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Pääkirjoitus

“Koskaan ei ole aikaa ajatella, aina on aikaa korjata” totesi eräs automaatiosuunnittelija jo lähes 
20 vuotta sitten, kun tutkimme suunnittelutyön kehittämistarpeita. Sen jälkeen tutkimuksissa on 
todettu, että projekteissa työskentelevät tekevät pitkiä työpäiviä, uupuvat ja kokevat elävänsä kaa-
oksessa. Miksi projektityöstä ei kuitenkaan ole luovuttu? Monet suunnittelu- ja kehittämiskohteet 
ovat suuria, monimutkaisia ja edellyttävät monenlaista erityisosaamista, siksi projektista on tullut 
yleinen työn organisointimuoto silloin, kun kehitetään, suunnitellaan tai tutkitaan jotain uutta. 

Projektikaaoksesta 
hallittuun ja tulokselliseen 
projektitoimintaan

Projektityötä on pyritty kehittämään laa-
timalla erilaisia projektinhallintaohjelmia 
ja järjestämällä projektienhallintakursseja. 
Niissä projektit kuvataan puhtaasti loogi-

sina jatkumoina, joissa erilaiset projektinvaiheet 
alkavat ja loppuvat täsmällisesti. Tällaiset ohjelmat 
auttavat hahmottamaan projektikokonaisuuksia 
ja tarkentamaan projektinvaiheisiin varattavia 
työmääriä ja -aikoja. Tällaiset aikajanat eivät 
kuitenkaan yksistään auta parantamaan projek-
titoimintaa, koska erilaiset häiriöt, yllätykset ja 
epävarmuustekijät ovat tyypillisiä kompleksisille 
työprosesseille. Viime aikoina onkin ryhdytty käyt-
tämään käsitettä “extreme project management”. 
Sillä tarkoitetaan monimutkaisten, kiivastahtisten 
ja itseään korjaavien projektien hallintaa olosuh-
teissa, jotka sisältävät epävarmuustekijöitä, suuria 
muutoksia ja paljon stressiä. Sellaisiksi monet 
projektit on tunnistettu myös erilaisten suunnit-
telijoiden työtä koskeneissa tutkimuksissa, joista 
on myös saatu tietoa projektityöskentelyn ja sen 
hallinnan kehittämiseksi.

Työn ja osaamisen kehittyminen on edellytys 
tulokselliselle toiminnalle. Työn ominaisuudet 
määrittelevät keskeisesti kehitysmahdollisuuksia. 
Haasteellinen työ, joka koetaan merkitykselliseksi 
ja mielekkääksi tukee osaamisen kehittymistä. 
Osaamisen jakamista ja kokonaiskuvan muodos-
tumista edistää työnjako, joka sallii perehtymisen 
työprosessiin omaa välitöntä vastuualuetta laa-
jemmin. Työprosessin läpinäkyvyys sallii puolestaan 
uusien työntekijöiden seurata kokeneempien 
työntekoa ja heidän tekemiään virheitä sekä niiden 
korjaamista.

Toisen työskentelyä
seuratessa välittyy 

erityisesti kokemusperäistä 
hiljaista tietoa, 

jonka pukeminen 
sanoiksi on vaikeaa

Tunnettu työssä oppimisen muoto on ollut 
mestari-kisällisuhde. Mestari-kisällisuhteessa 
hyvät käytännöt välittyvät ja työtä aloitteleva voi 
oppia joutumatta ongelmiin, jotka kokeneempi 
ammattilainen on aiemmin ratkaissut. Toisen 
työskentelyä seuratessa välittyy erityisesti ko-
kemusperäistä hiljaista tietoa, jonka pukeminen 
sanoiksi on vaikeaa. Kaija Collinin viime vuonna 
ilmestyneen väitöskirjan mukaan työkokemus ja 
yhdessä työskentely ovat tärkeitä oppimismuotoja 

suunnitteluinsinöörien työssä. Insinöörit itse olivat 
jopa sitä mieltä, että työ on opettanut heitä jopa 
enemmän kuin alan koulutus. Heidän mukaansa 
erityisesti työtehtävien kokonaishallinta ja työ-
prosessien ymmärtäminen kehittyvät kokemuksen 
kautta.

Aikuisen oppimisen ytimenä on refl ektio, oman 
toiminnan tietoinen tarkastelu ja siitä oppimi-
nen jälkikäteen. Erilaisista erikois-, ongelma- tai 
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häiriötilanteista oppiminen on tehokasta ja se 
on yleistynyt projektitoiminnassakin. Sen sijaan 
normaalista työstä tai hyvin menneestä tilanteesta 
oppiminen on harvinaisempaa. Myös aikaisempien 
kokemusten ja uusien ideoiden jakaminen muiden 
toimijoiden kanssa työn suunnitteluvaiheessa on 
erittäin hyvä oppimisen tapa. Suunnitellun toimin-
nan analysointi muiden asiantuntijoiden kanssa 
on tehokas keino parantaa tietoisuutta omasta 
toiminnasta ja saada palautetta työssä vaiheessa, 
jolloin palaute voidaan hyödyntää välittömästi. 

Parhaimmillaan osaamisen kehittymistä tuetaan 
projektiryhmissä monipuolisesti. Kehittyvässä 
ryhmässä on toimiva refl ektointi, uusia ratkaisuja 
haetaan jäsenten oman pohdiskelun ja yhteisten 
aivoriihien avulla. Kirjallisuuden lukeminen, tiedon 
kokoaminen ja syntetisointi, kursseilla, messuilla 

Työn ja osaamisen jatkuva 
kehittäminen 

projektiorganisaatioissa 
pitää varmistaa

ja kongresseissa käyminen, muiden töihin tutus-
tuminen, palautteen saaminen omista töistä sekä 
toisaalta toisten ohjaaminen tukevat oppimista. 
Ryhmän jäsenet oppivat koko ajan toisiltaan yh-
dessä toimiessaan ja jakaessaan kokemuksiaan ja 
tietojaan. Ryhmän jäsenet myös yleensä tuntevat 
toistensa osaamisalueet ja sen, keneltä he voivat 
oppia ja ketä käyttää roolimallinaan. 

Organisaatioiden toiminnassa on päivittäin op-
pimismahdollisuuksia, hyvin ja huonosti menneitä 
tilanteita tai mahdollisuus analysoida normaaleja 
toimintatilanteita eri näkökulmista. Jotta organi-
saation jäsenet pystyvät muodostamaan jatkuvasti 
kehittävän toimintatavan, on järjestettävä tilai-
suuksia analysoida näitä tilanteita. Organisaati-
oissa on myös paljon tietoa ja tiedotuskanavia, 
joiden käyttöä voidaan tehostaa. 

Organisaation jäseniä tuleen innostaa kerää-
mään, tuottamaan ja käyttämään kehitystä tukevia 
aineistoja sekä miettimään uusia tapoja levittää 
tietoa sitä tarvitseville. Olennaisia kysymyksiä 
ovat, miten organisaatiossa olevaan osaamiseen, 
hiljaiseen ja tosiasiatietoon ja hyviin toimintata-
poihin voidaan tarttua ja miten työn hallinnan 
puutteita voidaan korjata. Työn ja osaamisen 
jatkuva kehittäminen projektiorganisaatioissa 
pitää varmistaa.

Anneli Leppänen

FT, dosentti, vanhempi tutkija 

Muutokset ja tulevaisuuden työ-tiimi
Työyhteisöt ja organisaatiot osaamiskeskus
Työterveyslaitos

Työn ja osaamisen jatkuvaa kehittymistä voi varmistaa myös osallis-
tumalla Projektiyhdistyksen teematilaisuuksiin. ”Projektikulttuurin 

muutos – haasteista menestykseen” täytti Helsingissä 7.9.2006 
salin jokaisen paikan.

Uusia ratkaisuja omaan toimintaan voi hakea myös toisten kokemuk-
sista oppia ottamalla. Kuvassa PKV-7 (Projekti Käytäntöjen Vertailu) 

ryhmä kokoustauolla. Projektiyhdistyksen PKV-toiminta 
on vertailuoppimista parhaimmillaan.

Projektikulttuurin muutos –tilaisuus sai Tampereellakin liikkeelle 
     ilahduttavan monta kuulijaa. Alussa lämmiteltiin tutustumalla 

muihin osallistujiin.



Selkeä ja 
ihmisläheinen viestintä
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Kuvassa oikealta Kai Vesterlund, Jyry Louhisto, 
Aki Latvanne ja Juhani Keppo

Projektipäivien kehittymisestä ja mielenkiin-
toisista yksityiskohdista tiedotetaan myös oman 
sähköisen tiedotteen avulla.

Ihmisläheinen viestintä
Projektitoiminta 1/2006 lehdessä oli projektiyh-
distyksen jäsenet aikaisempaa näkyvämmin esillä. 
Lehden elävä- ja ihmisläheinen ilme saatiin aikaan 
artikkeli- ja aihevalinnoin sekä valokuvien avulla. 
Aki Latvanne on valokuvauksen ammattilainen. 
Myös muut lehden tuotantotiimissä mukana ole-
vat valokuvaavat lehteä varten. Lehden päätoimit-
taja Juhani Keppo ja ilmoitusmyynnistä vastaava 
Kai Vesterlund kuvaavat ja tekevät myös juttuja ja 
advertoriaaleja. Toiminnanjohtajana olen monessa 
mukana - usein kameran kanssa. Osa kuvista pää-
tyy lehteen ja yhdistyksen kotisivuille.

Ulkoisen tiedotuksen tehostaminen
Projektiyhdistys on melko tuntematon jäsenistönsä 
ulkopuolella. Sana on kulkenut suusta suuhun 
ja tietoa on levitetty erilaisten toimenpiteiden 
avulla. Vaikka yhdistystä ei kovin hyvin tunneta, 
jäsenmäärän kehitys on ollut useana vuonna 
ilahduttavasti yli 10 % vuodessa. Nyt Projek-
tiyhdistyksen palvelut ja muut yksityiskohdat 
ovat helposti löydettävissä uusittujen kotisivujen 
avulla: www.pry.fi .

Projektit ovat mukana myös yritysten ja orga-
nisaatioiden johtamisessa. Projektiyhdistyksellä 
on paljon tarjottavaa projektitoiminnan johta-
misen, - kehittämisen ja -toteuttamisen alueella. 
Haluamme tarjota palvelujamme myös nykyisen 
jäsenistön ulkopuolisille organisaatioille ja hen-
kilöille. Tavoitteenamme on nostaa projektiasiat 
näkyvästi esiin lehdistössä loppuvuoden aikana ja 
lisätä näin myös Projektiyhdistyksen tunnettuutta. 
Marraskuussa toteutettavat Projektipäivät on mer-
kittävä, aikaisempaa kansainvälisempi, tapahtuma 
– johdon ja projektiammattilaisten erinomainen 
tiedonhankinta- ja verkottumistilaisuus.

Tavataan Projektipäivillä!

Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja
Projektiyhdistys ry

Alkuvuosi on ollut kiireistä aikaa viestintään liittyvien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. 
Yhtenäiset kalvopohjat, uudet kotisivut, sähköinen jäsentiedottaminen, Projektitoiminta-lehden 
ihmisläheisempi ilme ja ulkoisen tiedottamisen tehostaminen ovat Projektiyhdistyksen uuden vies-
tintäkonseptin osatekijöitä. Näillä kaikilla osa-alueilla olemme olleet aktiivisia ja saaneet aikaan 
hyviä tuloksia. Ketkä ovat uudistusten takana?

Kalvopohjat
Projektiyhdistyksen ulkoisen viestinnän yhtenäis-
täminen alkoi jo viime syksynä kalvopohjien uu-
distamisella. Lehtiemme taiton jo pitkään hoitanut 
Aki Latvanne sai tehtäväkseen luoda yhtenäisen 
ilmeen eri medioiden välille. Kalvopohjista tuli 
yksinkertaisen selkeät ja hyvin toimivat.

Kotisivu-uudistus
Seuraavaksi vuorossa oli kotisivuille uuden ilmeen 
ja rakenteen kehittäminen. Tiiviin vuorovaikutuk-
sen seurauksena syntyivät uudistuneet kotisivut. 
Aki puolusti urhoollisesti, rautaisen ammattilaisen 
ottein, selkeää ja yksinkertaista linjaa ja graafi sta 
ilmettä. Vaikka me muut yritimme ideoida kaiken-
laista tarpeellista, suorastaan välttämätöntä, joka 
olisi ehkä tehnyt ilmeestä sekavan. Nyt julkaistut 
sivut osoittavat selkeästi Akin olleen oikeassa. 

Samanaikaisesti ilmeen kehittelyn kanssa käyn-
nistyi kotisivujen teknisen toteutuksen ja sisällön 
muokkaus. Projektiyhdistyksen IT-tukihenkilönä 
toimivan alan ammattilaisen, Ilkka Heinosen 
kanssa suunnittelimme sellaisen toimintatavan 
ja tekniikan, mikä mahdollistaa minulle sisällön 
tuottamisen ja päivittämisen. Teknisen rakenteen 
valmistuttua aloitin kotisivujen uuden sisällön 
kehittämisen ja muokkaamisen. Tavoitteena oli 
saada entistä selkeämpi asioiden ryhmittely, jossa 
erilaiset palvelut ja tiedot ovat helposti löydet-
tävissä. Vuoden loppuun mennessä uudistamme 
myös englanninkieliset sivut ja Jäsenistön Kohtaa-
mispaikka saa saman ilmeen. Avaamisen jälkeen 
uusituilla kotisivuillamme on runsaassa kahdessa 
viikossa ollut yli 3500 kävijää.

Sähköinen jäsentiedottaminen
Projektiyhdistyksen Jäsenistön kohtaamispaikalla 
oli monenlaista mielenkiintoista tietoa, mikä 
ei välttämättä tavoittanut kiireistä jäsenistöä. 
Tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden viestiminen 
toimi hitaasti. Uutena toimintamuotona otim-
me käyttöön lyhyen sähköisen jäsentiedotteen. 
Tiedotteen rakenteen ja ilmeen suunnittelun sai 
tehtäväkseen jälleen Aki Latvanne. Tarkoituksena 
oli aikaansaada tiedote, jonka avulla kiireiset jäse-
nemme näkevät yhdellä vilkaisulla, onko heille 
tarjolla mitään kiinnostavaa. Jos kiinnostavaa 
löytyy, ohjaamme tarkemman tiedon lähteille. Uusi 
toimintatapa tuo tärkeän ja ajankohtaisen tiedon 
helposti jäsenistön saataville. 

Projektitoiminta 2/2006

Projektiyhdistyksen palvelut ja muut 
yksityiskohdat ovat helposti löydettävissä 
uusittujen kotisivujen avulla: www.pry.fi 

Toiminnanjohtajan palsta
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Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden projektinhallintatiimi liittyi Projektiyhdistyksen jäseneksi 
2004 samalla kun se käynnisti TUHAKE-hankkeen, jossa kehitetään tutkimushankkeiden hallinnan 
menettelyitä ja välineitä. Kiinnostus projektiosaamisen ja -toiminnan kehittämiseen lisääntyy niin 
tutkimuksessa, koulutuksessa kuin tukipalveluissakin, joten tänä vuonna jäsenyys päätettiin laa-
jentaa koko yliopistoa koskevaksi yhtymätason jäsenyydeksi.

Yliopisto on “projektitoimisto”!
Opetusministeriöltä saadun suoran budjettira-
hoituksen lisäksi yliopistolaiset hankkivat toimin-
nalleen rahoitusta muistakin lähteistä. Valtaosa 
tästä ns. täydentävällä rahoituksella toteutetusta 
toiminnasta organisoidaan tutkimus-, koulutus- 
tai muiksi kehittämisprojekteiksi. Täydentävän 
rahoituksen määrä on jo lähes 200 miljoonaa euroa 
vuodessa. Projektitoiminnan koulutusta annetaan 
monilla laitoksilla osana maisterikoulutusta, ja se 
tekee tuloaan myös tohtorikoulutukseen.

Helsingin yliopisto 
järjestäytyy 
projektitoiminnan 
kehittämiseksi

Helsingin yliopistossa on paljon projektimaista 
toimintaa: tutkimusta, koulutusta ja hallintoa 
arvioidaan, tutkintojärjestelmiä uudistetaan, 
palkkausjärjestelmää remontoidaan, konferensseja 
järjestetään, tietojärjestelmiä kehitetään ja ylläpi-
detään, uusia rakennuksia rakennetaan ja vanhoja 
saneerataan, ja niin edelleen. Projektien joukko 
on siis suuri ja moninainen, eikä onnistuminen 
niissä ole meilläkään vailla haasteita.Tältä pohjalta 
keskitetylle projektitoiminnan kehittämiselle ja sen 
osaamisen tuelle on tilausta.

Tutkimuksessakin ”projektihelvetti”?
Hanke ja projekti eivät ole mitenkään helppoja 
käsitteitä tutkimusmaailmassa. Tutkimuksen ta-
voitteet ja aikataulu eivät ole perustutkimuksessa 
kovin tarkasti konkretisoitavissa, varsinkaan useita 
vuosia etukäteen perustutkimuksessa. EU:n rahoit-
tamien projektien aikataulu- ja budjettiraamien 
ahtaudesta kuulimme mielenkiintoisen esityksen 
Projektipäivillä syksyllä 2005, kun prof. Yrjö En-
geström kuvasi tutkimusta ja siihen sovellettavan 
projektinhallinnan ongelmatiikkaa oppimisen 
tutkimisen näkökulmasta. 

