The London 2012 Olympic Games
is being seen by many within the
project management community in
the UK as a landmark programme
for the profession. In recent decades, project management in the UK
as in many other countries was as
notorious for its high-profile failures as for its many successes. A
position that, perhaps unfairly in
many cases, the media have been
more than happy to exploit.
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he Olympics was greeted with some scepticism
when London won the bid in 2005. At the time,
the construction of the new Wembley Stadium
in North London was already growing into a high profile
failure. Initially due to open in 2003, the national stadium was set to miss its revised opening date of 2006;
it eventually opened 2007 in excess of £100 million
over budget. Given that an Olympic Games is the equivalent of hosting 24 simultaneous world championships at a cost and complexity more than 10 times that
of Wembley, hopes of success weren’t high.
Just days after the close of the London 2012 Paralympics games, and after an Olympic fortnight which
enthralled the country, the UK profession is able to
look back on a success which has changed the mindset
regarding the delivery of large complex and high profile
programmes.
APM (Association for Project Management) is a
Learning Legacy partner for the London 2012 Games, helping to share the hugely valuable project
management knowledge resource that has been created. According to Kenna Kintrea, Head of Programme
Assurance at the Olympic Delivery Authority the successful completion of the Olympic Park a year ahead
of the games and, for the first time in Olympic history,
without a single construction related fatality, is all down
to ‘rigorously applying project management’.
There were no tricks to the success of the London
2012 Olympics. In 10 years of celebrating success
through the APM Awards, it is clear that there rarely are
tricks in any successful projects and programmes. The
tool kit for success already exists and it needs applying
rigorously. Increasingly within the UK, focus has been
on the people that deliver the projects and programmes and their capabilities. This is broadly what we define as ‘professionalism’ and in APM professionalism
is defined according to five universal values: breadth
of understanding, depth of capability, track record of

achievement, a commitment to professional development and accountability to profession and wider society.
The APM Five Dimensions of Professionalism drives
everything the association is working towards as it aims
to deliver its ambitious, but necessary, vision of a world
in which all projects succeed.

What is a profession?
There is a strong tradition of professional societies and
learned bodies in the UK. The legal and medical professions have had professional bodies regulating their
practice and representing their views for 200 years.
Some of the Royal Colleges date back to the 16th Century, with the oldest, the Royal College of Physicians,
receiving its Royal Charter from Henry the VIII in 1518.
Initially, professional societies within the UK were
representative bodies; they represented the views of
groups of people in a particular area of practice. They
also provided a forum to develop common practice,
which typically became professional standards. From
these standards, a process of individual regulation
develops; often in terms of qualifications and codes
of professional conduct. Most bodies, even those as
young as APM, celebrating its 40th year this year, follows this same evolutionary path.
Professional bodies are, in themselves, regulated.
Many are registered charities and the most mature
and essential professions tend to be defined by attaining a Royal Charter, a landmark in the development
of any profession in the UK and a means of regulating
the body concerned to ensure that it, and its members,
continues to act for society and the benefit of the public.
A profession in the UK, therefore, is focussed around
the development and recognition of standards of
practice and behaviour amongst practitioners with the
specific purpose of benefitting society. This commitProjektitoiminta 2/2012
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ment to benefitting the public, alongside
high standards of practice, is what drives
trust, respect, recognition and value of the
practitioners involved. These practitioners
are considered ‘professionals’.
In 2006 the British Computer Society
proposed the following definition of a professional which APM has adopted:
In 2007 APM took the decision to pursue a Royal Charter on behalf of the project
management profession in the UK. There
were two drivers for this; the first was the
recognition that project and programme
management had become integral to the
success of UK economy and broader society, and the second was the ongoing, and
unacceptable, rate of project failure in the
UK, illustrated not least, by the problems
with Wembley Stadium.
At the time, APM chairman Mike Nichols
said that ‘If Chartered status didn’t exist, we
would have to invent something similar to
do the things we need to do in raising the
standards of project delivery’. The Chartered decision was a catalyst for a lot of thinking about the profession, its practitioners,
and institute, APM, which supports it.
Not least, how do you define a profession? Initial discussions with stakeholders
around what a Chartered standard would
look like recognised two key misunderstandings. The first was rather simple; that this
would be a standard only for project managers. The standard needed to recognise
the work of everyone who contributes, professionally, to a successful project or programme. This meant a subtle, but important
shift in language; from recognising project
managers to a more broad term: project
professionals.
The second misconception was slightly
more complicated; the assumption was that
a Chartered standard would come in the
form of just a qualification. In other Chartered standards, for example, engineering
and accounting and in the legal and medical professions, the qualification process is
perhaps the most high profile ‘rite of passage’ towards any profession accreditation.
But, that in itself isn’t what creates professional recognition. There are behaviours
and values that take a practitioner beyond
someone who is able to meet a qualification
standard towards one which is a respected
professional.
The APM Five Dimensions of Professionalism is a framework of standards which
defines the professional values of a respected and capable practitioner. These values are evident in all professions. In some
professions, with the benefit of centuries of
reinforcement; the values are natural and
unconsciously followed. However for a new
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“A professional is a practitioner who has specific skills
rooted in a broad base, has appropriate qualifications
from a recognised body, undergoes continuous
development and operates to a code of conduct”
profession, like project management, these values perhaps need to be more explicitly recognised and practiced in order for
practitioners to find their rightful position
amongst the established professions in the
UK and around the world.

History of the profession in the UK
The APM Five Dimensions of Professionalism and its development are not new, nor
is it unique to project management. They
are, ultimately, an articulation of the development of the profession over the last 40
years and a reflection of the challenges and
opportunities of all professionals in modern
society. It is difficult, therefore, to discuss
the Five Dimensions without some historical
context.
APM was formed in 1972 by a group of already experienced and competent project
managers, although few used that name.
Through meetings and events, they shared
practice and ideas to improve what they
were doing. In many ways, they were already professionals in the sense we now define
them. But it was a subconscious professionalism and the challenge was not so much
to regulate the practice of the community
as to provide a forum for ongoing professional development.
During the 1980s the growth of computer
technologies in particular and to some degree the changing of the UK post-industrial
economy saw a growing influx of change
initiatives – projects – with varying degrees
of success.
Towards the end of the 1980s the UK
government recognised the growing failure
rates of IT projects in government. It introduced a standard method for IT delivery,
which was to become the PRINCE2* method. PRINCE2® grew beyond both the public sector and the IT sector, as the technology developments exploded throughout
the 1990s and the labour markets filled with
graduates who had built IT skills programming Amstrad and Commodore microcomputers in their bedrooms.
Not only were the skills levels inadequate, IT was changing quickly with web
technologies becoming central to business
success. The complexity of projects and
their changing technologies meant that
skill levels needed to increase dramatically.
Many companies aimed to plug this project

management skills gap by putting people
through PRINCE2® qualifications, the government-endorsed standard.
Used in the right hands and in the right
way PRINCE2® offered value. However, at
the beginning of the millennium, the debate
had shifted from the methodology requirements of PRINCE2® towards the concept
of ‘competence’. The qualification didn’t
clearly differentiate between those who
knew what the method was and those who
could use it successfully to deliver projects.
APM had an IPMA Level D qualification,
APMP, which anticipated some of the aspects of competence, but was still measured through an examination route and was
therefore a knowledge-based test.
In 2003, APM developed a competence
based assessment at IPMA Level C – the
APM Practitioner Qualification and in 2008
it launched the APM Competence Framework defining levels of competence required across the APM Body of Knowledge, the
5th edition of which was launched in 2005.
Beyond ability, another characteristic
was intrinsic within respected professionals – trust. We trust doctors to heal us,
accountants to manage our money and
lawyers to represent us legally. In the UK this
issue came to a head around the 2008 financial crash – questions about the behaviour of investment bankers coincided with
scandals related to MPs expenses and phone hacking by the British Media. It created a
national debate focussing on professional
ethics.
APM has always had a professional code
of conduct which all members sign up to,
but membership was principally viewed as a
reflection of appropriate experience, rather
than a way of defining those with an awareness of their professional responsibilities.
However, employers increasingly valued
professionals that their customers could
trust to not only deliver their projects, but
in an ethical and responsible way
It was clear that a one-dimensional standard could not really define a profession; it
was equally clear that all the attributes of a
profession had emerged over the preceding
4 decades. The discussions around a Chartered standard evolved the idea that the
*

PRINCE2® is a registered trademark of the
Cabinet Office

combination of five standards or values is
what really defines a professional standard.
Although APM’s application for a Royal
Charter is ongoing, in 2011 the association launched a professional standard: APM
Registered Project Professional - using the
standards and processes required for Chartered status. APM Registered Project Professional is the first standard which recognises all five dimensions of professionalism.

Breadth
The breadth element of the APM Five Dimensions of Professionalism recognises
that all professionals have a field of expertise. In APM, this is reflected through the
APM Body of Knowledge; the sixth edition of
which was launched in August 2012.
However, project management is particularly unusual in trying to articulate its
professional domain in a single piece of
work. It can’t reflect the variety of industries,
technical languages and individual levels of
maturity in the field of project management. In addition, in a web enabled world a
single work cannot reflect the exponential
organic growth of knowledge and ideas that
help improve project delivery every day.
Therefore, APM has launched the APM
Body of Knowledge+. Based loosely on the
concept of a wiki – though with greater moderation - it is a website designed to allow

for the constant evolution of the breadth
of project management. Another important
evolution in the thinking is a growing awareness that APM doesn’t need to be the originator of all project management content.
As such, it is looking to recognise the best
knowledge available from other sources.

Depth
Depth of understanding is a reflection of
competence in project management. In
the APM Five Dimensions, it is reflected in
the APM Competence Framework. In simple terms, it aims to calibrate levels of ability
across project management. This allows organisations and individuals the opportunity
to assess their abilities – from novice to expert – and create development and training
plans to suit organisational and individual
needs and aspirations.
With the launch of the APM Body of Knowledge 6th edition, there is an opportunity
to review the APM Competence Framework.
Again, this is dependent on standards already available, and key strategy around
the development of the APM Five Dimensions of Professionalism is to only add materials where they add value. As such, a lot
of investigation is currently being done to
understand the existing requirements for
Competence Frameworks within organisations and the contribution already being

made of existing standards such as the
IPMA International Competence Baseline.

Achievement
Achievement is often associated with qualifications, but it also recognises that many
project professionals develop their practice
in the work place. Achievements through
experiential learning remain an important
aspect of a developing professionalism and
this is reflected in the APM Five Dimensions.
The UK project management qualifications market is particularly confused and
fragmented. Some perceive PRINCE2®
qualifications to be the only way to become
a project manager. This is not a view shared
by many experienced professionals, or the
UK government, who recognise the need
for greater competence in project management in order to get the most from the
PRINCE2® method and other techniques.
APM has a range of IPMA-validated
qualifications which recognise the achievements of professionals throughout their
careers. Increasingly, however, there is a
recognition that the market need is not for
more qualifications, but for greater clarity
in what each qualification achieves. Therefore, increasingly APM’s qualification activities have centred on mapping exercises
between qualifications and existing development programmes. In 2010 APM launProjektitoiminta 2/2012
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ched a new route to its APMP qualification
for those already holding the PRINCE2®
Practitioner qualification; recognising the
additional benefits of APMP and the value
existing within the PRINCE2® accreditation.
More recently, it has been working in collaboration on a Higher Apprenticeship in Project Management and it has been mapping
its qualifications into existing corporate development schemes. This provides the benefit to the corporate that they don’t have
to replace all their good work to accommodate an external standard.

Commitment
Perhaps the longest standing value within
APM is a commitment to ongoing professional development. It was what the original
founders of the association originally gathered to do, although it almost certainly
wasn’t called continuing professional development (CPD) then.
Ongoing professional development – or
lifelong learning - is both the most valuable element in the development of professionals and, at the same time, presents
the most difficult area from a standards
perspective. Professional bodies have
wrestled with the concept for decades, in
some professions, particularly the medical
and accounting professions; CPD is a natural part of professional commitment. But it
is difficult to define – not being limited to
learning through training courses – to monitor and to assess the benefits.
APM currently requires its members to
undertake 35 hours of CPD a year; every member is subject to audit on a sampled basis. It also provides a range of CPD
opportunities from publications, journals,
events and online services.

Accountability
The newest and most pertinent area of the
five dimensions is accountability through a
code of professional conduct. Debates within the UK around professional ethics are a
subject of national press coverage.
In times of financial uncertainty, there is
much greater emphasis on professionals to
deliver benefits, and act in an ethical way.
APM has a Code of Professional Conduct
which all members sign up to when they
join. There is also a disciplinary process for
those that don’t adhere to the code. This is
rarely used, APM prefers to use the code as
an opportunity for developing professionals rather than punish them, however, its
existence provides assurances to the public that mechanisms are in place to protect
them in the rare occasions that practitioners don’t meet the standards of their profession.
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About the Association for Project Management
APM is the UK´s leading professional body in the discipline of project management.
Celebrating its 40th Anniversary this year, APM is an educational charity with 19,500
individual members and 500 corporate members drawn from leading UK and global organisations. APM also engages with academia and professional training organisations as
well as being the largest member of the International Project Management Association.
In 2007, the concept of the APM 5 Dimensions of Professionalism was created by APMs
Head of Marketing Scott Walkinshaw (who wrote the article) and Head of Membership
Julie Legge who will be leading a workshop on the topic at the Finnish conference in November. Building on the subsequent growth in the recognition of project management
as a profession, the APM recently adopted the challenging vision of a world in which all
projects succeed.
More information about the APM and the APM online community can be found at apm.
org.uk

The corporate angle
Thinking within APM now also embraces
the environment within which the individual
works. Since 2009, APM has run a corporate accreditation scheme which assesses
organisational development programmes
against the APM Five Dimensions of Professionalism.
Corporate Accreditation does not require organisations to adhere to APM standards specifically; if they can demonstrate
that the standards are an equivalent to
those adopted by APM, then accreditation
is awarded. This recognises that organisations often have standards imbedded within
their activities which are often adapted to
their specific needs. It isn’t APM’s intention
to replace standards which are working within an organisation.
The first cohorts of corporately accredited organisations are just beginning their
formal re-accreditation, which is every 3
years, and it has become evident that the
APM Five Dimension of Professionalism has
provided a framework in which they have
been able to improve their systems, standards and development processes.

