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Toiminnanjohtajalta

Kuva: Jyry Louhisto

Projektiyhdistyksen uuden strategian mukainen visio 2020 on: ”Projektiosaamisesta uusi tu-
kijalka Suomelle”. Myös tämän lehden pääteemaksi on valittu sama aihe. Tavoitteenamme 
on saada kaikki jäsenemme sekä muut Suomen merkittävät organisaatiot ja henkilöt laajalla 
rintamalla tukemaan vision mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Siitä hyödymme me kaikki 
ja koko yhteiskunta. 

Projektiosaamisesta uusi tukijalka 
Suomelle – tartu haasteeseen!



Strategian päätavoitteita on nostaa  
projektipäällikkyyden arvostusta ammattina ja  

suomalaisen projektiosaamisen tasoa, niin  
että saamme yhdessä rakennettua  

projektiosaamisesta uuden tukijalan Suomelle

Jyry Louhisto
Projektiyhdistyksen toiminnanjohtaja

Projektiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja  
Heikki Lonka ja APM:n toiminnanjohtaja Andrew 
Bragg hyvin edenneiden sopimusneuvottelujen 
aikana maaliskuussa Warsovassa. 

Visiomme toteuttamiseksi haemme 
vetoapua IPMAn suurimmalta yh-
distykseltä, APM:ltä. Tavoitteenam-

me on strategian mukaisesti kvanttiloikka 
palveluissa. Tätä artikkelia kirjoittaessani, 
on sopimus jo melkein valmiina. Yhteistyös-
tä saamme välitöntä hyötyä kaikille jäsenil-
lemme sekä yhdistykselle.

Projektitoiminta-lehti on yksi verkos-
tomme voimainnäyte yhdessä tekemisen 
tuloksellisuudesta. Lehden sisällön teke-
miseen olemme haastaneet hallituksemme 
jäseniä, jäsenkuntamme sekä muita avain-
vaikuttajia. Hyvän ja monipuolisen lehden 
sisällön tekemisen avulla valmistellaan, 
viitoitetaan tietä ja käynnistetään toimen-
piteitä 2020 vision saavuttamiseksi. 

Mitä uusi strategia lupaa?
Uusi strategia on vahva kasvustrategia. 
Projektiyhdistyksen palvelut kehittyvät yhä 
voimakkaammin. Uusia ryhmiä käynniste-
tään, vanhojen ryhmien toimintaa kehite-
tään, verkostoidutaan entistä laajemmin 
kotimaassa ja kansainvälisesti. Jäsenille 
kiinnostavia tilaisuuksia on tarjolla run-
saasti ja pääkaupunkiseudun ulkopuoliset 
jäsenet huomioidaan aikaisempaa parem-
min muun muassa videoimalla tilaisuuksia. 
Strategian päätavoitteita on nostaa pro-
jektipäällikkyyden arvostusta ammattina ja 
suomalaisen projektiosaamisen tasoa, niin 
että saamme yhdessä rakennettua projek-
tiosaamisesta uuden tukijalan Suomelle.

Kädessäsi olevaa lehteä tehdessäm-
me olemme iloksemme huomanneet, että 
emme suinkaan ole ajatuksiemme kanssa 
yksin. EK:n hallituksen puheenjohtajan Ilpo 
Kokkilan haastattelussa päällimmäisek-
si nousee se, että Suomen tulisi panostaa 
voimakkaasti projektiosaamisen koulutuk-
seen. Logistiikka-alan vaikuttajien kanssa 
keskustellessamme kävi selvästi ilmi, että 
ammattimainen projektiosaaminen olisi 
tarpeen alalla kuin alalla. 

osana kansainvälistä  
projektiammattilaisten  
verkostoa
Kaikki PRY:n jäsenet ovat IPMAn (Interna-
tiona Project Management Association) 
jäseniä. IPMAn yhdistysten verkosto kattaa 
57 maata. PRY:llä on suorat kanavat pro-
jektialan kehitykseen maailmanlaajuisesti 

sekä muiden maiden yhdistysten tekemi-
sestä oppimiseen. Hyödynnämme verkos-
toa Suomessa toimivien organisaatioiden 
ja henkilöiden hyväksi. Yhteistyö APM:n 
kanssa tuo konkreettista hyötyä jäsenil-
lemme jo toukokuusta 2013 lähtien.

Yksi kansainvälisen projektiosaamisen 
mittareita on IPMA Delta – organisaatioi-
den projektiosaamisen arviointi. Lehden 
ilmestyessä IPMA Deltan kick off on jo ta-
kanapäin, ja palvelun lanseeraus täydessä 
vauhdissa. Tilaisuuden videokin on jo näh-
tävillä kotisivuillamme.

Projektiammatin- ja  
osaamisen nosto
Joka puolelta tulee selkeitä viestejä, että 
projektiosaaminen on erittäin tärkeässä 
asemassa melkein kaikissa organisaatioissa 
ja sen merkitys kasvaa jatkossa edelleenkin. 
Yhä lisääntyvä organisaatioiden joukko 
tavoittelee parempaa projektiosaamista 
kilpailukykynsä vahvistamiseksi ja tehok-
kuutensa lisäämiseksi. Henkilökohtaisesti 
vahva osaaminen, ja jos se on vielä puolu-

eettomalla sertifikaatilla vahvistettu, antaa 
merkittävän kilpailuedun omalle organisaa-
tiolle ja henkilölle itselleen.

Organisaatioiden johdolla, vaikuttajaor-
ganisaatioilla ja lukuisilla yksittäisillä hen-
kilöillä on merkittävä rooli ja tehtävä. Kou-
luttajia, konsultteja, IT-palvelutoimittajia, 
työkalutoimittajia ja monia muita tarvitaan 
mukaan talkoisiin, että saamme projek-
tiosaamisesta yhdessä aikaan uuden tuki-
jalan Suomelle. Hyötyjinä ovat kaikki Pro-
jektiyhdistyksen jäsenet, kaikki projektien 
tekijät, heidän organisaationsa sekä palve-
lujen ja tuotteiden toimittajat. Jos et itse tai 
organisaatiosi ei vielä ole Projektiyhdistyk-
sen jäsen, nyt on oikea aika liittyä!

 Visiomme saavuttaminen edellyttää 
pitkäjänteistä työtä ja lukuisten vaikuttaji-
en panostusta. Projektiyhdistys on ottanut 
haasteen vastaan. Tule sinäkin mukaan 
verkostoon oman ja yhteisen hyvän aikaan 
saamiseksi! 

Uskomme, että nyt aloitettu työ kantaa 
hyvää hedelmää, ja viimeistään vuonna 
2020 visiomme on todellisuutta.

5Projektitoiminta  1/2013

Kuva: Aki Latvanne
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”Liikennenörtti sai likaisen työn”
–  eli miten suuria julkisia hankkeita  
 ohjataan onnistumaan

Pääkirjoitus

Julkiset hankkeet ja projektit ovat luonnostaan median ja kansalaisten mielenkiinnon kohteita. 
Mitä suurempi projekti, sitä enemmän sen ympärillä kuohuu. Näin pitääkin olla, sillä projekteissa 
käytetään meidän jokaisen vero-eurojamme. Meidän kaikkien tulisi olla kiinnostuneita hankkei-
den perusteista, päämääristä ja kustannustehokkaasta toteuttamisesta. 



Lähde: Ministry of Finance, Norway

Päätöksen-
tekoprosessi

Analysointi- 
prosessi

Hallituksen
hyväksyntä

Esiselvitys Projektointi KäyttöönottoSuunnittelu ja 
toteutus

Parlamentin 
hyväksyntä

ProjektiQA2QA1

7Projektitoiminta  1/2013

”Voisiko suomalaista projekti-
kulttuuria kehittää ottamalla  
oppia viikinkiveljistä?”

Sunnuntaina 17.2.2013 oli Helsingin Sanomissa mielenkiintoinen 
artikkeli otsikolla ”Liikennenörtti sai likaisen työn”. Artikkelissa 
kirjoitetaan Helsingin metron automatisointiprojektista. Toi-

mittaja nosti mainiolla tavalla esiin tämänkin artikkelin keskeiset tee-
mat. Yhtäältä toimittaja tarkasteli sitä, oliko automatisointihankkeen 
käynnistämiselle olemassa edellytykset ja toisaalta sitä miten projekti 
oli valmisteltu ja kolmanneksi sitä miten sitä on johdettu? Nämä tee-
mat kiteytyvät seuraavaan kolmeen poimintaan. Yksi näistä on kau-
punginvaltuutetun ja HKL:n johtokunnan puheenjohtajan Otso Kivek-
kään lausahdus ”Onko automatisointi ollut paras tapa käyttää sata 
milliä, ei välttämättä.”, toinen on HKL:n projekti-insinöörin toteamus 
”Alusta asti oli selvää, että meillä on pieni organisaatio, ja se tehtiin 
toimittajalle selväksi.” ja kolmas on hankkeen nykytilanne ”Osapuolet 
riitelevät siitä, mitä on sovittu esimerkiksi juniin tehtävistä muutos-
töistä”. Kuulostaako tämä tutulta tarinalta: Projektin tarkoitus, Pro-
jektin johtaminen ja Projektin tehtävä.

Emme paneudu kirjoituksessamme metron automatisointiprojek-
tiin, sen läpivientiin, emmekä arvioi sen onnistumisen edellytyksiä tai 
onnistumista tähän mennessä. Ajankohtaisena uutisointina se sat-
tumoisin liittyy artikkelin teemaan. Projekti ei myöskään ole ainoa 
lajissaan. Kaikkialla esiintyvä Apotti-tietojärjestelmäuudistus kelpaisi 
myös johdannoksi. Molemmat mainitut projektit ovat juontoa, joka 
johdattelee meidät tarkastelemaan yleisemmin mahdollisuuksia oh-
jata suuria julkisia hankkeita onnistumaan. Viitekehykseksi on otettu 
Norjassa käytössä oleva suurten julkisten hankkeiden arviointimalli. 
Artikkelin pääkysymys on: ”Voisiko suomalaista projektikulttuuria ke-
hittää ottamalla oppia viikinkiveljistä?”

julkisten hankkeiden  
haasteellinen maailma
Julkiset hankkeet ja projektit ovat luonnostaan median ja kansalais-
ten mielenkiinnon kohteita. Mitä suurempi projekti, sitä enemmän sen 
ympärillä kuohuu. Näin pitääkin olla, sillä projekteissa käytetään mei-
dän jokaisen vero-eurojamme. Meidän kaikkien tulisi olla kiinnostu-
neita hankkeiden perusteista, päämääristä ja kustannustehokkaasta 
toteuttamisesta. 

Kuva 1. Norway Quality Assurance Scheme

Teksti: Petri Karlsson ja Stein Berntsen



tokset projektin myöhäisissä vaiheissa, 
kustannusten karkaaminen käsistä ja 
projektien viivästymiset olivat Norjassa 
julkisten projektien huolenaiheita, joita 
ryhdyttiin taklaamaan vuonna 2000. Nor-
jan valtiovarainministeriö perusti tuolloin 
projektien laadunvalvonnan menetelmän 
(Quality Assurance Scheme). Tämä menet-
tely tuli pakolliseksi kaikille valtionhallinnon 
hankkeille, joiden kustannusten arvioitiin 
olevan yli 500 miljoonaa Norjan kruunua. 
Nykyisin tämä raja on nostettu 750 mil-
joonaan kruunuun eli noin 100 miljoonaan 
euroon. Kyse on siis merkittävän kokoisista 
hankkeista. 

Tarkastelun kohteena ovat tyypillisesti 
infrastruktuurin rakentaminen, suuret ra-
kennushankkeet ja puolustusvälinehankin-
nat sekä edellisiin liittyvät projektit. Arvi-
oinnin tekevät tähän valtuutetut konsultit, 
joilla on puitesopimus Norjan valtiovarain-
ministeriön kanssa. Dovre Groupin tytäryh-
tiö Dovre Group As on yksi valtuutetuista 
puitesopimustoimittajista. Sopimus mää-
rittelee yhteisen standardoidun viitekehyk-
sen ja periaatteet projektien arvioinnille. 

Alkujaan mallissa oli vain yksi vaihe 
(QA2), joka tehtiin projektin suunnittelun 
loppuvaiheessa ennen kuin sille myönnet-
tiin rahat. QA2 ei ottanut kantaa siihen, 
oliko tarkastelun kohteena oleva projekti 
perusteltu ja vastaisiko se todelliseen yh-
teiskunnalliseen tarpeeseen. Tämä tarkoitti 
yksinkertaisesti sitä, että todellista arvoa ei 
synny, vaikka projekti toteutetaan suunni-
telman mukaan aikataulussaan ja budjetis-
saan, jos sitä ei olisi koskaan pitänyt edes 
aloittaa! Tämän vuoksi menettelyä laajen-
nettiin 2005 heinäkuussa uudella vaiheella 
(QA1), joka keskittyi perusteiden ja kokonai-
suuden arviointiin (choice of concept) esi-
tutkimuksen lopussa. QA1:n tarkoituksena 
on tukea päätöksentekoa ennen kuin hanke 
siirtyy seuraavaan suunnitteluvaiheeseen. 
QA1:ssä tarkastellaan kokonaisuutta eri 
toteuttamisvaihtoehtojen ja taloudellisen 
tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta.

kaksivaiheinen projektin auditointi
Prosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä 
vaiheessa, (QA1) arvioidaan konseptin on-
nistumisen mahdollisuudet ja toteuttamis-
vaihtoehdot. Tällä tuetaan hallituksen pää-

Projektit ovat jo määritelmänsä vuoksi 
haasteellisia johtamisympäristöjä. Julkis-
hallinnon projektit eivät lainkaan poikkea 
tästä, pikemminkin päinvastoin. Niiden eri-
tyinen johtamisympäristö ja moninaiset si-
dosryhmät vain lisäävät kulmakerrointa.

Seuraavat piirteet ovat leimallisia suurille 
julkisille hankkeille:
- Hankkeissa on useita sidosryhmiä, mo-

nimutkainen päätöksenteko, jäsenty-
mätön rakenne ja heikko ennustetta-
vuus. Nämä tekijät saavat hankkeet 
näyttämään usein anarkistiselta proses-
silta enemmän kuin projektilta. 

- Analyyttisyys ja arviot ovat usein puut-
teellisia, mikä vaikeuttaa päätöksente-
koa ja ohjausta.

- Päätöksenteko ohjautuu poliittisin vai-
kuttimin rationaalisuuden sijaan, vaikut-
timet puolestaan muuttuvat ajan myötä, 
jolloin hankkeen perusta horjuu.

- Liittoutumien ja sidosryhmien intressit 
muuttuvat hankkeen aikana. 

- Päätöksentekijöille tarjotaan tietomas-
soja, joita he eivät pysty hallitsemaan 
eivätkä tulkitsemaan. 

- Hankkeisiin liittyy valitettavan usein di-
sinformaatiota, joka muodostaa selkeän 
hankeriskin. 

Hankkeiden maailma ei siis ole helppo ja 
epäonnistuminen on aivan ilmeistä näillä 
muuttujilla. Tämän välttämiseksi Norjassa 
on jo pitkään ollut käytössä toimintamalli, 
jolla tuetaan suurten projektien onnistu-
mista edellä kuvatussa maailmassa. Norja 
ei toki ole lajissaan ainoa. Britanniassa on 
käytössä vastaava menettely, ja samoin 
Tanska on käynnistämässä samanlaista 
toimintaa.

Toimintamallin perusajatuksena on kol-
mansien osapuolten tekemä hanke-arvi-
ointi jo hankkeen varhaisista valmistelu-
vaiheista alkaen. Arvioinnin tarkoituksena 
on eriyttää päätöksenteko, projekti ja ana-
lyysit toisistaan. Tämä vastaa tilintarkas-
tusmenettelyä, jossa riippumaton kolmas 
osapuoli tekee tarkastuksen taaten puolu-
eettomuuden ja läpinäkyvyyden.

Norjan malli vuodesta 2000
Heikko projektien suunnittelu ja johtami-
nen, epärealistiset budjetit, kalliit muu-

töksentekoa ylimmällä tasolla. Tavoitteena 
on varmistaa taloudellinen tehokkuus sekä 
se, että julkisia varoja käytetään tarkoituk-
senmukaisesti. Jos hanke läpäisee tämän 
arvion, voidaan valmistelua jatkaa ja jos ei, 
hanke palautetaan alkuvalmisteluun tai se 
voidaan jopa keskeyttää. Toisessa vaihees-
sa (QA2) ennen projektin käynnistämistä 
varmistetaan hankkeen käynnistämisen ja 
päätöksenteon perusteet mukaan lukien 
kustannusraami ja hankkeen johtamisen 
järjestelyt. Palautemekanismi on sama kuin 
ensimmäisessä vaiheessa. 

Toteuttamisvaihtoehtojen  
arviointi – QA1
Hankkeesta vastaava ministeriö tai valtion 
virasto on velvollinen laatimaan ja doku-
mentoimaan hankkeen valmistelussa seu-
raavat asiakokonaisuudet:

Tarve-analyysi, jossa kartoitetaan 
kaikkien sidosryhmien tarpeet ja suhde 
hankkeeseen. Valmistelussa on arvioitava 
projektin merkitys yhteiskunnallisten tar-
peiden ja prioriteettien kannalta.

Strategia, joka määrittelee projektin 
tarkoituksen ja lyhyen ja pitkän aikavälin 
tavoitteet, erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä johdonmukaisuuteen, realistisuuteen 
ja tulosten todennettavuuteen.

Vaatimukset. Määritellään projektille 
asetettavat vaatimukset, joiden on täytyt-
tävä toteutuksen aikana. Nämä on johdet-
tu projektin tavoitteista tai voivat muitakin. 
Painopiste on oltava vaikutuksissa ja toi-
minnassa, ei teknisessä ratkaisussa tai yk-
sityiskohdissa.

Toteutettavuus. Valmistelussa on var-
mistettava tarpeita, tarkoitusta, tavoitteita 
ja vaatimuksia vastaavat toteutusmahdol-
lisuudet (opportunity space). Erityisesti on 
varmistettava, että lähestymistapa ei ole 
liian kapea-alainen.

Vaihtoehtojen arviointi. Valmistelussa 
on tarkasteltava nollavaihtoehdon lisäksi 
ainakin kahta muuta vaihtoehtoa. Kaikista 
vaihtoehdoista on dokumentoitava ainakin 
kustannus/hyöty-analyysi, projektin tulok-
set, epävarmuustekijät, ja rahoitussuunni-
telma.

Toteutuksen linjaukset seuraavalle 
vaiheelle (pre project phase).

konsultin tehtävät QA1:ssä
Ennen päätöksentekoa valtuutettu kon-
sultti arvioi hankkeen. Ensimmäisen vai-
heen arvioinnissa ulkopuolisen konsultin 
tehtävänä on:
- Katselmoida ja arvioida hankevalimiste-

ludokumentit
- Arvioida miten ratkaisuvaihtoehtoihin 

on päädytty, ja onko vaihtoehdot kar-
toitettu riittävän laaja-alaisesti

- Arvioida mahdollisuudet tavoitteiden 

Mistä me voisimme löytää  
suomalaisten ajurit?
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Kuva: Jyry Louhisto

On selvää, että pelkkä arviointimalli ei 
takaa onnistumisia ja kehittymistä. Kyse 
ei olekaan vain arviointimallista vaan siitä, 
että se edustaa laajapohjaista pyrkimys-
tä osaamisen kehittämiseen. Oleellista on, 
että arviointimalli pakottaa sekä julkishal-
linnon että toimittajat onnistumaan! Ar-
viointimallin myötä Norjan julkishallinto ja 
teollisuus ovat voimakkaasti ja systemaat-
tisesti kehittäneet kyvykkyyttään projek-
titoiminnassa. Keskeisenä ajurina tässä on 
toiminut öljy- ja kaasuteollisuuden menes-
tys. Meillä ei ole tätä kukoistavaa teollisuu-
den osa-aluetta kuten Norjalla. Mistä me 
sitten voisimme löytää suomalaisten ajurit? 

Suomessa on viimevuosina luotu useita 
kansallisia strategioita heikkenevän kil-
pailukykymme kehittämiseksi. Näistä voisi 
mainita ICT 2015 -työryhmän raportin, pit-
kän aikavälin ilmasto- ja energiastrategi-
at, CleanTechin strategisen ohjelman sekä 
valmisteilla olevan Biotalous-strategian. 
Nämä kaikki yhdessä luovat oivan alustan 
myös projektiosaamisen kehittämiseen. 

Kuka ottaisi pallon ja nostaisi projek-
tiosaamisen näiden ohjelmien agendalle? 
Projektiyhdistys on vuosien varrella kanta-
nut huolta suomalaisten projektijohtamisen 
osaamisesta ja tehnyt työtään erinomai-
sesti. PRY on jo ottamassa askelia tähän 
suuntaan ja voisi ottaa myös veturin roolin 
nostaakseen teeman kansallisten kehitys-
ohjelmien agendalle.
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Petri Karlsson toimii Dovre Group Oyj:n Consulting -liike-
toiminnan johtajana ja Dovre Groupin johtoryhmän jäsene-
nä. Petri Karlssonilla on 20 vuoden kokemus yritysjohtajana 
ja liikkeenjohdon konsulttina.

Stein Berntsen vastaa Dovre Groupin 
konsultointiliiketoiminnasta Norjassa. 
Hänellä on laaja-alainen kymmenien 
vuosien kokemus suurten investointi-
hankkeiden johtamisesta norjalaisessa 
teollisuudessa sekä laaja kokemus 
julkisten hankkeiden arvioinneista.

Dovre Group on kansainvälisesti 
toimiva projektihenkilöstön ja 
-johtamisen palveluiden toimittaja. 
Dovre Group -konsernin liiketoi-
mintaryhmät ovat Project Person-

nel ja Consulting. Vuonna 2012 Dovre Group -konsernin 
liikevaihto oli 94 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti 
konsernissa toimii yli 450 henkilöä. Dovre Group Oyj on 
NASDAQ OMX -listattu Helsingissä.
 

peen myös arvio tulovirroista
- Vähintään kaksi vaihtoehtoista sopi-

musstrategiaa siitä, miten hankinta tul-
taisiin toteuttamaan
Konsultin tehtävänä on arvioida ja an-

taa tarvittaessa suositukset kustannusten 
hallinnasta, projektin johtamisesta sekä 
organisoinnista, jolla varmistetaan projek-
tin läpivienti. Tarkastelu on erittäin laaja ja 
yksityiskohtainen. Selvityksessä arvioidaan 
projektin menestystekijät ja sudenkuopat, 
projektisuunnitelma, projektin johtamisen 
edellytykset, epävarmuustekijät, suojautu-
minen riskeiltä, sopimusstrategia, kustan-
nusarviot ja niiden realistisuus, mahdolli-
suudet projektin yksinkertaistamiseen, jne. 

Konsultti antaa arvion ja tekee suosituk-
sen projektin organisoinnista, johtamisesta 
ja hankintastrategiasta. Erityisen tärkeänä 
pidetään arviota ennakoimattomien kus-
tannusten hallinnasta.

Mitä me suomalaiset voisimme 
oppia viikinkiveljiltämme?
Miten Suomi ja suomalaiset suuret julki-
set tai yksityiset investointiprojektit ero-
avat Norjalaisesta projektimaailmasta? 
Eivät luonnollisesti mitenkään. Meillä on 
Suomessa lukuisia yrityksiä, joiden pro-
jektiosaaminen on vertaansa vailla, mutta 
verrattaessa Suomea ja Norjaa kansallisel-
la tasolla on tilanne kuitenkin toinen. Pro-
jektiosaaminen ei ole meidän ylivoimainen 
kilpailuetumme. 

saavuttamiseen, ja arvioida vastaako 
ratkaisutapa vaatimuksia ja tarpeita

- Tehdä riippumaton epävarmuusteki-
jöiden analyysi kaikista vaihtoehdoista 
QA2:n edellyttämällä tarkkuudella sisäl-
täen myös pitkänaikavälin kustannukset 
ja hyödyt

- Antaa suositus päätöksenteosta
- Asettaa ehdotetut vaihtoehdot parem-

muusjärjestykseen tehdyn arvioinnin 
perusteella
Konsultin tehtävänä on antaa suositus 

hankkeen parhaasta toteutustavasta eri-
tyisesti tavoiteltavien hyötyjen näkökul-
masta. Konsultti antaa myös suosituksen 
siitä, miten esiin tulleet seikat tulee ottaa 
huomioon projektin myöhemmässä ohja-
uksessa.

Päätöksenteon perusteiden 
varmistaminen – QA2
Toisen vaiheen tarkoituksena on varmistaa 
päätöksenteon perusteet mukaan lukien 
kustannusarvio ja epävarmuustekijät en-
nen parlamentin päätöstä. Ohjausnäkökul-
ma on tässä vaiheessa keskeinen. Arvioin-
nissa paneudutaan myös toteutusprojektin 
johtamisen haasteisiin.

Hanketta valmistelevan tahon on laa-
dittava ennen QA2:ta seuraavat asiakirja-
kokonaisuudet:
- Projektihallinta-suunnitelma (steering 

document)
- Kattava kustannusarvio ja mikäli tar-



Kolumni

Yhteiskuntavaikuttamisen 
uralla
Oma mielenkiinto ja kodin perintö politikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin sai minut  
kiinnostumaan yhteiskuntavaikuttamisesta. Isäni seurasi politiikkaa ja yhteiskunnallista 
keskustelua aktiivisesti. Kotona keskusteltiin yhteiskunnallisista asioista ja maailmanpoli-
tiikan tapahtumista. 
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tiläksynsä, hän on hyvä kuuntelija ja myös 
tarvittaessa loistava myyjä. 

Suomessa yhdistysten ja elinkeinoelä-
män vuorovaikutukselle on pitkät perinteet. 
Vuorovaikutus on osa suomalaista päätök-
sentekokulttuuria ja edunvalvontaa. Yhdis-
tysten kautta esimerkiksi yritykset voivat 
saada yhdessä enemmän painoarvoa kuin 
yksinään toimimalla. 

Talouden globalisaatio muokkaa yritys-
kenttää ja synnyttää uusia edunvalvonta-
tarpeita. Jako teollisuuteen ja palveluihin 
on hämärtynyt. Yritysten välille syntyy uu-
denlaisia yhteenliittymiä ja klustereita, jot-
ka eivät enää perustu perinteiseen raaka-
ainepohjaiseen toimiala-ajatteluun. Tämä 
muokkaa yhdeltä osin myös yhdistyskent-
tää. Tämän kehityksen yksi dynamo on ku-
luttajakansalaisuuden vahvistuminen.

yhteiskuntavaikuttamista  
Projektiyhdistyksessä
Projektiyhdistyksen toiminnanjohtaja Jyry 
Louhisto kysyi viime syksynä halukkuuttani 
Projektiyhdistyksen hallituksen jäseneksi. 
Katsoin että minulle kaavailtu vastuualue 
vastasi hyvin omaa osaamistani ja lisäksi 
uskon, että voisin oppia paljon uutta pro-
jektiosaamisesta. Useimpien ihmisten työ-
hän on tänä päivänä projektimaista. Kyse 
on yhdestä työelämän murroksesta.

Vastuualueeni Projektiyhdistyksen hal-
lituksessa on yhteiskuntavaikuttaminen. 
Minulla on takana pitkä ura EK:ssa ja sen 
edeltäjäorganisaatioissa. Jos omalta osal-
tani voin edistää projektiosaamisen ja sen 
arvostuksen leviämistä työnantajajärjes-
töissä ja siten elinkeinoelämässä, luulen 
onnistuneeni hallituksen jäsenenä. Onhan 
Projektiyhdistyksen visio 2020 ”Projek-
tiosaamisesta tukijalka Suomelle”. 

Kuva: Jyry Louhisto

Teksti: Pekka Tsupari

Olen aina ollut luonteeltani ute-
lias ja ehkäpä halunnut parantaa 
maailmaa. Elämän tekee mielen-

kiintoiseksi yhdeltä osin se, että voi seu-
rata ja pohdiskella ajan ilmiöitä ja nähdä 
maailmassa tapahtuvia muutoksia. Koko 
maailman tapahtumat ovat nykyään reaa-
liaikaisesti seurattavia. Politikkaan en ole 
koskaan halunnut lähteä, mutta muutoin 
yhteiskuntavaikuttaminen on oma leipäla-
jini. 

Voisin yhtä hyvin olla tänä päivänä myös 
yliopistouralla. Tein tutkimustöitä opiskelun 
ohessa ja valmistumisen jälkeen jonkin ai-
kaa. Lobbari minusta tuli vuonna 1990, jol-
loin aloitin työt Teollisuuden keskusliitossa 
(TKL), yhdessä Elinkeinoelämän Keskuslii-
ton (EK) edeltäjäorganisaatioista. Eteläran-
taan minua pyysi TKL:n varatoimitusjohtaja 
Tarmo Korpela. Aloitin Etelärannassa talo-
uspoliittisena asiamiehenä verotusasioissa.

yhteiskuntavaikuttaminen 
Suomessa
Suomessa yhteiskuntavaikuttamisen rooli 
on suuri. Tämä juontaa juurensa Suomen 
historiasta ja siitä, että Suomi on kooltaan 
pieni maa. Vaikuttajat tuntevat toisensa. 
Myös yrityselämän, politikkojen ja virka-
miesten keskinäinen kanssakäyminen on 
luonnollista. Tämä on minusta yksi Suomen 
vahvuuksista. Kokonaisuus muodostuu 
aina osista. 

Yhteiskuntavaikuttaminen on osa yh-
teiskuntasuhteiden hoitamista. Vaikutta-
misella pyritään edistämään strategisia 
tavoitteita. Vaikuttaminen on myös osa 
organisaatioiden viestintää. Viestintä 
onnistuu parhaiten, kun tunnistamme ja 
ymmärrämme päättäjien näkökulmat ja 
odotukset. Hyvä vaikuttaja tekee hyvin ko-

Talouden globalisaatio muokkaa yrityskenttää 
ja synnyttää uusia edunvalvontatarpeita. Jako 
teollisuuteen ja palveluihin on hämärtynyt.
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Pekka Tsupari, 53 työskentelee tällä hetkellä toimitusjohtajana Yleisessä  
teollisuusliitossa (YTL).

Aikaisemmin hän on ollut Suomalaisen Työn liiton toimitusjohtajana sekä sitä ennen 
noin 19 vuotta EK:ssa ja sen edeltäjäorganisaatioissa. Viimeksi hän oli johtajana ja 
johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan yrittäjyys ja PK-asiat.



Tukijalka

Teksti: Miia Iivari kimmo Alkion haastattelun perusteella

Tieto on käynyt läpi organisaatiomuutoksen ja muuttanut 
organisaatiotaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tie-
don toimitusjohtaja Kimmo Alkio kertoi meille muutokses-
ta, sen vaikuttimista ja tavoitteista.
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Tiedon rooli Suomen 
tukijalan rakentajana

kolme muutoskatalyyttiä
Kun Kimmo Alkio aloitti Tieto Oyj:n toimi-
tusjohtajana vuonna 2011, ilmassa oli kol-
me suurta tekijää, jotka laittoivat muutok-
sen liikkeelle. Ensinnäkin Tiedon strategian 
kaipasi uudistamista. Tiedon identiteetti oli 
epäselvää Tiedon henkilökunnalle, asiak-
kaille ja sijoittajille. Toiseksi oli tarve kehit-
tää yrityksen johtamiskyvykkyyttä. Tiedon 
edustama ala on kansainvälisesti erittäin 
kilpailtu, siksi myös johtamiskyvykkyyden 
pitää olla kansainvälisesti todella kilpai-
lukykyistä. Kolmas merkittävä asia Kimmo 
Alkion pöydällä oli ”Operational Excellence” 
eli se, miten hyvin yhdessä koko henkilös-
tön voimin toteutetaan tärkeimmät asiat, 

joilla palvellaan asiakasta ja toteutetaan 
projekteja kaikin puolin laadukkaasti. 

Tiedolla on takanaan pitkä 45 vuoden 
historia. ”Aika ajoin on tärkeä pysähtyä ja 
katsoa, millaisia asioita asiakkaat arvosta-
vat ja mitä ongelma-alueita löytyy”, toteaa 
Alkio. Tiedon tapauksessa huomattiin, että 
olemassa on paljon hyvää. Tiedolla on pal-
jon tiettyjen toimialojen prosessiosaamista, 
jota arvostetaan korkealle. Tiedon tekno-
loginen kyvykkyys ja ICT-alan osaaminen 
ovat huippuluokkaa. Toisaalta asiakkaiden 
haastattelujen aikana huomattiin, että 
Tieto on aika monimutkainen. Asiakkaat 
kokivat myös, että Tieto on hidas, sen iden-
titeetti on epäselvä ja laatu vaihtelee liikaa. 

Tämä kaikki loi yhdessä erittäin korkean 
”Sence of Urgencyn”. ”Itse koin, että tämä 
on hyvä mahdollisuus parantaa toimintaa 
ja nopeuttaa merkittävästi prosessia siinä,  
miten nopeasti Tieto uusiutuu”, kuvailee Al-
kio alun tunnelmiaan.

kolme päävalintaa
Tiedolla tehtiin kolme strategista pääva-
lintaa. Todettiin, että kasvatetaan palvelu-
tarjontaa niin, että tarjolla on koko elinkaa-
ren kattavia IT-palveluja. Käytännössä se 
tarkoittaa, että investoidaan merkittävästi 
konsultointiin ja integraatiokyvykkyyteen. 
Täyden elinkaaren IT-palveluihin luetaan 
mukaan jatkuvat palvelut eli perinteiset 
konesalipalvelut, konsultointi- ja järjestel-
mäintegraatiopalvelut sekä omat ohjelmis-
totuotteet. Projektinjohtamisen merkitys 
nousee todella paljon, kun puhutaan kon-
sultointi- ja järjestelmäintegraatiosta. 

Toinen päävalinta oli se, että palvellaan 
asiakkaita toimialakohtaisesti sekä orga-
nisoidaan Tiedon asiakastiimit sen mukai-
sesti. 

Kolmas päävalinta oli se, että Tieto toimii 
maantieteellisesti niillä alueilla, jossa se on 
tarpeeksi iso pystyäkseen olemaan kolmen 
suurimman IT-palvelutoimittajan joukossa. 

Lisäksi osana strategiaa tehtiin myös 
merkittäviä valintoja hintakilpailukykyyn ja 
kulurakenteeseen liittyen. 

Tuottavuutta ja asiakasarvoa mitataan 
projektien kautta, mikä nostaa entisestään 
projektinjohtamisen merkitystä



Kuvat: Jyry Louhisto
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yrityksen johdon kannattaa välttää sitä, 
että asioita viestitään vain massakommu-
nikaation kautta. On tärkeää, että keskus-
tellaan pienryhmissä siitä, mitä yksittäinen 
tiimi tai yksilö voi tehdä yrityksen tavoittei-
den saavuttamiseksi.

Projektinjohtamisen malli
”Kun aloitin Tiedon toimitusjohtajana, moni 
asiakas kysyi, mitä ovat ne tekijät, jotka 
erottavat menestyneen IT-projektin vä-
hemmän menestyneestä. Sen keskustelun 
myötä päätin piirtää sen, mitä ajattelen”, 
Alkio kertoo projektinjohtamisen mallistaan. 
Peruslogiikka on se, että hankkeen johtajal-
la eli sillä, joka päättää investoinnista, pitää 
olla selkeä näkemys päämääristä ja hyö-
dyistä, joita projektilla tavoitellaan. Tämän 
lisäksi on tärkeää, että asiakkaan projektin-
johtaja toimii läheisessä yhteistyössä toi-
mittajan projektinjohtajien kanssa. Isoissa 
projekteissa on niin paljon muuttujia, että 
usein kaikki alkuperäissuunnitelmat eivät 
täysin pidä. Projektinjohtamisen kolmikanta 
syntyy maalaisjärjellä, kun katsotaan hyvin 
tai huonosti johdettuja projekteja. 

Projektipäälliköiden rooli Tiedon 
uudistuneessa toimintamallissa
Tiedon liiketoiminnan kannalta projektitoi-
minta on todella kriittistä. Tieto toimittaa 
asiakasarvoa ja mittaa henkilöstön suo-

rituksia projektien kautta. Näin ollen pro-
jektipäällikön rooli on entistä tärkeämpi ja 
hieno kasvun paikka nuorelle projektipääl-
likölle.

Mitä taitoja ja ominaisuuksia 
projektipäälliköiltä odotetaan?
Projektipäälliköiltä odotetaan erittäin hy-
vää asiakasymmärrystä. Kaikki lähtee siitä, 
että ymmärretään asiakkaan tarpeet tiet-
tyyn hankkeeseen liittyen. Sen lisäksi pro-
jektipäälliköllä tulee olla erittäin hyvä ym-
märrys projektinjohtamisen menetelmistä, 
systematiikasta ja muutoksen ja kannatta-
vuuden johtamisesta. Lisäksi pitää toki olla 
hyvä ymmärrys teknologioista ja palveluis-
ta, joita asiakkaalle sovelletaan. Ei riitä, jos 
on pelkästään projektinjohtamisen eks-
pertti. Mitä paremmin pystyy sparraamaan 
asiakkaiden kanssa sitä, miten projektin ta-
voitteet ja teknologiavalinnat edesauttavat 
asiakkaan tehokkuutta ja muutoskykyä, sitä 
parempi projektipäällikkö on. Lisäksi pro-
jektinjohtajalla pitää olla hyvät sosiaaliset 
taidot. Pitää olla kyky kommunikoida avoi-
mesti, ottaa vastaan ja antaa palautetta.

Projektipäälliköiden  
osaamisesta huolehditaan
Vuosi sitten Tiedolla alkoi mielenkiintoinen 
ja merkittävä panostus projektipäälliköiden 
tulevaisuuteen ja urakehitykseen. Haluttiin 

Kimmo Alkio on toiminut Tieto Oyj:n toimi-
tusjohtajana marraskuusta 2011 lähtien. Alkio 
siirtyi Tietoon F-Securesta, jonka toimitusjoh-
tajana hän työskenteli vuodesta 2006. Kimmo 
Alkio on koulutukseltaan ekonomi, jolla on 
yli 20 vuoden työkokemus sekä suurista että 
pienemmistä tuote- ja palvelusuuntautuneista 
teknologiayhtiöistä.

uudistuneen organisaation ja 
liiketoiminnan johtaminen 
Tiedon yhtiörakennetta muutettiin niin, että 
toimialaryhmät ja palvelutarjonta luovat 
toimialoihin perustuvan matriisin. Asiak-
kuuksia johdetaan toimialojen kautta. 

Rakennemuutos näkyy käytännössä 
omalle henkilökunnalle merkittävän muu-
toksen myötä: Tieto toimii ja mittaa me-
nestystä sekä henkilökunnan omaa suo-
riutumista projektien kautta. Se nostaa 
entisestään projektijohtamisen merkitystä.  
Erilaisista toiminnoista, kuten pre sales tai 
toiminnan kehitys, luodaan aina projekti.  
Tiedon sisältä etsitään parhaat tekijät vas-
taamaan asiakastarpeeseen. 