Toinen projektikeskeistä, kilpailtua tutkimus-
rahoitusmaailmaa kritisoinut huippututkija on 
akatemiaprofessori Kari Alitalo, kansainvälisesti 
menestynyt syöpätutkijamme: “EU-byrokraattien 
mielestä esimerkiksi neuvotteluja yhteistyökump-
panien kesken on pidettävä ennalta sovittu määrä, 
vaikka mitään neuvoteltavaa ei olisi…Tieteen 
logiikka on kuitenkin erilainen. Huippututkimus 
on kuin mahdollisimman korkealle puuhun kii-
peämistä; joka oksan kohdalla on valintatilanne, 
viekö oksa ylöspäin, kestääkö se. Jos sopivaa oksaa 
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Yliopistolaisia ja Projektiyhdistyksen jäseniä pohtimassa projektitoiminnan 
haasteita tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Kuvat: Markku Niemi

ei löydy, on vaihdettava suuntaa ja ehkä yritettävä 
kiivetä viereiseen puuhun” [Orion 1/2006].

Tutkimusmaailma ei suinkaan ole ainut ”perin-
teisen” projektinhallinnan edustaman “suunnittele 
ensin, toteuta sen mukaan” ideologian kanssa 
painiskeleva. “Ketterät” projektimenetelmät ovat 
saaneet paljon suosiota tietotekniikan kehittäjien 
parissa. Ketteryyteen ovat kannustaneet abst-
raktin lopputuloksen vaikea määrittely ennalta, 
(liike)toiminnan alati muuttuvat vaatimukset 
ja projektiympäristön kasvava monimutkaisuus. 
Maali liikkuu.

Yhteistyötä Projektiyhdistyksen kanssa
Näistä lähtökohdista on käynnistelty pohdintaa, 
miten projektinhallinnan perustaa ja menettelyitä 
pitäisi kehittää tai ainakin soveltaa toisin, jotta ne 
sopisivat paremmin yliopiston projektitoimintaan. 
Ensi vuodelle on suunnitteilla mm. kansainvälinen 
seminaari ja muita tapahtumia, joissa asiaa on 
tarkoitus alustaa. Projektiyhdistyksen ja muiden 
kotimaisten ja kansainvälisten verkostojemme 
ansiosta tapahtumasta on kehkeytymässä varsin 
kiinnostava.

Lähteet: Orion-lehti, 1/2006

Markku Niemi
Tutkimusasiat 
Projektipäällikkö

markku.niemi@helsinki.fi 
p. (09) 191 21651

Kirjoittaja toimii projekti-
päällikkönä Helsingin yli-
opiston kehittämisosastolla 
vastuualueenaan TUHAKE-
hanke, tutkimushankkeiden 
hallinnan kehittäminen.
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Artikkelin taustalla on neljän kymmenen tietojärjestelmäprojektin analyysi Helsingin ja Oulun 
yliopistoissa. Kirjoittajat ovat julkaisseet useita tutkimuksia yliopistohallinnon tietojenkäsittelyn 
kehittämisestä ja järjestelmien kehityspalveluiden hankkimisesta. Tässä artikkelissa referoidaan 
lyhyesti eräitä tämän teemanumeron kannalta mielenkiintoisia kehityskulkuja, jotka koskevat 
johdon raportointijärjestelmiä. Näiden järjestelmien kehitys sopii hyvin havainnollistamaan pro-
jektikaaoksen eri puolia.

Tietojärjestelmäkehityksen 
kaaosta julkisella sektorilla,  
kokemuksia yliopistomaailmasta

Apua ei myöskään ollut siitä, että työhön otetulla 
ohjelmistotalolla on Suomen ensimmäinen ISO-
9000 –laatusertifi kaatti projektitoiminnalleen. 
Epäonnistumisen syy oli kehittäjien aliarvio siitä, 
kuinka paljon tarvitaan työtä tuotantojärjestelmi-
en tietojen jalostamiseen tietovarastoon kelpaa-
viksi ja se, että tuon ajan ohjelmistovälineet olivat 
työläitä käyttää; OLAP-välineitähän ei vielä ollut. 
Epäonnistuneesta projektista käynnistyi kuitenkin 
projektien sarja, jonka tuloksena HY:llä on nyt 
hyvin toimiva ja palvelukykyinen tietovarasto. 

Historiaa jälkikäteen tarkastellen näyttää siltä, 
että HY jatkoi UHMIS-järjestelmän ideaa kehittä-
mällä raportointiin vähemmän kunnianhimoisia 
osittaisratkaisuja. Ne osoittautuivat toimiviksi, 
mutta niiden palvelukyky ei ollut riittävä. Tieto-
jen yhdistely eri järjestelmien kesken ei kunnolla 
onnistunut. Käyttäjät kuitenkin huomasivat jär-

jestelmien hyödyn, vaikka käyttäjäjohdon 
sitoutuminen tietojärjestelmien kehittä-
miseen tuntuikin tietojärjestelmäihmisten 
mielestä liian vähäiseltä. 

Ari Heiskanen
Kai Lindberg Kokemuksiemme mukaan yliopistot ovat 

pystyneet ottamaan käyttöön kaikki vält-
tämättömät hallinnon tietojärjestelmät 
ja hallintotyön teko näillä järjestelmillä 

sujuu kohtalaisen hyvin. Yleiskuva Helsingin yli-
opiston hallinnosta muutaman vuoden takaa oli 
se, että vajaasta kolmesta kymmenestä tietojär-
jestelmäprojektista vain neljä epäonnistui täysin 
viime vuosituhannen kahtena viimeisenä vuosi-
kymmenenä. Useita ongelmallisia projekteja tähän 
joukkoon kuitenkin mahtui; näissä tapauksissa 
alkuperäiset budjetit ja aikataulut ylittyivät. 

Pahin epäonnistuminen rahassa mitaten 
Helsingin yliopiston hallinnon järjestelmähisto-
rioiden joukossa oli 1990-luvun alussa johdon 
tietojärjestelmä UHMIS, joka ei tullut koskaan 
käyttöön, vaikka huomattava määrä hankintara-
hoja ja yliopistolaisten omaakin työtä käytettiin. 
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Raportointia kehitettiin tietovarastoa kohti 
prototyyppien kautta pienin askelin. Jossain 
määrin onnekkaan rekrytointisattuman ansiosta 
pystyttiin keskittämään taloushallinnon tietojen 
raportointiin tietojärjestelmäyksikön resursseja 
niin, että käyttäjien passiivisuudesta huolimatta 
tällä alueella saatiin toimiva tietovarasto. Henki-
löstöhallinnon alueen liittämisessä tietovarastoon 
auttoi se, että tuotantojärjestelmässä oli usein 
ylikuormitustilanteita, joiden vuoksi sitä ei voitu 
käyttää raportointiin. Raportoinnin siirto tietova-
rastosta tehtäväksi paransi tuotantojärjestelmän 
vasteaikoja. Opintohallinnon tietojen liittäminen 
HY:n tietovarastoon eteni Oodi-projektin myötä.

UHMIS-projektin aikoihin 1991 valtio käynnisti 
uudistuksen, jossa aiempi tiukka määrärahojen 
keskusjohtoinen sääntely vapautettiin ja virastoille 
annettiin lisää vapautta päättää määrärahojensa 
käytöstä: siirryttiin ns. toimintamenobudjetoin-
tiin. HY käynnisti toimintamenobudjetoinnin 
tukijärjestelmän kehittämisen, mutta tämä haaste 
osoittautui kovaksi palaksi toteuttajilleen. Kirja-
vien vaiheiden jälkeen järjestelmä tuli käyttöön 
asteittain vuosina 1997-1998. Toteutus eteni 
vuonna 1994 toimittajan kanssa tehdyn projekti-
sopimuksen mukaisesti. 

Toimintamenobudjetoinnin tietojärjestelmän 
kehitysprosessin aikana HY kehitti ensimmäisen 
tietojärjestelmiä koskevan laatuohjeiston. Projek-
tikuri olikin tiukkaa, mikä takasi suunnitelmallisen 
ja hallitun etenemisen. Projekti oli jaettu neljään 
peräkkäiseen osaprojektiin hallittavuuden paran-
tamiseksi. Etenemistä ei olennaisesti haitannut, 
vaikka järjestelmän toimittaja myytiin kesken 
projektin kiivaimpien vaiheiden ja toteutustapa 
muuttui valmisohjelmiston sovittamisesta räätä-
löityyn kehitykseen.

Vuosien kuluessa osoittautui kuitenkin, että 
toimintamenobudjetoinnin tietojärjestelmän 
käyttö ei levinnyt yliopistoon odotetulla taval-
la. Järjestelmän käyttö oli vapaaehtoista ja sen 
toiminnot pystyi asiansa osaava toteuttamaan 
muiden järjestelmien ja taulukkolaskennan avulla. 
Järjestelmän käyttäjät arvioivat tämän järjestel-
män keskimäärin huonommaksi verrattuna mui-
den järjestelmien käyttäjien arvioihin ao. muista 
järjestelmistä. Jälkikäteistulkinta on, että yliopisto 
keskittyi liikaa projektihallintoon eikä järjestelmän 
sisältöön, jonka oikeaa olemusta olisi voinut hakea 
vaikka prototyyppien kautta. 

Edellä kuvattuja projektihistorioita voidaan 
luonnehtia kolmella erilaisella kielikuvalla, me-
taforalla. Lineaarinen toimintamalli oli vallalla 
UHMIS-projektissa ja toimintamenobudjetoinnin 
hankkeessa. Tällöin toimitaan suoraviivaisesti ja jo 
etukäteen tiedetään (tai oletetaan, että tiedetään), 
millainen tulos projektista täytyy saada. 

Raportoinnin kehittäminen UHMIS-projektin 
epäonnistumisen jälkeen noudatti pienten askel-
ten politiikkaa. Tämä tarkoitti sitä, että pyrittiin 
osittain koeluonteisilla järjestelmäuudistuksilla 
pääsemään perille siitä, millainen järjestelmäko-
konaisuus oikein oli tarpeen. Strategiakirjallisuu-
dessa tällaista toimintatapaa kutsutaan loogiseksi 
inkrementalismiksi.

Tietovaraston kehittämisen alkuvaihetta voi-
daan nimittää myyräntyöksi. Tällöin työtä tehdään 
puolittain tai kokonaankin salassa, ohi virallisen 

organisaation. Myyrinä toimivat tietojärjestel-
mäihmiset, jotka kehittivät talousraportointia 
ilman käyttäjien osallistumista. 

Tässä vaiheessa lukija varmaan miettii, mitä 
edellä olevalla on tekemistä tämän lehden tee-
man kanssa. Miten kuvatuissa historioissa on 
päästy kaaoksesta hallittuun ja tulokselliseen 
projektitoimintaan? Projektikaaos voi olla joskus 
oikea tapa edetä. Tässä voi nojata Nonakaan, joka 
on käyttänyt termiä “luova kaaos” kuvaamaan 
toimintaa, jossa organisaation johto pyrkii pu-
ristamaan äärimmäisiä tehoja organisaatiostaan 
luomalla tahallaan kriisitilanteen. Kriisi voi tie-
tysti syntyä ulkoisistakin syistä. Kriisin tunteella 
pyritään saamaan organisaatio miettimään mitä 
todella on tehtävä, mikä on todellinen ongelma. 
Kriisi synnyttää jännitteitä organisaation sisälle. 
Luova kaaos hyödyttää organisaatiota vain silloin, 
kun organisaation jäsenillä on mahdollisuudet ja 
kyvyt aidosti pohtia tilannetta ja tekemisiään sekä 
keskustella mahdollisista etenemistavoista.

Kaaosmainen toiminta sopii huonosti sellaiseen 
tilanteeseen, jossa tietojärjestelmän kehityspalve-
lut ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta. Kaupal-
linen toimittaja haluaa oman kompensaationsa, 
ja jos asiakkaan toiminta on kovin tempoilevaa, 
toimittajan laskutuksen määrä voi nousta huo-
mattavaksi. Yliopistoille ulkopuolisten ohjelmis-
totalojen käyttö on välttämättömyys, sillä vain 
harvinaisissa poikkeustapauksissa tietojärjestelmiä 
pystytään kehittämään kokonaan omin voimin. 
1990-luvun alkuvuosien uudistukset aiheuttivat 
melkoisen kaaoksen ainakin Helsingin yliopiston 
hallintoon. Ratkaisut löytyivät, mutta oppiraho-
jakin maksettiin.

Jos oli kehitys mutkallista Helsingin yliopistossa, 
ei Oulun yliopistokaan pystynyt suoraviivaisesti 
etenemään. Voidaan sanoa, että myös Oulussa 
vallitsi projektikaaos vuosina 1999-2003: runsaasti 
projekteja, joita toteutettiin sisäisesti, muiden 
töiden ohessa.

Johdon tietojärjestelmän kehittäminen oli mo-
nipolvinen prosessi myös Oulussa. Työ käynnistyi 
tarvekartoituksen jälkeen raportointijärjestelmä 
SiSu:n tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteet ja 
toteutus elivät ja projekti eteni ”myyräntyönä” 
keskitetyn tietovaraston suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Raportointitarpeiden määrittelytyön asi-
antuntijoina toimineen taloushallinnon edustajien 
työtä vauhdittivat ja toisaalta myös sekoittivat 
opetusministeriön vaihtelevat raportointitarpeet. 
Nykyään tätä toimintamallia kutsuttaisiin nimellä 
Scrum (”piirteiden priorisointi”). Ongelmallista 
Scrumiin verrattuna oli kuitenkin se, että priori-
soitavat piirteet kumpusivat projektiryhmän sisältä 
sen sijaan, että kunkin syklin halutut ominaisuudet 
olisivat olleet ”tilaajan” määrittelemiä. Projektille 
myönnettiin resurssit paloittain, kunnes keväällä 
2003 rahoitus loppui.

Rinnakkain raportointijärjestelmän kanssa 
käynnistettiin selvitystyö, jonka tarkoituksena oli 
määritellä laajemmin johtamisen tietotarpeita 
Oulun yliopistossa. Selvitystyön tuloksena saatiin 
keväällä 2000 kattava tietosisältömääritys mitta-
van tietovaraston suunnittelemiseksi. Ajatus oli, 
että järjestelmän kehitys käynnistetään SiSu:n 
edettyä käyttöönottovaiheeseen. 
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Vuoden 2000 keväällä käynnistyi Intranet–pro-
jekti, jonka keskeiseksi elementiksi voidaan nimetä 
tietovarasto. Projektin tuotantomalli muistutti 
hyvin paljon perinteistä vesiputousmallia, jossa 
vaatimusmäärittelyn osuus painottui. Luonteen-
omaista tässä(kin) projektissa oli sisäisenä työnä 
tehty toteutus. Intranet–projektin aikana henki-
löstövaihtuvuus oli varsin vilkasta ja työskentely 
perustui tiiviiseen johtoryhmäkokoontumiseen 
– välillä kerran kuukaudessa ja toisinaan tiheäm-
minkin. Jälkiviisaana on helppo todeta, että tiivis 
johtaminen on toisinaan hyvä asia, mutta tekemi-
seenkin on hyvä jäädä aikaa. 

Erinäisten vaiheiden jälkeen SiSu haluttiin 
unohtaa, Intranet hautautui ilman suurempia se-
remonioita ja voimavarat keskitettiin seuraavaan 
hankkeeseen, jonka tavoitteena oli laatia selvitys 
yliopiston johtamista palvelevan tietojärjestelmän 
kehittämisvaihtoehdoista. Strategisen johtamisen 
tietojärjestelmä -projekti käynnistettiin pian SiSu:
n hautaamisen jälkeen keväällä 2003. Projektin 
lopputuloksena, tehokkaasti johdettuna, syksyllä 
2003 päädyttiin neljän eri vaihtoehdon puitteissa 
esittämään hankittavaksi SAS-SPM (SAS Instituten 
Strategic Performance Management). Kaaos alkoi 
hellittää.
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Kai Lindberg

Oulun yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Kajaanin yksikkö
Projektilaboratorio CreaTol

Uusi järjestelmä toteutettiin osittain oman hen-
kilöstön voimin vuoden 2004 aikana. Järjestelmään 
kootaan organisaatiota koskevaa tietoa sisäisistä ja 
ulkoisista järjestelmistä. Saatujen tietojen perus-
teella muodostetaan tunnuslukuja organisaation 
ja sen yksiköiden suorituskyvyn arvioimiseksi. 

OY:ssä on hanke myös tietovaraston toteut-
tamiseksi. Helsingin yliopiston projektihistoriaan 
verraten on hyvinkin todennäköistä, että tieto-
varaston valmistuminen vuodesta 1998 lähtien 
kestää vähintään kymmenen vuotta. Tietova-
rastointiprojektithan ovat tunnetusti kalliita ja 
aikaa vieviä.

Projektikulttuurit Helsingin ja Oulun yliopis-
tojen välillä ovat poikenneet toisistaan edellä 
kuvattujen episodien aikoihin. Helsingin keskitet-
tyyn päätöksentekoon verrattuna Oulun yliopiston 
toimintamalli noudatti hajautettua organisaatiota, 
jossa silloinen tietohallintoyksikkö tilasi osan 
palveluistaan yliopiston ATK–keskukselta. Monissa 
tilanteissa todellinen päätösvalta oli taloushal-
linnolla, ei tietohallinnolla tai ao. järjestelmän 
”isäntäyksiköllä”. Talon sisäinen alihankinta toi 
toimintaan byrokraattisuutta, joka konkretisoitui 
sisäisenä laskutuksena. Lisäksi edellytettiin muun 
työn ohella tehtävää lisätyötä tietojärjestelmäpro-
jekteihin. Käytännössä projektipäällikön vaikutus-
mahdollisuudet projektin toteuttajiin näistä lähtö-
kohdista ovat vähäiset: kun projektihenkilöstöllä 
on oma ”linjapäällikkönsä”, projektille annetaan 
aikaa, jos muulta jää.

Näyttää siltä, että projektikaaos vallitsee ja 
jatkuu tuottamattomana, jos toimijoilla ei ole 
mahdollisuuksia avoimesti pohtia omien toimiensa 
syitä ja seurauksia, yhdessä organisaation muiden 
toimijoiden kanssa, uutta luovalla tavalla. Tämä 
pohdinta voi olla tuskallista ja vaatia rohkeutta. 
Esimerkiksi UHMIS-projektin käsittely julkisuudes-
sa vaati kymmenen vuoden aikaeron ja pääpohti-
jan työpaikan vaihdoksen. 