The Future
The APM Five Dimensions of Professionalism
is a framework that aims to focus organisa-

tions and individuals on developing a more
holistic view of professional project management. It has become the basis of the APM
Registered Project Professional Standard
and 27 organisations have become accredited from multi-nationals such as Shell, to
charities and government bodies.
APM standards are in place to support
each dimension, but the framework’s success is based on its non-prescriptive nature. Organisations can use APM standards,
or they can use their own. Less mature
project management organisations may
choose to focus on one or two dimensions
with the aim of adopting more as their practice matures.
The most important element of the dimensions is that they are non-prescriptive
and APM sees huge value to be gained from
a process of mapping existing standards
into the framework rather than replacing or
replicating standards that are working in other industries and organisations. APM’s mission is to provide leadership amongst organisations and individuals in creating a world
in which all projects succeed. The APM Five
Dimensions is an integral part of that aim.
A link to the Olympic Learning Legacy
resource can be found at www.apm.org.uk
together with other project and programme-related resources.
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Motivoituneen tiimin kanssa vauhtia projektiin
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Julie Legge
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Projektiyhdistys ja Young Crew kiittävät Reilu Diilin
mahdollistaneita yhteistyökumppaneita:

Teksti: Miia Iivari

Tiimit haastavat toisensa projektiosaamista ja luovuutta
koettelevassa hyväntekeväisyysprojektissa.

L

ehden mennessä painoon täällä yhdistyksessä
ja etenkin sen nuorten verkostossa IPMA Young
Crew´ssa eletään jännittäviä aikoja. Perjantaina 12.10.2012 alkoi YC:n uusin voimanponnistus – tapahtuma, jossa nuorten projektiammattilaisten
verkoston osaaminen kanavoidaan hyväntekeväisyysprojektiin.
Reilu Diilissä kaksi kuuden hengen tiimiä kilpailee
siitä, kummat keksivät parhaat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat yhteistyöyritysten ja Tukikummit-säätiön
yhteisiin hyväntekeväisyyskampanjoihin. Tiimit haastavat toisensa projektiosaamista ja luovuutta koettelevassa hyväntekeväisyysprojektissa. Kilpailijat on valittu hakemusten perusteella Young Crew´n ja Finland
Young Professionalin verkostoista.

Young Crew
Finland

Lahjoita nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tukea Tukikummit-säätiölle

Yritykset nuorten puolesta

Tukikummit-säätiö on perustettu vuonna 2007. Se sai
alkunsa Sauli Niinistön ja Hjallis Harkimon yhteisestä
huolesta sellaisten nuorten puolesta, jotka uhkaavat
pudota yhteiskuntamme ulkopuolelle. Säätiön tarkoituksena on kerätä varoja mm. nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Varat jaetaan hakemusten perusteella kirkon diakoniatyön kautta.

Yhteistyöyrityksinä Reilu Diiliissä ovat mukana Diacor, Kantasäästöpankki, Suur-Seudun Osuuskauppa
SSO sekä Vallila Interior. Kukin yritys antaa kilpailijoille
tehtävän, jossa on tarkoitus keksiä hyväntekeväisyyskampanja yrityksen vahvuuksia hyödyntäen.

"Reilu Diili -tapahtumassa yhdistyvät
mahdollisuus oppia projekti- ja liike-elämän
taitoja, haastaa itsensä muiden kanssa ja
edistää hyväntekeväisyyttä."

Jokainen eurosi auttaa,
lyhentämättömänä.

Greetings from the Forest, where time means ideas

Liike-elämän starat
Reilu Diili on nimensä mukaisesti kaikille reilu. Nuoret
projektiammattilaiset saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä huippuammattilaisten sparraamaksi. Kilpailijoita kouluttavat mm. Sari Baldauf ja Marko
Kulmala. Viikonpituisen kilpailun päätuomarina toimii
Hjallis Harkimo. Hän julistaa 18.10.2012 kilpailun päättyneeksi ja valitsee voittajajoukkueen yhdessä yhteistyöyritysten sekä YC:n tapahtumakoordinaattorien
Liisa Lehtirannan ja Matti Matkikaisen kanssa.

Rahankeräyslupa: Poliisihallitus 2020/2011/399, myönnetty 3.5.2011, keräysaika 1.4.2011-31.3.2013, keräysalue Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta.
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SIG - 2

Projektiorientoituneen
organisaation rakentaminen

Special Interest Groups

		

SIG-2: Projektiorientoituneen organisaation johtaminen
Vetäjä: Matti Haukka, Suomen Projekti-Instituutti Oy,
matti.haukka@projekti-instituutti.fi
SIG-4: Riskienhallinta
Vetäjä: Veikko Välilä, Fennovoima Oy, veikko.valila@fennovoima.fi
SIG-9: Sopimusten hallinta, Contract Management
Vetäjä: Helena Haapio, Lexpert Oy, helena.haapio@lexpert.com
SIG-12: Johtajuus
Vetäjä: Vuokko Coco , Bomentis Oy, vuokko.coco@kolumbus.fi
SIG-13: Julkishallinnon projektitoiminta
Vetäjä: Jari Kinnunen, HMV PublicPartner Oy, jari.kinnunen@hmv.fi
SIG-15: Hyvinvoiva projektiammattilainen
Juuso Kangas, Corbel Oy, juuso.kangas@corbel.fi
Kahdelle seuraavalle ryhmälle etsimme uutta vetäjää. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: jyry.louhisto@pry.fi
SIG-14: Tuotekehitys
SIG-7: Projektien kustannushallinta

”Koen olevani hyvässä seurassa ja
odotan jatkossakin saavani ryhmästä
uutta tietoa ja uutta puhtia. On hyvä
käydä välillä tuulettumassa oman
organisaation ulkopuolella ”
toteaa Sisko Ilmaranta SIG-2 ryhmästä

Projektiyhdistyksen SIG-toiminta on
yhdistyksen jäsenille tarkoitettua tiettyyn
erityisaiheeseen keskittyvää ryhmätoimintaa. Tällä hetkellä yhdistyksessä
toimii kuusi aktiivista ryhmää. Ryhmät
kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa.

SIG

-ryhmissä jaetaan kokemuksia, käydään yritysvierailuilla, opetellaan uusia projektitaitoja ja tehdään ryhmätöitä. Yleensä ryhmien
tilaisuuksissa vierailee erilaisia alustajia ja
projektialan moninaisten osa-alueiden asiantuntijoita.
SIG-ryhmät tarjoavat erinomaisen tilaisuuden verkostoitua
muiden samoista asioista kiinnostuneiden projektiammattilaisten
kanssa.

Tule tutustumaan SIG-ryhmätoimintaan!
Nyt nämä kuusi aktiivista ryhmää järjestävät kaikille avoimen tilaisuuden tutustua toimintaan Projektipäivien yhteydessä 12. ja
14.11.2012. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, maksuttomia eivätkä
edellytä Projektipäiville osallistumista, eikä Projektiyhdistyksen jäsenyyttä. Tilaisuuksiin tulee kuitenkin ilmoittautua Projektiyhdistyksen nettisivujen kautta.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkun SIG-ryhmän toimintaa, voit ottaa yhteyttä ryhmän vetäjään tai Projektiyhdistyksen
toimistoon: miia.iivari@pry.fi
Seuraavilta sivuilta voit lukea lyhyen esittelyn jokaisen SIG-ryhmän tilaisuudesta ja ryhmän toiminnasta.
Lisätietoja tilaisuuksista ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät
Projektiyhdistyksen www-sivuilta: www.projektiyhdistys.fi/node/45

Tervetuloa mukaan SIG-ryhmätoimintaan!

56

- Miten yritysjohto kokee roolinsa projektiorganisaation johtajana?
- Millaisena johto näkee projektit?
Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Projektiyhdistyksen www-sivuilta.

Teksti: Miia Iivari , kuva: Jyry Louhisto

SIG-ryhmät

SIG-2 ryhmän kaikille avoin tilaisuus
projektipäivien aattona Dipolissa 12.11.2012

T

ilaisuudessa haastetaan yritys- ja
liiketoimintajohtoa
vastaamaan
kysymyksiin projektiorientoituneen
organisaation rakentamisesta. Paneelikeskusteluun on kutsuttu henkilöitä
yrityksistä, joilla on toisistaan poikkeava
näkökulma projekteihin ja projektitoimintaan. Johtajien vastauksissa kerrotaan, miten organisaatio on vastannut näihin haasteisiin tai selityksiä sille, miksi ei ole.
Tervetuloa tilaisuuteen ja tutustumaan
SIG-2 ryhmän toimintaan!

Mikä on SIG-2 ryhmä ja
mitä se tekee?
SIG-2: Projektiorientoituneen organisaation johtaminen -ryhmä pyrkii edistämään
projektiorientoitumista ja projektikulttuurin
kehittämistä. Etsimme tapoja lisätä johdon kiinnostusta projektisalkun hallintaan,
ohjelmien johtamiseen ja projekteihin.
Ryhmän visio on nostaa organisaatioiden
tietoisuutta projektikulttuurin merkityksestä strategioiden jalkauttamisessa. Ryhmä
nostaa esille tapoja johtaa projektiorientoitunutta organisaatiota tehokkaasti.
Teemojamme ovat mm.
- Yritysjohdon rooli ja osallistuminen
- Strateginen johtaminen
- Muutoksen johtaminen
- Projektisalkun johtaminen
- Ohjelmajohtaminen
- Projektitoiminnan roolit ja -mallit
Ryhmä on toiminut Matti Haukan johdolla, nykyisellä nimellä pari vuotta ja sitä
ennen useita vuosia nimellä Ohjelmajohtaminen ja projektisalkun hallinta.

SIG-2 – keitä me olemme?
Olemme ryhmä ”projektiuskovaisia” eli
olemme vakuuttuneita siitä, että projektityö on hyvä tapa saada tuloksia aikaiseksi
ja että useiden organisaatioiden tulisi kehittyä rakenteeltaan ja johtamisjärjestelmältään enemmän projektiorientoituneeksi. Haluamme myös kehittää itseämme ja
organisaatioitamme kohti parempaa projektikulttuuria.
Ryhmään kuuluu tällä hetkellä vajaa sata
jäsentä. Joukossamme on erityisesti projektitoimiston henkilöitä, projektitoiminnan
kehittäjiä ja projektisalkun hallinnoijia. Toivotamme tervetulleiksi myös yritys- ja projektiliiketoiminnan johdon edustajat sekä
ohjelmajohtajat!
Itse tulin mukaan ryhmän toimintaan
pari vuotta sitten. Pääsin parahiksi osallistumaan uudelleen nimetyn ryhmän tavoitteiden ja toiminnan suunnitteluun. Näiden
kahden vuoden aikana olen käynyt yritysvierailulla Ruukissa, Luottokunnassa ja
Fenniassa. Näillä vierailuilla olen päässyt
tutustumaan organisaatioiden parhaimpiin
käytäntöihin.
Ryhmässä toimiminen on ollut hyvin
avartavaa. ja ryhmätöissä saan osallistua
uusia näkökulmia avaaviin keskusteluihin.
On virkistävää huomata, kuinka monenlaisia mielipiteitä itsestään selvistäkin asioista
voi olla! Koen olevani hyvässä seurassa ja
odotan jatkossakin saavani ryhmästä uutta
tietoa ja uutta puhtia. On hyvä käydä välillä
tuulettumassa oman organisaation ulkopuolella.

SIG-2 ryhmän tilaisuudet
Kokoonnumme muutaman kerran vuodessa:
- Vaihdamme kokemuksia ja opimme
toisiltamme.
- Jaamme toisillemme työkaluja ja vinkkejä viestin viemiseen ja vaikuttamiseen omassa organisaatiossa.
- Etsimme näkökulmia ja terminologiaa
projektisalkun hallinnasta ja ohjelmien johtamisesta keskusteluun.
SIG-toiminta tarjoaa monipuolisen verkoston. Ryhmässä kuulemme, millaisia ratkaisuja muut organisaatiot ovat kokeilleet
ja miten ratkaisut ovat toimineet. Projektityö on toimialasta riippumatta hyvin samanlaista. Verkoston avulla voimme oppia
toisten kokemuksista eikä kaikkia harhapolkuja tarvitse kulkea itse. Organisaationsa projektitoimintaa esitellyt saa kuulijoilta
tervetullutta palautetta ja jatkokehitysehdotuksia.
Yhteisissä ryhmätöissä ajatus kehittyy, ja
lopputulos on enemmän kuin osiensa summa.
Osallistujien kokoonpano vaihtelee tilaisuuden aiheen ja ryhmäläisten työtilanteen
mukaan.
Tilaisuudet ovat avoimia Projektiyhdistyksen jäsenille.

SIG2-ryhmän puolesta,
Sisko Ilmaranta, FM
Projektipäällikkö
Projektitoimiston edustaja
IT-osasto, Kela
Projektitoiminta 2/2012
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SIG-4

SIG-9

SIG-4 Riskienhallinta -ryhmässä keskitytään
projektien riskienhallinnan kehittämiseen

Sopimukset Projektiyhdistyksessä –
pitkäaikainen kiinnostuksen kohde

R

iskienhallinta on sekä negatiivisten uhkien torjuntaa että
positiivisten
mahdollisuuksien
hyödyntämistä.
Taloudellisesti epävarmoina aikoina riskienhallinnan
merkitys vain korostuu. Se ei ole yrityksen
muusta toiminnasta irrallaan olevaa toimintaa. Vastuu riskienhallinnasta kuuluu
yrityksen jokaiselle työntekijälle, se on osa
normaalia liiketoimintaa.
Yrityksen sisäisen tiedonvälityksen on
oltava avointa. Toiminnan on perustuttava
selviin toimintamalleihin. On rohkaistava
työssä oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Koulutuksen avulla voi kehittää riskitietoisuutta ja antaa työkaluja erilaisten
riskien analysointiin ja hallitsemiseen.
Projektiriskeistä on jaettava ajankohtaista informaatiota koko organisaatioon.
Toisaalta projektitoiminnassa on otettava
huomioon koko organisaation edut ja tarpeet ja nivellettävä projektien riskienhallinta osaksi koko yritystoiminnan riskienhallintaa.

Selkeämmät sopimukset – helpommat hankinnat
SIG-9 ryhmä järjestää Projektipäivien yhteydessä 14.11.2012 kaikille avoimen teematilaisuuden yhdessä PKV-12 Verkostoituminen palveluliiketoiminnoissa -ryhmän kanssa.
Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Projektiyhdistyksen www-sivuilta. Tervetuloa!