Mitä tarvitaan liiketoiminnan 
muutoksen toteuttamiseen?
Liiketoiminnan muutoksen onnistumista 
edistää joukko asioita. ”Ensinnäkin kaikilla 
pitää olla yhteneväinen näkemys siitä, miltä 
menestys näyttää. Pitää olla sama kuva tu-
levaisuudesta. Henkilöstöllä pitää olla hyvä 
tunne siitä, miksi on tarve muuttua. Pitää 
olla vankka käsitys siitä, että kilpailukyvyn 
tulisi olla parempi”, luettelee Alkio. Lisäksi 
on tärkeää, että kaikille on selkeää, mitkä 
ovat rakenteet, joiden puitteissa yritys toi-
mii ja miten toimintaa mitataan. Asiat tulee 
kommunikoida avoimesti ja keskustella yh-
dessä henkilöstön kanssa. Alkion mukaan, 



Tiedon liiketoiminnan kannalta projektitoiminta 
on todella kriittistä. Periaatteessa kaikki, mitä  
Tieto tekee, voidaan laskea projekteiksi.
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todeta ääneen, että projektipäälliköt ovat 
”Kings and Queens” Tiedon toiminnassa. 
Tieto investoi projektipäälliköiden jatku-
vaan koulutukseen ja Tiedolla on luotu pro-
jektipäälliköiden yhteisö Karuselli. Projekti-
päälliköt pystyvät itse vaikuttamaan siihen, 
minkälaisia työkaluja haluavat käyttää ja 
minkälaista koulutusta tarvitsevat. ”On tär-
keä kuunnella, mitä projektipäälliköt itse 
kokevat, miten yritys voi auttaa heitä kehit-
tymään urallaan” Alkio summaa.

Tiedolla arvostetaan osaamista ja serti-
fioidutaan ahkerasti. Tiedolla on Projektiyh-
distyksen kiintiössä melkein 300 ihmistä ja 
jo yli kolmellasadalla on IPMA-sertifikaatti. 

kansainvälisyys luo  
mahdollisuuksia
Kansainvälisyys edesauttaa ihmisiä oppi-
maan toisilta, joilla erilainen tausta esimer-
kiksi kulttuurin tai koulutuksen suhteen.

Tietokin rakentaa  
tulevaisuuden tukijalkaa
Makronäkökulmasta maailmassa on kol-
me merkittävää muutosta: sosiaaliset, ta-
loudelliset sekä tekniset muutokset. Niin 
yritykset kuin julkisyhteisöt pyrkivät tulkit-
semaan näiden kolmen muutoksen kumu-
latiivisia vaikutuksia mahdollisimman hyvin 
ollakseen kilpailu- ja hintakilpailukykyisiä. 
Alkio kertoo näkemyksiään Tiedon roolista 

muuttuvassa maailmassa: ”Muutosvauh-
ti sen kuin kiihtyy. Esimerkiksi jos otetaan 
tarkasteluun sosiaalinen näkökanta, esim. 
huoltosuhde, mietityttää miten se vaikut-
taa kansantaloudellisesti. Taloudellisesti 
katsottuna eri teknologiat voivat edesaut-
taa tuottavuutta. Tiedolla on merkittävä 
yhteiskunnallinen rooli auttaa yrityksiä ja 
yhteiskuntaa kehittymään ja kehittämään 
toimintaa tietotekniikan avulla.”  

Käytännön esimerkkinä voidaan katsoa 
esimerkiksi pilviteknologiaa yritysten kan-
nalta: Kuinka merkittävää tehokkuutta ja 
joustavuutta pystytään tuomaan uuden 
teknologian myötä yrityksen infrastruk-
tuuri-investoineihin? ”Yhtälailla on mie-
lenkiintoista ajatella julkista sektoria ja sitä, 
miten Tieto pystyy edesauttamaan kansa-
laispalvelujen kehittymistä. Esim. Helsingin 
kaupungin E-domokratiahanke, jolla on 
tuotu kaupunginvaltuustoon digitaaliset 
kokouskäytännöt. Kaupunkilaiset näkevät 
kaiken, mitä kaupunginvaltuustossa käsi-
tellään ja samalla säästetään tulostettujen 
paperiarkkien määrää jopa 40 000:lla”, Al-
kio kertoo käytännön esimerkkinä. Jokainen 
organisaatio niin yksityinen kuin julkinen tu-
lee ajamaan yhteisöjen tehokkuutta jatku-
mona. Ennen asiat nähtiin syklisesti, jolloin 
yritykset ajoivat 2-4 vuoden välein tehos-
tamisohjelmia. Nyt toimintaa tehostetaan 
jatkumona. 

Tiedon menestyksen  
kaksi tukijalkaa 
Ensimmäinen tukijalka on asiakkaan pro-
sessien ja liiketoiminnan syvällinen ymmär-
rys. Toinen Tiedon tukijalka on erinomainen 
kyvykkyys soveltaa tarkoituksenmukaisin-
ta teknologiaa asiakkaan liiketoimintaan. 
Tämä tekeekin kaikesta niin mielenkiintois-
ta. ”Asiakkaiden toimintaympäristö muut-
tuu jatkuvasti ja teknologian muutoksen 
kellotaajuus sen kun kiihtyy”, innostuu Kim-
mo Alkio. 

Tieto parempaa Suomea  
rakentamassa
Tieto on vastuullinen yhteiskunnallinen toi-
mija, joka käy aktiivista vuoropuhelua niin 
yliopistojen kuin muidenkin instituutioiden 
kanssa. "Osallistumalla yhteiskuntaa hyö-
dyttäviin projekteihin Tietokin haluaa olla 
mukana rakentamassa Suomen tuottavuu-
den kasvua", Alkio painottaa.

Tieto Oyj

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen 
palveluksessa työskentelee noin 17 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaih-
to on noin 1,8 miljardia euroa.

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elin-
kaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yhtiön tuotekehitys-
liiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut 
kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakas-
ymmärryksen avulla, sekä auttamaan asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia 
liiketoiminnan muutoksessa.



Etumatkaa 
läpi 

aaltopro.fi

Aalto PRO
Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta

Klikkaa nettiin tai soita!
aaltopro.fi/projektinhallinta
Sanna Savola, 050 576 9398

•  Professional Master of Project Management – MPM Pro

•  Johtajuus projekteissa – mitä parhaat tekevät toisin 

•  Projektisalkun johtaminen – päätöksestä käynnistykseen  

•  Ohjelmajohtaminen – tavoitteista totta yhteisellä suunnalla

•  Ketterä projektipäällikkö 

•  PM Basics – projektinhallinnan perusteet 

•  Sertifiointivalmennukset

Opi johtamaan tiimiäsi, 
asettamaan selkeät 
tavoitteet ja motivoimaan 
joukkosi. Vedä projekteja 
aikataulussa ja kokonais-
kustannuksia säästäen.

elämän
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 Teksti: Miia Iivari Ilpo kokkilan haastattelun perusteella
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Projektiosaamisella kilpailukykyä 
yrityksille ja koko Suomelle!

Elinkeinoelämän keskusliiton ja rakennusliike 

SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila pitää 

projektiosaamista yhtenä suomalaisten yritys-

ten kilpailukyvyn avaintekijänä. Projektipäälliköt 

joutuvat usein ottamaan työssään suuremman 

vastuun kuin keskikokoisen yrityksen johtajat. 

Suomen yhteiskuntana kannattaisi panostaa pro-

jektiosaamisen ja projektinjohtamisen koulutuk-

seen voimakkaasti.

Suomalaisten yritysten  
kansainvälinen kilpailukyky
Suomen kilpailukyvystä ja siihen liittyvistä ongelmista 
on puhuttu paljon viimeaikaisessa keskustelussa. Elin-
keinoelämän Keskusliiton (EK) näkökulmasta ongelma 
on se, että kilpailijamaiden palkkaratkaisut ovat irtau-
tuneet Suomen palkkaratkaisuista. Suomessa palkat 
ovat nousseet muutamassa vuodessa 10 % yli tär-
keimpien kilpailijamaiden. Ennen Suomen kilpailukyky 
oli hyvä, mutta palkkaratkaisut ovat murentaneet sitä. 
”Tavalla tai toisella tätä kaulaa olisi saatava kiinni”, to-
teaa Ilpo Kokkila. Palkkaratkaisujen lisäksi kilpailukykyä 
murentaa työelämän jäykistyminen: nykyään on ole-
massa paljon erilaisia määräyksiä työn tekemisestä.  

Yhteiskunnassa on olemassa yhteinen ymmärrys: 
asialle on pakko tehdä jotain. Seuraavan työmarkkina-
kierroksen aikana asiaa tullaan käymään läpi. Kaiken 
kaikkiaan Suomen kilpailukyky on kuitenkin ihan hyvä. 
Osaaminen Suomessa on korkeatasoista ja ihmiset 
haluavat tehdä töitä.

Projektiosaamisen ja projektin-
johtamisen merkitys suomalaisille  
yrityksille
Projektiosaamista mitataan monilla aloilla. Monet kan-
sainväliset hankkeet ovat lyhytkestoisia projektimuo-
toisia hankkeita. On tärkeätä, että projektinhallinta yri-
tyksissä on hyvää, sillä se on perusedellytys projektien 
onnistumiselle.

Ilpo Kokkila arvioi pitkän SRV-historiansa perusteel-
la projektiliiketoimintaa rakentamisen kautta: ”Kaikissa 
niissä maissa, missä olen ollut mukana, suomalainen 
osaamisen taso on ollut todella korkeata. Meillä on hy-
vää osaamista, ja projektien eteenpäinmeno tapahtuu 
järjestäytyneesti verrattuna mihin tahansa muuhun 
maahan. Suomalaiset osaavat, mutta tietysti meilläkin 
osaavien joukko on kirjava. Ei pelkkä suomalaisuus-
kaan sentään ole tae onnistuneille projekteille.”

Kuva: Aki Latvanne



Kuva: Jyry Louhisto
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Projektinjohtajille pitäisi nostaa hattua  
ja muistaa arvostaa heitä riittävän korkealle 
- nykyistä enemmän!

Pulaa suuriin ja monimutkaisiin  
projekteihin tarvittavista  
projektiosaajista
Suomessa on pulaa suuriin ja monimutkaisiin projek-
teihin tarvittavista projektiosaajista. Asiassa on kaksi 
puolta, joihin kaivattaisiin yhteistä panostusta. 

Ensinnäkin projektinjohtamisen koulutusta ei ole 
järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla. ”Projekti-
koulutuksen lisääminen ja sen merkityksen tähden-
täminen olisi tärkeää kaikilla tasoilla mutta erityisesti 
yliopistotasolla. Siellä projektikoulutus on jäänyt nyt 
aivan liian vähälle huomiolle. Terveisiä päättäjille, että 
olisi todella tärkeä asia, että korkeatasoinen projektin-
johtamisen koulutus saisi riittävän panostuksen ope-
tussuunnitelmissa esimerkiksi nyt uutta suuntaa hake-
vassa Aalto-yliopistossa. Projektinjohto-osaaminen 
on todella tärkeää monilla aloilla”, Kokkila korostaa.

Vaikka yksilöiden projektiosaaminen kasvaa vielä 
työelämässä, vahva peruskoulutus on todella oleel-
lista. Projektikoulutuksen tasossa me suomalaiset hä-
viämme kansainvälisellä tasolla. Suomen kilpailukyvyn 
kannalta olisi iso asia, että projektiosaamiseen ja sen 
kehittämiseen panostettaisiin enemmän.

Toinen ongelma on se, että suomalaiset ovat hitaita 
edistämään projektiosaamisen vientiä. Kotimaisiin tar-
peisiin projektinjohto-osaamista löytyy, mutta muualle 
ei. Nimenomaan vientiin tarvitaan lisää korkeatasoisia 
projektinjohtajia. Kansainvälisen kokemuksen myötä 
yritysten henkilöstö ja asenneilmasto kehittyy myön-
teiseen suuntaan.

Projektiosaamisen rooli SRV yhtiöiden 
kasvussa nyt ja tulevaisuudessa
”SRV:n osalta hyvä projektinjohto ja sen myötä ke-
hittyneet hyvät järjestelmät ovat olleet ratkaisevan 
tärkeä asia”, Kokkila kehuu yhtiönsä projektiosaajia. 
Yhtiön kannalta tarvitaan molempia: on oltava hyvä 
henkilöstö ja hyvän henkilöstön kehittämät hyvät jär-
jestelmät. On todella tärkeää, että projektinjohtamisen 
mallit on dokumentoitu hyvin. On merkityksellistä, että 
koko yhtiö toimii samalla tavalla.

Jos ajatellaan tulevaisuutta, jokaisen yhtiön on huo-
lehdittava itse siitä, että henkilöstö pysyy ajan tasalla 
ja osaa käyttää projektinjohtamisessa hyväkseen vii-
meisintä tekniikkaa. Projektinjohtomenetelmät ovat 
kokeneet valtavan murroksen tietotekniikan käytön 

yleistyttyä. Ajan tasalla pysyminen on tärkeä tekijä, 
jolla projektinjohtamista tehostetaan ja parannetaan. 
Jos yrityksessä on vankka projektinjohtomalli, se hel-
pottaa myös työskentelyä ulkomailla ja takaa toimin-
nan tason ja laadun. 

Kokkila kertoo SRV Yhtiöiden projektinjohtomallin 
kehittämisestä: ”Se on ollut 25 vuoden prosessi, joka 
on lähtenyt liikkeelle yrityksen perustamisesta. Siihen 
on panostettu jatkuvasti ja on nähty, että prosessia on 
vietävä jatkuvasti eteenpäin ja dokumentoitava. Se on 
firman tapa toimia."

SRV:n malli perustuu 100 %:sti alihankkijoiden käyt-
töön. Se on projektinjohtajallekin erilainen tapa toi-
mia. Kun ohjaa alihankkijoita, ja yrittäjäkunta muuttuu 
ympärillä koko ajan, laatukin muuttuu. Jotkut yritykset 
parantavat ja jotkut heikentävät tehoaan. Siihen on 
osattava reagoida. 

Suomalaisesta projektiosaamisesta  
tukijalka yhteiskunnalle
Koulutukseen panostamisen lisäksi yhteiskunnan kan-
nattaisi kiinnittää erityishuomiota vientiprojektitoimin-
nan onnistumiseen. EK:n rooli on olla mukana tuke-
massa koulutustoimintaa suoraan tai välillisesti. 

Kokkila lähettää terveisiä projektipäälliköille, projek-
tinjohtajille ja yritysten projektiasioista päättäville: ”On 
jäänyt liian pienelle huomiolle, kuinka tärkeässä ase-
massa projektinjohtajat ovat. Projektinjohtajan vas-
tuu on usein aika paljon suurempi kuin melko suuren 
yrityksen toimitusjohtajan vastuu. Projektinjohtajat 
joutuvat joka päivä ohjaamaan uutta toimintaa. Firmat 
pyörivät omia uriaan. Projektien johtaminen on vaativa 
tehtävä, joka vaatii suoraviivaista johtamista. Projek-
tinjohtajille pitäisi nostaa hattua ja muistaa arvostaa 
heitä riittävän korkealle - nykyistä enemmän!”

Vuorineuvos Ilpo Kokkila on toiminut Elinkeinoelämän keskusliiton puheen-
johtajana vuoden 2013 alusta. Hän on myös Pontos Oy:n ja SRV Yhtiöiden 
hallituksen puheenjohtaja sekä pääomistaja. Koulutukseltaan Ilpo Kokkila on 
diplomi-insinööri.

SRV Yhtiöt Oyj on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, jonka liikevaihto on 
noin 650 miljoona euroa. Liikevaihdosta muodostuu Suomessa noin 89 % ja 
noin 11 % kansainvälisessä liiketoiminnassa. Konsernissa työskentelee noin 
tuhat ihmistä. 

SRV on rakennushankkeiden innovatiivinen kokonaistoteuttaja. Se vastaa 
asiakaslähtöisesti hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja rakenta-
misesta. SRV toimii Suomessa Helsingin metropolialueella, Turussa, Tam-
pereella, Oulussa, Jyväskylässä Lappeenrannassa ja Joensuussa. SRV toimii 
Suomen lisäksi Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa.
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Kuva 1. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 
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Muutos:  1-10,2012 / 1-10,2011, %    Lähde: Tilastokeskus

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metallien jalostus, -6%
Tietotekniikka-ala, +6%
Kone- ja metallituoteteollisuus, +3%
Elektroniikka- ja sähköteollisuus, -4%
Suunnittelu ja konsultointi / Consulting engineering, +9%

 Teksti: Miia Iivari jorma Turusen haastattelun perusteella
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Teknologiateollisuus ry:n päätavoitteena on 
yritysten toimintaympäristön 
laittaminen kuntoon

Finanssikriisi ja sen seuraukset
2000-luvulla koko alalla meni lujaa Nokia-
vetoisesti, ja elettiin vielä nousukautta. 
Nokia-huumassa muiden alojen rakenne-
muutos jäi huomaamatta. Vuonna 2008 
tullut finanssikriisi alkoi nopeuttaa raken-
nemuutosta. 

Alla oleva grafiikka kuvaa, miten Tek-
nologiateollisuuden viiden päätoimialan 
liikevaihdot ovat kehittyneet finanssikrii-
sin puhkeamisen jälkeen. Kun liikevaihdot 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä tehdään paljon projektiliiketoimintaa. Projektitoiminta on 
avainasemassa toimitus- ja määrittelypuolella esimerkiksi ICT- ja palveluyrityksissä, joissa myydään 
tuotteesta ja palvelusta koostuvia kokonaisuuksia. Teknologiateollisuudessa on ollut käynnissä ra-
kennusmuutos koko 2000-luvun. Mistä rakennemuutos johtuu ja mihin se vaikuttaa? Olisiko projek-
tiosaamisesta apua teknologiateollisuuden rakennemuutoksen helpottamiseksi?

lasketaan yhteen teknologiateollisuuden 
aloilla, ainoastaan tietotekniikka- sekä 
suunnittelu- ja konsultointiala ovat ylittä-
neet vuoden 2008 tason. Nämä alat ovat 
kuitenkin vain 17 % koko teknologiateolli-
suuden liikevaihdosta. 

Jos katsotaan, mistä viennin jättämä 
koostuu, noin 50 % liittyy puhelinten val-
mistuksen loppumiseen Suomessa. Noin 
30 % on kone- ja metallituoteteollisuuden 
rakennemuutosta, joka johtuu Aasian kas-

vusta. Kone- ja metallituoteteollisuuden 
yritykset ovat joutuneet muuttamaan han-
kintapolitiikkaansa niin, että ostavat isom-
pia kokonaisuuksia. Alan pörssiyritykset 
toivovat, että myös suomalaisilla alihank-
kijoilla olisi rohkeutta lähteä niiden mukaan 
Aasiaan. Samalla yritykset kuitenkin edel-
lyttävät, että suomalainen alihankkija ei 
saa olla riippuvainen vaan yhdestä isosta 
asiakkaasta, vaan pitää hankkia muitakin 
asiakkaita. Kun alihankkijat ovat menettä-
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neet isoja asiakkaita, se on aiheuttanut kone- ja me-
talliteollisuudessa omaa rakennemurrosta. Nyt ali-
hankkijat miettivät, miten pärjätä alan murroksessa.

TTeknologiateollisuuden murros on vaikuttanut 
koko Suomen tilanteeseen. Puhelinten jalostusarvo 
on ollut ylivoimaisesti suurin koko Suomen jalostus-
arvosta. Puhelinten valmistamisen lopettaminen on 
pudottanut koko Suomen viennin tuotteiden jalos-
tusarvon keskiarvoa, ja tästä on aiheutunut vaihto-
tasekriisi. Suomen vaihtotase on mennyt alaspäin 
koko 2000-luvun ja on vieläkin tukevasti miinuksella. 
Tuotteiden jalostusarvo on äärimmäisen tärkeä asia 
Suomen kannalta.

Suomen vientiteollisuuden tilanteesta on mahdo-
tonta puhua puhumatta samalla valtion tilanteesta. 
Vientituloja puuttuu tällä hetkellä 20–30 miljardia. 
Vientiteollisuuden verotuloista rahoitetaan vain 50 
%:sti suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Siksi julki-
nen taloutemme on tällä hetkellä ylimitoitettu rahoi-
tuspohjaan nähden. 

”Tällä hetkellä pääministeri Kataisen suurin murhe 
on se, miten Suomi ylläpitää AAA-luokitusta. Teolli-
suuden näkökulmasta suurin murhe on teollisuuden 
kilpailukyky. Velkarahalla hankittu AAA-luokitus on 
aivan eri asia kuin vientiteollisuudella hankittu. Val-
tion ja EU:n kaistaleveys menee kokonaan finanssi-
kriisin ratkaisujen miettimiseen. Samalla ei riitä pauk-
kuja vientiteollisuuden kilpailukyvyn miettimiseen”, 
Turunen summaa. 

Teknologiateollisuus ry 
vastaa 60:sta % Suo-
men koko viennistä ja 
80:sta % Suomen koko 
elinkeinoelämän t&k-
investoinneista. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 290 
000 henkilöä. Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi päätoimialaa, jotka ovat 
elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien 
jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Teknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia, että teknologiateollisuu-
della on menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa. Yhdistyk-
sen noin 1 600 jäsenyritystä kattavat Suomen koko teknologiateollisuudes-
ta 90 %.

Mitä Teknologiateollisuuden yritykset 
voivat tehdä rakennemurroksen  
keskellä?
Tullaan takaisin siihen, mistä aloitettiin: globalisaati-
on seurauksena kilpailu kovenee ja laadukas projek-
titoiminta on itsestäänselvyys, joka korostuu näinä 
aikoina. ”Tämä on priorisointikysymys; jotkut valit-
sevat sen, että juoksevat polkupyörän vieressä, sen 
sijaan, että hyppäisivät kyytiin ja ajaisivat vielä vähän 
lujempaa”, kuvailee Turunen.

Jäsenyritysten ja -toimialojen projektiosaamisen 
taso vaihtelee paljon. Turunen kertoo, että: ”Parhaat 
ovat parhaita myös projektiliiketoiminnassa, ja huo-
noille tarvittaisiin ampiaisen pisto tai herätys, että 
nekin ymmärtäisivät ajatella asiaa ja alkaisivat todel-
la panostaa siihen.”

Teknologiateollisuus kehottaa jäseniään käyttä-
mään verkostojaan ja luomaan uusia. Tästä lehdestä 
löytyy muutamien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyri-
tysten kokemuksia ja näkemyksiä projektiliiketoimin-
nasta ja sen tärkeydestä. Tieto Oyj:n Kimmo Alkio ker-
too näkemyksiään projektinjohtamisen tärkeydestä 
ja CGI:n Mikko Niitamo kertoo projektilähtöisestä 
lähestymistavasta Logican ja CGI:n yhdistymisessä.
Lisäksi seuraavassa artikkelissa Teknologiateolli-
suuteen kuuluvan Suunnittelu- ja konsulttitoimisto-
jen liiton toimitusjohtaja Matti Mannonen kehottaa 
SKOLin yrityksiä panostamaan projektiosaamiseen. 

Miten Teknologiateollisuus  
rakentaa tukijalkaa Suomelle?
Teknologiateollisuus ry on edunvalvontaorganisaa-
tio. Päätavoitteena on toimintaympäristön laitta-
minen kuntoon. Yritysten kilpailukyky muodostuu 
kahdesta eri komponentista: toinen on yritysten oma 
kilpailukyky ja toinen on toimintaympäristön kilpailu-
kyky. Teknologiateollisuus pyrkii vaikuttamaan jäsen-
yritysten näkökulmasta toimintaympäristön kehit-
tymiseen ja sen muutoksiin. Teknologiateollisuuden 
rooliin kuuluu työmarkkinatoiminnan hoitaminen, 
teollisuuden kilpailukyvyn edellytysten kunnossapi-
täminen eli moderni teollisuuspolitiikka sekä yritys-
ten koulutus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen.  
Teknologiateollisuus ry on suurin yksittäinen Aalto 
yliopiston toiminnan rahoittaja.  Yksi osa Alto yliopis-
ton toivottua kehitystä on projektialan koulukseen 
panostaminen yliopistotasolla.

jorma Turunen on 
Teknologiateollisuus 
ry:n toimitusjohtaja. 
Aikaisemmin hän toimi 
Finpro ry:n sekä mm. 
Stonesoft oyj:n  
toimitusjohtajana.
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Käytännössä kaikki suunnittelu- ja 
konsulttiyritysten liiketoiminta ja 
on projektiliiketoimintaa. ”Toimek-

siannot tarjotaan, voitetaan, aloitetaan, 
tehdään valmiiksi ja raportoidaan. Kaikkien 
toimeksiantojen pitäisi toimia taloudelli-

Kaikki, mitä ympäristössämme näemme ja ympärillämme tapahtuu, on jossain suunniteltu. Suun-
nittelu- ja konsulttitoimistojen liiton (SKOL) yritykset tekevät pelkästään projektiliiketoimintaa. 
Liiton toimitusjohtaja Matti Mannonen haluaa vahvistaa alan projektiosaamista entisestään ja 
rakentaa alan projektiosaajien viennillä tukijalkaa Suomelle.   

sesti kannattavasti, sisäisesti tehokkaasti 
ja järkevästi resursseja oikein käyttäen”, 
Mannonen summaa. Tulokseksi pitäisi tulla 
hyvää osaamista ja mahdollisimman paljon 
lisäarvoa asiakkaalle. Projektiosaaminen 
on kaiken a ja o. 

kaikki on suunniteltu 
Kaikki, mitä ympäristössä näemme ja ym-
pärillämme tapahtuu, on suunniteltu ja 
suunnittelutoimistossa mietitty. Esimerkik-
si Eduskuntatalo on aikanaan suunnitel-
tu  ja rakennettu. Tällä hetkellä iso joukko 

Aina on varaa parantaa

Kuva: Aki Latvanne

Teksti: Miia Iivari Matti Mannosen haastattelun perusteella
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erityisosaamisalaa, verkostoituvat ahke-
rasti. Alan tarjouspyynnöt ovat usein isoja, 
ja yritysten on välttämätöntä verkostoi-
tua, jotta pääsevät edes tarjoamaan osa-
kokonaisuutta isosta hankkeesta. Isotkin 
yritykset pyrkivät verkostoitumaan, sillä 
isot hankkeet ovat sellaisia, joista on pa-
rempi voittaa puolet kuin hävitä kokonaan. 
Verkostoitumien on osa riskien hallintaa: 
jaetaan mieluummin henkilöstö useampiin 
hankkeisiin kuin yhteen isoon.

Suomalaisen projektiosaamisen 
viennistä tukijalkaa 
Suomessa osataan kohtuullisen hyvin iso-
jen kokonaisuuksien johtaminen. Meillä on 
hyvää projektiosaamista. Suomalaiset ovat 
hyviä ja tunnollisia projektien vetäjiä – pe-
riksi ei anneta. Asiat hoidetaan, vaikka ensin 
itkettäisiinkin. 

Kuitenkin aina on mahdollista kehittää 
toimintatapoja, parantaa osaamista ja tul-
la vielä paremmaksi. ”Sitä kautta meillä on 
mahdollisuus hankkia kansainvälistä vienti-
kelpoista osaamista ja rakentaa tukijalkaa 
Suomelle”, Mannonen toteaa. Hän jatkaa: 
”Suomi ei tulevaisuudessa pysty olemaan 
kilpailukykyinen 3 000 euron insinööreissä, 
koska niitä saa halvemmalla muualta maail-
masta. Suomi on puolestaan erittäin kilpai-
lukykyinen 7 000 euron insinööreissä, jotka 
osaavat vetää todella vaativia isoja hank-
keita ja jotka maksavat maailmalla huomat-
tavasti enemmän kuin suomalaiset osaajat.”

SkoL tukijalan rakentajana
SKOL voi verkostojensa avulla edistää kan-
sainvälistymistä ja etsiä yhteistyökumppa-
neita, joiden kautta jäsenyritykset voivat 
edistää projektinjohtajiensa osaamista. 
Lisäksi Teknologiateollisuuden puitteissa 
on niin sanottuja isoja teemoja. Isojen tee-
mojen alle kootaan yhteen hyvin erityyp-
pisiä yrityksiä, jotka työskentelevät jonkin 
tuotteen tai palvelun ympärillä. Näistä hae-
taan yhteisiä vientikoalitioita, jotka lähte-
vät kansainvälisesti myymään suomalaista 
osaamista isossa ryhmässä. SKOL välittää 
koalitioista tietoa jäsenyrityksilleen ja pyr-
kii saamaan yrityksiä mukaan maailmalle. 
SKOL pyrkii myös pitämään huolta siitä, 
että suomalainen korkeakoulutus on riit-
tävän korkeatasoista ja että oppilaitoksista 
valmistuu tarpeeksi oikeaa osaamista elin-
keinoelämän tarpeisiin. 

Haastattelua tehdessä valmisteltiin yh-
teistyötä Suunnittelu- ja konsulttitoimis-
tojen liiton sekä Projektiyhdistyksen välillä. 
Tavoitteena on saada projektitoiminnan 
osaamista vietyä entistä vahvemmin SKO-
Lin jäsenyrityksiin, ja saada muokattua Pro-
jektiyhdistyksen toimintaa konkreettisesti 
paremmin myös suunnittelu- ja konsultti-
yrityksiä palvelevaksi. SKOL-jäsenyrityksille 
on lähetetty kysely, jossa kysytään yritys-
ten kiinnostusta. Suunnitteilla on yhteinen 
tilaisuus, jossa kartoitetaan SKOL-yritysten 
tarpeita projektitoimintaan liittyen. On erit-
täin tärkeä asia, että kaikki ne, jotka vetävät 
projekteja, tietävät paremmin, mitä ovat 
tekemässä.

Matti Mannonen on Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen 
liiton (SKOL) toimitusjohtaja, jonka päätehtäviä ovat SKOLin 
toiminnan uudistaminen ja strategiatyö, jäsenyritysten  
tarpeet ja odotukset sekä sidosryhmäkontaktit ja verkostot.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

SKOL on insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritysten yrit-
täjä- ja työnantajajärjestö. SKOLin jäsenyritykset edustavat 
laajasti teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen 
eri osa-alueiden suunnitteluosaamista ja -volyymiä. SKOLin 
tehtävänä on jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytysten ja 
toimialan jatkuva parantaminen. Sen tarkoituksena on edistää 
ja kehittää riippumatonta suomalaista konsulttitoimintaa, toi-
mia jäsentensä tukena ja ammatillisena yhdyssiteenä, valvoa 
jäsenkunnan arvostusta ja vastuuta sekä yhteiskunnallisia ja 
ammatillisia etuja sekä valvoa jäsenten etuja työsuhteissa. 

suunnittelijoita miettii sen peruskorjausta. 
Lisäksi projektissa on mukana urakoitsijoi-
ta, jotka toteuttavat peruskorjausta sekä 
projektinjohtokonsultteja, jotka valvovat 
urakan toteutumista ja miettivät, miten 
projektia viedään eteenpäin. Metrohanke 
työllistää tällä hetkellä noin 300 suunnit-
telijaa, useita kymmeniä projektinjohto-
konsultteja ja ison määrän urakoitsijoita. 
Esimerkiksi millä tavoin joukkoliikennejär-
jestelmä pääkaupunkiseudulla toimii, läh-
tee suunnittelijoiden pöydältä liikkeelle. Jos 
mietitään mitä tahansa rakennusta, teol-
lisuuslaitosta, käyttöesineen muotoa tai 
käytettävyyttä – kaikki on suunniteltu.

Hyvällä projektiosaamisella 
suunnitteluhankkeista elinkaari-
aikaiseen mallintamiseen
Suunnittelu- ja konsulttialan yrityksiä joh-
tavat yleensä alan pitkän linjan ammatti-
laiset. He ovat aloittaneet suunnittelijoina, 
siirtyneet projektipäälliköiksi ja sitä kautta 
erilaisiin johtotehtäviin ja yritysten vetäjiksi. 

Projektiliiketoiminta on yhtä hyvää kuin 
projektien johtajat ovat. Aina on kuitenkin 
varaa parantaa. Projektiliiketoiminta muut-
tuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Enää 
ei puhuta vain suunnitteluhankkeesta, vaan 
puhutaan elinkaariaikaisesta mallintami-
sesta. Monimutkaisuus vaikuttaa siihen, 
miten paljon osaamista pitää olla ja miten 
paljon osaamista pitää osata yhdistää, jot-
ta saadaan mahdollisimman hyvä kokonai-
suus aikaiseksi. Poikkitieteellinen osaamis-
ten yhdistäminen on tärkeää.

Toinen asia, johon pitää panostaa on 
asiakaslähtöisyys. On tärkeää, että osataan 
tunnistaa asiakastarpeet ja tehdä juuri niitä 
asioita, joita asiakas todella tarvitsee. Lisäksi 
verkostoitumiseen ja asiantuntijayhteistyö-
hön merkitys kannattaa ymmärtää. Pitää 
osata rakentaa oikeanlainen asiantunti-
jayhdistelmä kuhunkin hankkeeseen. ”Kaik-
kea ei tarvitse löytyä omasta repertuaarista, 
vaan voi poimia erikoisosaamista muista 
yrityksistä ja sitä kautta varmistaa hyvä lop-
putulos”, Mannonen selventää. Isojen ko-
konaisuuksien hallinta eli se, että saadaan 
projektit hallitusti johdettua ja työ sovitun 
mukaisesti valmiiksi, on myös tärkeä asia. 

Suunnittelu- ja konsultointitoi-
mistojen liitto paremman pro-
jektitoiminnan katalysaattorina
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitolla 
on projektitoiminnan kehittämisessä kata-
lysaattorin rooli, jota ollaan nyt ottamassa 
entistä voimakkaammin. ”Meillä ei ole omaa 
koulutustoimintaa, mutta haluamme edis-
tää hyviä toimintatapoja. Haluamme tuoda 
jäsentemme tietoisuuteen hyviä projektin-
johtotapoja. Esimerkiksi nyt käynnistyvä 
yhteistyö Projektiyhdistyksen kanssa on 
hyvä esimerkki verkostojen tarjoamisesta”, 
kertoo Mannonen. 

Alan yritykset ovat verkostoituneet 
keskenään melko hyvin. Erityisesti pienet 
yritykset, jotka tekevät vain yhtä tai paria 

Aina on mahdollista kehittää toimintatapoja, parantaa 
osaamista ja tulla vielä paremmaksi. Sitä kautta meillä 
on mahdollisuus hankkia kansainvälistä vientikelpoista 
osaamista ja rakentaa tukijalkaa Suomelle



Investointi voi 
olla itu uudelle 
innovaatiolle

Suomessa tehdään merkittäviä investointeja työ- ja asuinympäristöihin, energiajärjes-
telmiin ja liikenteeseen. Yksistään julkisten hankintojen vuosittainen volyymi on Suomes-
sa noin 23 miljardia euroa. Näissä investoinneissa piilee huima mahdollisuus uusille pal-
veluille, liiketoiminnoille ja kasvulle.

Uutta luovaa ja innovaatioihin tähtäävää 
vuoropuhelua julkishallinnon ja yritysten 
välillä kaivataan

Muutos on aina mahdollisuus. Siksi tar-
vitsemme juuri nyt uusia keinoja kohdata 
tulevaisuuden haasteet. Meidän on tehtä-
vä ennakkoluulottomia kokeiluja ja opitta-
va niistä, jotta esimerkiksi asuinalueita tai 
kansalaisten tarvitsemia palveluja aletaan 
toteuttaa uudella tavalla. Parhaimmillaan 
näistä kokeiluista syntyy innovaatioita, joi-
ta voimme ylpeänä viedä kansainvälisille 
markkinoille.

Tukijalka
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Kansakuntamme elää jälleen kerran 
suurten muutosten keskellä. Ener-
giatoimialan nykyistä murrosta voi 

verrata matkapuhelinalaan neljännesvuo-
sisata sitten. Uudet digitaaliset sovellukset 
ovat tulleet arkielämän helpottajiksi. Elin-
keinorakenteemme muuttuu uusien liike-
toimintojen noustessa ja olemassa olevien 
murtuessa. Muuttoliike ja ikääntyminen 
tuovat omat haasteensa. Murrostilanne ei 
ole kuitenkaan vain Suomen erioikeus, sillä 
samat trendit vallitsevat joka puolella maa-
ilmaa.

Teksti: Reijo kangas

uusia ratkaisuja vältellään 
riskien pelossa
Projektitoiminnassa on keskeistä annetun 
tehtävän toteuttaminen kustannustehok-
kaasti ja tavoitteellisesti. Useat projektit 
ovat kustannuksiltaan erittäin suuria ja 
monivaiheisia. Tällöin korostuu riskien hal-
linta, mikä johtaa uudenlaisten ratkaisujen 
välttämiseen. Keskeinen haaste on, miten 
luodaan edellytyksiä uusille innovaatiolle 
ja hallitaan niiden tuomat riskit järkevästi. 
Investoinneilla luodaan palvelualusta arjen 
toiminnoille. Kuinka loppukäyttäjän tarpeet 
otetaan huomioon tämän alustan muo-
dostamisessa, on keskeinen kysymys.

Fiksuus perustuu omiin  
vahvuuksiin
Tekes on vastikään käynnistänyt Huippu-
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Hyvä esimerkki markkinoita avaavista 
investoinneista on katulamppujen vaihta-
minen energiatehokkaisiin LED-valaisimiin. 
Easy LED Oy teki historiallisen valaistus-
sopimuksen Lähi-itään Arabiemiraatteihin 
vuoden 2012 lopulla ja sittemmin ison kau-
pan Turun kaupungin kanssa. C2 SmartLigt 
Oy:n kehittämä älykäs ulkovalaistuksen oh-
jausratkaisu on niin ikään saamassa jalansi-
jaa Suomen kunnissa.

Jokaisen kaupungin on kehitettävä fik-
suuttaan omiin vahvuuksiinsa ja paikallisiin 
olosuhteisiin sekä tarpeisiin perustuen. Uu-
sien asuinalueiden kehittämisestä, joissa 
alueen omaleimaisuus on otettu huomioon, 
on monia hyviä esimerkkejä. Esimerkkeinä 
Tampereen Aurinkokaupunki-hanke, jossa 
Nurmi-Sorilan alueesta kehitetään hiili-
neutraalia ja ekotehokasta kaupunginosaa 
tai Jyväskylän kaupungin osallistavan kau-
punkisuunnittelun pilottiprojekti Kaupungin 
Kangas.