Luovan kaaoksen kääntäminen organisaation 
eduksi edellyttää myös sitä, että mahdollisesti 
hyvään tulokseen johtavia kaaosmaisia kehitys-
projekteja tai projektiperheitä ei keskeytetä liian 
aikaisin. Tämä vaatii kylmiä hermoja projektien 
rahoituksesta vastaavilta, kun joudutaan odotta-
maan, että kehitysryhmä löytää tietojärjestelmän 
syvimmän olemuksen. Vaarana on tietysti se, että 
turhaan sitoudutaan joka tapauksessa epäonnis-
tuviin hankkeisiin. Tämä ”over-commitment” on 
mielenkiintoinen aihepiiri, mutta sen käsittely ei 
mahdu enää tähän juttuun.

Tiivis johtaminen on toisinaan 
hyvä asia, mutta tekemiseenkin 
on hyvä jäädä aikaa

Ari Heiskanen

Oulun yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Kajaanin yksikkö
Projektilaboratorio CreaTol

Kirjoittajat ovat työskennelleet pitkään yliopis-
tojen tietohallinnossa, Heiskanen pari kymmentä 
vuotta Helsingin yliopistossa hallinnon tietojär-
jestelmien atk-päällikkönä ja Lindberg vv. 1996-
2002 atk-suunnittelijana ja atk -erikoistutkijana, 
josta virkavapaalla toistaiseksi. Heiskanen on 
nimitetty professoriksi Oulun yliopiston tietojen-
käsittelytieteiden laitoksen Kajaanin yksikköön ja 
Lindberg on projektipäällikkö samassa paikassa. 
Yksikkö on käynnistänyt CreaTol-projektilabora-
torion (http://creatol.oulu.fi /). Tutkimuskohteita 
ovat käytettävyys, ohjelmistoliiketoiminta ja 
ohjelmistojen tuotteistaminen sekä organisaati-
oiden tietotekniikkaan perustuvien toimintapro-
sessien uudistusten mallinnus ja analysointi.
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IPMA D sertifi kaatti on tarkoitettu projektityötä aloittaville ja niissä työskenteleville. Sen avulla 
varmistetaan kyseisten henkilöiden perustiedot kansainvälisesti sovituista käytännöistä. Sertifi -
kaattiin kuuluu hakumenettely ja koe, joiden hyväksymisestä luovutetaan hakijalle International 
Project Management Associationin (IPMA) Certifi ed Project Management Associate arvo.

IPMA D-sertifoinnin 
koe automatisoituu

kokonaan monivalintojen osalta ja vapaamuotois-
tenkin vastausten pisteytys nopeutui odotetusti. 
Vasta ilmestynyt IPMA Competence Baseline mah-
dollistaa kysymys- ja vastauskannan parantamisen 
ja laajentamisen. Parannusehdotuksia on kertynyt 
kiitettävästi. Joten seuraava, ensi kesään mennessä 
kehitettävä versio, tulee olemaan tosi hyvä. 

Pekka Mäkelä

Sertifi kaattia on voinut suorittaa vuodesta 
2004 lähtien. Koe on tähän asti ollut perin-
teinen kirjallinen. Se toiminut ihan hyvin ja 

kysymyskanta on kohtuullinen. Mutta korjaaminen 
on koettu raskaaksi ja kustannuksiltaan kestämät-
tömäksi. Automatisointi poistaa nämä ongelmat 
ja tekee mahdolliseksi suurienkin henkilömäärien 
sertifi oinnin ja jopa sen fransaisingin. 

Automatisointia on oikeastaan selvitelty alusta 
lähtien, mutta kustannuksiltaan käyvän ja Projek-
tiyhdistyksen omistusoikeudet täysin turvaavan 
ratkaisutavan hakemiseen meni aikaa. Tosimielessä 
työhön tartuttiin viime syksynä ja ensimmäinen 
pilottikoe pidettiin tämän kesän alussa onnistu-
neesti. Ratkaisevaa onnistumisessa oli kertynyt 
kokemus manuaalisesta versiosta, ratkaisun 
yksinkertaistaminen työkalumaiseksi, poikkeuk-
sellisen joutuisan kehittäjän innostus asiaan sekä 
uusimman teknologian osaaminen. Koko työmäärä 
oli pikemminkin päiviä kuin viikkoja.

Varsinainen kokeen suoritus osio on suppea. 
Muut lähinnä sertifioinnin koordinaattoria, 
koemateriaalin kehittäjää ja koetilaisuuden pitä-
jää palvelevat osiot ovat hiukan laajemmat. Koko 
järjestelmän ydin on tietokanta, jonne kysymys- ja 
vastausmateriaali kertyy IPMA:n pätevyysstandar-
din International Competence Baseline mukaisia 
luokituksia hyödyntäen ja IPMA:n D-kokeen vaa-
timukset täyttäen.

Koetilaisuutta varten valitaan joko satunnaisesti 
tai koetilaisuuden pitäjän toimesta kokonaan tai 
osittain manuaalisesti yleensä 120 kysymystä. Ne 
voivat olla joko niin sanottuja monivalintoja tai 
sitten vapaamuotoisesti kirjoittamalla vastattavia. 
Kaavailuissa on myös graafi set ja laskennalliset 
kysymys- tai vastaustavat. Koetilaisuus kestää tois-
taiseksi 3 tuntia. Siten vastaamiseen ja harkintaan 
on riittävästi aikaa. 

Pilottikokeeseen osallistuneet pitivät nykyistä 
versiota ihan käyttökelpoisena ja manuaalista 
versiota parempana. Kokeen korjaamistyö poistui 

IPMA D sertifi kaatti on tarkoitettu 
projektityötä aloittaville ja niissä 
työskenteleville
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Jos projekti ei onnistu saavuttamaan tavoitteitaan, syytä haetaan aivan oikein sen johtamisesta. 
Syyllinen on kuitenkin harvoin projektipäällikkö ainakaan yksin, vaan projektin omistaja, jolla on 
viime kädessä aina vastuu projektin onnistumisesta. Joskus esiintyy sellaisiakin tilanteita, joissa 
omistajaa ei edes tunnisteta tai tunnusteta. Jos näin on, projektin epäonnistumisen ainoa syyllinen 
löytyy sieltä, missä päätös projektin toteuttamisesta on tehty. 

Tässä kirjoituksessa esiintulevat ongelmat kärjistyvät nimeomaan sisäisissä projekteissa. Ulkoisissa 
asiakastoimitusprojekteissa vastuut tulee kirjata sopimukseen.

Projektit onnistuvat, 
jos omistajuus toimii

Matti Haukka
Mia Petäinen

Merkittävät, nimenomaan omistajuuteen liitty-
vät puutteet projektinjohtamisessa voivat johtaa 
projektien epäonnistumiseen. Tällaisia puutteita 
ovat:

- Projektitoiminnalta puuttuu selkeä yhteys 
srategisiin painopistealueisiin.

- Ylimmän johdon omistajuus projekteihin 
on puutteellista tai puuttuu kokonaan.

- Puutteet projektin sidosryhmien sitoutta-
misessa, esimerkiksi viestinnän avulla.

- Puutteet projektinjohtamisen ja riskienhal-
linnnan osaamisessa ja toimintatavoissa. 
Osaamista tarvitaan organisaation kaikilla 
tasoilla.

- Johdolta puuttuu ymmärtämystä ja kiin-
nostus projektitoiminnassa käytettäviin 
yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin.

- Johto painottaa liikaa lyhyen aikavälin 
tuottoja pitkän aikavälin tuottojen kustan-
nuksella.

- Projektin liiketoimintahyötyjä ei juuri 
kirjata kenenkään tulostavoitteisiin.

- Ei ymmärretä linjatyön ja projektityön 
eroja tai milloin ja miten jokin tehtäväko-
konaisuus kannattaa projektoida.

- Kehittämistä ja toteutusta ei jaeta sel-
keisiin päätöksentekopisteihin (projektin 
elinkaaren vaiheisiin).

Projektin omistajan nimeäminen ja vastuu-
tus sekä tarvittaessa tehtäviensä tasalla 
oleva, projektin toteutusta valvova ja 
ohjaava ohjausryhmä ovat keskeisiä te-

kijöitä projektin onnistumisen varmistamiseksi. 
Onnistuakseen tehtävissään sekä omistajan että 
ohjausryhmän jäsenten on panostettava tarkoi-
tuksenmukaisella ja etukäteen sovitulla tavalla 
aikaa projektin ohjaamiseen sekä huolehdittava 
projektin onnistumisen edellytyksistä. Omistajan 
ja ohjausryhmän jäsenten tulee toimia oikeiden 
projektinjohtamisen toimintamallien mukaisesti. 
Pelkästään projektisalkunhallinnan menettelyjen 
kehittäminen ei johda tehokkaampaan omista-
juuteen tai varmista yksittäisen projektin onnistu-
mista. Omistajan rooli ja vastuut tulisi määritellä 
olennaisena osana organisaation johtamis- ja 
projektinjohtamiskäytäntöjä.

Projektijohtamisen malli korostaa 
omistajutta
Association of Project Managers, United Kingdom 
–järjestö on laatinut ohjeen yrityksen projektitoi-
mintojen organisoimiseksi. Sen periaatteet istuvat 
hyvin myös suomalaisiin organisaatioihin. Ohje 
nostaa omistajan roolin yhdeksi tärkeimmistä 
projektinjohtamsien perusedellytyksitä. 

This guide seeks to direct how a board of directors might address four main components 
of the governance of project management:

- Portfolio direction effectiveness and effi ciency
- Project sponsorship effectiveness and effi ciency
- Project management effectiveness and effi ciency
- Disclosure and reporting

Lähde: APM, A Guide to Governance of Project Management
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Omistajakäsitteet ja omistajan roolit
Omistajan määritteleminen ja nimeäminen pro-
jektille ei kaikissa tapauksissa ole helppoa. Liian 
helposti se kuitataan vain nimeämällä projektille 
ohjausryhmä, johon haalitaan varmuuden vuoksi 
riittävästi projektiin mahdollisesti kiinnostusta 
osoittavia henkilöitä ja päätöksentekokykyä. Tämä 
johtaa usein siihen, että todellista vastuunottajaa 
ei löydy – erityisesti tilanteessa, jossa projektin 
johtamisessa on ilmennyt hankaluuksia. Tällaiset 
ohjausryhmät eivät kykene suoriutumaan oikeasta 
tehtävästään ja vastuistaan. 

Omistaja tulisi aina tunnistaa ensin. Omistajan 
määrittelemistä ja tunnistamista helpottavat 
määritelmät erilaisista omistajan rooleista. Pro-
jektin varsinainen (operatiivinen) omistaja on siis 
se henkilö, joka vastaa ikäänkuin osakeyhtiön 
hallituksen puheenjohtajaa projektipäällikön toi-
miessa vastaavasti toimitusjohtajana. Allaolevien 
määritelmien avulla pystyy tunnistamaan myös 
tarpeelliset ohajusryhmän jäsenet.

Liiketoiminta(intressin)omistaja 
(Business Owner)
Liiketoimintaomistaja on se johtaja tai vastaava 
henkilö, joka tulee hyödyntämään liiketoiminnas-
saan projektin tuloksia, ja joka vastaa projektin 
toteutuksesta aiheutuneista kustannuksista. 
Liiketoimintaomistaja voi olla myös projektin 
operatiivinen omistaja.

Projektilla voi joskus olla useita liiketoimin-
taomistajia. Jos projektin tulokset hyödyttävät 
useita tahoja, eli liiketoimintaintressi on useilla 
yksiköillä/henkilöillä, he voivat jakaa kustannukset 
ja olla edustettuina ohjausryhmässä. Ensimmäiset 
päätökset projektin mahdollisesta asettamisesta 
tekee liiketoimintaomistaja.

Idean omistaja (Idea Owner)
Idean omistaja termiä ei välttämättä virallisesti 
käytetä. Projekti-idean omistaja on kuitenkin usein 
olemassa, mutta ei aina ole liiketoimintaomistaja. 
Kyseessä on projekti-idean alkuunpanija. Idean 
omistaja voi olla periaatteessa kuka tahansa. Ide-
an omistajan rooli ja tehtävät kytkeytyvät hyvin 
vahvasti yrityksen innovaatioprosesseihin.

Projektin (operatiivinen) omistaja 
(Project Owner)
Kaikissa tapauksissa liiketoimintaomistaja ei 
henkilönä pysty suoriutumaan kaikista projektin 
operatiivisen omistajan tehtävistä. Tällöin hän 
voi nimetä henkilön ja delegoida tälle riittävän 
auktoriteetin projektin ohjaamiseksi. Projektin 
omistajalla on oltava projektiin liittyvä liike-
toimintaosaaminen ja vähintään perustiedot 
ja kokemus projektinjohtamisen menetelmistä. 
Projektin omistaja toimii pääsääntöisesti projektin 
ohjausryhmän puheenjohtajana. Perimmäinen 
vastuu projektin liiketoimintaonnistumisesta on 
siis projektin omistajalla.

Resurssin omistaja
Resurssin omistajalla on alaisenaan/hallinnassaan 
projektissa tarvittavia resursseja. Jos henkilöresurs-
sit ovat merkittäviä ja kriittisiä projektille, mutta 
näitä henkilöitä ei siirretä projektiin täysipäiväi-
sesti, on hyvä, jos resurssien omistaja on mukana 
ohjausryhmässä vastaamassa omalta osaltaan 
projektin onnistumisesta. Vähintään on syytä 
kirjallisesti sopia kriittisistä resursseista ja heidän 
työpanoksistaan.

Projektin elinkaaren aikaiset roolit. Projektin omistajan vastuiden ja tehtävien kuvaus on oltava 
konkreettinen osa organisaation projektimallia. Oheisessa kaaviossa on esimerkki karkeasta 

kuvauksesta. Omistajan ja ohjausryhmän tehtävistä löytyy myös tarkemmat ohjeet. 

Lähde: Suomen Projekti-Instituutti Oy, ABC ProjektimalliTM
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Matti Haukka, DI

Seniori Partneri, Suomen 
Projekti-Instituutti Oy

Matti Haukalla on yli 15 vuoden kokemus 
projektinjohtamisen valmentamisesta ja kon-
sultoinnista eri toimialoilla. Hänellä on myös 
vankkaa omakohtaista kokemusta projektin-
johtamisesta ja sen kehittämisestä teollisuu-
dessa. Hän on kansainvälisesti arvostettu alan 
valmentaja toimien kouluttajana mm. IPMA 
Advanced Project Management kursseilla ja 
on osallistunut IPMAn projektipäällikkösertifi -
ointi menettelyjen kehittämiseen sekä pitänyt 
lukuisia esityksiä projektinjohtamisesta kv. 
kongresseissa.

Miten omistajuutta saadaan tehostettua
Oikeutta toimia projektin omistajana tai asettaja-
na ei voi sitoa jonkin valmennuksen läpikäyntiin 
tai esim. tentin suorittamiseen. Sen sijaan, jos 
projektin onnistumisen mittaaminen kytketään 
omistajan tai ohjausryhmässä toimivien hen-
kilöiden työsuoritteiden mittaamiseen (esim. 
Balanced Score Card), voi se tehostaa tehtävien 
suorittamista. Jos mittaamiseen vielä liitetään 
palkkiot, motivaatio nousee jo ihan eri tasolle. 
Onnistumisen mittaamisella tarkoitetaan tässä 
nimenomaan projektin jälkeenpäin mitattavissa 
olevia liiketoimintahyötyjä, jotka alun perin ovat 
peruste projektin toteuttamiselle. Tämä saattaa 
kuitenkin edellyttää selkeitä muutoksia yrityksen 
koko johtamisjärjestelmään. 

Omistajaroolin toteutumista voitaisiin tehostaa 
myös kehittämällä organsiaation projektimalliin 
projektisuunnitelman osaksi, liitteeksi tai jopa 
erilliseksi dokumentiksi dokumenttipohja, joka voi-
taisiin nimetä esim. Ohjausryhmän/omistajan oh-
jaussuunnitelmaksi. Siinä määriteltäisiin erityisesti 
omistajan tai ohjausryhmän vastuut ja tehtävät 
onnistumisen edellytysten takaamiseksi projek-
tille. Siinä voitaisiin määritellä myös projektin 
onnistumisen mittarit ja ohjausryhmän jäsenten 
osuudet niissä sekä lopullisen liiketoiminnallisen 
onnistumisen arviointi. Ohjaussuunnitelma sisäl-
täisi siis sellaisia asioita, joista projektipäällikkö ei 
normaalisti voi edes olla vastuussa. Tämän suun-
nitelman laatiminen olisi nimeomaan omistajan 
vastuulla ja siksi se olisi hyvä olla projektisuun-
nietlamsta erillinen dokumentti. Tyyppillisessä 
projektisuunnitelmassa löytyy toki usein näitä 
asioita, mutta omistajavastuun määritteleminen 
jää usein vähäiseksi. Tarkoitus ei ole tehdä paksua, 
monisivuista sunnitelmaa ja lisätä byrokratiaa, 
vaan varmistaa projektin onnistuminen tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Suunnitelmasta voisi 
muodostua projektipäällikön kannalta yksi hänen 
tehtäväänsä eniten turvaava dokumentti.

Ehdoton vähimmäisvaatimus on määritellä 
projektin omistaja ja hänen roolinsa organisaation 
projektimallissa. Tehtävät ja vastuulliset päätökset 
tulisi olla kytkettynä projektille määriteltyihin 
päätöksentekopisteisiin. 

Kysymys on organisaation 
projektikulttuurin kehittämisestä
Se, että projektin omistajuus toimii, on projek-
tikulttuurin kehittymisen suurimpia kynnyksiä. 
Kun yhä suurempi osa organisaatioissa toimivien 
ihmisten työstä kuluu projekteissa, tulisi erityisesti 
keskijohdon nähdä tuo työn luonteen muuttumi-
nen ja alkaa muuttaa johtamisnäkökulmaansa. 
Pitäisi johtaa enemmän projekteja ja luoda edelly-
tyksiä projektityön tekemiselle. Tämä on projektin 
omistajan johtamistehtävä.