P

Kuva: Jyry Louhisto

Lisätietoja tilaisuudesta ja ryhmän toiminnasta saat sen vetäjältä:
Veikko Välilä, Fennovoima Oy
veikko.valila@fennovoima.fi, puh. 040 519 7790

SIG-4 ryhmän kaikille avoin tilaisuus
Projektipäivillä Dipolissa 14.11.2012
Ilmastonmuutos - uhka ja mahdollisuus?
- Miten ilmastonmuutos on otettava huomioon tulevassa
projektitoiminnassa?
- Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uudet kannattavat
liiketoimintamahdollisuudet? Onko niitä?
Projektipäivien tilaisuuden teemaksi on valittu ilmastonmuutos.
Järjestämme tilaisuuden lähempään keskusteluun Ian Dunlopin kanssa, joka on
tänä vuonna yksi Projektipäivien kolmesta pääpuhujasta. Tässä lehdessä on
hänen artikkelinsa ”Energy, Climate Change and Global Sustainability” sivulla 14.
Paikalle on myös lupautunut Tapio Kanninen Ralph Bunche instituutista
New Yorkista. Tapiolta ilmestyy vuodenvaihteessa kirja ”Crisis of Global Sustainability”. Kutsumme paikalle myös suomalaisia energia-, infra- ja rakennusalan
asiantuntijoita sekä suomalaista liike-elämää edustavia Rooman Klubin jäseniä.
Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Projektiyhdistyksen sivuilla.
Tervetuloa!
Kuva: ©iStockphoto.com/sturti

58

rojektiyhdistyksen vuonna 2003
perustetun SIG-9 Sopimusten
hallinta -ryhmän tarkoituksena
on sopimusosaamisen ja sopimusten hallinnan parhaiden käytäntöjen
kehittäminen edistämällä eri ammattialojen
edustajien vuorovaikutusta ja yritysten ja
korkeakoulujen yhteistyötä. Ryhmän kiinnostuksen kohteita ovat mm. projektiliiketoiminnan johtamisen ja sopimusten hallinnan yhteensovittaminen, kansainvälisten

projektien sopimusten hallinta, sopimusriskien hallinnan kehittäminen sekä ennakoivan sopimisen vieminen käytäntöön.
SIG-9 toimii samalla IACCM:n (International Association for Contract and Commercial Management) Suomen jaoksena.
Kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta
jäsenten käytettävissä on ajantasaista tutkimus- ja kokemustietoa eri puolilta maailmaa. Lisätietoja IACCM:stä ja sen toiminasta: http://www.iaccm.com.

SIG-9 ryhmän vetäjänä toimii varatuomari Helena Haapio, joka työskentelee
sopimusvalmentajana Lexpert Oy:ssä. Lisätietoja ryhmän toiminnasta ja tulevista sekä
menneistä tilaisuuksista löydät yhdistyksen
nettisivuilta. Jos haluat mukaan ryhmän toimintaan, voit ottaa yhteyttä ryhmän vetäjään helena.haapio@lexpert.com.
PKV-12 Verkostoituminen palveluliiketoiminnoissa - ryhmä keskittyy liiketoimintojen vertailuun. Ryhmä tarkastelee
keinoja ja toimintamalleja, joilla voidaan
turvata onnistunut toteutus ja antaa
sille innovatiivisia ohjausvälineitä, tehosteita ja kannusteita. Ryhmän vetäjänä toimii varatuomari, ins. Matti Urho.
Lisätietoja: matti.urho@partisan.inet.fi
ja yhdistyksen www-sivut.

SIG-12

Monimutkaiset tilanteet!
– yksinkertaiset ratkaisut?
SIG-12 Johtajuus -ryhmä järjestää kaikille
avoimen tilaisuuden Projektipäivien aattona
12.11.2012 klo 16.00 Dipolissa
Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Projektiyhdistyksen www-sivuilta. Tervetuloa!

T

ilaisuuden alustajana toimii leadership coach Vuokko Coco, Bomentis
Oy.
Työstämme Vuokon avulla ratkaisuja projektitoiminnassa eteen tuleviin
monimutkaisiin tai muuten haasteellisiin
johtamistilanteisiin. Ennen tilaisuutta lähetämme kyselyn konkreettisista johtamistilanteista ja tilaisuudessa käytetään hyväksi
saatuja vastauksia.
- Miten selviän projektipäällikkönä kunnialla hankalista, hämäristä ja monimutkaisista johtamistilanteista?

- Mitä projektipäällikkö voi tehdä ja mitä
ei?
- Milloin vastuun voi delegoida tai siirtää?
Entä voiko iskeä hanskat naulaan?
- Miten toimin, kun tarjolla on vain “ei voi
voittaa” -vaihtoehtoja, vai onko niin?
- Luovia käytännön johtamistoimenpiteitä ja -ratkaisuja!
Tervetuloa paikan päälle työstämään
luovia ratkaisuja, saamaan uusia työkaluja, tutustumaan SIG-12 Johtajuus -ryhmän
toimintaan ja jakamaan kokemuksia kollegojen kanssa.

SIG-12 Johtajuus
Ryhmä tarkastelee monipuolisesti eri kulmista johtajuutta projektitoiminnassa ja
erityisesti projektipäällikön arjen työssä.
Ryhmän kokoontumisiin kutsutaan alustajiksi kiinnostavia asiantuntijoita johdattelemaan keskustelua ja fasilitoimaan ryhmätyöskentelyä.
Kokoontumisissa tutustutaan samalla
myös hyödyllisiin projektityöskentelyn kehittämisen apuvälineisiin; kuten erilaisiin
ryhmätyö-, vuorovaikutus-, arviointi-, tutkimus- ja tiedonkeruutyökaluihin.
Lisätietoja ryhmän toiminnasta ja tulevasta tilaisuudesta:
Joxi Kaaja
joxi.kaaja@ael.fi ja
Vuokko Coco
vuokko.coco@kolumbus.fi

Projektitoiminta 2/2012
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SIG-13

SIG-15
Kompastuuko strategia projektiryteikköön?
Miten projektit kytketään strategisiin tavoitteisiin? Projektisalkku: erillinen raportti
vai toiminnallinen työkalu? Kenen tarpeisiin
projektisalkku tehdään? Julkisen sektorin
projektisalkun erityishaasteet ja ratkaisuja.
Onko projektisalkun käytölle muita vaihtoehtoja?
Lisätietoja ryhmän toiminnasta saat sen
vetäjältä Jari Kinnuselta:
Jari Kinnunen
HMV PublicPartner Oy
jari.kinnunen@hmv.fi,
puh. 040 778 0226

Vuoden 2011 Projektipäivillä Julkishallinnon SIG-ryhmän tilaisuuteen
osallistui n. 70 hankkeiden arvioinnista kiinnostunutta henkilöä

Hyvinvoiva projektiammattilainen
Hyvinvoiva projektiammattilainen -ryhmä tarkastelee projektipäällikön ja projektitiimin
onnistumisen edellytyksiä työssä jaksamisen ja ihmiskeskeisen kehittymisen näkökulmista. Tavoitteena on antaa SIG-15 ryhmän jäsenille työkaluja oman työssä jaksamisen ja
innostuneisuuden kehittämiseen sekä erilaisten tiimien luotsaamiseen projektityössä.

Kuva: Kimmo Brandt

Tule hakemaan ja jakamaan vastauksia vapaamuotoiseen
Learning Cafe -tilaisuuteen Projektipäivien aattona
Dipolissa maanantaina 12.11.2012 klo 16:00 – 19:00

Seuraava SIG-15 ryhmän

Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Projektiyhdistyksen www-sivuilta.

ja riesa projektiryhmässä”

tilaisuus ”Erilaisuuden riemu
pidetään Projektipäivien
yhteydessä 14.11.2012

Projekteilla ketteryyttä strategialla kestävyyttä

Espoon Dipolissa
Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Projektiyhdistyksen
www-sivuilta.
Kuva: Jyry Louhisto
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SIG-ryhmä on tarkoitettu kaikille projektitoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille
henkilöille julkishallinnossa. Tilaisuuteen ja
ryhmän toimintaan toivomme mukaan seuraavanlaisia julkishallinnon toimijoita:
- Viraston johto
- Kehitysjohto
- Projektiliiketoiminnan johto
- Projektitoimiston johto
- Projektitoiminnan kehittämisessä
mukana olevat asiantuntijat
- Ohjelmajohtajat
- Projektisalkun hallinnassa mukana
olevat asiantuntijat
- Hankkeiden ja projektien arvioinnista
vastaavat
- Tietohallinnon johto

Jari Kinnunen
Jari Kinnunen toimii HM&V Research Oy:n ja
HMV PublicPartner Oy:n konsultointijohtajana sekä Projektiyhdistyksen Julkishallinnon SIG -ryhmän vetäjänä.

R

yhmän kiinnostuksen kohteena
on projektityön inhimillinen kokonaisuus: fyysiset ja henkiset
voimavarat, työnteon ”flow” sekä
tiimin ominaisuuksien tunnistaminen ja
johtaminen. Ryhmän jäsenet ovat kiinnostuneita itsensä ja tiiminsä voimavarojen
tunnistamisesta ja kehittämisestä. SIG-15
ryhmässä on jäseniä monelta eri toimialalta
ja monesta eri asemasta.
SIG-15 ryhmä on toiminut nyt vuoden,
ja olemme järjestäneet paljon erilaisia tilaisuuksia ja vierailuja. Olemme päässeet
kuuntelemaan monia eri hyvinvoinnin alan
ammattilaisia, mm. Vesa Vuorista Menestysvoimasta, Esa Ikosta Suomen ajatusvalmennuksesta, Hanna Zittingiä ja Virpi
Elersiä Projekti-Instituutista, Reidar Waseniusta BRIIM Centeristä sekä viimeksi Jari
Ojastia ja Pirjo Ahosta Novetos Oy:stä. Kiitokset kaikille alustajille!
Ajatusten kirvoittajana on henkilöstöval-

mentaja, toimitusjohtaja Hannu Häyrinen
MLP Modular Learning Processes Oy:stä.
Erilaisen käyttäytymisen hahmottaminen,
ymmärtäminen ja yhteensovittaminen ovat
keskeisimpiä tämän päivän työelämän taidoista. Aluetta on myös tutkittu paljon.
Maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty
malli ihmisen toiminnan mallintamiseen on
DiSC-viitekehys.
Kaikilla tilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus rakentaa oma käyttäytymisprofiilinsa, saada siitä perusteellinen kuvaus
ja verrata omia toimintatapojaan siihen,
miten muut toimivat. Sitä kautta voi saada
virikkeitä oman ymmärryksen ja jaksamisen
kehittämiseen.
Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii
ilmoittautumisen yhdistyksen nettisivuilla.
SIG-15 haluaa toivottaa kaikki kiinnostuneet mukaan toimintaan! Lisätietoja ryhmän toiminnasta ja ilmoittautumislomakkeen löydät yhdistyksen nettisivuilta. Liity

ryhmään ja sähköpostilistallemme lähettämällä postia osoitteeseen miia.iivari@pry.
fi tai ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjään
Juuso Kankaaseen. Näin saat tiedon ensimmäisenä tulevista tapahtumistamme.

Tervetuloa hyvinvoivien
projektiammattilaisten joukkoon!

Kuva: Jyry Louhisto

J

ulkishallinnon SIG-ryhmä on aloittanut toimintansa syksyllä 2011. Ryhmän
tavoitteena on auttaa julkishallinnon
organisaatioita kehittämään projektiosaamistaan ja valmiuksiaan haastavien
muutosprojektien läpiviennissä.. Ryhmä
pyrkii jakamaan tietoa ja osaamista sekä
vaihtamaan kokemuksia projektitoiminnasta. Teemoina ovat mm. julkishallinnon
projektitoiminnan vaikuttavuuden ja projektikulttuurin kehittäminen sekä laajojen
muutoshankkeiden haasteet. Käsiteltäviä
teemoja nostetaan esille ryhmän osallistujien tarpeiden ja toivomusten mukaan.

Kuva: Jyry Louhisto

SIG-13 ryhmän seuraava tilaisuus pidetään Projektipäivien yhteydessä ja sen teemat liittyvät projektien ja strategian välisiin kytkentöihin. Strategia suuntaamassa projekteja –
projektit vauhdittamassa strategiaa

Juuso Kangas
juuso.kangas@gmail.com
p. 040 761 3886
Projektitoiminta 2/2012
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Sosiaalinen organisaatio

Käännä tietotyön teho
nousukiitoon sosiaalisella
organisaatiolla
Teksti: Pär Österlund

Tietotyöläisten työtehtävät monimutkaistuvat jatkuvasti, mutta organisaatiot eivät pysy peräs-

tavuus parani.
Liikkeenjohdon harmiksi nykyaikainen
tietotyö ei vastaa tehdastyötä millään lailla,
eikä vanhoista hyvistä toimintaperiaatteista enää ole päivittäisen johtamistyön pohjaksi. Siinä missä useat työntekijät tekivät
tehtaassa samaa työtä ja toistivat samoja
työvaiheita, tietotyössä kaikki työskentelevät lähtökohtaisesti eri projekteissa, eri
tavoitteiden eteen ja tekevät hyvin erilaisia, monimutkaisia työtehtäviä. Tieteellisen
liikkeenjohdon perusedellytykset eivät siksi
enää päde.
Palataan takaisin esimerkkiin toiminnanohjausjärjestelmän raporteista. Tehtävän
saanut tietotyöläinen joutuu selvittämään
sidosryhmiltä, mitä nämä oikeastaan tarvitsevat. Seuraavana hänen on selvitettävä,
kuinka muutostyöt saataisiin tehtyä. Hänen
täytyy kaivaa esiin sopivat henkilöt omasta organisaatiosta, järjestelmätoimittajan
organisaatiosta ja mahdollisesti hankittava
mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Hänen täytyy saada eri alojen asiantuntijoita
useasta organisaatiosta tekemään töitä
yhdessä, jotta tavoitteisiin päästään. Hän
on riippuvainen jokaisesta projektiin osallistuvasta, ja jokainen projektiin osallistuva

BJL

BERGMANN

Asianajotoimisto

sä. Työ organisoidaan edelleen teollistumisen aikakauden oppien mukaan, vaikka johtajat ovat
tukevasti ulapalla tietotyöläisten työn sisällöstä ja työtavoista. Uudenlainen työ vaatii uudenlaisia välineitä. Organisaation muutos hierarkisesta sosiaaliseksi auttaa tietotyöläistä menestymään maailmassa, jossa jokainen projekti on erilainen ja organisaatiorajat hämärtyvät.

T

arkastellaan muutosta myynnin
kautta. Tapaan työni puolesta usein
myyntijohtajia ja olen ottanut tavaksi kiusata heitä kiperällä kysymyksellä.
Tiedustelen mitä tapahtuu, jos myyntijohtaja saapastelee myyjän luokse, sanoo,
että Kone olisi nyt hoidettava asiakkaaksi
ja poistuu. Tietävätkö hänen myyntimiehensä kuinka toimia? Ani harva myyntijohtaja naurahtaa kysymykselle ja vastaa, että
totta kai tietää. Hänhän on myyjä ja meillä
edelleen töissä. Sen sijaan kiusaantuneita
ilmeitä näkee usein, puhumattakaan ”meillä
ei ole tapana toimia näin” -tyyppisistä vastauksista.
Myynnissä prosessiohjaus on edelleen
vahvoilla, vaikka monet muut tietotyöläiset
ovat joutuneet sopeutumaan monimuotoisen työn arkeen, jossa ohjekirjan noudattaminen on mahdotonta.
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Jokainen työntekijä on johtaja
Yhä useammalle tietotyöläiselle myyntiesimerkin kaltainen työnohjaus on jokapäiväistä. Vuoden projekti määritellään
yhdellä lauseella ja oletetaan, että loppu
kyllä hoituu. ”Meidän pitäisi saada toiminnanohjausjärjestelmästä parempia raportteja, voitko hoitaa asian?” Tietotyöläisen
on määriteltävä, mitä on tekemässä ja
suunniteltava kuinka homman saa hoidettua. Hänen on kasattava toteuttajaporukka
ja johdettava omaa ja muiden suorituksia.
Sanalla sanoen tietotyö on epämää-

räistynyt. Käytännössä epämääräistyminen
tarkoittaa, ettei kukaan enää määrittele ja
suunnittele työtehtäviä yksittäisen työntekijän puolesta. Muutoksen taustat löytyvät
historiankirjoista.
Nykyaikaisessa johtamisessa näkyy vahva taylorismin leima. Tehokkaan tehtaan
johtamisen kaava oli yksinkertainen: Tarkkaillaan ja mitataan, ohjeistetaan työntekijöitä tekemään toisin, mitataan uudelleen
ja katsotaan, paraniko suoritus. Jos parani,
tehdään uudesta toimintatavasta normi.
Toimintaperiaate toimi, ja tehtaiden tuot-

Sosiaalisessa organisaatiossa tieto
kulkee vapaasti toimintojen, tiimien ja
hierarkiatasojen välillä.

