräs tärkeä 
foorumi on Projektipäivät. Niihin on osallistunut kasvava 
joukko julkisen sektorin edustajia. Myös heidän osuuten-
sa yhdistyksen jäsenten joukossa kasvaa ja sitä pyritään 
määrätietoisesti kasvattamaan.

Projektiyhdistyksellä on pelkästään julkiselle sektorille 
suunnattua toimintaa. Tälle toiminnalle on tyypillistä, että 
mukana on myös yksityisen puolen edustajia. Toiminnan 
haasteet ovat kaikille yhteisiä.

Sertifi ointia markkinoidaan julkisille organisaatioille. 
Vaatimus sertifi oiduista projektinvetäjistä on myös löy-
tänyt tiensä tarjouspyyntöihin. Projektiyhdistys ei itse 
kouluta, mutta pyrimme vaikuttamaan kouluttajiin ja 
koulutuksen sisältöön. Koulutuksen sertifi oiminen jossa-
kin muodossa on pohdinnassa. Pyrimme vaikuttamaan 
opetushallinnosta vastaaviin, jotta projektinjohtamisen 
koulutus ja tutkinnot lisääntyisivät.

Projektiyhdistys pitää esillä osallisuuden ja vuorovai-
kutuksen merkitystä projektitoiminnassa. Omassa toimin-
nassamme olemme esimerkillisen avoimia ja vuorovaikut-
teisia. Tuomme joka paikassa esille Projektiyhdistyksen 
luonnetta aatteellisena järjestönä, joka ei ole minkään 
sidosryhmän etujärjestö. Meidän ainoa tavoitteemme on 
edistää hyviä projektinjohtamisen käytäntöjä ja parantaa 
projektitoiminnan asiaa.

Projektiyhdistys ei halua missään tapauksessa ottaa 
kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja arvovalintoihin. 
Esimerkiksi kysymys tavasta, jolla yhteiskunnan palvelut 
tulisi toteuttaa, ei kuulu yhdistyksen asialistalle. Projekti-
toiminta tarjoaa välineitä niin julkisen sektorin oman toi-
minnan kehittämiseen kuin toiminnan ulkoistamiseenkin. 
Hyvä projektinhallinta tarjoaa oikeat eväät päätöksen-
teolle, mutta päätöksenteon taakkaa se ei voi päättäjien 
harteilta ottaa.

TkT Heikki Lonka
PRY:n hallituksen puheenjohtaja, 
vastuualueena julkinen sektori

Kuva: Jyry Louhisto
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Yhdistyksen uuden strategian mukaiset tavoitteet 
yksityiselle sektorille
Projektiyhdistykselle on määritetty uusi strategia ja sen mukaiset tavoit-
teet yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. Uutta strategiaa työsti edel-
linen hallitus ja hallituksen uutena jäsenenä sain vastuulleni yksityisen 
sektorin. Olen viime kuukausina tutustunut uudessa strategiassa sekto-
rilleni määritettyihin tavoitteisiin ja visioihin 2020. Yhdistyksen uudessa 
strategiakartassa todetaan, että Projektiyhdistys tunnistetaan vuonna 
2020 verkostoituvan projektitoiminnan edistäjänä ja projektijohtamisen 
edelläkävijänä. Samalla yksityisen sektorin visioksi on nähty, että projek-
tijohtamisen tulisi olla yrityksen käytetyin johtamismalli. Sektorin arvo-
lupauksiksi on strategiakartassa kirjattu 1) Kannattavuutta parantavaa 
johtamisosaamista verkottuneessa maailmassa sekä 2) Paras projektin 
leadership ja elinkaaren hallinnan osaaja. Yksityisele sektorille luotu visio 
2020 ja arvolupaukset ovat rohkeita. Toki tavoitteiden tulee olla korkeal-
la ja noiden tavoitteiden toteuttamiseen on varattu aikaa jopa viisi vuot-
ta. Tämän vuoden tehtävänä onkin lähinnä luoda suunnitelma, jolla nuo 
asetetut tavoitteet toteutuvat vuonna 2015. 

Projektijohtamisen asema yksityisissä organisaatioissa
Yksityisen sektorin organisaatiot ovat hyvin erilaisia ja siksi projektijoh-
tamisen asema eri organisaatioissa on kovin erilainen. Joillakin organi-
saatioilla liiketoiminta perustuu tuotantoon ja toisilla koko liiketoimin-
ta toteutetaan projekteina. Tuotannon johtamisessa käytetään siihen 
tarkoituksen kehitettyjä johtamismalleja ja projektijohtamiselle ei liene 
suurta asemaa tuotannonjohtamisessa. Toki kiristyvässä kansainvälises-
sä ja kotimaisessa kilpailussa kaikkien yksityisten organisaatioiden elin-
ehtona on jatkuva toiminnan kehittäminen, ja tämä 
kehittäminen toteutetaan yhä useammin projekteina, 
joita ovat tyypillisesti erilaiset tuotekehitysprojektit, 
toimintaprosessien kehitysprojektit, tuotannonke-
hitysprojektit sekä investointiprojektit nykyiseen tai 
uusiin tuotantolaitoksiin. Näiden projektien onnis-
tumisilla on suuri merkitys organisaation kilpailukyvyn kehittymiselle ja 
siten asemaan markkinoilla suhteessa kilpailijoihin. On itsestään selvää, 
että esimerkiksi projektinjohtopalvelujen tarjoamiseen erikoistuneen or-
ganisaation ydinosaamista tulee olla projektijohtaminen ja sen jatkuva 
kehittäminen. 

Yksityiselle sektorille luotu 
visio 2020 ja arvolupaukset 
ovat rohkeita.

Yksityisen sektorin projektitoiminta

 Artikkeli: Timo Saros

Missio:

Visio:

Arvolupaus:

Projektiyhdistys ry on vuonna 2015 verkostoituvan projektitoiminnan 
edistäjä ja projektijohtamisen edelläkävijä

Projektijohtaminen on yrityksen käytetyin johtamismalli

Kannattavuutta parantavaa johtamisosaamista verkottuneessa maailmassa
Paras projektin leadershipin ja elinkaaren hallinnan osaaja

Timo Saros
CEO, Tocosoft Oy
PRY:n hallituksen jäsen, 
vastuualueena yksityinen sektori

Projektiyhdistys uudistuu
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Projektijohtamista projektiliiketoiminnan 
johtamiseen
Projektijohtamisesta on kirjoitettu noin 100 vuotta. Tuona aikana 
projektijohtamisesta on kehittynyt oma osaamisalueensa. Pro-
jektijohtamista opetetaan jo useissa erilaisissa oppilaitoksissa ja 
tarjolla on monipuolisia projektijohtamisen kursseja. Projektijoh-
tamisen mallit ja toimintatavat ovat yhtenäistyneet ja standardi-
soituneet jopa kansainvälisesti voimakkaasti viime vuosina. Tänä 
päivänä voidaan jopa sertifi oitua kansainväliseksi projektijohtajak-
si, ja tuo sertifi kaatti on tunnustettu useissa kehittyneissä maissa. 
Kaiken tämän kehityksen johdosta yksittäisen projektin johtaminen 
hallitaan jo melko hyvin.

Kuluneella vuosikymmenellä projektihallinnan rinnalle ovatkin 
nousseet projektisalkunhallinta ja resurssienhallinta. Yhdessä nuo 
kolme muodostavat toimintamallin, jolla johdetaan organisaation 
strategian toteuttamista. Strategisella projektisalkunhallinnalla 
pyritään varmistamaan, että organisaatiossa käynnistetään stra-
tegian toteutumista tukevia projekteja, priorisoidaan projekteja 
niiden strategian mukaisuuden perusteella sekä alati muuttuvassa 
markkinatilanteessa mahdollisesti keskeytetään projektit, joiden 
ennustetut tulokset eivät enää tue toteutettavaa strategiaa. Tak-
tisen resurssienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että projek-
tisalkun toteuttamiseen tarvittavat resurssit ovat saatavilla oikea-
aikaisesti. Hyvän resurssienhallinnan tavoitteena on tietää pitkällä 
tähtäimellä millaista osaamista organisaatiolla on käytettävissä, 
millaista osaamista tulevat projektit tarvitsevat sekä miten ja mistä 
puuttuva osaaminen saadaan. Resurssienhallinnan tulisi siis tuot-
taa tietoa sekä henkilöstöhallinnalle oman organisaation osaami-
sen kehittämiseen että hankintatoimeen alihankintaverkostojen 
kehittämiseen. Operatiivisen projektihallinnan rooli on varmistaa 
käynnistettävien projektien toteutuminen asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi hyvän projektihallinnan tulisi tuottaa realistisia 
suunnitelmia ja ennusteita sekä projektisalkun päätösten lähtötie-
doksi että resurssihallinnan operatiiviseen toimintaan. Kun johdolle 
pystytään luomaan luotettava ja selkeä kuva yksittäisten projek-
tien tilanteesta, koko projektisalkun tulevasta kehittymisestä ja 
organisaation resurssitarpeesta ja –kapasiteetista niin uskon että 
projektihallinnan merkitys nousee yhä korkeammalle johtamisen 
välineenä.

Edellä kuvattua toimintamallia on otettu käyttöön viime vuosina 
monissa suomalaisissakin organisaatioissa. Monissa organisaati-
oissa työ on vielä kesken ja saaduista kokemuksista pyritään tie-
tenkin oppimaan.

Yksityisen sektorin tavoitteet tälle 
toimintakaudelle
Yhdistyksemme uuden strategian tavoitteet on asetettu vuodel-
le 2015. Hallituksessa on sovittu, että jokaisella sektorilla luodaan 
toimintasuunnitelma noiden asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seksi seuraavan viiden vuoden aikana. Yksityisen sektorin vastuu-
alueella tämän vuoden tavoitteeksi on asetettu:

Organisaation kilpailukyky perustuu oikean strategian valintaan ja sen tehokkaaseen jalkauttamiseen

1. Yksityinen sektori on laaja ja siksi suoritetaan kohderyh-
män segmentointi sekä huomioidaan sen tulokset jatko-
toimenpiteissä.

2. Toteutetaan jäsenistölle kyselytutkimus projektitoiminnan 
haasteista ja kehittämistarpeista näkökulmana organi-
saation kilpailukyvyn kehittäminen.

3. Laaditaan sektorille yksityiskohtainen strategia ja toimin-
tasuunnitelma vuosille 2010-2015, joka tähtää siihen, että 
projektijohtaminen saavuttaa yksityisen sektorin organi-
saatiossa johtamismallin aseman joka luo organisaatiolle 
aitoa kilpailuetua sekä kotimaassa että viennissä.

4. Järjestetään ylimmälle johdolle Projektipäivien yhteydessä 
tilaisuus, jossa avataan PRY:n tavoitteita projektitoimin-
nan kehittäjänä.

Yksityisen sektorin tavoitteet ovat haastavat. Tavoitteita ja toi-
menpiteitä pyritään tuomaan esille yhdistyksen viestinnässä sekä 
erilaisissa tilaisuuksissa. Toivon kaikkien yksityisen sektorin projek-
tijohtamisen aseman nostamisesta ja kehittämisestä kiinnostunei-
den olevan yhteydessä minuun. Vain yhdessä tekemällä voimme 
saavuttaa tavoitteet.

Projektien välisistä riippuvuuk-
sista johtuen projektien on 
toimitettava tavoitteen 
mukainen sisältö sovitussa 
aikataulussa

Hankitaan salkun toteuttamis-
een tarvittavat resurssit ja 
varmistetaan että parhaat 
resurssit on tärkeimmissä 
projekteissa

Käynnistetään vain strategian 
mukaisia ”oikeita” projekteja ja 
keskeytetään projektit jotka eivät 
tuota strategian mukaisia tuloksia

Projektin hallinta Resurssien hallinta

SalkunhallintaStrategia
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Osaamisen kehittäminen on 

muuttunut yrityksissä paljon viime 

vuosina. Oleellinen muutos on 

entistä vahvempi yhteys yrityksen 

liiketoiminta-strategiaan. 

Susanna Sacklén
MBA, Sertifi oitu Business Coach
Logica Suomi, Service Director
Muutoksen Johtamisen tulosyksikön vetäjä
PRY hallitusvastuu: Projektiammattilaisten osaaminen

Projektiammattilaisten 
osaaminen

Organisaatioiden näkökulmasta halutaan hyödyntää ja kehittää sellaista 
osaamista, joka on organisaation toiminnan kannalta tärkeää. Osaami-
sen kehittämisen tavoitteena on sekä tuloksellisuuden että laadun sa-

manaikainen kehittäminen. Koulutukset räätälöidään yleensä yrityksen tarpeita 
vastaavaksi ja linkitetään tiiviisti työprosesseihin. Tämä näkyy muun muassa 
siten, että koulutuksissa käytetään esimerkkejä omasta yrityksestä, tehdään 
projektitöitä, joista yritys konkreettisesti hyötyy, sekä pohditaan ja kokeillaan 
käytännössä, miten uusi opittu teoreettinen tieto vaikuttaa omaan työhön.

Projektitoiminnassa on tapahtumassa lähiaikoina merkittäviä muutoksia yh-
teiskunnan, taloudellisen tilanteen ja organisaatioiden toimintatapojen muu-
tosten johdosta. Projektimaisuus lisääntyy organisaatioiden toimintatapana 
kehittämistoiminnassa, tuotannossa ja liiketoiminnassa.

Yhä useampi projekti on monikultuurillinen, sidosryhmiä on paljon ja projek-
teja tehdään osittain etätyönä. Virtuaalisen työn määrä kasvaa verrattuna ny-
kyisiin projektityöskentelyn menetelmiin ja verkostoituvan toimintatavan myötä 
projektit monimutkaistuvat. Nopeammat ja vakioidummat toimintatavat tule-
vat osaksi projektitoimintaa muuttaen projektitoiminnan standardipohjaiseksi, 
ja standardit tulevat olemaan usein kansainvälisiä. Projektien kansainvälisyyden 

Projektiyhdistys uudistuu

Kuva: Jyry Louhisto
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ja resurssien niukkuuden johdosta projektien resurssit tulevat ene-
nevässä määrin Suomen ulkopuolelta. Täten myös ohjausryhmä-
toiminnan ja omistajuuden merkitys kasvaa.

Projektien johtamisessa muutoksenjohtamisen osaaminen 
(Leadership ja Coaching taidot) korostuvat etenkin, kun projek-
tiryhmät ovat enenevässä määrin monikulttuurisia ja työskentely 
tapahtuu yhä useammin virtuaalisilla työvälineillä. Projektitoimin-
nan rooli yleisesti ottaen kasvaa. 

Projektitoiminnan lisääntymisen myötä projekteja salkutetaan 
enemmän ohjelmiksi, jotta pystytään tehostamaan niiden ohjausta 
ja keskinäistä tehokkuutta. Samoin projektien tehokkuus- ja tuotta-
vuusvaatimusten kasvamisen myötä projektin jälkeisten vaikutusten 
hyödyntämiseen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. 

Projektiyhdistyksen on kyettävä vastaamaan edellä esitettyihin 
muutoksiin, jotta se voi palvella sidosryhmiensä muuttuvia tarpeita: 
virtuaalisempia ja monikulttuurisempia työskentelytapoja, tiukem-
paa ja läpinäkyvämpää taloudellista ohjausta ja sidosryhmäsuhtei-
den hoitoa. 

Projektiammattilaisten osaamisen kehittämisen kannalta tämä 
tarkoittaa, että projektiyhdistys tulee tarjoamaan jäsenistölleen 
entistä enemmän tilaisuuksia, koulutusvaihtoehtoja ja verkostoi-
tumismahdollisuuksia. Projektiyhdistys tulee julkaisemaan mm. 
PRY urapolkumallin – miten kehityn juniorista projektitoiminnan 
vetäjäksi, järjestämään jäsenistölleen osaamisen kehittämisen yl-
läpitämiseksi knowledge sharing/teemailtoja ja tarjoamaan uusilla 
tuotteilla ja resursseilla lisää hyötyä ja tuloksia.

Ajankohtaisin teemailta on Coaching, projektipäällikön apuväli-
ne projektiorganisaation johtamisessa, joka järjestetään 5.5.2010, 
Business Coaching Center tiloissa. Mukaan mahtuu 20 nopeimmin 
ilmoittautunutta. Tilaisuuden antina ovat konkreettiset työvälineet 
projektipäällikön avuksi projektityöhön. Coaching on sopiva johta-
miskeino nykypäivän kiireisille, kunnianhimoisille ja itseohjautuville 
projektipäälliköille. 

Projektiyhdistyksen suomalaiset projektiammattilaiset ovat 
maailman huipulta, tästä meidän jokaisen projektiammattilaisen 
kannattaa pitää ääntä ja olla ylpeitä.
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COACHING 
PROJEKTINVETÄJÄN
YDINTAITONA

Kun aikoinani itse aloitin nuorena projektipäällikkönä, oli minulla suuret odotukset sekä itseäni että 

tiimiäni kohtaan. Käsitykseni hyvästä projektipäällikkyydestä piti sisällään sitouttamis-, motivointi- 

ja koordinointikyvyn lisäksi mm. syvää asiantuntijuutta ja erityislaatuista ongelmanratkaisukykyä. 

Pian kuitenkin huomasin, että asiantuntijuuteni ja ongelmanratkaisukykyni olivat tehneet minut 

niin tarpeelliseksi, ettei tiimini enää työskennellyt itseohjautuvasti, vaan halusi minut mukaan 

kaikkiin tilanteisiin, pyysi hyväksyntää pienimpiinkin yksityiskohtiin ja halusi minun ratkaisevan 

eteen tulevat ongelmat. 

Pitkään luulin, että ongelma oli tiimissäni, kunnes oivalsin, että kaikki johtuukin minusta! 

Se oivallus on ollut oman kehitykseni kannalta käänteentekevä ja on vienyt minut polulle, joka 

on sekä innostava että haasteellinen, mutta ennen kaikkea se on tehnyt minusta paremman 

esimiehen.

 Artikkeli: Tiina Harmaja

Projektiyhdistys uudistuu
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Coaching on toisen auttamista auttamaan itseään
Coaching on tavoitteellista toisen ihmisen johtamista tukemalla 
häntä ratkaisemaan omia haasteitaan ja siten pääsemään lähem-
mäs kohti tavoitettaan. Coachin ensisijainen tavoite on siis auttaa 
toista auttamaan itseään. Määritelmä saattaa vaikuttaa saivarte-
lulta, mutta todellisuudessa vain näin toimimalla voimme edesaut-
taa muiden kehittymistä ja käytössä olevan osaamispotentiaalin 
täysimittaista hyödyntämistä. Sama lähestymistapa toimii niin yk-
silöiden, tiimien kuin organisaatioidenkin kehittämismenetelmänä. 

Asiantuntijatyössä merkittävä osa työtyytyväisyydestä syntyy 
oivaltamisen ja oppimisen ilosta. Silloin kun itse löydämme ratkai-
sun eteen tuleviin haasteisiin ja opimme uutta. Asiantuntijuudellaan 
ja ongelmanratkaisukyvyllään itsensä tarpeelliseksi tehnyt projek-
tin vetäjä saattaa siis auttamisenhalussaan viedä tiimiltään juuri ne 
elementit, jotka työssä tuottavat eniten tyydytystä.

Jos tiiminvetäjä tai projektipäällikkö haluaa edesauttaa oppimis-
ta, kehitystä ja itseohjautuvuutta, tulisi hänen määritellä roolinsa 
uudelleen ja ottaa oman toimintansa fokukseksi muiden auttami-
sen auttamaan itseään. Coachaavan tiiminvetäjän tavoite on se, 
että kun henkilö seuraavan kerran kohtaa samankaltaisen haas-
teen, on hänellä paremmat edellytykset ratkaista ongelma itse. Kun 
näin käy, tiiminvetäjä on onnistunut työssään.

Oletko ongelmanratkaisija vai coach
Coachaavaan tyyliin siirtyminen saattaa olla erityisen haasteellis-
ta silloin, kun coachilla itsellään on runsaasti substanssitietoa sil-
tä alueelta, jolla hän pyrkii toista coachaamaan. Monesti coachin 
houkutus ryhtyä ongelmanratkaisijaksi tahtoo muodostua ylipää-
semättömän suureksi.

On kuitenkin ymmärrettävä, että se, joka ratkaisee ongelman, 
ottaa myös vastuun ratkaisun oikeellisuudesta. Samoin on hyvä 
ymmärtää se, että ilman valmennettavan omakohtaisia oivalluksia 
sitoutuminen ratkaisun läpivientiin jää huomattavasti pienemmäk-
si, kuin jos hän olisi itse keksinyt, miten tilanne ratkeaa. Jos mietit 
asiaa omalta kannaltasi, kumpaan tapaan sinä itse mieluiten sitou-
tuisit, siihen, jonka olet itse ajatellut toimivimmaksi, vai siihen, jonka 
on kerrottu toimivan?

Niinpä coachin tulisikin aina pyrkiä haastamaan valmennettavaa 
löytämään ratkaisu omaan ongelmaansa, siitäkin huolimatta, että 
coachilla saattaisi olla monta varteenotettavaa vaihtoehtoa mie-
lessään. Tällöin valmennettava pääsee itse nauttimaan oivalluksen 
kokemuksista, oppimisesta, sekä kokee huomattavasti suurempaa 
sitoutumista itse ratkaisun läpivientiin. Samalla coach hyödyntää 
huomattavasti tehokkaammin organisaatiossa olevaa tietoa, sillä 
voihan joskus olla jopa niin, että myös muilla voi olla ratkaisuita, 
joita coach ei olisi itse edes tullut ajatelleeksi.

Coachin tulisikin keskittyä coachingissa substanssin sijaan sii-
hen, mikä on se asia, joka estää valmennettavaa itseään keksimään 
ratkaisun. Eli coach keskittyy ongelmanratkaisuprosessin johtami-
seen, kun valmennettava ottaa vastuun ongelmanratkaisusta.