Reijo Kangas

Johtaja 
Tekes 
Älykäs elinympäristö

julkisilla hankinnoilla  
innovaatioita
Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää 
hyödyksi myös sosiaalisia näkökulmia, 
joiden avulla luodaan työllistymismah-
dollisuuksia esimerkiksi nuorille, pitkäai-
kaistyöttömille, vammaisille tai ikääntyville 
työntekijöille. Sosiaalisilla näkökulmilla voi-
daan tukea myös pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä esimerkiksi alihankkijoina.

Huippuostajat-ohjelman avulla luodaan 
markkinoita suomalaisten pk-yritysten uu-
sille tuotteille ja palveluille. Tekes haluaa 
avittaa niin julkista kuin yksityistä sektoria 
näkemään, millainen merkitys hankinnoilla 
on julkishallinnon toiminnan ja julkisten pal-
velujen kehittämiselle.

Toivon, että voimme tyrkätä julkista sek-
toria nostamaan hankintaosaamisensa ai-
van uudelle tasolle ja mieltämään roolinsa 
suomalaisten yritysten innovaatioiden po-
tentiaalisina ostajina. Samalla kehitetään 
tulevaisuuden hankintaosaamista. 

Uutta luovaa ja innovaatioihin tähtää-
vää vuoropuhelua julkishallinnon ja yritys-
ten välillä kaivataan erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluissa, kiinteistö- ja rakenta-
misalalla, energia-, ympäristö- ja vesialalla 
sekä turvallisuuspalveluissa. Nämä kaikki 
ovat alueita, joissa julkisella sektorilla on 
merkittävä rooli markkinoiden kehittäjänä.

elinympäristö voi muuttua – 
käyttäjien perustarpeet eivät
Kaikilla kansalaisilla on samat perustarpeet 
hyvään elämään liittyen. Siksi ei riitä, että 
julkinen sektori ja yritykset keskenään maa-
lailevat suurin pensselein uusia innovaa-
tioita. Myös käyttäjien eli aivan tavallisten 
kuntalaisten ääntä on kuultava ja saatava 
heidät mukaan kehitystyöhön ja innovaa-
tiotoimintaan.

ostajat- ja Fiksu kaupunki -ohjelmat, joiden 
avulla investointien ja innovaatioiden välis-
tä vuoropuhelua edistetään. Investointi voi 
auttaa uuden tuotteen tai palvelun pääsyä 
markkinoille ja siten luoda yritykselle edel-
lytyksiä myös kansainväliseen kasvuun.

Fiksu kaupunki -ohjelman avulla Tekes 
innostaa kaupunkeja avaamaan investoin-
tejaan ja aluekehityshankkeitaan yritysten 
kehitysalustoiksi, joissa uusia teknologioita 
ja palveluja voidaan testata.

Hyvä esimerkki tämän kaltaisesta ke-
hitystyöstä on euroopanlaajuinen Smart 
Urban Spaces (SUS) -tutkimusprojekti. 
Siinä yhdeksän kaupunkia Ranskasta, Es-
panjasta, Kreikasta ja Suomesta kehittävät 
yhteentoimivia, helppokäyttöisiä kaupunki-
palveluja, jotka hyödyntävät mobiilitekno-
logioita. Suomesta hankkeessa ovat mu-
kana Helsinki ja Oulu sekä yrityksistä muun 
muassa Elisa ja Nets. Hankkeen aikana on 
syntynyt myös yksi uusi suomalainen star-
tup-yritys WhileOnTheMove Oy, joka on ke-
hittänyt ratkaisun päivähoidon prosessien 
sähköistämiseen.

Pilotoimalla riskit hallintaan
Fiksu kaupunki -ohjelmassa käynnistetään 
eri puolilla Suomea kolmesta kuuteen suur-
ta pilottia, joiden avulla haetaan markkina-
kokemuksia ja testataan uusia ratkaisuja. 
Pilotit voivat liittyä esimerkiksi lähiener-
giaan, avoimen datan hyödyntämiseen 
liikenteessä tai hiilijalanjäljen pienentämi-
seen. Riskien hallinta on keskeinen osa uu-
sien ratkaisujen pilotointia.

Tekes odottaa liikkeellelähtöä kaikilta 
edelläkävijöiksi halajavilta kaupungeilta, 
joilla on omaa näkemystä, intoa ja halua 
myös itse panostaa uusiin innovaatioihin. 
Ostamalla fiksusti voidaan ratkaista ongel-
mia ja luoda markkinoita suomalaisille kas-
vuyrityksille.

Jyväskylä on yksi C2 SmartLight katuvalo-
jen ohjausratkaisun käyttöönoton myötä 
älyvaloaikaan siirtyneistä kaupungeista.Kuva: Antti Aarnio



Presenting Pöyry’s  
Global Project  
Management Framework

Pöyry is an international consulting and engineering company delivering thousands of 
projects every year. Our services cover the client’s entire business life cycle from stra-
tegic advisory to engineering services, project implementation and operations support. 
These services are essentially provided through projects, and we see ourselves as a pro-
ject company. By carefully analysing our different management processes we decided to 
create a new global project management framework to guide all our projects. Common 
project management practises support internal collaboration and efficient delivery of our 
client projects worldwide.

 Text: Werner Reiser and karl Geusen
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Project management as core 
competence
Project management is a core competence 
within Pöyry worldwide. Whatever the chal-
lenge is the clients can rely on our vast kno-
whow and capable project management. 
These projects range from small studies to 
large industry projects in which we could be 
responsible for engineering, procurement 
and construction. Here a good example 
could be a new paper mill or a power plant.

Considering the nature of our business, 
project management clearly is an essential 
quality process for Pöyry, a process which 
our employees are supported and trained 
to master to its perfection. Excellence in 
project management is a prerequisite to 
having satisfied customers. Figure 1. Project Management@Pöyry

Pöyry Project 
Life Cycle

Client Project 
Life Cycle

Process 
Guidelines

Project 
Categorization 

Guideline

Project 
Categorization 

A-E / MC
Service Types

Project 
Management 

Training Level I-III

Glossary

Project 
Management@Pöyry

Tukijalka



- Develop and continuously improve pro-
ject management methodologies and 
processes

- Develop and continuously improve pro-
ject management manuals and tools

understanding the  
Client Project Life Cycle
As a global company with about 7 000 
employees Pöyry is able to support its 
clients throughout the whole life cycle of 
their projects. By analysing and understan-
ding the status of Client Project Life Cycle 
we can provide relevant services to the 
client. The level of Pöyry’s support may vary 
during this life cycle, but we have capabili-
ties to lead and support the entire life cycle 
if needed. 

We divide the Client Project Life Cycle 
into five major phases with different requi-
rements:
1. Project Development Phase: During 

this phase the feasibility of the project 
is analysed and a pre-design and ba-
sic design is established. This is estab-
lished in conjunction with the client’s 
business case for the total project. The 
Project Development Phase outlines the 
project’s economic value and techni-
cal concept, taking into consideration 
constraints, such as environmental im-
pact and sustainability. The Project De-
velopment Phase ends in tender design.

We believe that project management is 
the key differentiator between successful 
and unsuccessful business performance. In 
order to enable Pöyry to grow in a profitable 
way, good project management capabilities 
and sufficient project management resour-
ces are essential, be it for small, medium or 
large projects. Thus professional project 
managers have a key role within Pöyry in 
providing high quality services that meet 
the needs and expectations of our clients.

New global project  
management framework
In order to further enhance and align the 
project management practices throughout 
Pöyry, a detailed analysis on the relevant 
processes was conducted in the recent 
years. As a result, the new Project Mana-
gement@Pöyry framework was developed, 
which combines Pöyry’s best practices with 
state-of-the-art project management 
procedures. 

Project Management@Pöyry is a com-
bination of key elements for a professional 
project management across Pöyry. These 
fundamental elements include Client and 
Pöyry Project Life Cycles, shared desc-
riptions, categories and guidelines for our 
services, projects and processes supported 
by common project management language 
and training as shown in figure 1. The frame-
work has been developed together with our 
most experienced project managers and 
covers all kinds of projects.

By developing a common project ma-
nagement framework we are able to ensure 
that the following objectives are met:
- Educate and train our project managers 

to the highest professional standards
- Strengthen project management as a 

profession within the company
- Facilitate external accreditation of pro-

ject managers
- Establish a common standard language 

and process terminology for all Pöyry 
projects

Figure 2. Client Project Life Cycle

2. Project execution Phase: During the 
phase the actual product/facility is de-
signed, procured, constructed, tested, 
commissioned and handed over to the 
client.

3. Project Warranty Phase: During this 
phase, warranty issues are handled with 
the various contractors and suppliers if 
and as they occur.

4. Project operation Phase: The client is 
fully responsible for the facility, howe-
ver, an Operation & Maintenance service 
provider may manage the operations 
under an Operation and Maintenance 
management contract.

5. De-commissioning Phase: The facility 
is taken out of production and eventu-
ally dismantled or sold.

Providing value adding services 
Pöyry's global service portfolio is built up 
to directly support Pöyry’s clients in deve-
loping and maintaining their business and 
assets during the whole Client Project Life 
Cycle. Pöyry has grouped its services under 
six main types that cover the client’s entire 
business life cycle:
1. Management Consulting services
2. Technical Advisory/Consulting services
3. Engineering services
4. Implementation services
5. Operating services
6. Contracting services

Project Development Phase Project Execution Phase
Project 

Warranty 
Phase

Project 
Operation 

Phase

De-
Commissioning 

 Phase

Client’s Project Life Cycle, Milestones and Project Management Processes
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Excellence in project management is a  
prerequisite to having satisfied customers



efficient management of  
Project Life Cycle
Successful project management starts already in the 
marketing and sales phase and ends when the project 
is being closed. To guide this process Pöyry’s Project 
Life Cycle includes all phases of a project, from Lead 
Generation Phase, Sales Process Phase to Delivery 
Process Phase, see Figure 3 below.

During the Sales Process Phase the life cycle in-
cludes gates that are specific decision points where a 
formal decision is taken to continue into the next sub-
phase by a clear defined approval matrix and project 
categorisation.

During the Delivery Process Phase different miles-
tones (MS) are defined as having achieved a specific 
state, e.g. all planning activities are done and a Project 
Management Plan has been issued and agreed. A mi-
lestone does not in itself require any duration or take 
any resources, but the activities leading up to it do.

1. Lead Generation Phase
The Lead Generation Phase consists of: identifying the 
relationship, development of partnerships as well the 
identification of the opportunities. 

2. Sales Process Phase
The Sales Phase starts by defining the prospect case 
and ends at the time of contract signature of final ag-
reement.

3. Delivery Process Phase
The four sub-phases are interactive and occur within 
each phase of the project. It starts with the Initiation 
Processes, and continues to Planning Processes, Exe-
cuting Processes, Monitoring & Controlling and ends 
with Closing Processes. These Delivery Processes are 
described in General Project Management Guidelines.

Detailed Process Guidelines  
support Project execution
In order to support our project managers in their work 
we have created a set of practical Process Guidelines. 
With these twenty one Process Guidelines we have de-
fined how projects are managed in our worldwide orga-
nisation in accordance with best practices and recog-
nized international standards. The guidelines cover all 
areas of project management and execution. On top of 
the general guidelines and principles, there are speci-
fic guidelines for example for quality, risk and financial 
performance management

The created guidelines contain general project ma-
nagement processes which are scalable according to 
project size and applicable to all Pöyry client projects, 
both local as well as complex cross-border projects. 
The parts of the guidelines are based on the internatio-
nal standards developed by the Project Management 
Institute (PMI), as outlined in ”A Guide to Project Ma-

Figure 3. Pöyry's Project Life Cycle
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Project management is the key  
differentiator between successful and  
unsuccessful business performance

Mr Werner Reiser is Vice President of Project Management within the Large Project Competence 
Centre (LPCC) at Pöyry, where he is currently addressing the challenge of assessing and developing a 
common project management language and culture for the company globally. Presently he is based in 
the Pöyry’s Munich office. Prior to joining Pöyry he was a Senior Consultant on Project Management in 
a Project Management consulting company. He has also worked in Project Management functions wit-
hin Siemens Energy, Bombardier Transportation, Adrantz and Swissair, as well as carrying out missions 
as a UN military observer in various missions. He also holds an IPMA Level B certification. 

Mr Karl Geusen is Vice President for the Industry Business Group’s Project Management Services. 
He possesses technical and commercial management and leadership experience for many years in 
international machinery and plant engineering businesses with a sound technical basis as Mechanical 
Engineer (Diplom-Ingenieur) and distinct (project-)controlling affinity. He has profound knowledge of 
technical and commercial project management as well as engineering for plant construction and has 
successfully lead and controlled project implementation for complex international large-scale projects 
for adherence of quality, cost and schedule.

nagement Body of Knowledge” (PMBoK® 
Guide). They have been supplemented by 
guidelines based on the best practice pro-
cesses used successfully by the Pöyry or-
ganization worldwide.

Before any project is executed it needs 
to be categorized according to global prin-
ciples. We have established a common pro-
ject categorisation and integrated it into a 
Pöyry wide Customer Relationship Mana-
gement Tool (CRM). The system consists of 
different project categories, which trigger 
the level of detail to which the project ma-
nagement guidelines have to be followed 
as well as the related internal approval pro-
cedures.

During the categorisation each Pöyry 
project is analysed using a checklist con-
sidering specifics related to: the client, 
country, contract, finance and taxes, servi-
ces provided and project organization.

Global Project Management 
Training Programme
Profound training is crucial for success-
ful project management. Going forward 
all our project managers participate in the 
established global training programme 

that introduces the common principles 
and guidelines. The Project Management 
Training is based on a three level training 
programme. At first all project managers go 
through a basic project management trai-
ning in their local language. We have also 
developed additional training programmes 
for more advanced project management 
requirements and contracting type of ser-
vices.

Conclusion: Project manage-
ment is our highest priority
The presented new global project mana-
gement framework highlights the fact that 
project management is a core competen-
ce within Pöyry. The company also invests 

into the future of Pöyry and our employees 
by supporting international project mana-
gament certifications. In the end we aim 
to be seen as a market leader in managing 
projects as professionals of benefit to the 
clients and the company. 

We very much view project management 
as a key prequisite for client satisfaction. 
When we deliver quality projects in time and 
within budget, the client will get a maximum 
return for their investment. In the end Pöyry 
is a project company, known for its holistic 
expertise and ability to serve both global 
and local clients.
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Pöyry is an international consulting and engineering company. We serve clients globally 
across the energy and industrial sectors and locally in our core markets. We deliver stra-
tegic advisory and engineering services, underpinned by strong project implementation 

capability and expertise. Our focus sectors are power generation, transmission & distribution, forest industry, chemicals & biorefi-
ning, mining & metals, transportation, water and real estate sectors. Pöyry has an extensive local office network employing about 
7 000 experts. Pöyry's net sales in 2012 were EUR 775 million and the company's shares are quoted on NASDAQ OMX Helsinki 
(Pöyry PLC: POY1V).
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Tulevaisuuden 
menestysresepti
Teksti: Mikko Niitamo

Suomen kilpailukyvystä kannetaan huolta – eikä syyttä. 
Miten pärjäämme globaalissa kilpailussa? Entä kotimark-
kinat, ovatko tuotteemme ja palvelumme riittävän laa-
dukkaita ja asiakaskysyntään mitoitettuja sekä koti- että 
vientimarkkinoilla?

laki, joka määrittää ICT-hankintoja. 
Toisin kuin yksityisellä sektorilla julkisella 

sektorilla ostaja tekee ICT-hankintoja vain 
muutamia kertoja työuransa aikana. Tällöin 
ei ICT-hankintaosaamista aina kerry riittä-
västi johtuen ICT-hankintojen pidemmästä 
elinkaaresta. 

Yksityisellä sektorilla yrityksillä on entistä 
kovemmat paineet pysyä mukana kilpai-
lussa ja parantaa asiakkaiden palveluko-
kemusta. ICT-investoinnit ja niiden avulla 
saavutettavat uudet liiketoimintamahdolli-
suudet ovat merkittävä tekijä kilpailukyvyn 
vahvistamisessa. ICT-toimittajien on ym-
märrettävä yhä paremmin asiakkaan liike-
toimintaa ja tuotava konkreettisesti esille, 
miten ne pystyvät palveluillaan ja tuotteil-
laan tehostamaan asiakkaansa toimintaa.  
Asiakas odottaa nopeita takaisinmaksuai-
koja. Niiden saavuttamiseksi on löydettävä 
yhteisiä taloudellisia KPI-mittareita (Key 
Performance Indicators) ICT-hankkeen 
tuotannollisen käytön ajalle. Yksi tällainen 
mittari voisi esimerkiksi olla sovitun han-
kinnankohteen tietyn prosessin tehokkuus-
mittari, joista toimittajaa hyvitettäisiin tai 
veloitettaisiin. 

hankintalain rikkomista. Välttääkseen ky-
seisen riskin julkishallinto käyttää usein 
ulkopuolista konsulttia hankintaprosessin 
läpiviennissä. Hankinnan painopiste siirtyy 
helposti muotoseikkoihin kun varsinainen 
substanssi, jota ollaan hankkimassa, jää 
taustalle. Parhaan lopputuloksen saavut-
tamiseksi ICT- hankinnoissa voisi käyttää 
neuvottelumenetelmää.  ICT-hankkeet tuli-
si jakaa useaan osaan kuten vaatimusmää-
rittely, määrittely ja itse toteutus. Tämä vä-
hentäisi riskejä mutta pidentäisi hankinnan 
läpimenoaikaa, koska kilpailutus jouduttai-
siin tekemään moneen kertaan. Nyt tarvi-
taan avointa keskustelua julkishallinnon ja 
ICT -toimittajien kesken, jotta yhdessä löy-
detään parhaat keinot hankintamenettelyn 
kehittämiseksi. Yksi ratkaisu voisi olla uusi 

Suomen liityttyä EU:hun ilmeni 
maamme kohtalosta kauhuskenaa-
rioita, joissa ulkomaalaiset ostavat 

rantatonttimme ja ulkomaiset sijoittajat 
ostavat yrityksemme. Suomalaisille jää kä-
teen Musta Pekka. Näin ei todellisuudessa 
ole käynyt, vaan olemme pärjänneet varsin 
hyvin muihin EU-maihin verrattuna. Mistä 
tämä johtuu? Kilpailukyvyn saavuttamisek-
si ja ylläpitämiseksi meidän on tuotettava 
palveluita ja tuotteita, jotka ovat korkea-
laatuisia, innovatiivisia ja ostajien tarpeita 
vastaavia. 

Julkishallinnon haasteena on tarjota 
ICT- palveluita, jotka ovat sekä kustannus-
tehokkaita että palvelutavoitteita toteut-
tavia. Näiden palveluiden hankintaprosessi 
on pitkä ja vaativa. Ostaja pelkää julkisen 

Kuva: Jyry Louhisto



kellä suunnittelemme seuraavan kuuden 
kuukauden toteutusta.

Integraatioprojekti maakohtaiset oh-
jausryhmät pidetään tiistaisin ja globaalit 
ohjausryhmät keskiviikkoisin. Torstaisin ra-
portoidaan menneen viikon tehtävät, tule-
van viikon tehtävä, valmiusaste sekä riskit. 
Perjantai-iltapäivisin on toimitusjohtajien 
integraatiokokous. Integraation alkumet-
reillä tavoite oli hyvin selkeä: projektijohta-
minen on yksi CGI:n menestystekijöistä. 

Mittarit kertovat toiminnan on-
nistumiset ja kehittämisalueet
Uusi omistaja toi laajan mittariston käyt-
töömme. Mittaristo noudattaa William 
Edwards Demingin PCDA periaatetta 
Plan-Do-Check-Act, joka on vapaasti 
suomennettuna on Suunnittele-Toteuta-
Mittaa-Analysoi. Mittaristo noudattaa 
standartoitujen laatujärjestelmien jatkuvan 
parantamisen periaatetta.

 Koko mittaristo on hyvin laaja, mutta 
keskeisimmät mittarit ovat:
- CSAP (Customer Satisfaction Assess-

ment Program) asiakastyytyväisyysmit-
taristo
- Ainoastaan erittäin tyytyväiset ja lo-

Logica on nyt CGI yli 40 maassa 
Logicalla eli CGI:llä on pitkä historia ICT-pal-
velujen projektinhallinnasta. Logica Suomi 
Oy:n historia ylettyy yli neljän vuosikym-
menen päähän, jolloin Helsingin kaupunki 
yhtiöitti oman ATK-osastonsa. Useiden yri-
tyskauppojen ja vakaan orgaanisen kasvun 
kautta Logica on kasvanut Suomen toiseksi 
suurimmaksi tietotekniikkapalveluita tar-
joavaksi yritykseksi. Vuosien varrella nimi 
on vaihtunut useaan otteeseen. Suomessa 
toimimme tällä hetkellä 17 paikkakunnal-
la Helsingistä Ouluun ja 3 000 paikallis-
ta asiantuntijaamme ovat vahvasti läsnä 
asiakkaidemme arjessa. Me tunnemme 
asiakkaidemme tarpeet ja hyödynnämme 
työssämme koko globaalin verkostomme 
osaamista. Meillä on myös monia vienti-
kelpoisia ratkaisuja, joita muut konsernin 
maat voivat hyödyntää. Näin vahvistamme 
omalta osaltamme Suomen brändiä ja asi-
antuntemuksen arvostusta maailmalla.

uudet toimintamallit käytäntöön 
CGI on kanadalainen yritys, joka toimi pää-
markkinoillaan USA:ssa ja Kanadassa etsi-
en jalansijaa Euroopasta, jossa Logicalla 
oli merkittävä markkina asema. CGI osti 
Logican koko osakekannan 2012 syksyllä. 
Yhtiöt olivat henkilömääriltään lähes yhtä 
suuria eikä merkittäviä päällekkäisyyksiä 
ollut. Tällä hetkellä työtekijöiden määrä on 
yli 70 tuhatta ollen maailman kuudenniksi 
suurin IT palvelujen tarjoaja. 

CGI:llä on pitkä kokemus yritysostois-

ta sekä selvä visio, miten uudet maayhtiöt 
tuodaan osaksi yhtenäistä, globaalia toi-
mintamallia. Käytännössä toteutamme in-
tegraation noudattaen CGI:n projektinhal-
lintamallia. Tavoitteena on harmonisoida ja 
ottaa käyttöön CGI:n johtamis- ja toimin-
tamallit kaikissa entisissä Logica-maissa 
huomioiden paikalliset lait ja asetukset.  
Samanaikaisesti harmonisoimme organi-
saatiomallit ja yhdistämme sisäiset tieto-
järjestelmät. Johtamismallin nimi on Mana-
gement Foundation, jota tarjoamme myös 
asiakkaille konsultointipalveluna.

CGI-integraation toteuttaminen 
Hallitun ja yhdenmukaisen integraation 
toteuttamiseksi uusien CGI-maiden joh-
toryhmistä on valittu integraatioprojekti-
päällikköt. Koko hankkeen johtajana toimii 
Kanadasta käsin Anne-Marie Poupart.

Integraatioprojekti käynnistyi siten, että 
ensimmäiseksi tehtiin tarkka projektisuun-
nitelma koskien 60:tä ensimmäistä päivää 
sekä 18 kuukautta kestävän integraation 
ylätason kuvaus. Jokainen maa täydensi 
suunnitelmaa paikallisesti ja resursoi omat 
integraatioprojektinsa ja laati integraatio-
budjettinsa. Tämän artikkelin kirjoitushet-
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Nyt tarvitaan avointa keskustelua julkishallinnon ja 
ICT -toimittajien kesken, jotta yhdessä löydetään 
parhaat keinot hankintamenettelyn kehittämiseksi
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vuosittain maiden status esitetään yhtiön 
ylimmälle johdolle sekä ulkoisille auditointi-
tahoille kuten SOX-auditoijat sekä tilintar-
kastajat.  

yksittäisen asiakastoimituksen 
mittarit
Yksittäisen projektin tai palvelun mittarina 
käytetään kahden kuukauden ,liikennevalo 
RYG-mittaristoa (Red-Yellow-Green). Lii-
kennevalon väri vaihtuu sovittujen kritee-
rien mukaan. Liikennevaloja on kahdeksan 
kappaletta, joista yksittäistä kutsutaan in-
dikaattoriksi.  Keltaisille ja punaisille liiken-
nevaloille projektipäällikkö laatii sanallisen 
selityksen tapahtuneesta sekä aikataulute-
tut korjaavat toimenpiteet. Käytämme seu-
raavia indikaattoreita: asiakastyytyväisyys, 
projektin talous, aikataulussa pysyminen, 
laajuus, sovitut laatumittarit, henkilöstö, 
riskit sekä kokonaisarvio toimitukselle.   

Projektipäällikön mentori 
Jokaisen maan johtoryhmästä on nimetty 
henkilö, joka toimii projektipäälliköiden am-
matillisena johtajana, eli mentorina. Amma-

Nimetty projektipäällikkö tai palvelu-
päällikkö raportoi joka kuukauden neljän-
tenä työpäivänä projektinsa tai palvelunsa 
tilanteen Health Check -työkaluun. Vas-
tuullinen PMO-henkilö katsoo tilannera-
portin yhdessä projektipäällikön kanssa. He 
sopivat korjaavat toimenpiteet, mikäli niitä 
tarvitaan. Projektipäällikkö sertifioi projek-
tinsa, minkä jälkeen vastaava PMO-henkilö 
lukitsee tilanneraportit. Kahdeksantena 
työpäivänä maajohtaja käsittelee projek-
ti- ja palvelutilanneraportit, hyväksyy kor-
jaavat toimenpiteet sekä sertifioi maan 
projektit.  Johtava PMO-henkilö hyväksyy 
ja siirtää maan projekti- ja palveluportfo-
lion globaalille EAS- teamille (Engagment 
Assessment Services). EAS on konsernin 
laadunvarmistusyksikkö, joka tarkastaa 
maiden portfoliot, järjestää tarvittaessa 
puhelinkokoukset ja tekee yhteenvetora-
portin pääjohtajalle Kanadaan. Kuun vii-
meisellä viikolla pääjohtajan kokouksessa 
yhdessä maiden toimitusjohtajien kanssa 
käydään läpi merkittävimpien ns. keltaisten 
ja punaisten projektiportfolioiden tilanne 
sekä korjaavat toimenpiteet. Neljännes-

jaalit asiakkaat ovat yrityksen menes-
tystekijöitä.

- MSAP (Member Satisfaction Assess-
ment Program) henkilöstötyytyväisyys-
mittaus ohjelma
- Motivoitunut ja osaava henkilöstö on 

yksi tärkeimmistä tuotannon tekijöis-
tä.

- Margin eli kannattavuus
- Ainostaan ne yritykset pysyvät mark-

kinoilla, jotka ovat kannattavia ja 
pystyvät investoimaan tuotteisiinsa, 
palveluihinsa sekä henkilöstönsä ke-
hittämiseen.

Eri mittaristoja seurataan viikko-, kuu-
kausi- tai kvartaalitasolla ja niiden perus-
teella tehdään korjaavia toimenpiteitä. 

Projektinhallinta alkaa  
tarjousvaiheesta
CGI-mallissa arvioimme ensin seuraavat 
seikat: Onko tarjouspyynnön kohde toi-
mittajan ydinosaamista? Onko mahdollista 
pysyä aikataulussa ja budjetissa? Ovatko 
oikeat henkilöt käytettävissä? Jos vastaus 
on kyllä kaikkiin kolmeen kysymykseen, ja 
päätämme osallistua tarjouksenlaadintaan, 
tarjouksen kohde analysoidaan 12 kritee-
rillä. Ne määrittävät toimituksen vaikeus-
asteen luokiteltuna L1:stä L4:ään. Mikäli 
tarjouspyynnön toimituksen vaikeusaste 
on L3-L4, niin ulkopuolinen, kokenut ja riip-
pumaton taho Estimation Center (Arvioin-
tikeskus) laatii omat arvionsa työmäärien 
ja aikataulun pitävyydestä sekä kartoittaa 
riskit tarjouksenjättämisen päätöksentekoa 
varten.  Arvioinnit perustuvat CGI:n kerää-
mään globaaliin kokemuskantaan vastaa-
vankaltaisista hankkeista.

PMo,  
Project Management office 
PMO:lla on keskeinen rooli kontrolloida 
asiakastoimitusten laatua sekä riskejä. 
PMO:ssa työskentelevät henkilöt, joilla on 
pitkä kokemus ja asiantuntemus ICT-pro-
jektitoimituksista. Keskeisenä toimintona 
ovat jatkuva kuukausittainen, asiakaskoh-
tainen Health Check -prosessi, jota kut-
summe terveystarkastukseksi.
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tillisen johtajan tavoitteena on:
- Parantaa sidosryhmien tyytyväisyyttä
- Vähentää keltaisten sekä punaisten 

projektien määrää 
- Tukea projektipäälliköiden uraa arvioi-

den projektipäälliköiden kyvykkyyttä ja 
osaamista 

- Tukea mentorina projektipäälliköitä
- Varmistaa, että toimituksen vaikeusaste 

vastaa projektipäällikön osaamistasoa 
- Varmistaa, että maalla on riittävä määrä 

projektipäälliköitä vastaten eri vaikeus-
asteen projekteja

- Varmistaa, että projektipäälliköitä voi-
daan käyttää globaalisti

- Varmistaa, että käytössä on yhtenäinen 
projektihallinnanprosessi ja -työkalut
Projektipäälliköiden ammatillista johta-

mista tukee konsernin projektinhallinnan 
kehittämisestä vastaava yksikkö EAS sekä 
koulutusta tarjoava ja kehittävä yksikkö 
Leadership Institute.

Miten varmistetaan  
projektipäälliköiden osaaminen? 
 Projektipäälliköt tekevät itsearvioinnin 
perustuen PMI PMBok:n mukaiseen pro-
jektinhallinnan osaamisalueeseen. Pro-
jektipäälliköiden itsearvioinnin vahvistaa 
ammatillinen johtaja. Eri osaamisalueet 
saavat luokituksen L1-L4, jossa L1 on al-
haisin osaamistaso ja L4 korkein osaamis-
taso. Tulokset tallennetaan tietokantaan, 
jonka perusteella voidaan arvioida mah-
dollisia koulutustarpeita sekä sitä, kuinka 
paljon tarvitaan eri kyvykkyyden omaavia 
projektipäälliköitä. Projektipäälliköt myös 
arvioivat jo päättyneet projektinsa, esimer-
kiksi arvioimalla kuinka monessa ja minkä 
vaikeusasteen projektissa ovat toimineet 
projektipäällikköinä.   

Mihin käytetään tietoja projek-
tipäälliköiden kyvykkyyksistä tai 
projektien vaikeusasteista? 
Tarjousvaiheessa on oleellista löytää sopi-
van kyvykkyyden omaava henkilö projek-
tipäälliköksi. Kyvykkyysmittareiden avulla 
tunnistamme myös koulutustarpeita, joilla 
voimme tukea projektipäällikön urapolkua.

Summa summarum 
- Varmista asiakkaan kanssa yhteinen ta-

voite ja ymmärrys asioiden toteutuksesta.
- Tee oikeita asioita oikein. 
- Aseta mittarit harkiten. Vanha sanalasku 

pätee yhä: Sitä saat, mitä mittaat.
- Muista Demingin periaate Plan-Do-

Check-Act. Muista varmistaa Check ja 
varsinkin Act.

Mikko Niitamo toimii CGI Suomi Oy:n  
laatujohtajana sekä johtavana PMO:na

CGI – Projektiyhdistyksen  
megajäsen keväästä 2013 alkaen
CGI perustettiin vuonna 1976 Quebecissä  
Kanadassa. Yrityksen perustivat Serge Godin 
ja André Imbeau edellisen kellariin. Alussa 
yrityksellä oli yksi asiakas, yksi puhelin ja 
paljon intoa. Kahden miehen yrityksestä on 

runsaassa 30 vuodessa kasvanut 70 000 asiantuntijan yritys, joka toimii 40 maassa. 
Yrityksen pääjohtaja on Michael E Roach. 

Suomessa meillä on yli 40-vuotinen historia. Olemme vahvasti läsnä asiakkaidem-
me arjessa, tunnemme paikalliset tarpeet, ja lisäksi käytössämme on koko globaalin 
verkostomme osaaminen.

Palasia yrityshistoriasta 
2012 CGI ostaa Logican. CGI:n markkinaosuus Suomessa on 14 prosenttia, olemme 

Suomen toiseksi suurin it-palveluyritys. 

2010 CGI ostaa Stanley Inc -yhtiön. 

2008 Logica-nimi käyttöön koko konsernissa. 

2008 WM-dataa Suomessa pitkään johtanut Seppo Matikainen jää eläkkeelle ja 
Heikki Nikku aloittaa uutena toimitusjohtajana. 

2007 WM-data, a LogicaCMG company ostaa Suomessa Medici Datan liiketoiminnot. 

2006 LogicaCMG ostaa WM-datan liiketoiminnot. 

2004 WM-data ostaa Novo Groupin ja meitä on Suomessa 2 500. 

2004 CGI ostaa AMS:n (American Systems Management). 

2002 Logica ja CMG yhdistyvät. 

2000 Novo ostaa hollantilaisen Cetecin ja perustaa tytäryhtiöt Saksaan ja Kiinan 
Guangzhouhun. 

2000 WM-data perustaa Suomeen verkkoliiketoimintaan erikoistuvan yhtiön WM-
data NewMedian. 

1998-1999  
Novon liiketoiminta laajenee Viroon (Novo BCS AS), Englantiin (Novo IVC) ja 
Kiinaan (Beijing Novo). 

1998 Yritysostojen vuosi: Novo ostaa mm. HM&V Researchin ja Meridian System-
sin. WM-data ostaa Kasasen, X-Wayn, Systeemilinnan ja Suomen PC-tuen. Tie-
toviikon 150. suurimman listalla WM-data on liikevaihdolla mitattuna 10. 

1998 Pohjola valitsee WM-datan yhteistyökumppanikseen. Pohjolan Atk-palvelun ja 
Systeemipalvelun johtamisvastuu WM-datalle vuotta myöhemmin. 

1997 KT-tietokeskus listautuu, nimeksi Novo Group Oyj. Henkilökunnan määrä ylittää 
tuhannen rajan. 

1996 WM-data ostaa Facidatan ja liiketoiminta laajenee pc-myyntiin. 

1995 KT-Tietokeskus avaa Novoshopin, atk-myymälän kuluttajille. WM-data ostaa 
lahtelaisen noin sadan hengen Systla Oy:n ja toiminta laajenee merkittävästi 
Suomessa. 

1990 PTK-tietokeskus ja Kunnallistieto fuusioituvat: KT-Tietokeskus aloittaa toimin-
tansa. 

1983 WM-data laajenee Suomeen. 

1982 Kunnallistieto aloittaa laitekaupan ja tekee jälleenmyyntisopimukset Digitalin ja 
Nokian kanssa. 

1977 Pääkaupunkiseudun suuret kunnat perustavat Pääkaupunkiseudun tietokes-
kuskuntainliitto PTK-tietokeskuksen. 

1976 Kunnallistiedolle ensimmäinen oma tietokone.

1976 Serge Godin ja André Imbeau perustavat CGI:n Quebecissä, Kanadassa. CGI on 
lyhenne sanoista “Conseillers en Gestion et Informatique”, englanniksi "Consul-
tants to Government and Industry". 

1972 Suomessa 300 kuntaa perustaa Kunnallistieto Oy:n. Se merkitään kaupparekis-
teriin 10.11.1972.
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Projektitoiminnassamme 
ei ole enää mitään 
parannettavaa!

Kuva: Jyry Louhisto

Mikäli olet otsikon kanssa yhtä mieltä, sinun ei tarvitse lukea tätä artikkelia 
pidemmälle vaan voit siirtyä lehdessä eteenpäin.

IPMA-sertifiointi



Projektitoiminnan systemaattinen  
kehittäminen
Projektiliiketoiminta ja kaikenlainen projektityöskente-
ly lisääntyvät Suomessa ja maailmalla kulovalkean ta-
voin. Organisaation projektitoiminnan systemaattinen, 
tuloksellinen kehittäminen on monessa organisaatios-
sa asetettu jopa strategiatason tavoitteeksi. Projekti-
johtamisen haasteita ja projektitoiminnan ongelmia on 
helppo nostaa esille ja taivastella värikkäästi käytävä-
keskusteluissa. Mutta tiedämmekö mitä juuri meidän 
projektitoiminnassamme oikeastaan pitää ja kannat-
taa seuraavaksi kehittää? Kun oikeita kehityskohteita 
valitaan, kannattaa selvittää ensin organisaation pro-
jektitoiminnan nykytila laaja-alaisesti ja benchmarkata 
omaa projektitoiminnan kyvykkyyttä muihin menesty-
viin projektitoiminnan organisaatioihin.

 Teksti: jouko kaaja

IPMA Delta –  
projektikyvykkyyden arviointi

Projektitoiminnan tuloksellisen johtamisen ja kehittä-
misen työvälineeksi IPMA on rakentanut moniulottei-
sen organisaatioiden projektikyvykkyyden arviointi-
mallin IPMA Deltan. 

IPMA Delta -arvioinnissa tarkastellaan organisaa-
tion projektikyvykkyyttä holistisena kokonaisuutena. 
Arviointi ottaa huomioon sekä ihmisten projektiosaa-
misen, ajankohtaisten projektien onnistumisen että 
koko organisaation ja sen toimintaympäristön luoman 
projektikulttuurin. Lopputuloksena IPMA Delta -arvi-
oinnista saadaan projektitoiminnan kehittämiselle tu-
keva kivijalka ja löydetään tärkeimmät ja tehokkaimmin 
projektitoiminnan tuloksellisuutta parantavat kehitys-
kohteet. Vertailu muista organisaatioista saatuihin 
tuloksiin ja IPMAn kokeneiden arvioitsijoiden antamat 
kehitystoimenpide-ehdotukset tarjoavat luotettavan 
ponnahduslaudan tehokkaalle projektitoiminnan ke-
hittämiselle.
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Tiedämmekö mitä juuri meidän  
projektitoiminnassamme  
oikeastaan pitää ja kannattaa  
seuraavaksi kehittää?

Projektitoiminnan tehostaminen ja projektikyvykkyyden kehittäminen 
ovat monille organisaatioille keskeisin toiminnan ja tuloksellisuuden ke-
hittämisen ja kohde. Kun projektitoiminnan kehittämisellä saadaan aikaan 
pysyvää parannusta menetelmiin, lyhennetään läpimenoaikoja, pysytään 
paremmin suunnitelluissa työmäärissä tai poistetaan systemaattisia vir-
heitä. Saavutetut hyödyt kertautuvat sekä parempana tuloksena että 
paremmin kukoistavana projektikulttuurina ja työssään jaksavina pro-
jektiammattilaisina. Kukapa ei siis haluaisi projektitoiminnassaan saada 
käyntiin tällaista hyvän kierrettä?

Lisätietoja ja -materiaalia IPMA Delta -arviointi 
ja -sertifiointipalvelusta Projektiyhdistyksestä:

Jouko Kaaja, 0400 403 145, jouko.kaaja@pry.fi. 