Kansainvälisten transaktioiden
asiantuntijanne

– Rajat ylittävän liiketoiminnan tarpeisiin
räätälöidyt palvelut
– Fokuksessa asiakkaan liikeidea ja
tavoitteet

www.bjl-legal.com
BJL Bergmann Attorneys at Law
Eteläranta 4 B 9, 00130 Helsinki
Tel. +358 9 696207 0
Fax: +358 9 696207 10
helsinki@bjl-legal.com

on riippuvainen hänestä. Koko komeuden kruunaa sisäisen viestinnän tarve: tietotyöläisen on saatava tieto meneillään olevasta hankkeesta leviämään organisaation sisällä, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään.
Käytännössä tietotyöläisemme päätyy tilanteeseen, jossa hänen on johdettava itse itseään. Hän
määrittelee johdon asettamien tavoitteiden mukaan
omat tehtävänsä, suunnittelee näiden toteutuksen,
mittaa tuloksia ja tekee parannuksia työtapoihinsa.
Monella tapaa tietotyöläinen on siirtynyt teollisesta
ajattelutavasta takaisin käsityöläiskulttuuriin. Yhdessä tehtävässä hän toimii mestarina, toisessa oppipoikana ja kolmannessa kisällinä.
Mitä henkilökohtaisemmaksi työtehtävät muuttuvat, sitä vähemmän valmiita toimintatapoja ja työkaluja yritys voi tarjota yksittäiselle tietotyön tekijälle.
Yrityksen tukitoiminnot toimivat suuruuden pelisäännöillä. Viestintäosasto voi käydä hienojakoisesti läpi
kaikki yrityksen viralliset tiedotteet, muttei mitenkään
voi toimia portinvartijana jokaiselle asiantuntijoiden
lähettämälle sähköpostille tai julkaisemalle blogikirjoitukselle. Silti ne näkyvät useammalle ulkopuoliselle
kuin viralliset tiedotteet. HR voi ylläpitää tietokantaa
yrityksen sisältä löytyvästä osaamisesta, muttei voi
auttaa jokaista työntekijää löytämään organisaation
toiselta puolelta tarvitsemaansa apua.
Tietohallinto on kamppaillut BYOD-trendin kanssa. Se tarkoittaa jokaisen työntekijän vapautta valita
omat työvälineensä. Ennen tietohallinto päätti mitä
laitteita ja ohjelmistoja yrityksessä käytetään, mutta
yhtäkkiä työntekijät eivät enää suostuneet tottelemaan ja esimerkiksi Ciscon kaltaisissa edelläkävijäyrityksissä johto taipui massojen tahtoon. Näin yksittäiseltä tukihenkilöltä poistui mahdollisuus tuntea kaikki
käytössä olevat työkalut. Tietotyöläinen on omillaan.
Projektitoiminta 2/2012

63

Uudenlainen työ vaatii
uudenlaiset välineet
Muutoksen valoisa puoli on, että tietotyöläisellä on käytössään valtava valikoima
tehokkaita ja edullisia työvälineitä. Yhdysvaltalaiset ohjelmistoyhtiöt tarjoavat kahvikupin hinnalla käyttöön työkaluja, jotka
toimivat millä laitteella tahansa, mistä tahansa. Työkalut täytyy vain löytää ja opetella. Jos tieto kulkee, työkalut ja apu niiden
käyttöön löytyvät.
Sosiaalinen teknologia saa tiedon kulkemaan. Yksityisminänään Facebookia
käyttävät ovat takuulla huomanneet tietävänsä kuin taikaiskusta tuttujen ja tutun
tuttujen kuulumiset paremmin kuin koskaan
ennen. Onneksi samantyyppisiä työkaluja
löytyy organisaatioiden ja projektien sisäisen viestinnän parantamiseksi. Ja niitä tarvitaan.
Suuryrityksen pääjohtaja voi lähettää
sähköpostin, joka noteerataan ja todennäköisesti myös luetaan. Työkavereitaan
oman toimen ohella johtavalla asiantuntijalla ei ole samaa asemaa ja siksi hänen on
sovellettava viestintäammattilaisten suostutteluoppeja, jotta viesti menee perille ja
tarvittava tuki löytyy. Yksin projektista ei
selviä.
Ennen avunpyyntöä kollegalle pitää tietää, kuka heistä osaa auttaa. Paras asiantuntija saattaa löytyä naapurihuoneesta tai
Kiinasta, riippuen käsillä olevasta tehtävästä. Henkilöstöosaston tietokannasta saattaa löytyä CV-haku, jolla kolmen vuoden
takainen osaaminen löytyisi. Siitä ei ole iloa,
joten tehokkaampi työväline tulee tarpeeseen. Hyvällä tuurilla mieleen juolahtaa se
pitkähiuksinen kaveri, joka viimekeväisessä
seminaarissa kertoi tekevänsä kovasti töitä
kyseisen aiheen parissa.
Sama ongelma toistuu parhaiden asiantuntijoiden löytämisen lisäksi parhaiden
projektien löytämisessä. Kuinka asiantuntija voi varmistaa, että hänet löydetään, kun
kiinnostava keikka on tarjolla? Paras keino
on kertoa avoimesti tekemisistään, saavutuksistaan ja tavoitteistaan.
Tiedonkulkua parantavaa sosiaalista
teknologiaa löytyy monessa muodossa.
CRM-järjestelmä Salesforce kertoo, kuka
työskentelee juuri nyt tietyn asiakkuuden
kimpussa. Sharepoint paljastaa, mitä dokumentteja työkaveri parhaillaan työstää.
Yammerista löytyy vapaamuotoisia tilapäivityksiä kuin Facebookista konsanaan.

Kohti sosiaalista organisaatiota

Lisää aiheesta Projektiyhdistyksen yhdessä
Pär Österlundin ja Mikko Sorsan kanssa
järjestämässä teematilaisuudessa 26.11. 2012.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät
yhdistyksen nettisivuilta.
Jukka ja Taina miettivät yhdessä, kuinka saisivat idean esitetyksi hyvässä valossa Lotalle ilman, että Pertti pääsee torppaamaan
sitä kesken prosessin. Virallisesti Jukan pitäisi saada ideansa Lotan pöydälle Pertin
kautta, mutta henkilökemioiden vuoksi niin
ei koskaan tapahtuisi.
Erään suuren suomalaisyrityksen asiantuntija väitti minulle, että organisaatio on
rikki, kun asioiden edistäminen varjo-organisaation kautta toimii virallista organisaatiota tehokkaammin. Olen eri mieltä.
Nykyinen varjo-organisaatio tarjoaa sen
sijaan mallin sille, miten tietotyön voisi organisoida tehokkaammin.
Yhdysvaltalainen ohjelmistoyhtiö Valve
on vienyt varjo-organisaatiotyyppisen toiminnan äärimmilleen. He ovat järjestäneet
satojen asiantuntijoiden työn ilman yhtään
esimiestä tai johtajaa. Jokaisen työntekijän
on itse löydettävä tai käynnistettävä projektit, joissa haluaa työskennellä. Jokaisella
on valtuudet aloittaa uuden tuotteen kehittäminen tai julkaista mielestään valmis
tuote.
Malli toimii heillä todistetusti, sillä yhtiö
tahkoaa uuden työntekijän perehdyttämisoppaansa mukaan kovempaa tulosta
työntekijää kohti kuin esimerkiksi Microsoft. Suurin haaste onkin siirtynyt työn organisoinnista ja johtamisesta rekrytointiin.

Kaikki eivät viihdy tai pärjää heidän epämääräisessä organisaatiossaan.
On tietysti utopiaa olettaa, että valtaosa
nykyisistä suomalaisorganisaatiosta voisi
siirtyä toimimaan Valven mallin mukaan.
Johtamista tarvitaan ja paras tapa tietotyön organisointiin on myöntää työn luonteen epämääräisyys ja järjestää organisaatio tukemaan sitä.
Sosiaalinen organisaatio on perinteisen
organisaation ja valvemaisen epämääräisyyden parhaat puolet omaava ristisiitos.
Sosiaalisessa organisaatiossa tieto kulkee
vapaasti toimintojen, tiimien ja hierarkiatasojen välillä. Tiedonkulku ei ole riippuvaista
johdon virallisesta tiedottamisesta, mutta
selkeät, vaikkakin matalat, päätöksenteon
hierarkiat voidaan säilyttää.
Organisaation muuttaminen sosiaaliseksi onnistuu sosiaalisen teknologian käyttöönotolla, mutta se ei yksin riitä. Viestintätyökalut ovat tietysti kriittisiä, mutta ilman
avoimuuden kulttuuria niitä ei käytetä.
Mielestäni tietotyöläisten johtajien kannattaisi tunnustaa, ettei heidän tule toimia tiedonkulun ja päivittäisten päätösten
pullonkaulana. Sen sijaan johtajien tulee
kannustaa tietotyöläisiä jakamaan, osallistumaan ja ottamaan vastuu oman työn
määrittelystä, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Pär Österlund
DI, toimitusjohtaja, Esendra Oy
Pär on yrittäjänä, kouluttajana ja konsulttina
toimiva digiajan myynnin ja markkinoinnin
asiantuntija.
Hän julkaisi keväällä Tykkäämistalous-kirjan,
joka kertoo kuinka tapamme ostaa ja tehdä
töitä muuttuivat sitä mukaa, kun internet
muuttui globaalista tietokannasta sosiaalisen
kanssakäymisen välineeksi.

Varjo-organisaatio on tuttu ilmiö jokaiselle meistä, se on sosiaalisten suhteiden
hyödyntämistä virallisen organisaation
voimasuhteiden sijaan. Jukka menee puhumaan Tainalle, koska tietää Pertin lähtökohtaisesti vastustavan hänen ideaansa.
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Uudistuskykyisen organisaation menestystekijät

koko ajan - halutessaan jokainen tapaaminen tuo uuden ajatuksen, mikä tavalla tai
toisella muuttaa meitä. Tässä artikkelissa
keskityn kuitenkin muutosprojektien ennakointiin.

Tunnista tilanne

Pettymys seitsemän
vuoden jälkeen vai
oman onnen rakentaminen?
Teksti: Pirkko Huhta

Viisaat tutkijat ja konsultit ovat kokemustensa perusteella
esittäneet arvioita muutosprojektien kestosta. Useat tahot
ovat päätyneet seitsemään vuoteen. Jokainen ymmärtää,
että seitsemän vuotta liiketoiminnassa on ikuisuus. Ennen kuin kirves heitetään kaivoon tai rynnätään ostamaan
konsulttipalveluita, kannattaa asiaa tarkastella lähemmin.
Keinoja muutosten tehostamiseen kyllä löytyy, kunhan kyvykkyyttä rakennetaan etukenossa.
Asiakkaiden
tarpeet

y
kyk

Kilpailu

kilpailuetu

Yrityksen
osaaminen/
resurssit

tah

to

arv
o

o
arv

Luovuus ja
ketteryys

Systemaattinen
johtaminen

rohkeus

Yrityskulttuurin
tunnistaminen ja
hyödyntäminen

Kuva 1. Liiketoiminnan lähtökohdista uusiutumiseen
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Uudistumisen aika on (aina) nyt
Muutoksia on monenlaisia ja monen kokoisia. Yritys sopeutuu, muokkaa ja vaikuttaa
tai valitsee oman toimintaympäristönsä.
Strategisen johtamisen konsultin, Mika
Kamenskyn esittämä liiketoiminnan kolmiodraama on yksinkertaisuudessa erinomainen pohja strategisten painopisteiden
määrittelylle. Asiakkaat ratkaisevat mitä
tarvitaan, kilpailukyky määrittelee miten
erottaudumme muista, ja resurssit sekä
osaaminen ohjaavat siihen, mitä pystymme
toteuttamaan. Itse näen asian niin, että hyvillä resursseilla kaikki on mahdollista, ja resurssien painoarvo viime kädessä ratkaisee.
Organisaatiota voi ja tulee kehittää muutoksen johtamisessa ja hallinnassa. Tämän
päivän menestys kulminoituu ketteryyteen.
Meillä ei enää yksinkertaisesti ole aikaa
piehtaroida muutoksen pohdinnassa. Kun
strategiset painopisteet on valittu, ja huomataan mitä muutosta tilanne vaatii, täytyy toimiin ryhtyä välittömästi. Kun organisaatio on tähän oppinut, se janoaa uutta
ja toteutus sujuu nopeammin kuin arvattiin
tai uskottiinkaan. Itse asiassa organisaatio
asettuu uuteen toimintamalliin kuin lintu
pesäänsä – itsestään ja luonnollisesti.
Sanotaan, että muutos on eri asia kuin
muuttuminen. Pitää paikkaansa, mutta
tämä on kyllä sanoilla leikittelyä. Muuttumista tapahtuu jatkuvasti ilman muutosprojektejakin. Jokainen meistä kehittyy

Yritys voi toimia kuten pyramidi, kone tai
perhe. Geert Hofstede (paikallisten - ja organisaatiokulttuurien tutkija) on päätynyt
kuuteen kulttuurieroja selittävään ulottuvuuteen. Yrityskulttuureja voi tarkastella
sen mukaan, onko:
1. prosessi- vai tulosorientoitunut?
2. työntekijä- vai työkeskeinen?
3. samaistutaanko yritykseen vai ammattiin?
4. suljettu vai avoin systeemi?
5. vähäinen vai tiukka kontrolli?
6. normatiivinen vai pragmaattinen?
Kokemusteni mukaan suomalaiset yritykset eivät ole tarpeeksi panostaneet yhtenäisen ja selkeän yrityskulttuurin rakentamiseen. Meillä on sokeasti otettu käyttöön
erilaisia malleja ja johtamisoppeja, joita
joustavasti käytetään tilanteen mukaan.
Usein myös yrityskauppojen ja fuusioiden
myötä annetaan eri kulttuurien olla vallalla, mikä tekee johtamisen lähestulkoon
mahdottomaksi. Ihan uuden ulottuvuuden

Uudistumiskykyisen organisaation kivijalka
- Selkeä ja yhtenäinen yrityskulttuuri
- Inspiroiva ja systemaattinen johtaminen
- Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa
- Valmius kasvuun ja uuden oppimiselle
- Ulkopuolisen maailman seuranta ja verkostoituminen
- Proaktiivinen muutos
- Aktiivinen vuorovaikutus
Kuva 2. Uudistumiskykyisen organisaation kivijalka
kenttään tuo kansainvälistyminen, jolloin
selkeyden puute näkyy välittömästi tuloksentekokyvyssä.
Usein yrityksillä, kuten perheilläkin on
sokea piste oman tilannearvionsa suhteen.
Peiliin katsominen vaatii nöyryyttä ja perspektiiviä. Avoimella ja aidolla keskustelulla ja faktojen keräämisellä saavutetaan
sisäistä ymmärrystä, mutta hyvin harvoin
se tuo vaihtoehtoja ja vastauksia oikeisiin
toimenpiteisiin
Yrityskulttuuri on valinta- ja rakentamiskysymys. Kun paikallista erilaisuutta ja
epävarmuutta siedetään, opitaan herkkyys
aistia asiat ajoissa. Yrityskulttuurin peruslinja on kuitenkin oltava selkeästi määritelty, ja sen noudattamista on seurattava joka
tasolla.