Coachin ammattitaitoon liittyy siis keskeisenä kyky pitää erillään 
keskustelun kaksi tasoa:
1. Substanssitaso käsittää aiheen, mistä puhutaan. Esimerkiksi 

valmennettavan kokema ongelma.
2. Prosessitaso on taas se tapa, miten valmennettava itse käsitte-

lee ja työstää tätä ongelmaa.

Coachin mindset (asenne)
Hyväksi coachiksi kehittyminen edellyttää uuden oppimista sekä 
asenteen että taitojen osalta. Coachaavaa tyyliä voi toki jo sel-
laisenaan toteuttaa hyödyntämällä opittuja taitoja, mutta hyväksi 
coachiksi tulee vasta, kun on valmis miettimään omaa asennettaan 
ja uskomuksiaan.
Kuvittele tianne, jossa kollega tai alainen pysäyttää sinut työpaikan 
käytävällä ja kysyy, olisiko sinulla hetki aikaa auttaa häntä. Hän on 
aivan jumissa erään ongelmansa kanssa. Jos haluat kokeilla coa-
chaava asennetta, tulisi sinun pohtia muutamia seikkoja:

1. Voimavara-ajattelu. 
 Uskotko sinä coachina, että avunpyytäjällä itsellään on 

voimavarat tilanteensa ratkaisemiseen vai onko sinun 
kerrottava hänelle oikea ratkaisu? Jälkimmäinen tie vie 
ongelmanratkaisuun toisen puolesta, eikä se ole coa-
chingia. Ajatus siitä, että ihmisellä itsellään on tarvittavat 
voimavarat oman tilanteensa selvittämiseen, on coa-
chaavan otteen avain. Toki esimiestyössä on tilanteita, 
jolloin suoran vastauksen antaminen on järkevää. Olenkin 
aina sanonut, että jos talo palaa, ei kannata lähteä co-
achaamaan. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että jos henkilö 
voisi oppia tästä tilanteesta jotain hyödyllistä tai jos halu-
at hänen sitoutuvan ratkaisun läpivientiin, on hyvä käyt-
tää hetki aikaa coachaamiseen.

2. Ratkaisukeskeinen ajattelu. 
 Kun henkilö esittelee meille ongelmansa, olisi monesti 

houkuttelevaa lähteä toisen kanssa pohtimaan ongel-
man aiheuttaneita syitä ja tutkia ongelmaa tarkemmin. 
Monessa tapauksessa avunpyytäjä on kuitenkin varsinai-
nen asiantuntija ongelman pyörittämisessä. Ja koska hän 
ei ongelmaa ja sen syitä ihmetellessä ole löytänyt siihen 
ratkaisua, hän tulee sinun luoksesi. Sinä et siis voi auttaa 
häntä menemällä mukaan pohtimaan sitä, miksi ongelma 
on olemassa, vaan saat hänet ajattelemaan asiaa toisin, 
fokusoimalla siihen, miten ongelma ratkeaa. 

 Ihmiset ovat eri tavoin kiinnittyneet ongelmiinsa. Yksi täl-
lainen tapa on jäädä kiinni ongelman moniulotteisuuteen. 
Ongelmasta on tullut ”mössö”, kehä, josta itse ei enää 
pääse ulos. Hyvä coach voi auttaa näkemään metsän 
puilta ja auttaa katsomaan asiaa useammalta kantilta 
ratkaisun kautta.

3. Vastuunotto. 
 Toinen tapa jäädä kiinni ongelmaan on ongelman aiheut-

tajan ulkoistaminen. Niin kauan kuin olen sitä mieltä, että 
ongelmani on jonkun toisen aiheuttama, olen kiikissä. 
Coach auttaa valmennettavaa löytämään sen osan on-
gelmaa, josta hän itse voi ottaa vastuun ja mihin hän voi 
itse vaikuttaa. Kun valmennettava oivaltaa, että hän pys-
tyy vaikuttamaan ainakin osittain tilanteeseen toimimalla 
itse toisin, alkaa polku kohti ratkaisua. 

4. Tavoitteellinen ajattelu. 
 Yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joita coach valmennet-

tavalleen asettaa on: ”Mitä sinä toivot/haluat?”. Coachin 
pyrkimyksenä tulisi olla kaikin tavoin johdattaa valmen-
nettavan prosessia eteenpäin, ongelmasta kohti tavoi-
tetta. Jo pelkästään se, että valmennettava tietää mitä 
hän haluaa nykytilanteen sijaan, saattaa auttaa häntä 
oivaltamaan, mitä hänen tulee tehdä ratkaistakseen on-
gelman.

5. Vahvuusajattelu. 
 Niin liiketoiminnan kuin yksilön kehittämisessäkin par-

haimmat tulokset saadaan silloin, kun loputtoman heik-
kouksien korjaamisen sijaan keskitytään erityisesti vah-
vistamaan sekä yksilön että organisaation vahvuuksia. 
Tämä toimintatapa tuo esiin sekä yksilöiden että orga-
nisaatioiden erilaistavat kilpailutekijät. Coach keskittyy 
coachatessaan erityisesti siihen, missä kyseisen henkilön 
osaaminen ja vahvuudet ovat, auttaa häntä tulemaan 
niistä tietoiseksi sekä auttaa häntä pohtimaan sitä, miten 
hän voi vahvuuksiensa avulla ratkaista ongelman ja sitä 
kautta olla parhaiten hyödyksi myös koko tiimille.
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Coachin skillset (taidot)
Mindset luo siis sen pohjan, jolle coach rakentaa käytännön taiton-
sa. Taidot auttavat häntä viemään coachingkeskustelun läpi tehok-
kaasti. Klassinen tapa hahmottaa coaching taitoja, on seuraava 
kolmijako: kuunteleminen, kysymysten tekeminen ja prosessin joh-
taminen.

Kaksi ensimmäistä ovat perinteisiä hyvään vuorovaikutukseen 
liitettäviä taitoja. Ja kyllä coachinkin on oltava hyvä vuorovaikutta-
ja, mutta tämä ei vielä riitä. Coachin on myös osattava johtaa val-
mennettavan ajatteluprosessia. Vasta nämä kolme taitoa yhdessä 
tekevät coaching prosessista jotakin enemmän kuin vain hyvää 
vuorovaikutusta, siitä tulee johtamistyötä.

Kuunteleminen
Taito kuunnella toista on coachingin avaintaitoja. Ensimmäinen ja 
ilmeinen kuuntelemisen etu on, että kuuntelemalla saa tietoa siitä 
miten toinen asiaansa hahmottaa. Kuuntelemalla oppii ja saa sel-
laista raaka-ainetta, jolla sitten voi jatkaa coachausta. Toinen yhtä 
tärkeä näkökulma kuuntelemiseen on, että kuuntelemalla suhtee-
seen rakentuu luottamusta. Hyvä kuuntelija viestittää kuuntelemi-
sellaan arvostusta ja kunnioitusta. Tämä on coaching suhteen kes-
keinen rakennusosa.

Kuunteleminen on keskittymistä ja taitoa vaativa laji. Sen voi ja-
kaa kolmeen eri tasoon sen mukaan, missä on sen fokus.

Tiina Harmaja
Hallituksen puheenjohtaja
Business Coaching Center Oy
www.businesscoaching.fi 

viedä eteenpäin. Tässä voi apuna toimia hyvä prosessimalli. Paljon 
käytetty prosessi-malli on GROW-prosessi: 

1. Fokus omissa ajatuksissa
- kuuntelijan ajatukset ovat muualla ja hän kuuntelee tois-

ta vain ollakseen samaa tai eri mieltä.
- kuuntelija ei ole kiinnostunut toisen tavoitteesta ja hän 

ajautuu helposti väittelynomaiseen tilaan
2. Fokus toisen asiassa

- kuuntelijaa kiinnostaa vain toisen asia ja miten se liittyy 
omiin ajatuksiin ja kokemuksiin

- kuuntelija on keskustelevassa tilassa
3. Fokus toisen auttamisessa

- kuuntelijaa kiinnostaa se, miksi toinen on päätynyt omiin 
johtopäätöksiinsä

- fokus on yhteisessä dialogissa ja on uusia oivalluksia 
tuottavaa

Kysymysten tekeminen
Coachingkeskustelu etenee kuuntelun ja kyselyn vuorotteluna. Hy-
vien kysymysten tekeminen on toinen coachingin ydintaito. Coa-
chingin kontekstissa hyvä kysymys on sellainen, joka auttaa toista 
eteenpäin kohti omaa ratkaisuaan. Hyvät kysymykset saavat val-
mennettavan puhumaan ja kuvailemaan omaa aihettaan. Itse pu-
humisen prosessi on jo hyvin auttava ja avaava. 

Kysymysten suhteen haasteena usein on, että olemme erittäin 
tottuneita tekemään kysymyksiä, koska me haluamme itse tietää 
enemmän jostakin aiheesta. Tämä on luonnollista ja tarpeellista sil-
loin, kun me olemme itse oppimassa jotakin uutta. Coach kuitenkin 
ensi sijassa kyselee siksi, että haluaa auttaa toista ymmärtämään. 
Tällöin fokus ei ole käsiteltävässä aiheessa, vaan siinä tavassa, millä 
toinen käsittelee omaa aihettaan. Eli sama ero sisällön ja prosessin 
välillä toimii myös tässä yhtä vahvana kuin kuuntelussa.

Prosessin johtaminen
Coachingissa kulkee rinnakkain kaksi prosessia: coachin prosessi ja 
valmennettavan prosessi. Coach keskittyy siihen, että hän auttaa 
valmennettavaa tulemaan tietoiseksi siitä, mikä häntä estää löytä-
mästä ratkaisua Valmennettava puolestaan keskittyy prosessissaan 
siihen, miten löytää ratkaisun.

Kuunteleminen ja kyseleminen ovat välttämättömiä perusedel-
lytyksiä, jotta hyvä vuorovaikutus voisi syntyä ja kehittyä. Mutta 
jos coaching vain on tätä, saamme kyllä helposti aikaan hyviä kes-
kusteluja, joilla ei sitten kuitenkaan välttämättä ole suuntaa. Jotta 
coaching olisi johtamistyötä, se tarvitsee suunnan ja suunnitelman. 
Tähän tarvitaan jokin näkemys siitä, miten itse keskustelua halutaan 

• Ihmisten, osaamisen ja resurssien parempi 
 hyödyntäminen 

- Oppiminen tehostuu 
- Enemmän innovatiivisuutta 

• Jatkuva henkilöstön kehittäminen 
- Oppiminen ja kehittyminen on tietoista ja tavoitteellista 
- Yrityskulttuuri kehittyy 

• Työtulokset ja tuottavuus paranevat 
- Parempaa vuorovaikutusta 
- Nopeampaa ja tehokkaampaa reagointia 
- Lisääntyvää joustavuutta ja muutokseen sopeutumista 

• Enemmän aikaa esimiestyölle 
- Aikaa kokonaisuudelle ja pitkän tähtäimen haasteille 
- Aikaa omalle kehittymiselle. 

GROW-malli noudattaa pitkälti samaa prosessia kuin itseohjau-
tuvan oppimisen malli (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002), joka on 
nykyisen oppimiskäsityksen mukaan juuri se tapa, jolla aikuinen op-
pii uutta ja sitoutuu oppimansa käytäntöön vientiin.

Coachingin hyödyt projektitoiminnassa ja 
esimiestyössä
Miksi coachingia sitten kannattaisi hyödyntää myös projektitoi-
minnassa? Syitä on varmasti lukuisia, ja kuten totesin, on toki myös 
tilanteita, jolloin coaching ei ole paras toimintamalli. Muutamia 
hyötyjä, joita coachaavaa tyyliä harjoittaneet esimiehet ovat ra-
portoineet:

 Aihe 
 Valmennettava kertoo ongelmansa tai aiheen, josta halu-

aa keskustella. Aiheen voi esimiestyössä valita myös esi-
mies, jos aihe liittyy henkilön suorituksen parantamiseen.

G Goal eli Tavoite
 Tavoite antaa keskustelulle suunnan sekä kriteerit arvioida 

lopputulosta. 
 Aiheen ja tavoitteen välinen vuoropuhelu on tyypillistä 

prosessin alun tavoitteen muotoilulle. 
R Reality eli Nykytila
 Tämän vaiheen tavoitteena on auttaa valmennettavaa 

avaamaan aihettaan ja löytämään siihen uusia näkökul-
mia. Coach kuuntelee, kyselee ja ylläpitää dialogia. Hyvä 
coach varoo innostumasta sisällöstä liikaa ja keskittyy val-
mennettavan prosessin tarkkailuun.

O Options eli vaihtoehdot
 Nykytilan määrittelystä päästään luontevasti vaihtoehto-

jen etsimiseen. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman 
monta ratkaisuvaihtoehtoa valmennettavan ongelmaan.

W Wrap-up eli Yhteenveto
 Tässä vaiheessa määritellään mihin päädyttiin suhteessa 

tavoitteeseen ja sovitaan, mikä on seuraava askel. Coa-
chin on myös hyvä kysyä, mitä valmennettava saattaisi 
tarvita lisää, jotta sovittu toimenpide toteutuu.
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Marjut Siintola
Filosofi an maisteri
Hankejohtaja, Valtiokonttori, 
Valtion IT-palvelukeskus
PRY hallitusvastuu: Viestintä

Projektiyhdistys 
suomalaisen 
yhteiskunnan asialla

Projektiyhdistys uudistuu

 Teksti: Marjut Siintola

Toimintaympäristön muutos on asettanut sekä yksityiselle 

että julkiselle sektorille toiminnan tuloksellisuuteen 

liittyviä lisääntyviä haasteita. Suuri osa työstä 

tehdään erilaisissa ja erikokoisissa projekteissa ja 

hankkeissa, joiden johtamiseen on otettava tiukempi 

ote. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) johtava 

tuloksellisuustarkastaja Tomi Voutilainen on todennut 

Helsingin Sanomissa 24.12.2009 julkaistussa 

haastattelussaan, että valtion IT -projektit ovat monesti 

heikosti johdettuja, tehottomia ja syytävät rahaa 

muutamille suurille IT -yhtiöille ja niiden kovapalkkaisille 

konsulteille. Voutilaisen mielestä projektit venyvät ja 

kallistuvat, koska valtiolta puuttuu osaamista sekä 

tietojärjestelmien tilaamisesta että hallinnoinnista. 
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Projektiyhdistyksen hallituksen strategiatyössä vuosille 2010 – 
2015 tunnistettiin mm. seuraavat projektitoimintaan vaikuttavat 
muutostekijät:

- projektitoiminnan rooli kasvaa
- leadership korostuu
- kansainvälinen projektitoiminta lisääntyy
- projektit monimutkaistuvat ja niiden nopeusvaatimus kasvaa
- ohjausryhmätoiminnan ja omistajuuden merkitys kasvaa
- projektisalkun hallinnan merkitys kasvaa
Muutostekijöihin voidaan vastata kehittämällä suomalaisten 

kyvykkyyttä toimia projekteissa, tuomalla laadukkaita projektikäy-
täntöjä organisaatioihin sekä salkunhallinnan käytäntöjä ylimmälle 
johdolle, tukemalla projektiammattilaisten osaamisen kehittämistä 
sekä osaamisen arviointia ja lisäämällä projektiammattilaisten ar-
vostusta.

Projektiyhdistyksen hallitus päätti ottaa haasteen vastaan. Pro-
jektiyhdistyksen visio vuonna 2020 on olla verkostoituvan projek-
titoiminnan edistäjä ja projektijohtamisen edelläkävijä.

Missionsa mukaan Projektiyhdistys parantaa suomalaista yh-
teiskuntaa kehittämällä yritysten ja julkisen sektorin projektien tu-
loksellisuutta sekä ihmisten projektiosaamista.

Strategiatyössä siis tunnistettiin kolme vaikuttamisen kohderyh-
mää: yksityinen sektori, julkinen sektori sekä projektiammattilaiset. 

Projektiyhdistyksen viestinnän tavoitteena on lisätä Projektiyh-
distyksen toiminnan tunnettavuutta erityisesti ei-jäsenten keskuu-
dessa. 

Uusi Internet-sivusto
Ensimmäinen askel on Projektiyhdistyksen ilmeen uusiminen. Uusi-
tun verkkosivuston tavoitteena on yhdistyksen toiminnan tuominen 
jokaisen ulottuville käyttäjäystävällisellä ja nykyaikaisella tavalla. 
Sivustolla on entiseen tapaan kaikille avoin osio sekä jäsenille oma 
suljettu osio: jäsenistön kohtaamispaikka. Sivuston osoite on www.
pry.fi . 

Myös Projektitoiminta -lehden ilme uusittiin. Kädessäsi on uuden 
ilmeen mukainen ensimmäinen lehti. Projektitoiminta -lehti ilmes-
tyy kaksi kertaa vuodessa ja se postitetaan jäsenille jäsenetuna. 
Kaikki aikaisemmat lehdet löytyvät kokonaisuudessaan jäsenistön 
kohtaamispaikalta.

Monipuoliset verkostoitumismahdollisuudet ja 
-tapahtumat 
Projektiyhdistyksen viesti julkisen ja yksityisen sektorin organisaa-
tioiden johdolle on, että laadukkaat projektikäytännöt tuovat lisää 
tuotavuutta ja tehokkuutta projekteihin sekä mahdollistavat halut-
taessa tehokkaan ulkoistamisen. 

Projektiyhdistys tarjoaa jäsenilleen monia tapoja verkostoitua ja 
vaihtaa kokemuksia muiden projektitoiminnan parissa työskentele-
vien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa. Verkostoitumistoimin-
nan tärkeä osa ovat SIG ja PKV -ryhmät. 

SIG -ryhmät (Special Interest Group) ovat jonkin projektitoimin-
nan osa-alueen ympärille muodostettuja ryhmiä, jotka kokoontu-
vat vetäjänsä johdolla säännöllisesti. SIG -ryhmät on tarkoitettu 
projektiyhdistyksen opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille. Toimivia 
SIG -ryhmiä ovat projektiportfolio- ja ohjelmajohtaminen, projek-
tien epävarmuuden hallinta, projektin kustannustenhallinta, sopi-
mustenhallinta, leadership sekä kuntien projektitoiminta. 

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) ovat yritys- ja yhtei-
söjäsenille tarkoitettu palvelu, jonka tarkoituksena on projektin-
hallinnan ja kilpailukyvyn kehittäminen. Toimivia PKV -ryhmiä ovat 
Projektitoiminnan tilan arviointi ja kehittäminen Business-As-Usual 
–organisaatioissa sekä Sopimuksilla johtaminen palvelutoimin-
noissa.

Projektiammatin ykkösedustaja Suomessa ja 
auktoriteetti projektin johtamisen alueella
Projektiyhdistys on IPMAn (International Project Management As-
sociation) auktorisoima sertifi ointikumppani Suomessa. Projek-
tiosaajien kansainvälinen sertifi ointijärjestelmä tuo yhdenmukai-
suutta ja vertailtavuutta työkokemuksen ja osaamisen arviointiin. 

Palveluntarjoajille ja projektitoimittajille sertifi ointi on näyttö hen-
kilöstön projektinhallinnan yleisestä tietotaidosta ja kokemuksesta 
sekä toimintatapojen ja asenteiden ammattimaisuudesta. Kukin voi 
sertifi oitua suoraan osaamisensa mukaiselle tasolle. 

Projektiammattilaisille sertifi ointi on puolueeton näyttö osaami-
sesta, joka auttaa tehtäviin valittaessa ja urakehityksessä. Projekti-
yhdistyksen verkosto luo mahdollisuuksia ammattitaidon suunnitel-
malliseen kehittämiseen ja tulevaisuuden haasteiden ennakointiin. 

International Journal of Project Management on IPMA:n englan-
ninkielinen julkaisu, jota jäsenillä on mahdollisuus tilata erikoishin-
taan.

Verkottunut, ihmisläheinen, ajanmukainen, 
modernit tavat viestiä
Verkostoitumista lisäämään on LinkedIniin perustettu Projektiyh-
distys -niminen ryhmä. Ryhmän tarkoituksena on toteuttaa Projek-
tiyhdistyksen visiota, jonka mukaan Projektiyhdistys on verkostoi-
tuvan projektitoiminnan edistäjä ja projektijohtamisen edelläkävijä. 
Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tulevaisuudessa tullaan avaamaan myös Facebook -ryhmä, jol-
la tavoitellaan nuoria projektiammattilaisia. Ryhmä tulee olemaan 
avoin kaikille kiinnostuneille.

Vahva nuorten projektiammattilaisten verkosto
Young Professionals Crew (YPC) on Projektiyhdistyksen osana 
toimiva ryhmä. YPC-toimintaan voivat osallistua kaikki nuoret ja 
nuorenmieliset projektiosaajat tai projektiliiketoiminnasta kiinnos-

Kuva: Jyry Louhisto



27PROJEKTITOIMINTA  1/2010

tuneet henkilöt. Ryhmän toiminta on avointa kaikille Projektiyhdis-
tyksen jäsenille.

YPC:n kautta pääset tutustumaan uusiin samanhenkisiin ihmisiin, 
joiden kautta voit luoda kontakteja erittäin laajaan yritys- ja yhtei-
sökenttään, vaihtaa kokemuksia, luoda tulevaisuuden projektihal-
linnan käytäntöjä, oppia uutta ja pitää hauskaa. 

Merkittävä projektialan T&K –toiminnan edistäjä
Projektiyhdistys jatkaa edelleen Project Perspectives –lehden jul-
kaisemista. Project Perspectives –lehti on vuotuinen IPMA:n ja Pro-
jektiyhdistyksen yhteinen julkaisu. Se esittelee mm. tutkimustulok-
sia ja projektiliiketoiminnan parhaita käytäntöjä. Lehteä on julkaistu 
vuodesta 1995 lähtien ja yhteistyö IPMA:n kanssa käynnistyi 2006 
lehdestä eteenpäin ja globaali jakelu saavuttaa vähintään 50 000 
henkilöä. Lehti postitetaan jäsenille jäsenetuna. Kaikki aikaisemmat 
lehdet löytyvät kokonaisuudessaan jäsenistön kohtaamispaikalta.