Kun yrityksen projektikulttuuri ei ole kehitty-
nyttä, sitä yritetään helposti paikata erilaisilla oha-
jusryhmäkokoonpanoilla. Todellisuudessa projekti-
päällikö laitetaan tällöin helposti kantamaan myös 
omistajan vastuuta, ilman omistajalle kuuluvaa 
valtaa. Jos projektipäällikölle ei uskalleta antaa 
riittävästi valtaa, kootaan laaja ohjausryhmä. 
Projektipäällikölle ei voida antaa riittävästi valtaa, 
jos liiketoimintaomistajan puuttuessa projektin 
tavoitteita ei ole riittävän hyvin alussa määri-

telty. Toinen syy sille, että valtaa ei voida antaa 
voi tietenkin olla projektipäällikön puutteelliset 
johtamistaidot. Ohjausryhmätyöskentelyä hait-
taavat myös sinne kuulumattomat henkilöt, joita 
ovat edustukselliset tiedon tarvitsijat, joilla ei 
varsinaisesti ole annettavaa projektin ohjaamiseen 
tai henkilöt, joiden itseasiassa tulisi olla projekti-
päällikön asiantuntijaresursseja.

Projektikulttuurin kehittäminen on edennyt pit-
källe ja on lähtenyt liikkeelle jo monissa yrityksissä. 
Todellinen läpimurto omistajuuden ja projektin 
ohjausryhmätyöskentelyn merkityksen havait-
semiseksi on mahdollista kuitenkin vasta sitten, 
kun kaikissa avainhenkilöiden, esimies- ja johta-
javalmennuksissa projektitoiminnan johtaminen 
otetaan todenteolla osaksi valmennusohjelmia, 
perinteisten johtamisoppien rinnalle. Projektinjoh-
taminen on kuin yrityksen uusi kieli, josta jokaisen 
tulisi opetella vähintään sen perusteet.

Mia Petäinen, KM

Kehitysjohtaja, Suomen 
Projekti-Instituutti Oy

Mia Petäisellä on yli 10 vuoden kokemus 
projektinjohtamisesta. Hänellä on vankkaa 
omakohtaista kokemusta projektinjohtamises-
ta ja sen kehittämisestä sekä yksityisellä että 
julkisella sektorilla. Hänen vahvuuksiaan ovat 
projektiammattilaisen urapolun rakentaminen 
sekä projektin- ja salkunhallinnan mallien ja 
menetelmien kehittäminen. Hän on toiminut 
Suomen Projekti-Instituutissa projektijohtami-
sen konsulttina ja valmentajana vuodesta 2004 
alkaen. Sitä ennen hän vastasi TeliaSonerassa 
konsernin projektijohtamisen mallin, käytäntö-
jen, osaamisen ja salkunhallinnan kehittämi-
sestä.
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Vaasaan perustettiin toukokuussa projek-
tiklubi, joka kokoaa projektiliiketoimintaa 
harjoittavat yritykset ja organisaatiot 

yhteen tutkimusta tekevien yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen kanssa. Ensimmäisessä 
kokoontumisessamme mietimme toiminnan 
haasteita ja asetimme yhteisille tapaamisillemme 
tavoitteita. Tilaisuuden avasivat professori Sören 
Kock (Hanken) ja toiminnanjohtaja Jyry Louhisto 
(Projektiyhdistys).

Kjell Norrgård puhui Wärtsilän 
näkökulmasta projektitoiminnan 
haasteista ja odotuksista. Hänen 
mukaansa suurimpia haasteita ovat 
projektiin kohdistuvien odotusten 
tunnistaminen ja täyttäminen, riski-
en hallinta, nopeuden kehittäminen, 
normaalihintainen tavoitteiden yli-

tys, asiakkaan tukeminen vieraassa ympäristössä, 
ennakoiva ote sekä projektiorganisaation hallinta. 
Projektitoiminnan kehittämisen näkökulmasta 
suurimpia odotuksia ovat uusilla maantieteellisillä 
alueilla toimiminen, tuloksen teko sekä omasta 
että asiakkaan näkökulmasta, aikataulussa pysy-
minen ja laadun tuotto entistä edullisemmin.

Kokenut projektitoimintaekspertti Pekka Joen-
suu korosti tiimityön tärkeyttä projekteissa: pro-
jekteihin on valittava sopiva sekoitus kokemusta 
ja uusia tuoreita kykyjä. Yhdessä tiiminä he voivat 

Projektiklubin tapaaminen Projektiklubin tapaaminen VVaasassaaasassa

Marja Naaranoja
Vaasan Ammattikorkeakoulu

Maqsood Sandhu
Mikael Hallbäck
Vaasan yliopisto

Tapaamisten teemat 
käsittelevät projekteihin 
liittyvää riskienhallintaa, 
toiminnan tehostamista sekä 
henkilöstön kehittämistä.

saada paljon aikaa – ei ole tarpeen valita jokaiseen 
hankkeeseen ns. huippuosaajia – heitä ei yksinker-
taisesti riitä joka lähtöön. Pekka Joensuun mielestä 
Suomen taloudellisen menestyksen ja teknisen 
osaamisen salaisuus on ollut aktiivinen tutkimus- 
ja kehitystoiminta. Projektiklubilla on mahdolli-
suus auttaa tämän perinteen jatkumista.

Tulevaisuudessa tapaamisillamme on aina tee-
ma. Kokoontumisia suunnittelimme pitävämme 
vuodessa kolme. Tapaamisten teemat käsittelevät 
projekteihin liittyvää riskienhallintaa, toiminnan 
tehostamista sekä henkilöstön kehittämistä.
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Projektiklubin tapaaminen Vaasassa

Kääntöpuolella voisi olla kuva sinun yrityksesi henkilöstöstä.

Hyvinvoivan henkilöstön taustalta löytyy usein joukko Tapiolan asiantuntijoita. 

Saat meiltä yrityksesi tarpeisiin sovellettua tukea henkilöriskien tunnistamiseen 

ja hallintaan – jaksamisesta työhyvinvointiin. Tapiolan kokonaisvaltaiset ratkaisut 

ja vakuutukset kattavat myös yrityksesi omaisuuteen, talouteen ja toiminnan 

häiriöttömään jatkumiseen liittyvät riskit. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme. Riskienhallinnan asiantuntija.

Kuvassa Tapiolan henkilöriskien hallinnan asiantuntijoita.



22 www.pry.fi

- Liiketoimintakokonaisuuden, tuotannon, tuote-
kehityksen, palveluprosessien, erilaisten projektien 
johtamisen tärkein työkalu on toimiva tietojärjes-
telmä. Tämän oivaltaen Improlity on erikoistunut 
liiketoimintaa palvelevien ohjelmien ja tietojär-
jestelmien kehittämiseen, kertoo toimitusjohtaja 
Kari Teräsniska.

- Markkinoilla on tarjolla monia ohjelmaratkai-
suja johtamisen ongelmiin. Kun ollaan tekemisissä 
suurten projektien ja monimutkaisten jopa rajat 
ylittävien toimintojen kanssa, totutut tietotek-
niset menettelyt ovat osoittautuneet raskaiksi. 
Kommunikaation tekniseksi ratkaisuksi olemme 
valinneet web-pohjaisen toiminnan, koska se on 
kevyt, laiteriippumaton ja monen samanaikaisen 
käyttäjän joustavasti hyödynnettävä toimintamal-
li. Selainpohjaisuus poistaa fyysisen asennustyön 
tarpeen säästäen käyttöönottokustannuksissa. 
Selvää on, että toteutukset organisoidaan niin, 
että tiedon hallinta ja käyttöoikeudet vastaavat 
kulloisenkin tilanteen tarpeita.

Projektiyhdistyksen jäsenyys hyödyttää 
monella tavalla
- Liityimme PRY:n jäseneksi, koska katsoimme, 
että jäsenyyden kautta saamme toiminnallemme 
näkyvyyttä juuri siinä ympäristössä, joka meille 
on tärkeä. Tämä jäsenyys on jatkoa muutamille 
muille vastaavanlaisille jäsenyyksille, esimerkkinä 
Laatukeskus. Aktiivisesti toimimalla palvelumme 
tulevat tunnetuiksi juuri oikeissa piireissä.

- Toinen tärkeä syy jäsenyydelle on asiakastun-
temuksen parantaminen. Lähes jokainen PRY:n 
jäsen voisi olla Improlityn asiakas. Kanssakäyminen 
jäsenten kanssa, osallistuminen työryhmien työs-
kentelyyn ja muihin tilaisuuksiin tuo meille arvo-
kasta tietoa projektiammattilaisten käsityksistä 
ja menettelytavoista. Tällaisen tiedon varassa on 
huomattavasti helpompi tehdä osuvia ratkaisuja 
omassa tuotekehitystyössä.

- Kolmas tärkeä syy jäsenyydelle on kehittää 
yrityksen omaa projektitoiminnan osaamista. 
Onhan niin, että varsin monet toimet tapahtu-

Improlity Oy organisoi 
tiedon ja tiedonhallinnan 
tehokkaalla tavalla

Esittelemme Projektiyhdistyksen uuden jäsenen:

Kari Teräsniska
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vat projekteina: liiketoiminnan kehittäminen on 
projekti, yrityksen kasvaminen on projekti, tuote-
kehitys, itse asiassa mikä tahansa toimi voidaan 
ajatella projektina. Tätä osaamista haemme PRY:
n jäsenyydestä.

- Näistä syistä olemme päättäneet olla aktiivisia 
PRY:ssä ja hyötyä siitä. Lähitulevaisuudessa olem-
me mm. mukana Projektipäivillä sekä kuulijoina 
ja keskustelijoina että näyttelyssä tuotteittemme 
esittelijöinä.

Asiakasyhteys auttaa tuotekehitystä
- Kehitysprojektit pyritään hoitamaan siten, että 
niissä on mukana alusta lähtien asiakasnäkökulma. 
Parhaimmillaan se toimii, kun kyseessä on ihan 
oikea asiakkaan toiminnan kehittäminen eikä 
vain testaustilanne. Tällä tavalla tulevat mukaan 
aidot asiakaskohtaiset tarpeet, kuten esimerkiksi 
monikielisyys, optiot, konsernirakenteet jne. Esi-
merkkinä tällaisesta yhteistyöstä voidaan mainita 
Konecranesin kanssa tehty kehitystyö, lähtökoh-
tana heidän tarpeensa IT-asioissa, nostureiden 
tuotekehityksessä ja huoltotoiminnassa, kaikki 
tämä maailmanlaajuisesti. Vastaavalla tavalla 
laajamittaista yhteistyötä on ollut Componentan 
projektiohjelmiston ja laadunohjaus- järjestelmän 
toteuttamisessa. Asiakkaan mukanaolo antaa 
kehittämiselle konkretiaa, jonka kautta vältetään 
monia turhia polkuja.

- Tulevaisuudessa tavoitteena on saada pal-
velumme entistä enemmän tuotteenomaiseksi ja 
omaehtoinen, kokemukseen ja asiakaspalauttee-
seen perustuva, kehitystyö niin pitkälle, että mo-
nissa yksityiskohdissa voimme tarjota asiakkaalle 
valmiita toimintamalleja.

Laaja ohjelmistokokonaisuus
- Koko tuotepaletti koostuu melkoisesta joukosta 
ohjelmia, joita voidaan käyttää erillisinä yksistään, 
tai useita yhdessä integroituna järjestelmänä. Oh-
jelmat voidaan ryhmitellä käyttötarpeen mukaan 
neljään teemaan:

- Johtamisen välineet
- Tuotteen laadun hallinta
- Asiakaslähtöinen laadunohjaus
- Prosessien suorituskyky.

- Kaikissa ohjelmamoduuleissa tärkeänä 
kantavana ajatuksena on sen sisältämän tiedon 
muokkautuminen oikeaan muotoon ja siirtyminen 
toiminnan kannalta oikeisiin paikkoihin, siis oikei-
den ihmisten ja organisaatioyksiköiden käyttöön 
niin, että tieto on aina mukana vaikuttamassa 
tulevaan toimintaan.

Improlity Oy on nykymuodossaan toiminut vuo-
desta 2003, mutta ohjelmisto- ja toimintamal-
liosaaminen on kehittynyt 15 vuoden aikana. 
Tällä hetkellä työtä tekee seitsemän henkilön 
joukko Kari Teräsniskan johdolla Hyvinkään 
TechVillassa, hienosti uudistetun vanhan villa-
tehtaan tiloissa.



Projektin koolla on väliä - väliä siis siinä mielessä, että eri kokoiset projektit tarvitsevat onnis-
tuakseen liikkeen- ja projektinjohdolta erilaista osaamista ja kokemusta. S4M, Service 4 Mobile 
Oy, on projektinjohtamiseen erikoistunut yritys, jonka kokemuspiirin ytimessä ovat suuret tieto-
järjestelmäprojektit. 

Mikä sitten on suuri projekti? Millä suuruutta mitataan? Toimitusjohtaja Timo Kaisla on usein 
joutunut “rautalangasta vääntämään” selityksiä liikkeenjohdolle ja jopa projektiammattilaisille, 
jotta projektin koon merkitys johtamistavalle tulisi ymmärretyksi.

Kaisla konkretisoi ajatusta esimerkillä rakennusalalta: yritys jolla on vankka vuosien kokemus 
omakotitalojen rakentamisesta saa tarjouspyynnön uuden kauppakeskuksen rakentamisesta, 100.000 
m2 liiketilaa 150 liikkeen käyttöön. Miten yritysjohto suhtautuu tarjouspyyntöön? Lähteekö oma-
kotitalon tekemisen kokemuksella laatimaan tarjousta kauppakeskuksen teosta. Tuskinpa vain. 
Varmasti ymmärretään, että kauppakeskuksen pystyttäminen onnistuneesti edellyttää toisenlaista 
osaamista, kokemusta laajemman ja monimutkaisemman kokonaisuuden hallinnasta.

Suuret tietojärjestelmäremontit 
onnistuvat harvoin omin voimin 
- miksi näin?

Sama sääntö pätee laajemminkin, projek-
tien johtamiseen millä hyvänsä alalla. 
Yrityksen normaalissa toiminnassa asioita 

usein hoidetaan projektien kautta. Yritykselle 
omassa toiminnassaan vaativa projekti saattaa 
olla henkilötyövuoden, joskus jopa useamman 
henkilötyövuoden panoksen suuruinen. Harvoin, 
ehkä kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden 
välein yrityksen keskeiset järjestelmät saattavat 
joutua täysremonttiin. Silloin ei selvitä muutaman 
henkilötyövuoden panoksella. Kyse on yleensä 
kymmenien, jopa usean sadan henkilötyövuoden 
panoksesta. Voidaan hyvin kysyä: mistä löytyy 
tällaisen projektin edellyttämä osaaminen?

Koska sitten ollaan suuren projektin kanssa 
tekemisissä? Suuruus on luonnollisesti suhteel-
lista. Käytännössä se useimmiten tarkoittaa, että 
projekti on lähtökohdiltaan, mitaltaan ja vaiku-
tuksiltaan yritystoiminnan kannalta poikkeava, 
harvoin eteen tuleva.

Jokainen uusi yritys tarvitsee toimiakseen 
tietojärjestelmän, jonka kautta sen eri toiminnat, 
asiakassuhteet ja monet muut ulkoiset suhteet 
nivoutuvat kokonaisuudeksi. Ilman vankkaa koke-
musta toimivista järjestelmistä uuden järjestelmän 
luomisen tie saattaa olla hyvinkin kivinen. Osaavan 
konsultin apu tuottaa paremmin kerralla toimivan 
ratkaisun.

Vaikka tietojärjestelmien hankinta täysin uuteen 
yritykseen, jossa toimintatavat ja infrastruk-
tuuri hakevat vielä muotoaan, on haasteellista, 
niin vaativimpia ovat hankkeet, joissa tehdään 
merkittävää tietojärjestelmäremonttia olemassa 
olevaan yritykseen. Toimivan yrityksen tietojärjes-
telmäinfra voi joutua laajan muutoksen kohteeksi 
monestakin syystä:
- aika tekee tehtävänsä, järjestelmät vanhenevat 

ja tarpeet muuttuvat,
- infrasta on tullut sellaista spaghettia, että sen 

ylläpito ja jatkokehittäminen on kallista, muu-
tosten tekeminen hidasta ja riskialtista,

- yrityksen toimiala elää, tulee uusia toimialueita 
ja vanhoja jää pois, tietojärjestelmäinfran tulisi 
seurata muutoksia,

- yrityksiä fuusioidaan; kahden yrityksen tie-
tojärjestelmien yhdistäminen uudeksi toimi-
vaksi kokonaisuudeksi samalla kun yritysten 
johtamiskulttuurit on sulautettava toisiinsa. 
Fuusion tapauksessa paineet tehdä nopeasti 
laajamittaista tietojärjestelmien järkeistämistä 
lienevät kaikkein voimakkaimmat, koska yritys-
ten erilaiset toimintatavat tuottavat varmasti 
tarpeettomia lisäkustannuksia ja estävät fuu-
sion synergiaetujen saavuttamisen. 
Kokemuksen mukaan kun hankkeen koko kas-

vaa, niin kompleksisuus ei kasva samassa suhteessa, 

Tuo edellä kuvattu talonrakennusesimerkki 
toimii tässä hyvin. Asiat selkeästi näkevä yri-
tysjohto ymmärtää, että oma osaaminen - pro-
jektinjohdollinen ja muu kompetenssi - eivät 
riitä hoitamaan tehokkaasti läpi suuritöistä, ja 
merkittävästi monimutkaisempaa kokonaisuutta. 
Viisasta onkin pyytää tällaisessa tilanteessa apua 
sellaiselta taholta, joka tietää, miten tulee toimia. 
Suurten projektien projektinjohtomenetelmiin 
erikoistunut konsulttiyritys, kuten S4M, on hyvä 
ratkaisu hakea apua.