Kerron mielelläni tarkemmin Deltan tarjoamista 
hyödyistä!

Mikäli kiinnostuit aiheesta ja haluat saada te-
hokkaasti aikaan pysyvää parannusta projekti-
toiminnassa, lue seuraavalta sivulta myös IPMA 
Delta -arviointimenetelmän kehitysprojektin 
johtajan, Reinhard Wagnerin artikkeli: ”IPMA 
Delta® - Up to the next dimension in project 
management”.



IPMA Delta®

 Teksti: Reinhard Wagner

Up to the next dimension  
in project management
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IPMA-sertifiointi

IPMA (International Project Management Association) as the World’s first project ma-
nagement association has spread in the last centuries from Europe to Asia, Africa, the 
Middle East, Australia, and North and South America. Today, more than ever, everyone 
is demanding improved results from their project, programme, and portfolio initiatives. 
IPMA´s mission is to help a wide range of practitioner roles to explore essential knowledge 
foundations, then expand beyond knowledge, to achieve project management compe-
tences, and project results, based on the IPMA Competence Baseline (ICB).



The IPMA Delta Effect opens up a new 
dimension through which organisations 
can increase their competitive edge
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As number and complexity of projects increased 
the need for developing the competence of 
project teams and organisations emerged. 

Thus, in the late 1990s one of the IPMA Member Asso-
ciations, the German Project Management Association 
(GPM), developed the "Project Excellence Model". It 
serves to evaluate the application of project manage-
ment and the achieved results of a project. It is based 
on the widely acknowledged evaluation scheme of the 
EFQM (European Foundation for Quality Management) 
model and transfers its methods on project work. IPMA 
uses this model for the annual IPMA Project Excellence 
Award. 

GPM started to develop the first maturity model in 
the late 1990s, called "PM Delta". It was based on the 
project management standard DIN 69904 which was 
newly published at that time covering a wide range of 
elements of project management systems. It was in-
tended to be used as self-assessment tool for projects 
and project-oriented organisations. The Delta between 
the actual/status quo and the standard showed the 
need for developing the project management system 
(e.g. PM structures, processes, methods, and tools). 
Over the years the need for an international model 
emerged and caused IPMA to develop “IPMA Delta®” 
for assessing and certifying organisations.

Situation today
Today project work is steadily gaining importance for 
all kinds of organisations in economy, in public servi-
ces and in the field of non-profit activities. It requires 
project management to be handled more professio-
nally and the entire organisation to be adjusted to the 

principles of a project-oriented organising. Competi-
tion on a global scale forces organisations to realise 
projects within tight deadlines, with limited resources 
and high quality. 

Thus, organisations are forced to develop project 
management in a sustainable manner, requiring a 
comprehensive change process. This process affects 
strategy and culture, various structures and proces-
ses, project management methods and tools as well as 
the human resources development to mention only a 
few. Typical questions in this situation are: What is the 
status quo of the organisation`s project manage-
ment? How can it be assessed and developed in a 
holistic way? Which model or service is the best for 
doing all this? These questions could be easily ans-
wered by applying IPMA Delta®, a unique service 
offered by national member association of IPMA 
for assessing and certifying organisations, based 
on the concept of organisational competence in 
project management. 

Figure 1. IPO-Module 1

INDIVIDUALS PROJECTS

ORGANISATION

The IPMA Delta-Model
(I/P/O-Modules)



organisational competence in project 
management
Since the 1980s the competence perspective has re-
ceived more and more attention in research as well as 
in practice. It is a common denominator of a series of 
theories and research traditions within contemporary 
theories of the firm and strategic management, inclu-
ding but not limited to resource-based theory, dyna-
mic capabilities theory and knowledge-based theory 
of firms. Common to these theories is the decisive 
importance given to an organisation´s internal, rather 
than to its external conditions for understanding and 
developing its competitive position in a certain area or 
market.

Competence in general could be defined as an abi-
lity to do something successfully or efficiently. In pro-
ject management the term competence has rather 
been used for individuals. IPMA Competence Baseline 

(ICB) defines competence as “demonstrated ability 
to apply knowledge and/or skills, and, where relevant, 
demonstrated personal attributes.” Nevertheless, the 
term could be applied not only to individuals but also 
to a group of people, e.g. a team. In such a case com-
petence is more than the collective competence of its 
individuals. Following this idea the term competence 
could also be applied to social systems such as orga-
nisations. 

The upcoming IPMA Organisational Competence 
Baseline (OCB) defines organisational competence in 
project management as the ability of an organisation 
to integrate people, resources, processes, structu-
res and cultures in projects, programmes and project 
portfolios within a supporting governance and mana-
gement system. It states that organisational compe-
tence in project management is specifically aligned 
with the mission, vision and strategy of an organisation 
and is intended to achieve results as well as to ensure 
continuous organisational development.

This definition still includes the competences of all 
individuals involved, applying these competences in 
projects, programmes and portfolios performed in the 
organisation. In addition, it mentions several organi-
sational competences enabling individuals to perform. 
For example, the governance and management of 
projects, programmes and portfolios (PP&P) need to 
be linked with the organisation´s overall governance 
and management system. Therefore, the principles of 
Corporate Governance are translated into the PP&P 
governance system and all PP&P management func-
tions (project, programme and portfolio management) 
are linked to the organisation´s overall management 
system. 

The term "Competence" could be  
applied not only to individuals but also 
to a group of people, e.g. a team.  
In such a case competence is more  
than the collective competence of  
its individuals
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Figure 2. Competence Classes

Optimising
There are fully defined PM standards, structures and processes in place which are fully applied throughout the 
organisation, which the management actively controls and continuously develops.

Managed
There are fully defined PM standards, structures and processes in place which are fully applied throughout the 
organisation, which the management actively controls.

Standardised
There are fully defined PM standards, structures and processes in place which are mostly applied 
throughout the organisation.

Defined
There are partially defined PM standards, structures and processes in place which are partially applied 
in the organisation.

Initial
The achievements of project management are at a personal level. There are individuals who perform well, but 
performance is coincidental. The organisation has no formal PM standards, structures and processes in place.

3

2

1

4

5

Competence Classes



Determination 
of Status quo

Specification 
of targets

Identification 
of areas for 
improvement

Determination 
of long-term 
development

Identification 
of best practices

Benchmarking 
(internal/ 
external)

Certification of 
organisation

IPMA Delta

Reasons for an IPMA Delta Assessment

Module O 
(Organisation)

PM competence of the 
organisations management 
using a multi-dimensional 

questionnaire

Module P 
(Projects)

PM competence and results 
in selected projects or 

programmes using Project 
Excellence Model

Module I 
(Individuals)

PM competence of selected 
project managers, team 

members and stakeholders 
using ICB 3.0

The IPMA Delta-Model
(I/P/O-Modules)

Figure 4. Reasons
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Figure 3. IPO-Modules 2



IPMA Delta - Assessing organisational 
competence in project management
IPMA Delta is the most comprehensive project ma-
nagement assessment for the entire organisation. It 
offers organisations a decisive advantage. The IPMA 
Delta Effect opens up a new dimension through which 
organisations can increase their competitive edge. It 
adds measureable value and positive change, due to 
the fact that for the first time, the entire organisati-
on (O) – including individuals (I) – and projects (P) – 
can be assessed, certified and developed in the field 
of project management (see figure 1 (IPO-Module 1)). 
With IPMA Delta the current status of an organisation’s 
competence in project management and the delta 
to a self-determined competence class (see figure 2 
(Competence Classes)). This delta points the way for 
the organisation to develop and move to the next di-
mension of organisational competence in project ma-
nagement.

The IPMA Delta model integrates state-of-the-art 
know-how covering a 360 ° perspective of organi-
sational competence in project management. It uses 
the IPMA Competence Baseline (ICB) to assess the 
competence of selected individuals (Module I) and 
the IPMA Project Excellence Model to assess the PM 
competence and results in selected projects and pro-
grammes (Module P). Module O is used to assess the 
PM competence of the organisation´s project mana-
gement competence using a multi-dimensional ques-
tionnaire. 

All modules are cross-referenced and interlinked 
(see figure 3 (IPO-Modules 2)).

Depending on the organisation’s size and the comp-
lexity of the assessment, the certification process takes 
between 3 and 9 months. The size of the organisation 
determines how many days the IPMA Delta assessors 
will spend on-site. About 10% of all projects and pro-
ject managers are chosen for the self-assessment to 
cover the organisation adequately. The investment in 
time, internal resources and cost remains surprisingly 
low throughout the entire process.

Through IPMA Delta, organisations (see figure 4 
(Reasons)) 
- Obtain a leading, international certification of their 

project management competence,
- Determine their status quo in project management 

and benchmark it against other organisations,
- Improve their market position through the Delta Ef-

fect,
- Identify their areas of improvement and actions 

needed to improve their project management,
- Start a continuous improvement process with me-

asureable objectives,
- Achieve better results in projects, programmes and 

portfolios through a more efficient and effective 
management,

- Raise visibility of project management in their orga-
nisation,

- Develop the organisational competence in project 
management, and 

- Learn from IPMA Delta’s local and international as-
sessors.

Reference Swisscom IT Services
The Swiss IT Service provider Swisscom IT Services per-
formed an IPMA Delta assessment and a top manager 
summarized the benefits as follows: “Swisscom IT Ser-
vices offers the professional processing of IT projects, 
the stable operation of complex IT infrastructures as 
well as the highly secure storage of sensitive data, the-
reby enabling our customers to concentrate on their 
core business. Continuous improvement of our Project 
Management is key for success. Therefore we asked 
IPMA to assess our organisational competence in pro-
ject management. We are proud having reached IPMA 
Delta Competence Class 4 and we appreciated the 
feedback of an independent assessment. We will de-
velop the suggested improvement areas to get more 
professional in meeting our customers “expectations”. 

use the Delta effect to boost the success of your 
project management!
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Reinhard Wagner has more than 27 years of experience in different 
managerial functions, mainly in the field of automotive engineering. 
He is Chairman of the Executive Board of the German Project Mana-
gement Association (GPM) and IPMA Vice President “R&D / Award”. 
Between 2007 and 2012 he acted as Working Group Convenor for 
the development of ISO 21500 'Guidance on Project Management'. 
Presently he is German Head of Delegation for ISO/TC 258 “Project, 
Programme & Portfolio Management” and Convenor of a Study 
Group on Programme Management. He acted as Project Manager 
for the development of the IPMA Organisational Competence Baseli-
ne (OCB) as well as the IPMA Delta model and services. Consequently, 
he was Lead Assessor in many IPMA Delta assessments all over the 
world and in various industries. Reinhard Wagner has published more 
than a hundred books and articles in the field of project management 
and acts as key note speaker, lecturer and coach.

Email: r.wagner@gpm-ipma.de
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Certified Projects Director 
(IPMA Level A)

5 years

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Interview

Written exam

Written exam
work shop

Application, 
Curriculum vitae, 
self assessment

Knowledge

Knowledge, 
experience

Application, 
Curriculum vitae, 

project list, 
references, self 

assessment

Written exam 
Project report

Written exam 
Projects director 

report

10 years

Title Competence ValidityCertification Process

Certified Senior Project 
Manager 

(IPMA Level B)

Certified Project Manager 
(IPMA Level C)

Certified Project 
Management Associate

(IPMA Level D)

A

B

C

D

Kuva 1. IPMAn nelitasoisen henkilösertifiointijärjestelmän rakenne

International Project Management Association (IPMA) on maailman johta-
viin projektinhallinta-alan toimijoihin kuuluva kansainvälinen kattojärjestö, 
joka toimii eri maissa kansallisten jäsenyhdistystensä – Suomessa Projek-
tiyhdistys ry:n – kautta. Projektiyhdistyksen sertifiointitoiminta PRySeRT 
vastaa IPMAn nelitasoisen sertifiointijärjestelmän toiminnasta Suomessa. 
PRySeRT:n sertifiointitoiminta jatkaa kasvuaan talouden laskusuhdanteen 
aiheuttaman lievän notkahduksen jälkeen.

Nelitasoinen sertifiointijärjestelmä
IPMA julkaisi vuonna 1998 projektinhallinnan ammattilaisten sertifi-
ointiin tarkoitetun kansainvälisen nelitasoisen henkilösertifiointijär-
jestelmän. Tähän sertifiointijärjestelmään perustuvasta sertifioin-
titoiminnasta on sittemmin muodostunut yksi IPMAn tärkeimmistä 
toimintamuodoista. Sertifiointijärjestelmä tarjoaa projektinhallin-
ta-alan toimijoille useita etuja: 
- Kansainvälisesti tunnustetun puolueettoman pätevyystodistuk-

sen projektinhallinta-alan ammattilaisille
- Vakuuttavan näytön tarjolla olevasta osaamisesta ja kokemuk-

sesta projektinhallintapalveluja tarjoaville
- Varmistuksen tarjolla olevan osaamisen tasosta ja kokemukses-

ta projektinhallintapalveluja hankkiville

 Teksti: jouko Vaskimo

IPMA vastaa kansainvälisesti sertifiointijärjestelmän kehittä-
misestä. Kunkin jäsenyhdistyksen yhteydessä toimii itsenäinen 
sertifiointielin, joka vastaa paikallisesta sertifiointitoiminnasta ja 
toiminnan kehittämisestä IPMAn asettamien kansainvälisten suun-
taviivojen puitteissa siten, että toiminta sopii paikallisiin toiminta-
tapoihin ja kansallisen kulttuuriin. Paikallisten kielten, kulttuurien, 
ja toimintatapojen huomioiminen on IPMAn sertifiointijärjestelmän 
oleellinen osa ja merkittävä etu muihin kansainvälisiin projektin-
hallinnan henkilösertifiointijärjestelmiin verrattuna. IPMAn henki-
lösertifiointijärjestelmä huomioi projektinhallinnan ammattilaisten 
pätevyyttä arvioitaessa projektinhallinnan yleisen tietotaidon ja 
projektitoimintakokemuksen lisäksi myös hakijan käyttäytymisen ja 
asenteen. 
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IPMA-sertifiointi

IPMA-henkilösertifiointitoiminta 
kasvussa Suomessa



Paikallisten kielten, kulttuurien, ja toimintatapojen 
huomioiminen on IPMAn sertifiointijärjestelmän 
oleellinen osa ja merkittävä etu muihin  
kansainvälisiin projektinhallinnan  
henkilösertifiointijärjestelmiin verrattuna.

Tasokohtaiset vaatimukset on johdettu 
käytännön työssä esiintyvistä projektin-
hallinnan tehtävistä, vastuista ja rooleista. 
Projektinhallinnan ammattilaisten sertifi-
kaatit toimivat näyttönä henkilön ammat-
timaisesta toimintatavasta ja asenteesta. 
A-, B-, ja C-tason sertifikaattien näyttö on 
erityisen voimakas, sillä sertifiointimenet-
tely sisältää hakijakohtaisen haastattelun, 
missä arvioijat pyrkivät selvittämään haki-
jan käyttäytymisen ja asenteen sopivuutta 
projektinhallinnan tehtäviin.

IPMAn nelitasoisen sertifiointijärjestel-
män sisältö on määritelty IPMA Competen-
ce Baseline (ICB) -teoksessa, joka sisältää 
projektinhallinnan eri osa-alueiden osaa-
misen ja kokemuksen kuvaukset, sekä ser-
tifiointitoiminnan pääkohdat. Kansallinen 
sertifiointielin (Suomessa PRYSERT) laatii 
ICB:n perusteella National Competence 
Baseline -julkaisun (NCB), joka paikallisen 
kielen lisäksi poikkeaa ICB:sta paikallisten 
projektinhallinnan olosuhteiden ja toimin-
tatapojen osalta. Nykyinen suomalainen 
NCB, Projektin Johdon Pätevyys 3.0, si-
sältää suomalaiseen projektikulttuuriin 
sovitetun suomenkielisen tekstin lisäksi 
myös alkuperäiset pätevyyselementti-
kohtaiset englanninkieliset tekstit. IPMAn 
projektinhallinnan ammattilaisten sertifi-
ointiprosesseihin liittyvät itsearviointi- ja 
arviointiprosessit tapahtuvat ICB:n, ja Suo-
messa käytännössä Projektin Johdon Päte-
vyys -julkaisun avulla. Projektin Johdon Pä-
tevyys -julkaisun voi ladata ilmaiseksi PRY:n 
verkkosivuilta osoitteesta www.pry.fi. 

Kuva 2. Vuosittaiset ja kumulatiiviset IPMA henkilösertifikaattimäärät  
Suomessa 2000–2012

Jouko Vaskimo on PRY:n sertifiointitoiminnan (PRYSERT) johtoryhmän puheenjohtaja

Hän työskentelee Aalto-yliopiston Aalto PRO –täydennyskoulutusyksikössä projektinjohtokou-
lutusportfoliosta vastaavana kehittämispäällikkönä. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden 
kokemus projektinjohtotehtävistä ja laaja valikoima projektinhallinta-alan sertifikaatteja, mm. 
IPMA Level C, IPMA Level B, PMP, PRINCE2 Foundation sekä Certified Scrum Master. Jouko toimii 
aktiivisesti useissa projektinhallinta-alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä, mm. Projektiyhdistys 
ry:n hallituksessa, IPMA:n sertifiointitoimintaa Suomessa operoivan sertifiointielimen puheenjoh-
tajana, SFS:n delegaation puheenjohtajana kansainvälistä projektinhallinnan standardisoimistoi-
mintaa suorittavassa ISO:n teknisessä komiteassa, SFS:n projektinhallinta-alan seurantaryhmän 
puheenjohtajana sekä PM World Journal -verkkojulkaisun johtoryhmässä.

töön IPMAn toimittaman IPMA Certification 
Regulations and Guidelines (ICRG) 3.1 -jul-
kaisun määrittelemät uudistetut sertifioin-
titoimenpiteet, mm. IPMA Level B ja IPMA 
Level A -tasojen teoriakokeet.

Henkilösertifiointimäärien kasvusta joh-
tuen projektinhallinnan henkilösertifikaa-
tit ovat nykyään yhä näkyvämmin esillä 
rekrytointitoiminnassa sekä projektinjoh-
topalveluiden tarjouspyynnöissä että tar-
jouksissa. IPMAn nelitasoinen projektinhal-
linnan ammattilaisten sertifiointijärjestelmä 
tarjoaa projektiliiketoimintaa harjoittavalle 
palveluyritykselle myyntiä tukevan puolu-
eettoman näytön henkilöstön projektin-
johtamisen osaamisesta, kokemuksesta, 
asiantuntemuksesta ja asenteesta. Joh-
tavissa projektinjohtopalveluita tarjoavis-
sa organisaatioissa pyritään jatkuvaan ja 
laajamittaiseen henkilöstön kehittämiseen 
ja projektinhallinnan ammattilaisten sertifi-
kaatit ovat tyypillisesti osa tätä pyrkimystä. 

Lisätietoa IPMA-sertifioinnista PRY:n 
verkkosivuilta osoitteesta www.pry.fi sekä 
sertifioinnin koordinaattoreilta: 
- Kirsti Leppämaa  

IPMA Level D ja IPMA Level C -tasot 
Kirsti.Leppamaa@pry.fi 
p. 050 566 8140

- Esa Koskelainen 
IPMA Level B ja IPMA Level A –tasot 
Esa.Koskelainen@pry.fi 
p. 050 3809 760

Henkilösertifiointitoiminta  
kasvussa
PRYSERT:n operoima IPMAn nelitasoiseen 
henkilösertifiointijärjestelmään perustuva 
projektinhallinnan ammattilaisten serti-
fiointitoiminta jatkaa kasvuaan talouden 
laskusuhdanteen aiheuttaman lievän not-
kahduksen jälkeen. Vuosittaiset ja kumu-
latiiviset henkilösertifikaattimäärät (ilman 
sertifikaattien uusintoja) Suomessa 2000–
2012 on esitetty kuvassa 2.

Projektiyhdistyksen henkilösertifioin-
titoimintaa on viime vuosina kehitetty 
määrätietoisesti. Merkittävin paikallinen 
kehittämiskohde on selainpohjainen serti-
fiointiprosessien ilmoittautumisjärjestelmä, 
joka pyritään ottamaan käyttöön kuluvan 
vuoden aikana. Syksyllä 2012 otettiin käyt-
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Samalla tavoin ammattimainen pro-
jektikulttuuri on monien tekijöiden 
summa.  Jos yritys haluaa onnistua 

kerta toisensa jälkeen projekteissa, täytyy 
sen kehittää kokonaisvaltaisella otteella 
sekä organisaation että yksilöiden projek-
titaitoja. 

Monet organisaatiot panostavat kiitet-
tävästi yhteen tai kahteen keskeiseen pro-
jektitoiminnan osa-alueeseen, mutta harva 
kehittää systemaattisesti kaikkia tarvittavia 
alueita. SIG-17 ottaa vastaan haasteen ja 
haastaa organisaatioiden johtoryhmät ja 
kehitysjohdon nostamaan vaatimustaso-
aan – onnistuneet projektit kilpailukyvyn 
tukijalaksi.

Projektiyhdistyksen uusi SIG-17 soveltaa 
parhaita konsepteja ja kehittää systemaat-
tista lähestymistapaa, joka nostaa suo-
malaisen projektitoiminnan uudelle, am-
mattimaiselle tasolle. Ammattimaisuus on 
entistä tärkeämpää siksi, että yhä useam-
man yrityksen ja myös julkisen organisaati-
on toiminta on muuttunut projektimaiseksi.

Voittajakulttuuri syntyy 
yhteistyöllä - 

Ammattimainen projektitoiminta vaatii sekä yksilöiden että organisaation kehittämistä. 
Projektiyhdistyksen uusi SIG-17 Projektipäällikkyys ammattina -ryhmä rakentaa syste-
maattisia askeleita, joilla projektit onnistuvat ja projektinjohtaminen ammattina saa uut-
ta merkityksellistä sisältöä. 

Hyvä kippari on kullanarvoinen asia merellä. Pelkkä kippari ei kuitenkaan voi taata me-
nestyksekästä merimatkaa. Kipparin lisäksi tarvitaan ammattitaitoista tiimiä, selkeää tii-
min roolitusta, sopivan ja soveltuvan toimintamallin sekä tilannetajua.  

kaikki projektit onnistuvat
Yhdysvaltain edesmennyt presidentti John 
F. Kennedy halusi aikanaan viedä ihmisen 
kuuhun.  SIG-17 on ottanut yhtä kunnian-
himoisen tavoitteen: kaikki projektit onnis-
tuvat.

Huikea tavoite johtaa kysymykseen: 
miten tämä olisi mahdollista? Ainakin yksi 
vastaus on, että Suomessa pitää olla yh-
tenäinen käsitys siitä, millaista on ammatti-
mainen projektitoiminta ja projektin johta-
minen. Nyt tuollaista käsitystä ei ole, vaan 

eri organisaatiot ja eri ihmiset hoitavat 
projekteja kukin hieman omalla tavallaan. 
Tähän SIG-17 ryhmä haluaa muutoksen.

Projektitoiminnan yleistyminen on vain 
yksi syy siihen, että maassa tarvitaan yh-
teinen näkemys ammattimaisesta pro-
jektijohtamisesta. Standardien tarvetta 
lisää myös se, että yritykset toimivat yhä 
enemmän verkostomaisesti. Jos jokaisella 
verkoston yrityksellä on oma käsityksensä 
projektinjohtamisesta, on luvassa paljon 
haasteita. 

 Teksti: jori kosonen

1. Toimintaympäristön muutokset nopeutuvat, ja reagointikyky edellyttää projektimaisempia 
vakioituja toimintamalleja

2. Projektijohtamisen merkitys strategian toimeenpanossa kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa
a) Projektimaisuus lisääntyy, projektitoiminnan rooli kasvaa

3. Portfoliot ja strategisten hankkeiden johtaminen lisääntyy 
4. Organisaatiossaan ei ole riittävästi osaamista strategisten hankkeiden toteuttamiseksi 
5. Organisaation kyky viedä läpi strategiasia hankkeita on paras, joilla

a) ovat yhtenäiset käytännöt projektien johtamiseen 
b) projektien vetäjät ovat ammatillisesti pätevöityneitä projektipäälliköitä
c) projektipäällikön johtamisosaaminen vastaa projektien vaatimustasoa

Ammattimaisuuden tarve kasvaa projekteissa

Lähde: Talent Vectia

Projektipäällikkyydestä ammatti
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Samalla tavoin standardien tarvetta 
kasvattavat muun muassa lisääntyneet 
kustannuspaineet, koventunut kilpailu ja 
ihmisten lisääntynyt liikkuvuus. Uuden pro-
jektiammattilaisen palkkaamista helpottaa, 
kun on yhtenäinen käsitys, mitä ammatti-
maisuus tarkoittaa. Samoin työntekijän on 
helpompi uida uuteen organisaatioon, jos 
toimintatavat rakentuvat yhteiselle perus-
talle. Tuota perustaa SIG-17 tulee raken-
tamaan muun muassa vahvistamalla ura-
polkumalleja ja menetelmiä organisaation 
toimintamallien kehittämiseksi. 

Standardien kehittäminen ei johda sii-
hen, että kaikki yritykset toimisivat jatkossa 
samalla tavalla kaikissa projekteissa. Stan-
dardit rakentavat kuitenkin yhteisen pohjan 
keskustelulle ja toiminnalle. Reitiltä voi poi-
keta vasta, kun se on olemassa.

SIG-17 ottaa vastaan haasteen 
ja haastaa organisaatioiden 

johtoryhmät ja kehitysjohdon 
nostamaan vaatimustasoaan 

– onnistuneet projektit  
kilpailukyvyn tukijalaksi

Uuden projektiammattilaisen 
palkkaamista helpottaa,  

kun on yhtenäinen käsitys,  
mitä ammattimaisuus  

tarkoittaa

Yhteisen näkymän puute konkreti-
soituu arjessa käytännön asioissa, jotka 
vaikuttavat projektin onnistumiseen mer-
kittävästi. Kitkaa syntyy yhä projektin pe-
rusasioissa kuten tehtävien suunnittelussa, 
projektitoimitusten oikeellisuudessa ja täs-
mällisyydessä sekä tiedottamisessa toi-
mitusprosessin aikana. Lisäksi oikea johta-
misosaaminen projektien vaativuustasoon 
nähden on havaittu olevan yksi ratkaiseva 
tekijä. Kun näissä asioissa päästään yh-
teisymmärrykseen, ollaan onnistumispolun 
alussa.

Kokonaisvaltainen projektitoiminnan ja 
osaamisen kehittäminen nostaa myös pro-
jektihenkilöstön ammatillista arvostusta – 
on aika nostaa sen tasoa merkittävästi.

Kansallinen kehitystyö on ottamassa 
merkittävän uuden askeleen. SIG-17 aloit-
taa toimintansa järjestäytymällä touko-
kuussa 2013 ja ensimmäinen merkittävä 
välietappi on vuoden 2014 elokuussa.

Vahva pohja kehitystyölle
SIG-17 ponnistaa monessa mielessä vah-
valta perustalta. Suomessa toimii mittava 
joukko suuria yrityksiä, joilla on vuosikym-
menien projektihistoria. Mm. Pöyryn ja 
ABB:n kaltaiset yritykset ovat tehneet jätti-
mäisiä projekteja eri puolilla maapalloa. 

Toisen tärkeän pohjan standardeille luo-
vat kansainväliset mallit. Esimerkiksi kan-
sainvälisen projektiyhdistyksen IPMAn ja 
brittiläisen sisaryhdistyksen APM:n raamit 
ovat oiva lähtökohta kehitystyölle. Kan-
sainvälinen ajattelutapa on hyvä lähtö-
kohta, koska projektit ovat yhä useammin 
kansainvälisiä. 

APM:n Five Dimensions of Professiona-
lism -konseptissa ammattimaisessa toi-
minnassa on viisi keskeistä ulottuvuutta. 
Tarvitaan yhtenäiset projekti-/hanke/-
portfoliohallintamenettelyt, projektipääl-
likön ydintaidot, projektiammattilaisten 
urapolut kehittymistä varten, organisaation 
kehittämis- ja koulutustuki sekä yhteiset 
eettiset näkemykset.  Näistä oli jo esimakua 
esimerkiksi APM:n Julie Leggen artikkelissa 
Projektitoiminta 2/2012 lehdessä.

Five Dimensions -konseptin erityisvah-
vuus on juuri kokonaisvaltainen näkemys, 
jota noudattamalla projektitoiminnan ke-
hittämisaktiviteetit tukevat toisiaan. Kun 
toimintaa kehitetään holistisella otteella, 
syntyy yhteinen näkemys koko organisaa-
tion projektitoiminnan tasosta. Nyt eri teh-
tävissä toimivat ihmiset katsovat toimintaa 
hieman eri näkökulmista, jolloin maisema ja 
toimenpiteet näyttävät erilaiselta.
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Jori Kosonen on Senior Partner 
Talent Vectiassa ja uuden SIG-17 
Projektipäällikkyys ammattina 
-ryhmän vetäjä. Jori on toiminut yli 
20 vuotta konsulttina projektijoh-
tamisen, portfoliohallinnan ja PMO:n 
toiminnan alueella. Vahvan johta-
miskokemuksen omaavana hän on 
toiminut lukuisten yritysten valmen-
tajana ja sparraajana.

”Tavoitteena on luoda uudenlaiset 
menettelytavat organisaatioiden 
projektikulttuurin ja projektijohtami-
sen ammatilliseen kehittämiseen – 
tässä kehityksessä olemme edellä-
kävijä”, sanoo Jori Kosonen.



Syövätkö raportointi, suunnittelu 
ja palaverointi projektien tehot?

Projektipöhö hallintaan-

 Teksti: jyrki j.j. kasvi
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Suomi on projektien luvattu maa. Ei niin pientä 
asiaa, ettei sitä hoitamaan voi perustaa pro-
jektia projektisuunnitelmineen ja ohjausryhmi-

neen. Vuosikymmenten ahkeran projektityön tulok-
sena yritysten, kuntien ja ministeriöiden arkistot ovat 
täynnä unohdettujen projektien loppuraportteja.

Tulosmappi
Kun projektin päätyttyä kysyy projektin tuloksia, liian 
usein vastaukseksi saa: ”Ne ovat tässä mapissa.” 

Pysyvän toiminnan käynnistämiseen ei olla valmii-
ta investoimaan, mutta määräaikaiseen projektiin tai 
hankkeeseen rahaa ja tunteja lohkeaa helpommin. 
Valitettavasti projektin päätyttyä käy helposti niin, että 
rahoituksen myötä loppuu myös projektin tulosten 
hyödyntäminen. Tulokset jäävät mappiin.

Projekteista jää usein vain mappi käteen, ja samat virheet toistetaan 
projektista toiseen. Miksi monien projektien vaikuttavuus on niin huono?

Tulosten käyttöönotosta kun ei kukaan maksa palk-
kaa, ellei sitä varten perusteta omaa projektia.

Joskus tuntuu siltä, että näin on tarkoituskin käydä. 
Projektit ovat turvallinen vaihtoehto, kun tavoittei-
siin ei olla täysin sitoutuneita. Jos projektin tulokset 
osoittautuvat liian radikaaleiksi, projektin päätyttyä on 
helppo palata takaisin vanhaan, eikä kukaan huomaa 
mitään. 

Parin vuoden kuluttua voidaan sitten käynnistää 
uusi projekti ratkaisemaan sama ongelma uudelleen.

Projektikoulu
Esimerkiksi koulujen tietotekniikkaa ja tietokoneen 
käyttöä opetuksessa on kehitetty, kokeiltu ja tutkittu 
useissa eri projekteissa 1980-luvulta alkaen. Silti kirjat, 
valkotaulut ja lyijykynät ovat edelleen arkea suurim-
massa osassa Suomen kouluja.

Kymmenien onnistuneiden Atk-opetuksessa/ICT-
oppimisessa -projektien loppuraportit todistavat 
meidän jo hyvin tietävän, mitä kouluissa pitäisi teh-
dä. Syystä tai toisesta me emme kuitenkaan tee niin, 
vaan käynnistämme yhä uusia projekteja selvittämään 
samoja asioita yhä uudelleen. Pelkästään oppimisym-
päristöjen kehittämistaä valtio on vuosina 2007-2012 
rahoittanut 21 miljoonalla eurolla.

Etenkin julkisesti rahoitetuissa  
projekteissa organisaatioiden  
oppiminen laiminlyödään, koska  
sitä ei rahoiteta.
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Projektien varsinaiset tulokset kirjataan ja raportoi-
daan kyllä tarkkaan, mutta kuka keräisi talteen projek-
titoiminnasta saadut opit. Myös tämä projektiosaa-
misen kartuttaminen, projektioppiminen tulisi kirjata 
projektisuunnitelmiin, resursoida ja vastuuttaa. Esi-
merkiksi miten hallitaan tietoa ja dokumentteja kump-
panuusverkoston eri tiedonhallintajärjestelmissä? Mi-
ten ratkaistaan hankkeiden sisäisiä konflikteja? Miten 
projektista eri organisaatioissa vastaavien henkilöiden 
vaihtuminen hoidetaan?

Etenkin julkisesti rahoitetuissa projekteissa orga-
nisaatioiden oppiminen laiminlyödään, koska sitä ei 
rahoiteta. Ja mitä ei rahoiteta, sitä ei kirjoiteta projek-
tisuunnitelmaan. Ja mitä ei ole projektisuunnitelmassa, 
sitä ei myöskään tehdä.

Myös projektien loppuraporteista siivotaan pois 
löydetyt ja ratkaistut ongelmat. Edes niitä lukemalla ei 
opi, mitä virheitä ei kannata toistaa.

Projektiorganisaatiot ovat valitettavan harvoin op-
pivia, vaan pikemminkin unohtavia organisaatioita.

Projektin päätyttyä vanhoissa projektikouluissa on 
toki hienot smart boardit ja läppärit ja täppärit, mutta 
uudet toimintatavat eivät ole levinneet niiden seinien 
ulkopuolelle. Ja kun opettajat ja rehtorit vaihtuvat, tie-
to uusien laitteiden pedagogisista mahdollisuuksista 
katoaa. Lopulta kallis smart board on pelkkä videotykin 
korvike, jos projektin jälkeen tullut uusi opettaja yli-
päätään osaa edes laittaa sen päälle.

Myös hankkeisiin osallistuneille yrityksille projektit 
ovat olleet pettymyksiä, kun kehitetyt palvelut ja tuot-
teet eivät ole käyneet projektin päätyttyä kaupaksi 
muihin kouluihin. 

Ikiliikkuja
Meistä on tullut riippuvaisia projekteista. Moni tekee 
koko työuransa projekteissa. Siksi me jo projektin ai-
kana haluamme varmistaa, että sen päätyttyä on uusi 
projekti odottamassa.

Esimerkiksi yliopistotutkijoilta voi kulua jopa kol-
mannes työajasta rahoitushakemusten ja projekti-
suunnitelmien kirjoittamiseen. Ja ne uudet suunnitel-
mat kirjoitetaan edellisten projektien ajalla ja palkalla.

Kun projektien raportointiin, ohjaus- ja projekti-
ryhmien kokouksiin sekä uusien projektisuunnitelmien 
kirjoittamiseen kuluvat tunnit lasketaan yhteen, mitä 
jää jäljelle? Millä tunneilla projektien varsinainen työ 
tehdään?

Rahoittajille riittää tieto siitä, kuinka monta tuntia 
työtä projektille on tehty. Sen sijaan pitäisi kysyä, mi-
ten ne tunnit on käytetty. Mikä on projektitoiminnan 
hyötysuhde?

jälkihoito
Projektin päätyttyä sen onnistumista arvioidaan tulos-
ten perusteella. Harvoin jos koskaan kysytään projek-
tin tulosten vaikutuksia, projektin seurauksia.

Projektisuunnitelmiin tarvitaan uusi luku otsikolla 
”Mitä projektin jälkeen?”. Kyse ei ole perinteisestä tu-
losten jalkautuksesta ja levityksestä tiedotussuunni-
telmineen vaan siitä, miten projektin tulosten odote-
taan näkyvän siihen osallistuneiden organisaatioiden 
arjessa projektin päättymisen jälkeen. Miten projektin 
tulosten odotetaan vaikuttavan muun muassa liike-
vaihtoon, toimintatapoihin, työhyvinvointiin, osaamis-
pääomaan, prosesseihin, tuottavuuteen, laatuun?

Esimerkiksi TIEKEssä on saatu hyviä kokemuk-
sia projektien jälkihoidosta seurantaryhmien avulla. 
Hankkeen päätyttyä siihen osallistuneet tahot tapaa-
vat vaikka puolen vuoden välein ja keskustelevat siitä, 
mitä kokemuksia projektin tuloksien hyödyntämisestä 
on saatu. Miten hanke on vaikuttanut organisaatioiden 
toimintaan?

Rahoitusta tällaiselle projektien jälkihoidolle ei tie-
tenkään ole. Kokemukset seurantaryhmistä ovat olleet 
kuitenkin niin hyviä, että kaikki ovat olleet valmiita pii-
lottamaan palavereihin kuluvat tunnit uudempien pro-
jektiensa tuntien lomaan.

Projektioppiminen
Meillä on ammattitaitoisia projektipäälliköitä, mutta 
onko meillä osaavia projektiorganisaatioita? Samat 
virheet toistetaan projektisuunnitelmasta ja projektis-
ta toiseen, koska aiempien projektien kokemuksista ei 
osata ottaa opiksi.

Jyrki J.J. Kasvi on TIEKE Tietoyhteiskunnan  
kehittämiskeskus ry:n tutkimus- ja kehitysjohtaja. 

Valitettavasti projektin päätyttyä käy  
helposti niin, että rahoituksen myötä 
loppuu myös projektin tulosten hyö-
dyntäminen. Tulokset jäävät mappiin.



Kuva: Jyry Louhisto

Logistiikka-ala Suomen  
kilpailukykyä rakentamassa

Logistiikka-alalla on Suomessa erilaisia edunvalvontayhteisöjä, joiden  
tavoitteena on kehittää alalle parhaita toimintatapoja, niin että logistiikka-
alan ohella koko Suomen kilpailukyky kasvaa. Keskustelimme Elinkeinoelämän 
keskusliiton logistiikan asiantuntijan Kyösti Orren ja Logistiikkayritysten liiton 
toimitusjohtajan Pekka Aaltosen kanssa alan nykytilanteesta, tavoitteista ja 
tulevaisuuden näkymistä.

Teksti: Miia Iivari kyösti orren ja Pekka Aaltosen haastattelun perusteella
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Kuva: Jyry Louhisto

Mitkä ovat organisaationne kolme 
päätavoitetta?
Kyösti Orre: Jos asiaa katsoo Elinkeino-
elämän keskusliiton puolelta, logistiikassa 
tärkeää on logistiikan kustannustausta ja 
tehokkuus, väylät ja väylien kunto sekä lo-
gistiikan häiriöttömyys. 