Projektiyhdistys kustantaa osin tai kokonaan projektitoimintaan 
liittyvää PRY-julkaisusarjaa. Viimeisin kirja tässä sarjassa on ”The 
Human Side of Projects in Modern Business”.

Viestinnän haasteet
Projektiyhdistyksen viestinnän näkökulmasta haasteina on tunnis-
tettu viestinnän suuntaaminen valituille kohderyhmille. 

Organisaatioiden johdon saaminen mukaan toimintaan vaatii 
erityistoimenpiteitä. On keskusteltu mm. valtuuskunnan perustami-
sesta sekä Round Table tilaisuuksien järjestämisestä. Myös suoria 
yhteydenottoja on suunniteltu tehtäväksi.

Projektiammattilaisten ruokahalun herättämiseksi on suunnitel-
tu ja osin jo toteutettukin mm. sosiaalisen median hyödyntämistä. 

Teematilaisuudet ovat jäsenille maksuttomia tapahtumia, joissa 
käsitellään projektinhallinnan ajankohtaisia asioita. Puhujina ovat 
kunkin aiheen kokeneet asiantuntijat.

Vuonna 2009 järjestettiin teematilaisuuksia mm. seuraavilla ot-
sikoilla: Projektien uudet menestystekijät muuttuvassa markkina-
tilanteessa, Projektimarkkinointi ja Projektien lopettaminen, Pro-
jektitoiminta, Projektien epävarmuuden hallinnan State of the Art, 
Tulevaisuuden oppimis- ,tutkimus- ja innovaatioympäristö – Aalto 
yliopiston Design Factory sekä Projektipäällikön käyttäytymispro-
fi ili ja johtamisarviointi.

Teematilaisuuksia järjestetään tulevaisuudessakin. Kevään 2010 
ensimmäisen teematilaisuuden aiheena oli, miten saada verkkopal-
velut palvelemaan paremmin Projektiyhdistyksen jäseniä. Tilaisuus 
pidettiin 21.4.2010.

Kaiken tämän ja paljon muuta saat liittymällä 
jäseneksi
Jäseneksi voi liittyä Projektiyhdistyksen sivuilta täyttämällä liitty-
mislomakkeen. Jos haluat liittyä myös YPC:n jäseneksi, laita ”Lisä-
tietoja” –kohtaan merkintä ”Haluan liittyä myös Young Professio-
nal Crew’n jäseneksi”. Projektiyhdistyksen olemassa olevat jäsenet 
vahvistavat YPC kiinnostuksensa samalla lomakkeella.
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Sekasorron johtaminen 
ja johtamisen sekasorto

SIG* 2, Projektisalkunhallinta ja 
ohjelmajohtaminen tarttuu uusiin haasteisiin 

Keksin otsikon tälle kirjoitukselle kuunneltuani erään 
projektitoimistoaktiivin vuodatusta yrityksensä 
johtamistilanteesta. Tässä organisaatiossa oli toki otettu 
käyttöön yhtenäinen projektimalli ja kehitetty myös 
projektisalkunhallintaa. Tiukan paikan tullen ja muutosten 
edessä oli kuitenkin palattu ja tukeuduttu käytännössä 
siilomaiseen, rahan käyttöä ja lyhyen tähtäimen tuloksia 
kontrolloivaan johtamiseen. Tämä oli mahdollista, 
sillä projektikulttuuria kehitettäessä ei oltu oikeasti 
puututtu koko organisaation johtamisjärjestelmään ja 
organisaatiorakenteisiin. Lohdutuksena tälle henkilölle 
saatoin kuitenkin sanoa, että sinä ja organisaatiosi ette ole 
tässä tilanteessa yksin: muutoksia johtamisjärjestelmään 
ja rakenteisiin ei kyetä tekemään aina edes merkittävän 
strategisen kehitysohjelman käynnistyessä. 

Näistä haasteista lähdemme suuntaamaan SIG 2 ryhmän 
toimintaa tulevaisuudessa.

 Teksti: Matti Haukka

*SIG = Special Interest Group
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SIG 2 on perustettu jo vuonna 2002
SIG 2 aloitti toimintansa vuonna 2002 . Aihe kiinnosti ja kiinnostaa 
edelleen lukuisia ihmisiä ja organisaatioita. Mukaan lähti aluksi pää-
asiassa konsulttikollegoja ja joitakin yrityksissä tai julkisissa organi-
saatioissa projektisalkunhallinnan kehittämisestä vastuussa olevia 
henkilöitä, joita sitten myöhemmin liittyi lisää mukaan. Tavoitteeksi 
sovittiin, yleisten mallien ja käytäntöjen ja jopa standardien kehit-
täminen, mutta pian huomattiin että niitä ei näin ”harrastuspohjal-
la” toimivassa ryhmässä pystytä saamaan aikaan. Näkyviä tuloksia 
olivat kuitenkin useille Projektipäiville kehitetyt ja organisoidut Tee-
ma- ohjelmat. Viimeisin näistä toteutettiin edellisillä Projektipäivillä 
2008, jolloin teemana oli Projektitoimisto. Ohjelma oli onnistunut 
ja sali pullisteli väkeä. 

SIG 2 Uudet haasteet: Projektiorientoituneen 
organisaation johtaminen 
Käynnistimme tammikuussa 2010 keskustelut yhdessä PRY’n toi-
minnanjohtajan ja hallituksen kanssa SIG ryhmän roolista ja toi-
minnan suuntaamisesta PRY’n uuden strategian mukaisesti. SIG 
ryhmämme, jonka aiheena on ollut projektisalkun ja ohjelmien joh-
taminen, laajentaa fokustaan projektiorientoituneen organisaation 
johtamiseen ja johtamisjärjestelmiin yleisemmin. Sen teemoihin tu-
levat toki kuulumaan myös salkun ja ohjelmien johtaminen, mutta 
toimintaa ei enää rajata pelkästään näille alueille. SIG’n tavoitteena 
onkin saada yritysjohto huomioimaan tarve muuttaa organisaati-
oiden johtamista projektiorientoituneeseen suuntaan ja kehittää 
vastaavia johtamismalleja. ”Projektiorientoituneen organisaation 

Programme and project orientation
Network organisation

Kehittyminen projektiorientoituneeksi organisaatioksi
Lähde: Michel Thiery mukaillen

Systematic Programme Management

Project Portfolio Management

Strategic Programmes Recognized

Single Project Management

Organisaatiorakenteiden kehittyminen

Lähde: “The Portfolio Management Standard”, PMI 2006 
and Valense Ltd. & Michel Thiery 2007
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johtaminen” voisi olla SIG 2 ryhmän uusi 
nimi, mutta haussa on kuitenkin iskevämpi 
nimi. Haasteena on joka tapauksessa saa-
da toiminta näkyväksi vaikuttajille ja jopa 
saada heitä oikeasti mukaan toimintaan 
tavalla tai toisella. Muutoin johtamisen 
sekasorrosta ei päästä johtamisen muu-
tokseen.

APM’n Directing Change 
suuntaviivana
Ohjelmat ja projektit tulee tuoda näky-
vämmin hallitusten ja johtoryhmien asia-
listalle. Association for Project Manage-
ment (APM, UK) on julkaissut “oppaan” 
(Directing Change, A Guide to Governance 
of Project Management) ylimmälle joh-
dolle siitä, kuinka muutosta eli ohjelmia ja 
projekteja tulee johtaa. Sen tavoitteena 
on saada hallituksessa ja johtoryhmis-
sä työskentelevät henkilöt käyttämään 
enemmän aikaa kehitys- ja investointi-
panosten ohjaamiseen ja auttaa heitä 
luomaan käytännöt tähän. Seuraavassa 
on vapaasti käännettynä lista syistä, jotka 
oppaan mukaan tyypillisesti johtavat pro-
jektien ja ohjelmien epäonnistumisiin:

• Toteutettavien projektien ja strate-
gisten painopisteiden selkeän kyt-
kennän puute

• Ylemmän johdon edustajan näkyvän 
omistajuuden ja johtajuuden puute 
projektipäällikön tukena ja projek-
tien liiketoimintavastuun ottajana

• Projektin sidosryhmiä ei osallisteta 
riittävästi

• Osaamisen ja toimintatapojen puute 
projektien ja riskien hallinnassa

• Ostavan organisaation johto ei ym-
märrä projektitoimittajien liiketoi-
mintalogiikkaa eikä ylläpidä johtaja-
tason yhteyksiä heidän kanssaan

• Projektien pitkän tähtäimen hyöty-
jen heikko hahmotus ja liiallinen kus-

toituneeksi organisaatioksi. Ensimmäinen askel organisaatiolle on 
tietenkin tunnistaa oma tarve ja tavoitetila tällä kehityskaarella. 
Oleellista tässä on, kuinka paljon vaaka resurssien käytössä kallistuu 
projektiprosesseihin suhteessa toistuviin liiketoimintaprosesseihin 
(kuva 2). Kun tavoitetila on tiedostettu, on haasteena johtamis-
kulttuurin ja -prosessien ja organisaatiorakenteiden kehittäminen 
toiminnan luonnetta vastaavaksi. Organisaatioita, joissa on otettu 
ensi askeleita, tulisi löytää esimerkeiksi ja saada näin kokemuksia 
jaettua laajemmin. Erityisesti tulisi hakea vastauksia siihen, mitä 
Thieryn ”verkostoitunut organisaatiomalli” (kuva 2) käytännössä 
tarkoittaa. 

Konkreettisia tavoitteita SIG 2 ryhmälle voisi olla myös Directing 
Change -oppaasta tehtävä suomalainen (ei vain suomennettu) 
versio sekä ylimmän johdon saaminen tavalla tai toisella mukaan 
johtamisen kehittämiseen SIG -ryhmän mukana.

18.5.2010 on sovittu pidettäväksi SIG –ryhmän seuraava ko-
koontuminen, johon kutsutaan mukaan myös johdon edustajia eri 
organisaatioista. 

Matti Haukka
Senioripartneri
Suomen Projekti-Instituutti Oy

tannuskeskeisyys lyhyellä tähtäimellä
• Kehittämisen ja projektien sekä ohjelmien toteuttamisen elin-

kaaren purkamiseen selkeisiin päätöksentekopisteisiin ei kiin-
nitetä riittävästi huomiota

• Kehittämistä, niin projekteja kuin ohjelmia, ei vaiheisteta sel-
keisiin päätöksentekopisteisiin

Useita näitä asioita toki kehitetään tämän päivän organisaati-
oissa. Se ei kuitenkaan aina tapahdu ylimmän johdon ohjauksessa 
ja tavoiteagendassa. Näin ollen kehittämisestä saatavat hyödyt 
jäävät vajaiksi, kun johtamisjärjestelmät, organisaatiorakenteet ja 
käytännön johtaminen haraavat aina jossain kohtaa vastaan.

Tavoitteita johtamiskulttuurin kehittämiselle ja SIG 
ryhmän tulevalle toiminnalle
Provosoivan otsikkoni keksimisessä auttoi myös Pekka Peren esitys 
”Muutoksen johtaminen ja Johtamisen Muutos”(Sanomatalo 25.3 
ja artikkeli toisaalla tässä lehdessä), jonka osuva otsikko kuitenkin 
kuvaa enemmän tavoitetilaa kuin tämän päivän todellisuutta. Tästä 
tavoitetilasta on kuitenkin tarkoitus kehittää visio myös SIG-ryh-
män toimintaan.

Tarkoitus on lähteä hakemaan ratkaisuja ja keinoja organisaati-
oiden rakenteiden ja johtamismallien kehittämiseksi projektiorien-
toituneeseen suuntaan kuitenkin kunkin toimialan ja organisaati-
on erityispiirteet ja vaatimukset huomioiden. Kuvassa 1 on esitetty 
Michel Thieryn mallista hieman mukailtu kehityskaari projektiorien-
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Kohd
innov
Kalle Kähkönen
Kirjoittaja on projektiyhdistyksen 
hallituksen jäsen ja vastaa 
yhdistyksen tutkimusaktiviteeteista 
yhdessä PRY:n tieteellisen 
neuvottelukunnan kanssa

Projektiyhdistys uudistuu

Kuva: Aki Latvanne
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en uutta tietoa ja 
vatiivisia ratkaisuja

Tutkimustoiminta on avainasemassa uuden tiedon ja merkittävän uuden osaamisen luomisessa. 

Parhaimmillaan puolueeton tutkimustieto voi ensiluokkaisella tavalla tuottaa lisäarvoa alan toi-

mijoille ja koko projektialalle. Projektit, niiden dynamiikka ja johtamisen ilmiöt modernissa maa-

ilmassa ovat jatkuvassa muutoksessa. Vanhoihin vakiintuneisiin ajattelumalleihin sekä ratkaisui-

hin ankkuroituminen ovat vahingollisia skenaarioita kaikille alan toimijoille.

Uuden strategiansa mukaisesti Projektiyhdistykselle on tarkoitus luoda aktiivinen rooli alan tut-

kimuskentässä. Tavoitteensa mukaisesti Projektiyhdistys edistää uuden tiedon ja merkittävän 

uuden osaamisen luomista valitsemillaan tärkeillä aihealueilla tutkimustoiminnan avulla.

Artikkeli: Kalle Kähkönen

Projektialan kehittyvä tutkimustoiminta
Projektialalle (project management, project business) on muo-
dostunut aktiivinen kotimainen ja kansainvälinen tutkimusyhteisö. 
Käytännössä lähes kaikki tutkimus on kansainvälistä ja siten myös 
kotimainen alan tutkimus on integroitunut kansainväliseen tutki-
musyhteisöön. Viime vuosien aikana projektialan tutkimus Suo-
messa on jatkuvasti vahvistunut ja jo neljässä yliopistossa (Aalto-
yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo 
Akademi) on aktiivisia tutkimusryhmiä ja yliopistoihin on myös pe-
rustettu projektialaan liittyviä professuureja. 

Projektialan tutkimus on tieteenalana uusi ja sitä voidaan luon-
nehtia soveltavaksi tieteenalaksi, jolla on läheiset yhteydet operaa-
tiotutkimukseen, organisaatiotieteeseen, käyttäytymistieteeseen 
ja systeemiteoriaan. Myös yhteyksiä muihin tieteenaloihin voidaan 
havaita. Projektialan tutkimus ottaa lähtökohtia ja menetelmiä 
käyttöönsä näistä muista tieteenaloista sekä samalla jatkuvasti luo 
vähitellen omaa tutkimusperinnettään ja –teorioita.

Parhaimmillaan ulkopuolinen 
selvitys on analyyttinen, 

objektiivinen ja riippumaton. 

Tutkimustieto ja sen merkitys projektialalle
Oma ajattelu ja ratkaisut ankkuroituvat helposti olemassa oleviin 
ratkaisuihin ja samalla uusia innovatiivisia oivalluksia on lähes mah-
dotonta tehdä. Työläs tekeminen tuottaa standardeja tms. tuloksia, 
jotka sisältävät vain samat vanhat asiat uudella tavalla esitettynä. 
Alan laajat perusteokset sisältävät kaiken, mutta eivät tarjoa mi-
tään uusia oivalluksia johtamisen suuntaamiseksi. 

Tuntuuko yllä olevat väittämät tutuilta tai olevan jotenkin muuten 
lähellä omaa työtäsi? Uudistuminen, olemassa olevien rakenteiden, 
toimintamallien ja ajattelutapojen haastaminen tai muuttaminen 
sisältäpäin on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tähän tarvi-
taan useimmiten ulkopuolinen selvitys ja siitä saatavia muutoksen 
mukanaan tuovia signaaleja. 

Parhaimmillaan ulkopuolinen selvitys on analyyttinen, objek-
tiivinen ja riippumaton. Nämä kolme tärkeää sanaa muodostavat 
käytännössä tutkimusmaailman keskeisimmät arvot. Analyyttisyys 
merkitsee ensisijaisesti tutkimusmenetelmää sekä siihen liittyvää 
päättelyn esittämistä. Analyyttisyyden tarkoituksenmukaisuus tai 
sen puute ovat ensisijainen lähtökohta tutkimuksen laadun arvi-
oinnissa. Objektiivisuus tarkoittaa työn lähtökohtia ja tulosten ar-
viointia suhteessa lähtökohtiin. Lähtökohtia ovat tutkimuskohde 
itse sekä olemassa olevat ratkaisut ja tieto. Riippumattomuudella 
minimoidaan kaikenlainen ankkuroituminen olemassa oleviin rat-
kaisuihin sekä samalla minimoidaan vääristymät. 

Edellä kuvatulla tavalla tutkimus tarkastelee kohdettaan ulkoa-
päin eikä sisältäpäin. Tämä ulkoinen tarkastelija on mahdollisimman 
vapaa nykyisistä ajattelumalleista ja niiden rajoitteista. Tutkimus on 
näin lähtökohdiltaan keino tuoda uusia ratkaisuja ja ajattelumalleja 
projektien ja niiden hallinnan maailmaan.
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Tutkimusmaailma elää julkaisujensa 
kautta. Projektialan tutkimukselle on muo-
dostunut omia tiedelehtiään, joissa tutkijat 
julkaisevat jatkuvasti uusia tuloksiaan. Yksi 
tunnetuimmista alan tiedelehdistä on Else-
vier julkaisu International Journal of Pro-
ject Management, joka ilmestyy kahdek-
san kertaa vuodessa. Tämä tiedelehti tulee 
jäsenetuna Projektiyhdistyksen yritys- ja 
yhteisöjäsenille. IJPM tiedelehden voivat 
myös Projektiyhdistyksen henkilöjäsenet 
tilata jäsenhintaan 58 € suoraan kustan-
tajalta. Korkeatasoiselle kahdeksan kertaa 
vuodessa ilmestyvälle tiedelehdelle tämä 
on lähes marginaalinen tilaushinta. Lehden 
tilausta voi suositella kaikille, joita kiinnos-
taa irtiotot tavanomaisesta ajattelusta ja 
olemassa olevista ratkaisuista.

Julkaisutoiminnan lisäksi tutkimusmaa-
ilma käy jatkuvaa tieteellistä dialogia. Dia-
login lähteitä ovat tieteelliset konferenssit, 
niiden esitelmät, näiden arvioinnit ja niitä 
koskevat keskustelut. Projektialan tutki-
mukselle on jo muodostunut vakiintuneet 
säännöllisesti järjestettävät tieteelliset 
konferenssit, joita järjestetään vuosittain. 
Ks. esim. www.irnop.org, www.euram-online.
org , http://congresses.pmi.org/Research-
Conf2010/

Projektiyhdistyksen uusi rooli 
tutkimustoiminnassa
Uuden strategiansa mukaisesti Projekti-
yhdistykselle on tarkoitus luoda aktiivinen 
rooli alan tutkimuskentässä. Tavoitteensa 
mukaisesti Projektiyhdistys edistää uuden 
tiedon ja merkittävän uuden osaamisen 
luomista valitsemillaan tärkeillä aihealueilla 
tutkimustoiminnan avulla.

Parhaimmillaan puolueeton tutkimustie-
to voi ensiluokkaisella tavalla tuottaa lisä-
arvoa alan toimijoille ja koko projektialalle. 
Projektit, niiden dynamiikka ja johtamisen 
ilmiöt modernissa maailmassa ovat jatku-
vassa muutoksessa. Vanhoihin vakiintu-
neisiin ajattelumalleihin sekä ratkaisuihin 
ankkuroituminen ovat tällöin vahingollisia 
skenaarioita kaikille alan toimijoille.

Korkealuokkainen projektiosaaminen on 
tärkeää koko Suomen sisäiselle ja kansain-
väliselle kilpailukyvylle. Projektiosaaminen 
vaikuttaa jatkuvasti entistä laajemmin ja 
syvemmin kaikenlaisiin prosesseihin ja pal-
veluihin. Koko julkisen sektorin toiminnan 
uudistamiseen tarvitaan uutta näkemystä, 
pelinavauksia ja osaa-
mista projektimuotoisen 
tekemisen puolelta. Riit-
tävän korkeatasoinen 
osaaminen ja sen mu-
kaiset ratkaisut voidaan 
saavuttaa analyyttisen, 
objektiivisen ja riippu-
mattoman tutkimuksen 
kautta. Tämä tutkimus tulee tarkoituksen-
mukaisella tavalla yhdistää osaksi tavoitel-
tavaa muutosta. 

Kansakuntien kilpailukykyä arvioitaessa 
kiinnitetään koko ajan enemmän huomio-
ta sisäisiin toimintoihin mitkä vaikuttavan 
seuraavana korkoluokituksiin ja muihin 
koko kansakuntaa koskeviin asioihin. Näin 
julkinen sektori, sen toimintakyky ja uudis-
tuminen kytkeytyy osaksi kansainvälistä 
kilpailukykyä.

Kansainvälinen projektiliiketoiminta ja 
toimitusprojektit ovat osoituksia vientiin 
luonnehdittavasta kilpailukyvystä, joka on 

Kuva 1. Tutkimus ja tiede uudistavat projektialan sisältöjä vastaamaan modernin toimintaympäristön ilmiöitä.

kullanarvoista meille kaikille. Tutkimuksen 
kautta on ymmärryksemme vahvuuksis-
tamme konkretisoitunut. Projektien johta-
mien kulttuurien tutkiminen on erityisesti 
tuonut lisävalaistusta tähän ja vähitellen 
kulttuurien hallinta sekä oma osaamisem-
me tässä ovat muodostumassa omaksi uu-
deksi erityisalueeksi projektien johtamises-
sa. Tämä on esimerkki uudesta toivotusta 
osaamisesta, joka on luotu tutkimuksen 
avulla projektijohtamisen kenttään. Tut-
kimuksen kautta voidaan näin rakentaa 
uuden kilpailuedun mukanaan tuova osaa-
minen, jota ei ole löydettävissä alan stan-
dardeista (Kuva 1).