Timo Kaisla



vaan usein lähes eksponentiaalisesti. Timo Kaislan 
mukaan talonpojanviisaus unohtuu usein suurissa 
tietojärjestelmäremonteissa: suurta tietojärjestel-
märemonttia suunnitteleva toimiva johto harvoin 
ymmärtää, että lähihistorian ehkä suurin hanke 
edellyttää organisaation ja osaamisen selkeää 
vahvistamista. Tämä on asia, johon kaikki tällaisen 
hankkeen läpikäyneet yritykset ovat tuoneet esiin 
loppuraportin lessons learned -pohdinnoissaan - 
osaamis- ja resurssikompetensseja pitää vahvistaa. 
Syitä on lukuisia: hanke voi olla sata kertaa isompi 
kuin yrityksen keskimääräinen hankekoko - syntyy 
helposti ns. “skaalasokeus” - talon omat asiantun-
tijat eivät uskalla skaalata aikataulu-, työmäärä-, 
resurssi- ja kustannusarvioita realistisesti ylöspäin, 
koska luvut näyttävät niin poikkeuksellisilta. Tai on 
myös mahdollista, että luvut eivät vaikuta mah-
dottoman suurilta, koska ei osata suunnitella mi-
tään näin suurta - ei ymmärretä, että kyseessä on 
esimerkin mukainen kauppakeskus, vaan luullaan, 
että ollaan rakentamassa vain hieman isompaa 
omakotitaloa. Jos kokoluokka ymmärretään oi-
kein, on luonnollista, että esiin nousee kysymyksiä 
kuten, miten tällainen mammuttihanke tulisi or-
ganisoida, suunnitella ja johtaa? Hanke koskettaa 
lähes kaikkia yrityksen prosesseja - voiko sitä enää 
kutsua tietohallinnan hankkeeksi, vai onko kysees-
sä strateginen hanke? Mitä se edellyttää ylimmältä 
johdolta ja meiltä yrityksenä? Mistä tiedämme, 
että käyttämämme metodologiat ovat riittävät, 
tai että voimme luottaa toimittajan prosesseihin? 
Alustava kustannusarvio on jo pelottava - mutta 
mistä tiedämme, että todellisuus ei ole vielä monta 
kertaa pahempi? Ja jos on, emme voi tehdä koko 
hanketta. Kuka tässä hankkeessa pystyy valvomaan 
meidän etuja, vai olemmeko toimittajan armoilla? 
Avoimia kysymyksiä on paljon ja niihin on hyvä 
löytää uskottavia vastauksia.

S4M auttaa suurten tietojärjestelmäremo
nttien ja -hankkeiden hoitamisessa
S4M:llä on vuosien kokemus erityisesti suurten 
tietojärjestelmäremonttien läpiviennissä asiakkaan 
apuna ja asiakkaan edunvalvojana vaatimus-
määrittelyistä ja investointilaskelmista hankkeen 
loppuun asti. Hankkeen onnistumisen kannalta 
parasta on, jos konsultointi aloitetaan riittävän 
aikaisin, jo silloin, kun muutosta ollaan vasta suun-
nittelemassa. Silloin voidaan saada hyvä yhteinen 
käsitys hankkeen koosta, kestosta ja kustannuk-
sista, jotka kovin usein yllättävät suuruudellaan 
asiakkaan. Tämän jälkeen voidaan suunnitella 
hankekokonaisuus ja hankkeen vaiheistusstra-
tegia eli pilkkominen eri vaiheissa tuotantoon 
tuleviin projekteihin siten, että projektikoot ovat 
hallittavissa sekä kokonsa että riskinsä puolesta ja 
että valitut prioriteetit palvelevat maksimaalisesti 
yrityksen liiketoiminnan päämääriä. 

S4M tarjoaa muutoshankkeen läpiviennin vält-
tämättömänä lisänä asiakkaalle hankejohtajia ja 
projektipäälliköitä, joilla on kokemusta vastaavista 
hankkeista. S4M:n konsultit voivat tuoda muka-
naan myös tarvittavia prosesseja ja työkaluja - tai 
käyttää asiakkaan ja/tai toimittajan vastaavia. 
S4M:n apu ulottuu myös asiantuntijoiden tarjon-
taan silloin, kun puhutaan tietojärjestelmäarkki-
tehtuurista, tietokonversioista, testauksesta jne.

 Käytännössä palvelu toimii siten, että valitta-
vina on joko valmiiksi tuotteistettu analyysi, joka 
soveltuu tietojärjestelmäremontin alkuvaiheeseen, 
tai kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta toteutukseen 
soveltuvaa räätälöityä projektinjohdon osaamista, 
vuokrajohtajia ja -projektipäälliköitä sekä heidän 
ohellaan kaikkea sitä, mitä menestyksellisen pro-
jektin läpivientiin tarvitaan.

Alla olevan kaavion nimenä voisi hyvin olla “tietojärjestelmäremonttia suunnittelevan yrityksen 
tuska” - ellei asiaan ole valjastettu suuren projektin hallitsevia osaajia. 

 Yritykselle elintärkeän järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen sisältää lukuisia kysymyksiä, joista 
jokaisen ratkaiseminen erikseenkin saattaa merkitä usean henkilötyövuoden panoksen mittaista 
osaprojektia. Osaprojektien yhteistuloksena syntyy sitten uusi järjestelmäkokonaisuus käyttööno-
tettavaksi. - Esimerkki kuvaa eräässä tietojärjestelmäkonsolidointihankkeessa identifi oituja loogisia 
kokonaisuuksia, jotka hankkeen suunnittelussa tulee huomioida.

S4M:n tapaat 
Projektipäivillä joko 
ständillä tai tulemalla 
kuuntelemaan S4M:n 
esityksiä:

28.11. iltapäivä, 
ICT-alan seminaari, 
puheenjohtaja, 
Timo Kaisla, CEO/S4M. 
Esitys: Suurten tieto-
järjestäkonsolidaatioi-
den, -migraatioiden ja 
-vaihtojen suunnittelu ja 
johtaminen - miksi se on 
niin vaikeaa?

29.11. aamupäivä, 
Liikkeenjohdon 
seminaari, 
puheenjohtaja, 
Panu Kause, 
VP Sales and Business 
Development/S4M

S4M, 
Service 4 Mobile Oy,
on osa Tieto-X -konser-
nia, jossa se muodostaa 
projektijohtamisen osaa-
miskeskuksen. Tieto-X:
n liikevaihto vuonna 
2005 oli 27,4 miljoonaa 
euroa. Konsernin palve-
luksessa on tällä hetkellä 
noin 500 työntekijää 
ja projektijohtamisen 
osaamiskeskuksessa 
alihankkijoineen noin 30 
konsulttia.

Service 4 Mobile Oy, 
Hitsaajankatu 20,
P.O. BOX 284, 
00811 Helsinki
tel. +358 40 838 4603
fax +358 20 605 0220
www.service4mobile.com
mail: etunimi.sukunimi@
service4mobile.com
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TEHOA, TAITOJA JA OSAAMISTA PROJEKTITYÖHÖN

Koulutustarjonta

Projektityön perusteet 6.11. • 11.12.2006 • 2.2. • 20.4.2007
Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti 29.11.-1.12.Tre • 18.-20.12.2006 • 24.-26.1. • 26.-28.3.2007
Projektin suunnittelu ja läpivienti 29.11.-1.12.Tre • 18.-20.12.2006 • 22.-24.1. • 16.-18.4.2007
Taitavan projektipäällikön leadership-taidot 30.11.-1.12.2006 • 29.-30.1. • 26.-27.4.2007
Projektin aikataulun, kustannusten ja riskien hallinta 27.11.   
Projektisalkun hallinta - Strategiasta projektiksi 18.12.
Project projektipäällikön työvälineenä 7.-8.11.Tku • 15.-16.11. • 12.-13.12.2006 • 18.-19.1.2007 
IPMA-sertifiointivalmennus 8.-9.2.2007     
PMP-sertifiointivalmennus 23.2.2007 alkaen
ITIL Foundations 6.-8.11.Oulu • 22.-24.11. • 12.-14.12. • 18.-20.12.2006Oulu • 9.-11.1. • 22.-24.1.2007
Liiketoimintaprosessien kehittäminen 23.-24.11.
Järjestelmävaatimusten määrittely ja hallinta  13.-15.12.
Tietojärjestelmän käyttöönotto 2.11.
Moderni tietojärjestelmäkehitys 22.11.
.NET-arkkitehtuuri 10.11.

Syventäviä valmennuksia johdolle ja projektipäälliköille

Project Champion — Projektijohtamisen valmennusohjelma 7.2.2007 alkaen    
TIJO — Tietohallinnon johtamisohjelma 6.11.2006 tai 24.1.2007 alkaen  
TIJO Executive 5.2.2007 alkaen   
TIKE — Tietoturvan kehittämisohjelma 22.2.2007 alkaen

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tehokas koulutuskokonaisuus yrityksenne tarpeisiin.
Erkki Rajala, 050 518 4760, erkki.rajala@tieturi.fi
Santeri Korpinen, 050 368 9129, santeri.korpinen@tieturi.fi

www.tieturi.fi/like



WM-datalla projektikoulutus on ollut käynnissä 
noin kuusi vuotta. Nyt on meneillään viides to-
teutus, joka on Tieturin osalta kolmas toteutus-
kokonaisuus. 

Koulutuskokonaisuudet ovat olleet hyvin eri-
laisia luonteiltaan. WM-data itse valmistelee niin 
sanotun sisältörungon, johon Tieturi on tarjonnut 
konsultointia tai koulutusta. 

Tieturilta on ollut 5-6 kouluttajaa WM-datalla. 
Jokaisella kouluttajalla on ollut oma erikoisalan-
sa. Koulutuskokonaisuuksista esimerkiksi projek-
tivalmennuksen on läpikäynyt noin 200 ihmistä, 
muissa valmennuskokonaisuuksissa on ollut suu-
rin piirtein 200 henkilöä. ”Kohtalaisen suurella 
määrällä henkilökuntaa on syntynyt kosketus Tie-
turiin.”

Projektien kokonaishallinta ja sen myötä pro-
jektien onnistuminen on parantunut. Muutaman 

vuoden sisällä projektikulttuuri on selvästi yh-
tenäistynyt ja vahvistunut. Koulutuksen jälkeen 
yhtenäinen projektikulttuurin kieli ja henkilökoh-
taiset suhteet edesauttavat parempien tulosten 
saavuttamisessa.

Avainasiakkaiden osalta teetetyissä tyytyväi-
syystutkimuksissa projektityön laadun arviot ovat 
jatkuvasti parantuneet. Projektipäälliköiden työ ja 
rooli on selkeästi terävöitynyt. Ehkä konkreettisin 
tyytyväisyyden osoitus on, että talon johto on hy-
väksynyt ohjelman jatkamisen nykyiseltä perus-
talta ja seuraavan koulutuskokonaisuuden valmis-
telu on käynnissä. 

Henkilökohtaisesti hyödyt ovat tulleet esille 
työn sujuvuutena ja kommunikoinnin helppoute-
na. Yhteinen ymmärrys kokonaisuuksista ja nii-
den käsittely on selkeästi parantunut. 

Jaakko Aalto

projektipäällikkö

WM-data 

Rautainen menestystarina — Projektipäälliköistä 
ammattilaisia Project Champion -ohjelmalla

- www.tieturi.fi/like -

     Projektin
  almistelu ja 
perustaminen
1. jakso

       Projektin 
   uunnittelu
2. jakso

Projektin 
      toteutuksen 
     hjaus
3. ja 4. jaksot

       Projektin 
  äätös
5. jakso

• Strategialähtöi-
nen projektisalkku 
ja projektikulttuu-
rin kehittäminen

• Asiakkuus ja ali-
hankintasuhteet

• Sopimushallinta

• Viestintäsuunni-
telma

• Projektin 
tavoitteet

• Työn ositus ja 
työmääräarviointi

• Riskien hallinta

• Resurssointi

• Aikataulutus

• Valinnainen päivä: 
Microsoft Project 
harjoittelu - omien 
töiden harjoittelua 
Microsoft 
Projectilla

• Itsensä 
johtaminen

• Asiantuntijoiden 
johtaminen

• Talouden hallinta

• Muutosten 
hallinta

• Tehokkaat 
kokouskäytännöt

• Seuranta, rapor-
tointi ja viestintä

• Projektin päättä-
misen avainasiat

• Projektikulttuurin 
kehittäminen 
omassa organi-
saatiossa

• Koulutuksen 
yhteenveto

Tieturin V.S.O.P. -projektimalli

Project Champion — Projektijohtamisen valmennusohjelma
erinomaisen pohjan jo kokeneemmallekin projekti-
päällikölle lähteä kehittämään omaa ja myös koko 
organisaation tapaa hallita projekteja. Ammatti-
mainen projektipäällikkö tarvitsee laaja-alaista 
osaamista niin neuvottelutaidoissa, laadunhallin-
nassa, kuin kehittämisprojektien hallinnassakin.

Kokonaisuuden ohjaamisessa on tärkeää hal-
lita riskit, kustannukset sekä verkosto ja alihank-
kijat. Ei myöskään sovi unohtaa, että projektipääl-
likkö tarvitsee taakseen johtoryhmän ja varsinkin 
sen puheenjohtajan täyden tuen ja siksi strategia-
lähtöinen salkunhallinta ja projektikulttuuri ovat 
merkittävästi mukana jo valmennuksen alkuvai-
heessa. Huolellinen valmistelu ja projektin suun-
nittelu varmistavat, että ohjaus ja toteutus johta-
vat tavoitteiden mukaiseen lopputulokseen.

Projektitoiminta on yrityksen päämääriä ja tavoit-
teita palvelevaa toimintaa. Yleensä niillä tavoitel-
laan suorituskyvyn parantamista ja menestystä 
on sitten kyseessä liiketoimintaa harjoittava yri-
tys tai organisaatio, jonka tavoitteet ovat jotain 
muuta kuin rahan ansaintaan liittyviä.

Projektipäällikkö jää kuitenkin liian usein yk-
sin huolineen ja murheineen, mikäli projektin ta-
voitteita ei ole kytketty organisaation ylempiin 
tavoitteisiin. Seurauksena on usein projektin epä-
onnistuminen joko aikataulullisesti tai kustannuk-
siltaan.

Valmennuksen teemat
Valmennuksessa projektin hallintaa lähestytään 
Tieturin V.S.O.P. –projektimallin avulla. Malli luo 

Project Champion — Projektijohtamisen valmennusohjelma 7.2.2007 alkaen.
Järjestämme koulutusta myös asiakaskohtaisena toteutuksena. Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Jukka Satama, ohjelmajohtaja, 040 539 7170, jukka.satama@tieturi.fi
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Projektipäivät 2006

Onko meillä keinoja saada julkinen hallinto ja sen palvelutuotanto innovatiiviseksi? Miten 
saadaan ihmiset ymmärtämään, että innovatiivisuuden kautta moniin käsillä oleviin ongelmiin on 
löydettävissä ratkaisu? Näitä kysyy Sitran yliasiamies Esko Aho haastattelussamme ja tulee niihin 
myös tarkemmin vastaamaan Projektipäivien Key Note –alustuksessaan.

Aho ottaa esimerkin: - 11.9. kerrottiin televisiouutisissa syöpähoitojen kustannusten nopeasta 
kasvusta ja ennusteesta, joka edelleen lupasi vastaavanlaista lisäystä. Se oli tyypillinen tämän ajan 
ennuste, jossa todettiin syöpiä olevan tämän verran, lääkkeiden hintojen olevan näin. Kun syöpien 
määrän ennustetaan kasvavan, niin yksinkertaisella kertolaskulla saadaan huolestuttavasti kasvava 
kustannusennuste. 

Tarkastelusta puuttui kuitenkin oleellinen tekijä: jos terveydenhoitojärjestelmää kehitetään oi-
kealla tavalla, meille tulee mahdollisuuksia huomattavasti säästää, myöskin syöpähoitojen kohdalla. 
Jos meillä esimerkiksi olisi kattava sähköinen tietojärjestelmä, voisimme seurata huomattavasti 
paremmin ihmisten terveydentilaa ja tapahtuvia muutoksia, tunnistaa ongelmat ja tarttua hoitoi-
hin tehokkaasti. Lääkkeiden käyttö tehostuisi, säästettäisiin lääkekustannuksissa. Uutisten tuoma 
esimerkki paljastaa nykyisen ajattelutavan rakenteen.

Yliasiamies Esko Aho, Sitra:

Haastattelu: Juhani Keppo
Kuvat: Jyry Louhisto

Voiko julkishallinto 
olla innovatiivinen?
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Innovatiivisuus on haaste julkishallinnolle ja 
oikeastaan koko yhteiskunnalle. Mitä innova-
tiivisuus on?

- Innovatiivisuutta ja tutkimus- ja tuotekehitys-
panostusta pidetään yleisesti lähes samana asiana. 
Innovatiivisuuden mittarina on tavan mukaan se 
miten paljon kansantalous käyttää voimavaroja 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tosiasiassa 
näillä on merkittävä ero. Eräs ruotsalainen lähde 
määrittelee käsitteet seuraavasti: tutkimus ja tuo-
tekehitys on sitä, että rahaa muutetaan uudeksi 
osaamiseksi. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tuota 
mitään. Innovatiivisuus puolestaan on sitä, että se 
uusi osaaminen muutetaan rahaksi eli tuottamaan 
taloudellista tai sosiaalista hyötyä. Tämä ero on 
hyvä pitää mielessä kun pohditaan julkishallinnon 
mahdollisuuksia olla innovatiivinen.

Julkishallinto panostaa merkittävästi tutki-
mukseen ja kehitystyöhön. Eikö tästä seuraa 
tehokkuutta ja kustannushyötyä?