Uudistumiskykyinen organisaatio kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin:
-

kyseenalaistamisen taito
tosiasioiden tunnistaminen
terve itsetunto ja nöyryys
luovuus ja innovatiivisuus
herkkyys ympäristölle

Strategisten valintojen
tekeminen
Organisaation eri tasoilla tehdään koko
ajan valintoja. Strategiset valinnat vaikuttavat koko yrityksen ja sitä kautta koko
henkilöstön tulevaisuuteen. Operatiivisella
tasolla valintojen merkitys ei ole niin laaja,
mutta joillekin henkilöille ja toiminnan tehokkuudelle valinta voi olla hyvinkin mer-

Projekti- ja portfoliojohtamisen parhaat käytännöt
Wakaru auttaa asiakkaitaan kehittämään projekti- ja portfolioiden
johtamista hyödyntäen parhaita käytäntöjä.
Parhaiden käyäntöjen etuna kaupallisiin malleihin verrattuna on
niiden erittäin hyvä dokumentointi, riippumattomuus kaupallisista
toimijoista, laaja käyttö, yhteensopivuus maailman kanssa sekä
niiden ympärille rakentunut erittäin laaja tuki- ja oheispalvelujen
ekosysteemi.

PRINCE2® on selkeä projektinhallintamenetelmä, jota käytetään
varsin laajasti ympäri maailmaa. Organisaatio saa hyvän tuen
projekti- ja portfoliojohtamiseensa parhaisiin käytäntöihin
perustavista menetelmistä.
Neljä menetelmää, jotka soveltuvat käytettäväksi yhdessä tai
erikseen:

Wakarun kursseilla nostat osaamisesi tasoa myös projekti- ja portfoliojohtamisen alueella ja saat myös todistukseksi kansainvälisen
sertiﬁkaatin.

w w w . w a k a r u . f i

”Suomen ainoa akkreditoitu
PRINCE2® kouluttaja”

Tule Projektipäivillä osastollemme tutustumaan tuleviin valmennuksiin, voit tutustua valmennustarjontaamme myös osoitteessa
kurssit.wakaru.ﬁ
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Muutosjohtaminen edellyttää
riittävää liiketoiminta- ja
toimialaosaamista sekä johtamiskykyä.
kityksellinen. Strategisella tasolla kyse on
suunnasta, lähtökohdista tavoitteille sekä
riskin otosta. Operatiivisella tasolla puhutaan enemmän organisaation tehokkuudesta eli kyvystä saavuttaa tavoitteet.
Strategian määrittelyssä huomioidaan,
mikä junaa vie, tai millä periaatteella kuljettaminen mullistetaan. Ohjaavana tekijänä
voi olla tarve-, asiakas- tai markkinalähtöisyys, mikä parhaimmillaan vastaa kysyntää,
mikäli tarpeet todella tiedetään. Tuote- tai
teknologialähtöisyys tuo usein innovatiivisuutta peliin, mutta riskinä on, ettei tuotteille ole kysyntää. Osaamis-, resurssi- tai
verkostolähtöisyys auttaa tehokkuudessa
ja optimaalisessa tapauksessa kokonaisuuden hallinnassa. Kilpailulähtöisyys voi
tuoda nopeita voittoja, mutta tuo valitettavan usein viiveitä, jos ei sitten pelikenttään
tuoda uutta tapaa tehdä asioita. Eri lähtökohtia voi toki yhdistää, mutta päädraiveri
täytyy valita ja sen mukana tuomat riskit on
huomioitava toiminnassa.

Johtaminen muutoksessa
Johtaminen on ratkaisevassa asemassa
muutoksen onnistumisessa. Johtajan ei
välttämättä tarvitse olla karismaattinen
yli-ihminen, sillä systematiikalla ja uskolla
korjataan paljon.
Kolmeen tärkeintä menestystekijään
muutosjohtamisessa:
1. Kyky, halu ja rohkeus uusiutua
2. Kyky keskittyä olennaiseen
3. Vuorovaikutustaidot ja verkostoosaaminen
Muutosjohtaminen edellyttää riittävää
liiketoiminta- ja toimialaosaamista sekä
johtamiskykyä. Johtajan täytyy itse uskoa ja
haluta muutosta sekä näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä muille. Johtajan täytyy tuntea paitsi ympäröivä maailma myös
organisaationsa, jotta hän pystyy rakentamaan edellytykset tehokkaalle toiminnalle.
Yhtenäinen yrityskulttuuri antaa rohkeutta
johtaa joukkoja ja itseään. Se myös takaa

ketterän toiminnan ja jatkuvan kehittymisen, kun tiedetään minkä päälle rakentaa.
Muutos ei voi tuoda vain lisää tehtäviä,
vaan pitää osata keskittyä olennaiseen ja
karsia rohkeasti turhat toimet pois. Kukaan
ei jaksa vetää kivirekeä, jos kuormaan vain
ladataan lisää kiviä sen sijaan, että reen alle
laitettaisiin pyörät ja moottori.
Johtajalla pitää olla näkemystä ja hänen
tulee saada joukkonsa mukaan. Tämä vaatii
hyvää verkostoitumista, jatkuvaa dialogia
sekä asiantuntijoiden hyödyntämistä. Muutos vie aina aikansa. Prosessi alkaa siitä
kun porukka otetaan mukaan. Useat aivot
muutoksen suunnitteluvaiheessa varmistavat myös paremman laadun lopputuloksessa.
Todellinen ymmärrys taustoista, strategian selkeys ja systemaattinen johtaminen
korostuu eksponentiaalisesti globaaleilla
markkinoilla. Ketteryyttä ja innovatiivisuutta on turha peräänkuuluttaa ja vaatia, jos ei
ymmärretä paikallista erilaisuutta eikä tiedetä miksi, mihin ja miten ollaan menossa.
Jos johto epäonnistuu strategian viestinnässä, siirtyvät muutoshallinnan haasteet
projektien johtamiseen. Tällöin projekteissa
on varauduttava linkittämään kaikki tehtävät selkeästi strategiaan ja panostettava
enemmän viestintään ja yleisjohtamiseen.
Tämä taas on pois projektin sisällön hallinnasta ja viivästyttää lopputulosta jopa seitsemän vuoden päähän.

Johtava oston ja logistiikka-alan kohtaamispaikka Pohjois-Euroopassa

1. OSA 7.2.2013
Finlandia-talo

Toimitusketjuista kilpailukykyä
talouden turbulenssissa
Vahvoja puheenvuoroja toimitusketjun
hallinnasta, hankinnoista, kuljetuksista,
materiaalinkäsittelystä ja varastoinnista eri
toimialojen näkökulmasta.

2. OSA 7.- 8.2.2013

ennessä!
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taan.
Ilmoittaud € ja osallistu arvon
0
Säästä 10

M/S Baltic Princess
Tapaamisfoorumi
Valmennusfoorumi
Kontaktifoorumi

Pirkko Huhta, DI, on uudistumisen
vauhdittamiseen sekä henkilöstöpalvelujen arviointiin ja kehittämiseen
erikoistuneen Innoras Oy:n perustaja.
Hänellä on 20 vuoden kansainvälinen
kokemus toimintatapojen, organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisestä
sekä integraatioiden toteutuksista.

www.logistiikkaseminaari.fi
Kuva: Jyry Louhisto
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Muutosvoimaa

Palveluinnovaatiot –
oman toimen ohessa
vai projekteina?
Teksti: Miia Martinsuo
Katriina Valminen
Mikko Lehtonen

T

eolliset yritykset ja palveluorganisaatiot toteuttavat liiketoimintaansa yhteistyössä asiakkaiden
kanssa. Toimialasta riippumatta tähän
asiakasyhteistyöhön liittyy palvelu. Varastointi, kuljetus, asennus ja huolto ovat
tyypillisiä teollisten yritysten tuottamia palveluita. Palveluorganisaatiot saattavat palveluissaan hoitaa esimerkiksi asiakkaiden
talousasioita, tuotekehitystä ja viestintää.
Palvelujen tavoitteena on luonnollisesti
kannattava liiketoiminta sekä asiakkaalle
että palveluita tarjoavalle yritykselle.
Palveluille on tyypillistä asiakas- ja tapauskohtainen toteutus. Siksi palveluissa
on ainutkertaisuutta ja epävarmuutta, eikä
palvelua voi etukäteen täysin määritellä.
Asiakkaalla on palvelun määrittelyssä, toteuttamisessa ja vastaanottamisessa oma
roolinsa. Asiakkaan osuus voi toki vaihdella
vaatimusten tai tarpeiden viestimisestä ja
avaimet käteen -ratkaisun vastaanottamisesta aina itsepalveluun saakka. Palvelun
määritelmissä korostuu lisäksi aineettomuus, vaikka palvelut sisältävätkin aineellisia ja konkreettisia komponentteja kuten
tietojärjestelmien varaan rakentuvia prosesseja, fyysistä infrastruktuuria ja materiaaleja.
Koska palveluita leimaa ajatus aineettomuudesta, yritysten on toisinaan vaikea
havaita ja hyödyntää palvelujen liiketoiminnalliset mahdollisuudet. Monet tuottavatkin
asiakkailleen tuotteiden ja palvelujen ohella
palveluksia ilmaiseksi. Etenkin, kun yritys
suunnittelee kokonaisratkaisujen tuottamista, se kohtaa kysymyksen palvelujen
tuottamasta liiketoimintahyödystä asiakkaille tuotettavien hyötyjen lisäksi. Asiakkaiden tarpeet ja kilpailutilanne muuttuvat
jatkuvasti. Palvelun osatekijät, toteutustapa, asiakkaan arvo ja liiketoimintamahdollisuus edellyttävät jatkuvaa kehittämistä,
aivan kuten tuotteet ja tuotanto.

Palveluinnovaatio – mitä se on?

Projekti nähdään yleensä keinona tavoitellun muutoksen tehokkaaseen toteuttamiseen. Vaikka projektinhallinta on vakiintunut osaksi monenlaisten organisaatioiden arkipäivää, palvelujen kehittäminen toteutetaan vielä hyvin usein oman
toimen ohessa, ilman projektinhallintaa. Palvelujen kehittämisessä haasteena on
toisaalta asiakkaiden valmius ostaa ja käyttää uusia palveluita ja toisaalta organisaation oma muutos: valmius omaksua palveluihin liittyviä uusia toimintatapoja.
Tässä artikkelissa pohdimme, voiko oman toimen ohessa toteutettu palvelujen
kehittäminen olla menestyksekästä vai voitaisiinko projektinhallinnan keinoin
edistää palveluinnovaatioiden syntymistä, kypsymistä ja leviämistä.
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Kuva: Jyry Louhisto

Palveluinnovaatio on uudenlainen, käyttöönotettu ja toistettavissa oleva tapa luoda asiakkaille arvoa. Palveluinnovaatioon
sisältyy aina jokin asteinen uutuus palveluntarjoajan näkökulmasta. Yksittäiset palvelukohtaamisessa tehdyt pienet ja arkiset
muutokset eivät vielä tee uudistuksesta
palveluinnovaatiota. Ajan kanssa niistä voi
kuitenkin muodostua radikaalikin muutos.
Kehityksen kohteena voi olla moni asia:
palvelutarjooma, markkina, ansaintamalli,
prosessi tai tapa tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa.
Usein palveluinnovaatio koskee useaa
palvelun liiketoimintamallin osaa: konseptia, kohdemarkkinoita, yrityksen asemaa
arvoketjussa ja ansaintamallia (kuva 1).
Koska palvelu tuotetaan yhdessä asiak-

Palvelun
kohdemarkkinat

Palvelukonsepti
Mitä asiakkaille
tarjotaan ja miten?

Kenelle palvelut
kohdennetaan?

Palvelun
liiketoimintamalli
Tehtävä arvoketjussa

Ansaintamalli

Minkä roolin toimittaja
ottaa palveluketjussa?

Millä tavalla
palvelusta saadaan
liiketoimintahyötyä?

Kuva 1. Palveluinnovaatio uudistaa palvelun liiketoimintamallia.
kaan kanssa, palveluinnovaatioissa on vaikea eritellä varsinaista ”tuotetta” ja ”tuotantoa”. Palveluinnovaatioissa muutoksen
kohteena onkin samanaikaisesti asiakkaalle
tarjottu hyöty ja palvelun tuottamisen tapa.
Monien yritysten ongelma palveluinnovaatioissa on rajautuminen palvelukonseptiin eli asiakkaalle tarjotun ratkaisun
määrittelyyn. Usein konseptin kehittäminen
tapahtuu yrityksen sisäisenä harjoituksena, eikä siihen oteta mukaan asiakasrajapinnassa toimivia henkilöitä ja asiakkaita.
Lopputuloksena syntyneistä palveluista
saattaa tulla liiketoimintana kannattamattomia. Jos yrityksessä ei seurata palvelujen
liiketoimintahyötyjä, se saattaa käyttää vähäisiä voimavarojaan heikosti asemoitujen,
väärin kohdennettujen ja kalliiden palvelujen toteuttamiseen.
Konseptikeskeinen kehittäminen rajoittaa huomion palvelun tekniseen määrittelyyn ja palvelusta viestimiseen. Uusi
palvelukonsepti vaatii muutoksia myös organisaation omissa rutiineissa ja asiakkaan
toiminnassa. Organisaation omien toimintatapojen uudistuminen voi merkitä muutoksia niin palveluprosesseissa ja asiakaskohtaamisissa kuin yrityksen strategiassa,
rakenteissa ja hinnoittelukäytännöissä. Jos
yritys ei hahmota asiakkaan toimintaan tulevia uudistuksia, se ei pysty päättelemään
ja viestimään palveluinnovaation todellista
arvoa. Onnistuneeseen uusien palvelujen
kehittämiseen sisältyy oivallus siitä, että
asiakkaalla on palvelun tuottamisessa merkittävä rooli, ja että palvelun arvo syntyy
asiakkaan ja yrityksen yhteisen tekemisen
kautta.