Korkealuokkainen projektiosaaminen 
on tärkeää koko Suomen sisäiselle ja 

kansainväliselle kilpailukyvylle.

Tutkimustoimintaan 
osallistuminen
Projektialan tutkimuksen kovan ja arvoste-
tuimman ytimen muodostaa korkeatasoi-
siin tiedejulkaisuihin ja läpimurtoihin täh-
täävä perustutkimus tai perustutkimukseen 
luonnehdittava haasteellisten tutkimus-
kysymysten ratkominen. Tyypillisesti täl-
lainen tutkimus kattaa useamman vuoden 
työn, minkä jälkeen saavutettuja tuloksia 
voidaan arvioida. Taitavasti johdettuna 
myös tällainen tutkimus voi muodostaa 
hedelmällisen dialogin tutkijoiden ja loppu-

Projektinhallinta on joukko menetelmiä ja apuvälineitä 
toteuttamaan projekti tehokkaasti halutulla tavalla

Menestystä mitataan etukäteen määritettyjä 
mittareita käyttäen

Kilpailukyky on toiminnallista tehokkuutta, joka 
saavutetaan määritetty kyvykkyyttä kehittämällä

Projektityö suunniteltua ja ohjattua tekemistä 
hyväksyttyjen standardien mukaan 

Päätöksenteolla luodaan mahdollisuudet toteuttaa 
projekti asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien 
mukaisesti

Projektinhallinta on holistinen osaamisalue, jonka 
avulla toteutetaan projektin/ ohjelman/organisaation 
tavoitteita

Menestys on moniulotteinen kokonaisuus, jota 
arvioidaan jatkuvasti läpinäkyvällä tavalla

Kilpailukyky on strategista asemointia perustuen 
innovatiivisiin käytäntöihin, jotka eivät sisälly 
perinteisiin kyvykkyysmalleihin

Projektityö on itseohjautuvaa luottamukseen 
perustuvaa tiimityötä, jossa tehokkaat kokouskäytän-
nöt ja kommunikointimenettelyt ovat avainasioita

Päätöksenteko on hajautettua kattaen kokonaisval-
taisesti ja jatkuvasti projektin olemassaolon, asetuk-
sen, toteutusedellytykset ja operatiivisen tekemisen.

Perinteinen projektinhallinta Modernin projektinhallinnan periaatteita
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Kuva 2. PRY:n aloitteellinen tutkimustoiminta kohdistuu aikajänteeltään 1-3 vuoden soveltavaan tutkimukseen 
unohtamatta hyvin kohdistettuja kurkistusprojekteja perustutkimuksen suunnalla. 

käyttäjien kesken sekä tuottaa jatkuvasti 
tutkimuksen aikana hyödyllisiä välituloksia. 
Modernissa tutkimusmaailmassa tutkija on 
usein jatkuvasta yhteistyössä ja dialogissa 
loppukäyttäjien kanssa. 

Vuorovaikutus loppukäyttäjien ja tutki-
joiden kanssa voi käytännössä olla hyvin 
monimuotoista. Tutkimus voi luonteeltaan 
olla ns. toimintatutkimusta, jolloin hypo-
teettisia ratkaisuja kokeillaan ja testataan 
loppukäyttäjillä ja heidän organisaatiois-
saan. Tavoitteena tässä on usein synnyttää 
oppimisympäristö, jossa vähitellen muo-
dostuu toivotun kaltainen ratkaisu. Samalla 
yrityksen ja erehdyksen kautta syntyy em-
piiristä dataa, mikä dokumentoidaan, ana-
lysoidaan ja mikä muodostaa myöhemmin 
keskeisen osan tutkimustuloksista.

Projektialan tutkimustoiminta ei ole pel-
kästään haastatteluja ja olemassa olevien 
tilanteiden selittämistä. Tutkimustoimin-
ta voi kuvatulla tavalla kohdistua suoraan 
uusien ratkaisujen ideointiin, niiden kokei-
lemiseen ja edelleen kehittämiseen osana 
toimintatutkimusta sekä empiirisen datan 
keräämiseen osana tätä prosessia. Alan 
tutkimuksen on toivottu siirtyvän enemmän 
tähän suuntaan (Project Management Cir-
ca 2025 -julkaisu).

T&K konkreettisiksi 
toimenpiteiksi
PRY:n aktiivisesti osallistuvaksi tutkimustoi-
minnaksi on kaavailtu erityisesti soveltavaa 
tutkimusta 1-3 vuoden aikajänteellä (Kuva 
2). PRY voi toteuttaa myös kurkistusprojek-
teja haastavissa ja innovatiivisissa uusissa 

aihealueissa keskustelujen ja laajempien 
jatkotutkimusten lähtökohdiksi (esim. opin-
näytetyöt). Tutkimustoimintaa ohjataan 
niin, että sen tulokset vahvistavat PRY:n 
julkaisutoimintaa.

PRY:n tutkimustoiminnan sisältö ja bud-
jetti määritetään tavoitteellisesti vuosittain 
ja se sisältyy osana koko toiminnan vuosi-
suunnitelmaan.

Tutkimustoiminnan suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaa hallituksen erikseen ni-
meämä henkilö yhdessä PRY:n tieteellisen 
neuvottelukunnan kanssa. PRY:n tieteelli-
sen neuvottelukunnan kokoonpano 2010: 
Prof. Kalevi Ekman, Aalto yliopisto/TKK; Dr. 
Kalle Kähkönen, VTT; Tohtori Marja Naaran-
oja, Vaasan Yliopisto; prof. Hannu Vanha-
ranta, TTY / Porin korkeakouluyksikkö; prof. 
Kim Wickström, Åbo Akademi; prof. Risto 
Tainio, Aalto yliopisto/HKKK. Tieteellisen 
neuvottelukunnan toimintaa kehitetään 
edelleen.

Lopuksi
Objektiivisen toimintaperiaatteensa mukai-
sesti tutkijat pyrkivät tarkastelemaan koh-
dettaan ulkoapäin ja luomaan ’etäisyyttä’ 
tutkittavaan kohteeseen. Tämän mukaista 
tutkimustoimintaa ja sen menetelmiä on 
myös muodostunut projektialan tutkimus-
kenttään. Vaarana tässä on siiloutuminen 
eli akateeminen ja loppukäyttäjien maail-
mat kasvavat vähitellen erilleen toisistaan 
ja yhteinen dialogi vaimenee. Akateemisen 
maailman arvomaailman yhdistäminen 
loppukäyttäjien maailmaan vaatii viisasta 
tutkimuksen johtamista ja se luo perustan 

jatkuvalle toimivalle dialogille sekä sen lisä-
arvoille koko alalle.

Projektiyhdistyksellä voi olla aktiivinen 
rooli projektialan tutkimuksen osittaisena 
aloittajana, tämän tutkimuksen johtami-
sessa, tulosten julkaisutoiminnassa sekä 
väylänä akateemisen maailman ja loppu-
käyttäjien välillä. Tutkimukselle projektiyh-
distys on mittava alan ammattilaisten ja 
organisaatioiden verkosto, minkä kautta 
löytyvät kontaktit ja tuki tutkimusten käyn-
nistämiseen ja toteuttamiseen. Loppukäyt-
täjien eli alan kaupallisten ja julkisten toimi-
joiden suuntaan projektiyhdistys voi toimia 
yhteisten suurten tutkimuskokonaisuuksien 
yhteenkutojana luoden näin mahdollisuuk-
sia mahdollisimman merkittäville tutkimus-
kokonaisuuksille.

PRY Tutkimus

Kehitystyö

Soveltava tutkimus

Perustutkimus
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Talouden kehitysarvio vuodelle 2015
Talouden painopiste tulee siirtymään Aasiaan keskipitkällä aikavälillä. Tästä on jo runsaasti esimerkkejä olemassa, esimerkiksi kii-
nalaisten yritysostot Euroopassa. Maailmantalous tulee olemaan epävakaa vielä kohtuullisen ajanjakson. Tullaan näkemään kes-
kimääräistä voimakkaampia talouden nousuja ja laskuja ennen vakaamman kehityksen saavuttamista. Epävakaa talouden tilan-
ne ympäri maailmaa tulee aiheuttamaan protektionismin lisääntymistä lyhyellä aikavälillä. Epävakaa ja tiukka taloudellinen tila 
aiheuttaa myös sen, että investointien osalta löysän rahan aika on ohi. Investoijat haluavat rahoilleen nopeasti tuottoa. Uusien 
toimintojen ja tuotannollisten investointien on oltava entistä nopeammin omistajiensa käytössä ja turvaamassa epävarmassa 
tilanteessa tehtyjen investointien takaisinmaksun.

Tulevaisuuden talouden kehitykseen vaikuttavat päätekijät ovat vesi, ruoka, ilmasto ja energia. Vesi ja ruoka tulevat olemaan 
niukkuustekijöitä useissa osissa maapalloa, joten niiden hankkimiseen ja tuottamiseen panostetaan suuria määriä kehitystyötä. 
Ilmaston muutos ja sen hallitseminen aiheuttavat yhä kasvavan määrän kehitystyötä, samoin kun uusien energiamuotojen kehit-
täminen.

Palatessani 21.3.2010 kesämökiltäni Saimaalta, kuuntelin autoradiosta Pääministerin haastatte-
lutuntia. Siinä pääministeri Vanhanen viittasi nopeaan globalisaatioon ja sen tuomiin haasteisiin 
Suomelle kansakuntana. Hän mainitsi moneen kertaan, että globaalisti pahin kilpailu tulee Aasi-
asta ja siellä eritoten Kiinasta ja Intiasta, jotka tänään pystyvät kilpailemaan hinnalla ja nyt myös 
tasavertaisesti laadulla länsimaisten toimittajien, mukaan lukien suomalaiset, kanssa.

Projektialan koulutus

Millä me sitten pystymme myymään hinnaltaan kalliimpia tuotteita ja pal-
veluja ja kilpailemaan näiden mammuttien kanssa? Vastaus on, että toi-
mitamme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja mittatilaustyönä ja, kuten 

pääministeri sanoo ”juttujen pitää kerta kaikkiaan sujua – tilausten on oltava 
aikataulussa, laadun on vastattava luvattua ja palvelusten pitää toimia. Kustan-
nuserot on kompensoitava sillä, että kaikessa muussa ollaan parempia.”

Mielestäni nämä kommentit ovat oiva lähetyskäsky Suomalaisen projektin-
johto-osaaminen nostamiselle globaalisti huipputasolle. Pääministerin käyttämä 
”juttu”-termihän pitää sisällään koko projektinjohtoajattelun ytimen eli kustan-
nus-aika-laatu-kolmion.

Syksyn 2009 aikana Projektiyhdistys laati strategian vuosille 2010-2015. 
Strategian pohjaksi laadittu talouselämän kehitysarvio on lyhykäisyydessään 
varsin mielenkiintoinen, samansuuntainen kuin pääministeri Vanhasen esittämä 
ja antaa hyvän perustan koko projektialan ke-
hityksen ja koulutustarpeiden analyysiin. 

Talouden kehitysarviosta työryhmä on 
vetänyt johtopäätökset sille, mitä haasteita 
kuvatunlainen talouden kehitysvisio asettaa 
projektitoiminnalle yleisesti. 

Syksyn 2009 vaalikokouksessa valittu uusi 
hallitus ryhtyi työstämään strategiassa esi-
tettyjä asioita, ja yhdeksi kehitettäväksi alueeksi valittiin koulutustoiminta. Sitä 
kehittämään valittiin koulutustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Osmo 
Härkönen ja jäseninä Susanna Sacklen, Heikki Lonka ja Jyry Louhisto. Koulutus-
toimikunnan tehtävänä on laatia Projektiyhdistyksen koulutustoiminnan strate-
gia ja toimintasuunnitelma.

 Artikkeli: Osmo Härkönen

Missiossa otetaan kantaa 
yhdistyksen yhteiskunnalliseen 
tehtävään ja tavoitteisiin sekä 
määritellään strategiakauden 
kolme keskeistä painopistealuetta.

Osmo Härkönen
Wärtsilä Finland Oy, Power Plants
PRY:n hallituksen varapuheenjohtaja, 
vastuualueena projektikouluttamisen
kehittäminen, kansalaistaito

Projektiyhdistys uudistuu
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Projektitoiminnan kehitysarvio vuodelle 2015
Talouden kehitysarviossa kuvatut yleiset kehityssuunnat merkitsevät muutoksia projektitoiminnassa ja sen luonteessa. Projek-
timaisuus lisääntyy organisaatioiden toimintatapana kehittämistoiminnassa, tuotannossa ja liiketoiminnassa. Projektitoiminnan 
rooli yleisesti ottaen kasvaa.

Suomalaisten yritysten perinteinen tapa viedä tuotteita on muutoksen alla. Investointitavaroiden kauppa muuttuu yksittäisten 
tuotteiden kaupasta kohti suurempien kokonaisuuksien myyntiä, esimerkiksi kokonaisten tuotantolaitosten avaimet käteen –toi-
mituksiksi verrattuna aikaisempiin yksittäisten laitteiden myyntiin ja vientiin. Samoin laitekauppaan kuuluu yhä useammin palveluja, 
kuten esimerkiksi asennus- ja käyttöönottopalvelut jne. Tämä tarkoittaa sitä, että projektivienti lisääntyy.

Verkostoituvan toimintatavan myötä projektit monimutkaistuvat. Tämä näkyy mm. siten että projektien sidosryhmiä on paljon, 
projektiryhmät ovat monikulttuurisia ja projekteja tehdään osittain etätyönä. Virtuaalisen työn määrä kasvaa verrattuna nykyisiin 
projektityöskentelyn menetelmiin. Samoin ohjausryhmätoiminnan ja omistajuuden merkitys kasvaa.

Investoinneille asetettujen nopeutuvien takaisinmaksuaikavaatimusten myötä myös projektien nopeusvaatimus kasvaa. Pro-
jektien nopeampi toteuttaminen ja nopea reagointi projektien toteutuksessa edellyttävät, että projektin toteutuksen rutiinit on 
vakioitu. Tiukentuvat taloudelliset vaatimukset projekteissa aiheuttavat nopeusvaatimuksen lisäksi sen, että kustannusten hallinta 
tulee entistä tärkeämmäksi.

Nopeamman ja vakioidumman toimintatavan myötä projektitoiminta muuttuu standardipohjaiseksi, ja standardit tulevat ole-
maan usein kansainvälisiä. Projektien kansainvälisyyden ja resurssien niukkuuden johdosta projektien resurssit tulevat enenevässä 
määrin Suomen ulkopuolelta.

Projektien johtamisessa leadership -osaamisen vaatimus korostuu etenkin kun projektiryhmät ovat enenevässä määrin moni-
kulttuurisia, ja työskentely tapahtuu yhä useammin virtuaalisilla työvälineillä.

Projektitoiminnan lisääntymisen myötä projekteja salkutetaan enemmän ohjelmiksi, jotta pystytään tehostamaan niiden ohja-
usta ja keskinäistä tehokkuutta. Samoin projektien tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten kasvamisen myötä projektin jälkeisten 
vaikutusten hyödyntämiseen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota.

Projektiyhdistyksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on määri-
telty projektikoulutuksen edistäminen kaikilla toimialoilla ja kou-
lutusasteilla. Yhdistys ei itse ryhdy kouluttamaan, vaan toimii 
projektikoulutuksen tärkeyden puolestapuhujana sekä tiedon ja 
koulutusammattilaisten välittäjänä.

Koulutustoimikunta määritteli talouden ja projekti-toiminnan 
kehitysarvioiden pohjalta seuraavat kohderyhmät ja koulutuksen 
painopistealueet:

• Ylin johto
• Projektiliiketoiminnan johtaminen
• Elinkaarijohtaminen
• Portfolio- ja ohjelmajohtaminen
• Linjajohtajat, osasto- ja jaostopäälliköt
• Projektien organisointi, resurssointi ja ohjaaminen
• Portfolio- ja ohjelmajohtaminen
• Projektiammattilaiset
• Master of Project Management
• Bachelor of Project Management
• IPMA A, B, C, ja D
• CAPM, PMP, PgM / PMI
• Contract Management /CMI
• PM @ Yhtiö
• Yhteistyökumppanit
• Yliopistot ja korkeakoulut (Aalto yliopisto)
• Ammattikorkeakoulut
• Yleinen koululaitos / kansalaistaidot
• Koulutuskonsultit / Teknologiakeskukset
• Yritykset 

Projektiyhdistyksen missioksi on määritelty:

”Projektiyhdistys parantaa suomalaista yhteiskuntaa kehittämällä:
• Yritysten projektien tuloksellisuutta
• Julkisen sektorin projektitoiminnan tuloksellisuutta
• Ihmisten projektiosaamista”

Missiossa otetaan kantaa yhdistyksen yhteiskunnalliseen tehtä-
vään ja tavoitteisiin sekä määritellään strategiakauden kolme kes-
keistä painopistealuetta: yksityisen sektorin projektiliiketoiminnan 
kehittäminen, julkisen sektorin projektitoiminnan tuloksellisuuden 
kehittäminen sekä yhdistyksen jäsenistön projekti-osaamisen ke-
hittäminen.

Projektitoiminnan koulutus kehittyy Suomessa yleisesti positiivi-
seen suuntaan, mutta Projektiyhdistyksellä voisi olla merkittävämpi 
rooli sekä enemmän vaikutusvaltaa ja resursseja projektitoiminnan 
koulutuksen kehittämisessä. Projektiyhdistys tarjoaa koulutus/ke-
hittämis-paketteja alan koulutuksen edistämiseksi. 

Koska Projektiyhdistys ei toimi itse kouluttajana, on välttämä-
töntä tutkia mahdollisuudet miten asian ympärille voidaan luoda 
korkeatasoinen osaajien joukko, joka vie Suomen maailman kartalle 
projektijohtamisen huippuosaajana. Tämä edellyttää projektijohta-
misen tutkimuksen ja koulutuksen ottamista yhdeksi korkeakoulu-
jen ja yliopistojen fokusalueeksi. Projektijohtamisen kouluttaminen 
on myös otettava mukaan kaikkiin opetusohjelmiin peruskoulusta 
yliopistoihin saakka. Vain etenemällä opetuksen osalta laajalla rin-
tamalla voidaan taata, että osaamisesta tulee kansalaistaito, joka 
oli Projektiyhdistyksen aiemman strategian yksi perustavoitteista. 

Tehdään projekti-osaamisesta Suomelle samanlainen huip-
putuote mitä matkapuhelimet ja metsäteollisuus olivat aikanaan. 
Tämä onnistuu vain yllämainittujen osapuolten laaja-alaisella yh-
teistyöllä. Tässä yhteistyössä Projektiyhdistys haluaa olla mukana 
kantavana voimana alan opetuksen sisältöjä ja tutkintoja määrit-
telemässä.



Kuva: Jyry Louhisto38
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Oulun yliopiston tuotantotalouden osastolla on viime 
vuosina voimakkaasti panostettu projektinjohtamisen 

koulutukseen. Projektinjohtamisen opetus on kattavaa ja 
monipuolista. Kaikki Oulun yliopiston teknillisen tiedekun-
nan opiskelijat suorittavat projektitoiminnan peruskurssin ja 
he saavat perustiedot miten toimia osana projektiryhmää. 
Opiskelijoita kurssilla on vuosittain yli 200. Tuotantotalou-
den osastolla opiskelijoille annetaan hyvät perusvalmiudet 
toimia erilaisissa projektinjohtamisen sekä projektimaisesti 
toimivan yrityksen eri tehtävissä. Projektinjohtaminen on 
osoittautunut myös opiskelijoiden joukossa erittäin suori-
tuksi ja vuosittain noin 20 opiskelijaa on valinnut sen sy-
ventymiskohteeksi.

Syventymiskohteen valinneet opiskelijat saavat lisäksi 
hyvät perusteet teknologiajohtamisen ja tuotannollisen 
toiminnan johtamisesta. Kun tähän yhdistetään vahva tek-
nillinen sivuaine, opiskelijat ovat valmiita toimimaan hyvin 
erilaisissa projekteissa ja projektitoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä. 

Hyvä esimerkki panostuksen määrästä ja laadusta on 
Oulun yliopiston joukkueen saavuttama projektinjohta-
misen SM kilpailujen voitto viime vuonna. Oulun yliopiston 
voittaneeseen joukkueeseen kuuluivat tekniikan ylioppilaat 
Matti Harjapää, Satu Huikuri, Atte Niemelä ja Tero Ron-
kainen. 

Opetustarjontaa projektiliiketoiminnan eri 
osa-alueille
Opetus on jakautunut siten, että opintojen alkuvaiheessa 
painotutaan enemmän yksittäisen projektin johtamiseen 
liittyviin tekniikoihin ja osaamisalueisiin. Myöhemmässä 
vaiheessa mukaan tulee projektin johtaminen osana yri-
tyksen liiketoimintaa ja projektimaisesti toimivan yrityksen 
johtaminen sekä projektimaista toimintaa harjoittavien 
yritysverkostojen johtaminen. Kuvassa yksi oleva projek-
tiliiketoiminnan malli havainnollistaa hyvin minkälaisten 
haasteiden ratkaisemiseen liittyvää osaamista opiskelijoille 
syntyy (Artto & Kujala, 2008; Artto et al. 2010).

Erityisesti opintojen loppuvaiheessa 
painotutaan itsenäiseen tiedon 
hyödyntämiseen ja myös uuden 
tiedon tuottamiseen.

