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Todenna ja vahvista ammattitaitosi

IPMA - International Project Management Association 
IPMA on maailman johtavia projektinjohtamisen organisaatioita: reilut 150 000 jäsentä yli 65 maassa. Maailmassa myönnetään vuosittain yli 20 000  IPMAn 

järjestelmän mukaista sertifikaattia. Projektiyhdistys ry vastaa yksinoikeudella IPMAn järjestelmän mukaisista sertifioinneista Suomessa

Nelitasoinen sertifiointi
IPMAn nelitasoinen sertifiointiohjelma on suunniteltu tu-

kemaan jatkuvaa itsensä kehittämistä. Jokainen neljästä 

pätevyystasosta sisältää kehittämistarve-ehdotuksen 

ja pätevyyden arvioinnin. Pätevyys arvioidaan projek-

tinhallinnan käytännön osaamisessa, itsensä ja ihmisten 

johtamisessa sekä näkökulmaosaamisessa. Pätevyys-

vaatimukset on kuvattu julkaisussa Yksilön pätevyydet, 

joka perustuu IPMAn julkaisuun ICB, IPMA Individual 

Competence Baseline. Henkilökohtaisten ominaisuuk-

sien ja kokemuksen arviointi tekee IPMAn sertifioinnista 

ainutlaatuisen.
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Sertifikaatti on puolueeton 
ja kansainvälisiin 
standardeihin pohjautuva 
näyttö projektijohtamisen 
ammattitaidosta. 
Sertifiointiprosessi tukee 

oman osaamisen kehittämistä: Projektien ja 
projektikokonaisuuksien hallinnan taitojen lisäksi 
se auttaa tunnistamaan omaan johtamistyyliin 
liittyviä vahvuuksia ja kehittymistarpeita. 
 
Virpi Pikkarainen, Hankejohtaja, Verohallinto, 
IPMA Level A®

IPMA-C sertifioidut 
projektipäälliköt osoittavat 
puolueettoman ja riippumattoman 
sertifiointiprosessin kautta sekä 
käytännössä että teoreettisesti 
omaavansa riittävät taidot 

projektien tulokselliseen läpivientiin. IPMA-B sertifioidut 
projektipäälliköt osoittavat käytännön projektien 
kautta omaavansa pätevyydet haasteellisten 
projektien ohjaamiseen.

Petri Parviainen, Avainasiakaspäällikkö, Caruna, 
IPMA Level B® ja IPMA Level C®

Sertifiointi on hyvä tapa 
dokumentoida oma kertynyt 
projektien hallinnan osaaminen 
ja arvioida omia pätevyyksiään. 
Sertifiointiprosessissa oppii 
uutta niin projektinhallinnan 

teoriasta kuin omista vahvuuksistaan ja 
heikkouksistaan projektiammattilaisena. IPMA-
henkilösertifikaatti on luotettava ja puolueeton tapa 
osoittaa ammattitaitonsa niin työnantajalle kuin 
yhteistyökumppaneillekin.

Varpu Näsilä, Projektipäällikkö, 
Fortum Power & Heat Oy, IPMA Level C®
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The International Project Management Association  
Individual Competence Baseline, Version 4.0

Project, programme and portfolio managers face larger, more complex challenges 
today than ever before. From manufacturing and construction to information 
technology, pharmaceuticals, and space exploration, to mention a few, the need 
for highly qualified project managers and leaders is essential. The IPMA Individual 
Competence Baseline Version 4.0 (IPMA ICB®) presents a comprehensive inventory 
of competences for individuals to use in career development, certification, training, 
education, consulting, research, and more. Once again, IPMA is leading the way by 
presenting the first ever Global Standard for individual competences in project, 
programme and portfolio management. This standard was created in consultation with 
more than 150 practitioners and thought leaders across 60 IPMA member associations. 
This standard is designed to help the individuals recognize the competences needed 
for performing in projects, programmes and portfolio. With the IPMA ICB, there are 
limitless routes to competence on the roadmap to becoming competent in project, 
programme and portfolio management. The standard is designed to help individuals 
find the correct path to achieve their goals. IPMA envisions that organisations, teams, 
and, of course, individuals will use this standard as an everyday tool for success. As 
the world grows more complex, we wish for all individuals in this field to become more 
efficient and effective in achieving the desired results on projects, programmes and 
portfolios. And thus, we will enable a world where every project succeeds!
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Sertifiointiprosessi
Suomessa sertifiointi perustuu kansalliseen pätevyysmäärit-
telyyn, Yksilön pätevyydet (National Competence Baseline), 
joka on johdettu IPMAn kansainvälisestä pätevyysmääritte-
lystä ICB (Individual Competence Baseline). Sertifiointipro-
sessi käsittää useita eri vaiheita, jotka poikkeavat eri tasoilla 
jonkin verran toisistaan.

Kandidaattien pätevyyksien arvioinnit tehdään auktorisoitujen arvioijien 

toimesta. Sertifiointiprosessi toteutetaan joko suomen- tai englanninkielisenä. 

