
Osaavien projektiammattilaisten 
ja kehittyvien organisaatioiden verkosto

Kohti maailmaa, jossa kaikki projektit onnistuvat

Tuloksellisuutta liiketoimintaan    •    Kansainväliset projektinjohtamisen sertifikaatit    •    Projektipäällikkyys ammattina



Tulevaisuus on 
projekteja
Yli kolmannes kansantuotteesta 

tehdään jo projekteina. Yhä 

suurempi osa muutoksista 

johdetaan projekteina.

Projektiosaaminen on 
todellinen kilpailuetu
Projektikulttuuri syntyy yhteisestä 

osaamisesta ja ymmärryksestä. 

Projektiosaaminen tuo kustannussäästöjä 

ja varmistaa toiminnan tuloksellisuuden. 

Projektiyhdistyksen tavoitteena on
• nostaa projektitoiminnan tasoa ja tuloksellisuutta kaikissa organisaatiossa.

• kehittää projektipäälliköistä ja –johtajista arvostettu ammattikunta.

• parantaa projektikoulutusta kaikilla koulutusasteilla.

• edistää projektialan tutkimus- ja kehitystoimintaa.

• rakentaa projektiosaamisesta uusi tukijalka Suomelle.

Jäseniämme ovat
yksityishenkilöt ja organisaatiot yksityiseltä, julkiselta 

ja kolmannelta sektorilta.

Tarjoamme jäsenillemme

• foorumin yhteisölliselle oppimiselle ja verkostoitumiselle.

• kiinnostavia ja ajankohtaisia tapahtumia.

• ajankohtaista tietoa.

• kansainvälisen henkilösertifioinnin.

• kansainvälisen projektitoiminnan arvioinnin.

Projektiyhdistys ry 
Perustettu vuonna 1978  •  Voittoa tavoittelematon  •  Yli 4 000 jäsentä yli 600 organisaatiosta  •  Suomen merkittävin projektialan yhteisö   

Pohjoismaiden suurimman projektitapahtuman Projektipäivien järjestäjä  •  IPMAn - International Project Management Association jäsenyhdistys Suomessa
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Huomisen tekijät 
– legendat eivät synny tyhjästä 
PRY:hyn voit liittyä myös opiskelijajäseneksi. PRY:hyn 

kuuluva IPMA Young Crew Finland (YC) on opiskelijoiden, 

jo työssäkäyvien nuorten projektiosaajien ja alasta 

kiinnostuneiden aktiivinen ryhmä.Toiminta tukee ja 

kehittää nuorten projektiosaajien ammattitaitoa ja 

edistää verkostoitumista nuorten projektiosaajien välillä 

sekä kansallisella että kansainvälisellä 

tasolla.  www.yc.fi

Liity ammattilaisten verkostoon  
- hyödynnä jäsenetujasi

Projektiyhdistyksen jäsenenä saan hyödyllistä 
ammatillista tietoa ja kuulen alan ajankohtaista 
tapahtumista ja koulutuksista. 
PRY:n ryhmissä ja tapahtumissa pääsen verkostoitumaan 

muiden projektialan ammattilaisten kanssa. Erityisen hyödyl-

lisinä pidän jäsenistölle maksuttomia teematilaisuuksia, joita 

alueelliset PM Clubit järjestävät myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella.

Anna Nummi

R&D Project Manager 

Nordic ID Oy

SIG & PKV & Aluetoiminta
SIG-ryhmät (Special Interest Group) ja 

PKV-ryhmät (Projektikäytäntöjen vertailu), 

tarjoavat foorumin, jossa saat uusinta 

tietoa ja pääset verkostoitumaan samoja 

haasteita kohtaavien ammattilaisten kanssa. 

Pääkaupunkiseudun lisäksi aluetoimintaa on 

Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä.

Teematilaisuudet
Ajankohtaisia asioita uusista ja 

erilaista näkökulmista.

Kansainvälisyys
PRY:n jäsenenä olet mukana 

projektialan maailmanjärjestön 

IPMAn, pohjoismaisen Nordnetin ja 

IPMAn suurimman jäsenyrityksen 

APM:n (UK) verkostoissa ja pääset 

hyödyntämään laadukkaita 

materiaaleja.
Ammattilehdet ja 
-kirjallisuus, projektialan 
tutkimustulokset 
Pidä itsesi ajan tasalla.

Rahanarvoisia etuja
Alennukset IPMA-

sertifioinneista, julkaisuista 

ja osallistumismaksusta 

Projektipäiville, 

Pohjoismaiden suurimpaan 

projektiammattilaisten 

tapahtumaan.



OTA YHTEYTTÄ:

Eteläranta 10 

00130 Helsinki
www.pry.fi

Projektiyhdistys ry

  pry@pry.fi

  050 525 3531

Todenna projektiosaamisesi 
- PRY:n jäsenenä saat IPMA-sertifioinnin jäsenhintaan

IPMAn neliportainen sertifiointi

A  

B  

C 

D

pystyy johtamaan vaativia salkkuja ja ohjelmia

pystyy johtamaan vaativia projekteja

pystyy johtamaan projekteja 

tuntee pätevyyselementit ja pystyy soveltamaan niitä

Sertifioitu Projektitoiminnan Johtaja

Sertifioitu Projektinjohtaja

Sertifioitu Projektipäällikkö

Sertifioitu Projektiosaaja

Liittyminen projektialan verkostoon on kannattava sijoitus
Sivuillamme löydät lisätietoa jäsenyyden eri vaihtoehdoista ja näet mitkä 

kaikki organisaatiot jo kuuluvat osaavaan verkostoomme. Ota yhteyttä PRY:n 

toimistoon tai täytä hakemus www-sivuillamme. 

IPMA – International Project Managament Association on johtavia 

projektinjohtamisen organisaatioita maailmassa. Maailmanlaajuisesti IPMA-

sertifioinnin on suorittanut jo yli 200 000 ammattilaista yli 50 maassa.

IPMA-henkilösertifiointi tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden todentaa 

projektiosaamisesi. Neliportainen sertifiointi on suunniteltu jatkuvan kehittymisen 

näkökulmasta. Sertifioinnissa arvioidaan tietoihin, kokemukseen ja asenteisiin 

liittyviä ominaisuuksia ja pätevyyksiä. Projektiyhdistys myöntää yksinoikeudella  

IPMA-sertifikaatit Suomessa.

Sertifioituminen ja kuuluminen PRY:hyn 
on avannut uusia reittejä itseni 
kehittämiseen. Työnantajani, asiakkaani ja 
yhteistyökumppanini voivat todella luottaa 
osaamiseeni.

Esa Puhakka

Projektipäällikkö 

Insinööritoimisto Comatec

IPMA Level C®