Oulusta valmistuu 
projektialan ammattilaisia

"Projektijohtamisen Suomen mestaruus 
osoittaa, että opit ovat menneet perille 
ja osaamisen taso on meidän yliopisto-
yksikkömme opiskelijoiden keskuudessa 
kohdallaan, Suomen kärkitasoa"
sanoo voittaneen Oulun yliopiston 
joukkueen johtaja Tero Ronkainen
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Projektinjohtamisen opetuksessa tärke-
ää ei ole pelkästään antaa tietoa opiskeli-
joille projektiliiketoiminnan eri osa-alueista. 
Erityisesti opintojen loppuvaiheessa paino-
piste on opittujen taitojen soveltamisessa 
käytännön ongelmien ratkaisuun ja myös 
uuden tiedon tuottamisessa. Opiskelijoilla 
tulee olla valmiudet itsenäisesti hahmot-
taa erilaisia yrityksissä esiintyviä haasteita, 
hakea niiden ratkaisemiseksi tarvittavaa 
tietoa erilaisista lähteistä, tehdä ratkaisu-
vaihtoehdot ja pystyä esittelemään ne va-
kuuttavasti päätöksentekijöille. Useimmilla 
kursseilla on yrityksien kanssa yhteistyössä 
tehtäviä harjoitustöitä, joissa näitä taitoja 
päästään harjoittelemaan hyvässä ohja-
uksessa. Taulukossa 1 on kuvattu projek-
tinjohtamisen opetuksen kurssit ja niiden 
keskeinen sisältö.

Tutkimusprojektit tarjoavat mahdol-
lisuuksia erityisesti diplomityövaiheessa 
kehittää erityisesti tieteelliseen tutkimus-
prosessiin liittyvää osaamista. Tutkimus-
projekteihin osallistumista ei kuitenkaan 
pidä nähdä pelkästään suuntautumisena 
akateemiseen työhön, vaan samaa osaa-
mista voidaan hyvin soveltaa myös käytän-
nön yritysten johtamisessa. Useissa tutki-
musprojekteissa opiskelijoihin tutustuneet 
yritykset ovatkin palkanneet heidät heti 
valmistumisen jälkeen. Yliopiston kannalta 
tämä pitää nähdä tavoitteena, vaikka toi-
saalta yliopisto mielellään pitäisi lahjakkai-
ta opiskelijoita mukana tohtorin tutkintoon 
tähtäävässä tutkimustyössä. 

Monipuolista yhteistyötä 
yritysten kanssa
Merkittävässä roolissa opetuksen hyvän 
laadun aikaansaamisessa ovat alan yri-
tykset, jotka ovat suhtautuneet sekä tut-
kimukseen että opetukseen erittäin posi-
tiivisesti. Tätä osaltaan auttaa yrityksissä 
toimivien henkilöiden korkea koulutustaso. 
He ymmärtävät tutkimuksen ja korkeakou-
luopetuksen merkityksen ja ovat valmiita 
tukemaan sitä. 

Yhteistyötä tehdäänkin hyvin monella eri 
tasolla. Yritysluennoitsijoiden kautta kurs-
seille saadaan kokemusta ja näkemystä 
siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä käytännön 
johtamisen näkökulmasta. Opintojen ai-
kana tehdään useita laajoja harjoitustöitä 
yhdessä yritysten kanssa, viimeisenä niis-
tä lopputyönä tehtävä diplomityö. Näissä 
töissä opiskelijat oppivat soveltamaan tie-
toa käytännön tilanteisiin, ja toisaalta ne 
tarjoavat yrityksille hyvän mahdollisuuden 
saada uutta näkemystä toimintansa kehit-
tämiseen. 

Vaikka yhteistyö yritysten kanssa toimii 
erittäin hyvin, ja useimmat harjoitustyö-
aiheet löytyvät opiskelijoiden omien, esi-
merkiksi kesätöissä hankittujen kontaktien 
myötä, tällä alueella on vielä paljon kehit-
tämisen varaa. Myös yrityksien suunnal-
ta tässä olisi mahdollisuus aktiivisuuteen. 
Opiskelijat ovat valmiita lähtemään mielen-
kiintoisiin hankkeisiin vaikka vähän kauem-

maksikin. Kun tähän lisätään kova motivaa-
tio ja hyvä tietopohja, niin harjoitustöistä 
yleensä syntyy molemminpuolista hyötyä. 

Yhteistyössä paikallisten yritysten kans-
sa ollaan lähdössä myös systemaattisesti 
kehittämään yritys-yliopistoyhteistyön 
muotoja. Tarkoituksena olisi vähentää suh-
teesta henkilösidonnaisuutta ja satunnai-
suutta ja rakentaa kunkin yrityksen kanssa 
molempia osapuolia parhaiten hyödyttävä 
yhteistyökuvio. Lähtökohdat tällaisen yh-
teistyön rakentamiseen ovat hyvät, koska 
sen kehittämisestä on helposti nähtävissä 
molemminpuolista hyötyä. 

Yksi kanava yritysyhteistyön kehittämi-
seen on PRY:n Young Crew toiminta, jossa 
nuoret valmistuneet projektialan ammatti-
laiset ja pitkällä opinnoissa olevat opiskeli-
jat pyrkivät yhdessä kehittämään ammatti-
taitoaan. 

Suomalainen 
projektiliiketoiminnan tutkimus 
ja opetus hyvällä tasolla
Projektiliiketoiminnan opetus ja tutkimus 
on Suomessa hyvällä tasolla. Koulutuksen 
kehittämisessä on hyödynnetty viimeisintä 
tutkimustietoa alueesta sekä tiivistä yh-
teistyötä alan yritysten kanssa. Opetusta 
myös kehitetään systemaattisesti ja py-
ritään myös opetusmenetelmien suhteen 
olemaan maailman kärkitasoa. Esimerkiksi 
projektiliiketoiminnan kurssin toteutusta-
poja esitellään ensi kesänä järjestettävässä 
PMI tutkimukseen ja opetukseen painottu-
vassa konferenssissa Washingtonissa. 

Tärkeässä roolissa tässä on hyvä tutki-
mus- ja opetusyhteistyö yliopistojen välillä. 
Yhdessä on pystytty käynnistämään merkit-
täviä tutkimusprojekteja, joiden kautta alalle 
on saatu uutta osaamista ja hyviä opettajia. 
Esimerkkinä tällaisesta hankkeesta on FI-
MECC Innovation and Networks ohjelmassa 
oleva Aalto yliopiston, Åbo Akademin ja Ou-
lun yliopiston välinen hanke, jossa tutkitaan 

Yksittäisen projektin 
johtaminen tehokkaasti 
ympäristössään ottaen 
huomioon että projektilla on 
myös itsellä liiketoiminnallisia 
tavoitteita. 

Projektiorganisaation, johon 
kuuluu useita itsenäisiä projektiin 
osallistuvia yrityksiä, johtaminen ja 
sellaisten organisatoristen 
järjestelyjen luominen, jotka 
mahdollistavat yhteisten tavoitte-
iden asettamisen ja tehokkaan 
toiminnan koordinoinnin.

Yrityksen ja sen projektien 
johtaminen kokonaisuutena 
siten, että varmistetaan 
yrityksen tavoitteiden saavut-
taminen ja yrityksen resurssien 
tehokas allokointi projekteille. 

Projekteja toteuttavan 
yritysverkoston ja siihen 
liittyvien julkisten toimijoiden 
toiminnan ohjaaminen siten, 
että säilytetään verkoston 
tehokkuus ja innovatiivisuus. 

Yksi yritys Useita yrityksiä

Yksi
projekti

Useita
projekteja

Luennot ja harjoitustehtävät, joissa 
mm. tuloksenarvon menetelmä ja 
tehtäväverkkojen laskenta
Ryhmissä toteutettava pienoisriippu-
sillan suunnittelu- ja rakentamis-
projekti 
Toteutetaan integroituna osana 
projektinhallinta kurssia

Luennot, oppimispäiväkirja ja 
kohdeyritykseen toteutettava 
harjoitustyö
Kirjallisuuteen perustuva harjoitustyö 
ja seminaari-istunnot

Analysoidaan ja ratkaistaan jokin 
käytännön ongelma kohdeyrityksessä, 
kirjallinen harjoitustyö

Tutustuminen kirjallisuuteen, 
keskustelu kirjallisuuden pohjalta 
syntyvistä käytännön oivalluksista ja 
kirjallinen harjoitustyö 

Perehdyttää opiskelija projektin-
johtamisen perusmenetelmiin

Projektin ohjaus- ja johtamisme-
netelmien soveltaminen käytännön 
johtamisessa
Perehtyminen projektiviestinnän 
eritystaitoihin

Perusvalmiudet projektimaista 
toimintaa harjoittavan yrityksen 
johtamiseen
Johtajuuden teoreettiset perusteet 
ja valmiudet oman johtajuuden 
kehittämiseen
Projektiliiketoiminnan johtamisme-
netelmien soveltaminen projektiyri-
tyksen toiminnassa ja sen 
kehittämisessä
Tutustuminen projektiliiketoiminnan 
keskeisiin tutkimusalueisiin ja 
tutkimustiedon soveltava käyttö

Projektitoiminnan 
peruskurssi

Projektinhallinta

Projektiviestintä

Projektiliiketoiminta

Projektijohtajuus

Projektijohtamisen 
erikoistyö

Projektijohtamisen 
kirjallisuusseminaari

Kurssi Oppimistavoite Toteutus
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projektiyritysten liiketoimintamalleja. Projektissa on 
syntynyt merkittävää uutta tutkimustietoa, jota on 
voitu soveltaa yrityksien toiminnan analysointiin ja ke-
hittämiseen. Lisäksi siinä syntynyt osaaminen on suo-
raan siirretty osaksi opetusta, ja projekti on tarjonnut 
myös opiskelijoille mahdollisuuden erilaisiin harjoitus- 
ja opinnäytetöihin. 

Tavoitteena on myös jatkossa voimakkaasti ke-
hittää opetusta yhteistyössä yliopistojen ja yritysten 
välillä. Myös Projektiyhdistys on osaltaan edistämäs-
sä tätä toimintaa tukemalla uuden projektiyrityksen 
johtamisen kurssin perustamista, jossa tarkoituksena 
on aivan uudella tavalla organisoida kurssi palvele-
maan yliopiston kolmea ydintehtävää: tutkimusta, 
opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Kurssilla 
ryhmässä toimivat eri yliopistoista tulevat opiskeli-
jat analysoivat ja ratkovat oman kohdeyrityksensä 
haasteita. Uutta lähestymistavassa on se, että jokai-
sessa ryhmässä kurssin suorittaa myös yksi kohde-
yrityksen henkilö, jota kautta on mahdollista päästä 
syvemmälle käsiksi yrityksen todellisiin haasteisiin. 
Lisäksi ryhmään kuuluu yksi kokeneempi tutkija, jon-
ka tavoitteena on varmistaa, että työssä hyödynne-
tään viimeisintä tutkimustietoa. Mikäli työn aikana 
löytyy uusia tieteellisesti mielenkiintoisia havaintoja, 
hän pystyy myös viemään ne keskusteltavaksi alan 
konferensseihin ja julkaisuihin. Kurssin lopputyöt on 
tarkoitus esitellä ensi vuoden Projektipäivien yhtey-
dessä. 

Tämä uusi suunnitteilla oleva kurssi on hyvä esi-
merkki yhteistyötä, jollaista tarvitsemme pitämään 
suomalainen projektiliiketoiminnan osaaminen ja 
koulutus maailman huipputasolla.
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Projektiliiketoiminnan kurssin toteutustapoja 
esitellään ensi kesänä järjestettävässä PMI 
tutkimukseen ja opetukseen painottuvassa 
konferenssissa Washingtonissa. 

Jaakko Kujala
Professori
Projekti- ja laatujohtaminen
Oulun Yliopisto
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IPMA sertifi ointitoiminta 
myötätuulessa
International Project Management Association (IPMA) on maailman johtaviin projek-
tinhallinta-alan toimijoihin kuuluva kansainvälinen kattojärjestö, joka toimii eri maissa 
kansallisten jäsenyhdistystensä kautta. Projektiyhdistys on IPMA:n suomalainen jäsenyh-
distys. Projektiyhdistyksen sertifi ointitoiminta PRYSERT operoi IPMA:n nelitasoista sertifi -
ointitoimintaa Suomessa. IPMA sertifi ointitoiminta on viime vuosina nauttinut tasaisessa 
myötätuulesta talouden laskusuhdanteesta huolimatta.

Nelitasoinen 
sertifi ointijärjestelmä
IPMA julkaisi vuonna 1998 kansainvälisesti 
projektinhallinnan ammattilaisten sertifi -
ointiin tarkoitetun nelitasoisen sertifi oin-
tijärjestelmän. Tähän sertifi ointijärjestel-
mään perustuvasta sertifi ointitoiminnasta 
on muodostunut yksi IPMA:n tärkeimmistä 
toimintamuodoista. Sertifi ointijärjestelmä 
tarjoaa projektinhallinta-alan toimijoille 
useita merkittäviä etuja: 

Kuva 1. IPMA:n nelitasoisen sertifi ointijärjestelmän rakenne

Jouko Vaskimo
Kirjoittaja on PRY:n sertifi ointitoiminnan 
(PRYSERT) johtoryhmän puheenjohtaja

• Projektinhallinnan ammattilaiset: 
Kansainvälisesti tunnustettu henkilö-
kohtainen pätevyystodistus

• Projektinhallintapalvelujen tarjoajat: 
Näyttö henkilöstön osaamisesta, ko-
kemuksesta ja asenteesta 

• Projektinhallinpalvelujen asiakkaat: 
Varmistus tarjolla olevasta projektin-
hallintapätevyydestä

IPMA:n nelitasoisen sertifi ointijärjestel-
män rakenne on esitetty kuvassa 1.

IPMA vastaa kansainvälisesti sertifi ointi-
järjestelmän kehittämisestä. Kunkin jäsen-
yhdistyksen yhteydessä toimii itsenäinen 
sertifi ointielin, joka vastaa paikallisesta ser-
tifi ointitoiminnasta ja toiminnan kehittämi-
sestä IPMA:n asettamien kansainvälisten 
suuntaviivojen puitteissa siten, että toimin-
ta vastaa kansallisia vaatimuksia ja tarpeita. 
Kansallisten kielten, kulttuurien ja toiminta-
tapojen huomioiminen on IPMA:n sertifi oin-
tijärjestelmän oleellinen osa ja merkittävä 

Certified 
Projects 
Director 

(IPMA Level A)

5 years

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Inter-
view

Written exam

Written exam
Options: 

work-shop, 
short project 

report

Application, 
Curriculum vitae, 
self assessment

Knowledge
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Application, 
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vitae, project 
list, references, 
self assessment

Project 
report
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director 
report
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Option: 
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Senior Project 

Manager 
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Project 
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Project 

Management 
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Projektiala muutoksessa
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etu muihin kansainvälisiin projektinhallin-
nan ammattilaisten sertifi ointijärjestelmiin 
verrattuna. IPMA:n sertifi ointijärjestelmä 
ottaa huomioon projektinhallinnan ammat-
tilaisten pätevyyttä arvioitaessa projek-
tinhallinnan yleisen tietotaidon ja projek-
titoimintakokemuksen lisäksi myös hakijan 
käyttäytymisen ja asenteen. Tasokohtaiset 
vaatimukset on johdettu käytännön työssä 
esiintyvistä projektinhallinnan tehtävistä, 
vastuista ja rooleista. Projektinhallinnan 
ammattilaisten sertifi kaatit toimivat näyt-
tönä henkilön ammattimaisesta toiminta-
tavasta ja asenteesta. A-, B-, ja C-tason 
sertifi kaattien näyttö on erityisen selvä, 
sillä sertifi ointimenettely sisältää hakija-
kohtaisen haastattelun, missä arvioijat pyr-
kivät selvittämään hakijan käyttäytymisen 
ja asenteen sopivuutta projektinhallinnan 
tarpeisiin.

IPMA:n nelitasoisen sertifi ointijärjestel-
män sisältö on määritelty IPMA Compe-
tence Baseline (ICB) -teoksessa, joka si-
sältää projektinhallinnan eri osa-alueiden 
osaamisen ja kokemuksen kuvaukset sekä 
sertifi ointitoiminnan pääkohdat. Kansalli-
nen sertifi ointielin voi halutessaan käyttää 
ICB:a sellaisenaan oman sertifi ointitoimin-
tansa perustana. Kansallinen sertifi ointielin 
voi ICB:n perusteella laatia kansallisen Na-
tional Competence Baseline:n (NCB), joka 
voi paikallisen kielen lisäksi poiketa ICB:sta 
paikallisten projektinhallinnan olosuhteiden 
ja toimintatapojen osalta. Nykyinen suo-
malainen NCB, Projektin Johdon Pätevyys 
3.0, sisältää suomalaiseen projektikulttuu-
riin sovitetun suomenkielisen tekstin lisäksi 
myös alkuperäiset pätevyyselementtikoh-
taiset englanninkieliset tekstit. IPMA:n pro-
jektinhallinnan ammattilaisten sertifi kaat-
teihin sisältyvä itsearviointi suoritetaan 
ICB:n ja Suomessa käytännössä Projektin 
Johdon Pätevyys –teoksen avulla. Projek-
tin Johdon Pätevyys –teoksen voi ladata 
ilmaiseksi PRY:n verkkosivuilta osoitteesta 
www.pry.fi  . 

Sertifi ointitoiminta 
myötätuulessa
Projektiyhdistyksen operoima IPMA:n neli-
tasoisen sertifi ointijärjestelmän mukainen 
projektinhallinnan ammattilaisten sertifi -
ointitoiminta on viime vuosina nauttinut 
tasaisessa myötätuulesta talouden lasku-
suhdanteesta huolimatta – tai ehkä juuri 
sen takia. Vuosittaiset ja kumulatiiviset ser-
tifi kaattimäärät (ilman sertifi kaattien uu-
sintoja) Suomessa on esitetty kuvassa 2.

Tilanne on vastaava myös kansainvä-
lisesti: Vuosittaiset ja kumulatiiviset IPMA 
sertifi kaattimäärät on esitetty tasokohtai-
sesti (sertifi kaattien uusinnat mukaan luki-
en) kuvissa 3 - 6.

Projektiyhdistyksen sertifi ointitoimintaa 
on viime vuosina kehitetty määrätietoises-
ti. Keväällä 2008 otettiin käyttöön IPMA:n 
toimittamaan ICB 3.0 –julkaisuun perustu-
va Projektin Johdon Pätevyys 3.0 ja uudis-
tettiin sertifi ointitoiminnassa käytettävät 
lomakkeet. Vuoden 2009 alussa otettiin 
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Kuva 2. Vuosittaiset ja kumulatiiviset IPMA sertifi kaattimäärät Suomessa

Olen Kirsti Leppämaa, PRY:n sertifioinnin koordinaattori ja vastaan IPMA Level D -ser-
tifionneista Suomessa. Olen yhteyshenkilönä kaikissa D-sertifiointiin liittyvissä asioissa 
ja huolehdin prosessin käytännön järjestelyistä. Toimin myös D-tason assessorina eli 
kokelaiden arvioitsijana. Minulla itselläni on IPMA Level C -sertifikaatti.

D-sertifikaatti sopii erinomaisesti henkilölle, jolla on jo laajalti tietämystä projektin johtami-
sesta. D-sertifikaatissa ei ole kokemusvaatimuksia, ja sillä voikin osoittaa asiantuntijuutta 
vaikka ei vielä käytännön näyttöjä olisikaan. D-sertifikaatti on myös hyvä tapa mitata 
omaa osaamistaan.

Sertifioituminen käynnistyy toimittamalla hakemus, ansioluettelo ja projektin johtamisen 
pätevyysalueiden itsearviointi minulle. Sen jälkeen vuorossa on testitilaisuus, jonka 
kesto on kolme tuntia. Testi tehdään selaimella ja siinä on noin 120 kysymystä. Osa 
kysymyksistä on monivalintakysymyksiä ja osa essee-tyyppisiä, joissa kokelas voi vastata 
kysymyksiin omin sanoin. Testin vastaukset arvioidaan ja tulos ilmoitetaan hakijalle. 

Testin kysymykset ovat varsin vaativia ja 
ne kattavat kaikki projektin johtamisen eri 
pätevyysalueet. Testiin kannattaa valmis-
tautua hyvin lukemalla projektikirjallisuutta 
ja erityisesti Projektin johdon pätevyys 3.0 
-teosta, josta selviää hyvin IPMAn käyttämä 
sanasto ja vaadittujen pätevyysalueiden 
sisältö. 

Kirsti Leppämaa
Kirjoittaja on PRY:n sertifi oinnin 
koordinaattori (IPMA Level D)
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IPMA Level D –sertifi ointitasolla käyttöön 
modernilla selainteknologialla toteutettu 
automaattinen koejärjestely. Kesällä 2009 
sertifi ointitoiminnan nimeksi rekisteröitiin 
PRYSERT. Tammikuussa 2010 IPMA Level D 
–sertifi ointitasolla otettiin käyttöön opis-
kelijahinnoittelu, minkä avulla opiskelijat 
(sekä eläkeläiset, varusmiehet ja työttö-
mät) voivat sertifi oitua merkittävästi alen-
netulla hinnalla. Keväällä 2010 toteutettiin 
sertifi ointitoiminnan ilmeen uudistaminen 
osana Projektiyhdistyksen laajaa kampan-
jaa. Tällä hetkellä kehitystyön kohteena on 
IPMA Level D –sertifi ointitason kysymys-
tietokannan kartuttaminen ja kysymysten 
laadun parantaminen. Näillä toimenpiteillä 
on pyritty ja tulevilla toimenpiteillä pyri-
tään edelleen tarjoamaan projektinhallin-
nan sertifi kaateista kiinnostuneille hakijoille 
mahdollisimman korkeatasoinen ja kattava 
valikoima projektinhallinnan sertifi kaatteja.