Pekka Aaltonen: Liiton yleisempi tavoi-
te on yhteistyössä eri osapuolien kanssa 
kehittää parhaita toimintatapoja, niin että 
Suomen kilpailukyky kasvaa. Menestyvät 
asiakkaat takaavat meidänkin työmme.

Mikä on kahden edustamanne logistiik-
ka-alan järjestön välinen työnjako?
Kyösti Orre: EK katsoo kokonaisuuksia: asi-
oita, jotka koskevat useampaa liittoa. Ovat 
kyseessä sitten operaattorit, asiakkaat tai 
toimijat. Pyrimme tarkastelemaan asioita, 
jotka linkittyvät mahdollisimman monelle 
toimialalle. EK on sateenvarjo eri järjestöille.

Pekka Aaltonen: Logistiikkayritysten lii-
ton tehtävä on jäsenkunnan tarpeiden ja 
etujen ajaminen. Jäsenkuntaa ovat suurim-
mat logistiikkaoperaattorit Suomessa, mikä 
edustaa neljännestä koko tienkuljetusalas-
ta. Isoja jäseniämme ovat mm. Kiitolinja, 
Kaukokiito ja Itella Logistics.

Minkälaisia projekteja logistiikka-alalla 
on käynnissä tällä hetkellä?
Kyösti Orre: Jos lähdemme tarkastelemaan 
asiaa ministeriön eli julkishallinnon suun-
nalta, erilaisia kehitysprojekteja kutsutaan 
strategioiksi. Tällä hetkellä isoina projek-
teina meneillään ovat meri- ja ilmaliiken-
teen strategiset hankkeet. Strategioissa 
tarkastellaan samanaikaisesti esim. kaikkia 
meriliikenteeseen liittyviä osa-alueita; pu-
hutaan sitten koulutuksesta, väylistä tai 
tekniikasta.

EK:n puolella ei ole suoranaisia projekte-
ja. Varsinaiset projektit ovat enemmän ala-
järjestöjen kentällä. Toki EK tukee ja auttaa 
alajärjestöjä erilaisissa projekteissa.

Ministeriö ja EU antavat lainsäädäntöjä, 
mm. EU:n Mitta & Massa –direktiivin. EK ajaa 
lainsäädäntöasiaa ja muodostaa elinkeino-
elämän kannan niiden alaliittojen kanssa, 
joita asia koskettaa. Jos laki tai asetus kos-
kee vain yhtä tai paria liittoa, käsittelevät 
yleensä vain nämä liitot asiaa.

Pekka Aaltonen: Logistiikkayritysten lii-
ton toiminnassa projektit ovat hyvin tyypil-
lisiä. Yleensä ne ovat alan toimijoiden yh-
teisiä verkostoprojekteja. Aikaisemmin oli 
puhetta siitä, mitä meidän painopisteemme 
ovat. Ne ovat melkein samat kuin meidän 
projektimme, mutta eivät aivan täysin. 

Ykkösprojektina jo useamman vuoden 
ajan on ollut se, miten saamme kaikki kul-
jetus- ja tilaustiedot sähköiseksi. Sähköi-
nen logistiikka -hankkeen tarkoituksena on 
pitkällä aikavälillä saada koko toimitusketju 
digitalisoitua. 

Voisi sanoa, että kakkosasiamme on 
osaavan työvoiman saaminen alalle. Yksi 
suuri huolemme on, miten saamme osaa-
vaa työvoimaa alan kaikille tasoille pidem-
mällä tähtäimellä. Pula ammattitaitoisista 
kuljettajista on jo nykypäivää.

Lisäksi meillä on kuljetuspakkaamiseen 
liittyvä projekti, jossa mietitään, miten kul-
jetusvahinkoja saisi vähennettyä. Toinen 
iso verkostoprojekti on Kuljetusala.com, 
jossa on mukana Suomen kuljetus ja logis-
tiikka SKAL ry, Autoliikenteen Työnantaja-
liitto ALT ry, Auto- ja kuljetusalan työnte-
kijäliitto AKT ry, yrityspuolelta Volvo Trucks, 
Palvelutyöntekijöiden liitto ja me. Projektin 
tarkoituksena on edistää alan työvoima- ja 
koulutustilannetta. 

Lisäksi nykyään lainsäädäntöäkin teh-
dään projektimaisella otteella.

Kyösti Orre: Tulevaisuudessa tullaan ha-
kemaan vielä enemmän projektimuotoista 
toimintaa jäsenjärjestöjen kanssa. Toden-
näköisesti EK:n kannanmuodostus tulee 
muodostumaan tulevaisuudessa erilaisista 
projekteista.

Mikä on projektiosaamisen merkitys 
logistiikka-alalla?
Kyösti Orre: Erittäin tärkeätä. Logistiik-
ka-alalla on paljon hyvin erityyppisiä 
projekteja. Esimerkiksi terminaalien ym. 
rakennusprojekteissa tarvitaan toiminnan-
suunnittelua. Lisäksi on kalustoprojekteja, 
eli lähdetään miettimään kokonaan uuden-
tyyppisiä kalustoja, joita asiakkaat haluavat 
tai lainsäädäntö mahdollistaa. Sitten on 
paljon erilaisia ICT-projekteja. ICT on tär-
keä työväline ja uudenlaisen liiketoimin-
nan mahdollistaja. Lisäksi monilla yrityksillä 
on työvoiman saannin takaamiseksi omia 
projekteja paikallisten oppilaitosten tai ar-

meijan kanssa. Logistiikkaan kuuluu paljon 
erilaista projektitoimintaa. Osa projekteista 
on pienempiä osa erittäin isoja, esim. asi-
akkaiden kanssa mietitään kokonaan uusia 
kuljetusketjuja.

Pekka Aaltonen: Yksi tärkeä asia on se, 
että toimitetaan kokonaan uusia logistiik-
karatkaisuja asiakkaiden isoihin rakennus- 
ja teollisuusprojekteihin. Tällaiset projektit 
ovat todella mielenkiintoisia, sillä ne ovat 
usein varsin haastavia. 

Kyösti Orre: Se on ihan totta. Isojen pro-
jektien logistiikka on saanut viimeaikoina 
aivan uudet mittasuhteet. On ymmärretty, 
että isojen teollisuusprojektien logistiikka 
on todella tärkeää. On oleellista, että tava-
roita ei tuoda paikalle seisomaan turhaan 
monta kuukautta aikaisemmin vaan tuo-
daan vasta tarvittaessa. 

Pekka Aaltonen: Isojen asiakkaiden 
kanssa on koko ajan käynnissä kehityspro-
jekteja. Väärinkäsitys on, että logistiikka 
olisi pelkkää kuljettamista. Logistiikassakin 
on koko ajan enemmän ja enemmän eri-
laisia lisäarvopalveluja: jatkojalostamista ja 
kokoonpanoa. 

Kyösti Orre: Logistiikan tai paremmin 
sanottuna toimitusketjun välilläkin voi olla 
valmistusta, jota tekee kolmas osapuoli. 
Lopuksi taas kuljetetaan eri välineellä. Kun 
toimitusketjua rakennetaan, siihen saattaa 
liittyä monenlaisia projekteja.

Minkälaista projektiosaamista alan 
organisaatioilla ja yrityksillä on?
Kyösti Orre: Keskusteluissa logistiikka alan 
yritysten kanssa, on selvästi käynyt ilmi, 
että projektiosaamista pitäisi selkeästi ke-
hittää. Yrityksissä on paljon osaavia ja ai-
kaansaavia henkilöillä, joilla ei välttämättä 
ole varsinaista projektiosaamista ja projek-
tinjohtamisen taustaa. Heillä ei välttämättä 
ole ollenkaan projektialan koulutusta, niin 
että he osaisivat esimerkiksi hyödyntää eri-
laisia projektialan työkaluja. Projektiosaa-
mista tulisi korostaa jo logistiikka-alan pe-
ruskoulutuksessa.

Väärinkäsitys on, että logistiikka olisi pelkkää 
kuljettamista. Logistiikassakin on koko ajan 
enemmän ja enemmän erilaisia lisäarvopal-
veluja: jatkojalostamista ja kokoonpanoa.
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Pekka Aaltonen: Projektiosaaminen var-
masti vaihtelee paljon yrityksittäin. 

Kyösti Orre: Niin ja projektintekijät op-
pivat kokemuksista. Aika opettaa, jos tekee 
useampia projekteja. Jos on rakentanut 
kymmenen terminaalia, kymmenes menee 
aika rutiinilla. Mutta, kun kyseessä on esim. 
ICT-projekti samat lainalaisuudet eivät pä-
dekään. Silloin projektinjohtamisen koulu-
tus olisi vielä enemmän tarpeen.

Mitkä ovat logistiikka-alan tärkeimmät 
painopisteet tällä hetkellä?
Pekka Aaltonen: Logistiikan sähköinen asi-
ointi ja työvoiman saatavuus ovat selvästi 
kaksi isointa asiaa. Lisäksi jatkuvana paino-
pisteenä on lainsäädännössä koko ajan ta-
pahtuvat muutokset ja niihin reagoiminen.

Kyösti Orre: Vuonna 2015 voimaan tu-
leva rikkidirektiivi aiheuttaa sen, että tällä 
hetkellä Suomen tuontia tai vientiä har-
joittavassa teollisuudessa joudutaan to-
della tarkasti miettimään, miten logistiikka 
järjestetään. Yritykset joutuvat miettimään, 
miten vastaavat lainsäädännön määräyk-
siin kehittämällä omaa toimintaansa. Se on 
kansallisesti hyvin iso asia. 

Ja niin kuin Pekka sanoi, sähköisyys on 
hyvin tärkeä asia. Lisäksi liikenneministeriö 
päätti Mitat ja massat -direktiivistä, mikä 
tuo omia projektejaan. Nyt saadaan kas-
vattaa kaluston mittoja eri tavalla, mikä tuo 
positiivisia haasteita sekä asiakkaille että 
toimijoille; miten löydetään oikeat tavat 
kuljettaa. Ainakin aluksi isoilla kalustoilla 
saadaan kuljettaa vain tiettyjä reittejä. Tä-
hän liittyen EK:n ja liikenneviraston välillä 
alkaa useita yhteisiä projekteja. 

Seuraavan Projektitoiminta-lehden 
teemana on Projektitoiminta – tukijalka 
Suomelle. Mihin mielestänne perustuu 
logistiikka-alan tulevaisuus?
Kyösti Orre: Kustannustehokkuuteen, säh-
köisyyteen ja osaamiseen

Pekka Aaltonen: Ja tavallaan palvelu-
jen monipuolistumiseen. Usein logistiikka 
nähdään pelkkänä kustannuksena, ja kus-
tannusten alentamisen varjolla saatetaan 
alkaa tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat 
laatuun ja palvelutasoon. Suomi ei perintei-
sesti kilpaile kustannuksilla, vaan korkealle 
jalostetuilla palveluilla. 

Kyösti Orre: Logistiikka on mahdollistaja 
– se on tärkeä muistaa. Ei riitä, että tehtaat 
tekevät tuotteita tai kaupassa on tavaroita 
hyllyillä. Tehtaiden pitää saada tavarat lii-
kenteeseen ja kauppojen tavaraa hyllyille. 
Logistiikka nivoo nämä asiat yhteen.

Pekka Aaltonen: Logistiikan kehityk-
sessä ei ole sellaisia hyppäyksen omaisia 
asioita, kuten elektroniikkateollisuudessa. 
Haasteena sekä uhkana on energia ja ener-
gian hinnan kehitys. 

Toisaalta logistiikka on yksi taho, josta 
RFID-teknologia (Radio Frequency IDentifi-
cation) saattaa levitä kaikkialle muuallekin. 

Mitä terveisiä haluatte lähettää 
logistiikka-alan yrityksille?
Kyösti Orre: Oikeasti kannattaisi miettiä 
projektikoulutusta logistiikka-alan yrityk-
sissä. Se toisi varmasti sisältöä projektien 
hallintaan ja positiivisia vaikutuksia projek-
tien onnistumiseen.

Pekka Aaltonen: Ylipäätänsä osaamisen 
merkitys on lisääntyvä asia ja tietenkin pro-
jektikoulutus osana sitä.

Kyösti Orre 
Elinkeinoelämän keskusliitto, Logistiikka, liikenne ja infra

Kyösti Orre toimii logistiikan asiantuntijana EK:n infrastruktuurisektorilla. 

EK:n infrastruktuurisektorin tarkoituksena on edustaa kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia 
yrityksiä infrastruktuurin ja logistiikan alalla. EK:n mukaan kansainvälisesti kilpailukykyinen logistiikka 
edellyttää hyvää liikenneväylien ja ulkomaanyhteyksien palvelutasoa. Kuljetusten tehokkuutta on 
tarpeen edistää satsaamalla teknologian kehittämiseen, tietotekniikan hyödyntämiseen, koulutukseen 
ja informaation saatavuuteen. EK on aktiivisesti mukana kaikissa logistiikka-alan kehitysprojekteissa ja 
-hankkeissa.

Pekka Aaltonen 
Logistiikkayritysten liitto ry

Pekka Aaltonen toimii Logistiikkayritysten liiton toimitusjohtajana. 

Logistiikkayritysten liitto on Suomessa avoimilla markkinoilla toimivien tavaralogistiikkapalveluyritysten 
elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö, jonka tehtävänä on edistää jäsenyritysten liiketoimin-
nan edellytyksiä. Liiton päätehtäviä ovat käytännön toimintatapojen ja -standardien kehittäminen, 
työntekijä- ja alihankkijaresurssien kysymykset sekä logistiikka-alan liiketoimintaedellytyksien kehittä-
minen. Toimintatapana on verkottunut yhteistyö muiden logistiikkaan liittyvien järjestöjen, yritysten ja 
viranomaisten kanssa. 

Logistiikka on mahdollistaja –  
se on tärkeä muistaa
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Ammattilaisuudesta ja 
projektinjohtamisesta

Me voimme palvella yhteisöämme 
monella tavalla. Nykyajan yh-
teiskunnat ovat monimutkaisia 

työnjakoon perustuvia yhteiskuntia. Niissä 
ihmisten työnteko on organisaatioihin ja 
niissä toimiviin ammattikuntiin järjestäyty-
nyttä. Suurimmat palvelukset yhteisölle me 
teemme oman ammattikuntamme jäseni-
nä.

Yhteiskunnan kehittyessä ammattikun-
nat muuttuvat, osa katoaa ja uusia tulee 
tilalle. Jotkut ammattikunnat kuten lääkä-
rien ammattikunta, ovat olleet olemassa 
kauan,. Lääkäreihin verrattuna esimerkiksi 
ICT-ammattilaiset ovat suhteellisen uusia 
tulokkaita. 

Miten määritellään ammattikunta? Mil-
loin jotain ryhmää aletaan kutsua ammat-
tikunnaksi? Kysymykseen ei varmastikaan 
ole kovin yksiselitteistä vastausta. Jotakin 
voidaan kuitenkin sanoa. Ammattikunnalla 
täytyy olla joku erityinen osaamisen alue 
ja määritellyt toimintatavat. Siihen kou-
luttaudutaan erityisissä oppilaitoksissa ja 
ammattitaitoa pidetään yllä. Ammattikun-
taan kuuluminen edellyttää tutkintoa ja to-
distettua pätevyyttä. Ammattikunnat ovat 
organisoituneet erityisiksi yhdistyksiksi tai 
liitoiksi, jotka pitävät rekisteriä pätevöity-
neistä ammattilaisista. Ammattikunnilla on 
myös eettiset säännöt, jotka varmistavat, 
että ammattilaiset toimivat samojen mo-
raalisten periaatteiden pohjalta. 

Mitä on hyvä elämä? Aristoteleen mukaan hyvä elämä riippuu materiaalisista asioista 
vain silloin, kun henkilö on niin surkeassa tilanteessa, että hän ei voi tyydyttää edes pe-
rustarpeitaan. Kaikille muille se on elämistä jäsenenä hyvässä yhteisössä, jossa hyveet 
vallitsevat, eivät paheet, ja jossa jokainen kehittää itseään paremmin palvellakseen yh-
teisöä. Hyvä elämää elävä ei kysy, mitä elämä voi hänelle antaa vaan mitä hän voi antaa 
elämälle. Se asettaa korkean moraalisen velvoitteen hyvään elämään pyrkivälle.

Ammattikuntien organisoitumisen kaut-
ta varmistetaan ammatillisen toiminnan 
laatu. Vaikka ammattikunnaksi järjestymi-
seen voi liittyä monopolistisia pyrkimyksiä, 
on sen tarkoituksena viime kädessä varmis-
taa, että muu yhteisö saa laadukkaita pal-
veluja ammattilaisilta. Näin ammattikunta 
ja sen jäsenet ylläpitävät hyvää elämää 
yhteiskunnassa.

Kaikki edellä mainitut ehdot pätevät pro-
jektinjohtamiseen. Voi siis sanoa, että me 

muodostamme ammattikunnan. Jotakin 
kuitenkin puuttuu: meillä ei ole korkeakou-
lutasoista koulutusta projektinjohtaminen 
pääaineena. Monissa Euroopan maissa on 
mahdollista suorittaa tutkinto projektinjoh-
taminen pääaineena, miksi siis ei meilläkin?

Emme hae statusta ammattikuntana it-
sekkäistä syistä. Me haemme sitä voidak-
semme paremmin palvella yhteiskuntaa ja 
voidaksemme osaltamme ylläpitää hyvää 
elämää Suomessa.
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Teksti: Heikki Lonka



Projekteja DB Schenkerissä
Schenker Cargo Oy on Suomessa toimiva logistiikka-alan yritys, joka on osa kansain-
välistä DB Schenkeriä. DB Schenkerissä tehdään paljon niin kansallisia kuin kansainväli-
siäkin projekteja. Projektisalkkuun mahtuu mm. kansallisia koko logistiikka-alan yhteisiä 
kehitysprojekteja sekä kansainvälisiä DB Schenker -konsernin kehitysprojekteja. Lisäksi 
salkussa on Suomen DB Schenkerin oma rakennusprojekti – mittava maaliikennekeskus,  
jota rakennetaan Vantaan Viinikkalaan. Rakennusprojektin aikana virtaviivaistetaan koko 
organisaation toimintoja vastaamaan asiakkaiden eli suomalaisen teollisuuden ja kaupan 
tarpeita.

Teksti: Miia Iivari jouni Sopulan haastattelun perusteella
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mi on jäljessä logistiikka-alan sähköisessä 
asioinnissa. Nyt kaikki keskeiset yritykset, 
liitot, valtiovalta ovat havainneet, että säh-
köinen asiointi Suomen logistisen kehityk-
sen kannalta aivan oleellinen hanke ja sitä 
kautta erittäin tärkeä.

Projektikulttuuria ja -työkaluja  
kehittämässä
DB Schenkerin projekteissa työskentelee 
noin 100–150 työntekijää. Vastuuhenkilöi-
tä ja projektipäälliköitä on 10–15 henkilöä. 
Viidestä kymmeneen ihmistä on maatasol-
la mukana aikaisemmin mainituissa isoissa 
globaaleissa verkostoprojekteissa.

Kun puhutaan koko kansainvälisestä 
verkostosta, kaikilla konsernin yrityksillä 
pitää olla yhdenmukaiset toimintamallit. 
Kun verkosto on rakentunut yritysostoil-
la, myös toimintaa pitää yhdenmukaistaa 
kaikkialla samanlaiseksi. Asiakkaat vaativat 
samanlaista palvelua ja laatua joka paikas-
sa. Yrityksen toimintaa ja palveluja pitää 
harmonisoida parhaiden käytänteiden ja 
projektien kautta. 

Projektityöskentely on perusmalli, jolla 
DB Schenkerillä viedään asioita eteenpäin. 
Käytössä täytyy olla myös hyvä työka-
lu. Yritys haki projektityökalua, jolla hallita 
moninaisia projekteja. Tarve lähti liikkeelle 
IT-osastolta, jossa työskentelee henkilöitä 
useissa eri projekteissa. Haluttiin varmis-
taa, että projektit etenevät, eikä tule tulp-
pia projektihenkilöiden käytettävyydes-
sä. Yritys otti käyttöön Improlity Project 
-työkalun, jolla pystytään seuraamaan, 
mitä kaikkia projekteja on menossa ja mitä 
resursseja niihin käytetään. Työkalun käyt-
töönotossa oli omat haasteensa, sillä toi-
mintatapa poikkesi oleellisesti aiemmasta. 
Nyt yrityksessä ollaan tyytyväisiä, kun on 
työkalu, jota vilkaisemalla saa kokonaiskä-
sityksen projektien tilanteesta. Haasteena 
on vielä se, että käyttäjät oppisivat käyttä-
mään työkalua hyvin. Hyvien projektipääl-
liköiden ammattitaito korostuu työkalujen 
käytössä.

Monenlaiset mielenkiintoiset 
projektit
Logistiikka-alalla on parhaillaan käynnis-
sä useita Suomen logistisen kehityksen 
kannalta keskeisiä hankkeita eli projekteja. 
Logistiikka-ala Suomen tukijalkaa raken-
tamassa -artikkelissa mainittu Sähköinen 
logistiikka, Itämeren rikkidirektiivi sekä Mitat 
ja Massat -hankkeissa ovat mukana kaikki 
alan suurimmat toimijat. Lisäksi käynnissä 
on erilaisia mm. kuljetuspakkauksiin, työ-
turvallisuuteen ja älyliikenteeseen liittyviä 
projekteja. DB Schenker on mukana kai-
kissa tärkeimmissä alan yhteisissä projek-
teissa. Koko logistiikka-alan yhteinen Säh-
köinen logistiikka -hanke on yksi yrityksen 
kärkihankkeista.

Sisäisesti DB Schenkerillä on käynnissä 
neljäntyyppisiä pääprojekteja. Niitä ovat 
kiinteistö- ja IT-projektit, toiminnan kehit-

Projektityöskentely on perusmalli,  
jolla DB Schenkerillä viedään  
asioita eteenpäin

täminen ja henkilöstöhallinnon projektit. 
Näistä IT- ja henkilöstöhallinnon projektit 
ovat isoja, kansainvälisiä koko konsernin 
sisäisiä verkostoprojekteja. Yksi tällainen 
kansainvälinen verkostoprojekti on Com-
pass in Europe – tietojärjestelmien uudis-
tamis- ja määrittelyprojekti. Tähän asti DB 
Schenkerillä on ollut käytössä omat Suo-
mi-tasoiset järjestelmänsä ja monilla muilla 
konsernin yhtiöillä omat järjestelmänsä. 
Eurooppa-projektissa on tarkoitus löytää 
yhteisiä tietojärjestelmiä, joita kaikki maat 
siirtyisivät käyttämään. Lisäksi käynnissä 
on kansainvälisiä konserni- ja strategiake-
hitysprojekteja. Koko konsernin käytössä 
on jo usean vuoden ajan ollut EFQM Euro-
pean Foundation of Quality Management 
– Euroopan laatupalkinto ja johtamisen 
työväline, jolla pyritään kehittämään orga-
nisaatiota. Siihen kuuluu erilaisia itsearvi-
ointeja ja itsensä kehittämistä. Tavoitteena 
on löytää keskeiset kehityskohteet ja luoda 
niistä omat kehitysprojektit.

Tällä hetkellä kansallisista projekteista 
suurin ja tärkein on nimeltään ”Relocation” 
eli uudelleen sijoittuminen. Se on uusien 
toimitilojen ja maaliikennekeskuksen ra-
kennusprojekti, johon paneudumme tar-
kemmin artikkelin lopussa. 

Haaste voi olla vahvuus
Suuri osa logistiikka-alan projekteista on 
erilaisia kehitysprojekteja. Koko logistiikka-
alan yhteisenä vahvuutena on alan yritys-
ten toiminnan kehitys yhdessä asiakkaiden 
kanssa. DB Schenkerillä on ollut mahdolli-
suus tuoda Suomeen kansainvälisesti hy-
väksi todettuja toimintatapoja ja ratkaisuja 
sekä testattuja, hyväksi havaittuja tuottei-
ta ja palveluja. Sitä kokemusta on pystytty 
selvästi hyödyntämään Suomessa. 

Sähköisen asioinnin kehitysprojekti on 
koko alan yhteinen haaste. Toisaalta vah-
vuutena on se, että kaikki alan tärkeimmät 
toimijat ovat yhdessä määrätietoisesti ja 
sitoutuneesti lähteneet kehitystyöhön. Eu-
rooppaan ja Pohjoismaihin verrattuna Suo-

Schenker Cargo Oy:n toimitusjohtaja 
Jouni Sopula kertoo yrityksen  
projektitoiminnasta.
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Projektitoiminnan ja  
projektihenkilöiden osaamisen 
kehittäminen 
Projektinjohtaminen on vaativa osa-alue, 
jonka kehittämiseen DB Schenker haluaa 
panostaa. Jouni Sopula on havainnut, että 
tietyntyyppiset ihmiset ovat hyviä projek-
tinjohtajia: ”Ensinnäkin pitäisi osata valita 
oikeantyyppisiä ihmisiä, joille projektien 
tekeminen on luontaista. Välttämättä ei 
tarvitse olla tietyn alan asiantuntija, mutta 
ympärillä on oltava hyvä tiimi. Koulutamme 
projektinjohtajia kansainvälisissä projek-
tinjohtokoulutuksissa. Toinen tärkeä asia 
on itse asiantuntijoiden kouluttaminen niin, 
että he ymmärtävät, miten projektityötä 
tehdään. Kolmas tärkeä osa-alue on työ-
kalujen valinta – pitää löytää oikeat ja so-
pivat työkalut. Työkalut eivät saa olla liian 
kankeita, vaan niiden pitää olla tarpeeksi 
helppokäyttöisiä. Näitä kolmea asiaa pitää 
mielestäni kehittää jatkuvasti.”

Miten projektitoimintaa  
organisoidaan?
Suuremmille projekteille määritellään aina 
omistaja, ohjausryhmä ja projektipäällikkö, 
jotka kokoavat projektiorganisaation. Pro-
jekteista vastaavat niiden business ownerit, 
jotka ovat vastuussa projektien etene-
misestä ja siitä, että projekti saavuttaa 
tavoitteensa. Isommat projektit kirjataan 
räätälöityyn projektinhallintatyökaluun, 
josta ohjausryhmän on helppo saada halu-
tessaan raportteja projektin etenemisestä.

Tällä hetkellä DB Schenkerin paino-
pisteenä on kehittää toimintoja vahvasti. 
Suomessa on oma tuotannonkehitys-
osasto, joka on linkittynyt kansainvälisesti 
konsernitasolla. Tuotannonkehitysosasto 
saa toimeksiantoja tuotannon johto- ja 
ohjausryhmältä. Toimeksiannoista kehitet-
tävistä projekteista raportoidaan kuukau-
sittain johtoryhmälle.  

DB Schenker tarjoaa 130 maassa maa-, lento- ja merikuljetukset sekä logistiikan palvelut.  Suomessa DB Schenkerin kuljetuspal-
veluita tarjoaa kolme yritystä: Schenker Oy, Schenker Cargo Oy ja Suomen Kiitoautot Oy. Konsernin emoyhtiö on Oy Schenker 
East Ab. Suomessa DB Schenker työllistää noin 1 700 henkilöä 17 toimipisteessä. 

Schenker Cargo 

Schenker Cargo Oy on DB Schenkerin kotimaan toiminnoista vastaava yritys. Sen tunnetuin palvelu on Kiitolinja-nimellä tuotettu 
tavaralinjaliikenne. Sen lisäksi Schenker Cargo Oy:n palveluihin kuuluvat Express-pakettipalvelut, kotijakelupalvelut sekä kotimaan 
varastointipalvelut ja muut logistiset kokonaisratkaisut. Keskeisimmät toimipisteet ovat Helsingin Metsälässä, Turussa ja Tampe-
reella.

Projektinjohtaminen on vaativa osa-alue, jonka 
kehittämiseen DB Schenker haluaa panostaa

Jouni Sopula

Toimitusjohtaja 
Schenker Cargo Oy

Kuva: DB Schenker / Jakke Nikkarinen

DB Schenker on tehnyt myös bencmark-
kausta muiden yritysten kanssa.  On tutus-
tuttu toisten yritysten hyviin käytöntöihin 
tehdä asioita ja tuotu muita tutustumaan 
DB Schenkerin toimintatapaan. Sitä kaut-
ta yritys on löytänyt selviä toimintamalleja, 
miten asioita voisi viedä eteenpäin. Hyviä 
esimerkkejä ovat mm. laatu- tai EFQM-pro-
jektit, joita tekevät monet erilaiset yritykset.

Logistiikka-alasta tukijalkaa 
Suomelle
Myös palveluyrityksissä osaava henkilöstö 
on keskeinen tekijä yrityksen menestykses-
sä. Palveluyritykset ovat asiakkaita varten. 
Jos asiakkailla menee hyvin Suomen sisällä 
sekä kansainvälisellä viennillä ja tuonnil-
la silloin logistiikka-alallakin menee hyvin. 
Lauri Ojalan johtamien tutkimusten perus-
teella tiedetään, että suomalainen logistiik-
ka-ala on hyvin kehittynyt ja tarjoaa hyviä 
palveluja suomalaiselle elinkeinoelämälle.
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Vuonna 2015 valmistuva maaliiken-
nekeskus on DB Schenkerin his-
torian suurin projekti. Se on myös 

koko Suomen mittakaavassa suurimpia 
logistiikka-alan projekteja. Projektin sisällä 
omana projektinaan on se, miten tietojär-
jestelmät ja sisäinen logistiikka rakenne-
taan uuteen maaliikennekeskukseen. Van-
taan Viinikkalaan rakennetaan kokonaan 
uudet toiminnanohjausjärjestelmät. "Itse 
rakennusprojekti on suuri, mutta melkein 
yhtä haastavaa on prosessin pyörittäminen 
keskuksen sisällä" kuvailee Sopula.

Maaliikennekeskuksen rakentamises-
sa käytetään projektinjohtopalvelumallia 
(PJP-malli). Se tarkoittaa sitä, että projek-
tinjohto vastaa rakennuttamisesta ja työ-
maan johtamisesta. Eri työvaiheet ostetaan 
osaurakoina, joista jokainen kilpailutetaan. 
Projektin keskeisin henkilö on kiinteistö-
johtaja, joka tekee päivittäistyötä projek-
tin edistämiseksi projektinjohtokonsultin 
sekä hankkeen johtoryhmän kanssa.  Pro-
jektinjohtoryhmässä puolestaan tehdään 
isoimmat päätökset ja seurataan projektin 
etenemistä.  

PJP-projektina toteutettavan projektin 
parhaita puolia on se, että jos havaitaan 
muutostarpeita, projektia voidaan säätää 
vielä rakennusvaiheessa. ”Tässä projekti-

mallissa on tietenkin riskinsä, mutta hyvällä 
projektinjohtamisella pystytään hakemaan 
hyötyä koko ajan. Maailma muuttuu jat-
kuvasti, ja on hyvä, että vielä rakennusvai-
heessa pystytään reagoimaan tähän muu-
tokseen”, toteaa Sopula 

Samalla DB Schenkerissä kehitetään 
voimakkaasti omaa toimintaa. Prosesseja 
virtaviivaistetaan ja uusissa tiloissa virtavii-
vaistettu toiminta aloittaa uuden ajanjak-
son yrityksessä.  

Maaliikennekeskushanke on tärkeä myös 
koko Suomelle. ”Voin olla ylpeä siitä, että 

ulkomaalainen omistaja investoi voimak-
kaasti Suomeen. Pystymme luomaan pal-
velukonseptia suomalaiselle kaupalle ja 
teollisuudelle. Se vaikuttaa suoraan siihen, 
että Suomi pärjää. Se tarkoittaa sitä, että 
Suomeen ja suomalaiseen ammattitaitoon 
uskotaan”, Sopula kertoo.

Jo maaliikennekeskuksen toiminnan 
suunnittelussa käytettiin avuksi konsernin 
osaamista. Pääkonttorissa on kehitys-
osasto, joka on rakennuttanut vastaavia 
terminaaleja ympäri maailmaan. Sitä kaut-
ta saatiin tietoa, minkälainen terminaalin 
pitäisi olla. Lisäksi apuna käytettiin Dort-
mundin teknisen yliopiston logistiikkaan 
erikoistuneita tutkijoita. ”He tulivat tänne ja 
teimme erilaisia analyyseja ja virtauskaavi-
oita heidän tietokoneajoillaan. Näin saim-
me rakennettua optimaalisen rakennuksen 
muodon ja mallin. Tämän jälkeen pystyim-
me aloittamaan varsinaisen rakennussuun-
nittelun”, Sopula kertoo rakennusprojektin 
suunnitteluvaiheesta.  

Rakennussuunnittelussa myös käyttäji-
en rooli on kiinteästi mukana suunnittelus-
sa, esim. loppuvaiheessa toimistohenkilös-
tön kanssa suunnitellaan, sitä minkälaiseksi 
toimistotila rakennetaan. Kaikki tieto on 
yrityksissä sisällä – se pitää vaan osata 
pumpata sieltä ulos.

Case: Tuleva maaliikennekeskus Vantaan Viinikkalaan

Havainnekuva DB Schenkerin Vantaan Viinikkalaan 
vuonna 2015 valmistuvasta maaliikennekeskuksesta. 

Kuva: KVA Arkkitehdit Oy
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Kaikki tieto on  
yrityksissä sisällä –  
se pitää vaan osata 
pumpata sieltä ulos
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Projektijohtamisen uusi ulottuvuus
Luova projektinhallinta

Tukijalka
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Projektityötapojen kehittäminen 
murroksessa
Kun tammikuussa 2013 neljäkymmentä 
projektipäällikköä oli kokoontunut semi-
naariin ja heiltä kysyttiin: ”Onko kenelläkään 
ollut ongelmia projektien läpiviemisessä?”, 
läsnäolijoista 99 % nosti kätensä. Tämä on 
ihmeellistä, sillä monet heistä ovat suorit-
taneet projektipäällikkösertifioinnin. Olen 
joutunut tämän kysymyksen eteen useasti 
valmentaessani projektipäälliköitä. 

Ongelmat ovat yleensä olleet hyvin 
konkreettisia kuten, miten saada projektin 
jäsenet ja organisaatio tuottamaan halut-
tu lopputulos. Haasteellisinta on projektin 
toteutusvaihe. Projektipäälliköt kyllä tun-
tevat, mitä eri termit tarkoittavat ja voivat 
vuolaasti keskustella projektitoiminnas-
ta. Ongelmana on erilaisten menetelmien 
määrä ja niiden osaaminen. Projektipäälli-
köiden tulee oppia luovuutta erilaisten me-
netelmien käytössä. Jopa samassa projek-
tissa voi käyttää monia eri tapoja. Tärkeintä 
on, että projekti onnistuu. Joissain projek-
teissa menetelmänä riittää Scrum, toisissa 
toimii Prince tai yrityksen oma malli. Tarvi-

Artikkeli perustuu tammikuussa 2013 julkaistuun CPM® Creative Project Management eli 
Luova Projektinhallinta -teokseen, jonka on julkaissut PLUS Akatemia. Teos on vastaus 
projektitoimintatapojen tämänhetkisiin haasteisiin. Artikkelissa tarkastellaan projektitoi-
minnan ongelmakenttiä, esitetään ratkaisuja ja tuodaan esille uusia luovia mahdollisuuk-
sia. Tarkastelussa on myös se, miten suomalaiset projektiammattilaiset voisivat olla maa-
ilmanluokan edelläkävijöitä.

Kuva 1. CPM projektimalli
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järjestelmää. Kanban Board on havainnol-
linen esitystapa ja se tarkastelee projektia 
kolmesta näkökulmasta: aika, tehtävät ja 
työryhmä. Työpöytä (Board) on informa-
tiivinen työtila, jonka kolme vaihetta ovat: 
”tehdään”, ”työn alla” ja ”valmis”. Selkeä 
havainnollistettu nykytila tarjoaa itsenäi-
seen yhteistyöhön motivoivan työskente-
lytavan. Menetelmä antaa johdolle laajan 
kokonaiskuvan ja työryhmälle tarkennetun 
kuvauksen. Lean tarkoittaa, että tehdään 
kaikki kerralla kuntoon. Periaatetta tulee 
noudattaa myös projektitoiminnassa. Siksi 
yrityksillä tulee olla projektimenetelmä, jota 
kehitetään edelleen.

Luovan projektinhallinnan  
IT-ratkaisut
Suurille Gantt-pohjaisille projekteille löy-
tyy omia IT-järjestelmiä. Myös Scrumille on 
omat järjestelmänsä. Suurin osa projekteis-
ta jää suurien ja pienien projektin välille, eikä 

Karel Åkerlund on projektitoiminnan kehittäjänä ja valmen-
tajana PLUS Akatemiassa. Se perustettiin 2012 projekti- ja 
palvelujohtamisen koulutus- ja kehitysorganisaatioksi. 
Aiemmin Åkerlund on toiminut Amsonic konsulttiyhtiössä, 
partner valmentajana Sovelto Oyj:ssä ja projektiliiketoimin-
nan kehittäjänä ja -johtajana Elisa konsernissa.

CPM® Creative Project Management ISBN 978-95267901-
1-4 (paperi) ja ISBN 978-95267901-0-7 (PDF) kirjan ovat 
toimittaneet Pasi Malmi HTT ja Karel Åkerlund KM. Teos on 
ilmaisena jakelussa pdf-versiona osoitteessa www.plusaka-
temia.com

niille ei ole sopivaa IT-järjestelmää. CPM:ää 
tukeva IT-järjestelmän tulee perustua 
Gantt-kaavioiden sijaan tehtävän tiketti-
järjestelmään. CPM soveltuu erinomaisesti 
esim. suomalaisiin julkishallinnon projektei-
hin, IT- ja palvelukehitysprojekteihin.

Luovasta projektiajattelusta voitaisiin 
tehdä suomalainen vientituote, joka rat-
kaisee Princen ja Scrumin ongelmat. Miksi 
me emme voisi tuottaa maailmalle hyvää 
toimintamallia englantilaisten ja amerik-
kalaisten rinnalle tai olla vielä parempia? 
Olemmehan tuottaneet maailmalle Linuxin, 
MySql:n, GSM-puhelimet jne. Suomalaisten 
etuna on laaja kansainvälinen tuntemus 
maailmasta, jota tukee monipuolinen kie-
litaito. Projekteissa tulisi toimia kuin tun-
temattoman sotilaan Antti Rokka tiukassa 
tilanteessa sanoi kaverilleen ”Elä sie höt-
kyile, otetaan ihan rauhallisest ja toimitaan 
sit näin.” Se on todellista tilanneluovuutta. 
Tätä luovuttaa tarvitaan nyt projektipäälli-
köiden osaamisessa.

taan luovaa ajattelua eri välineiden käytös-
tä samassa projektissa. Nyt näitä välineitä 
on aivan liian vähän, ja usein ollaan kiinni 
yhdessä projektitoimintatavassa.