- Suuri haaste julkishallinnolle on siinä, miten 
kehitystyön tulokset käytetään hyväksi. Miten toi-
minnan prosessit kehittyvät, miten toimintamallit 
muuttuvat, miten organisaatiot uudistuvat niin, 
että teknologiasta ja uudesta tiedosta saadaan 
suurin mahdollinen hyöty. Rahapanokset eivät 
ole ratkaisevia. Ydinkysymys on muutos, johon 
kehitystyö antaa mahdollisuudet.

Voisiko projektityöskentelymalli olla eräs 
avain muutoksen löytymiseen julkihallinnossa?

- Kyllä näin voidaan sanoa. Itse asiassa Sitrahan 
toimii ohjelmissaan julkisen hallinnon projek-
tiorganisaationa. Sitran tehtävänä on valituilla 
toimialueilla toteuttaa hankkeita, jotka muuttavat 
toimintatapoja. Tällä hetkellä voimakkaimmin 
ollaan mukana terveydenhuollossa, ympäristötek-
nologiassa ja jopa Venäjä-ohjelmaa voidaan pitää 
esimerkkinä tästä. Ohjelmissa kootaan yhteen 
kansallista osaamista ja synnytetään verkottumis-
ta, joka parantaa toimintamahdollisuuksia. Sitra 
pyrkii siis osaltaan muuttamaan julkishallintoa 
innovatiivisemmaksi ja vastaamaan esitettyihin 
haasteisiin.

Sitra on kehittämisorganisaatio, joka projek-
teillaan antaa avun ja uuden toimintamallin, 
mutta projektin päätyttyä irtautuu siitä, ja siten 
jatkohyödyntäminen jää toisten osapuolten teh-
täväksi. 

Julkishallinnolta edellytetään pitkäjänteisyyt-
tä ja luotettavuutta. Kehittyminen vaatii taas 
muuttumista, ja varsinainen julkishallinnon haaste 
onkin juuri tasapainoilu näin kahden ristiriitaisen 
vaatimuksen välillä. Sitra on julkishallinnolle hyvä 
väline uuden löytämiseen: Sitra voi tutkia ja kehit-
tää, testata ja ottaa käyttöön uusia toimintamal-
leja. Sitralla on mahdollisuus myös epäonnistua, 
johon julkishallinnolla ei juuri ole varaa. Tarvitaan 
siis projektiorganisaatioita, joiden kautta voidaan 
testata uusia menetelmiä. Hyviksi osoittautuvista 
voi sitten tulla yleinen käytäntö.

Julkishallinnolta edellytetään yhdenmu-
kaisuutta läpi koko toiminnan, toisin kuin 
yritystoiminnalta. Miten tämä vaatimus pitäisi 
kehitystyössä ottaa huomioon?

- Jos ajatellaan julkista palvelutuotantoa, 
josta enimmäkseen kuntasektori on vastuussa. 
Yleinen vaatimus on, että palvelujen tulisi olla 
samanlaisina saatavissa joka puolella, yhtenäi-

sen järjestelmän puitteissa. Samalla kuitenkin 
toivotaan ruohonjuuritason omatoimisuutta ja 
aloitteellisuutta.

Jotta järjestelmä voisi toimia tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti, tarvitaan kansallinen järjes-
telmäarkkitehtuuri. Se on valtiovallan tehtävä. 
Arkkitehtuuri antaa yleiset kehykset palvelujen 
tuottamiselle eri puolilla ja sitten tarvitaan voima-
kas paikallinen toiminta, joka perustuu tämän ark-
kitehtuurin noudattamiselle ja hyödyntämiselle.

Hyvä esimerkki tällaisesta on sähköinen terve-
ydenhuollon tietojärjestelmät, joiden parissa on 
paikallistasolla tehty paljon hyvää työtä. Mutta 
kun kansallista arkkitehtuuria ei ole ollut, eri 
puolilla tehty projektityö ei ole tuottanut sel-
laista hyötyä, jota siltä olisi voitu odottaa. Olisi 
äärimmäisen tärkeätä, että eri puolilla tapahtuva 
projektityö muodostaisi yhtenäisen kansallisen 
kokonaisuuden. Kansallinen arkkitehtuuri olisi 
vastaus myös sellaiselle toivottavalle yhteistyölle, 
joka voisi tapahtua julkisen ja yksityisen sektorin 
välillä. Saataisiin pelisääntöjä, joihin myös yk-
sityinen toimija voisi tukeutua. Mm. sähköinen 
tietojärjestelmä palvelisi yhtä hyvin yksityistä kuin 
julkistakin toimijaa. Riippumatta siitä kummalla 
puolella palveluja hakee, tiedot olisivat samalla 
tavalla käytettävissä.

Eikö tehokkuuden vaatimus lyö korvalle 
sosiaalisen tasapuolisuuden vaatimusta, joka 
julkishallinnossa on luonnollinen ohjenuora? 

- Julkisten palvelujen ja julkishallinnon kehittä-
misen ja innovatiivisten rakenteiden luomisen este 
on yleinen käsitys siitä, että tehokkuus ja sosiaali-
suus ovat kuin tuli ja vesi. Eli jos toimit tehokkaasti, 
et voi toimia sosiaalisesti. Ja toisinpäin: jos toimit 
sosiaalisesti, sinulta ei voida vaatia tehokkuutta. 
Tämä ongelma pitäisi osata ratkaista.

Olisi ymmärrettävä, että itse asiassa tehokkuus 
on sosiaalisuutta. Ja myös toisinpäin: sosiaalisesti 
hyvin hoidettu asia on tehokas. Otetaan esimerk-
ki taas terveydenhuollosta. Jokainen resurssi, 
joka käytetään huonosti tai hukkaan, on pois 
niiltä, jotka sitä todella tarvitsevat. Kun tarpeet 
ovat käytännössä rajattomat, hukkaan heitetyn 
resurssin kohdalla joku jää todella sitä vaille.

Tehokkuuden ja sosiaalisuuden vaatimukset 
kuuluvat myös yrityksille. Nykyinen voimakas 
sitoutuminen taloudellisen tuloksen teke-
miseen on saanut aikaan sellaisia ajatuksia, 
että sosiaalisten vastuiden hoitaminen 
kuuluu kokonaan yhteiskunnalle 
eikä kuulu yritykselle. On kuitenkin 
varsin lyhytnäköistä ajatella, että 
esimerkiksi koulutus, yleinen tur-
vallisuus ja ekologiset vaatimukset 
eivät kosketa yritystä. Kun toi-
mintaympäristö alkaa muuttua 
huonoksi, voi myös yritys huo-
nosti. On hyvä, että nyt on 
nähtävissä merkkejä siitä, 
että yritykset kiinnit-
tävät huomiota myös 
sosiaalisiin seikkoihin. 
Toivottavaa on, että 
tulevaisuudessa näh-
dään myös taloudel-
lista panostusta tällä 
alueella.

Innovatiivisuus on sitä, 
että uusi osaaminen 
muutetaan rahaksi eli 
tuottamaan taloudellista 
tai sosiaalista hyötyä
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Tuottavuuden ylläpito ja kansainvälinen kilpailukyky edellyttävät yrityksiltä jatkuvaa uudistumista. 
Asiakasetua ja oman toiminnan tehostamista haetaan nykyisin usein mittavilla, strategiaan perus-
tuvilla muutos- ja kehitysprojekteilla. Joissain tapauksissa näiden projektien onnistumisesta voi 
olla kiinni koko yrityksen uskottavuus ja menestys. 

Yritys uudistuu 
projekteilla

Jorma Eloranta

Toimitusjohtaja
Metso-konserni

Toimeenpano usein strategiaakin 
tärkeämpi
Tiukasti strategiaa toteuttavat kehitysprojektit 
eivät kuitenkaan tuota tulosta, jos niiden toimeen-
panosta ei huolehdita. Monet hyvät ideat jäävät 
toteuttamatta, kun projekti päättyy tarvittavien 
kehitystoimenpiteiden tai toimintapolitiikan 
määrittelyyn.

Vasta projektin implementointivaiheessa tes-
tataan suunnitelmien sopiminen käytäntöön. 
Samalla haetaan hyväksyntää ja sitoutumista 
organisaation eri osista. Onnistuneeseen projektiin 
kuuluu myös seuranta ja mittarit – opitaan projek-
tin jokaisesta vaiheesta ja parannetaan jatkuvasti 
toimintamalleja.

Projektiyhdistyksen tavoitteet, kuten projek-
tiammattilaisena kehittyminen ja muutosten 
vauhdittaminen hyvin johdetuilla projekteilla, 
ovat keskeisiä tekijöitä yritysten uudistuessa ja 
luotaessa kestävää kilpailuetua. 

Kun yrityksen johtamisprosessit ja muut 
prosessit ovat kunnossa, sen toiminta ja 
lopputuotteen laatu ovat kunnossa, ja 
yritys on tuottava. Tuottava yritys pystyy 

kehittämään ja tarjoamaan asiakkaille kilpailuky-
kyisiä ja laadukkaita tuotteita ja palveluita, joihin 
asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tyytyväiset asiakkaat 
haluavat asioida yrityksen kanssa myös uudelleen, 
mikä merkitsee yleensä kannattavaa kasvua. Hen-
kilöstölle kannattava kasvu merkitsee jatkuvuutta 
ja kehitysmahdollisuuksia. 

Metsossa olemme määrittäneet, että tämän 
positiivisen kierteen jatkuminen vaatii, että 
tuottavuutemme kasvaa 4-6 prosenttia vuodes-
sa. Vuosina 2004 ja 2005 saavutimme tämän 
tavoitteen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Samalla 
liiketoimintamme kannattavuus on parantunut 
yhdeksän peräkkäisen neljännesvuoden ajan.

Metson tuottavuuskehityksen ja tulosparan-
nuksen taustalla on lukemattomia aloitteita, joilla 
olemme kehittäneet ennakkoluulottomia uusia 
ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja muuttaneet 
omia toimintatapojamme joustavammiksi ja kus-
tannustehokkaammiksi.

Liiketoiminnan ydintä tukevat projektit
Metson tavoin moni suomalainen yritys on kerto-
nut hakevansa strategiallaan kannattavaa kasvua. 
Kasvun aikaansaamiseksi yrityksissä pyritään 
esimerkiksi asiakasrajapinnan entistä parempaan 
hallintaan tai tehokkaampaan hinnoitteluun. 
Omasta tuotantokoneistoon ja liiketoimintaver-
kostoon hankintaan lisää tehoa mm. erilaisilla 
ERP- ja tietojärjestelmähankkeilla.

Oman kokemukseni mukaan yrityksen strategi-
an kannalta keskeiset muutokset saadaan parhai-
ten läpi projekteina, joissa on määritelty selkeät 
tavoitteet, vastuut ja resurssit. Projektia varten 
perustetaan oma projektiorganisaatio, ja usein 
prosessin tukena on ao erikoisalan konsultteja. 

Näiden – usein yrityksen toimintatapaa mul-
listavienkin – projektien on onnistuakseen oltava 
tiiviisti sidottu yrityksen strategiaan ja liiketoimin-
nan ytimeen. Mitä kauemmas ytimestä mennään, 
sitä suuremmiksi riskit muodostuvat. Sivupoluille 
harhautuminen voi joskus olla avain uuteen me-
nestykseen. Usein se kuitenkin vain syö ytimen 
kilpailukykyä.
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Voiko projekti olla innovatiivinen?

Innovatiivisuus on organisaatioiden, ei yk-
silöiden, potentiaalinen ominaisuus. Tätä 
näkemystä perustellaan sillä, että matka idean 
syntymisestä sen kaupalliseen hyödyntämiseen 

on lähes aina hyvin pitkä. Siihen eivät yksilöt 
pysty. Luovuus sen sijaan on ensisijassa yksilöiden 
ominaisuus: tuore tapa lähestyä haasteita. Lapset 
ovat yleensä luovassa ajattelussa parempia kuin ai-
kuiset, koska heidän ajatuskulkunsa eivät ole vielä 
vakiintuneet, urautuneet. En ole kuitenkaan tavan-
nut koskaan innovatiivista lasta. Suurin syy lienee 
se, että heiltä puuttuu se huippuasiantuntemus, 
jota innovatiivisuus luovuuden lisäksi vaatii.

Projektit ovat luoteeltaan organisaatioita, 
vaikkakin tilapäisiksi tarkoitettuja. Niihin kootaan 
(yleensä) monen alueen osaajia, eli lähtökohdat 
innovatiivisuudelle ovat hyvät. Projektien työtavat 
ovat kuitenkin usein sellaisia, että ne eivät rohkaise 
innovatiivisuuteen. Kun uusi idea syntyy, se usein 
tyrmätään nopeasti, koska ideoiden arviointipro-
sessi vie aikaa projektin ”varmojen” osa-alueiden 
toteuttamiselta. Kukaan ei tee tätä pahuuttaan, 
vaan se näyttäisi olevan yksi kriittisen ajattelun 
perusominaisuus. Innovatiivisen työskentelyn kes-
keinen konsepti on osata erottaa toisistaan ideoita 
synnyttävät ja niitä arvioivat työvaiheet.

Projekteja on luonnollisesti hyvin erilasia. Jotkut 
niistä tähtäävät määritellyn, melko konkreettisen 
asian toteuttamiseen - tällöin liikkumavara in-
novatiivisuudelle on hyvin pieni. Toista äärilaitaa 
edustavat projektit, joiden tavoitteena on vain 
löytää joitakin uusia ja innovatiivisia liikeideoita. 
Tällöin liikkumatila on ainakin periaatteessa hyvin 
suuri. Projektien lisäksi projekteja toteuttavien 
organisaatioiden rakenteet ja kulttuurit vaih-
televat suuresti, mikä vaikuttaa innovaatioiden 
syntymiseen ja niiden käsittelyn onnistumiseen. 
Innovatiivinen projektiorganisaatio on kuitenkin 
mahdollinen, joskin se vaatii projektien ulkopuolel-
la tapahtuvien innovaatioprosessien onnistunutta 
toteuttamista. Projektinhallinta ja innovaatioiden 
hallinta ovat erillisiä, mutta usein yhtälailla tar-
peellisia osia (projekti)organisaation toimintaa.

Innovatiivisuuden erikoisluonne
Innovatiivisuudelle on tunnusomaista muutama 
erikoispiirre. Yksi niistä on innovaatioiden vaikea 
ennustettavuus: ne eivät synny suunnittelemalla, 
vaan enemmänkin vahingossa ja hyvällä tuurilla. 
Pitää vain luoda hyvät olosuhteet ja menettelyta-
vat tällaisten onnekkaiden sattumien syntymiselle. 
Lisäksi ideoinnille pitää varata tilaa projektin 
alussa, projektin lopullisen suunnitelman hyväk-
symisen jälkeen radikaaleja muutoksia on vaikea 
toteuttaa. Jos organisaation toimintakulttuuri on 
innovatiivisuutta vierastava, se ei edes tunnista 
näitä potentiaalisia innovaatioita.

Toinen innovatiivisuudelle tunnusomainen piirre 
on paradoksaalisuus eli näennäisesti vastakkaisten 
asioiden yhdistäminen. Sellaisia ovat esimerkiksi 
kuri ja vapaus. Molempia tarvitaan, jotta työryhmä 
saadaan synnyttämään jotakin uutta ja ainut-
kertaista. Kuria edustavat työskentelyn selkeät 
pelisäännöt, esimerkiksi se että esitettyjä ideoita 
ei saa ideoinnin aikana arvostella. Toinen hyvä 
esimerkki paradoksaalisuudesta liittyy osaamiseen: 
se on sekä innovatiivisuuden edellytys että suurin 
jarru. Kun ihminen kokee tietävänsä parhaan 
mahdollisen ratkaisun miksi hän hakisi uusia ja 
parempia (hullujakin) ratkaisuideoita?

Kolmas innovatiivisuuden erikoispiirre on huono 
hyötysuhde eli suuri tuhlaaminen. Kymmenestä 
ideasta yleensä vain yksi on kohtalaisen hyvä ja 
kymmenestä kohtalaisen hyvästä ideasta vain yksi 
on erinomainen – sellainen, josta voisi syntyä in-
novaatio. Tuotantokulttuuriin tottuneille ihmisille 
tällainen ajattelutapa on outo. Organisaatioissa 
pyritään mahdollisimman virheettömään raaka-
aineeseen ja korkeaan hyötysuhteeseen, joka vai-
kuttaa innovointikulttuuriin ja sitä kautta ideoiden 
määrään ja laatuun.

Kari Helin

Innovatiivisuuden vaatimukset
- luovat ratkaisuideat

PROJEKTI

Tehokkuuden vaatimukset
- kustannukset, aikataulut

Oikea ajoitus
Monet hyvät ideat syntyvät väärään aikaan: joko 
liian aikaisin tai liian myöhään. Tämä pätee myös 
kehitysprojekteihin. Niiden luovat ja innovatiivi-
set vaiheet kannattaa ajoittaa heti alkuun, jossa 
liikkumatila on selvästi suurinta. Liian myöhään 
esitetyt ideat eivät enää sovi niihin ratkaisuihin, 
jotka on lyöty kiinni projektin aiemmassa vaihees-
sa. Lisäksi projektin osallistujien on huomattavasti 
vaikeampi vaihtaa näkökantaa, kun projekti on jo 
hyvän aikaa sitten suunniteltu tiettyjen ratkai-
sujen ja periaatteiden mukaisesti. Toisin sanoen 
ihmisten ajatuskulku on jo vakiintunut ja uudet 
ideat synnyttävät vain turhaa muutosvastarintaa; 
pahimmassa tapauksessa kaaosta. Oikein ajoitet-
tuna ideat ovat projektin onnistumisen voimavara, 
väärään aikaan tulevat lähempänä häiriötekijää.