Sertifi ointimäärien kasvusta johtuen 
projektinhallinnan sertifi kaatit ovat nyky-
ään yhä näkyvämmin esillä rekrytointitoi-
minnassa, sekä projektinjohtopalveluiden 
tarjouspyynnöissä että tarjouksissa: IPMA:n 
nelitasoinen projektinhallinnan ammatti-
laisten sertifi ointijärjestelmä tarjoaa pro-
jektiliiketoimintaa harjoittavalle palveluyri-
tykselle myyntiä tukevan puolueettoman 
näytön henkilöstön projektinjohtamisen 
osaamisesta, kokemuksesta, asiantunte-
muksesta ja asenteesta. Johtavissa projek-
tinjohtopalveluita tarjoavissa organisaati-
oissa pyritään jatkuvaan ja laajamittaiseen 
henkilöstön kehittämiseen, ja projektinhal-
linnan ammattilaisten sertifi kaatit ovat tyy-
pillisesti osa tätä pyrkimystä. 

Sertifi oitujen projektinhallinnan ammat-
tilaisten lukumäärän kasvaessa Projekti-
yhdistys on tarjoamassa yhä aktiivisemmin 
sertifi oiduille henkilöille tarkoitettuja palve-
luita: Projektipäivät 2010 –tapahtumaan 
suunnitellaan erityisesti sertifi oiduille hen-
kilöille tarkoitettua ohjelmaa. Yksi sertifi -
oiduille projektinhallinnan ammattilaisille 
tarkoitettu uutuus on vuosittainen tunnus-
tuspalkinto sertifi ointiprosessin aikana 
erityisen hyvää asennetta ja kyvykkyyttä 
osoittaneille henkilöille. 

Sertifi ointimäärien kasvusta ja -poten-
tiaalista johtuen IPMA Level D –sertifi oin-
titasolle nimitettiin kesällä 2009 vastaava 
koordinaattori, Kirsti Leppämaa. Esa Koske-
lainen jatkaa IPMA Level A, B, ja C –sertifi -
ointitasojen koordinaattorina. 

Kuva 5. Kansainväliset IPMA Level C –sertifi kaattimäärät (2010 luvut perustuvat arvioihin)

Kuva 6. Kansainväliset IPMA Level D –sertifi kaattimäärät (2010 luvut perustuvat arvioihin)

Kuva 3. Kansainväliset IPMA Level A –sertifi kaattimäärät (2010 luvut perustuvat arvioihin)

Kuva 4. Kansainväliset IPMA Level B –sertifi kaattimäärät (2010 luvut perustuvat arvioihin)

Lisätietoa PRY:n sertifiointitoiminnasta 
saa PRY:n verkkosivuilta osoitteesta 
www.pry.fi , sekä sertifioinnin koordi-
naattoreilta:

Kirsti Leppämaa (IPMA Level D -taso)
Kirsti.Leppamaa@pry.fi / 050-5668140) 
ja Esa Koskelainen (IPMA Level C, B, 
ja A -tasot) Esa.Koskelainen@pry.fi / 
050-3809760).
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Ilmoittaudu 
projektipäiville 
(ennakkoilm. 18.6.)

- Valmistele iltapäivän palaveri- käy kaupassa

www.projektipaivat.fi



46

Suomen kolmas A-sertifi oitu 
projektiosaaja: SEIJA VANNE

Äskettäin suomalainen projektimaailma sai kolmannen A-sertifi oidun projektiosaajan, kun Seija 
Vanne selvitti IPMA-sertifi ointijärjestelmän tiukan korkeimman tason tutkinnon. 

Kuka Seija Vanne?
Seija Vanne toimii Tieto Finland Oyj:n palveluksessa, hankepäällikkönä sen Technology Consulting-yksikössä. Nykyinen työtehtävä tosin 
on vienyt hänet konsultiksi Eläketurvakeskukseen parin vuoden mittaiseen laajaan projektiin. Siinä kysymys on sosiaaliturvaan liittyvän 
tietojenvaihdon sähköistämisestä EU-maiden kesken. Eläketurvakeskus vastaa Suomen työeläkejärjestelmän osuudesta siinä.

Seija Vanne on syntyisin Enonkoskelta, ja asuu Helsingissä miehensä kanssa. Hän valmistui fi losofi an maisteriksi Helsingin yliopistosta 
vuonna 1980 pääaineenaan matematiikka ja täydensi opintojaan muutama vuosi sitten suorittamalla toisen pääainetutkinnon tietojen-
käsittelytieteestä tutkimalla isojen tietojärjestelmien muuntumista ja elinkaarta.

Loppututkinnon jälkeen työt olivat aluksi ohjelmointia ja suunnittelua, ja melko pian myös projektinhallinnointitehtäviä. Tieto Oyj:n pal-
velukseen hän siirtyi yritysjärjestelyjen kautta. – Tosin aivan ensimmäinen työpaikka vieraan palveluksessa oli Hammerfestin kalatehtaalla, 
ei kuitenkaan IT-projektien kimpussa.

Viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana Seija Vanne on johtanut laajoja tietojärjestelmien rakentamis- ja kehitysprojekteja työ-
eläke- ja muulla vakuutusalalla. Projektit ovat liittyneet mm. eläkevakuutusmaksujen laskentaan ja maksuliikenteeseen sekä eläke-etuuk-
sien laskentaan ja maksatukseen. Parin viimeisen vuoden työtehtäviin on sisältynyt myös joitain kaupan alan IT-projekteja.

Harrastuksikseen Seija Vanne mainitsee liikunnan, matkailun ja valokuvauksen.

Teksti haastattelun pohjalta: Juhani Keppo 
Kuva: Jyry Louhisto
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Miksi sertifi ointi?
Ajatus sertifi oinnista ei ole kovin kauan suun-
nitelmissa ollut. Työ on tekijäänsä opettanut, 
projektit ovat seuranneet toisiaan ja vaati-
vuus vähitellen kasvanut. Ajan mittaan on 
ollut aika paljon itseopiskelua ja myös työn-
antajan järjestämää lisäkoulutusta.

Työssä saattoi kuitenkin huomata erään 
mielenkiintoisen kehityskulun: tarjouspyyn-
töihin alkoi ilmestyä mainintoja sertifi kaa-
teista ja silloin nähtiin, että tarjouksissa ser-
tifi oitujen tekijöiden mainitseminen sai yhä 
enemmän painoarvoa. Heräsi ajatus myös 
henkilökohtaisesta sertifi oinnista.

- Otin selvää mitä sertifi ointi käytän-
nössä merkitsisi. Projektiyhdistyksen sivut 
tarjosivat hyvän pohjan tälle tiedolle, ja 
niin ajatus vahvistui. Sattui vielä sopivasti 
olemaan juuri valmistunut projekti, jonka 
dokumentointi oli tehty ehkä tavanomaista 
vielä huolellisemmin. Ainekset sertifi oin-
tiprosessille olivat siis olemassa, selvittää 
Seija Vanne päätöstään.

Minkälainen oli sertifi ointiprosessi?
- Esimerkkiprojektini liittyi työeläkealan la-
kiuudistukseen sekä samaan ajankohtaan 
ajoitettuun kansalliseen tietojärjestelmä-
uudistukseen. Ohjelma oli mittasuhteiltaan 
laaja: sen kesto oli noin kolme vuotta, si-
sältönä kuuden asiakkaan parikymmentä 
projektia. Työvuosina mitattuna ohjelman 
koko oli noin 160 vuotta, kertoo Seija Van-
ne edelleen.

- Huolellinen dokumentointi antoi hyvän 
lähtökohdan itse sertifi ointityölle. Ohjeet 
olivat varsin selkeät. Kuitenkin pelkästään 
asioiden saattaminen vaadittuun muotoon 
ja kaiken vaaditun tiedon hakeminen serti-
fi ointipapereihin vei aikaa noin 200 tuntia, 
mikä enimmäkseen oli löydyttävä työajan 
ulkopuolelta. Niinpä kalenteriaikaa koko 
prosessiin kului noin vuosi.

- Jo tehdyn työn tarkastelu sertifi oin-
tiprosessin edellyttämällä tavalla useasta 
näkökulmasta oli opettavaista ja itse asias-
sa sertifi oinnin merkittävä anti tekijälleen. 
Voisi jopa suositella, että jokaisen projektin 
jälkeen käydään tämä prosessi läpi, ilman 
sertifi ointiajatusta, tarkoituksena ottaa siitä 
talteen kaikki arvokas oppi vastaisen varalle.

- Kokemuksena sertifi ointi oli mielenkiin-
toinen ja antoisa. Jo hakemusvaiheessa oli 

inventoitava omaa kokemustaustaa sekä 
tähän liittyvää osaamista. Prosessin aikana 
kävin myös tarkemmin läpi joitakin projek-
tialan keskeisiä kirjoja. Projektityön moni-
muotoisuus ja yhdessä tekemisen ilo palau-
tui monesti mieleen. Erityisen merkittävänä 
antina koin ulkopuolisen asiantuntija-arvi-
oinnin omasta työstäni. Koko prosessi oli 
erinomainen oppimistapahtuma, jonka hui-
pentumana oli asiantuntijoiden kanssa käy-
ty pitkä keskustelu. Hyvältä tuntui myös se, 
että arvioijat olivat selvästi huolella paneu-
tuneet asiaan, lukeneet selvitykset ja tutus-
tuneet taustoihin. Koin sen arvokkaana ja 
arvostavana, kertoo Seija Vanne.

Onko sertifi oinnilla merkitystä 
työnantajalle?
Tilastot kertovat Tieto Oyj:ssä olevan 354 
C-sertifi oitua, 14 B-sertifi oitua ja nyt yksi 
A-sertifi oitu projektiosaaja. Kun määrät 
ovat näinkin suuria (Suomessa sertifi oituja 
on kaiken kaikkiaan noin 2000), voisi tehdä 
nopean johtopäätöksen, että kysymyksessä 
on paitsi henkilökohtaiset myös työnanta-
jan edut. Miten sertifi ointi näkyy ja vaikuttaa 
Tieto Oyj:ssä?

- Vaikuttaa selvältä, että sertifi ointi tulee 
olemaan merkittävä tekijä tarjouksia arvi-
oitaessa. Sen avulla yritys voi luotettavas-
ti osoittaa korkean tason osaamisen siinä 
joukossa, jonka tehtäväksi tarjouskohde 
annettaisiin. On jo nähtävissä, että eräät 
asiakastahot edellyttävät tarjouksen poh-
jaksi sertifi oituja tekijöitä. Tämä on nähty 
myös Tieto Oyj:ssä, jossa mittavaa sertifi -
oitujen joukkoa voidaan toimeksiannoissa 
käyttää.

- Tieto Oyj:ssä tapahtuu enenevässä 
määrin projektiosaajien yhteistoimintaa. 
Projektipalveluja tuottavan yksikön toi-

IPMA Certifi ed Projects Director (Level A)
IPMA määrittelee A-sertifi kaatti-kanditaatin edellytykset:
- ”shall have the ability to direct all projects of a company or 

branch or all projects of a programme”
- has at least 5 years complex project and programme mana-

gement experience, of which 3 years in responsible leadership 
functions in coordination and portfolio management of pro-
jects, altogether 8 years experience of PM

- manages the co-ordination and controlling of all projects on 
the level of a company or branch

- proposes the portfolio priorities to general management
- develops the project management personnel and coaches the 

project managers
- is responsible for project management implementation, hand-

books, guidelines, application of general methods and tools

Sertifi ointiprosessi:
- Kolmivaiheinen prosessi (hakemusvaihe, raportin laatiminen, 

haastattelu) 
- Hakemisen ajankohdan voi vapaasti valita, koska ei ole ryh-

mäjärjestelyitä
- Hakemukseen kuuluu mm. CV, yhteenveto projektikokemuk-

sista, ohjelmaehdotus sekä itsearviointi
- NDA (salassapito)sopimusmenettely, jos projektiliiketoimin-

nan luonne sitä edellyttää
- Projektiraportin (noin 5 000 sanaa sekä liitteitä) laatiminen 

johtamastaan projektiliiketoiminnasta
- Arvioijien suorittama noin 2 tunnin haastattelu (hakijan hy-

väksyminen/hylkääminen)
- Sertifi kaatin voimassaolon jakso on viisi vuotta

Tieto Oyj on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. 
Noin 16000 asiantuntijaa tekee yhtiöstä yhden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Poh-
joismaissa ja tietyillä segmenteillä globaalin markkinajohtajan. 

Tieto keskittyy suuriin ja keskisuuriin organisaatioihin päämarkkinoillaan Pohjois-
Euroopassa, Saksassa ja Venäjällä. Liikevaihto vuonna 2009 oli 1706,3 milj. euroa, 
liikevoitto 4,4 % liikevaihdosta. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:ssä 
Helsingissä ja Tukholmassa.

Yhtiö aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1968 nimellä Tietotehdas 
Oy. 1990-luvulla yhtiö kasvoi nopeasti useiden yritysostojen, fuusioiden 
ja strategisten kumppanuuksien kautta. Yhtiön nimi muutettiin Tieto-
tehtaasta TT Tiedoksi vuonna 1995 ja Tiedoksi vuonna 1998.

mesta järjestetään säännöllisiä tapaamisia 
projekti- ja hankepäällikköinä toimivien 
henkilöiden kesken. Koska henkilöt työs-
kentelevät eri puolilla Suomea ja myös ul-
komailla, tapaamiset eivät ole kasvotusten, 
vaan pääsääntöisesti etäyhteyden avul-
la. Näiden tapaamisten tarkoituksena on 
jakaa kokemuksia ja osaamista niin, että 
enemmän tiedettäisiin siitä, minkä tyyppis-
tä projektityötä kukin tekee, mitä haasteita 
kohtaa ja miten niitä ratkaisee. Tämä on 
tarkoitettu kaikille, ei pelkästään sertifi oi-
duille, kertoo Seija Vanne. - Tapaamisten 
lisäksi ko. joukolla on yhteinen portaali, 
jonka kautta tietoa voi jakaa ja keskustelu-
ja käydä. Yksi keskeinen asia on osaamisen 
kehittäminen kaikilla tasoilla.

Toivomuksia Projektiyhdistykselle?
- Kiinnostavaa olisi saada tietoa siitä, mitä 
kokemuksia muilla sertifi oiduilla on toimin-
nassaan tästä erityisestä eli sertifi oinnin 
näkökulmasta. Yhteisiä tapaamisia voisi 
järjestää, vaikkapa Projektipäivien yhte-
ydessä. Voisiko ajatella myös jonkinlaista 
täydentävää jatko-opiskelua, pohtii Seija 
Vanne.

- Kansainvälisyys on jo nyt projektityös-
kentelyn arkipäivää. Lisätietoa kuitenkin 
tarvitaan jatkuvasti. Tietoa on varmasti tar-
jolla esimerkiksi julkaisuissa ja muualla. Voi-
siko ajatella tiivistä referoivaa tietopalvelua 
kaikesta projektitoimintaan liittyvästä uu-
desta tiedosta?

- Projektiyhdistyksen toiminta jo ny-
kyisellään palvelee erinomaisen hyvin niin 
sertifi oituja kuin muitakin projektiammat-
tilaisia. Korostamalla projektityöskentelyn 
mahdollisuuksia yhdistys ajaa myös jäsen-
tensä ja sertifi oitujen projektiosaajien asi-
aa, päättää Seija Vanne.



48

Young Professional Crew

Refresh oli teemana viime vuonna 
ja ”refreshaus” jatkuu sekä koko 
PRY:ssä että nuorten puolella. Va-

kiintuneen toiminnan pohjalta lähdettiin 
uudistamaan Young Professional Crew'n 
hallituksen jäsenistöä ja jäsenten vastuu-
alueita. Kasvavan YPC-toiminnan alla on 
jokaiselle tehtävälle oma vastuuhenkilönsä 
ja samalla yksittäisten toimintojen kehitty-
minen varmistetaan.
Oulu Young Professional Crew, joka aloitti 
alueellisen toiminnan reilu vuosi sitten, on 
järjestäytynyt samalla tavalla ja siitä voi 
lukea tarkemmin tästä artikkelista, luvusta 
YPC-Oulun nuori historia.

Toimintaamme 2010 kuuluu muun mu-
assa seuraavaa:

- Yritysvierailut
- Projektipäivät
- SM-kilpailut
- Tapaamisia ja tapahtumia 

(kesäseminaari, after work ym.) 
- Sertifi ointiin kannustaminen
- Yhteistyö Projektiyhdistyksen sekä 

kansainvälisten kattojärjestöjen 
kanssa

- Lehdet ja rekrytointi
Tulevista yhteistyökuvioista hyvänä esi-

merkkinä toimii Suomen Young Crew'n jä-
senten osallistuminen Turkin Istanbulissa 
pidettäviin seuraaviin IPMA:n YC Workshop 
ja World Congress -tapahtumiin. Tarkoitus 
on tietysti matkustaa projektinhallinnan 
kattavimpaan vuosittaiseen tapahtumaan 
mahdollisimman suurella YPC-porukal-
la. Erityisesti huomioitavaa marraskuun 
Young Crew Workshop -tapahtumassa on, 
että siellä on tarkoitus myös valita voitta-
jat kahteen kilpailusarjaan, jotka julkaistiin 
Helsingin Young Crew workshopin aikana 
viime vuonna. Voittajat kilpailusarjoihin 
Yleisömäärältään suurin YC-tapahtuma ja 
Innovatiivisin YC-tapahtuma paljastetaan 
siis Istanbulissa.

Projektiyhdistys mukana YPC-
toiminnassa
Young Professional Crew'n tärkein yhteis-
työ tapahtuu tietenkin Projektiyhdistyksen 
kanssa. Ray Lindberg, hallituksen toimin-
nanjohtaja, edustaa YPC:ta Projektiyhdis-
tyksen hallituksessa vuonna 2010. Toinen 
tuore esimerkki yhteistyöstä on YPC:n 
hallituksen jäsenenen Mikko Hartikaisen 

Refresh - part 2

-Projektiyhdistys haluaa panostaa nuoriin entistä enemmän, 
tukemalla henkilö- ja raharesursseilla, koska Suomessa on huutava 
pula nuorista projektihenkilöistä. Halutaan tehdä tiivistä ja 
konkreettista yhteistyötä eri muodoissa nuorten kanssa. Tärkeintä 
on nuorten innostaminen ja sitouttaminen YPC-toimintaan, kertoo 
Projektiyhdistyksen toiminnanjohtaja Jyry Louhisto.

Näiden sanojen pohjalta aloitettiin Young Professional Crew'n 
vuoden 2010 ensimmäinen hallituksen kokous. Kokouksen agendana 
oli erityisesti kasvattaa ja kehittää eteenpäin YPC-toimintaa, 
koska sen peruskäytännöt alkoivat jo olla kunnossa ja ydinhenkilöt 
tiedossa.

Teksti ja kuvat: Laura Vainio ja Ray Lindberg

Young Professional Crew on Projek-
tiyhdistyksen alaisuudessa toimiva 
nuorten projektiammattilaisten yhteisö 
ja verkosto. YPC-verkosto on tarkoi-
tettu nuorille projektipäälliköille sekä 
nuorille johtajille, joiden työnkuvassa 
tai työympäristössä ollaan tekemisissä 
projektien kanssa. Tämä verkosto on 
yhtä lailla tarkoitettu projektitoimintaa 
ja -johtamista opiskeleville tulevai-
suuden tekijöille, sekä niille, jotka ovat 
kiinnostuneet projektitoiminnasta ja 
johtamisesta yleisesti.
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w täydessä vauhdissa!

(Affecto Oyj) liittyminen Liikkeenjohdon 
neuvottelukuntaan, joka toimii vuosit-
taisten Projektipäivien ohjausryhmänä. 
YPC-edustus tuo varmasti erilaisia ideoita 
ja näkökulmia suunnittelukokouksiin sekä 
mahdollistaa parhaan mahdollisen Young 
Crew -ständin toteutumisen.

Toisaalta YPC:lla on omat kanavansa ja 
keinonsa opiskelijoiden rekrytointiin, millä 

tietenkin kasvatetaan myös Projektiyhdis-
tyksen nuorten jäsenten määrää. Tarkoitus 
on välittää nuorille oikeanlainen mielikuva 
projektinhallinnasta ja miksei järjestötoi-
minnastakin, sillä kaikenlaisia osaavia ih-
misiä halutaan mukaan YPC-verkostoon. 
Tarkoituksena on myös kannustaa jäseniä 
sertifi ointiin Projektiyhdistyksen kautta, 
jotta nuorten osaaminen pysyy ajan tasalla 

ja tietyntasoisena. YPC:ssä sertifi oinnista 
vastaa Ossi-Matti Lahtinen (NCC). Tehok-
kaan jäsenhankinnan ja sertifi ointiin kan-
nustamisen avulla yhteistyökumppanuus 
Projektiyhdistyksen kanssa pidetään mah-
dollisimman tasavertaisena ja synergisenä.

Jokavuotisten Projektipäivien yhteydessä 
pidetään Projektijohtamisen SM-kilpailut, 
jotka ovat korkeakouluopiskelijoiden omat 
projektimestaruuskilpailut. Kilpailussa haas-
tetaan osallistujatiimien projektinhallinnan 
osaamista – niin teoriassa kuin käytännös-
sä – ja fi naaliin päässeet edustusjoukkueet 
ratkovat parhailla mahdollisilla tiedoilla ja 
taidoillaan vaativia yrityscasetehtäviä. SM-
kisoista vastaa kolmantena vuonna peräk-
käin YPC:n Essi Rautiainen, joka kertookin jo 
innolla odottavansa marraskuun 2010 kiso-
ja. Projektimestaruuskilpailut ovat aiempina 
vuosina menneet odotetusti, ja osallistuja-
koulut ovat kiitelleet järjestettyä tapahtu-
maa. Kuitenkin aina on parannettavaa ja 
mahdollisuus kasvaa, joten tämänvuotiset 
SM-kisat ovat laajimmat ja haastavim-
mat toistaiseksi. Lisäksi osallistujakoulujen 
palautteet ja mielipiteet on otettu huomi-
oon, joten kisan odotetaan vastaavan yhä 
enemmän nyky-Suomen projektinhallinnan 
opetuksen ja työelämän vaatimuksia.

Kuvassa Oulun YPC, vasemmalta Olli Hautala, Suvi Siira, Tuomo Kinnunen, 
Juho Kauhanen, Mika Varisa ja Juuso Kangas.