Suomessa laajempi panostus projekti-
toiminnan kehittämiseen alkoi 90-luvun 
lopulla. Sen käynnistämisessä keskeinen 
rooli oli Projektiyhdistyksellä ja sen aloit-
tamalla projektipäälliköiden osaamisen 
IPMA-henkilösertifioinnilla. Tänään serti-
fioituja suomalaisia projektipäälliköitä on 
projektitoiminnan kehittämisessä jo useita 
tuhansia. Toinen keskeinen tekijä oli 2003 
käynnistetyt nykymalliset Projektipäivät, 
joiden kehittämisessä olen ollut mukana. 
Projektipäivät kokoavat vuosittain yhteen 
projektiammattilaisia tasaamaan tietojaan.

Projektityömallien taustalla
Suomessa projektityömalleina on pää-
sääntöisesti käytetty Gantt-pohjaisia lai-
va- ja rakennusteollisuuden toimintamal-
leja. Kuitenkin suurin ryhmä projekteista on 
toiminnan kehittämistä ja ICT-projekteja, 
joissa em. menetelmät usein ovat liian ras-
kaita. Myöhemmin 2000-luvulla mukaan 
kuvaan ovat tulleet ketterä Scrum-työmalli 
ja englantilainen julkishallinnon Prince. Yri-
tykset ovat kehittäneet omia hieman eri-
laisia projektityömallejaan. Muun muassa 
Elisa yhtiölle on vuonna 2000 kehitetty 
ProMet® konsepti (kuva 1), jonka johdan-
naisia on paljon mm. ABC-, AMS- ja 4D-
mallit. Mallien kehittämisessä on otettu 
oppia Project Management Instituten 
BMBOK-prosessikuvauksista sekä muiden 
yritysten aiemmin tekemistä työmalleista. 
Myös hyvänä oppaana on ollut IPMAn pro-
jektijohdon pätevyysmäärittelykirja NCB eli 
National Competence Baseline. 

Erityisen haastavaa on projektissa silloin, 
kun ketterä Scrum-projekti kasvaa laa-
jemmaksi kuin odotettiin. Toisaalta miten 
saada laajan projektin toteutus toimimaan 
ketterästi. Olemme jääneet liiaksi Gantt-
kaavioiden vangiksi. Tähän on esitetty vas-
taukseksi CPM® -projektityömallia, jossa 
on mukana luovuus sekä Lean- ja Kanban-
ajattelu. CPM sisältää Kanban Board -piir-
teitä ja soveltuu siten paremmin toiminnan 
ja palvelujen kehittämiseen. Myös ICT-rat-
kaisujen tuottamiseen CPM tarjoaa projek-
tille luovia mahdollisuuksia. 

kanban ja Lean tarjoavat  
luovuutta projektille
Nykyaikaiset ICT-projektit keskittyvät yhä 
enemmän palvelujen kehittämiseen. Silloin 
tarvitaan visuaalisempia esitystapoja, joita 
kaikki projektin osapuolet ymmärtävät. 

Kanban on japanilainen esitystapa ja se 
tarkoittaa korttia tai merkkiä. Sitä käyte-
tään osana mm. Toyotan Lean-tuotanto-

Kuva 2. Elisan ProMet® konsepti
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IPMA Young Crew Finland – Nuorten 
projektiammattilaisten verkosto

IPMA Young Crew Finland (YC Finland) on verkosto, joka on tarkoitettu nuorille 
projektipäälliköille, johtajille, projektiammattilaisille ja projektialan opiskeli-
joille. Tarkoituksenamme on koulutustoiminnan lisäksi auttaa jäseniämme 
verkostoitumaan, jakaa tietoa ja innostaa nuoria projektiammattilaisen uralla. 
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Me IPMA Young Crew  
Finlandissa uskomme, 
että projektihallinnan 
merkitys kasvaa entises-
tään tulevaisuudessa.

Y
oung Crew Finlandin toimintaan 
kuuluu vuosittaiset kotimaan se-
minaarit, teemaillat, yritysvierailut, 
kilpailut ja kansainvälinen yhteistyö 
sekä koulutustoiminta. IPMA Young 

Crew Finland on osa Projektiyhdistystä ja se kuu-
luu kansainväliseen IPMA Young Crew -verkos-
toon, jossa on yhteensä 15 jäsenmaata.

YC Finland perustettiin vuonna 2000. Toimin-
tamme on kasvanut vuosi vuodelta 150 jäsenen 
aktiiviseksi joukoksi. Tapahtumatarjontamme ke-
hittyy jatkuvasti. Seminaari- ja tapahtumatarjon-
tamme on kasvanut ja monipuolistunut vuosien 
saatossa. Toimintamme eri muodoista kerrotaan 
tarkemmin myöhemmin tässä lehdessä.

YC-toiminnan voimavara on aktiivinen jäsenis-
tö ja sen monimuotoinen osaaminen. Jäsenistös-
sämme on niin tutkijoita, yrittäjiä, rakennusalan 
ammattilaisia kuin IT-alan osaajia. Yhteisenä 
kiinnostuksen kohteena ovat kuitenkin projektit. 
Jäsenistömme ja aktiivimme ovat aitoa, rentoa ja 
hyväntuulista porukkaa. Tapahtumissamme val-
litsee avoin keskusteluilmapiiri, joka luonnollisesti 
edesauttaa tiedon jakamista ja yhdessä oppimis-
ta. 

Projektitoiminta – tukijalka Suomelle
Projektinhallinnan juuret ulottuvat 1900-luvun 
vaihteeseen, jolloin Frederick Taylor aloitti pro-
jekteihin suuntautuvat tutkimustyön. Projektin-
hallinta alkoi vakiintua nykyiseen muotoonsa vain 
muutama vuosikymmen sitten. Toisen maailman-
sodan työvoimapula sekä armeijan, valtionhallin-
non ja rakennusalan monimutkaisemmat projek-
tit vaativat parempaa organisoitumista ja uusia 
organisaatiorakenteita. 1960-luvulla yritykset 
jakoivat taas työtä tehokkaammin projekteiksi. 
Projektipäällikön roolin kulmakivet, eli tiimin ko-
koaminen, työnkulun varmistaminen ja viestintä 
läpi organisaation korostuivat.

Tietoyhteiskunnan myötä projektinhallinnan 
merkitys on kasvanut. Työ itsessään monimut-
kaistuu ja tiimityön merkitys korostuu. Saman-
aikaisesti liiketoiminta vaatii projekteilta jousta-
vuutta, muutoskyvykkyyttä ja reagointinopeutta.

Me IPMA Young Crew Finlandissa uskomme, 
että projektihallinnan merkitys kasvaa entises-
tään tulevaisuudessa. Professori Kalle Kähkösen 
mukaan yritysten toimintaa organisoidaan en-
tistä enemmän projektimuotoisemmaksi. Termien 
projektipäällikkö ja projektikoordinaattori käyttö 
on yleistynyt selvästi. Myös projektiluontoiset 
työsuhteet ovat yleistyneet. Tämän seurauksena 
vuokratyöyritysten käyttäminen on lisääntynyt 
jatkuvasi yrityksissä viimeisen kymmenen vuoden 
aikana.

Projektien kasvaessa ja monimutkaistuessa 
myös niiden merkitys yritysten liiketoiminnal-
le korostuu. Uskomme, että tiimityön muodot 
muuttuvat ja projektinhallinta siirtyy lähemmäksi 
yrityksen johtoa.

Projektinhallinta ja työskentelytavat ovat ol-
leet erityisesti murroksessa siirryttäessä lähem-
mäksi ketterää ja tiimiä aktivoivaa työskentely-

mallia. Ketterässä työskentelymallissa tiimin ja 
asiakkaan välinen vuorovaikutus tiivistyy ja pro-
jektin suuntaan ja laajuuteen voidaan vaikuttaa 
nopeammalla aikasyklillä. Muutos on näkynyt eri-
tyisesti IT-alalla. Uskomme, että projektipäällikön 
ja tiimin monipuolisuus sekä ketteryys tulevat ko-
rostumaan. Ketterien työskentelytapojen mukana 
myös vaatimukset ihmisten itseohjautuvuuteen 
kasvavat. Samanaikaisesti uudet työskentelyta-
vat ovat itsestäänselvyys nuoremmalle sukupol-
velle. 

Projektinhallinnan osaaminen vaatii jatku-
vaa panostamista ja tietotaidon ylläpitoa. IPMA 
Young Crew Finlandin tavoitteena on Suomen 
projektitoiminnan tason nostaminen. Autamme 
jäsenistöämme kompetenssin kehittämisen lisäk-
si verkostoitumaan, vahvistamaan urapolkua ja 
parantamaan työviihtyvyyttä. Kaiken toiminnan 
lähtökohtana on hauska yhdessä tekeminen.

Jos olet nuori projektiammattilainen, opiskelet 
projektitoimintaa tai olet kiinnostunut projekti-
työstä, kannattaa sinun liittyä IPMA Young Crew 
Finlandiin. Lisätietoa toiminnastamme löydät leh-
den sivuilta 78-81 ja www-sivuiltamme (www.yc.fi).

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Matti Matikainen työskentelee projekti-
päällikkönä Digialla. Hänellä on seitsemän 
vuoden projektipäällikkökokemus sekä ko-
kemusta projektitoiminnan kouluttamisesta. 
Matti toimii IPMA Young Crew Finlandin pu-
heenjohtajana vuonna 2013.
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Tutkimus pohjautui Projekti-Instituu-
tin Infocus-arviointiviitekehykseen, 
jonka taustalla on Projekti-Instituu-

tin kehittämä projektikulttuurin kypsyys-
malli.

Jopa 94 %:ssa vastaajaorganisaatioista 
on vähintään jonkinlaista ohjeistusta pro-
jektityötä varten. Suurimmassa osassa eli 
59 %:ssa vastaajaorganisaatioista on mää-
ritelty yhteinen projektimalli tai -prosessi. 
Mallia noudatetaan systemaattisesti kai-
kissa projekteissa kuitenkin vain 39 %:ssa 
näistä organisaatioista (23 %:ssa kaikista 
vastaajaorganisaatioista). Ohjeet, mallit ja 
prosessit ovat tarkoitettu noudatettaviksi 
ja työn helpottamiseksi, mutta mistä johtuu 
se, että ne unohdetaan kiireen ja luovuuden 
tieltä? Miten prosessien sivuuttaminen nä-
kyy siinä tiedossa, minkä perusteella pro-
jekteja johdetaan? 

Tieto hajallaan
Organisaation johdon arkea on se, että tie-
toa tarvitaan laaja-alaisesti, mutta se on 
hajallaan eri järjestelmissä ja vaatii sekä 

Projekteja johdetaan 
oikealla tiedolla

Tukijalka

Miten prosessien sivuuttaminen näkyy  
siinä tiedossa, minkä perusteella  
projekteja johdetaan?

Suomen Projekti-Instituutti Oy toteutti kevään 2011 aikana kyselytutkimuksen, jonka 
avulla kartoitettiin suomalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden projektitoiminnan 
kypsyystasoa. Tutkimuksen mukaan ilahduttavan monessa organisaatiossa on käytössä 
ohjeistusta projektityötä varten. Yllätys oli kuitenkin se, miten monessa organisaatiossa 
mallit ja prosessit unohtuvat kiireen ja luovuuden tieltä. 

teluun menee aikaa eikä niitä osata hyö-
dyntää laajasti – työkalujen tehot jäävät 
käyttämättä ja projektipäällikkö turhautuu. 
Mikä soppa syntyykään, jos projektipäällik-
kö toimii kertaluonteisesti tässä tehtävässä 
ja järjestelmät ovat liian monimutkaisia? 
Kuulostaako tutulta?

Tietojärjestelmät uusiksi
Sovelluskaoottisessa ympäristössä työ-
kalut voivat ohjata ja hidastaa toimintaa. 
Järjestelmien hankaluus loppukäyttäjien 
kannalta tulee usein siitä, että prosessit on 
määritelty turhan monimutkaisiksi tai asian 
osaaminen puuttuu. 

Tilanteeseen on herätty: järjestelmiltä 
ja prosesseilta odotetaan entistä enem-
män todellista tukea työnteolle. Tarve 

koostamista että tulkintaa. Projektijohta-
miseen liittyvä tieto saattaa olla projek-
tinhallintaohjelmistossa tai sen puuttuessa 
koostettavissa eri järjestelmistä ja tiedos-
toista. 

Projektipäällikön arkea on projektin to-
teutuksen suunnittelu projektinhallintaoh-
jelmistossa, resurssien hallinta tuntikirjauk-
sineen toisessa, riskien hallinta excelissä, 
kustannusraportit talouden järjestelmissä. 
Projektidokumentaatio on wordeina ja po-
werpointteina erillisissä tiedostokansioissa 
tai hienosti yhteisessä projektin työtilassa, 
johon vain projektiryhmä löytää tiensä. Li-
säksi on oma sovellus laadunvarmistukselle 
ja löydettyjen virheiden tiedot täytyy ope-
roida eri yhteistyökumppaneiden erilaisissa 
järjestelmissä. Kaikkien työkalujen opet-
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uusille sovelluksille on kaiken aikaa ole-
massa: toimintamallit kehittyvät ja niiden 
tueksi tarkoitetut työvälineet uudistuvat 
kovaa vauhtia. Vauhtisokeilla toiminnan 
kehittäminen saattaa lähteä liikkeelle in-
novatiivisista sovelluksista ja niiden hyö-
dyntämismahdollisuuksista. Pahimmillaan 
uudistetaan samalla kaikki toimintamallit ja 
työvälineet yhdellä kertaa, jolloin yritykses-
sä koettava muutos on valtava eikä loppu-
tuloskaan ole aina halutun mukainen.

Henkilöstön motivoiminen lukuisten eri 
järjestelmien käyttöön saattaa olla hyvin-
kin haastavaa. Jos joko prosessit tai työ-
välineet ovat liian vaikeita ymmärtää, on 
soveltaminen houkuttelevaa ja järjestel-
miä räätälöidään paremmin omaan orga-
nisaatioon sopiviksi. Hyviksi tarkoitetut ja 
järjestelmiin leivotut prosessit menettävät 
tehokkuutensa. Seurauksena on se, että 
johtamiseen tarvittavaa tietoa ei saada. Oi-
kealla tavalla toimimisen pitää olla se hel-
poin tapa toimia. Johdon tulee myös vaatia, 
että prosesseja noudatetaan.

Haasteena on löytää sellainen järjes-
telmä, joka tukee omaan liiketoimintaan 
soveltuvaa johtamistapaa ja erilaisten 
työtehtävien hallintaa, mieluiten eri käyt-
täjäroolien tarpeet huomioonottaen. Mikäli 
organisaatiossa toteutetaan projekteja hy-
vin erilaisilla menetelmillä, on järjestelmän 
löytäminen vielä hankalampaa.

kypsyystasoon sopiva työkalu
Tutkimuksen mukaan ohjelmistotyöka-
luja käytetään projektien suunnittelun ja 
seurannan tueksi aktiivisesti 23 %:ssa ja 
satunnaisesti 43 %:ssa organisaatioista. Li-
säksi resurssienhallintaan liittyen 53 %:ssa 
vastaajaorganisaatioista seurataan pro-
jektityöhön käytettyjä työtunteja tuntikir-
jauksen avulla. Näistä organisaatioista noin 
neljänneksessä tuntikirjaus koskee vain 
projektityötä ja lopuissa myös linjatyötä. 
Resurssienhallinnasta ei juurikaan ole hyö-
tyä, mikäli kaikkea työtä ei suunnitella ja 
seurata. 

Eräs näkökulma tiedolla johtamiseen on 
tekninen ja tietojärjestelmäkeskeinen: pää-
töksentekoon on erilaisia tukijärjestelmiä 
ja niihin nojataan vahvasti. Järjestelmässä 
tulisi olla johtamisen kannalta olennainen 
keskitetty tieto, jonka avulla tehdään pää-
töksiä, priorisoidaan ja reagoidaan poik-
keamiin nopeasti. Tärkeää on päätettä-
vien asioiden ydintiedon yhteismitallisuus 
ja luotettavuus, joilla varmistetaan tiedon 
ja päätöksenteon läpinäkyvyys. On tär-
keämpää saada mieluummin vähän oikeaa 
ydintietoa projektista kuin epätasalaatuis-
ta tietoa kaikesta mahdollisesta. Tieto on 
mahtava työväline johtamisen ja päätök-
senteon pohjana. 

Jos ohjelmistotyökalujen käyttöä tar-
kastellaan organisaation projektikulttuurin 
kypsyystason näkökulmasta, on suositel-
tavaa määrittää tasoon sopivat prosessit 
sekä vaatimukset ohjelmiston käytölle. Kun 
tavoitekypsyystaso on saavutettu, voidaan 
vaativuusastetta lisätä. (Kuva 1)

Projektien eri käyttäjäroolit tarvitsevat 
tiedon eri muodossa. Tukeeko projektinhal-
lintaohjelmisto päätöksentekoa salkunhal-
linnan näkökulmasta, ja onko sovelluksessa 
huomioitu päätöksenteon strategiset mit-
tarit? Millä tavalla järjestelmä tukee lin-
jajohtajia, kun resursseja pitäisi allokoida 
sekä projekti- että operatiivinen toiminta 
huomioon ottaen? Kuinka järjestelmä tukee 
projektipäällikköä erityyppisten projektien 
johtamisessa? Järjestelmän käyttäjävaati-
mukset ovat parhaimmillaan skaalautuvia: 
suoraviivaisen ja tyypillisen projektin ohja-
ukseen, valvontaan ja salkkupriorisointiin 
riittää vähäisempi, mutta oleellinen tieto, 
kun taas kompleksisen projektin johtami-
nen, ohjaus ja valvonta vaativat järjestel-
mältä ja sen käyttäjältä paljon enemmän 
tietoa ja taitoa.

osaaminen on tärkeintä
Päätöksenteko edellyttää johdolta projek-
tijohtamisen osaamista ja ymmärtämis-
tä, minkä perusteella myös järjestelmään 
tai sen käyttöön kohdistuvat vaatimukset 

voidaan määritellä. Tutkimuksen mukaan 
projektien omistajien ja ohjausryhmien jä-
senten projektiosaaminen on selvästi pro-
jektipäälliköiden osaamista heikompaa.  
48 %:ssa vastaajaorganisaatioista pro-
jektien omistajien ja ohjausryhmäläisten 
osaaminen on joko heikkoa tai vaihtelee. 
Ei siis riitä, että projektipäälliköt käyttävät 
salkunhallintaa varten hankittua ohjelmis-
toa edistyneesti, jos tietoa ei osata hyö-
dyntää. 

Mikäli projektinjohtamisosaaminen on 
vielä vähäistä, tulee sekä omistajien, oh-
jausryhmien ja projektipäälliköiden perus-
osaamiseen panostaa ennen järjestelmän 
käyttöönottoa. Järjestelmää ja prosesseja 
on hyödyllisintä kehittää rinnakkain; näin 
tulee varmistettua, että järjestelmä vastaa 
prosessin vaatimuksiin ja prosessi istuu jär-
jestelmään. Työkalu edellä toiminnan kehit-
täminen on sudenkuoppa. 

Organisaation menestyksekäs projek-
titoiminta tarvitsee onnistumisen edelly-
tyksiä. Noudatettaviksi sopivat projekti-
johtamisen prosessit sekä toimintamallit 
ja tarpeita vastaavat työvälineet ovat osa 
niistä.

Lähteet
Projektitoiminnan kypsyystaso Suomes-
sa 2011, Valtakunnallinen kyselytutkimus,  
Suomen Projekti-Instituutti Oy

Johanna Leviäkangas on Filosofian maisteri, IPMA 
C-sertifioitu projektipäällikkö ja Projektijohtamisen 
konsultti, Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kuva 1. Tulosten mukaan eri osa-alueiden kypsyystasot korreloivat vahvasti keskenään, 
eli yhdellä osa-alueella vahva organisaatio todennäköisesti on vahvoilla myös kahdella 

muulla osa-alueella. Tukeeko projektinhallintaohjelmistosi oikeaa kypsyystasoa?
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Kokoluokka on eräänlainen vedenja-
kaja: tähän kokoon asti CodeBakers 
on hallinnut toimintaa menestyksel-

lisesti kaikin puolin joustavilla ja melko hen-
kilöityneilläkin malleilla. Tästä eteenpäin 
käytettyjen mallien skaalautuminen ei kan-
na enää kovin pitkälle. Kasvamisen seuraa-
vaan kokoluokkaan on oltava suhteellisen 
ripeä hyppäys. On siirryttävä pienestä kes-

Projektiyhdistyksen näemme 
merkittävimpänä riippumat-
tomana yhteisönä, joka Suo-
messa edistää meillekin elin-
tärkeitä projektiliiketoiminnan 
tavoitteita, sekä syventää 
yhteisymmärrystä toimitta-
jien, asiakkaiden ja muiden 
alan toimijoiden kesken.

kisuureksi, jotta kykenemme kilpailemaan 
uskottavasti isommista hankkeista sekä 
selviämään niistä kunnialla. Kasvun edellyt-
tämää kysyntää on suhteellisesti enemmän 
monistettaville tuotteille ja palveluille sekä 
lopputuloksina ostettaville projekteille kuin 
aikaveloitteiselle asiantuntijatyölle. 

Olemme tulleet kasvupolullamme koh-
taan, missä muutokselle on tilaisuus – ja 

missä muutos on mahdollisuus kasvukipu-
jen välttämiseen. Keskeiseksi muutosjoh-
tamisen työkaluksi CodeBakers on valinnut 
siirtymisen määrätietoisesti johdettuun 
projektiliiketoimintaan. 

Projektiyhdistyksen näemme merkittä-
vimpänä riippumattomana yhteisönä, joka 
Suomessa edistää meillekin elintärkei-
tä projektiliiketoiminnan tavoitteita, sekä 

62

Espoolainen CodeBakers Oy toimittaa Microsoft Dynamics CRM-ratkaisuja sekä asiakas-
kohtaisia tietojärjestelmiä ja testauspalveluita projekteina ja asiantuntijapalveluina. Toi-
mivan johdon ja henkilöstön omistama yritys on kasvanut yhdeksän toimintavuotensa 
aikana yli neljä miljoonaa euroa vuosittain vaihtavaksi lähes 50 henkilön työnantajaksi. 

Paakarit projektiliiketoimintaan 
peruna kerrallaan

Teksti: Mika Rosslyn

Uusi yritysjäsen esittäytyy

Kasvua ilman kipua



syventää yhteisymmärrystä toimittajien, 
asiakkaiden ja muiden alan toimijoiden kes-
ken. Tästä syystä oli hyvin luontevaa liittyä 
Projektiyhdistyksen yritysjäseneksi vuoden 
2013 alussa.

Toimintatavasta tavaksi toimia
Projektiosaamisista ja projektimenetelmis-
tä ei asiantuntijatalossamme ole koskaan 
ollut pulaa, vaan pikemminkin päinvastoin. 
Jokaisella projektipäälliköllä ja jokaiseen 
liiketoimintaan on ollut käytössä toinen 
toistaan parempia menetelmäpakkeja ja 
-malleja. Olemmepa olleet vuosien mit-
taan rakentamassa ja käyttöönottamassa 
niitä asiakkaillemmekin. Siksi – ja onneksi 
– projektinhallintamenetelmien kehittämi-
nen ei ole kaikkein suurin eikä aivan kiireel-
lisin haaste kasvullemme, vaan kysymys on 
enemmänkin johtamisen mahdollistami-
sesta: Mitä tietoa projekteista virtaa sisään 
ja ulos, jotta projektisalkkuja ja koko yrityk-
sen toimintaa voidaan ennakoida sekä joh-
taa viisaasti tiedon ja näkymän, ei perimä-
tiedon ja taustapeilin varassa? 

Koska tarjoamme ja toimitamme omia 
palveluitamme yhä enemmän projektei-
na, ei projektiliiketoiminta ole yksittäinen 
toimintatapa muiden joukossa. Se on ko-
konaisvaltainen tapa toimia, johon kuuluu 
saumattomasti myös projektien myynti 
ja markkinointi, lisäpalveluiden ja projek-
tiosaamisen kehittäminen sekä resursointi 
ja rekrytointi. Projektiliiketoiminnan kehit-
täminen koskettaa siis koko yrityksen toi-
mintaa ja johtamista, mikä tekee siitä paitsi 
äärimmäisen mielenkiintoista mutta myös 
haastavaa. Tälle tielle lähtevässä yritykses-
sä johdon sitoutuminen asiaan on otettava 
aivan kirjaimellisesti.

Meille projektiliiketoiminnan kehittä-
minen tarkoittaa käytännössä laatu- ja 
toimintajärjestelmän pitkäjänteistä kehit-
tämistä, johon kuuluu sekä nopeita voit-
toja että jatkuvaa parantamista. Tarvitaan 
malttia kuoria peruna kerrallaan, eli toteut-
taa koko ämpärillisen sijasta sen kokoisia 
asioita, jotka kyetään sulattamaan. Tarvi-
taan myös päättäväisyyttä viedä muutok-
set käytännöiksi ja pragmaattista realismia 
työstää vain niitä asioita, joista on konk-
reettista hyötyä asiakkaillemme, työnteki-
jöillemme ja liiketoiminnallemme.

Projektipäällikkyydestä ammatti
Takavuosina asiakasneuvotteluissa saattoi 
kuulla vaatimuksen: ”Totta kai me halu-
taan hallittu projekti, mutta ei me mistään 
projektinhallinnasta makseta. ”Sitäkin olen 
muinoin nähnyt, että johdon tuskaillessa 
mitä tehdä hieman vaatimattomammin 
suoriutuville asiantuntijoille, keksittiin va-
kavissaan ratkaisuksi: ”Laitetaan ne projek-
tipäälliköiksi.” Ei ihme, että aikojen saatossa 

ollaan ihmisiksi
Kasvaminen vaatii yhteisiä menetelmiä, 
prosesseja ja mittareita, joiden käyt-
töönotossa on omat riskinsä. Yhdenmu-
kaistaminen on mitä paras renki, mutta 
kehnonpuoleinen isäntä. Itse uskon, että 
projektityössäkin pysyvä kilpailuetu syntyy 
lopulta inhimillisistä ja yksilöllisistä tekijöis-
tä. Olkoon tuote kuinka tekninen tahansa, 
työ tehdään ihmisinä ihmisten kanssa ja 
projektin tulosten tarkoitus on aina olla ih-
misille hyödyksi.

Meidän vahvuuksiamme ovat vuosien 
mittaan olleet sekä henkilöstön että asiak-
kaiden erinomainen tyytyväisyys ja olem-
me päättäneet, että näistä peruskivistä 
emme kasvunkaan nimissä tule tinkimään. 
Valitsemme jatkossakin ennen kaikkea 
”erinomaisia paakareita”, joista pidämme 
yksilöinä huolta, jotta he pitävät huolta yk-
silöllisistä asiakkaistamme. Tämä oli ratkai-
seva seikka, miksi itse valitsin CodeBaker-
sin työnantajakseni tälle mielenkiintoiselle 
matkalle ja tällaista projektityön periaatet-
ta mielelläni kannustan kaikkia vapaasti ko-
pioimaan!

projekteja on päätynyt iltapäivälehtien si-
vuille. 

Tämän lehden lukijoille ei tarvitse va-
kuutella projektinhallintaosaamisen vaa-
tivuutta ja tärkeyttä. Projektityön kovan 
osaamisen lisäksi projektipäällikön on 
hallittava suvereenisti talousasiat, oltava 
asiakassuhteiden asiantuntija, esimiestyön 
taitaja ja viestinnän virtuoosi. On selvää, 
että laajassa mitassa projekteja on täysin 
mahdotonta hallita oman toimen ohella tai 
kaupan päälle.

CodeBakersin kokoluokka on viime vuo-
siin asti sallinut sen, että projektien johta-
minen on usein ollut vain yksi hattu muiden 
joukossa samoilla kutreilla. Osana kasvua 
meidänkin on kavuttava seuraavalle tasolle. 
Nykyisten projektipäälliköiden työnkuvaa ja 
valmiuksia edistetään, työkaluja paranne-
taan ja projektipäälliköiden yhteisöllisyyt-
tä sekä ammatti-identiteettiä kehitetään, 
jotta säilymme motivoivana ja palkitsevana 
työympäristönä – myös uusille kovan luo-
kan projektiammattilaisille, joita tulevina 
kasvun vuosina välttämättä tarvitsemme 
lisää joukkoomme.
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uudistettu Projektiyhdistyksen strategia 
asettaa tavoitteita myös viestinnälle

Viestinnän tehtävä
Työryhmä määritteli viestinnän tehtäväk-
si tukea yhdistyksen toimintaa kertomal-
la yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta 
yhdistyksen jäsenille ja muille sidosryhmille 
sekä ottaa vastaan palautetta toiminnan 
kehittämiseksi. Jatkuva ja hyvin ajoitet-
tu viestintä luo toimintaa, aktivoi jäseniä 
osallistumaan toimintaan ja tapahtumiin 
sekä houkuttelee uusia jäseniä liittymään 
yhdistykseen. Viestintä luo julkista mieliku-
vaa yhdistyksestä ja projektitoiminnan tär-
keydestä.  Onnistuneen ja tehokkaan vies-
tinnän edellytyksenä on, että yhdistyksen 
toimintaa suunnitellaan ja valmistellaan 
hyvissä ajoin etukäteen.

uudistettu strategia asettaa 
tavoitteet viestinnälle
Projektiyhdistyksen hallitus päivitti yhdis-
tyksen strategian viime vuoden lopulla. 

Uusien tavoitteiden mukaisesti yhdistyksen sisäinen  
ja ulkoinen viestintä tukee Projektiyhdistyksen halua 
toimia muutosagenttina projektitoiminnan arvostuksen 
nostamiseksi. Viestinnällä julkituodaan sitä, että  
yhdistys haluaa olla mielipidejohtaja Suomen  
projektiosaamisen kehittämisessä.

Strategia edellyttää, että yhdistys on ver-
kottunut, ihmisläheinen ja ajanmukainen. 
Se tarkoittaa, että yhdistys tarjoaa kiin-
nostavia tapahtumia, jotka antavat moni-
puoliset mahdollisuudet verkostoitua. Siksi 
strategian onnistuminen edellyttää, että 
tapahtumista viestitään aktiivisesti, avoi-
mesti ja kansantajuisesti käyttäen laajasti 
eri viestintäkanavia. 

Yhdistyksen päivitetyn strategian mu-
kaan Projektiyhdistyksen missio on: ”Nos-
taa projektitoiminnan ja -johtamisen tasoa, 
tuloksellisuutta ja arvostusta”.  Aikaisem-
paan verrattuna Projektiyhdistys korostaa 
erityisesti projektitoiminnan ja -johtamisen 
arvostusta. Projektiyhdistys haluaa, että: 
”Projektinjohtajat ja projektipäälliköt ovat 
tunnustettu ammattikunta, joiden osaami-
nen takaa projektien onnistumisen. Vuoden 
2020 visiona on: ”Projektiosaamisesta uusi 
tukijalka Suomelle”. 

Uusien tavoitteiden mukaisesti yhdis-
tyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä tukee 
Projektiyhdistyksen halua toimia muuto-
sagenttina projektitoiminnan arvostuksen 
nostamiseksi. Viestinnällä julkituodaan sitä, 
että yhdistys haluaa olla mielipidejohtaja 
Suomen projektiosaamisen kehittämises-
sä. Yhdistys käyttää viestintänsä taustana 
Netprofilen kanssa vuonna 2011 yhteis-
työssä tehtyä pääviestien kiteytystä.

Viestinnän keinot strategian 
tukemiseen
kotisivut
Kotisivut ovat niin sisäisen kuin ulkoisen-
kin viestinnän keino. Kotisivujen tarkoitus 
on kertoa yhdistyksen toiminnasta kaikille 
jäsenille ja muille kiinnostuneille selkeästi. 
Tiedon löytämisen kotisivuilta tulee olla yk-
sinkertaista ja helppoa.

Projektiyhdistyksen uudet kotisivut jul-
kaistaan vielä tämän kevään aikana. Uudis-
tuksen tavoitteena on ollut parantaa käy-
tettävyyttä ja toimivuutta myös mobiilisti. 
Uudet sivut tuovat paremmin esille yhdis-
tyksen ydintoimintaa. Otamme myös miel-
lämme vastaan palautetta uusista sivuista.

jäsenkirje
Jäsenkirje on tarkoitettu yhdistyksen sisäi-
seen viestintään: tapahtumista ja muista 
ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. 
Jäsenkirjeet tallennetaan myös yhdistyksen 
kotisivuille, jossa ne ovat kaikkien muiden-
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kin nähtävänä. Jäsenkirje lähetetään 8-10 
kertaa vuodessa, silloin kun on jotain ker-
rottavaa. 

Blogi
Blogi on keino, jolla tuodaan julki Projek-
tiyhdistyksen mielipidejohtajuutta projek-
tialalla. Kotisivujen uudistamisen yhtey-
dessä aloitetaan yhdistyksen oma blogi. 
Tavoitteena on, että uusia blogikirjoituksia 
julkaistaan noin kerran kuukaudessa. Yh-
distyksen hallituksen jäsenet ja muiden 
läheisten sidosryhmien vaikuttajat ovat jo 
lupautuneet kirjoittamaan blogiin. Olisiko 
sinulla jotain sanottavaa projektialasta tai 
sen ilmiöistä? Voit lähettää aihe-ehdotuk-
sesi toimistolle: miia.iivari@pry.fi.

Sosiaalinen media
Viestintä sosiaalisessa mediassa (Facebook 
ja Linkedin) tukee ja kertaa yhdistyksen 
muuta viestintää. Yksi tavoitteista on, että 
sosiaalisen median kautta ensisijaisesti ta-
pahtumaviestintä ja muutkin viestit kulkeu-
tuvat myös niille, jotka eivät lue uutiskirjettä 
tai käy kotisivuilla. 

Sosiaalinen media voi toimia hyvänä kei-
nona korostettaessa Projektiyhdistyksen 
roolia muutosagenttina projektiosaamisen 
arvostuksen nostamisessa. Näkyvyys so-
siaalisessa mediassa edellyttää kuitenkin 
yhdistyksen toimijoiden aktiivista mukana-
oloa keskustelemassa ja jakamassa päivi-
tyksiä ja uutisia. Tervetuloa osallistumaan 
keskusteluun!

Projektitoimintalehti
Projektitoimintalehti ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa (toukokuu ja lokakuu 2013). Leh-
den sisällöllistä toimitusta ohjaamaan on 
perustettu toimitusneuvosto , johon kuulu-
vat viestintätyöryhmän jäsenet sekä vaih-
tuva hallituksen jäsen. Lehteen pyydetään 
kirjoittajiksi projektialan osaajia ja muita 

vaikuttajaorganisaatioiden edustajia, jotka 
tuovat uusia näkökulmia valittuun lehden 
teemaan. Lisäksi jokaisella aktiivisella jäse-
nellä on mahdollisuus ottaa yhtyettä toimi-
tusneuvostoon ja ehdottaa kirjoittajia tai 
artikkeleita. 

kohtaamispaikka
Kohtaamispaikka tarjoaa paljon informaa-
tiota jäsenistön käyttöön. Kohtaamis-
paikkaa ei ole kehitetty teknisesti useisiin 
vuosiin ja viestintäryhmä on asettanut ta-
voitteeksi selvittää uudistamisvaihtoehtoja 
vuoden 2013 loppuun mennessä.

Palveluntarjoajat
Palveluntarjoajat on uusien kotisivujen 
auetessa uusi maksuton palvelu jäsenyri-
tyksille. Tavoitteena on, että yhdistyksen 
kotisivuilla on paikka, josta yhdistyksen 
jäsenet sekä muut kiinnostuneet löytävät 
ajantasaista tietoa projektialan palveluja 

Artikkelin kirjoittaja Timo Saros on  
rakentamistalouden diplomi-insinööri,  
joka on 27 vuotta toiminut erilaisia  
projektihallintaratkaisuja toimittavien 
yhtiöiden toimitusjohtajana. 

Hän on luennoinut yli 10 vuotta projektin-
hallintaan Tampereen Teknillisessä  
Korkeakoulussa sekä opettanut myös 
useissa Teknisissä Oppilaitoksissa. Timo  
on ollut 29 vuotta Projektiyhdistyksen 
jäsen ja nyt neljättä vuotta yhdistyksen 
hallituksessa ja kolmatta vuotta sen  
varapuheenjohtajana.

tarjoavista yrityksistä. Projektiyhdistys ha-
luaa olla verkosto, jonka Palveluntarjoajat-
hakemistosta löytyvät projektialan parhaat 
osaajat. Lähiaikoina lähetämme kyselyn 
kaikille yritysjäsenille Palveluntarjoajat-
hakemistoon laitettavista tiedoista.

jokainen jäsen on viestinviejä
Jokainen aktiivinen jäsen osallistuu vies-
tintään kertomalla kokemuksistaan yhdis-
tyksen eri tapahtumista. Tässä positiivisen 
viestin levittämisessä meillä jokaisella on 
varmaan parantamisen varaa. Jos koet yh-
distyksen toiminnan mielekkääksi, niin ker-
ro siitä toki kollegallesi, sidosryhmillesi ja 
kurssikavereillesi. Näin heidät saadaan kiin-
nostumaan toiminnastamme ja liittymään 
projektiammattilaisten mielenkiintoiseen 
joukkoon.

Viestintäterveisin, Timo Saros
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Uudistuneen strategian myötä Projektiyhdistyksen 
viestintätyöryhmässä on työstetty uusia tavoitteita 
myös viestinnälle. Viestintätyöryhmän  muodostavat 
varapuheenjohtaja Timo Saros, hallituksen jäsen 
jori kosonen, toiminnanjohtaja Jyry Louhisto ja 
viestintäkoordinaattori Miia Iivari. 



Kunniajäsen

66

Erilaiset johtamisen paradigmat ja ideologiat ovat yleisesti ottaen jatkuvassa muutosti-
lassa. Uusia tulokkaita kuten innovaatiojohtaminen ja hyvinvointijohtaminen tulee näky-
ville aika ajoin. Näillä saattaa olla yleisiin johtamismalleihin ja niiden sisältöihin pidempi-
aikaisia vaikutuksia – tai sitten ei. Projektinhallinta on kuitenkin jo pidemmän ajan aikana 
osoittautunut jatkuvasti merkittävyyttään kasvattavaksi paradigmaksi. Ja tässä paradig-
malla tarkoitetaan johtavassa asemassa olevaa näkökulmaa ja sen mukaista viitekehys-
tä, joka ohjaa toimintaa. Paradigmaa voidaan luonnehtia ideologiaksi, joka ohjaa kehi-
tystä ja inhimillistä toimintaa.