Yhteenveto
Projektit voivat olla siis hyvinkin innovatiivisia, 
jos tarvis vaatii. Se kuitenkin edellyttää, että niitä 
osataan johtaa tavalla, joka mahdollistaa innova-
tiivisuuden. Se vaatii pientä harjoittelua.
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Kuntaliiton Ohjas-projektissa - Ohjelmajohtamisen kehittäminen kuntien projektitoi-mintaan – on 
luotu ohjelmajohtamisen mallia kunnille ja kuntien seutuyhteistyölle. Ohjas-mallissa tarkastellaan 
toisaalta yksittäisen ohjelman johtamista ja toisaalta niitä periaatteita, ohjaksia, jotka tulisi ottaa 
huomioon kunnan kaikkien ohjelmien johtamisessa. Tavoitteena on projektitoiminnan strategisen 
ohjauksen jäntevöittäminen, ohjelmien ja projektien sekä niiden tulosten entistä parempi hyödyn-
täminen kunnan ja seudun kehittämisessä.

Ohjelmat kehittämisstrategian 
toteuttamisen välineenä

Ohjelma kokoaa visiot, resurssit ja 
osaamisen
Ohjelma on tapa koordinoida useiden eri toimi-
joiden visioita, resursseja ja osaamista yhteiseksi 
toteutukseksi niin, että saadaan konkreettisia 
tuloksia ja pitkän tähtäimen hyötyjä muutoksen 
aikaansaamiseksi. Ohjelma voidaan määritellä 
myös koordinoiduksi foorumiksi, jossa yhteis-
työkumppaneiden poliittisen ja virkamiesjohdon, 
henkilöstön ja kuntalaisten strategiset puheet 
kohtaavat saaden aikaan muutosta mielissä ja 
käytännössä. Kun ohjelma on strategisen ohjauk-
sen väline, sitä toteutetaan usein monilla projek-
teilla. Ohjelman projekteja puolestaan hallitaan 
projektisalkkumenettelyn avulla. Projektisalkun 
hallinnalla varmistetaan ohjelman projektien 
strategian mukaisuus, muun muassa projektien 
valinta-, seuranta- ja arviointikriteerit johdetaan 
strategiasta. Ohjelman johtamisessa korostuvat 
yhteistyön johtaminen, muutoksen ja innovatii-
visuuden edistäminen. 

Ohjelmien johtamien asettaa uusia haasteita 
johtamiselle perinteisessä kuntaympäristössä. 
Ohjelmien ja projektien hallittavuuden lisäksi on-
gelmana on, että eri ohjelmia ja projektitoimintaa 

Kunnat vastaavat hyvinvointipalveluista, hy-
vän ympäristön ja teknisen infrastruktuurin 
ylläpitämisestä sekä alueensa elinvoimaisuuden 
kehittämisestä. Toimintaympäristön muutokset, 
globalisaatio, talouskehitys ja väestön ikäraken-
teen muutokset lisäävät kuntien kehittämistar-
peita. Kunta- ja palvelurakenteen muutoksella 
sekä muilla kehittämistoimilla etsitään vastauksia 
toimintaympäristöstä johtuviin haasteisiin. 

Kehittämishaasteet vaativat yhä enemmän 
monipuolista, kuntien keskinäistä ja muiden kes-
keisten toimijoiden yhteistyötä. Kehittäminen on 
usein organisoitu projekteiksi ja niitä laajemmiksi 
ohjelmiksi. Kehittämisprojekteissa ja –ohjelmissa 
kunnat toimivatkin yhä enemmän verkostoissa ja 
kumppanuuksissa toisten kuntien, elinkeinoelä-
män, järjestöjen, yliopistojen ja korkeakoulujen 
kanssa. Ohjelmat ovat erilaisia alkaen ohjelma-
julistuksista toimenpidesuunnitelmiin. Ohjas-
kehittämisessä pääpaino on strategialähtöisissä, 
monen toimijan yhteistyöohjelmissa. Esimerkkeinä 
yhteistyöohjelmista ovat mm. työllisyysohjelmat, 
ympäristöohjelmat, elinkeinojen ja osaamisen 
kehittämiseen sekä innovaatioiden edistämiseen 
liittyvät ohjelmat. 

Sinikka Mikola

Erityisasiantuntija
Kuntaliitto
Kuntakehitys- ja tutkimus-
yksikkö

Toinen linja 14
00530 Helsinki 
Puh. (09) 771 2210 
sinikka.mikola@kuntaliitto.fi 
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projektien toteutusta
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ei tarkastella kokonaisuutena osana kunnan tai 
seudun strategian toteuttamista ja henkilöstöpo-
litiikkaa. Kunnan tai seudun omien tavoitteiden 
lisäksi ulkopuolinen rahoitus ja yhteistyökump-
panit ohjaavat kuntien ohjelmien ja projektien 
aloittamista, tavoitteiden asettamista, toteutusta 
ja hallinnointia.

Ihmisiä, menestystä ja luottamusta 
yhteistyössä 
Strategisen ohjaavuuden lisäksi ohjelmajoh-
tamisen menestystekijät liittyvät hyvin paljon 
henkilöstöjohtamiseen. Ohjelmilla voidaan edistää 
organisaation kyvykkyyksien syntymistä suunnitel-
mallisella ohjelmien henkilöstöresurssien käytöllä 
ja osaamistarpeiden hahmottamisella sekä luomal-
la uuttaa osaamista. Ohjelmiin liittyvillä yhteistyö- 
ja osallistumiskäytännöillä tuetaan organisaation 
oppimista ja tulosten hyödyntämistä. Selkeä or-
ganisointi ja sovitut vastuunjaot perustoiminnan 
ja ohjelmatoiminnan välillä sekä kumppaneiden 
kesken luovat pohjaa hyville yhteistyökäytän-
nöille. Toimintatapojen ja prosessien avoimuus 
mahdollistavat demokraattisen, henkilöstön ja 
yhteistyökumppaneiden osallistumisen ja moni-
puolisen näkemyksen tuomisen ohjelmaan. Kes-
keistä ohjelmien onnistumiseksi onkin yhteistyön 
ja luottamuksen tietoinen rakentaminen yhteisesti. 
Pitkän tähtäimen hyötyjen varmentamiseksi oh-
jelmajohtamisen integrointi muuhun johtamiseen 
on oleellista. Avoin ja aktiivinen viestintä sekä 
koordinoitu tiedonhallinta ovat myös onnistuneen 
ohjelmajohtamisen avaimia. 

Ohjelman johtamisen haasteita (visualisointi: Annika Varjonen)

Ohjelmajohtamisen periaatteet ohjaksina 
käytäntöön
Kuntien ja kuntien seutuyhteistyön ohjelmajoh-
tamisen periaatteet – ohjakset - koskevat muun 
muassa seuraavia asiakokonaisuuksia 
- yhteinen ymmärrys mitä ohjelmalla tarkoitetaan 

ja ohjelmajohtamisen arvot, 
- ohjelma kehittämisstrategian toteuttamisen 

välineenä,
- poliittinen päätöksenteko ja kuntalaisten osal-

listuminen,
- yhteistyön johtaminen erilaisten kumppaneiden 

kanssa, 
- innovatiivisuuden ja luovuuden edistäminen, 
- ohjelman organisointi, roolien ja vastuiden 

määrittely,
- henkilöstöstrategiat, henkilöstöpolitiikka ja 

organisaation oppiminen, 
- ohjelman ja ohjelman projektisalkun hallinnan 

prosessit, 
- seuranta ja arviointi, 
- aktiivinen viestintä, 
- koordinoitu tiedonhallinta. 

Periaatteet ovat pohjana yhteisille toimintata-
voille ja ohjelmajohtamisen kulttuurin luomiselle. 
Yhteistä näkemystä ohjelmajohtamisen toimin-
tatavoista voidaan tukea koulutuksella, oppailla, 
viestinnällä, toimintatapaohjeilla, yhteistyötä ja 
yhteistä keskustelua edistävillä yhteisillä fooru-
meilla.
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Ohjelmajohtamisessa ihmisellä on väliä

Ohjelman vaiheet osaksi muita 
johtamisprosesseja 
Yksittäisen ohjelman johtaminen perustuu oh-
jelman kolmeen vaiheeseen ja vaiheittaiselle 
päätöksenteolle. Ohjelman päävaiheet ovat 
muodostamis-, toteuttamis- ja päättämisvaihe. 
Jokaisessa ohjelman vaiheessa huolehditaan yh-
teyksistä muihin johtamisprosesseihin, erityisesti 
strategiseen johtamiseen, toiminnan ja talouden 
johtamiseen sekä henkilöstöjohtamiseen.

Strategisen ohjaavuuden 
lisäksi ohjelmajohtamisen 

menestystekijät liittyvät hyvin 
paljon henkilöstöjohtamiseen.

Lisätietoja 
Ohjas-projekti on toteutettu yhteistyössä Hel-
singin ja Kuopion kaupunkien, Kouvolan seudun 
kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan kuntien 
Kuuma-kumppanuuden kanssa. Esimerkkiohjel-
mina on käytetty Helsingin työllisyysohjelmaa, 
Kuopion Terve Kuopio –ohjelmaa, Kouvolan 
seudun aluekeskusohjelmaa ja Kasarminmäen 
osaamiskeskusta sekä Kuuma-ohjelmaa. Kumppa-
neiden lisäksi projektia on rahoittanut Työelämän 
kehittämisohjelma. Projekti alkoi syksyllä 2004 ja 
päättyy loppuvuonna 2006. Tulokset julkistetaan 
tammikuussa 2007 pidettävässä seminaarissa. 

Ohjelmajohtamisen Ohjas-mallia kuvataan 
vuoden 2006 lopulla julkaistavassa projektin 
loppuraportissa. Lisäksi tuotetaan tiiviimpi 
kuntien ohjelmajohtamisen opas, jossa tuodaan 
esille ohjelmajohtamisen keskeisiä kysymyksiä. 
Sähköiseen levitykseen laaditaan opasta kevy-
empi nettiversio. Raportti ja opas on tarkoitettu 
kuntien ja kuntien seutuyhteistyön poliittiselle ja 
viranhaltijajohdolle, strategisesta suunnittelusta 
vastaaville asiantuntijoille, ohjelmajohtajille, ke-
hittäjille ja kuntien projektityössä mukana oleville 
sekä kuntien sidosryhmien johdolle ja kehittäjille. 
Tiedon välittämiseksi on tarkoitus perustaa kuntien 
ohjelmajohtamisen kokemuksen ja tiedonvaih-
toverkosto. Kuntaliittokonsernin yhtiö Efeko Oy 
tarjoaa ohjelmajohtamiseen liittyviä koulutus- ja 
konsultointipalveluja.
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Projektitoiminnalla ei ole itseisarvoa – vai onko? Projektitoiminta nähdään yhä useammin yhtenä 
yrityksen kilpailukyvyn tekijänä, luonnollisena osana liikkeenjohdon keinovalikoimaa. Yritysjohdon 
ja projektitoiminnan välisen vuorovaikutuksen merkitys kasvaa.

Yritysjohdon ja projektitoiminnan ammattilaiset Tuomo Lähdesmäki ja Panu Kause tapasivat asiasta 
keskustellakseen.

Yritysjohto ja projektit

alojen välillä. Samoin kunkin yrityksen on tärkeää 
ymmärtää ne keinot, joilla se rakentaa itselleen 
kilpailuetua. Eri yhteyksissä projektitoiminnalla-
kin voidaan tavoitella erityyppistä kilpailuetua 
suhteessa kilpailijoihin: joku pyrkii nopeuteen 
asiakastoimituksissaan, joku kustannustehok-
kuuteen tuotekehityksessään ja joku puolestaan 
asiakkaan mukaan räätälöityihin toimituksiin, 
innostuu Kause.

- Täsmälleen. Kilpailuetumielessä näkökulmana 
on myös se, että vaikka toteutus olisi asiakkaan nä-
kökulmasta projekti, tulee toimittajalla olla myös 
näitä tukeva prosessi. Vaikka esimerkiksi yksittäisen 
laivan rakentaminen voidaan ajatella projektina, 
ei rakentaja varmaankaan joka kerta keksi uutta 
tapaa tehdä laivaa. Sille on muodostunut proses-
sinomainen osaaminen isoihin asiakasprojekteihin 
liittyen, mietiskelee puolestaan Lähdesmäki.

Käydään hetki keskustelua erilaisista kilpailu- 
ja yritysstrategioiden viitekehyksistä. Pohdinnan 
jälkeen aihe kuitenkin ohitetaan varsin lyhyesti 
yhteisymmärryksessä muun muassa todeten, että 
valtaosin vahvat prosessit sopivat kustannustehok-
kuuden tavoitteluun ja projektit asiakaskohtaiseen 
räätälöintiin, mutta että yleispäteviä linjauksia 
ei tässäkään kannata kirjata, koska aihe on niin 
moniulotteinen. 

Omaan tahtiin, omaan maalitauluun
- Yleispätevien strategialinjausten sijaan tär-

keintä onkin, että kussakin yrityksessä ymmär-
retään omat tavoitteet ja tehdään omat valinnat 
sen pohjalta. Valintojen tekeminen,  priorisointi ja 
resursointi prosessien, projektien ja linjatyön välillä 
taitaakin olla meidän molempien lempiaiheita, 
hymyilee Kause.

- Epäilemättä. Liikkeenjohto on pitkälti valinto-
jen tekemistä. Liikkeenjohto ei tyypillisesti ole se 
paikka, jossa kaikki – tai ainakaan hyvät – uudet 
ideat ovat, vaan yleensä ne löytyvät lähempää 
liiketoimintoja, asiakkaita ja yrityksen erityisosaa-
mista. Liikkeenjohdon lisäarvo on juuri se, että 
se tekee valintoja kokonaisuuden näkökulmasta, 
linjaa Lähdesmäki lukuisten johtotehtäviensä ja 
hallituspaikkojensa tuomalla nöyryydellä.

Projektiuskomuksia
- Joskus tuntuu, että ihmiset jakautuvat ”pro-

jektiuskovaisiin”, ”projektivastustajiin” ja niihin, 
jotka eivät välttämättä edes näe eroa projekti-
muotoisen toiminnan ja muun tekemisen välillä. 
Fanaattisuus ei tässäkään ole tarkoituksenmukais-
ta, vaan yritysjohdossa tulee ymmärtää miksi juuri 
tietyssä tapauksessa jokin asia kannattaa toteuttaa 
projektina ja sitten johtaa toimintaa aktiivisesti, 
aloittaa Kause.

- Aivan. Yleisesti ottaen suuri osa yrityksen 
toiminnasta on miellettävissä joko prosessi-
muotoiseksi tai projektimuotoiseksi tekemiseksi. 
Yleensä projekti perustetaan, kun halutaan muu-
tosta – prosessimuotoisen toiminnan tarkoitus on 
yleensä toteuttaa jotakin suhteellisen vakioitua 
toimintosarjaa tietyllä optimoidulla tavalla, toteaa 
Lähdesmäki laajentaen näkökulmaa.

Molemmat pohtivat, että prosessi- ja projekti-
töiden lisäksi on vielä paljon puhuttu ”linjatyö”, 
joka keskittyy pääsääntöisesti tiettyyn funktioon 
ja perustuu tähän funktioon liittyvään erityis-
osaamiseen. Nopeasti kuitenkin todetaan, että 
asian puitteissa on vaikea tehdä yleistyksiä ja 
keskustelu siirtyy projektitoiminnan merkitykseen 
eri toimialoilla.

Toimitusprojekti vai projektitoimitus
- Yleistyksiä varottaessa täytyy tietysti muistaa 

myös, että projektin käsite saattaa eri aloilla ja 
eri yrityksissä merkitä varsin eri asiaa. Joissakin 
yhteyksissä projektit liittyvät tuotekehitykseen, 
toisaalla asiakastoimituksiin, sisäisiin muutos-
hankkeisiin tai yrityksen tukijärjestelmien teknisiin 
muutoksiin. Joskus asiakastoimituksissa toimite-
taan tuotepohjainen ratkaisu projektina ja joskus 
on kyseessä kokonaan räätälöity projektitoimitus, 
Kause aloittaa.

- Karkealla tasolla projektitoiminnan erot 
voisikin kai jakaa juuri sen mukaan, onko projek-
titoimitus itsessään myytävä tuote vai onko pro-
jektimuotoinen toteutus tukifunktio, jolla tehdään 
tai toimitetaan varsinainen tuote asiakkaalle, linjaa 
Lähdesmäki.

- Hyvin sanottu. Tällainen karkea jako auttaa 
esimerkiksi hahmottamaan analogioita eri toimi-

Projektipäivät 2006
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- Veit sanat suustani. Valintoja ja priorisointeja 
on tehtävä, joskus kipeitäkin, tietää myös Kause 
kokemuksesta.

- Niin, osa valinnoista voi keskittyä uuden 
luomiseen ja osa vanhan karsimiseen siinä missä 
tarjolla olevat ideatkin voivat liittyä tuotteisiin, 
markkinointiin, tietojärjestelmiin tai mihin tahan-
sa. Jos vanhan karsimisesta vapautuvat resurssit 
voidaan ohjata uuden luomiseen, on tilanne 
hieno, mutta näinhän ei aina ole vaan välillä yri-
tykset joutuvat myös saneeraamaan toimintojaan, 
Lähdesmäki hahmottelee monille viime ajoiltakin 
tuttuja tilanteita.

- Valintaperusteena ei kuitenkaan voi toimia 
mikään muu kuin taloudellinen kannattavuus. Osa 
tarkastelee sitä lyhyemmällä ja osa pidemmällä 
aikajänteellä, osa keskittyy tietyllä ajanhetkellä 
enemmän kasvuun kuin kannattavuuteen, mutta 
taloudellisesta kannattavuudestahan lopulta aina 
on kyse, yksinkertaistaa Kause.