SM-kilpailuiden ohjelma:

- Karsintavaihe syys-lokakuussa 2010, 
jossa opiskelijat vastaavat sataan 
projektihallinnan kysymykseen 
webbipohjaisen kysymyspatteriston 
avulla. 

- Koulujen parhaimmat pääsevät 
fi naaliin edustamaan kouluaan, joka 
on 9.11.2010 Projektipäivien ensim-
mäisenä päivänä Espoon Dipolissa.

- Finaalissa ratkaistaan kaksi case-
tehtävää, joista toinen, ns. yritysca-
setehtävä, esitellään tuomaristolle. 



YPC:n Jäsenreksiterin uudistus - Kaikki uudelleen liittymään
Voit liittyä jäseneksi mihin tahansa jäsenkategoriaan oman tilanteesi mukaan, joko opiskelija- tai 
henkilöjäseneksi tai yhteisöjäsenen kiintiöön. Liittyminen YPC:n jäseneksi edellyttää ensin siis 
liittymistä Projektiyhdistyksen jäseneksi. Liittyminen tapahtuu Projektiyhdistyksen sivuilta täyttämällä 
liittymislomakkeen. 

Täyttäessänne hakulomaketta, laittakaa ”Lisätietoja” – kohtaan merkintä ”Haluan liittyä myös 
Young Professional Crew’n jäseneksi”.
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Verkostojen merkitys 
projektiammattilaisille
Projektinjohtamisen SM-kilpailut ovat osoit-
tautuneet loistavaksi kanavaksi rekrytoida 
uusia opiskelija- ja työelämänsä aloittavia 
jäseniä Projektiyhdistykseen ja sitä kautta 
tietenkin myös Young Professional Crew'n 
toimintaan. Tietysti Projektiyhdistyksen 
omilta jäsenlistoilta rekrytoidaan aktiivisia, 
YPC-toiminnasta kiinnostuneita nuoria. 
Kuitenkin muitakin kanavia tulee käyttää, 
ja siksi Projektipäivillä näkyy YPC:nkin oma 
edustus. Haluamme markkinoida toimin-
taamme erityisesti niille nuorille, jotka ovat 
aidosti kiinnostuneita projektinhallinnasta 
– taustalla tai ammattiarvoilla ei ole niin 
paljoa merkitystä. Muita hyviä ja hyödyllisiä 
jäsenhankintatapoja ovat olleet esimerkiksi 
IPMA:n Young Crew Workshopit sekä tietysti 
nykyisten YPC-jäsenten omat työ- ja kou-
lumaailman verkostot. Verkostojen kautta 
on helppo löytää oikeanlaisia ihmisiä mu-
kaan aktiiviseen projektiammattilaisten 
yhteisöön, ja kuka tahansa projektinhallin-
nasta kiinnostunut on tervetullut mukaan 
tutustumaan Young Professional Crew -toi-
mintaan.

Verkostojen hyödyntäminen on osoit-
tautunut tärkeäksi toisellakin tavalla: YPC-
jäsenet ovat päässeet tekemään mielen-
kiintoisia yritysvierailuita ja oppimaan sitä 
kautta lisää projektinjohtamisesta. Usein 
kohdeyritys on ollut YPC-jäsenen oma 
työpaikka tai tutun kollegan yritys, ja tutus-
tumisen kohteena on ollut yrityksen sen-
hetkiset projektinhallintakäytännöt ja työ-
kulttuuri. Ajankohtaisin YPC:n yritysvierailu 
on ollut huhtikuun vierailu Tieto Oyj:iin, jota 
ovat järjestäneet Johanna Junttila (Tieto) 
sekä Miikka Lötjönen (Nice-business So-
lutions). Kummatkin lähtivät mukaan YPC-
toimintaan Helsingin YC Workshopin kautta 
– Johanna oli itse asiassa yksi tapahtuman 
puhujista – ja nykyään vastaavat hallituk-
sessa erilaisten tapahtumien järjestämises-
tä. Tulevista yritysvierailuista voidaan mai-
nita ainakin Ixonos-vierailu, jossa varmasti 
opitaan paljon uutta ja hyödyllistä tietoa 
projektinhallinnasta yrityksen vankan koke-
mustaustan takia. Yleisesti ottaen voidaan 
sanoa, että parasta yritysvierailuilla on tie-
tenkin ihmisten ja projektinhallintakäytän-
töjen kohtaaminen. Siksi yritysvierailut ovat 
yksi YPC-toiminnan kulmakivistä.

Muita mielenkiintoisia kohtaamisia ovat 
olleet Young Professional Crew'n omat 

”After work” -tapahtumat, joissa on istuttu 
iltaa ja kuunneltu ulkopuolisia puhujia. Va-
paamuotoiset After work -kokoontumiset 
ovat olleet mukana YPC-toiminnassa alus-
ta lähtien ja osoittautuneet hyvin toimiviksi. 
Tällä hetkellä After workien järjestämisestä 
vastaa Mikko Hartikainen. Tapana on ko-
koontua kuukauden-parin välein töiden 
jälkeen juttelemaan vapaavalintaisista ai-
heista – liittyivät ne projektinhallintaan ja 
työelämään, YPC-toiminnan kehittämiseen 
tai aivan johonkin muuhun. Tapaamisten 
tärkein tehtävä on koota yhteen saman-
henkisiä ihmisiä, ja ne ovatkin loistava tapa 
tulla tutustumaan ensimmäistä kertaa 
Young Professional Crew'n toimintaan.

”After workeissa” on päästy myös kuun-
telemaan ulkopuolisia puhujia. Mielenkiin-
toisia aiheita ovat olleet niin NLP kuin EU:n 
Kemikaalivirastokin. Neurolingivistiseen oh-
jelmointiin eli oman oppimisen ja viestinnän 
parantamiseen päästiin tutustumaan viime 
vuoden joulukuussa Timo Saarion johdol-
la. Timo toimii VTT:llä tutkimuspäällikkönä. 
Viime maaliskuussa puolestaan EU:n Kemi-
kaaliviraston SEARCH-IT -projektista puhui 
meksikolainen Fabian Garrido Martinez, joka 
toimii Suomessa projektinhallinnan ja laa-
dunvalvontajärjestelmien konsulttina. Muu-
taman tunnin esitys oli todella mielenkiin-
toinen, koska hänen työhistoriansa kattaa 
15 vuoden kokemuksen projektinhallinnas-
ta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. 
Lisäksi hän on työskennellyt kuudessa eri 
maassa ja kulttuurissa. Kaiken kaikkiaan 
After workin vierailijaluennoitsijat ovat mo-
nenlaisista lähtökohdista ja puhuvat (työ)
elämän erilaisista kokemuksista, joten kai-
kenlaiset ihmiset ovat 
tervetulleita mukaan 
puhumaan!

Muita Young Crew'n 
vapaamuotoisia ta-
pahtumia ovat il-
lanvietot, joita jär-
jestetään jäsenten 
oman innostuksen ja 
kiinnostuksen mu-
kaan. Suunnitteilla on 
ainakin harrastustoi-
minnan aloittaminen, 
mikä tarkoittaa esi-
merkiksi höntsäilyjal-
kapallotoimintaa tai 
uusien lajien kuten 
seinäkiipeilyn tai kei-

lailun kokeilemista porukalla. Vaikka toi-
mimmekin pääasiassa projektiosaamisen 
kehittämisen saralla, niin Young Professio-
nal Crew'n toiminnassa näkyy ehdottomasti 
myös hauskuus!

Uudistuksia
Young Professional Crew'n hallitus- ja jä-
senuudistusten myötä uudistuivat myös 
YPC-nettisivut, joiden haluttiin kuvastavan 
paremmin nykyistä nuorten projektiammat-
tilaisten verkoston toimintaa. YPC-toiminta 
on monipuolista, joten siitä haluttiin kertoa 
laajemmin. Lisäksi päivityksiä ja ajankohtai-
sia asioita lisättiin sivuille. Lisäetuna on se, 
että hiljattain uudistuneet Projektiyhdistyk-
sen sivut mukailevat nyt Young Crew'n linjaa 
enemmän (tai toisin päin). YPC-hallituksen 
Emmi Härkönen (Sito Oy)vastaa nettisivu-
jen asiasisällöstä ja päivityksistä tällä het-
kellä. Käy tutustumassa sivuihin paremmin 
osoitteessa www.yc.fi .

Muut mullistukset YPC:ssä ovat vasta 
suunnitteluasteella, mutta ideoita on ai-
nakin pyöritelty niin verkkomaailman val-
loittamisen suhteen kuin kansainvälisen 
yhteistyön lisäämisen saralla. Lisäksi pro-
jektinhallinta- ja hyväntekeväisyysteema-
päiviä on mietitty jonkin verran. Tulevaisuus 
näyttää, mitä kaikkea Young Professional 
Crew'n jäsenet keksivätkään! Tärkeintä 
kuitenkin on saada mukaan uusia jäseniä 
tuomaan ideoitaan toimintaan mukaan ja 
mahdollistamaan YPC-toiminnan kasvun.

Jos siis kiinnostuit liittymään YPC -toi-
mintaamme mukaan tai sinulla on kysy-
myksiä koskien toimintaamme, ota yhteys 
Ray Lindbergiin, ray.lindberg@ramboll.fi 

Young Professional Crew - hallitus:
Ray Lindberg (Ramboll Finland Oy) - Toiminnanjohtaja 
PRY:n hallitusvastuu Young Professional Crew
Mikko Hartikainen (Affecto Oyj) - Projektipäivät/”After work”
Ossi-Matti Lahtinen (NCC Finland Oy) - Sertifi ointi
Emmi Härkönen (Sito Oy)- Nettisivut
Miikka Lötjönen (Nice-business Solutions) - Tapahtumat
Johanna Junttila (Tieto Oyj) - Tapahtumat
Juho Torvi (Destia) - Oulun alueryhmän vetäjä
Essi Rautiainen - SM-kilpailut
Laura Vainio - Markkinointi
Liisa Rajala (Finanssivalvonta) - Jäsenrekisteri
Samuli Karjalainen (Momentti Oy) – IPMA Young Crew Ma-
nagement Boardin jäsen
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YPC Oulu
Young Professional Crew Oulu on Suomen ensimmäinen 
alueellinen YPC-toimija. YPC-Oulu on aloittanut toimin-
tansa reilu vuosi sitten, kun tammikuussa 2009 järjestettiin 
Young Professional Crew:n ja Ixonoksen yhteistilaisuus. Sa-
man vuoden syyskuussa järjestetyssä Oulun yliopiston Tuo-
tantotalouden osaston Laatu- ja projektijohtamisen yksikön 
ja Projektiyhdistyksen yhteistilaisuudessa liittyi useita nuoria 
osaajia PRY:hyn ja YPC:hen ja samalla havaittiin tarve ja halu 
YPC:n laajemmalle toiminnalle Oulussa. Tästä syntyi tahtoti-
la organisoitua omaksi alueelliseksi YPC-yhteisöksi. 

Ennen vuoden vaihdetta kokoontuivat oululaiset YPC:n 
toiminnasta kiinnostuneet nuoret osaajat yhteen kaksi ker-
taa pohtimaan minkälaista toimintaa YPC-Oulu voisi tarjota 
ja miten tämä käytännössä toteutuisi, Juho Torven kertoes-
sa Helsingissä järjestettävästä toiminnasta. Pidimme heti 
myös siitä aivoriiheä, että millaisella tapahtumalla mahdol-
lisesti osallistuisimme IPMA Young Crew:n järjestämään in-
novatiivisin tapahtuma kilpailuun, kun olemme saaneet toi-
mintamme kunnolla rullaamaan. Loistavia ja toinen toistaan 
innovatiivesempia tapahtumia saimmekin kollektiivisessa 
mietintämyssyssämme aikaiseksi. Saa nähdä mitä tuleva 
vuosi tuo tullessaan... 

Vuoden 2010 aikana YPC-Oulu on kokoontunut kolme 
kertaa ja on ollut mukana järjestämässä kahta tapahtumaa. 
Alkuvuoden tavoitteeksi otimme perustoiminnan kuntoon 
laittamisen, sillä peruslähtökohdan olimme kirkastaneet 
edellisenä vuotena. Toiminnan perustan luominen piti si-
sällään esimerkiksi tiedonhallinnan järjestämisen, sähkö-
postilistojen luomisen, tulevien tapahtumien miettimisen, 
YPC-Oulu-kalenterin rakentamisen, toimintasuunnitelman 
laatimisen sekä organisoitumisen jatkamisen vastuualuei-
den jakamisella. Jäsenkuntaa on nyt toiminnan selkiinnyttyä 
tarkoitus kasvattaa siten, että nuoria projektialan osaajia 
olisi toiminnassa mukana mahdollisimman monelta eri alal-
ta. Tällä YPC Oulu pyrkii edistämään parhaiden käytäntöjen 
siirtymisiä alalta toiselle. 

Tarpeita ja omia erikoisosaamisalueita pohdiskeltuamme 
päädyimme jakamaan vastuualueita alla mainitulla tavalla:

- Juho Torvi, Alueryhmän vetäjä
- Suvi Siira, Tapahtumakoordinaattori
- Satu Huikuri, Tapahtumakoordinaattori
- Juuso Kangas, Tiedottaminen
- Mika Varis, Sihteeri
- Olli Hautala, Jäsen- ja rekrytointivastaava
- Tuomo Kinnunen, Korkeakoulujen yhteistyövastaava
- Juho Kauhanen, Talous- ja rahavastaava

YPC-Oulun nuori historia

Tapahtumat
Osana toimintaansa YPC-Oulu vierailee alueen yrityksissä 
ja järjestää eri toimijoita yhdistäviä tapahtumia, joista jo 
ensimmäinen, YPC:n ja Ixonoksen yhteistilaisuus mainittiin. 
Ensimmäisenä organisoituna YPC-Oulu-ryhmänä teimme 
yritysvierailun kiinteistöjohtoalan yritykseen Corbel Oy:hyn 
tämän vuoden helmikuun alussa yhdessä Oulun yliopistossa 
rakennustekniikkaan suuntautuneiden tuotantotalouden ja 
konetekniikan opiskelijoiden kanssa. Vierailun aikana YPC-
Oulu:n jäsenet sekä opiskelijaryhmä tutustuivat kiinteis-
töjohtamiseen aluksi luennon muodossa ja tämän jälkeen 
vapaasti asiasta keskustellen. Tilaisuuden tarjonneen yrityk-
sen toiminta tuli myös tutuksi. YPC-Oulun piti muun muassa 
lyhyen esitelmän toiminnastaan. Esitelmät todettiin mie-
lenkiintoisiksi ja tapahtuma onnistuneeksi. Tässä vaiheessa 
haluamme vielä kiittää Corbel Oy:tä mahdollisuudesta tulla 
tutustumaan eri kiinteistöjohtamisen menetelmiin, sekä on-
nistuneesta illasta.

Toisena tapahtumana on YPC-Oulu ollut mukana jär-
jestämässä omalla panoksellaan yrityksille ja opiskelijoille 
suunnattua yhteistä tapahtumaa ”Project business work-
shop at the University of Oulu: Project business from mana-
gement perspective – tools and techniques”. Tapahtuman 
Isäntänä toimi prof. Jaakko Kujala sekä key note puhujina 
prof. Tim Brady (University of Brighton) ja Magnus Hellström 
Pöyryltä. Tapahtuma oli antoisa, herätti uusia mietteitä sekä 
opetti uutta interaktiivisella tavalla. Tässä haluamme kiittää 
järjestäjiä, osallistujia ja erityisesti Oulun yliopiston tuotan-
totalouden laatu- ja projektijohtamisen professori Kujalaa 
erinomaisesta tapahtumasta.

Tapahtumia on vielä näille lumille, jota täällä Oulussa on 
vielä sangen majesteetillisesti, luvassa. Lisäksi YPC-Oululla 
on tarkoituksena vakinaistaa säännölliset After Work-ta-
paamiset Helsingin malliin. Kesätapahtumaksi on suunnit-
teilla spektaakkelimainen ja ikimuistoinen karkelo. Hyväksi 
havaittua jatkuvaa yhteistyötä tullaan jatkamaan Oulun yli-
opiston Tuotantotalouden osaston kanssa.

Toiminta-ajatus
YPC-Oulun alueryhmän toiminta-ajatus on pitkälti sama 
kuin katto-organisaation YPC-Finlandin pienin, alueen tar-
peet huomioon ottavin poikkeuksin. YPC-Oulun toiminnan 
tarkoituksena on luoda Pohjois-Suomen olosuhteet huo-
mioon ottavia verkostoja, kasvattaa Oulun seudun yritys-
ten, oppilaitosten ja nuorten projektiammattilaisten projek-
tiosaamista ja projektiliiketoiminnan tuntemusta, helpottaa 
opiskelijoiden siirtymistä työelämään, sekä edistää jo työ-
elämässä olevien nuorten ammattilaisten urakehitystä. Ja 
tietysti viettää yhdessä ikimuistoisia hetkiä.

Juuso Kangas

Tapahtumia on vielä näille lumille, jota täällä 
Oulussa on vielä sangen majesteetillisesti.
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PKV-ryhmä organisaat
toiminnan kehittämis

21.1.2009 RAMSE Consultingin tiimituvassa käynnis-
tettiin Projektiyhdistyksen kymmenettä projektikäy-
täntöjen vertailun työryhmää, PKV10:ä. Aiheeksi oli 
valittu ” Projektitoiminnan tilan arviointi ja kehittä-
minen business-as-usual –organisaatiossa”. Muka-
na tässä kokouksessa oli kahdeksan hyvin erilaista ja 
erikokoista julkishallinnon ja yksityissektorin toimijaa 
vetovastuussa olleen RAMSEn ja Projektiyhdistyk-
sen lisäksi. Aktiivisesti runsaan vuoden ajan toimi-
neessa työryhmässä olivat lopulta mukana Nordea, 
Luottokunta, Tilastokeskus, VTI Technologies ja Pat-
ria Land&Armament.

Teksti ja kuvat: Riitta Sutinen

Onnistuneen yhteistyön päät-
teeksi on mukava tuulettaa. 
Tässä iloitaan myös hyvästä 
päätösseminaari-ideasta, jonka 
Jukka juuri on paljastanut.

Sari Kuisma (istumassa), Sirkku Mertanen, 
Riitta Sutinen, Jukka Pitkäjärvi (istumassa),

Mika Heikkinen ja Salla Oksman.
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ion sisäisen 
sen apuna

Kuva: Jyry Louhisto
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Työryhmän käynnistymisen tarina 
Projektiyhdistys on laatinut työryhmille ohjeet työskentelyn aloit-
tamiseksi ja eettisiksi säännöiksi. Alussa sovittiinkin, että kaikki ryh-
män tapaamisissa käsitelty on luottamuksellista, mutta osallistuja-
organisaatiolla on oikeus hyödyntää materiaaleja sisäisesti omassa 
organisaatiossaan. Työryhmälle laadittiin vakioagenda ja sovittiin 
kiertävästä isännyydestä. Jyry Louhisto oli myös PKV10-ryhmän 
aloituksessa aktiivisesti mukana varmistamassa PKV-palvelun laa-
dullista aloittamista ja näin myötävaikuttamassa PKV-prosessin 
onnistumiseen.

- Ryhmän vetovastuu vaihtui muutamaan kertaan. Ilahduttavaa 
oli, että ”pallo ei koskaan pudonnut”. Aina päästiin eteenpäin. Hyvä 
alkuvalmistelu (tavoitteen asetanta ja rajaus) lienee auttanut kopi-
notossa, toteaa myös Markku Kotomäki Patriasta.

- Työskentely ryhmässä on ollut mielenkiintoista ja sujuvaa. Vie-
railut eri yritysten luona ovat tuoneet oman mielenkiintoisen lisänsä 
yritysesittelyineen, toteaa lisäksi Jarmo Räisänen Nordeasta.

Päädyttiin yhdeksään arvioitavaan pääluokkaan ja 
kuusiportaiseen kypsyysmalliin
Osallistujien PKV10-ryhmään kohdistuvat odotukset liittyivät pyr-
kimyksiin saada projektitoimintaan uusia näkemyksiä sekä nähdä, 
miten muissa yrityksissä projektitoimintaan liittyvät haasteet on 
ratkaistu ja ”benchmarkata” oman organisaation projektitoiminnan 
tasoa muihin. Osallistujien toiveena oli myös saada hyvät kypsyys-
mittauksen työkalut käyttöönsä ja näin luoda pohjaa ja varmuutta 
projektitoiminnan kehittämiselle. 

- Odotukseni oli aktiivinen ryhmä, jossa on avoin ilmapiiri, ja jossa 
oikeasti pystytään haastamaan toisiamme. Odotukseni täyttyi suu-
relta osin, arvioi kokemuksiaan Mika Heikkinen Luottokunnasta.

PKV10-työryhmä asetti tavoitteekseen rakentaa osallistuville 
yrityksille projektitoiminnan kypsyysmalli, jonka pohjalta ne kyke-
nevät mittaamaan oman salkku-, ohjelma- tai projektikohtaisen 
kypsyystasonsa ja sen pohjalta laatimaan yrityskohtaisen projek-
titoiminnan kehittämisen road-mapin. Mallia päätettiin testata sitä 
mukaa kun testausalustat projektialue kerrallaan valmistuivat. Näin 
myös road-mapit muodostuivat projektitoiminnan tilan mittaami-
sen yhteydessä. Periaatteeksi sovittiin lisäksi, ettei pyritä täydelli-
syyteen, vaan tekemään pohjatyötä projektitoiminnan kehittämi-
sen suunnittelulle. 