Projektinhallinnasta on  
tullut maailmaa muokkaava 
johtamisoppi

Erilaiset ympäristövaikutukset tulee ottaa nykypäivän 
projektitoiminnassa erityishuomion kohteeksi.  
Kuvassa Courmayeur alue Italian alpeilta. Kuva Kalle Kähkönen



Teksti: kalle kähkönen
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Megaprojektit muuttavat maailmaa. 
Maailman tunnetuimpia infrastruktuurin 
kehitysprojekteja ovat Dubain palmu- ja 
maailmasaaret (Dubai Palm Islands, Dubai 
World Islands). Ku

va
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Olemme oppineet projektinhallin-
nasta, että se on menetelmä saada 
nopeasti ja tehokkaasti aikaan ta-

voitteiden mukaisia ainutlaatuisia asioita 
modernissa maailmassa. Tämä on perus-
tavaa laatua oleva projektinhallinnan omi-
naisuus, johon sen menestys näyttää mitä 
suuressa määrin perustuvan. Vastaavan-
laista johtamisoppia ei ole ja siten projek-
tinhallinnan merkitys on jatkuvasti kasvanut 
ja laajentunut. 

Projektinhallinnan sisällöllinen 
kehittyminen on ollut jatkuvaa
Historiallisesti modernin projektinhallinnan 
juurien voidaan nähdä olevan operaatio-
tutkimuksessa ja tieteellisessä liikkeenjoh-
tamisessa. Tässä lähtökohtaisesti on ky-
symys ajattelumallista, jonka mukaan asiat 
tai ongelmat jaetaan osiin ja selvitetään 
kokonaisuus sen osiensa kautta. Projektin 
osittelu on käytännön esimerkki tästä ajat-
telumallista.

Vähitellen projektinhallinta on kuitenkin 
kehittynyt sisällöltään ja maailmakatso-
mukseltaan holistiseen suuntaan. Projektit 
ymmärretään siten vuorovaikutteisina sys-
teemeinä, joita voidaan hallita tuntemalla 
niiden ominaisuudet. Ja projektithan ovat 
hyvin monimuotoisia ja moniulotteisia sys-
teemeitä, joihin voidaan ajatella lukuisten 
ympäristön tekijöiden vaikuttavan unoh-
tamatta ihmisjohtamisen ja inhimillisen toi-
minnan erityispiirteitä. 

Tämän ajattelumallin mukaisesti ovat 
projektinhallinnan osaamissisällöt laajen-
tuneet jatkuvasti. ICB (IPMA Competence 
Base Line) teoksen mukaan projektinhal-
linnan kompetenssisisältö voidaan kuvata 
46 selittävällä elementillä. Sidosryhmien 
hallinta on esimerkki osaamisalueesta, joka 
korostaa projektia systeeminä ja tuo joh-

Kehittyvät uudet työmuodot ja niiden  
hallinta tulisi ottaa huomioon uutena  
kansallisena menestymisen mahdollisuutena

tamisen kohteeksi erilaiset projektiin kyt-
köksissä olevat intressiryhmät. Tähän liittyy 
myös yksinkertainen ja toimiva projektin 
onnistumista mittaava määritelmä: Projekti 
on onnistunut, jos kaikki osapuolet ovat tu-
loksiin tyytyväisiä. 

Pirstoutunut projektiala
Sidosryhmähallinta ei vielä sinällään ota 
suoraan kantaa projektin toteuttajien kes-
kinäisen toiminnan hallintaan. Tämä on tul-
lut jo pitkään jatkuneen kehityksen vuoksi 
erittäin haastavaksi. Yritysten keskittymi-
nen ydinliiketoimintaansa ja kaiken muun 
jättäminen alihankinnoiksi on johtanut 
laajamittaiseen erikoistumiseen. Tämä on 
lisännyt toimijoiden määrää selvästi. Myös 
alihankinnat ovat ketjuuntuneita jopa useil-
le tasoille. Viime vuonna tekemämme tutki-
muksen mukaan tavalliseen kerrosasuinra-
kennuksen rakennusprojektiin osallistuu yli 
sadan eri yrityksen muodostama projekti-
organisaatio. Sama ilmiö on havaittavissa 
myös muiden teollisuudenalojen projekti-
toiminnassa.

Yhteistoiminta lukuisten yritysten muo-
dostamassa projektiorganisaatiossa on 
avainasemassa mutta se on haastavaa. 
Useat uudet projektienhallinnan ratkaisut 
nostavat selvästi esiin ennakoivia yhteis-
työmalleja. Näitä ovat IPD (Integrated Pro-
ject Delivery), Allianssi-malli sekä ketterän 
projektijohtamisen ratkaisut. 

epävarmuuden hallinta
Lukuisten yritysten muodostama projek-
tiorganisaatio tekee projekteista komp-
leksisempia ja tekee niistä toiminnaltaan 
vaikeammin ennakoitavia kokonaisuuksia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
projektiin liittyy enemmän epävarmuutta. 
Epävarmuutta lisäävät myös ulkoiset teki-
jät kuten muuttuvat tavoitteet, markkinat ja 
teknologiat. Markkinat, projektien toteutta-
jat ja asiakkaat muodostavat entistä use-
ammin kansainvälisen avoimen ja dynaa-
misen kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus 
on jatkuvassa muutoksen tilassa lisäten 
osaltaan projektitoiminnan kokonaisepä-
varmuuden astetta.



työalan ilmiö. Myös yhden henkilön työl-
listävien yritysten lukumäärä on koko ajan 
kasvanut. Ne ovat jo varsin tyypillisiä toimi-
joita monissa projekteissa, ja työsopimuk-
set ovat aina projektikohtaisia. 

Kehittyvät uudet työmuodot ja niiden 
hallinta tulisi ottaa huomioon uutena kan-
sallisena menestymisen mahdollisuutena. 
Työelämän edunvalvojat puolustelevat pe-
rinteisiä ratkaisuja ja suhtautuvat torjuvasti 
uusiin työmuotoihin. Se voi vaikeuttaa me-
nestymistä ja hyvinvoinnin luomista. 

Perinteisillä riskienhallinnan ratkaisuilla 
ei kuvattua tilannetta kyetä riittävän hy-
vin hallitsemaan. Epävarmuuden ja enna-
koimattomuuden hallintaa voidaan pitää 
alueena, jossa on vielä paljon kehitettävää. 
Tarvitsemme tähän kenttään uusia ratkai-
suja, jotka integroituvat yhteen muuhun 
projektijohtamisen tehtäviin.

Projektit ja työsuhteet
”Epätyypilliset työsuhteet” on termi, jota 
käytetään usein kuvaamaan työsuhteita, 
jotka ovat muunlaisia kuin tyypilliset pe-
rinteiset työsuhteet. Perinteiset työsuhteet 
ymmärretään niin, että niissä on kysymyk-
sessä yritystyönantajan tarjoama määräai-
kainen tai jatkuva työmahdollisuus. Epätyy-
pillisessä työsuhteessa ei työnantaja eikä 
työntekijä ole samalla tavoin sopimusosa-
puolina. Näyttää vahvasti siltä, että nämä 
ns. epätyypilliset työsuhteet eivät vain ole 
tulleet jäädäkseen vaan niiden suhteellinen 
osuus kasvaa koko ajan. 

Ilmeisesti tässä on kysymyksessä koko 
työelämää koskeva muutos. Työsuhteet 
ovat muuttumassa projektitöiksi. Henki-
lövuokrausyritykset ovat tämän uuden 

Projektiala muuttaa maailmaa ja 
maailma muuttaa projektialaa
Projektinhallinnasta on tullut maailmaa 
muokkaava johtamisoppi. Yleisjohtamisen 
ideologiat saavat vaikutteita projektinhal-
linnasta. Tämä on jo nähtävissä johtamis-
tieteiden tutkijakonferenssien sisällöissä 
ja yliopistojen opetusohjelmissa. Koska 
kilpailevia ratkaisuja ei ole, niin projektin-
hallinnan periaatteet ja menetelmät tulevat 
ilmeisesti lähitulevaisuudessa kehittymään 
dominoivaan asemaan koskien yleis- ja lii-
kejohtamista.

Kalle Kähkönen

Professori 
Tampereen teknillinen yliopisto 
kalle.e.kahkonen@tut.fi
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Tutkimuksen mukaan tavalliseen  
kerrosasuinrakennuksen rakennusprojektiin  
osallistuu yli sadan eri yrityksen  
muodostama projektiorganisaatio

Projektiyhdistyksen ensimmäinen kunniajä-
sen Juhani Silvasti perusteli Kalle kähkösen 
valintaa näin:

"Kalle Kähkönen on toiminut pitkään yhdistyk-
sen hallituksessa ja toiminut myös sen pu-
heenjohtajana. Lisäksi hänellä on ollut merkit-
tävä rooli Suomen IPMA-sertifioinissa ja sen 
kehittämisessä. Hän on toiminut sertifioinnin 
johtoryhmän puheenjohtajana käynnistettä-
essä IPMAn sertifiointikäytäntöä Suomessa ja 
sen jälkeen aina näihin päiviin asti sertifioinnin 
johtoryhmän aktiivisena jäsenenä.

Kalle Kähkösen ansiosta Projektiyhdistys julkai-
see kansainvälistä kerran vuodessa ilmestyvää 
korkeatasoista Project Perspectives -lehteä, 
jolla on erittäin laaja levikki koko IPMAn piirissä. 
Kalle on toiminut kyseisen lehden päätoimitta-
jana sen alusta alkaen."





toteutuksessa kuin muutosjohtamisessakin keskeistä 
oli alusta saakka iteratiivinen lopputuotteisiin pohjau-
tuva kehitys ja testaaminen yhdessä asiakkaan ja pro-
jektitoimittajien kanssa. Luottamuksellisen ja avoimen 
ilmapiirin luomisella saatiin aikaan aito me-henki, joka 
huipentui uuden palvelun käyttöönotossa.

Ilta-Sanomat onnistui vuonna 2012 tavoittamaan 
aseman Suomen suurimpana verkkosivustona, minkä 
saavuttamiseen myös uudistusprojekti osaltaan loi 
pohjaa.

organisaation tuki projektille tärkeää
IPMA Level B -referenssiprojektini Projektiyhdistyksel-
tä saamassani palautteessa sain mm. oppia, että muu-
tosprojektin onnistunut johtaminen tarvitsee tuekseen 
organisaation vahvan tuen. Projektipäälliköt ja projek-
tiryhmän jäsenet kuuluvat tyypillisesti projektiorgani-
saatiota ennen omaan linjaorganisaatioonsa, jonka 
on pystyttävä tarjoamaan oikeat ja riittävät resurssit 
muutoksen toteuttajiksi. Yhtälailla niin projekti- kuin 
linjaorganisaatiokin on pystyttävä sitouttamaan muu-
tosprojektin tavoitteisiin. Tämän onnistuminen vaatii 
johdon selkeän tuen paitsi projektille, myös projekti-
toiminnalle yleensä.

Sertifioinnilla todistus saavutetusta  
projektikokemuksesta
Sertifioitumisprosessin aikana toteutettu esimerk-
kiprojektin analysointi selkiytti omaa rooliani projekti-
päällikkönä ja sitä mihin projektiosaamisen pätevyys-
alueisiin oppimistani olisi syytä edelleen suunnata. 
Tässä auttoivat Projektiyhdistyksen asiantuntija-apu 
ja sparraus prosessin aikana.

Osaltani kokonaisuudessaan noin vuoden verran 
kestänyt sertifiointiprosessi huipentui kahden tunnin 
henkilökohtaiseen haastatteluun ja konkreettiseen 
palautteeseen projektiosaamiseni tason edelleen ke-
hittämisestä. Sertifioitumisella koen saavuttaneeni 

Olen toiminut projektipäällikkönä kymmenisen 
vuotta eri IT-organisaatioissa. Johtamani pro-
jektit ja hankkeet ovat koskeneet digitaalisten 

palveluiden, erityisesti laajojen verkkopalveluiden ja si-
sällönhallintaratkaisujen kehittämistä. Projektien koko 
ja kompleksisuus ovat kasvaneet jatkuvasti, ja projek-
tien ajurina on yhä selkeämmin ollut tarve liiketoimin-
tamallien muutokselle. 

Lähdin vuonna 2011 sertifioitumaan B-tasolle siitä 
tarpeesta, että vastuualueellani oleva projektikoko-
naisuus kasvoi hanketasolle, ja jota varten koin tar-
vitsevani selkeää pätevöitymistä. Sertifioitumiseen 
motivoi myös aikaisempi kokemukseni IPMA C-tason 
sertifioinnista vuodelta 2006, mikä antoi hyvät eväät 
projektipäällikkönä toimimiseen isoissa projekteissa. 

Suomen parasta verkkopalvelua  
rakentamassa
IPMA B-tasolle sertifioitumisen vaatimuksena ollut 
kirjallinen projektiraporttini pohjautui iltasanomat.
fi-palvelun kokonaisvaltaiseen uudistamiseen vuosi-
na 2009-2010. Projekti oli aikataulukriittinen, usean 
osaprojektin kehitys- ja käyttöönottoprojekti monitoi-
mittajaympäristössä. Tuoreena ja dynaamisena pro-
jektiympäristönä Ilta-Sanomat mahdollisti uusien ket-
terien menetelmien sisäänajon ja projektiosaamisen 
jatkuvan kehittämisen projektin aikana. Niin teknisessä 

Tuoreena ja dynaamisena projektiympäristö-
nä Ilta-Sanomat mahdollisti uusien  
ketterien menetelmien sisäänajon ja  
projektiosaamisen jatkuvan kehittämisen 
projektin aikana.
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IPMA-sertifioinnista tukea 
projektinjohtamiseen

Vuoden 2012 ansiokkaasti sertifioitunut:

IPMA-sertifiointi



paitsi todistuksen ammatillisen osaamiseni 
tasosta myös aiemmasta projektityöko-
kemuksestani. Tätä käytännön kokemus-
aspektia eivät muut sertifiointipolut ota 
huomioon.

Sertifioitumiseni jälkeen olen pyrkinyt 
aktiivisesti viemään omaksuttua projekti-
johtamisen taitotietoa käytäntöön. Tällä 
hetkellä toimin operatiivisena hankepääl-
likkönä divisioonarajat ylittävässä hank-
keessa, jossa toteutetaan sanoma- ja 
aikakauslehtituotteiden yhteistä julkaisu-
järjestelmää. Julkaisujärjestelmä on toi-
mitusten tärkein päivittäin käytössä oleva 
työkalu sisällönhallintaa ja julkaisutoimin-
taa varten. Hankkeen edetessä on ollut 
hieno huomata kuinka paljon enemmän 
voimavaroja voidaan saada käyttöön yh-
distämällä IT:n ja eri liiketoimintojen osaa-
mista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lisää tuloksia yhteisen  
projektimallin avulla
Sertifioitumisprosessini aikana toimin pro-
jektipäälliköiden edustajana organisaationi 
PMO-toiminnossa. Näen PMO:ssa hyvin sa-
mankaltaisia kehitysyhteisön piirteitä kuin 
sovelluskehitysyhteisössäkin. Yhteisöön 
osallistuvat ovat se tärkein voimavara toi-
minnan kehittämiselle. Jotta toimintatapoja 
voidaan aidosti kehittää, on sovellettava 
yhteisiä sovittuja menetelmiä käytännössä 
ja jaettava suoraa palautetta yhteisölle toi-
minnan kehittämiseksi.

PMO on lisäksi paikka, jossa projektipääl-
likkökollegat ja muut projektitoimintaan 
osallistuvat liiketoiminnan ja IT:n edustajat 
voivat luontevasti jakaa kokemuksiaan ja 
näkemyksiään. Kuten projekteillakin, myös 
PMO:lla haetaan lopulta tuloksellisuutta 
muutosjohtamiseen. Jotta tähän olisi mah-
dollista päästä, on liiketoiminnan osallistu-
minen ja tuki projektitoiminnan kehittämi-
seen elintärkeää yhtälailla kuin yksittäisissä 
muutosprojekteissakin.

Projektikulttuuria  
hahmottamassa
Projekteihin sisältyy yhä enemmän liike-
toiminnan tarve muutoksille tai liiketoimin-
taympäristöjen muutos. Tämä pätee tällä 
hetkellä erityisen hyvin mediatoimialan 

Käytännön kokemusaspektia 
eivät muut sertifiointipolut  
ota huomioon.

Voin lämpimästi suositella IPMA- 
sertifiontia kaikille projektipäälliköille 
ja organisaatiolle, jotka haluavat  
kehittää projektijohtamisen taitojaan 
ja syventää projektikulttuuriaan. 

käynnissä olevaan murrokseen. Projekti-
johtamisen osaamiseen ja projektitoimin-
taan panostaminen vaikuttavat osaltaan 
varmasti siihen, kuinka pystymme Sano-
malla projektijohtamisen keinoin vastaa-
maan käynnissä olevan murroksen haas-
teisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Pyrkimys 
tämän, ehkä selkeimmin ”projektikulttuu-
riksi” ymmärrettävän kokonaisuuden hah-
mottamiseen ja kehittämiseen on mie-
lestäni juuri se erottava tekijä, joka tekee 
IPMA-sertifioinnista uniikin muihin koulu-
tuksiin tai sertfiointeihin verrattuna.

Voin lämpimästi suositella IPMA-ser-
tifiontia kaikille projektipäälliköille ja or-
ganisaatiolle, jotka haluavat kehittää 
projektijohtamisen taitojaan ja syventää 
projektikulttuuriaan.

Konsta Tuominen
Projektipäällikkö
Sanoma News & Media IT
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Vuoden 2012 Projektiteko

ICT-tukea Tansaniaan: 
"ICT Technical Support for the University 
of Dar es Salaam and for the Institution 
of Engineers Tanzania"-projekti
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Vuoden Projektitekona palkittu projekti oli kolmevuotinen ja sen tavoitteena oli tukea  
Dar es Salaamin yliopistoa Tansaniassa viiden ICT-alan projektin onnistumisessa. Projek-
tissa oli haasteellista se, ettei Tansaniassa juurikaan tunnettu projektiajattelua eli asioi-
den suunnittelua ja toteuttamista aikataulun mukaisesti. Projektin aikana tansanialaisten 
toiveesta lisättiin projektihallinnan koulutusta. Sähköpula eli sähkön saaminen vain öisin 
asetti projektille omia haasteitaan.



Teksti: Kristina Nokso-Koivisto
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Hankkeen lähtökohtia
Projektimme oli Pirkanmaan tietojenkäsit-
tely-yhdistys PITKYn omistama kolmivuo-
tinen Suomen Ulkoministeriön rahoittama 
kansalaisjärjestöhanke “ICT Technical Sup-
port for the University of Dar es Salaam 
(UDSM) and for the Institution of Engineers 
Tanzania (IET)”. Hankkeen lähtökohtana 
olivat tansanialaisten omat kehitysprojek-
tit, jotka pohjautuivat Tansanian hallituk-
sen strategiaan. Tansanialaisten projektien 
tavoitteina oli parantaa keskiasteen kou-
lutusta, kehittää yliopisto-opetusta ja sen 
saatavuutta mm. perustamalla UDSM:n 
etäopetuspisteitä neljään maaseutukau-
punkiin sekä kehittää ICT-infrastruktuuria. 
Meidän projektimme tehtävänä oli suun-
nitella ja toteuttaa sellaisia koulutus- sekä 
muita tukitoimia, jotka auttoivat tansa-
nialaisia viemään UDSM:n hyvinkin haas-
teelliset projektit läpi omien tavoitteiden-
sa mukaisesti. Jotkut hankkeista olivat jo 
käynnistyneet siinä vaiheessa, kun meidän 
tukiprojektimme käynnistyi – osa oli vasta 
suunnitteluasteella. 

Parasta on kuitenkin 
ollut nähdä oppilaiden 
halu ja kyky oppia ja 
tehdä työtä oppimisen 
eteen.

Hankkeen toteutuksesta
Yksi haastavimmista UDSM:n hankkeista 
oli ”eLearning System for Rural Seconda-
ry Schools”. Tässä hankkeessa yliopiston 
tehtävänä oli toteuttaa Tansanian opetus-
ministeriön tilaama pilottijärjestelmä, jossa 
oli kolme osuutta: Learning Management 
System (LMS) -alustan toteutus, mate-
matiikan opetusmateriaalin toteutus sekä 
tutkimus siitä, miten järjestelmää voitaisiin 
hyödyntää Tansanian maaseudulla mo-
biiliverkkoja käyttäen. Hanke oli jo käyn-
nissä, mutta pahasti myöhässä, kun tu-
kiprojektimme käynnistyi. Mm. LMS-alusta 
oli vielä selvitettävänä. Tähän löytyi hyvin 
apua Tampereen ammattikorkeakoulusta 
TAMK:sta, joka toimi hankkeemme suoma-
laisena yliopistokumppanina. Kolmen tan-
sanialaisen tutkijan kolmen viikon Tampe-
reen matkan aikana päädyttiin valitsemaan 
LMS-alustaksi Moodle. Sittemmin on myös 
Dar es Salaamin yliopiston aiemmin käyttä-
mä kallis BlackBoard eLearning järjestelmä 
vaihdettu Moodle-pohjaiseksi. 

oppia yhdessä työskentelemällä
Myöhemmin koulutimme UDSM:n opettajia 
ja muuta henkilökuntaa myös sähköisen 
opetusmateriaalin laatimisessa sekä siinä, 
miten opetusmenetelmät muuttuvat, kun 
siirrytään käyttämään sähköistä opetus-
materiaalia. Myös UDSM:n Moodle-admi-
nistraattorit saivat ns. hands-on-koulu-
tusta työskentelemällä usean kuukauden 
ajan yhdessä TAMK:n Moodle-administ-
raattoreiden kanssa. Projektin toteutuspe-
riaatteena oli, että suuri osa oppimisesta 
tapahtui tekemällä töitä yhdessä. Yhdessä 
työskenneltäessä on helppo nähdä, missä 
asioissa vielä tarvitaan koulutusta ja har-
joitusta.

Tuimme niin ikään mobiiliohjelmoinnin 
opetusohjelman kehittämistä ja opetimme 
mobiiliohjelmointia. Projektimme aikana 
valmistui diplomityö koskien mobiilioh-
jelmointiympäristöä Dar es Salaamin yli-
opistossa. Myös Nokia tuki UDSM:n mobii-
liohjelmoinnin laboratoriota lahjottamalla 
sille ohjelmoitavia älypuhelimia. Projektissa 
mukana ollut Tampereen teknillisen yli-
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Projektin organisoituminen
Projektimme jakautui erillisiksi tukiprojek-
teiksi, yksi tukiprojekti kutakin UDSM:n var-
sinaista projektia kohden. Kullakin tukipro-
jektilla oli oma projektipäällikkö, joka toimi 
yhteistyössä UDSM:n tuettavan projektin 
johdon kanssa. 

Halusimme toteuttaa projektit noudat-
taen projektin suunnittelu- ja hallintamene-
telmiä, vaikka tiesimme, että tansanialainen 
kulttuuri ei juuri tue projektinhallinnallista 
ajattelua. Projektinhallinnan koulutuksen 
antaminen oli osa projektimme sisältöä. 
Projektinhallinnan koulutusta annettiin lo-
pulta enemmän kuin alkuperäinen suunni-
telma sisälsi. Tansanialaiset partnerimme 
kokivat projektinhallinnan hyväksi tavaksi 
toteuttaa hankkeita ja pyysivät meitä jär-
jestämään lisää tämän alueen koulutusta. 
Onneksi hankkeessamme oli mukana useita 

opiston professori on sittemmin toiminut 
myös UDSM:n mobiiliohjelmointiin liittyvien 
lopputöiden ulkopuolisena tarkastajana. 
Hänen mukaansa lopputyöt vetävät laa-
dullisesti hyvinkin vertoja suomalaisissa yli-
opistoissa tehtäviin vastaaviin töihin.

Yrittäjyys on suosiossa nuorten kes-
kuudessa Tansaniassa. Projektimme tuki 
yrittäjyyskoulutusta kouluttamalla UDSM:n 
ICT-alan yrittäjyysvalmentajia. Kouluttajina 
toimivat pääasiassa TAMK:n ProAkatemian 
yritysvalmentajat, jotka tekivät erinomais-
ta työtä. Yhdelle kursseista odotettiin 20 
osallistujaa, mutta koulutuksen alkaessa 
olikin noin 50 osallistujaa. Interaktiivisuu-
teen perustuvassa opetuksessa, on suuren 
ryhmän vetäminen haasteellista. Kaikki sujui 
kuitenkin mainiosti, ja monet kontaktit sekä 
opettajien tuki jatkui vielä pitkään yritysval-
mentajien Suomeen paluun jälkeenkin.

projektinhallinnan ammattilaisia, joten pys-
tyimme järjestämään pyydettyä koulutusta. 

Haasteita riitti
Projektimatkojen ohjelma oli suunniteltu 
etukäteen, ja suomalaisen tavan mukaan, 
suunnitelmat myös toteutettiin aikataulun 
mukaisesti. Näin tapahtui siitä huolimatta, 
että sähkö katkeili aika ajoin, ja sen myö-
tä katkesivat myös internet-yhteydet, mikä 
sekoitti opetuksessa käytettyjen laitteiden 
toimintaa ennalta arvaamattomin tavoin. 
Onneksi kekseliäät nuoret rakensivat no-
peasti akuilla toimivista kannettavista tie-
tokoneista palvelimia ja verkottivat koneita 
keskenään. Näillä järjestelyillä opetus saat-
toi jatkua.

Projektin alkuvaiheessa olivat internet-
yhteydet Tansaniassa kapasiteetiltaan ja 
laadultaan riittämättömiä. Projektin aika-
na ne kuitenkin paranivat oleellisesti me-
renalaisen kaapelin rantauduttua Tansani-
aan ja runkoverkon rakentamisen edettyä. 
Tällä hetkellä lähinnä sähkön epätasainen 
saatavuus ja katkeileminen aiheuttaa on-
gelmia internetin saatavuudelle.

Internet-yhteyksien parantuessa ja in-
ternetin käytön lisääntyessä nettisivujen 
tekemisen osaaminen on tullut tärkeäksi 
taidoksi niin yliopistoille, yhdistyksille kuin 
yrittäjillekin. Nettisivujen tekemistä opetet-
tiin useankin koulutusmatkan aikana sekä 
UDSM:lle että IET:lle.

Verkostoitumista ja vapaa-aikaa 
onnelassa
Projektimatkalaiset majoittuivat Dar es 
Salaamissa suomalaisten 1970-luvulla ra-
kentaman asuinalueen Onnelan vierasma-
joissa. Alueella on vakinaisessa asuinkäy-
tössä noin 20 taloa ja vierashuoneita on 
kymmenen. Alueen keskellä on uima-allas, 
sauna ja Onni-baari. Parasta Onnelassa 
on se, että siellä majoittuu suomalaisia ja 
muita eurooppalaisia kehitysyhteistyön 
tekijöitä. Siellä kokoontuu myös Suomi-
koulu ja pelataan lentopalloa keskiviikkoil-
taisin. Kahtena iltana viikossa lämmitetään 
sauna. Nämä kokoontumiset edesauttavat 
verkottumista muihin Tansaniassa toimi-
viin kehitysyhteistyön tekijöihin. Erityisesti 
ensi kertaa Tansaniaan saapuville Onnelan 
yhteisö tarjoaa oivallisen mahdollisuuden 
saada ensikäden kokemuspohjaista tietoa 
Tansaniasta ja sen kulttuurista. Siellä kuu-
lee kokeneiden Tansanian kävijöiden ker-
tomuksia heidän kohtaamistaan haasteista 
ja saa neuvoja siitä, miten eri tilanteissa on 
hyvä toimia. Uudessa ympäristössä, suuri-
en puiden varjossa keskustelu sujuu, poh-
dintaa käydään niin filosofisista ja eettisistä 
kuin yhteiskunnallisistakin näkökohdista.

Parasta on kuitenkin ollut nähdä oppilai-

Vuoden Projektiteko 2012 -valintalautakunnan puheen-
johtaja Jorma Eloranta perusteli voittajan valintaa näin: 

"Johtamisessa halutut asiat saadaan tapahtumaan tois-
ten toimesta. Projektijohtamisessa keskeiset elementit 
ovat - kuten me kaikki tiedämme - sisältö, resurssit ja 
aikataulu.

Vuoden Projektitekona palkittava projekti oli kolmevuoti-
nen ja sen tavoitteena oli tukea Dar es Salaamin yliopis-
toa Tansaniassa viiden ICT-alan projektin onnistumisessa. 
Projektissa oli haasteellista se, ettei Tansaniassa juuri-
kaan tunnettu projektiajattelua eli asioiden suunnittelua 

ja toteuttamista aikataulun mukaisesti. Projektin aikana tansanialaisten toiveesta 
lisättiin projektihallinnan koulutusta. Sähköpula eli sähkön saaminen vain öisin asetti 
projektille omia haasteitaan.

Projektin ansiosta suurin osa tuetuista viidestä koulutuksen ja tutkimuksen kehitys-
projektista eteni päätavoitteen mukaisesti vaiheeseen, josta ne pystyvät etene-
mään itsenäisesti. Projektia voi pitää taloudellisesti ja aikataulullisesti onnistuneena, 
vaikka projektin toteutusympäristö oli uusi ja haasteellinen.



Talousvastaavan ja projektinhallinnan kouluttajan näkökulmaa

Projektin aikan pyrittiin käyttämään erilaisia yhteisöllisiä työvälineitä, mutta käy-
tännössä sähköposti ja paikan päälle meneminen olivat parhaat keinot saada asiat 
etenemään. Koulutimme Tansaniassa perinteistä projektinhallintaa ja Itiliä. Tansania-
laisten hyvä englannin kielen taito, ystävällisyys ja kursseille osallistuneiden asiaan 
paneutuminen innostivat meitä kouluttajia, sillä projektinhallinnan ja etenkin Itilin 
käsitteet olivat vaikeita esittää vieraassa kulttuurissa. Kunnioitus opettajia kohtaan 
ilmeni välissä mm. hyvin hiljaisena puheena. Toisaalta keskustelussa esitettiin raken-
tavasti myös kriittisiä kannonottoja omaan toimintaympäristöön peilaten. Suuren in-
sinöörijoukon edessä projektia esitellessämme meiltä suoraan kysyttiin ”Mitä hyötyä 
teistä on meille?”

Projektin hallinnan ja talouden hoitamisen kannalta on hyvä heti alussa perehtyä 
siihen, millaista raportointia tarvitaan ja miten kustannukset kirjataan sekä varmistaa, 
että kaikki projektin tekijät tietävät menettelytavat. Käytännössä meillä oli erillinen 
pankkitili ja kirjanpito kustannuspaikkoineen. Pyrimme siihen, että rahaliikenne ta-
pahtuisi pankin kautta, jolloin tapahtumista jää selvät kirjaukset. Käytännössä monia 
asioita piti hoitaa paikan päällä maan valuutalla ja ihan aina pankkimaksut eivät 
välittyneet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Matkojen järjestelyssä ja maksamisessa 
osoittautui, että hyvä maanosan tuntemusta omaava matkatoimisto olisi heti alusta 
alkaen säästänyt huomattavasti aikaa ja päreitä sekä tullut loppujen lopuksi edulli-
semmaksikin. 

Projektin onnistumisen kannalta ehdoton edellytys oli projektipäällikkö, joka tunsi 
paikalliset olosuhteet ja oikeat ihmiset, sillä me muut olimme ensikertalaisia täl-
laisessa projektissa. Toinen tärkeä seikka oli se, että projektityöntekijöillämme oli 
riittävä käytännön ammattitaito yhdistettynä luovaan joustavuuteen, jonka ansiosta 
ongelmatilanteissakin asiat saatiin hoidettua. Unohtaa ei sovi paikallisia avustajia, 
kuten hyvää ja luotettavaa autokuskia, joka tietää paljon yhteiskunnasta. Afrikkalaista 

aikakäsitystä ja elämänasennetta saimme kaikki opiskella. 
Siinä eivät aina projektinhallinnan aikataulukertoimet ja 
gantt-kaaviot toimi. Nyt myös ymmärrämme nämä asiat 
paremmin: jos ei ole sähköä, tietokoneet eivät toimi kovin 
kauan. Jos joku on juuttunut liikenneruuhkaan, ei auta muu 
kuin odottaa. Aina on syytä olla suunnitelma-b ja lisäk-
si taito säätää toteutukset osallistujien ja olosuhteiden 
mukaan.

Ilpo Tolvanen 
Pitky ry:n toiminnanjohtaja, joka toimi taloudenhoitajana ja 
kouluttajana projektissa. 
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den halu ja kyky oppia ja tehdä työtä op-
pimisen eteen. Opiskelijoiden projektityöt 
vastaavat, ainakin niiltä osin kuin me asiaa 
seurasimme, tasoltaan suomalaisten opis-
kelijoiden tasoa. Joskus aamuisin oli viiveitä 
aloituksessa, mutta se otettiin monin ver-
roin takaisin käyttämällä ruokatauko opis-
keluun ja kysymysten pohdintaan opetta-
jan kanssa. Tuntien päätyttyä iltapäivällä 
monet halusivat jäädä vielä tekemään töi-
tä. Tansanialaisissa nuorissa on valtavaa 
potentiaalia, joka on opiskelumahdolli-
suuksien myötä saamassa siivet alleen. 

Mitä opimme?
Kehitysyhteistyön tarkoituksena ei ole to-
teuttaa meidän keksimiämme valmiita rat-
kaisuja kehitysmaissa. Liikkeelle kannattaa 
lähteä keskustelemalla siitä, mitä kehitys-
hankkeita maassa on jo tekeillä ja miten 
meidän kokemuksiamme ja osaamistamme 
voisi hyödyntää jo suunniteltujen asioiden 
toteuttamisessa. Kehitysmaiden on voitava 
itse tehdä omaa yhteiskuntaansa koskevat 
päätökset. 

Sopivan kumppanin löytäminen on aivan 
oleellista hankkeen onnistumisen ja vaiku-
tusten kannalta. Yliopistot ja muut koulu-
tusorganisaatiot ovat erinomaisia kump-
paneita, koska heidän kauttaan osaaminen 
leviää laajalle.

Hankkeessamme tehty työ oli kokonaan 
vapaaehtoistyötä. Tämä osoittautui hy-
väksi periaatteeksi siksi, että kaikki mukaan 
lähtijät olivat todella kiinnostuneita projek-
tista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 
Kaikkia motivoi projektin tehtävät, ei raha. 
Tämä näkyi innostuksena, joka tuotti ener-
giaa siivittämään projektissa mukana olleet 
erinomaisiin suorituksiin haastavassa toi-
mintaympäristössä. Pelkän vapaaehtois-
työn varassa toteutetussa projektissa on 
tosin riskinä projektiin laitetun ajan rajalli-
suus, koska suurin osa projektiin osallistu-
neista joutuu sovittelemaan kehitysprojek-
tin tehtäviä täysipäiväisen työnsä rinnalle.

Kehitysyhteistyöhankkeet toimivat sekä 
osaamisen ja kokemusten kerryttämisenä 
molemmille siihen osallistuville osapuolille 
että tärkeinä sillan- ja verkostojen rakenta-
jina eri kansojen ja kulttuurien välillä. Nämä 
kulttuurien sillat kantavat toivon mukaan 
pitkälle tulevaisuuteenkin. 

Lue lisää Vuoden Projekti 
2013 -kilpailusta:  
www.pry.fi

Kristina Nokso-Koivisto on tietojenkäsittelyopin maisteri, joka on tehnyt kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyötä tietotekniikan alalla Tansaniassa vapaaehtoistyönä kymmenen vuoden ajan. 
Projektinhallintaan liittyvät opit ja taidot hän on omaksunut projektipäällikön ja linjaesimiehen teh-
tävissä työssään ensin Nokialla ja sittemmin Nokia Siemens Networksillä. Kansainvälisestä toimin-
nasta ja kulttuurierojen hallinnasta on Nokso-Koivistolle kertynyt kokemusta myös useiden vuosien 
työskentelystä Englannissa ja Tanskassa sekä puolen vuoden oleskelusta Nigeriassa. Laaja kokemus 
on antanut Nokso-Koivistolle hyvän pohjan kehitysyhteistyöprojekteissa tarpeelliselle konkreetti-
selle lähestymistavalle ja laajalle vastuunannolle projektiin osallistuville. 

Kehitysyhteistyöprojektien perimmäisenä tarkoituksena Nokso-Koivisto pitää kontaktien ja yhteis-
työn luomista eri kulttuureja edustavien ihmisten välille ja niiden tärkeimpinä tavoitteina osaamisen 
ja toteutettavan projektin tehtävien ja vastuiden siirtoa kohdemaan asiantuntijoille. Projektit tarjo-
avat myös uusia, usein yllättäviä kokemuksia ja mahdollisuuksia niihin osallistuville.

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry Pitky toimii tietotekniikan ja sen hyväksikäytön alueella 
työskentelevien henkilöiden ja yritysten yhdyssiteenä tukien näiden yhteisiä pyrkimyksiä ja edistää 
tietotekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä.



Maria  
Hartikainen

Vuoden Nuori Projektipäällikkö
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Kilpailun tuomariston puheenjohtaja vuorineuvos  
Jorma Eloranta perusteli tuomariston valintaa näin:

"Nuori Projektipäällikkö 2012 voittaja on kauppatie-
teiden maisteri Venäjän Taloustieteiden Akatemiasta 
(Plekhanov) Moskovasta sekä tuotantotalouden 
diplomi-insinööri Tampereen Teknillisestä Yliopistosta. 

Hän toimii projektipäällikkönä Suomalais-Venäläisessä 
kauppakamarissa. Maria on 32-vuotias, kahden lapsen 
äiti, joka valittiin Nuori Projektipäällikkö 2012 -kilpai-
lun voittajaksi tuomariston yksimielisellä päätöksellä. 
Marian vetämän projektin tarkoituksena oli uuden 
toimintamallin kehittäminen tavoitteena lyhentää 
toimitusprosessia Suomesta Kiinaan, tavarantoimituk-
sesta asiakkaan maksutapahtumaan asti.

Marian referenssiprojekti toteutti ansiokkaasti kansan-
välisyyden edistämistä määrätietoisesti aikataulus-
saan toteutetulla projektilla, jonka aikana hän toteutti 
myös diplomityönsä. Maria osoitti hakemuksessaan 
innostuneisuutta ja tuoretta potentiaalia projektijoh-
tamisen kansainvälisessä maailmassa. Tänä vuonna 
halusimme kisassa nostaa esiin nuoren henkilön, joka 
on osoittanut osaavansa toimia vaativissa monikult-
tuurisissa projektihallinnan olosuhteissa.”

Mikä sai sinut hakemaan Vuoden 
nuori Projektipäällikkö kilpailuun?
Tutustuin IPMA Young Crew Finlandin toi-
mintaan kavereiden kautta ja liityin mu-
kaan. Osallistuin viime vuonna YC:n ke-
säseminaariin ja muihin tapahtumiin. On 
mahtava olla mukana innokkaiden nuorten 
projektiammattilaisten verkostossa! 