Siinä noudatetaan kansainvälistä standardia ISO/IEC 17024, joka määrittelee 

vaatimukset sertifiointiorganisaatiolle, henkilöstölle ja prosesseille. 

IPMAn sertifikaatti on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu todistus henkilön 

projektinjohdollisesta pätevyydestä. Kaikki sertifikaatit ovat voimassa 5 vuotta, 

minkä jälkeen ne pitää uusia. IPMAn nelitasoista sertifiointia voidaan käyttää 

yrityksissä ja yhteisöissä myös projektihenkilöstön urapolun perustana. 

Etusi, sertifioituja:
• Kehität ja kasvatat osaamistasi 

projektiammattilaisena

• Saat palautetta omasta kokemuksestasi, 

osaamisestasi ja kehityskohteistasi

• Sinulle syntyy ammattimaisempi lähestymistapa 

itsesi kehittämiseen

• Sinulla on paremmat mahdollisuudet menestyä ja 

edetä urallasi

• Saat kansainvälisen todistuksen 

projektinjohtamispätevyydestä

IPMA-sertifioinnin ainutlaatuisuus
• Riippumaton nelitasoinen yksilöllinen sertifiointi

• Arvioinnin kohteena olevat pätevyysalueet: käytäntö, ihmiset 

ja näkökulma.

• Pätevyyden osoittaminen vaatii D-tasoa lukuun ottamatta 

käytännön kokemuksen projektioiminnasta

• Sertifikaatin uusinnassa on osoitettava jatkuva itsensä 

kehittäminen (35 h/vuosi)

• Sertifikaatin voi suorittaa joko suomen- tai 

englanninkielisenä

Tason B vaiheet

    Hakemus    >    Raportti    >    Koe    >    Haastattelu

Tason A vaiheet

    Hakemus    >    Raportti    >    Haastattelu

Tason C vaiheet

    Hakemus    >    Koe    >    Ryhmätyö    >    Haastattelu

Tason D vaiheet 

    Hakemus    >    Koe

Etusi, organisaatio:
• Saat objektiivisen näkemyksen 

projektipäällikkösi pätevyydestä

• Projektipäällikkösi hallitsee projektit paremmin

• Sertifiointiprosessi on helposti sisällytettävissä 

koulutus- ja kehityspolitiikkaan

• Sertifiointi tarjoaa viitekehyksen 

projektiammattilaisten urapolkuun

• Sertifikaatti on osoitus projektitoiminnan 

laadusta ja avoimuudesta



IPMA-pätevyydet 

Eteläranta 10 

00130 Helsinki
www.pry.fi

Sertifioitavan kandidaatin pätevyydet 
arvioidaan yksilöllisesti ja riippumatto-
masti. Projektinjohdollisen kokemuksen 
ja tiedon rinnalla arvioidaan vuorovai-
kutustaitoja ja henkilökohtaisia omi-
naisuuksia. Arvioinnin kohdistaminen 
kolmeen pätevyysalueeseen tekee 
IPMA-sertifioinnista ainutlaatuisen.

Käytäntöpätevyydet
ovat projektien, ohjelmien ja salkkujen 
onnistuneeseen toteutukseen käytettyjä 
erityisiä menetelmiä, työkaluja ja tekniikoita.

• Toteutusmalli

• Vaatimukset ja tavoitteet

• Laajuus

• Aika 

• Organisaatio ja informaatio

• Laatu 

• Talous

• Resurssit 

• Hankinta ja kumppanuus

• Suunnittelu ja ohjaus 

• Riskit ja mahdollisuudet

• Sidosryhmät 

• Muutos ja muuntaminen

• Valinta ja tasapaino

Ihmispätevyydet
koostuvat henkilökohtaisista ja 
henkilöiden välisistä pätevyyksistä, 
jotka tarvitaan menestykselliseen 
osallistumiseen tai johtamiseen projektin, 
ohjelman tai salkun toteutuksessa.

• Itsetuntemus ja itsensä johtaminen

• henkilökohtainen rehellisyys ja 
luotettavuus

• Henkilökohtainen viestintä 

• Suhteet ja sitoutuminen

• Johtajuus

• Ryhmätyö

• Ristiriidat ja kriisit

• Oivaltaminen

• Neuvottelu 

• Tulossuuntautuneisuus

Näkökulmapätevyydet
ovat erityisiä menetelmiä, työkaluja ja 
tekniikoita, joiden avulla yksilöt ovat 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 
sekä perussyyt, jotka johtavat ihmisiä, 
organisaatioita ja yhteisöjä aloittamaan ja 
tukemaan projekteja, ohjelmia ja salkkuja.

• Strategia

• Hallinto, rakenteet ja prosessit

• Standardien ja määräysten 
noudattaminen

• Valta ja kiinnostus

• Kulttuuri ja arvot

Projektiyhdistys ry

   sertifiointi@pry.fi

   050 525 3531

Tarkemmat tiedot ja sertifiointiohjeet löytyvät Projektiyhdistyksen kotisivuilta!
www.pry.fi/ipma-sertifiointi