Palveluinnovaatioita oman
toimen ohessa
Palvelujen aineettomuuden takia palveluita ja niihin liittyvää liiketoimintaa on vaikea
hahmottaa. Siksi palvelujen kehittäminen
toteutetaan niin usein oman toimen ohella. Uudet palvelut saattavat syntyä sattumalta, yksittäisen asiakkaan tarpeiden

tyydyttämiseksi. Jos näitä palveluideoita ei
tunnisteta ja kehitä edelleen, ne jäävät vain
yksittäisten kehittäjäsankarien toteutettavaksi. Ne eivät leviä organisaatioon eivätkä
tuota sitä hyötyä, johon niillä olisi mahdollisuus. Toisinaan palvelujen kehittämistyötä
yritetään tehdä piilossa eikä sitä aina koeta
oikeaksi työksi. Joissakin tapauksissa yritys
palkitsee henkilökuntaa palvelujen tehokkaasta toteuttamisesta, mikä saattaa vähentää palveluprosessiin liittyvien ideoiden
jakamista ja palvelun sisältöön kohdistuvia
ideoita. Vaikka ideoita uusille palveluille
syntyykin oman toimen ohessa, harvoissa
organisaatioissa on määritetty selkeitä tavoitteita, resursseja tai toimintatapoja palvelujen kehittämiseen.
Olemme tutkimuksissamme palvelujen
kehittämisen parissa havainneet muitakin
toistuvia puutteita yritysten toiminnassa:
- Palvelujen kehittäminen tapahtuu yritysten sisäisinä harjoituksina, joihin asiakkaita ei oteta mukaan.
- Asiakaspalautetta ei kerätä järjestelmällisesti. Vaikka palautetta kerättäisiinkin, sitä ei jatkojalosteta ja hyödynnetä
palvelujen kehittämisessä.
- Uusien palvelujen kehitys saattaa rakentua vanhojen olettamusten varaan,
vaikka asiakkaiden liiketoiminta, ympäristö tai palveluihin liittyvä teknologia
olisi muuttunut.
- Palvelujen kehittäminen muistuttaa tulipalojen sammuttamista – suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys puuttuvat.
- Yhteinen aikataulutus, vastuutus ja seuranta puuttuvat. Palvelujen kehittäminen jää yksilöiden varaan ja onnistunut
yhteistyö on sattumaa.
- Palvelujen kehittämisessä ei hyödynnetä asiakasrajapinnassa toimivien ihmisten tietoa ja kokemusta.
- Palvelujen kehitys jää laskutettavan
työn jalkoihin.
- Palvelut koetaan kustannuksena, ei liiketoimintana.
Projektitoiminta 2/2012
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Esimerkki 3: Sitoutunut tiimi
tavoitteita toteuttamassa

Resursoitu

Ei

Kyllä

Palvelujen kehittäminen
sankaritekoina

Palvelujen
kehittäminen osana
toimenkuvaa

Kyllä

Tavoitteellinen ja
suunniteltu

Ei

Palvelujen kehittäminen
epärealistisina visioina

Palvelujen
kehittäminen
tavoitteellisina
projekteina

Kuva 2. Neljä näkökulmaa palvelujen kehittämiseen.

Oman toimen ohessa toteutettu palvelujen kehittämistoiminta heikentää mahdollisuuksia samanaikaiseen asiakashyötyjen ja liiketoimintahyötyjen toteuttamiseen.
Kuvassa 2 havainnollistetaan neljä erilaista
asetelmaa palvelujen kehittämisessä. Liiketoimintahyötyjen saavuttamiselle olisi välttämätöntä uusien palvelujen laaja omaksuminen organisaatiossa, toistettavuus,
hyvien käytäntöjen levittäminen ja asiakastiedon systemaattinen käyttö. Tämän
vuoksi palvelujen kehittäminen kannattaisi
resursoida ja suunnitella kunnolla. Palveluita tulisi kehittää projekteina.

Projektit ja uusien
palvelujen kehittäminen
Olemme seuranneet uusien palvelujen kehittämistä useissa yrityksissä viime vuosina. Olemme tarkastelleet teollisia yrityksiä,
tietointensiivisiä palveluyrityksiä ja julkishallinnon palveluorganisaatioita. Kuvan 2
kaikki lähestymistavat esiintyvät erilaisissa
olosuhteissa. Kovin usein palveluinnovaatiot ovat yksittäisten ihmisten sankaritekoja,
epärealistisia visioita ja toimenkuvaan kuuluvaa satunnaista erikoistyötä sen sijaan,
että kehittämistyötä olisi suunniteltu ja
resursoitu. Monet jättävät kehittämistyötä
projektoimatta tai resursoimatta siitä huolimatta, että palvelujen kehittämisessä saa
usein pienelläkin projektilla aikaan merkittäviä tuloksia. Seuraavat esimerkit kuvastavat, millaisia kokemuksia oman toimen
ohessa tapahtuvasta palvelujen kehittämisestä eräissä yrityksissä on.

Esimerkki 1. Johto havahtui
sankaritekoon
Palveluorganisaation tuotekehitysprosessi
keskittyi ensisijaisesti tietojärjestelmään,
jonka kautta valtaosa palveluista tarjottiin.
Markkinointiyksikössä oli kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että yrityksessä ei
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ollut vuosikausiin lanseerattu yhtään uutta
palvelua. Eräs palvelumyyjä lähti itsekseen
luomaan uusia, asiakaslähtöisiä palveluideoita ”pöydän alla” - tekemään sankaritekoja organisaatiolle muilta piilossa. Aluksi
ylin johto vastusti näitä uusia ideoita, koska
ne veivät aikaa sovituilta töiltä. Kuitenkin
erään erityisen lupaavan idean kohdalla
johto alkoi tukea palvelumyyjää ja lopulta
asetti tavoitteet ja resursseja kehitystyöhön. Tämän seurauksena uusi palvelu lanseerattiin hyvin nopeasti markkinoille. Yksittäisen myyjän sankariteon kautta johto
huomasi, että tuotekehitysprosessissa oli
jotain pahasti vialla. Se ei sallinut uusien
palvelujen kehittämistä markkinoille vientiin
saakka.

Esimerkki 2: Ideat eriytyivät
visioista
Teknologiakeskeisessä yrityksessä oli käytössä vuosittain toistuva strategiaprosessi,
jonka alkuvaiheeseen kuului uusien palvelujen ideointi. Ideoinnin tueksi oli hankittu
tietojärjestelmä, johon ideat syötettiin ja
jolla tavoiteltiin palveluideoiden systemaattista käsittelyä. Strategiaprosessissa
asetettiin kunnianhimoisia, hienolta kuulostavia visioita. Parin ideointikierroksen
jälkeen henkilöstössä heräsi keskustelua:
järjestelmään päätyneitä ideoita ei oikein
koskaan käsitelty, niistä ei saatu mitään palautetta, eivätkä ne käytännössä edenneet
mihinkään. Useat ihmiset saattoivat esittää
aivan samat ideat, mutta päätöksiä niistä ei
syntynyt. Sen sijaan resurssit kohdennettiin
aina uusiin akuutteihin kehityskohteisiin,
vanhan perusliiketoiminnan pyörittämiseen
ja paikkaamiseen. Pian sekä henkilökunta että johto huomasivat, että strategia ja
innovaatiotoiminta eivät kytkeytyneet toisiinsa kunnolla ja ideointi ei edennyt konkreettisiin toimenpiteisiin.

Teollisuusyrityksen johto näki palvelujen
levittämisen ulkomaisiin tytäryhtiöihin strategisena tavoitteena, jonka toteuttamiseksi perustettiin palvelujen tuotteistamiseen
keskittyvä tiimi. Tiimin päätehtävänä oli
olemassa olevien palvelujen kuvaaminen
ja dokumentointi ja palvelukuvausten tekeminen. Tuotteistamistiimillä oli takanaan
johdon vankkumaton tuki ja kehittämistoiminnan etenemistä seurattiin aktiivisesti,
joskin tiimiltä puutui varsinainen budjetti ja
aikataulutus kehittämiselle. Toisin sanoen
palvelujen kehittämistä tehtiin johdon tukemana ja tavoitteellisesti mutta oman toimen ohella.
Edellä kuvattujen ja muiden vastaavien
resursseiltaan tai tavoitteiltaan erilaisten tapausten myötä olemme havainneet
monia hyötyjä ja mahdollisuuksia projektinhallinnan soveltamisesta palvelujen
kehittämiseen. Projektitoimintaan sisältyvä suunnittelun ja arvioinnin painottaminen tuo järjestelmällisyyttä palvelujen
kehittämiseen. Jo pelkästään tavoitteiden
asettaminen ja niiden laajuuden arviointi
kannustavat selvittämään asiakkaiden ja
sidosryhmien tarpeita oman toimen ohessa tapahtuvaa työtä tai irrallista visiointia
paremmin. Samoin aikataulu- ja kustannustavoitteiden selvittäminen auttaa tunnustamaan tosiasiat. Palvelujen kehittäminen on työtä, joka ei tapahdu itsestään ja
ilmaiseksi. Tavoitteiden asettaminen ja kustannusten ja aikataulun arviointi voi tuntua vaikealta palvelujen aineettomuuden
takia. Useissa organisaatioissa on kuitenkin palvelujen kehittämisestä jo aiempaa
kokemusta, jota voidaan käyttää arvioiden
ja suunnitelmien tekemisessä. Jokaista varmasti kiinnostaa, kuinka kehitysinvestoinnit
kääntyvät tuotoiksi. Jos palvelujen kehittämiseen kuluvaa aikaa, työtä ja kustannuksia
ei seurata, myöskään kehitysinvestointien
arvoa ei voida määrittää.

yritykselle ja asiakkaille.
Yrityksen sisäisen osaamisen ja ymmärryksen kokoaminen palvelujen kehittämisen pariin on kuitenkin vasta puoli voittoa.
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden ottaminen
mukaan palvelujen kehittämiseen on vielä
huomattavasti vähäisempää ja sattumanvaraisempaa kuin mitä yritykset juhlapuheissaan antavat ymmärtää. Erityisesti
haasteena ovat asiakasymmärryksen säilyttäminen läpi koko palvelun kehittämisprosessin ja eri tavat aktivoida asiakkaiden
osallistumista kehittämisen eri vaiheissa.
Projektimaisempi lähestymistapa palvelujen kehittämiseen tarjoaisi paremmat
lähtökohdat myös monipuolisempaan asiakkaiden osallistamiseen, kun kehittämisen
tavoitteet, aikataulutus ja resursointi ovat
selvillä.
Projektimaista palvelujen kehittämistä
pitää kuitenkin tarkastella kriittisesti. Projektitoiminnan mallit on usein suunniteltu
monenlaisille projekteille, isoille ja pienille,
yksinkertaisille ja monimutkaisille, lyhyille
ja pitkille. Tyypillisesti projektimallit on kuvattu suurimman, monimutkaisimman ja
pisimmän vaihtoehdon mukaan ja sisältävät liikaakin erilaisia työkaluja eri tarpeisiin.
Palvelujen kehittämisen projektit voivat
tästä poiketen olla pieniä ja lyhytkestoisia
ja voisivat hyötyä erityisen yksinkertaisista

projektimalleista. Projektimalleja ja projektinhallinnan työkaluja vaivaava jäykkyys ja
kaikenlaisten muutosten ja epävarmuuksien välttely eivät ehkä sellaisenaan sovi
palvelujen kehittämisen maailmaan, jossa
olosuhteet vaativat jatkuvaa dynaamisuutta. Erilaiset joustavat ja ketterät mallit
saattavat toimia perinteisiä projektimalleja
paremmin. Ohjelmistotuotannossa ja palveluissahan on yhteistä aineettomuus ja
räätälöinnin mahdollisuuksien rajattomuus.
Palvelujen kehittämiseen sovellettavien
projektinhallinnan mallien sisältöä tulee siis
soveltaa tilanteen vaatimalla tavalla. On
todennäköistä, että palveluinnovaatioiden
kehittämiseen ja johtamiseen tarvittaisiin
omanlaisiaan, teollista kontekstia yksinkertaisempia ja joustavampia projektimalleja
ja työvälineitä.
Projektitoiminnan periaatteet - tavoitteet, suunnittelu, resursointi, seuranta –
auttavat konkretisoimaan ja nostamaan
esille palvelujen kehittämisessä tehtävää
työtä ja sillä tavoiteltavia hyötyjä. Yhdessä
palveluita ja palveluliiketoimintaa jäsentävien mallien kanssa projektitoiminnalla
voidaan selättää palveluinnovaatioita vaivaava aineettomuus ja monimutkaisuus.
Tulipalojen sammuttelun sijasta voidaan
keskittyä siihen, että hyötyä tuottavat palveluinnovaatiot viedään läpi nopeasti ja

Palvelujen kehittäminen
on työtä, joka ei tapahdu
itsestään ja ilmaiseksi.

tehokkaasti, yhteistyössä sopivien kumppanien kanssa. Palvelujen kehittämiselle
löytyy oikeutus ja keinot, kun siihen paneutuu riittävän systemaattisesti.
Lisätietoja palveluinnovaatioiden tutkimuksesta:
- Tutkimusryhmien kotisivut: http://iris.
aalto.fi; http://www.tut.fi/psb/fi
- LEAPS - Johtamisella asiakaslähtöisyyttä palvelujen tuotteistamiseen –projektin kotisivut: http://iris.aalto.fi/en/research/current_projects/leaps/
- Tekesin SERVE-ohjelman sivut http://
www.tekes.fi/ohjelmat/serve

Palveluinnovaatiot ja
toimintatapojen muutos
Palvelujen kehittäminen projektina tarkoittaa, että kehitystyöhön nimetään yksittäisten kehittäjien sijaan monipuolista palveluun ja asiakkuuksiin liittyvää osaamista
omaava ryhmä kantamaan vastuu palvelun
määrittelystä, prosessista ja lanseeraamisesta. Sankariteoista, epärealistisista visioista ja toimenkuvaan satunnaisesti sisältyvästä kehittämisestä poiketen tällainen
tavoitteellinen ryhmä pystyy kehitystyön
alusta lähtien jakamaan asiakastarvetta ja
palvelua koskevaa tietoa. Laajempi kehitysryhmä pystyy myös monipuolisemmin
arvioimaan, millaisia vaikutuksia ja vaatimuksia uusi tai uudistunut palvelu asettaa

Kirjoittajat vasemmalta lukien:
Mikko Lehtonen, DI, KTM, Projektipäällikkö, Aalto-yliopisto BIT tutkimuskeskus
Katriina Valminen, KM, Projektipäällikkö, Aalto-yliopisto BIT tutkimuskeskus
Professori Miia Martinsuo, TkT, Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos

Kuva: Jyry Louhisto
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Projektiviestintämalli

Kytket projekteja
koskevat päätöksenteon
osaksi johtamistanne.

