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Projektiyhdistys pähkinänkuoressa 

• Voittoa tavoittelematon yhdistys 
• Toiminut vuodesta 1978 
• Yli 4 000 henkilöä yli 600 

organisaatiosta 
 

2 

IPMAn (International Project Management 
Association) jäsenyhdistys Suomessa  
 
• 62 yhdistystä ympäri maailman  
•Jäseniä yli 150 000 
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Meitä on yli 4 000 henkilöä yli 600 organisaatiosta.... 
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Tulevaisuus on projekteja 
• Kasvava osa työstä toteutetaan 

projekteina 

• Massatuotteista siirrytään 
toimitusprojekteihin 

• Onnistumisen takaavat osaavat 
projektipäälliköt 

• Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja 

• Projektiosaaminen Suomen ”UUSI NOKIA” 
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Projektiammattilaisten kysyntä kasvaa... 
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PMI Skills Gap Report 2013 

Vuosina 2010 - 2020 projektinhallinnan työvoimatarpeen arvioidaan kasvavan  
13.4 miljoonasta 41.4 miljoonaan (>200 %) 
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Projektiosaaminen on kilpailuetu 

• Tehokas tapa johtaa ja kehittää organisaatioita ja 
toimintaa 
 

• Projektikulttuuri syntyy yhteisestä osaamisesta 
 

• Osaaminen tuo kustannussäästöjä ja varmistaa 
tuloksellisuuden  
 

• Osaavat henkilöt ja organisaatiot motivoituvat 
hyviin suorituksiin ja onnistumiseen 
 

• Kehittynyt projektikulttuuri tekee organisaatiosta 
kiinnostavan työnantajan 
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Edelleen projektit epäonnistuvat... 
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The Standish Group International, The Chaos manifesto 2013 

Standishin tilastossa yli 50.000 IT-projektia vuosilta 2003-2012 
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IT-barometri 2014 julkistus 30.1.2015 
tivia.fi/sites/tivia.fi/files/tivia/Julkaisut/tutkimukset/IT-barometri/ITBarometri_2014_29.1.2015_julkinen_versio_.pdf  
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Projektiyhdistyksen tavoitteet 
• Nostaa jäsenten projektitoiminnan tasoa ja 

tuloksellisuutta sekä yrityksissä että 
julkishallinnossa 
 

• Projektipäälliköistä ja –johtajista arvostettu 
ammattikunta, joka varmistaa 
onnistumisen 
 

• Projektikoulutusta kaikille koulutusasteille 
-> projektiosaaminen kansalaistaidoksi 

 

• Edistää projektialan tutkimus- ja 
kehitystoimintaa  
 

• Projektiosaamisesta uusi tukijalka Suomelle 
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Projektiyhdistys tarjoaa 
• Kotimaisen ja kansainvälisen ammattilaisten verkoston 

• Ajantasaista tietoa (lehdet, blogit, tapahtumat) 

• Foorumin yhteisölliselle oppimiselle  

• Kiinnostavia ja ajankohtaisia tapahtumia 

• Erilaisia verkostoitumisryhmiä 

• Kansainvälisen henkilösertifioinnin 

• Kansainvälisen projektitoiminnan arvioinnin 
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Verkostoitumisryhmiä jäsenille 

Aluetoiminta  
•Tampere, Turku, Vaasa, Jyväskylä 
•4 - 6 kokousta per kaupunki per vuosi 
•www.pry.fi/toiminta/aluetoiminta 
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 SIG-ryhmät (Special Interest Group) 
•10 toimivaa ryhmää, kokoontuvat n. 4 kertaa vuodessa 
•Mainio verkostoitumisen ja itsensäkehittämisen foorumi 
•www.pry.fi/toiminta/sig-ryhmat/sig-ryhmat2 

IPMA Young Crew Finland 
•Tarkoitettu 20-35-vuotiaille PRY:n nuorille jäsenille 
•Erinomainen kanava vaikuttaa ja saada kokemuksia 
•http://www.pry.fi/toiminta/young-crew 

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) 
•Tarkoitettu yritys- ja yhteisöjäsenille projektinhallinnan ja kilpailukyvyn 
kehittämiseksi.  
•www.pry.fi/toiminta/pkv-ryhmat 

http://www.pry.fi/toiminta/aluetoiminta
http://www.pry.fi/toiminta/sig-ryhmat/sig-ryhmat2
http://www.yc.fi/
http://www.yc.fi/
http://www.yc.fi/
http://www.yc.fi/
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Avoimia tapahtumia 
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Projektipäivät 
•Marraskuussa Messukeskuksessa 
•N. 1000 osallistujaa, 80 esitystä, viisi rinnakkaisohjelmaa 
•www.projektipaivat.fi 
 

3PMO-päivä  
•Kesäkuussa Tampereella 
•n. 100 osallistujaa 
•www.3pmo.fi 

Teematilaisuudet 
• Noin 10 tapahtumaa vuodessa 
• Alustajina kokeneet 

ammattilaiset 
• www.pry.fi/toiminta 

http://www.projektipaiva.fi/
http://www.3pmo.fi
http://www.pry.fi/toiminta
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Vuoden merkittävin 
projektialan tapahtuma 
n. 1 000 osallistujaa,  
yli 80 puhujaa ja alustajaa  
20 yhteistyökumppania www.projektipaivat.fi 
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3PMO on projektialan kärkitapahtuma, 
joka kokoaa yhteen projektialan 
ammattilaisia, jotka työskentelevät 
portfolioiden, ohjelmajohtamisen ja 
salkunjohtamisen parissa tai varsinaisissa 
projektitoimistoissa (PMO). 

www.3pmo.fi 
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Kilpailut – arvostusta ja kunniaa menestyjille 
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Saitko vaativan projektisi onnistuneesti 
satamaan? Osasit kannustaa ja ohjata tiimisi 

loistaviin tuloksiin. Sinulla taitaakin olla 
salkussasi ainekset  Vuoden projektiksi. 