Ryhmä päätyi yhdeksään tietämysalueeseen arvioimalla ylei-

sesti tunnettuja tietämysalueita (mm. PMBok, IPMA Competence 
baseline, CMMI jne.) sekä mahdollisesti jo yrityksissä käytössä ol-
leita tietämysalueita. Tämän jälkeen ryhmä käytti asiantuntemus-
taan ja päätyi omaan yhdeksään tietämysalueeseen, jotka pysyivät 
muuttumattomina koko PKV10 ajan. 6-portaiseen (0-5) maturi-
teettimalliin päädyttiin samanlaisen ryhmätyöskentelyn tuloksena, 
Mika Heikkinen jatkaa.

Itseohjautuvaa, aktiivista työskentelyä
PKV10-ryhmän onnistumisen ehdoton edellytys on ollut osallistu-
jien aktiivinen työskentely. Yrityksillä oli useampia osallistujia, mikä 
auttoi työkiireitten yllättäessä olemaan mukana. Pääsääntöisesti 
jokainen yritys testasi työpajojen välillä edellisessä työpajassa val-
mistuneen projektialueen kypsyyttä ja arvioi samalla kunkin projek-
tialueen kehittämisen prioriteetteja. Toinen tärkeäksi koettu asia on 
osallistujien välinen luottamus ja avoimuus. Jokaisessa työpajassa 
keskusteltiin yrityskohtaisista havainnoista ja vaihdettiin näkemyk-
siä ja kokemuksia kunkin yrityksen projektikäytännöistä ja niihin liit-
tyvistä haasteista. Aihealueiden lukuisuus asetti haasteita työsken-
telylle, koska jokaisessa työpajassa valmisteltiin myös seuraavan 
testattavan projektitoiminta-alueen sisältö ja kypsyystasot. 

– Ryhmätyöskentely on ollut hyvää. Tapaamiset olivat hyvin 
valmisteltuja, kertoo VTI Technologiesilta Marjut Andtfolk ja jat-
kaa: - Yrityksien tulosten analysointiin ja kokemusten jakamiseen 
olisi voinut varata enemmän aikaa. Nyt tapaamisten pääpaino oli 
seuraavan työn analysoinnissa. 

Osallistujien välinen keskustelu on tärkeää myös Luottokunnan 
Salla Oksmanin mielestä: - Pitkäjänteinen työryhmätyöskentely 
samojen ihmisten kanssa on erittäin hyödyllistä. Kun toiset oppii 
tuntemaan, työskentely on hyvin vapaata ja innostavaa. 

Hän pohtii lisäksi työelämän asettamia rajoituksia vuoden kes-
tävään prosessiin osallistumiselle näin: - Jotkut yritykset joutuivat 
lopettamaan työryhmän kesken. Lopettaneiden kannalta hyöty jää 
luonnollisesti vajaaksi, koska lopputulos on vain pieni osa työryh-
män antia. Keskustelut ovat ehkä hyödyllisin osa tuloksia. Ehkä jat-
kon kannalta työryhmään sitoutumista pitäisi tukea enemmän. Toki 
yritysmaailma on jatkuvassa muutoksessa ja on hyvin ymmärrettä-
vää, että kaikki samat ihmiset eivät luonnollisestikaan ole samoissa 
tehtävissä koko vuotta.

Esiin nousi useita kehittämiskohteita
Käydyissä keskusteluissa nousi esiin niin kaikille yhteisiä kuin yritys-

Valmistelu
21.1.2009

Kick-off
3.3.2009 Työseminaari 

Yritys 1

Aikataulun, panostusten
 ja sisällön hallinta

 4.3.2010

Roolit ja kompetenssit
 31.3.2009

Liiketoimintahyödyn
 hallinta 27.4.2009

Elinkaarimalli ja
 prosessit 3.6.2010

Sitoumusten hallinta 
11.8.2009

Resurssien hallinta 
2.9.2009

Johtamismalli/-
järjestelmä 5.10.2009

Riskien hallinta 
2.11.2010

Viestintä ja tiedon-
hallinta 14.1.2010

Yhteenveto

Lopetus
6.5.2010
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kohtaisiakin projektitoiminnan kehittämisen kohteita. Projektien jäl-
kiseurannan parantaminen ja saadun liiketoimintahyödyn arviointi 
ja seuranta sekä projektisalkun hallinnan kehittäminen ovat kes-
keisiä PKV10-yritysten kehittämishaasteita. Myös projektitoimiston 
kehittäminen, ohjausryhmän työskentely ja projektien ohjaus sekä 
roolien kirkastaminen ovat esimerkkejä työryhmässä tunnistetuista 
kehittämiskohteista. Niiden lisäksi keskusteluissa on käsitelty mm. 
sellaisia haasteellisia aiheita, kuten yrityksen johtamisjärjestelmän 
ja projektitoiminnan suhde, projektin sidosryhmien hallinta, vies-
tinnän haasteellisuus ja etenkin projektien vaikutusten viestintä ja 
sen suhde muutosjohtamiseen. Keskustelussa esitettiin kysymys, 
kuuluuko muutosviestintä projektin laajuuteen ja pitäisikö se tuo-
da laajuusmäärittelyyn mukaan? Apuna projektipäälliköille ideoitiin 
vertaistukimallia, jossa nimetyt projektipäällikköparit voisivat tukea 
toisiaan projektinhallinnallisissa kysymyksissä.

Katse tulevaisuudessa 
Työryhmän työn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta yrityksissä on 
vielä liian aikaista arvioida. Osallistujat arvostavat nyt rakennettua 
arviointimallia, koska se mahdollistaa mallin räätälöinnin ja jatko-
jalostamisen tulevaisuudessa oman yrityksen näköiseksi. Tehdyt 
arvioinnit ovat avanneet näkemään projektitoiminnan kypsyyden 
koko laajuudessaan ja myös havaitsemaan yrityksen sisällä vallit-
sevia projektikäytäntöjen vaihtelevuuksia. Työryhmän työskentelyn 
seurauksena on saatu uusia näkökulmia projektitoimintaan, saatu 
uusia ideoita ja kehitetty projektitoiminnan kehittämisen road-map 
tavoitetasoineen. Lisäksi Markku Kotomäki toteaa:

- Toimintatapa (kohdennettu arviointimenettely), joka ryhmässä 
luotiin, on sinänsä arvokasta käytännön osaamista. Arviointime-
nettelyä voi soveltaa haettaessa perusteita valintojen tekemiseksi.

- Projektitoiminnan arviointi on ollut oikein silmiä avaavaa. Se 
että nyt tunnemme oman organisaatiomme projektinhallinnan ma-
turiteettitason eri osa-alueilla, mahdollistaa kehityskohteiden prio-
risoinnin ja asettamisen road-mapille, lisää Salla Oksman. - Projek-
titoiminnan arvioinnilla voi olla myönteinen vaikutus sidosryhmien 
sitouttamiseen ja yhteisen ymmärryksen luomiseen.

- Olemme saaneet jo nyt paljon vahvistuksia ajatuksillemme 
siitä, mitä tulee lähteä kehittämään. Olemme myös osallistaneet 
tärkeitä sidosryhmiä jo arviointien aikana, jolloin itse kehittäminen 
tulee toivottavasti helpommaksi muutosvastarinnan pienentyessä. 
Lisäksi saamme yhteisen viitekehyksen, jota on paljon helpompi 
viestiä kaikille projektitoiminnan kehittämiseen osallistuville. Tu-
lemme hyödyntämään työryhmän tuotoksia huomattavasti tule-
vaisuudessa!, lisää Salla Oksmanin kollega Mika Heikkinen.

Myös henkilökohtainen oppimisprosessi
Jotkut osallistuneista olivat jo aiemminkin olleet PKV-työskente-

lyssä mukana. Aiemmista kokemuksista on jäänyt arvokkaimpina 
mieleen työskentelyn avoimuus ja vuorovaikutus ryhmän sisällä ja 
luottamuksellisuus ulospäin.

- Yhteisesti kiinnostavien asioitten käsittely ja tuloksellisuus 
edellyttää aina myös oman organisaation ja toiminnan avaamista 
ryhmän jäsenille, kertoo PKV-konkari Markku Kotomäki. Myös Juk-
ka Pitkäjärvi Tilastokeskuksesta kertoo hyödyllisenä pitämästään 
”Organisaation sisäisen projektipäällikköverkoston kehittäminen” 
työryhmästä:

- PKV9-ryhmän toiminnan myötä tuli lisää tietoa muiden orga-
nisaatioiden kokemuksista (onnistumisista ja virheistä). Ryhmän 
kautta saimme siis tietoa ja varmuutta asiamme edistämiseksi. 
Olimme kuitenkin tehneet oikeitakin asioita. Eli osaksi ko. PKV-
ryhmän myötä saimme vihdoin projektipäällikköverkoston käyntiin. 
Tosin isoin työ tehtiin toki itse organisaatiossamme ja ehkä aika oli 
vain vasta silloin kypsä toiminnan käynnistämiseksi. Ja verkosto toi-
mii edelleen aktiivisesti.

PKV10-työryhmään osallistuminen on opettanut osallistujia 
huomaamaan, että huolimatta yritysten ja osallistujien erilaisista 
lähtökohdista ja toimintatavoista, haasteet ja tavoitteet ovat kai-
killa business-as-usual –yrityksillä varsin samanlaisia. Työskentely 
ryhmässä antoi myös varsin kattavan kuvan projektitoiminnasta, 
mikä koettiin hyödyllisenä ja ymmärrystä laajentavana.

- Suurimmat opit tälläkin kertaa PKV-ryhmässä tuli siitä, että 
kuuli miten muissa organisaatioissa projektitoiminnan asioista aja-
tellaan ja miten ko. kehittämistyötä viedään eteenpäin, Jukka Pitkä-
järvi lisää. Marjut Andtfolk on samaa mieltä ja toteaa, että käytän-
nön kokemusten jakamisen lisäksi erityisen arvokasta on myös oma 
aktiivinen toiminta PKV- ryhmässä.

Millainen voisi olla seuraava PKV?
Nyt päättyvän varsin laajan ja hyvinkin työskentelypainotteisen 
työryhmän kokemuksena syntyi ajatus siirtää PKV:n painopistet-
tä keskustelevampaan suuntaan. PKV-ryhmien tapaamisiin voisi 
mahdollisuuksien mukaan kutsua tai houkutella mukaan alustajiksi 
tunnettuja alan asiantuntijoita. Vuoden sitoutumisen sijaan voisim-
me myös perustaa ”mini” PKV-ryhmiä, joissa yhden suppeamman 
teeman osalta tavataan 2-3 kertaa. Ryhmämme tuotti ehdotuk-
sia sopiviksi aiheiksi niin pitkäkestoisiin kuin lyhyisiinkin työryhmiin, 
kuten tiedon ja tietoisuuden muuttuminen sosiaalisen median nä-
kökulmasta, projektitoiminnan tehokkuus ja hyödyn mittaaminen, 
liiketoimintanäkökulma projektitoiminnassa, ohjelmajohtaminen ja 
sidosryhmien hallinta ja sidosryhmätarpeiden määrittely.

Tätä kirjoittaessa on vielä ryhmän päätöstilaisuus pitämättä.
- Harmi, että tämä työryhmä nyt päättyy. En ihmettele yhtään, 

että monet aiempiin työryhmiin osallistuvat jatkavat myös tulevissa 
työryhmissä, toteaa Salla Oksman.

Riitta Sutinen on RAMSE Consulting Oy:n seniorikonsultti. Vastasi 
PKV10-ryhmän vetämisestä syksystä 2009.

- Kiinnostukseni dialogiseen toimintakulttuuriin poiki tämän vuo-
rovaikutteisesti toteutetun artikkelin tekotavan. Osallistujat saivat 
vastata avoimiin kysymyksiin, joiden pohjalta laadittua artikkelia 
kierrätettiin palautteiden keräämiseksi. Kiitos artikkelin syntymisestä 
kuuluu kaikille osallistuneille, myös niille, joita ei artikkelissa nimeltä 
ole mainittu.

Ryhmän toimintaan osallistuneita olivat: DNA Finlandilta Annika 
Ojanen, Nordeasta Vesa-Pekka Moilanen, Jarmo Räisänen ja Jari 
Veijalainen, Luottokunnasta Mika Heikkinen ja Salla Oksman, Patrial-
ta Virpi Kuisma, Markku Kotomäki ja Markku Korhonen, Rautaruukilta 
Martin Hajda, Tilastokeskuksesta Jukka Pitkäjärvi, Sirkku Mertanen ja 
Sari Kuisma, VTI Technologiesilta Marjut Andtfolk ja Jukka Eskelinen, 
RAMSE Consultingilta Katja-Marika Puittinen, Saija Koskinen, Riitta 
Sutinen ja Olli Uotila sekä Jyry Louhisto Projektiyhdistyksestä.
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Puheenjohtaja

HEIKKI LONKA
FCG Finnish Consulting Group Oy
PL 30 (Osmontie 34)
00611 Helsinki
heikki.lonka@fcg.fi 
050 350 4297

TIMO SAROS
Tocosoft Oy
Lemuntie 7 A
00510 Helsinki
timo.saros@tocoman.fi 
0400 623 171

Varapuheenjohtaja

OSMO HÄRKÖNEN
Wärtsilä Finland Oy, Power Plants
PL 196 (John Stenbergin ranta 2)
00531 Helsinki
osmo.harkonen@wartsila.com
040 751 1442

KALLE KÄHKÖNEN
VTT
PL 1000 (Kemistintie 3)
02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi 
040 553 3102

PEKKA PERE
Efi cor Oy
Keilasatama 3
02150 Espoo
pekka.pere@efi  cor.com
040 767 5100

JOUKO VASKIMO
Ixonos Oyj
PL 284 (Hitsaajankatu 24)
00811 Helsinki
jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198

RAY LINDBERG
Ramboll Finland Oy
PL 3
02241 Espoo
ray.lindberg at ramboll.fi 
040 749 152

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

VEIKKO VÄLILÄ
VVConsulting
Liinasaarenkuja 3-5 I 18
02160 Espoo
veikko.valila@ipma.ch
040 514 0666

Puheenjohtajat

Jäsenet
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Projektitoiminnan johtamiseen 
ja kehittämiseen

HUOM! TARJOLLA PALVELUITA JA TUOTTEITA

Projektitoiminnan kuumat linkit 
–osiossa mukana olevat yritykset:

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

Koulutus ja valmennus:
- AEL Oy
- Edutech Tampereen teknillinen yliopisto
- FCG Finnish Consulting Group Oy
- FC Sovelto Oyj
- Prego Oy
- Tieturi Oy
- TKK Dipoli

Suunnittelu, konsultointi ja 
kehittämispalvelut:

- FCG Finnish Consulting Group Oy
- Ixonos Oyj
- Tieturi Oy

Projektipäällikkövuokraus, 
ulkoistettu projektitoimisto:

- Expericon Oy
- Ixonos Oyj
- Tieturi Oy

Arviointipalvelut
- FCG Finnish Consulting Group Oy
- Prego Oy
- Tieturi Oy

Ohjelmistojen arviointi ja 
valintakonsultointi:

- Tieturi Oy

Ohjelmistot ja niiden 
käyttöönottopalvelut:

- Artemis Finland Oy
- Epicor Software Finland Oy
- Improlity Oy
- Solteq Oyj
- StarBrix International Oy
- Tieturi Oy

Ohjelmistokoulutus:
- FC Sovelto Oyj
- Tieturi Oy

Projektinjohtopalvelut ja projektin 
johtourakointi arviointipalvelut

- 

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

Palveluntarjoajat hakemistossa mukana olevat yritykset:

PRY yhdessä jäsenyritysten kanssa tarjoaa kaiken tiedon ja taidon, mitä projektikulttuurin-, johtamisen- ja 
projektitoiminnan kehittämiseen tarvitaan. Kotisivuiltamme www.pry.fi  löytyy tarkemmat tiedot. 
Alla on listaus kaikista Palveluntarjoajat hakemistossa olevista yrityksistä.

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

PRY:n jäsenenä pääset mukaan tiivistyvään yhteistyöhön. Jäsenyysasioista 
saat lisätietoa kotisivuilta tai PRY:n toimistolta.

Jos haluat liittyä avainyritysten joukkoon, ota yhteys Kai Vesterlundiin 
gsm 0400 425 825,  kai.vesterlund@kolumbus.fi . 
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4SUM Partners

Acute FDS
AEL Oy
Andritz Oy 
Aon Finland Oy
Artemis Finland Oy
Aureolis Oy
Automaatiolinja Oy

BCC Business Coaching Center Oy 
Buildercom Oy

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

DIGIA Oyj
DNA Oy

EC Project Solutions Oy
Edutech / TTY
Elektroskandia Suomi Oy
Elisa Oyj
Eläketurvakeskus
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
eWork Nordic Oy
Eximia Business Intelligence Oy

Falcon Leader Oy
FC Sovelto Oyj
FCG Finnish Consulting Group Oy
Fingrid Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finsight Oy
Fortum Oyj
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy

Helsingin Energia/Helen Engineering
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
HUS

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

Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto

Kela/atk-keskus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/
Liikelaitos MediKes
KeskusrikospoliisiRikostekninen laboratorio
Kone Oyj
Koordinet Oy
Kronodoc Oy
Kuopion yliopistollinen sairaala / atk- ja 
lääketieteellisen tekniikan osasto

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Logica Suomi Oy
Luottokunta

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

NCC Rakennus Oy
Nokia Siemens Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj

OP-Keskus OSK
Oriola Oy

Panorama Partners Oy
Patria Oyj
PCP Partner Oy
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Prego Oy
Profi t Consulting Oy
Profi t Software Oy
Project - TOP Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj

Qentinel Oy

Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rastor Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy

Sandvik Mining and Construction Oy
Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sininen Meteoriitti Oy
Sirius Engineers Oy
Sofor Oy
Solteq Oyj
Space Systems Finland Oy

SRV Yhtiöt Oyj
STX Finland Cruise Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/
Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen 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 kehittämiskeskus ry
Tieto Oyj
Tieto-Tapiola Oy
Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
Tocosoft Oy
Toyota Motor Finland Oy
Trainers’ House Oyj
Työterveyslaitos

Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Valtiokonttori
ValueFrame Oy
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
VTI Technologies Oy
Väestörekisterikeskus

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

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkeshögskolan Novia

ÅF-Consult Oy
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SIG - RYHMÄT

PKV - RYHMÄT

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

SIG-4  Projektien epävarmuuden hallinta
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com, 040 583 7403

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

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

PKV-10 ”Projektitoiminnan tilan arviointi ja kehittäminen  
Business-As-Usual –organisaatioissa”
Riitta Sutinen, Ramse Consulting Oy
riitta.sutinen@ramse.fi , 050 502 5197

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. 

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) ovat Projektiyhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenille tarkoitettu 
palvelu, jonka tarkoituksena on projektinhallinnan ja kilpailukyvyn kehittäminen. Uusien ryhmien perustamisesta 
kiinnostuneita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Jyry Louhistoon.

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

SIG-13  Kuntien projektitoiminta
Heikki Lonka, FCG Finnish Consulting Group Oy
heikki.lonka@fcg.fi , 050 3504297

SIG-14  Tuotekehitys
Etsitään uutta vetäjää. Kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä Projektiyhdistyksen toimistoon.

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

PKV-11 ”Sopimuksilla johtaminen palvelutoiminnoissa”
Matti Urho, Partisan Oy
matti.urho@partisan.inet.fi , 040 830 4500

Jäseneksi liittyminen on helppoa, edullista ja tarjoaa 
hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä paljon mah-
dollisuuksia kehittyä projektitoiminnan eri osa-alueilla.

Merkittävät jäsenedut ovat tarjolla kaikissa jäsenluokissa. 
Yritys- / organisaatiojäsenet saavat monien peruspalvelujen 
lisäksi International Journal of Project Management – julkai-
sun vuosikerran (edun arvo on 254 €) ja yhden vapaapaikan 
Projektipäiville (edun arvo on 630 € + alv). 

Kaikki henkilöjäsenet saavat 50 euron alennuksen Projek-
tipäivien osallistumismaksusta – alennus on vuoden jäsen-
maksun suuruinen. Kauttamme jäsenillä on myös mahdollista 
liittyä IACCM:n jäseneksi ilman eri maksua.

Edut ovat merkittävät, kun esim. pienyrityksen vuoden jäsen-
maksu on vain 470 € + alv ja PK-yrityksen vain 750 € + alv.

Lisää tietoa jäseneduista saat osoitteesta: www.pry.fi  – 
Jäsenyys – Jäsenedut tai Projektiyhdistyksen toimistosta.

JÄSENYYS ALAN TIETOA, KONTAKTEJA, VERKOSTOJA JA TILAISUUKSIA TARJOLLA!

Jos et ole vielä Projektiyhdistyksen 
jäsen, nyt on erinomainen aika liittyä!
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Rämmitkö “projektisuossa”?
Vakavia laatupoikkeamia, puutteellisia osituksia, vääriä työmääräarviointeja, ei pitävyyttä aikatauluissa, 

budjeteissa eikä scopeissa, projektinhallinta pelkkää byrokratiaa, ei oikeaa projektin johtamista eikä oh-

jausta, ei salkunhallintaa, paljon turhaa ja päällekkäistä työtä, väsyneitä ja ei-motivoituneita tiimiläisiä...

Älä rämmi enää! Tule meille kehittämään itseäsi, samalla kehität organisaatiosi projektien johtamista. 

Meillä on pelkästään projektitoiminnan alueella yli 40 erilaista valmennuskurssia ja lukematon määrä 

helposti räätälöitäviä valmennusvaihtoehtoja sekä johdolle että projektiammattilaisille (myös tuleville)!

KAIKKI PROJEKTIKURSSIT: WWW.TIETURI.FI/PROJEKTITOIMINTA
myyntipalvelu@tieturi.fi | puh. 09 4315 5333 | Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Alla muutamia esimerkkejä lähiajan tarjonnastamme:

Projektisalkunhallinta - Strategiasta projektiksi 31.5.

Change Leadership - Muutoksen menestyksekäs johtaminen  4.6.

Projektiarvioinnin ABC  10.6.

Project Leadership  17.-18.6.

IPMA-C -sertifiointivalmennus  6.-7.9.