Hyvin hoidettu viestintä
on avain menestykseen –
jokaisessa projektissa
Teksti: Susanna Makaroff Reetta Rajalan haastattelun perusteella

Projektiviestintä on monessa menestyvässäkin yrityksessä
yhä lapsen kengissä. Viestinnän merkitys projektien onnistumiselle tiedostetaan, mutta usein vain tehokkaaseen
projektinhallintaan ja -johtamiseen panostetaan. Kun ihmiset, joita projekteilla tavoitellut muutokset koskevat,
eivät saa riittävästi tietoa projektin tavoitteista, vaiheista, vaikutuksista ja hyödyistä, on tavoitteiden saavuttaminen vaikeaa tai usein jopa mahdotonta. Moni projekti
epäonnistuu nimenomaan viestinnästä johtuvien ongelmien vuoksi. Projektijohtamisen ja -viestinnän yhteismalli
ratkaisee sidosryhmäviestinnän haasteet ja tyypillisimmät
kompastuskivet projektin eri vaiheissa.
Enemmän onnistuneita
projekteja
Projektien sidosryhmäviestintään panostaminen projektinhallinnan ja -johtamisen
ohella säästää merkittävästi kustannuksia,
aikaa ja vaivaa.
”Usein projektijohtaminen keskittyy
johtamisviestintään projektin ydinryhmän
näkökulmasta; suunnitteluun, päätöksentekoon ja raportointiin. Sidosryhmäviestinnän mallintaminen tuo hienon lisäarvon
yksittäisten projektien toteuttamiseen
sekä systematisoi viestinnän resursoinnin
salkkutasolla”, luonnehtii Suomen Projekti-

74

Instituutin Markku Aarni.
”Projektimalli, jossa johtamisviestinnän lisäksi on myös sidosryhmäviestintä
vahvemmin mukana, varmistaa projekteilla tavoiteltujen hyötyjen saavuttamisen.
Tämä onnistuu tehokkaasti vain, kun eri
sidosryhmät ja niiden viestinnälliset tarpeet
otetaan huomioon alusta lähtien – jo heti

projektin valmisteluvaiheessa. Kun viestintä
on nivottu osaksi projektijohtamisen mallia,
aikaa, rahaa ja vaivaa säästyy väistämättä,
kun pyörää ei tarvitse joka projektissa keksiä aina uudelleen”, kertoo Communicean
toimitusjohtaja Reetta Rajala.
”Projektiviestinnän nivominen projektihallinnan malliin toi eräälle suuren kansainvälisen yrityksen IT-osastolle 1,5 miljoonan euron säästöt projektikustannuksissa
vuositasolla. Kyseisellä organisaatiolla on
käynnissä jatkuvasti noin 25 projektia. Projektiviestinnän panostukset siis todella
kannattavat, pelkkä tehokas projektihallinta ei riitä”.

Kohdennat projektijohtamisen ja -viestinnän
panostukset oikeille
projekteille.

Tiedät, miten projekti
vaikuttaa eri sidosryhmiin,
ja valmistat ihmisiä
muutoksiin.

Saat vakuutuksen
projektillasi
tavoiteltujen
vaikutusten
toteutumiselle.

Varmistat, että projektin
sidosryhmät tietävät, mitä
heiltä odotetaan, milloin ja
miksi.

Viestinnän tuominen osaksi projektijohtamisen mallia tuo runsaasti rahanarvoisia etuja.

Paras tuki muutoksen läpiviennille

– projektien omistajat, päälliköt ja tiimit,
yrityksen johto, viestintäorganisaatio ja
asiakkaat. Takeet projektin liiketoimintahyötyjen ja tuottotavoitteiden saavuttamiselle ovat huomattavasti paremmat, kun
myös viestintään on panostettu ja suunnitelmat kohderyhmäkohtaisten toimenpiteiden osalta ovat projektijohdolle selvät.
Yhtenäisen mallin käyttöönoton myötä projektien johtamistapa yhtenäistyy,
projektien hallinta paranee sekä projektijohtamisen ja -viestinnän panostusten
kohdentaminen projektikohtaisesti sujuu
helpommin. Myös projektitiimien ajankäyttö tehostuu, eikä aikaa kulu organisaation
sisällä turhaan päällekkäiseen viestintätyöhön. Pitkällä aikavälillä projektit lyhenevät
ja niiden kokonaiskustannukset laskevat.

siltä ja ikäviltä yllätyksiltä ja projektipäällikön aikaa säästyy. Projektin tavoitteiden
ja tavoiteltujen vaikutusten saavuttamisen
kannalta on tärkeää, että projektin kaikki sidosryhmät, myös oma henkilöstö ja asiakkaat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mihin
muutoksella pyritään. Huolehtimalla aktiivisesta ja yhdenmukaisesta projektiviestinnästä yritys myös hallitsee mainettaan ja
asiakaskokemuksiaan paremmin.
”Sidosryhmäviestinnän kytkeminen projektimalliin varmistaa, että projektissa ymmärretään sen vaikutukset ihmisiin. Sillä
varmistetaan sekin, että ihmiset ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan”, Reetta Rajala
toteaa.

Yhdenmukainen viestintä
vahvistaa yritysimagoa

Yhdistettyyn malliin voi tulla tutustumaan
Projektipäiville 13.-14.11. Suomen Projekti-Instituutti
ja Communicea esittelevät mallia osastoillaan ja
tietoiskussa.

Kun viestintä on yhdenmukaista, tarkkaan
suunniteltua, ajoitettua ja ohjeistettua, vältytään turhilta konflikteilta, väärinkäsityk-

Projektijohtamisen ja sidosryhmäviestinnän yhdistävä malli sopii kaikenkokoisille
yrityksille. Se sopii myös yrityksille, joilla on
jo käytössään esimerkiksi Suomen ProjektiInstituutin ABC Projektimalli tai Communicean projektiviestinnän malli. Yhteen nivottu malli on käytännönläheinen ja helposti
hyödynnettävissä kaikenkokoisissa projekteissa, pienilläkin resursseilla.
Yhdistetty malli sopii yrityksille, jotka
haluavat varmistaa projektien läpiviennin
organisaatiossaan menestyksekkäästi ja
kustannustehokkaasti.

Yhteisestä mallista
hyötyvät kaikki
Projektijohtamisen ja -viestinnän yhteismalli ratkaisee sidosryhmäviestinnän
haasteet ja tyypillisimmät kompastuskivet
projektin eri vaiheissa. Sen avulla organisaation johto voi varmistaa tehokkaan
projektijohtamisen lisäksi yhdenmukaisen
viestinnän kaikissa projekteissaan sekä
oikea-aikaisen viestinnän eri sidosryhmille
projektin aikana. Mallista hyötyvät kaikki

Onnistunut projekti edellyttää hyvin suunniteltua
ja hallittua sidosryhmäviestintää.

Suomen Projekti-Instituutti Oy ja Communicea Oy tarjoavat yrityksille projektien läpivientiin uudenlaista edistyksellistä projektinhallinnan kokonaisuutta, jossa sidosryhmäviestintä on kytketty kiinteäksi osaksi
projektijohtamisen prosesseja ja käytännön toimenpiteitä.
Suomen Projekti-Instituutin ABC ProjektimallistaTM ja Communicean Projektiviestinnän mallista yhdistetty malli sisältää yksittäisen projektin johtamisen, projektisalkun johtamisen ja ohjelmajohtamisen lisäksi
projektiviestinnän kaikki osa-alueet sidosryhmäviestinnän päätöksenteosta ja johtamisesta suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten mittaukseen.
Suomen Projekti-Instituutti Oy on kokenut, kansainvälinen projektijohtamisen koulutus- ja konsultointiyritys, joka auttaa asiakkaitaan parantamaan tuloksiaan projektijohtamisen keinoin. www.projekti-instituutti.fi
Communicea on nopeasti kasvava muutoksenhallinnan ja viestinnän tehostamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja tehostaa uudelleenkäytettäviä
muutosten ja viestinnän johtamismalleja, -prosesseja ja -käytäntöjä sekä
tarvittaessa pyörittää niitä tehokkaasti. www.communicea.fi
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Uusi yritysjäsen esittäytyy

Teksti: Miia Iivari Marja Laitisen
haastattelun perusteella
Kuvat: Jyry Louhisto

Paulig-konsernin Kahviryhmä liittyi Projektiyhdistyksen jäseneksi keväällä
2012. Pauligin yhteyshenkilönä ja aktiivisena toimijana Projektiyhdistyksen
jäsenyydessä toimii pitkän
linjan pauligilainen, projektipäällikkö Marja Laitinen.

M

arja on ollut talossa 20 vuotta,
josta yli puolet on kulunut kahviryhmän liiketoimintamallien ja
projektitoiminnan kehittämisessä. Marjalla on useita vastuualueita. Hän koordinoi
Pauligin strategiaprosessin päivittämistä ja
strategista liiketoimintasalkkua sekä vastaa
yrityksen kehittämän PLUS-projektimallin
päivittämisestä ja jalkauttamisesta. Pääosa
Marjan työstä pyörii siis strategian toteuttamisen ympärillä.

S, M, XL ja XXXL = PLUS
Pauligilla tehdään monenlaisia ja monen
kokoisia projekteja. Paulig onkin ollut aktiivinen liike- ja projektitoiminnan kehittäjä.
Käytössä oleva PLUS-projektimalli on lanseerattu vuonna 2005. PLUS on yksi Pauligin strategian toteuttamisen välineistä. Sen
tavoitteena on saada projektien hallinta yhtenäiseksi voimakkaasti kansainvälistyvän
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yrityksen kaikilla markkinoilla. Koska projektit ovat jokapäiväistä työtä, onnistumisen
varmistamiseksi tarvitaan yhteinen kieli ja
yhtenäiset työtavat. PLUS on geneerinen ja
yksinkertainen projektimalli. Sen tavoitteena on, että kaikki Pauligin työntekijät, jotka
yleensä tekevät projekteja oman päätyönsä ohella, pystyvät toimimaan projekteissa
oman roolinsa mukaisesti.
Pauligilla projektit jaotellaan kolmeen
koko luokkaan. On XL-, M- ja S-koon
projekteja. Suurin osa kehittämisprojekteista on M-kokoa. Projekteja on laidasta
laitaan. Suurin osa johdon priorisoimista
strategisista projekteista liittyy myyntiin ja
markkinointiin. Muita tärkeitä projektisalkkuja ovat mm. New Product Development,
jonka avulla kehitetään yrityksen tuotteita
ja konsepteja sekä investointi- ja IT-liitännäiset-projektit.
Pauligin historian suurin projekti on
vuonna 2009 Vuosaaren satamaan valmistunut uusi paahtimo. XXXL-projektia
varten tehtiin yli 300 sopimusta. Varsinaisen rakennusprojektin ohella iso urakka oli
tuotantolaitteiston siirtäminen ja siirron
ajoittaminen niin etteivät asiakkaat jäisi
ilman kahvia. Näin ei tapahtunut kertaakaan. ”Ilman tuotantoväen loistavaa joustavuutta ja hurjaa asiantuntemusta tässä ei
olisi onnistuttu. Siellä tuotannossa meidän
laatu aika pitkälti tehdään”, Marja toteaa.
Kokonaisuudessaan paahtimoprojekti oli
suuri ponnistus, joka tehtiin aikataulussa ja
budjetissa pysyen. ”Nyt meillä on käytössä
ehkä maailman modernein ja ympäristöystävällisin tuotantolaitos.”

Projektitoiminnan haasteet
Projektit tehdään yleensä muun päivittäisen työn ohessa. Haasteena on, ettei
projektitoimintaa nähdä aina yhtä tärkeänä kuin muuta työtä. ”Olisi hyvä, jos kaikki
ymmärtäisivät, että projektit eivät ole lisätyötä, vaan välttämätön osa yrityksen
strategian toteuttamista. Toinen haaste on
projektiroolien ymmärtäminen ja projektien
johtamisen tärkeys”, summaa Marja

Tietotaito koko talon käyttöön
PLUS-konseptin vastuuhenkilönä Marja organisoi koulutuksia ja valmentaa itse. Vuo-

Pauligin johto on asiaan hyvin sitoutunut ja
edellyttää, että kaikki jotka toimivat projekteissa,
hallitsevat PLUS-mallin

desta 2005 lähtien projektien tuloksena on luotu paljon hyviä käytäntöjä, joiden levittäminen koko talon käyttöön on tärkeää.
Pauligin johto on asiaan hyvin sitoutunut ja edellyttää, että kaikki jotka toimivat projekteissa, hallitsevat PLUS-mallin. Projektin omistajien ja päälliköiden pitää osata arvioida, minkä kokoinen ja kuinka kriittinen projekti on sekä paljonko se tarvitsee osaamista ja
johtamista. Projektitoiminnan osaaminen ja -johtaminen on nostettu Pauligin tärkeimmistä
strategisista osaamisalueista.

Mitä Paulig odottaa Projekti-yhdistyksen jäsenyydeltä?
Pauligille ovat Marjan mukaan tärkeitä projektiyhdistyksen laajat kansainväliset kontaktit,
parhaiden toimintatapojen vertailu sekä muilta oppiminen, kommenttien ja vinkkien saaminen. Johtajuus eli leadership ja sen merkityksen ymmärtäminen projektitoiminnassa kiinnostavat Marjaa henkilökohtaisesti eniten.
Vaikuttaa ihan siltä, että pauligilaisia tullaan näkemään yhdistyksen SIG-ryhmissä…
Tervetuloa joukkoon!

Paulig-konserni
Parhaiden makujen etsiminen on kaikille Paulig-konsernissa yhteinen tavoite. Kansainvälisenä elintarvikealan perheyrityksenä Paulig tunnetaan korkealaatuisista merkkituotteista ja palveluista. Päätoimialoja ovat Maailman ruoka & mausteet, Kahvi ja Teollisuusmausteet. Konsernilla on lähes 2 000 työntekijää 15 eri maassa ja liikevaihto vuonna 2011 oli 870 miljoonaa euroa.
Kahviryhmä
Paulig-konsernin kahviryhmä on Euroopan kymmenen suurimman kahviyrityksen joukossa. Sen päämarkkina-alueet ovat Suomi,
Baltian maat ja Venäjä. Kahviryhmän tytäryhtiö Vendor Group tarjoaa kahvituotteita, laitteita ja palveluita hotelleille, ravintoloille ja
työpaikoille. Kahviryhmällä on modernit paahtimot Suomessa Vuosaaressa ja Venäjällä Tverissä.

Projektitoiminta 2/2012

77

Coaching-teemailta: valmennusta valmentamiseen
Coaching-illassa käytiin läpi, mitä
coaching on ja kuinka sitä voidaan
hyödyntää projektienhallinnassa.
Business Coaching Centerin (BCC)
sertifioitu liiketoiminnan coach Sonja
Rajala vei osallistujat mukaansa coachingin kiehtovaan maailmaan.