> www.pry.fi/toiminta/vuoden-projekti 

Onnistumista saa hehkuttaa. Hyvä kello saa 
kuulua kauas. Räväytä tiimisi innovatiivinen 

projektipanos kaiken kansan nähtäville. 
> http://www.pry.fi/toiminta/vuoden-

projektiteko 
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Kilpailut – arvostusta ja kunniaa menestyjille 
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Nuori Projektipäällikkö -kilpailu haastaa 
vuosittain nuoria projektipäälliköitä 

testaamaan projektiosaamistaan 
puolueettomassa ympäristössä.  

 
> http://www.pry.fi/toiminta/nuori-

projektipaallikko 

PM Championships is targeted to anyone 
who is interested in project business, 
leadership and management, and for 
students at the higher education level 

studying project related courses. 
 

> www.become.pm/pmc 
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International Project Management Association 

• A world leading non-profit project management organization  
• Represents more than 60 project management associations from all 

continents of the world 
• IPMA actively promotes project management to businesses and 

organizations around the world 
• Through IPMA, project managers from all cultures and all parts of the world 

can network, share ideas and bring project management forward in good 
co-operation 

• Over 65 year old organization 
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Kansainvälinen henkilösertifiointi 

PRY sertifioi projektiammattilaisia IPMAn 
ainutlaatuisen järjestelmän mukaisesti 
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Sertifiointi  
•Antaa puolueettoman todistuksen 
projektinjohtamisen pätevyydestä 
•Kolme pätevyysaluetta 
•Nelitasoinen 
•Yli 200 000 sertifioitunutta 
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Neljä tasoa tukee urapolkua 

IPMA-sertifikaatti antaa  
•Kansainvälisen todistuksen projektinjohtamispätevyydestä  
•Puolueettoman vahvistuksen kyvystä johtaa projekteja  
•Paremmat urakehitysmahdollisuudet  
•Paremmat mahdollisuudet menestyä  
•Lisäarvoa organisaatiolle  
•Kansainvälisesti tunnustetun ammattinimikkeen  
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Projektipäällikkyys ammattina 
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Nuolet kuvastavat yhtä mahdollista urapolkumallia 
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• Ainutlaatuinen organisaatioiden projektiosaamisen arviointi 
• Kolme näkökulmaa: organisaatio, yksilöt ja projektit 
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The IPMA Delta -Model  
(I/P/O-Modules) 

IPMA Delta – työkalu organisaation kyvykkyyden arviointi 
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IPMA Delta – tuloksena organisaation kyvykkyystaso 

• Organisaatio itse arvioi alussa tasonsa 
• Arvioinnin tuloksena IPMAn mukainen taso sekä arvioitsijoiden 

näkemys kehityskohteista kyvykkyyden nostamiseksi 
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Yhteistyö brittiläisen APMn kanssa 
• PRYllä on yhteistyösopimus 

APMn kanssa 
• APM (Association for Project 

Management) on: 
• IPMAn suurin jäsenyhdistys 
• Yli 21 000 henkilöä yli 4 000 

organisaatiosta 
• Panostaa voimakkaasti 

ammattimaisuuteen 
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APM’s 5 Dimensions of 
Professionalism 
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A framework  or methodology which defines the 
processes and practices for the organisation 

A competence framework to map levels of knowledge 
and experience at appropriate levels 

Qualifications to provide developmental opportunities 
and recognition of competence at appropriate levels 

A continuing professional development scheme that 
broadens horizons and builds understanding through 
sharing of good practice 

Recognition that true professionals should be 
accountable  for their actions and adhere to a code of 
ethics and professional conduct 

APM’s 5 Dimensions of Professionalism 

Knowledge on its 
own is a 
necessary, but 
not sufficient, 
condition for 
success 

All 5 
Dimensions, 
or nothing 
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Jäsenillä mahdollisuus hyödyntää APM -materiaalia 
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Jäsenyys kannattaa 

Jäsenyys on edullista 
•Henkilöjäsenyys 70 € (+ alv 24%)  
•Opiskelijajäsenyys 20 € (+ alv 24%) 
•Yhteisöjäsenyydessä useita luokkia 
pienille ja suurille organisaatioille  

• www.pry.fi/jasenyys/jasenkategoriat 
•Yhteisöjäsenyydessä useita etuja 

• www.pry.fi/jasenyys/jasenedut 
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Jäseneksi liittyminen on 
helppoa 
www.pry.fi/lomake 

Tule mukaan kehittymään  
– liity jäseneksi 

http://www.pry.fi/jasenyys/jasenkategoriat
http://www.pry.fi/jasenyys/jasenedut
http://www.pry.fi/lomake
http://www.pry.fi/lomake
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v 
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Timo Saros 
timo.saros@pry.fi 
0400 623 171 

Projektiyhdistys ry 
Eteläranta 10  
00130 Helsinki 
www.pry.fi 

Ota yhteyttä: 

mailto:Timo.saros@pry.fi
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