Sain tiedon kilpailusta YC:n tiedotteen 
kautta. Ensin en halunnut hakea, koska 
ajattelin, että projektini poikkeaa muista 
referenssiprojekteista, sillä se oli organi-
saation sisäinen muutos- ja prosessikehi-
tysprojekti, ilman suurta budjettia tai ulko-
puolisia resursseja. Sitten kuitenkin hain ja 
jälkikäteen sain tietää, että hakemukseni ja 
projektini vahvuus oli juuri se, että se erottui 
joukosta. 

kerro lyhyesti projektista,  
jolla kilpailun voitto tuli.
Referenssiprojektini oli samalla diplomi-
työprojektini. Sen tavoitteena oli parantaa 
yrityksen toimitusprosessia ja lyhentää toi-
mitussykliä tilauksesta maksunsaamiseen. 
Analysoimme toimitusprosessin eri vaiheet 
ja siirsimme osan aliprosesseista Espoon 
päätoimistosta Shanghain toimipisteeseen, 
lähemmäs yrityksen loppuasiakkaita. Ly-
hensimme sykliä noin kahdella viikolla, mikä 
tarkoittaa nopeampaa rahankiertoa ja sitä 
kautta tehokkaampaa pääomankäyttöä. 

Miltä voitto tuntui?
Voitto tuntui yllättävältä ja motivoivalta. 
Sen myötä innostuin kehittämään projek-
tijohtamisen taitojani ja opiskelemaan lisää 
projektihallintaa.

Työskenteletkö nyt  
projektien parissa?
Kyllä, toimin nyt projektipäällikkönä Suo-
malais-Venäläisessä kauppakamarissa. 
Nykyisissä tehtävissä työni pääpainopis-
teenä on suomalaisten yritysten liiketoi-
minnan edistäminen Venäjällä.

Voitto tuntui yllättävältä ja motivoivalta.  
Sen myötä innostuin kehittämään  
projektijohtamisen taitojani ja  
opiskelemaan lisää projektihallinnasta.

Nuori Projektipäällikkö -kilpailu

IPMA Young Crew Finland järjesti viime vuonna toista kertaa Suomessa nuorille pro-
jektiammattilaisille tarkoitetun kilpailun. Kilpailun kantavana ajatuksena on kannus-
taa nuoria projektipäälliköitä kehittämään omia projektin johtamistaitojaan. Lisäksi 
se antaa nuorille, jo työelämään siirtyneille projektipäälliköille mahdollisuuden tuoda 
esille ja kilpailuttaa omaa osaamistaan.

Tutustu Vuoden 2013 Nuori Projektipäällikkö –kilpailuun: www.yc.fi

Terveisesi niille nuorille projekti-
päälliköille, jotka harkitsevat tämän 
vuoden kilpailuun osallistumista.
Ehdottomasti kannattaa osallistua Vuo-
den Nuori Projektipäällikkö kilpailuun ja 
muuhunkin Young Crew -toimintaan, kuten 
kesä- ja talviseminaariin sekä teemailtoihin. 
YC Finlandin toiminta on erinomainen mah-
dollisuus tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin, 
saada uusia näkökulmia, verkostoitua ja 
kehittyä ammatillisesti.



Osallistujien mukaan kilpailu oli hyvä 
mahdollisuus verkostoitumiseen ja uuden 
tiedon oppimiseen sekä jo opitun tiedon 
soveltamiseen.

kaksivaiheinen kilpailu
Englannin kielellä käyty Projektijohtamisen SM-
kilpailu oli kaksivaiheinen. Loka-marraskuussa 
neljän henkilön joukkueet suorittivat sadasta pro-
jektinhallintaan, projektiliiketoimintaan ja -joh-
tamiseen liittyvästä kysymyksestä muodostuvan 
karsintavaiheen. Karsintakysmykset vastasivat 
IPMA Level D -sertifikaatin tasoa. Jokaisesta kuu-
desta koulusta karsinnassa parhaiten menestynyt 
joukkue pääsi edustamaan kouluaan finaaliin, joka 
järjestettiin 12.11.2012 Espoon Otaniemessä.

Mestaruus ratkaistiin aidolla Tieto Oyj:n ra-
kentamalla case-tehtävällä, jossa suunniteltiin 
tietojärjestelmän jalkautus. Tehtävä edellytti tie-
don sovelluskykyä sekä kokonaisvaltaista tilan-

neanalyysiä. Opis-
kelijoiden mukaan 

neljän tunnin 
aikaraja ca-

sen ratkaise-
miseen oli 
haasteelli-

nen, koska asia-
kasyritys oli kansainvä-
linen ja case-materiaali 
sisälsi paljon erilaista 
tietoa, jota piti hyödyn-
tää suunnitelmassa. 

Tulos piti esitellä tuo-
maristolle vartissa.

Vaasan ammattikorkeakoulu  
projektijohtamisen Suomen mestariksi

Kilpailussa menestymiseen vaadittiin toteutus-
kelpoinen ja projektijohtamisen eri osa-alueet huo-
mioonottava suunnitelma. Tuomariston mukaan 
tiimien esityksissä korostuivat eri asiat, mutta voit-
tajajoukkueen esittämä suunnitelma oli tasapai-
noisin ja toteutuskelpoisin. Kilpailun tuomaristossa 
toimivat Seppo Paappanen ja Teppo Valkama (Tieto 
Oyj) sekä Ray Lindberg (IPMA Young Crew Finland/
Integrator Oy).

Tilaisuus verkostoitua ja saada kokemusta 
Osallistujien mukaan kilpailu oli hyvä m ahdolli-
suus verkostoitumiseen ja uuden tiedon oppimi-
seen sekä jo opitun tiedon soveltamiseen. Finaalin 
jälkeen opiskelijoille järjestettiin iltatilaisuus, jossa 
tarjoilujen ohessa kilpailijat saivat kuulla, kuinka fi-
naalicasen projekti oli todellisuudessa toteutettu. 
Kaikki kilpailijat pääsivät seuraavana päivänä osal-
listumaan myös Projektipäiville Espoon Dipoliin.

Pääpalkinnoksi Vaasan joukkue matkaa Kroatias-
sa järjestettävään IPMA:n maailmankongressiin. Li-
säksi he saavat suorittaa IPMA Level D -sertifikaatin 
veloituksetta. Vaasan ammattikorkeakoulun voitta-
jajoukkueeseen kuuluivat Mortti Pihlajamäki, Antti 
Toivanen, Niko Kuusisto ja Petri Rajamäki.

Kovatasoisen projektijohtamisen SM-kilpailun kilpailun voitti Vaasan ammattikorkeakoulu, seuraaviksi 
sijoittuivat Tampereen teknillinen yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Kilpailun järjesti IPMA Young 
Crew Finland yhteistyössä korkeakoulujen, Tieto Oyj:n ja Microsoft Oy:n kanssa. Projektijohtamisen SM-
kilpailun tarkoituksena on tukea projektiopetusta, lisätä nuorten kiinnostusta projektitoimintaa kohta-
an ja samalla tarjota hauska tapa verkottaa suomalaisia tulevaisuuden tekijöitä yrityskentän kanssa.
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Young Crew: lyhyt oppimäärä
IPMA Young Crew Finland (YC) on Suomen Projektiyhdistyksen nuorten projektiammattilaisten, pro-
jektialan opiskelijoiden ja muiden alasta kiinnostuneiden verkosto. YC Finland on osa kansainvälistä 
IPMA Young Crew perhettä, johon kuuluu jäsenyhdistyksiä 15:sta eri maasta. Jäseniksi ovat tervetulleita 
Projektiyhdistyksen noin suunnilleen, alle, about 35-vuotiaat jäsenet.

Tavoitteena on tarjota nuorille projektiammattilaisille tai sellaisiksi aikoville toimialat ylittävä verkos-
to 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.

Tervetuloa mukaan Young Crew -verkostoon!

Lisää tietoa ja tulevat tapahtumat: www.yc.fi

Young Crew
Finland



T
oista kertaa Riihivuoressa järjestettävä 
talviseminaari lunasti taas lupauksensa: 
yhdistelmä mielenkiintoisia esityksiä, 
aktiivista keskustelua ja talvista haus-
kanpitoa aurinkoisessa pakkaskelissä ei 

jättänyt ketään kylmäksi.
Perjantai aloitettiin keskustelemalla Anne 

Sandelinin johdolla muun muassa kunnallisten 
projektien erityispiirteistä sekä politiikan merkityk-
sestä projektityöhön ja päätöksentekoon. Anne 
on Jyväskylän uuden Kankaan alueen kehittämis-
hankkeen johtajana kokenut omakohtaisesti uu-
dentyyppisen aluesuunnittelun ja siihen liittyvän 
liiketoiminnan haasteet.

Lauantaiaamuna Petri Nyberg antoi bioeko-
nomian keinoin perspektiiviä koko projektitoimin-
nalle maailmassa, jossa väestönkasvu vaikuttaa 
mahdottomalta pysäyttää, ja luonnonvaroja ku-

Hyöty ja huvi tasapainossa Talviseminaarissa

Selling the idea via influencing
Illan aikana saatiin kuulla mielenkiintoisia puheen-
vuoroja sekä aivan loistavia käytännön vinkkejä 
siitä, kuinka projektipäällikkö tai projektiammat-
tilainen voi saada omat ehdotuksensa myytyä. 
Opimme, että kaikki liittyy siihen, että osaa tiedos-
taa toisten motiivit, mielipiteet ja sen minkälaisia 
persoonia he ovat. 

Esimerkiksi kokousta johtaessa on hyvä pitää 
mielessä, että kokouksen kulkuun ja lopputulok-
seen vaikuttaa se, kuka on äänessä missäkin vai-
heessa, ja mitä mieltä he asioista ovat. Kysymällä 
sopivaan aikaan sopivilta ihmisiltä sopivia asioita, 
voi kokousta johdatella haluamaansa suuntaan.  

Winning the share of boss’s mind
Paljon nyökkäilyä sai aikaan ajatus, että saadak-
seen pomonsa kiinnostumaan omasta ehdotuk-
sestaan, tulee huomioida hänen luonteenpiir-
teensä ja mukautua niihin. Esityksessä sivuttiin 
DiSC-analyysiä, joka kartoittaa ihmisen luontaisia 

Teemailta projektipäällikön vaikutustaidoista

taipumuksia. Voidaan analysoida, missä henkilö 
on akseleilla hyväksyvä – kyseenalaistava ja ak-
tiivinen – mietiskelevä. Toimintansa tietoinen so-
peuttaminen ympäröiviin ihmisiin auttaa sujuvaa 
yhteistyötä ja haluttujen lopputulosten saavutta-
mista.

Why, What, How, When? 
Yksi kantavista ajatuksista oli, että vaikuttavan 
viestin pitää olla suunnitelmallinen ja selkeä. Kos-
ka ihmiset ovat luonteeltaan erilaisia, he myös 
tekevät päätöksensä eri tavoilla. Pitää tietää, 
minkälaisia vaikutuksia ihmiset haluavat nähdä 
itsessään, ympäristössä tai tuloksissa. Motivaatio 
ratkaisee päätöksenteossa paljon. Nämä faktat 
ovat tärkeitä tiedostaa, kun muokkaa toimintaan-
sa vaikuttavampaan suuntaan.

Teemailta koettiin hyvin antoisaksi, ja keskus-
telua jatkettiin vielä virallisen osuuden jälkeenkin. 

yC kiittää joria ja Santeria!

Teksti: Juuso Kangas 
Kuvat: Miikka Lötjönen

Tarvitseeko projektipäällikkö onnistuakseen myyntitaitoja? Miten myydään projektiin liittyvä muutos 
esimiehelle tai ohjausryhmälle? Miten kannattaa esittää uusi idea projektiryhmälle? Mitä myyntitaitoja 
projektipäällikkö tarvitsee asiakasrajapinnassa projektin läpiviennin aikana? Näihin kysymyksiin saatiin 
vastaus YC:n teemaillassa maaliskuussa 2013.

Teemaillan mielenkiintoiseen aiheeseen meidät johdattivat esityksien ja workshop-työskentelyn kautta 
Talent Vectian Jori Kosonen (Senior Partner) ja Santeri Korpinen (Partner).

lutetaan edelleen kiihtyvällä vauhdilla. Herättävää 
on, että monet ilmastoon ja kulutukseen liittyvät 
kysymykset eivät ole enää ratkaistavana kaukai-
sessa tulevaisuudessa, vaan kriittiset ajat ovat jo 
käsillä, ja radikaaleja muutoksia tapahtuu aivan 
lähivuosina. Tämä luo uusia mahdollisuuksia ja 
täysin uudentyyppistä liiketoimintaa.

Seminaarin päätti Matti Matikaisen vuorovai-
kutteinen esitys tiimityön edellytyksistä ja itsensä 
kehittämisestä tiimipelaajana ja tiimin johtajana. 
Sopivan kokoinen osallistujaryhmä jätti hyvin tilaa 
mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle.

Kiinnostavien keskustelujen jälkeen päivää 
jatkettiin laskettelun, joukkuekilpailuiden, sau-
nomisen, makkaranpaiston, pulkkailun ja muiden 
talvisten aktiviteettien merkeissä. Projektiammat-
tilaisetkin osaavat selkeästi nauttia elämästä!
Teksti ja kuvat: Miikka Lötjönen
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Reilu Diili Teksti: Liisa Lehtiranta, YC/Tukikummit Reilu Diili -koordinaattori

Anna Seppänen, Jouni Vilen, Hjallis 
Harkimo, Liisa Lehtiranta ja Hajnalka 
Zigmund Halikon Prisman avajaisissa
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tuloksia nähtäneen jo myöhemmin tänä vuonna. 
Symppiksen toinen kampanja ”Ei taikatemppuja” 
luotiin Diacorin toteutettavaksi ja UniSOS:n ”Reilu 
Duuni” Kantasäästöpankille. Nämäkin kampanjat 
todettiin toteutuskelpoisiksi, mutta niiden lansee-
raamista vielä harkitaan. 

oho, tulipa tehtyä hyvää
Voittajakampanja tuo SSO:n toimipaikkoihin en-
nennäkemättömän sarjan ”mielikuvitustuotteita”. 
Puusta veistetyt tuotteet imitoivat muodollaan 
ja sijoittelullaan tuttuja päivittäistavaroita, kuten 
maitotölkkiä, kahvipakettia ja suklaalevyä. Kas-
salla tuote ostetaan, mutta sitä ei saa omaksi. 
Materiaalisen ilon sijaan tarjoavat ostajalleen hy-
vän mielen. Tuotot menevät lyhentämättöminä 
Tukikummit-säätiön kautta suomalaisten nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseen. 

Kampanja pilotoidaan vasta-avatussa Halikon 
Prismassa. Pilotoinnin jälkeen arvioidaan laajen-
netaanko kampanjaa S-ryhmän muihin toimipaik-
koihin ja laajempaan tuotevalikoimaan. Kampan-
jan luoneeseen Symppis-tiimiin kuuluivat Anna 
Seppänen, Anna Toni, Jouni Vilén, Miikka Lötjönen, 
Panu Hällfors ja Riikka Mäenpää. Kilpailusta ja 
kampanjakonsepteista voi lukea lisää osoitteessa 
www.reiludiili.fi.

Win-win-win 
IPMA Young Crew Finlandin (YC) pitkään mielessä 
muhinut hyväntekeväisyysprojektin toteuttami-
nen oli avaus yhteistyöhön toisen voittoa tavoit-
telemattoman järjestön kanssa. YC halusi kantaa 
oman kortensa kekoon yhteiskuntavastuun to-
teuttamiseksi.

Tukikummit-säätiö esitti YC:lle haasteen kerätä 
varoja suomalaisten nuorten syrjäytymisen eh-
käisemiseksi. YC:n käsittelyssä ongelmasta syntyi 
kilpailukonsepti Reilu Diili, jossa nuorten projek-
tiammattilaisten luovat ongelmanratkaisutaidot 
valjastettiin käyttöön. Kaksi kuuden hengen tiimiä 
kilpaili siitä, kumpi keksii parhaan hyväntekeväi-
syyskampanjan yhdistämään yhteistyöyrityksen 
ja Tukikummien tavoitteet. 

Neljä kampanjaideaa, jotka esiteltiin johtokun-
nalle lopputilaisuudessa 18.10.2012, ylittivät sekä 
järjestäjien että yhteistyöyritysten odotukset. 
Päätuomari Hjallis Harkimo julisti kilpailun voit-
tajaksi tiimi Symppiksen kampanjan ”Oho, tulipa 
tehtyä hyvää”, joka oli tehty Suur-Seudun Osuus-
kaupan (SSO) toteutettavaksi. Tiimi UniSOS:n 
Vallila Interiorille suunnittelema kampanja ”Apu 
lähtee lapasesta” sai tuomaristolta kunniamai-
ninnan. SSO ja Vallila lähtivät viemään rivakasti 
kampanjasuunnitelmia eteenpäin, joiden todellisia 

Kuinka hallitaan projektia, jolla ei ole organisaatiota, ja jossa kaikki resurssit pe-
rustuvat vapaaehtoisuuteen? Ei ainakaan projektisuunnitelmalla, vaikka laa-
dimmekin oikeaoppisen dokumentin huolellisesti toteuttajakumppanini Matti 

Matikaisen kanssa. 
Aikaa ideasta tuloksiin tarvittiin tähänkin projektiin noin yhdeksän kuukautta. 

Toteutus eteni suunnitelmallisuuden sijaan luovimalla yhteistyöverkostojen ja sa-
manaikaisesti kehittyvien ideoiden ehdoilla. Toteutukseen sitouduttiin, kun pääyh-
teistyökumppanit, Hjallis Harkimo, Sari Baldauf, ja Marko Kulmala sovittivat kilpailu-
ajan kalentereihinsa. Silti yhteistyöyrityksille ja kilpailijoille jouduttiin lähtökohtaisesti 
”myymään” sikaa säkissä, sillä kilpailukonseptin muotoilu, kilpailijavalinnat, paikka-
valinnat ja kumppaniyritysten sitouttaminen tapahtuivat limittäin.

Projekti antoi ainakin yhden yritysmaailmaan nähden nurinkurisen opin. Sen si-
jaan, että yrittää pärjätä mahdollisimman vähin resurssein, kannattaisi organisoida 
mahdollisimman suuri toteutusporukka. Yllätysten taklailu päivätyön ohessa vaati 
viimeisinä viikkoina meitäkin tuplaamaan kaksihenkisen toteutustiimin koon. Minimi-
resursseilla sinnittely oli jälkikäteen ajateltuna turhaa, sillä hyväntekeväisyysprojek-
tin tekemisen pitää olla hauskaa ja hauskanpito on tiimityötä. Isommalla porukalla 
palkitsevasta lopputuloksestakin pääsisi nauttimaan useampi.

Making of Reilu Diili
Teksti: Liisa Lehtiranta

Projekti antoi ainakin yhden yritysmaailmaan nähden nurinkurisen 
opin. Sen sijaan, että yrittää pärjätä mahdollisimman vähin resurs-
sein, kannattaisi organisoida mahdollisimman suuri toteutusporukka.
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Projektiyhdistys tarjosi paikkaa Reilu Diili -kil-
pailijana. Viikon mittaisen kilpailuun pystyi 
osallistumaan päivätyön ohessa, koska te-

kemiseen oli varattu aikaa yksi viikonloppu ja kuu-
si arki-iltaa. Ensimmäisenä päivänä paljastettiin 
kilpailun hyväntekijäorganisaatio. Diilihenkisesti 
Tukikummien perustajajäsen Hjallis Harkimo julisti 
kilpailun alkaneeksi ja antoi kilpailutehtävän, jonka 
tuloksia tulisi ylituomarin ominaisuudessa arvioi-
maan.

12 kilpailijaa jaettiin kahteen joukkueeseen. 
Joukkueiden tehtäväksi jäi valita projektipäällikkö 
ja ryhmän nimi. Tuijotimme omassa ryhmässäm-
me hetken toisiamme silmiin, ja päälliköksi valittiin 
Panu Hällfors. Nuorten hyväksi toiminnan kaut-
ta päädyimme nimeen Symppis. Projektipäälliköt 
neuvottelivat neljästä yhteistyöyrityksestä meille 
kaksi, joille tulisimme projektit toteuttamaan. Saim-
me haluamamme SSO:n ja Diacorin, ja onnekkaasti 
vastustajatiimimme UniSOS oli myös tyytyväinen 
Kantasäästöpankkiin ja Vallila Interioriin.

Ensimmäinen kilpailupäivä alkoi Hotelli Kämpin 
aamukahvilla. Toivotimme myös kilpailijajoukkueen 
jäsenille tsemppiä ja vetäydyimme omaan koko-
ushuoneeseemme aloittamaan konseptin kehitte-
lyä. Viikonloppu käytettiin vallattomaan ideointiin 
ja seuraavan viikon arki-illat jalostamiseen sekä 
dokumentointiin. Otimme käyttöön joo-metodin, 
jolla jokainen idea pääsi esille eikä mitään tyrmätty. 
Tämä johtikin valtavaan määrään irtonaisia ideoita 
sunnuntaiksi.

Projektin aikana sparraajina toimivat Marko 
Kulmala ja Sari Baldauf. Heistä oli korvaamaton 
apu kohti voittokonseptia, ja he jäivät esimerkil-
lään varmasti kaikkien mieleen. Kun Marko Kulmala 
saapui sparraajaksemme, esittelimme pääideam-
me sekä kasan yksittäisiä ideoita. Pääideastamme 
Marko vain tokaisi: ”Toi tarraidea on aivan p**ka”. 
Nauroimme, ehkä nolostuneina, mutta käteen jäi 
kaksi paljon parempaa ideaa. Näitä ajateltiin yh-
dessä hieman pidemmälle ja koko tiimi Marko mu-
kaan lukien innostui syntyneistä ajatuksista.

Reilu Diili on YC:n ja Tukikummien yhteistyöprojekti. Tukikummit-säätiön perustivat vuonna 
2007 Sauli Niinistö ja Hjallis Harkimo, jotka tunsivat tarvetta huolehtia syrjäytymisvaarassa ole-
vista nuorista. Säätiön tarkoituksena on kerätä varoja mm. nuorten harrastustoiminnan tukemi-
seen ja koulunkäynnin tukemiseksi. Tukikummien toiminta ja varainkeruu pohjautuu täysin vapaa-
ehtoistyöhön ja yhteistyöverkostoihin. Varat jaetaan avunsaajille lyhentämättömänä kirkon diakoniatyön kautta. 

Reilu Diili -kilpailussa kaikki järjestelyt tehtiin talkootyönä yhteistyöyritysten kanssa halusta sijoittaa suomalaisiin nuoriin. 
Järjestelyihin osallistuivat YC:n ja Tukikummien lisäksi Heltech AV-viestintä, valokuvaaja Frans Rinne, Kämp Group, Sampo Group, SEK Public 
ja Forest Agency. Kampanjoita toteuttavina yhteistyöyrityksinä olivat Diacor, Vallila Interior, Kantahämeen Osuuspankki ja Suur-Seudun 
Osuuskauppa.

Vuonna 2014 toteutettava Reilu Diili -kilpailun suunnittelu on alkamassa. Hyvät caset ja muut yhteistyökumppanit ovat tervetullei-
ta mukaan! jos yrityksesi on kiinnostunut olemaan mukana Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, ota yhteyttä Liisa Lehtirantaan: 
liisa.lehtiranta@aalto.fi

Sijoitus suomalaisiin nuoriin

Kilpailuviikko kului yhteistyöyrityksissä vieraillessa heidän toiveitaan kuunnellen. Tosin 
ideoistamme oltiin niin innostuneita, että saimme vapaat kädet jatkokehittelyyn. Löysim-
me UniSOS:n kanssa yhteiset toimistotilat ja oli mukava kilpajuosta kohti perjantain esi-
tyksiä. Kannustimme vastustajiamme hyvään suoritukseen ja saimme lisäpuhtia heidän 
aikaansaannoksistaan.

Kilpailussa testattiin ennen kaikkea organisointi- ja sopeutumiskykyä. Kuuden nuoren 
tuli muodostaa mahdollisimman dynaaminen projektitiimi, tulla toimeen keskenään ja 
keksiä voittokonsepti annetussa ajassa. Monellakaan osallistujista ei ollut konseptoinnin 
kokemusta, mutta innostus olikin tärkein elementti. Kanssakilpailijoiden erilaiset taustat 
olivat mainio suola ja vahvuus projektin edetessä.

Tiimin kanssa vietetty aika oli aivan mahtavaa: Kahvihetki stadin silakkamarkkinoiden 
puulaivoilla toi upean hengähdyshetken puurtamisen keskelle. Myös oluthanoilla ehdim-
me vierailla ja illallistimme hyvässä hengessä kilpailijajoukkueen kanssa.  

Ehdimme viikossa kokea vastoinkäymisiä, mutta ennen kaikkea onnistumisia. Aineel-
liset palkinnot tuntuivat mitättömiltä Reilu Diilin aiheuttamaan mielihyvään verrattuna. 
Jokainen kilpailija vietti päätöstilaisuutta röykkiön kokemuksia rikkaampana aina pikku-
tunneille asti. Minulle Reilu Diili toi kasan kontakteja ja ystäviä. Näiden ihmisten kanssa 
Tukikummit-yhteistyö jatkuu varmasti hymyssä suin vielä pitkään.

Reiluja kilpailukokemuksia
Teksti: Jouni Vilén, Reilu Diili -kilpailija



Special Interest Group

Teksti: Kai Koskinen
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Kestävä projektinhallinta 
Uusi SIG-16 ryhmä on aloittanut toimintansa

Ryhmän aloituskokous pidettiin 
18.3.2013. Kokouksessa esi-
tettiin ehdotuksia ryhmän toi-

mintaan liittyviksi aihepiireiksi. Läh-
tökohtana oli ympäristökysymyksiä 
koskevan vihreän projektinhallinnan 
näkökulman laajentaminen yhteis-
kuntavastuuseen sekä sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kehitykseen ja oikeu-
denmukaisuuteen liittyvillä asioilla.

Kestävä kehitys määritellään ns. 
Brundtlandin komission vuonna 1987 
antama julkilausuman mukaan näin: 
”Kestävää kehitystä on sellainen 
kehitys, joka tyydyttää nykyhetken 
tarpeet viemättä tulevilta sukupol-
vilta mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa”. Tämänhetkisistä sosi-
aalisista ja taloudellisista ongelmista 
merkittävimpiä ovat terveyteen ja 
turvallisuuteen, ruuantuotantoon, ih-
misoikeuksiin ja kouluttautumismah-
dollisuuksiin, puutteellisiin työoloihin, 
tuloeroihin, lahjontaan sekä veron-
kiertoon liittyvät asiat. Ympäristön 
osalta listaa voi jatkaa luonnonva-

rojen liikakäyttöön, puhtaan veden 
saatavuuteen, luonnon monimuo-
toisuuteen, maan käyttöön, merien 
happamoitumiseen ja ilmaston läm-
penemiseen liittyvillä asioilla.

Luonnonvarojen käytön osalta on 
kehitetty ekologiseksi jalanjäljeksi 
kutsuttu mittari, joka kuvaa, kuinka 
suuri maa- ja vesialue (globaaliheh-
taareina) tarvitaan ihmisen tai ihmis-
ryhmän kuluttaman ravinnon, materi-
aalien ja energian tuottamiseen sekä 
syntyneiden jätteiden käsittelyyn. 
Vuonna 2007 tehtyjen laskelmien 
mukaan maailman ekologinen jalan-
jälki oli 2,7 globaalihehtaaria henkeä 
kohti, kun maapallon biokapasiteetti 
eli tuottava maa-ala oli 1,8 hehtaaria 
henkeä kohti. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kulutustarpeiden tyydyttämisek-
si olisi jo viisi vuotta sitten tarvittu 1,5 
maapalloa.

Nämä asiat ansaitsevat erityis-
huomiota, vaikka ne ovatkin jo mu-
kana projektinhallinnan kansainvä-
listen projektialan järjestöjen kuten 

PMI:n ja IPMAn eettisissä ohjeissa. 
Toimenpiteisiin voi ryhtyä joko hen-
kilökohtaisella tasolla tai koko or-
ganisaation piirissä tukemalla esim. 
Green Office -sertifikaatin tyyppisiä 
hankkeita. Hyvän lähtökohdan koko 
projektin tasolla tapahtuvalle tarkas-
telulle tarjoaa ns. GPM Global -kon-
sortion PRiSM (Projects integrating 
Sustainable Methods) -menetelmä. 
Siinä kestävän kehityksen turvaa-
vat toimenpiteet jaetaan viiteen eri 
luokkaan (ns. P5-konsepti): yhteis-
kuntavastuu (People), ympäristöasiat 
(Planet), taloudelliset tekijät (Profit), 
toimintatavat (Process) ja tuotteet 
(Product). Kyseinen konsortio tarjoaa 
myös mahdollisuutta Green Project 
Manager -sertifikaatin suorittami-
seen sekä tukee ISSP (International 
Society of Sustainability Professio-
nals) -yhdistyksen tarjoamaa omaa 
sertifikaattia.

Kestävään kehitykseen liittyviä 
standardeja, ohjeistuksia ja mittareita 
löytyy lukuisia. Usein käytettyjä ovat 

”kestävää kehi-
tystä on sellainen 
kehitys, joka tyy-
dyttää nykyhetken 
tarpeet viemättä 
tulevilta sukupol-
vilta mahdollisuut-
ta tyydyttää omat 
tarpeensa.”

Mitä kestävä projek-
tinhallinta oikein on? 
Minkälaisia asioita sen 
piiriin kuuluu? Entä mitä 
tarkoitetaan kestävällä 
projektilla? Tule otta-
maan asiasta selvää 
liittymällä uuteen kes-
tävän projektinhallin-
nan SIG-16 ryhmään. 



Kuva: Jyry Louhisto

Kai Koskisella on yli 10 vuoden kokemus projektijohtamisen koulutusohjelmien  
ja yrityksille räätälöityjen koulutusten läpiviennistä. Hän on toiminut Teknillisen  
korkeakoulun projektiliiketoiminnan tutkijana sekä opiskellut projektijohtamisen 
jatkokoulutusohjelmassa Montrealissa. Hänellä on monipuolista kokemusta  
erilaisista projektiympäristöistä sekä projektinhallinnan menetelmistä ja  
projektinhallinnan työkaluista.

Tervetuloa mukaan ideoimaan, miten standardeja, 
ohjeistuksia ja mittareita voidaan soveltaa  
käytännön projektitoiminnassa sekä kehittämään 
projektimalleja ja -menetelmiä entistä paremmiksi.
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YK:n Global Compact -periaatteet, yhteis-
kuntavastuuseen liittyvä ISO 26000 -stan-
dardi tai ympäristöjohtamiseen liittyvä ISO 
14000 -standardi. Lisäksi rahoittajilla kuten 
IFC:llä (International Finance Corporation) 
ja maailmanpankilla on omat ohjeistuksen-
sa. Tervetuloa mukaan ideoimaan, miten 
niitä voidaan soveltaa käytännön projekti-
toiminnassa sekä kehittämään projektimal-
leja ja -menetelmiä entistä paremmiksi.

SIG-16 kestävä projektinhallinta 
-ryhmän aiheita
Muutamia ryhmän aloituskokouksessa esiin 
nousseita keskustelunaiheita olivat tavoit-
teisiin ja mittareihin liittyvät asiat, kestävän 
kehityksen trendit ja esimerkit eri toimialoil-
ta, synergiaedut ja innovaatiot sekä niiden 
edelleen kehittäminen ja rahoittaminen. 
Lisäksi kestävyystase-, elinkaari- ja riskien-
hallintanäkökulmat saivat kannatusta.

Ryhmä kokoontuu neljästi vuodessa; 
kahdesti sekä keväällä että syksyllä. Seu-
raava tapaaminen on 29.5.2013. Nähdään 
silloin!

Kai Koskinen 
DiscoverIT
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SIG-RyHMäT

PkV-RyHMäT

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-4  Riskienhallinta
Ryhmälle etsitään uutta vetäjää! 

SIG-7  Projektien kustannushallinta
Ryhmälle etsitään uutta vetäjää! 

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

SIG-12  johtajuus
Vuokko Coco 
vuokko.coco@kolumbus.fi, 050 383 0112

SIG-13  kuntien projektitoiminta
Jari Kinnunen, HMV PublicPartner Oy 
jari.kinnunen@hmv.fi, 040 778 0226

SIG-14  Tuotekehitys
Lare Lekman 
lare.lekman@gmail.com, 040 849 5117

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

Toiminnassa olevat ryhmät: 
PkV-12 ”Verkostoituminen palveluliiketoiminnoissa”

Matti Urho, Partisan Oy
matti.urho@partisan.inet.fi, 040 830 4500

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.

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.

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

SIG-16  kestävä projektinhallinta
Kai Koskinen, DiscoverIT 
kai@discoverit.fi, 044 213 4310

SIG-17  Projektipäällikkyys ammattina
Jori Kosonen, Talent Vectia Oy 
jori.kosonen@talentvectia.com, 050 518 4790

PM-Club Vaasa
Mikael Hallbäck, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto 
mikael.hallback@uwasa.fi, 029 449 8200

PM-Club Tampere
Pasi Kivimäki, Pasaati Oy 
pasi.kivimaki@pasaati.com, 0400 635 690

Suunnitteilla olevia ryhmiä: 
- Stakeholder management
- EU-projektit
- Kehitysyhteistyö
- Tutkimus
- Englanninkielinen ryhmä
- IT-projektit

jos olet kiinnostunut perustamaan uuden ryhmän, ilmoita siitä PRy:n toimistolle.



Puheenjohtajat

Työryhmien edustajat
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PRojekTIyHDISTykSeN HALLITuS 2013

Puheenjohtaja

HeIkkI LoNkA
Granlund Oy
Malminkaari 21, 00700 Helsinki
heikki.lonka@pry.fi
050 350 4297

Varapuheenjohtaja

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

Sertifiointi 

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

PekkA TSuPARI
Yleinen Teollisuusliitto YTL
Eteläranta 10, 00130 Helsinki  
pekka.tsupari@ytl.fi
040 570 2021

MARkeTTA jyLHä
Tieto Oyj
PL 38, 00441 Helsinki
marketta.jylha@tieto.com
040 538 9945

IPMA Young Crew Finland

MATTI MATIkAINeN
Digia Oyj
Valimotie 21, 00380 Helsinki
matti.matikainen@digia.com
040 578 0434

MATS SöDeRLuND
Citec Oy Ab
PL 109, 65101 Vaasa  
mats.soderlund@citec.com
050 4283 757

Tieteellinen neuvottelukunta 

HANNI MuukkoNeN
Helsingin yliopisto
PL 27, 00014 Helsingin yliopisto
hanni.muukkonen@helsinki.fi
050 330 6236

Jäsenet

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

TAINA RäMö-koRPINeN
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo  
taina.ramo-korpinen@projekti-instituutti.fi 
050 492 466



86

PRojekTIyHDISTykSeN yHTeISöjäSeNeT
4SUM Partners

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

BDO Consulting Oy
Blocsol Oy
BlueCielo ECM Solutions Oy
BMH Technology Oy
Boston Information Group Ltd
BRIIM
Buildercom Oy

CA Software Finland Oy
Cerion Solutions Oy
CGI Suomi Oy
Citec Oy Ab
CMU24 Group
CodeBakers Oy
Communicea Oy
Corenet Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CTS Engtec Oy
Cybercom Finland Oy

DatAction Oy
DIGIA Oyj
DNA Oy
Dovre Group Oyj

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

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

HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu
Helsingin Energia/Helen Engineering
Helsingin seudun kauppakamari/ 
Helsinki Region Chamber of Commerce
Helsingin yliopisto
Helsinki Business College Oy
HiQ Finland Oy
HM&V Research Oy
Honeywell Oy
HUS

IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
Innomieli Oy

Insinööritoimisto Comatec Oy
International Institute for Learning Finland Oy
Istekki Oy
Itella Oyj
Ixonos Oyj

Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän yliopisto

Kelan IT-osasto
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keskusrikospoliisi / Rikostekninen laboratorio
Kone Oyj
Koordinet Oy
KPMG Oy Ab
Kumura Oy

Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Lemminkäinen Oyj
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Lionbridge Oy
LähiTapiola

Marsh Oy
Medbit Oy
Medi-IT 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

NCC Rakennus Oy
Nebula Oy
Necorpoint Oy
Neste Jacobs Oy
Nets Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Noste Oy

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

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
Projeca Oy
Project-TOP Solutions Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pääesikunta, materiaaliosasto
Pöyry Oyj

Qentinel Oy

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
Slave Oy
Sofor Oy
Solteq Oyj
SRV Yhtiöt Oyj
Stiftelsen för projektforskning
STX Finland Cruise Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/ Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Maksuturva Oy
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Pienyrittäjät
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Suomen Puheopisto Oy
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
SWECO Industry Oy
SWECO PM Oy

Talent Vectia Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
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
Tietotekniikan liitto ry
Tieturi Oy
Tilastokeskus
Tmi Project Warrior
TocoSoft Oy
Toyota Auto Finland Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Työterveyslaitos

UPM-Kymmene Oyj

Vaasan kaupunki
VAASAN Oy
Vaisala Oyj
Wakaru Oy
Valtiokonttori
Wapice Oy
Verohallinto
VR-Yhtymä Oy

WSP Finland Oy  
Väestörekisterikeskus
Wärtsilä Finland Oy

YIT Information Services Oy
Yleinen Teollisuusliitto YTL
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
YritysAkatemia
Yrkeshögskolan Novia

ÅF-Consult Oy
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“IPMA-sertifiointi tapahtuu kansainvälisen käytännön mukaisesti ja varmistaa projek-
tinjohdon osaamisen projektien ja projektikokonaisuuksien hallinnassa. Lisäksi se tarjo-
aa erinomaisen mahdollisuuden kehittää henkilökohtaista projektiosaamista puolueet-
toman arvioinnin tukemana.”

Ari Eskola, Projektijohtaja, IPMA Level A®

”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®

”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 laajamit-
taiseen henkilöstön kehittämiseen ja projektinhallinnan ammattilaisten sertifikaatit ovat 
oleellinen osa tätä pyrkimystä.”

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

   

Projektiyhdistys ry  •  Project Management Association Finland 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki, FINLAND

Tarkemmat tiedot ja sertifiointiohjeet 
löytyvät Projektiyhdistys ry:n kotisivulta 

www.pry.fi

Kansainväliset Projektinjohtamisen

Sertifikaatit – todenna ja vahvista

ammattitaitosi

Projektiyhdistys sertifioi projektinhallinnan ammattilaisia
IPMAn sertifiointijärjestelmän mukaisesti



Helppo kotimainen
ohjelmistoratkaisu

www.improlity.com

Suomi:

Kari Teräsniska

Puh. +358 400 730 630

kari.terasniska@improlity.com

Ulkomaat:

Benjamin Särkkä

Puh. +44 7817 958 058

benjamin.sarkka@improlity.com 