Young Crew
Finland

Welcome Competence -kesäseminaari
Kesäseminaari on jo muodostunut YC-perinteeksi. Tapahtuma on jatkuvassa
kasvussa, ja tällä kertaa siihen osallistui yli 40 nuorta projektiammattilaista.
Työskentelykieli on aina englanti, ja kansainvälisiä osallistujia on paljon – jopa
14 eri maasta, mm. Venäjältä, Portugalista, Espanjasta ja Saksasta. Kesäseminaarissa avainsanoina ovat energisyys ja hauskuus. Tapahtumapaikkana oli
Tukholman risteily Viking Mariellalla 8.-10.6.2012.
Kompetenssit keskiössä
Tämän vuoden kesäseminaarin teemana oli Welcome Competence. Kahteen sanaan tiivistyy monta näkökulmaa, joiden kautta nuorten projektiammattilaisten maailmaa käsiteltiin. Idea teemaan
alkoi muotoutua, kun mietimme, mikä yhdistää
erityisesti IPMA Young Crew -verkostolaisia ympäri
maailmaa. IPMAn ideologisesta ytimestä löytyi
kompetenssit, joihin IPMA sertifioinnin arvioinnitkin perustuvat. Kompetenssit olivatkin
projektiryhmässä jo tuttuja. Niiden pohjalta
laadimme ohjelman, jossa osallistujat saisivat vinkkejä ja näkökulmia omaan kehitykseensä.
Seminaarin käynnisti Tiia Arjanteen
(Integro Oy) keynote-puheenvuorolla
käytöskompetensseista. Kohokohtana
oli kompetenssien esittely pienryhmien laatimina mininäytelminä. Marketta
Jylhä (Tieto Oyj) kuvaili kompetenssien
merkitystä yritysmaailmassa. Jarno Hacklin (YIT Building Systems Finland)
otti konkreettisen näkökulman ja käänsi omat

kokemuksensa vinkeiksi osallistujille. Kaikki puhujat ottivat yleisön hyvin mukaan – keskustelulle ja
omille ideoille jäi hyvin tilaa.
Hei, me osataan!
Hei me osataan
Osallistujat saivat valita mieleisensä työpajat ilmoittautumisen yhteydessä. Päivän päätteeksi
jakauduttiin työpajoihin. Projektiryhmän vapaaehtoiset olivat valmistelleet työpajat ja vetivät ne
muille osallistujille. Taas kerran tuli todettua, kuinka osaavaa ja mukavaa porukkaa YC-verkostosta
löytyy.
Toisena päivänä Tieto Young Professionals Sweden -verkon Milap Patel ja John Sandberg olivat
järjestäneet meille ohjelman Tukholmaan. Kävelimme yhdessä läpi Tukholman keskustan Tiedon
konttorille. Siellä teimme WBC:llä Vasa -laivan työmääräarvion ja projektisuunnitelman. Ei ihme, että
laiva upposi - ruotsalaiset rakensivat sen kolme
kertaa lyhyemmässä ajassa kuin arvioimme!

Otetaan uudestaan
Hauskuus kuuluu kesäseminaarin avainsanoihin.
Ensi vuonna suuntaamme seminaariristeilyllä Pietariin - tervetuloa mukaan!

Business Coaching Center on coaching-osaamiskeskus, joka on ollut vuodesta 2006 lähtien
rakentamassa ja kehittämässä suomalaista coaching-toimialaa sekä asiakasorganisaatioidensa
Coaching-kulttuuria.

www.businesscoaching.fi
www.sonjarajala.com

Teksti: Tommi Rantanen

Rajala auttoi kuulijoita ymmärtämään miten coachingilla voidaan parantaa yritysten suorituskykyä nykypäivän kompleksisessa ja nopeasti
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Rajalan
kokemuksen mukaan työntekijät vaativatkin johtajiltaan yhä parempia johtamistaitoja, mukaan
lukien coaching-taitoja. Osallistujien vilkkaasta
keskustelusta päätellen kuulijat olivat vahvasti samaa mieltä.
”Coachingin kokonaisuus löytyy asenteesta, taidoista ja työkaluista”, kertoo Rajala. Yleisö saikin
hyvin tehokkaan läpileikkauksen mitä coaching
prosessiin kuuluu. Illan lopuksi osallistujat pääsivät myös harjoittelemaan coaching taitojaan GROW-mallin avulla (Goal, Reality,
Options ja Wrap-up).
Rajala toi esille paljon valaisevia
esimerkkejä, kuinka coachingia voi
käyttää yksilön ja tiimin sekä alaisten
ja vertaisten suorituskyvyn parantamiseen. Tilanteita, joita jokainen projektiammattilainen varmasti kohtaa urallaan. Samalla
Rajala korosti, kuinka coaching pystytään räätälöimään erilaisiin kehitystarpeisiin, ja kuinka se ohjaa toimimaan kohti saavutettavia tuloksia.

Young Crew: lyhyt oppimäärä
IPMA Young Crew Finland (YC) on
Suomen Projektiyhdistyksen nuorten
projektiammattilaisten, projektialan
opiskelijoiden ja muiden alasta kiinnostuneiden verkosto. Jäseniksi ovat
tervetulleita Projektiyhdistyksen noin
suunnilleen, alle, about 35-vuotiaat
jäsenet.

Tavoitteena on tarjota nuorille projektiammattilaisille tai sellaisiksi aikoville toimialat ylittävä verkosto projektialaan syventymiseen ja ammatillisen
osaamisen kehittämiseen. Toimintaan kuuluvat
yritysvierailut, teemaillat, seminaarit, opiskelija- ja
ammattilaiskilpailut, after work -tapaamiset ja yhteiset matkat projektialan tapahtumiin, tai mitä nyt
aktiivisten jäsenten mieleen juolahtaa järjestää.

Lisää tietoa
ja tulevat
tapahtumat:
www.yc.fi

Tervetuloa mukaan Young Crew -verkostoon!

Teksti: Mikko Hartikainen
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Yhdistyksen hallitus 2012

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

Puheenjohtajat
Puheenjohtaja

Heikki Lonka

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
Malminkaari 21
00700 Helsinki
heikki.lonka@pry.fi
050 350 4297

Toiminnassa olevat ryhmät:
SIG-2 Projektiorientoituneen organisaation johtaminen
Matti Haukka, Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-instituutti.fi,
0500 506 004, 09 4391 4121

SIG-14 Tuotekehitys

Etsimme ryhmälle uutta vetäjää

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

SIG-4 Riskienhallinta

Veikko Välilä, Fennovoima Oy
veikko.valila@fennovoima.fi, 040 519 7790
Etsimme ryhmälle uutta vetäjää

Helena Haapio, Lexpert Oy
helena.haapio@lexpert.com, 09 135 5800

SIG-12 Johtajuus

Vuokko Coco, BoMentis Oy
vuokko.coco@bomentis.com, 050 383 0112

SIG-13 Kuntien projektitoiminta

Jari Kinnunen, HMV PublicPartner Oy
jari.kinnunen@hmv.fi, 040 778 0226

Pasi Kivimäki, Pasaati Oy
pasi.kivimaki@pasaati.com, 0400 635 690

Suunnitteilla olevia ryhmiä:
-

Stakeholder management
EU-projektit
Kehitysyhteistyö
Tutkimus
Englanninkielinen ryhmä
IT-projektit

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

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

Tocosoft Oy
Lemuntie 7 A
00510 Helsinki
timo.saros@tocoman.com
0400 623 171

PM-Club Tampere

PKV - ryhmät

Toiminnassa olevat ryhmät:

Timo Saros

Mikael Hallbäck, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto
mikael.hallback@uwasa.fi, 06 324 8300

SIG-7 Projektien kustannushallinta
SIG-9 Sopimusten hallinta, Contract Management

Varapuheenjohtaja

PM-Club Vaasa

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

Jäsenet
Matti Haukka

Suomen Projekti-Instituutti Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
matti.haukka@projekti-instituutti.fi
0500 506 004
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Tieto Oyj
PL 38
00441 Helsinki
marketta.jylha@tieto.com
040 538 9945

Jori Kosonen

Marjut Siintola

Talent Vectia Oy
PL 48 (Keilasatama 5)
02151 Espoo
jori.kosonen@talentvectia.fi
050 518 4790

Valtiokonttori
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori
marjut.siintola@valtiokonttori.fi
050 439 0533

Kalle Kähkönen

Jouko Vaskimo

Tampere University of Technology
P.O. Box 600 (Korkeakoulunkatu 10)
33101 Tampere
kalle.e.kahkonen@tut.fi
040 198 1270

Miikka Lötjönen

Jos olet kiinnostunut perustamaan uuden ryhmän, ilmoita siitä PRY:n toimistolle.

Marketta Jylhä

Nice-business Solutions Finland Oy
PL 458
00101 Helsinki
miikka.lotjonen@nice.fi
040 315 4109

Aalto PRO
PL 18000
00076 Aalto
jouko.vaskimo@aalto.fi
050 374 2198

Veikko Välilä

Fennovoima Oy
Salmisaarenaukio 1
00180 Helsinki
veikko.valila@fennovoima.fi
040 519 7790
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Projektiyhdistyksen yhteisöjäsenet
4

4SUM Partners

A

Aalto PRO
Aalto-yliopisto
ABB Oy, Low Voltage Drives
Acute FDS
AEL Oy
AE Thinking Business Group
Agile Finland ry
Alter Chief Oy
Altia Oyj
Amiedu
Andritz Oy
Anteplan Oy
Aon Finland Oy
Appelsiini Finland Oy
ASApro Projektipalvelu
Atea Finland Oy
Aureolis Oy
AVI Tietohallinto

B

c

CA Software Finland Oy
Citec Oy Ab
CMU24 Group
Communicea Oy
Corenet Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CTS Engtec Oy
Cybercom Plenware Oy

d

DatAction Oy
DIGIA Oyj
DNA Oy
Dovre Group Oy

e

Edutech / TTY
Elektroskandia Suomi Oy
Elisa Oyj
Eläketurvakeskus
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
European Forest Institute
eWork Nordic Oy
Eximia Business Intelligence Oy

f

h

i
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BCC Business Coaching Center Oy
BDO Consulting Oy
BlueCielo ECM Solutions Oy
Boston Information Group Ltd
Buildercom Oy

J

Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto

K

Kelan IT-osasto
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/
Liikelaitos MediKes
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keskusrikospoliisi Rikostekninen laboratorio
Kone Oyj
Koordinet Oy
Kumura Oy

L

Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Lemminkäinen Talotekniikka Oy
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Lionbridge Oy
Logica Suomi Oy
Luottokunta

M

Marsh Oy
Metso Automation Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Metsä Group
Microsoft Oy
MKA-Data Oy
MLP Modular Learning Processes Oy
Murata Electronics Oy

N

HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu
Helsingin Energia/Helen Engineering
Helsingin seudun kauppakamari/
Helsinki Region Chamber of Commerce
Helsingin yliopisto
HIQ Finland Oy
HM&V Research Oy
Honeywell Oy
HUS
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
Insinööritoimisto Comatec Oy
International Institute for Learning Finland Oy
Istekki Oy
Itella Oyj
Ixonos Oyj

T

NCC Rakennus Oy
Nebula Oy
Necorpoint Oy
Neste Jacobs Oy
Nokia Siemens Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj

O

OK-Perintä Oy
OP-Palvelut Oy
Oriola Oy
Oy Gustav Paulig Ab
Oy Samlink Ab
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab

P

Panorama Partners Oy
Pasaati Oy
Patria Finance Oyj
PCP Partner Oy
Perigeum Oy
PKT-säätiö
PlanMill Oy
PLUS Akatemia Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Profit Consulting Oy
Profit Software Oy
Projeca Oy
Project-TOP Solutions Oy
Project Warrior
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj

Falcon Leader Oy
FC Sovelto Oyj
FCG Finnish Consulting Group Oy
Fingrid Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finpro ry
Fortum Oyj
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Finland Oy

S

Q

Qentinel Oy

R

Raha-automaattiyhdistys
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rastor Oy
Rautaruukki Oyj

Saab Systems Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sininen Meteoriitti Oy
Sirius Engineers Ltd
Sofor Oy
Solteq Oyj
Space Systems Finland Oy
SRV Yhtiöt Oyj
Stiftelsen för projektforskning
STX Finland Cruise Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Maksuturva Oy
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Pienyrittäjät
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
SWECO Industry Oyj
SWECO PM Oy
SYSteam Business Solutions Oy
Talent Vectia Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki, tietohallinto
Tampereen teknillinen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT
TeliaSonera Finland Oyj
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
THO Consulting Oy
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Tieto Oyj
Tieto-Tapiola Oy
Tietotekniikan liitto ry
Tieturi Oy
Tilastokeskus
Tmi Project Warrior
TocoSoft Oy
Toyota Auto Finland Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työterveyslaitos

U

UPM-Kymmene Oyj

V

Vaasan kaupunki
VAASAN Oy
Vaisala Oyj
Valtiokonttori
Veikkaus Oy
Verohallinto
Vetokonsultit Oy
Viomet Oy
VR-Yhtymä Oy
Väestörekisterikeskus

W

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

Y

YIT Information Services Oy
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
YritysAkatemia
Yrkeshögskolan Novia

Å

ÅF-Consult Oy

Kansainväliset Projektinjohtamisen
Sertifikaatit – todenna ja vahvista
ammattitaitosi
Projektiyhdistys sertifioi projektinhallinnan ammattilaisia
IPMAn sertifiointijärjestelmän mukaisesti

“IPMA-sertifiointi tapahtuu kansainvälisen käytännön mukaisesti ja varmistaa projektinjohdon osaamisen projektien ja projektikokonaisuuksien hallinnassa. Lisäksi se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää henkilökohtaista projektiosaamista puolueettoman arvioinnin tukemana.”

Ari Eskola, Projektijohtaja, IPMA Level A®
”IPMA:n nelitasoinen projektinhallinnan ammattilaisten sertifiointijärjestelmä
tarjoaa projektiliiketoimintaa harjoittavalle palveluyritykselle myyntiä tukevan
puolueettoman näytön henkilöstön projektinjohtamisen osaamisesta, kokemuksesta,
asiantuntemuksesta ja asenteesta. Ixonos-konsernissa pyritään jatkuvaan ja laajamittaiseen henkilöstön kehittämiseen ja projektinhallinnan ammattilaisten sertifikaatit ovat
oleellinen osa tätä pyrkimystä.”

Teppo Kuisma, VP, Head of Online Solutions, Ixonos Oyj

”Tarjouspyynnöissä kannattaa pyytää tekijöiden projektialan sertifioinneista
selvitys tarjoukseen. Näin on mahdollisuus verrata tarjouksissa toteuttavan
henkilöstön projektiosaamista ja varmistaa parhaat osaajat omaan projektiin.”

Soili Puranen, Projektipäällikkö, Sonera, IPMA Level B® ja IPMA Level C®

Tarkemmat tiedot ja sertifiointiohjeet
löytyvät Projektiyhdistys ry:n kotisivulta
www.pry.fi
Projektiyhdistys ry • Project Management Association Finland
Eteläranta 10, 00130 Helsinki, FINLAND