- Niin, ja on tärkeä ymmärtää, että periaatteessa 
yrityksen kaikki uudet ideat voivat itsessään olla 
taloudellisesti kannattavia, mutta niitä kaikkia ei 
kokonaisuuden näkökulmasta kuitenkaan kannata 
silti toteuttaa! Jos yrityksen kannattavuus keski-
arvona on tietyllä tasolla, niin puolet toiminnasta 
on tätä kannattavampaa ja puolet vähemmän 
kannattavaa. Valintoja tehtäessä ei panostuksia 
kannata tehdä niihin osiin joiden kannattavuus 
jää alle keskiarvon vaan rajallisia resursseja tulee 
kohdistaa alueille, joilla niillä saadaan aikaan 
suurin hyöty yritykselle. Matemaattisesti ajatellen 
keskimääräisen kannattavuuden parantaminen 
olisi itse asiassa helpointa saavuttaa karsimalla 
vähemmän kannattavaa..., pohtii Lähdesmäki,

-...mutta kokonaisuuden kannalta tulee pitää 
mielessä tavoitellaanko vain tiettyjä tunnuslukuja 
vai euromääräistä kannattavuutta ja tavoitellaan-
ko jotakin muutakin, jatkaa Kause.

Keskustelu horjahtaa hetkeksi matematiikan 
ja taloudellisten tunnuslukujen puolelle, kunnes 
palataan asiaan.

Sitoutuminen ei tarkoita solmujen 
tekemistä

- Priorisointihaasteiden lisäksi tiedän, että moni 
kokee yritysjohdon sitoutumisen jäävän projek-
teissa vähäiseksi. Joskus yritysjohdon linjausten 
koetaan myös muuttuvan niin nopeasti, etteivät 
käynnissä olevien projektien tavoitteet tai muut 
edellytykset ole enää tehokkaasti johdettavissa. 
Millä yrityksen tasolla projektitoimintaa tulisi mie-
lestäsi johtaa, kyselee Kause tietäen, ettei nytkään 
olla helppojen yleistysten alueella.

- Jos taas lähtisi liikkeelle projektilla tavoitellun 
muutoksen teemasta, niin ohjauksen tulisi olla vä-
hintään sillä tasolla jota kyseinen muutos koskee. 
Jos muutos koskee tiettyä osastoa, niin ohjauksen 
pitää olla vähintään osaston vetäjällä. Jos tehdään 
konserniyhtiön tasoista asiaa, tulee kyseisen yhtiön 
johdon ohjata. Konsernijohto on kuitenkin aivan 
väärä paikka esimerkiksi yhdessä konsernin yhti-
össä pyörivän projektin ohjaamiseen, Lähdesmäki 
hahmottelee yleisiä puitteita.

- Ymmärrettävästi näin. Entä äsken puhuttu pri-
orisoiva päätöksenteko eri ideoiden ja projektien 
välillä? Tuntuu, että pientenkin projektien välisiä 

priorisointikysymyksiä nostetaan joskus kovin ylös 
organisaatiossa, jatkaa Kause vielä.

- Ensinnäkin on tietysti positiivinen haaste, jos 
kannattavia ideoita on enemmän kuin voidaan 
toteuttaa! Helposti kyllä käy niin, ettei projek-
tisalkkuja ole karsittu organisaation alemmilla 
tasoilla riittävästi, jolloin priorisoitavaa nousee 
liian paljon ja liian ylös. Kun ylimmässä johdossa 
ei pystytä johtamaan eikä välttämättä edes aidosti 
ymmärtämään kaikkia projekteja, niin asioita 
delegoidaan takaisin alas tasolle, jossa tarvitta-
via päätöksiä ei kuitenkaan pystytä tekemään. 
Käytännössä projekteja on tällaisessa tilanteessa 
käynnissä liikaa ja ongelma on siirretty tavallaan 
“piiloon”. Ongelma ilmenee siten, että lähes kaikki 
projektit ovat aliresursoituja ja aikataulustaan 
myöhässä. Tässä on lopulta kyse johtamisen ja 
valintojen tekemisen puutteesta. 

- Ympyrä sulkeutuu. Yhtä hyvin yritysjohdossa 
kuin projektitoiminnan ja yksittäisten projektien 
johdossa tarvitaan juuri sitä – aktiivista ja vas-
tuullista johtamista, sopivia työkaluja, valintoja 
ja delegointia sekä jatkuvaa kommunikointia, 
lopettaa Kause.

Tuomo Lähdesmäki on yksi Boardman Oy:n 
perustajajäsenistä ja yhtiön Senior Partner. Hän 
on toiminut yli 20 vuotta liikkeenjohtotehtä-
vissä kansainvälisillä markkinoilla toimivissa 
teknologia- ja merkkitavarayrityksissä.

Panu Kause on Tieto-X Oyj:n projektijohtamisen 
osaamiskeskuksen (Service 4 Mobile Oy, S4M) 
johtoryhmän jäsen, jonka vastuulla on S4M:n 
myynti ja liiketoiminnan kehitys. Hän on toimi-
nut yli kymmenen vuoden ajan ICT-alan palve-
luyrityksissä asiantuntija- ja johtotehtävissä, 
joiden puitteissa hän on liiketoimintojen lisäksi 
johtanut myös projektitoimintaa ja kymmeniä 
projekteja.

Molemmat ovat mukana Projektipäivien Liik-
keenjohdon erityisseminaarissa.
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Projektit prosesseiksi? 
Rakentaminen teollisuudeksi?

Projektipäivät 2006

Ei ole pitkää aikaa - ei edes miespolvea - siitä kun 
rakentaminen katsottiin paikalliseksi toiminnaksi, 
jossa lopputuotteiden - rakennusten – valmistami-
nen oli aina paikallinen projekti. Käytetyt materi-
aalit ja suuri osa tuotteista ostettiin projekteihin 
teollisuudelta suoraan tai mutkien ja välikäsien 
kautta. Rakennusalan kulttuurista puhuttaessa 
tarkoitettiin aina työmaiden, “savotoiden”, kult-
tuuria, johon teollisuuden ei ollut hyvä sekaan-
tua lainkaan. Suunnittelijat tyytyivät tekemään 
vain “työmaakäyntejä” sen sijasta että olisivat 
esimerkiksi tuottaneet oman osansa projektista 
työmaalla - “projektissa”. Asiakkaan valvonta sen 
sijaan on vaativissa kohteissa perinteisesti ollut 
läsnä työmaalla.

teisesti ollut vaikea tehtävä rakennustuoteteolli-
suudelle. Tuotantoon suuntautuva yrityskulttuuri 
ei ole lainkaan suosinut toimintatavan muutosta. 
Usein kun palveluja on ryhdytty tuotteisiin liittä-
mään, on käytetty ilmaisua “projektitoimitukset” ja 
todettu kyseessä olevan uusi tapa toimia, johon on 
suhtauduttu välttämättömänä pahana eikä suin-
kaan mahdollisuutena kehittää siitä kilpailuetu. 

Tästä syystä “projektitoimitukset” ovat usein 
epäonnistuneet ja niistä on vähin äänin luovuttu 
ja palattu “siihen mitä todella osataan”.

Ammattitaitoinen projektitoiminta voi olla 
ratkaisu tuoteteollisuusyrityksen kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi, silloin kun asiakkaat ovat val-
miita maksamaan tuoteteollisuudelle tuotteisiin 
liitetyistä palveluista. Palvelut voi tuottaa tuote-
ollisuuden oma, ammattitaitoinen organisaatio tai 
ulkopuolinen palveluntarjoaja. Projektitoimitusten 
vaatima ammattitaito edellyttää panostusta 
henkilöstöön ja työvälineisiin - kummassakin 
tapauksessa.

Oikotietä ei ole!

Lauri Palojärvi

Ammattitaitoinen 
projektitoiminta 
voi olla ratkaisu 
tuoteteollisuusyrityksen 
kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi

Jatkuva kansainvälistyminen, teknologian 
kehittyminen ja pääoman alati kasvavat tuotto-
vaatimukset ovat muuttaneet rakennusprojektien 
luonnetta. Fyysinen työ työmaalla on vähentynyt, 
kun osa siitä on siirtynyt tehtaisiin tai muihin 
tuotantolaitoksiin. Vaikka käsityö ei ole kokonaan 
poistunut työmaalta, on toiminta pikemminkin 
pitkälle jalostettujen tuotteiden asentamista val-
miiksi rakennukseksi kuin perinteistä rakentamista. 
Koska tuoteteollisuus on kansainvälistyneempää 
kuin rakentaminen verrattuna, siirtyvät uudet 
teknologiat, innovaatiot ja niiden varaan peruste-
tut tuotantoprosessit helposti markkina-alueelta 
toiselle, vaikka asentajat hankitaankin rakennus-
hankkeen ympäristöstä.

Miten tällainen muutos kohdataan projekti-
toiminnassa? Onko rakennusliikkeen muututtava 
prosessin toimittajaksi, vai onko tuoteteollisuuden 
siirryttävä työmaalle asentamaan tuotteensa?

Palvelujen - esimerkiksi suunnittelun, logistiikan 
tai asennuksen - liittäminen tuotteisiin on perin-
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Ladies and Gentlemen, Friends of the IPMA International Project Management Association Family, 
This paper provides a strategic overview and some insight into the roles, benefi ts and interna-
tional developments of the IPMA International Project Excellence Award which is based on the 
IPMA Project Excellence Model. Top Management topics such as Corporate Governance, Financial 
Rating and Social Responsibility particularly in context with globalisation lead to a severe list of 
Key Market Issues and Internal Issues which require effective Integrated Management Systems for 
the achievement of ever increasing effi ciency and sustainable successful performance. Excellent 
(Share)-Value Creation and Management of Change require excellent deliveries at strategic and 
operational level. 

The Management Excellence Way– 

through systematic work with the conceptual 
integrated methodologies. Participation in Ben-
chmarking contests at national and international 
level with the aim to prove best practise are 
strategies for and toward sustainable success in 
this global deadline-, cost- and innovative high-
performance-driven business world. 

role, benefi ts and international developments of 
the IPMA International Project Management Award

The application of Excellence Models and par-
ticipation in Award Benchmarking contests 

are proven to be the best conceptual approach to 
reach top level performances. The IPMA Model for 
Project Excellence as well as the well known EFQM 
Business Model gradually promote top performan-
ce Mindset of Teams respectively organisations 

The EFQM Excellence Model

®The EFQM Excellence is a registered Trademark
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The crucial role of the Management strives for 
top performance of Organisations, with great 
emphasis performance sustainability, has become 
a prime Top-Management Topic.

Our very intensive involvement around the 
world has provided good evidence for the benefi ts 
and values which the IPMA Project Excellence 
Model and the application for the IPMA Awards 
are offering. 

Key questions such as 
- Why are successful Projects crucial Key 

success Factors? 
- How to defi ne successful Projects?
- How to measure and describe competen-

cies of successful organisations/corpora-
tions

- How to defi ne competencies for Project 
Managers for excellent Project Manage-
ment and excellent Project Performance,

- What are the Key-Management Topic 
areas internal and external for sustainable 
Success,

- How to defi ne Key-Parameters/Indicators 
for sustainable successful Performance?

- Innovative conceptual Management Para-
digm for sustainable Success!

- Why are Human Resource Management-, 
Process- and Project Excellence a crucial 
complimentary mix for sustainable suc-
cess? 

- Why are Integrated Management Systems 
important and why do they need to be 
specifi cally designed? 

- How can interpersonal potential be maxi-
mised and problems be reduced? 

Management History over the past thirty years 
has proven great advantageous benefi ts through 
Total Quality Management philosophy with the 
application of Benchmarking and Best/Good 
Practise. The success stories around the TQM Pro-
grammes since the seventies in Japanese industry, 
since the early eighties in the USA and since the 
late eighties in Europe are self-explanatory. The 
successful developments are all centered around 
and based on well designed Management concepts 
which drive the organisations towards continuous 
improvement processes. through support the 

The International Project Management Associa-
tion annually conducts a benchmarking contest 
based on the IPMA International Project Excellence 
Model (PE-Model) which derives from the EFQM 
Model. The best Project Teams are being honored 
with the IPMA International Project Excellence 
Award and Prizes at the Award Gala event during 
the IPMA World Congress. The value of the IPMA 
PE-Model and the Award have internationally 
gained highest recognition in Europe, Asia, Mid-
dle East and Africa. The IPMA PE-Model and the 
Award concept are increasingly being adopted by 
IPMA Member Associations to create local IPMA-
MA –Awards based on annual national project 
benchmarking contests. 

The application of the PE-Model through self-
assessments for the internal maturity process 
and application for the IPMA Awards are giving 
comprehensive benefi ts to all Major and Small-
Medium size Corporations and Organisations. 

The responsibilities and requirements which Ma-
nagement is facing in international as well as in 
national competition are extremely challenging. 
Holistic conceptual tools like the EFQM Model, 
the Project Excellence Model and others like BSC 
etc. play special roles in strategic and operational 
Management and offer specifi c benefi ts to all in-
volved and concerned. Through the international 
Roll-out the continuous improvement process for 
the Model and the assessment and application 
process itself are being reviewed with wide inter-
national perspectives to entrench the multinatio-
nal diversity which the more than 40 world-wide 
IPMA Member Associations offer. 

The Aims and objectives of IPMA are to provide 
the profession with a highly valuable benchmar-
king tool to help meeting the internal and external 
Management Challenges better by offering a 
practical tool to develop to highest Project Team 
performance levels. It is a most valuably comp-
limentary to the internationally highly reputed 
IPMA 4-Level-Certification by which Project 
Managers and Team Players are being certifi cated 
through which the quality of the Project Founda-
tion of Organisations can be demonstrated. . 

The presentation gives an insight into the IPMA 
PE-Model, indicates its relation to other well es-
tablished contemporary Management tools and 
underlines its role and benefi ts for Management, 
Organisations and Stakeholder and supports the 
thesis for the core statements: 
- Best Practise in Project Management has proven 

its strategic and practical value and gained ever 
increasing interest over the past ten years, at 
national as well as at international level, 

- The IPMA Project Excellence Model plays increa-
singly important roles in organisations where it 
has been adopted. 

- The PE-Model offers specifi c as well as general 
benefi ts to Top Management as well as to Pro-
ject Teams, 

- The PE-Model and the IPMA Award Contests 
are excellent complimentary to the IPMA 4-
Level-Certifi cation for Project Managers and 
their Organisations to establish solid concepts 
for sustainable success.

- Pre-requisite for Top Performances by Teams and 
Organisations are the experienced application 
of commonly understood and systematically 
practised integrating Management concepts.

Projektipäivät 2006

Otto Zieglmeier
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Uutuuskirja Projektiliiketoiminta on ensimmäinen suomalainen oppi- 
ja käsikirja, jossa projektiosaaminen liitetään vahvasti toiminnan 
kannattavuuteen ja tuloksellisuuteen. Kirjoittajat ovat tekniikan 
tohtoreita, jotka työskentelevät TKK:lla. He näkevät projektiliike-
toiminnan tulevaisuudessa neljä päälinjaa:

• yksittäisten projektien toteutuksesta ollaan siirtymässä 
koko projektin elinkaaren tarkasteluun

• yrityksissä tullaan korostamaan projektien strategisen 
johtamisen taitoja 

• sidosryhmäverkoston hallinta tulee liittymään yhä kiinteämmin 
projektien elinkaareen ja markkinointiin 

• sekä yksilöiden että ryhmien tulee menestyäkseen omaksua 
projektiluontoiset työtavat.

Kirjassa tarkastellaan mm. ideoiden valmistelua, strategista johtamista, 
usean samanaikaisen projektin vetämistä sekä tuotteen käyttöön 
liittyvän palvelutoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtamista. 
Läpi kirjan kulkeva tapausesimerkki käsittelee Salmisen perheen 
talonrakennusprojektia.

Karlos Artto–Miia Martinsuo–Jaakko Kujala: Projektiliiketoiminta 
416 sivua, ISBN 951-0-31482-X, WSOY 2006

Pituushyppääjä 

Tommi Evilän 

onnistuneita 

projekteja vuonna 

2005 olivat mm. 

pronssimitali yleis-

urheilun MM-kisoissa 

ja Suomen ennätys 

819 cm. Tommi 

opiskelee diplomi-

insinööriksi 

pääaineenaan 

materiaali-

tekniikka.

Kaikki työmme ja toimemme edellyttävät kauaskantoista projektinhallintaa

projektiosaamisen 
tietojen päivittämiseen 

sertifiointikoulutukseen 
kaikille tasoille

Tilaa jäsenhintaan 
netistä www.pry.fi

tai ota yhteyttä Projekti-
yhdistyksen toimistoon.

Ajoita ponnistus oikein, leiskauta pitkälle 
ja nauti onnistumisesta!

PRY suosittelee

WSOY Oppimateriaalien asiakaspalvelu: puh. 0203 91 000, verkkokauppa: www.wsoy.fi/oppimateriaalit

WSOY_Projektitoiminta_1-06.indd 1 31.3.2006 15:18:20
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Projektinjohtamisen korkeinta pätevyyttä on kyky soveltaa projektinjohtamista eri toimialoilla tai 
erityyppisissä projekteissa. Miten tämän osaamisen kehittämistä parhaiten tuetaan valmennuksella 
ja koulutuksella?

Projektinjohtamisen todellinen 
osaaminen ja sen kehittäminen

muihin asiantuntija johtamistehtäviin yrityksissä? 
Valmista projektipäällikköä ei näistä opinahjoista 
kuitenkaan valmistu. Yliopistoista tai korkea-
kouluista valmistuneiden vahvuus on ymmärtää 
projektijohtamista laaja-alaisesti ja kyky lähteä 
yritykseen kehittämään projektinjohtamisen 
prosesseja ja hallintoa vailla yrityksessä olevaa 
menneisyyden painolastia. Näistä olen törmännyt 
jo muutaman ihan hyvään esimerkkiinkin.

Erilaisia koulutustavoitteita ja 
mahdollisuuksia
Projektinjohtamisen koulutus on oma erityisalue. 
Vastuu sen kehittämisestä ja toteuttamisesta ei 
useinkaan ole pelkästään HR funktion vastuulla. 
Projektiammattilaisten tulee ottaa koulutuksesta 
enemmän vastuuta. Jakaisin itse koulutustarjon-
nan ja tavoitteet seuraavasti:

Ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen koulutus
Ammatillisessa koulutuksessa on hyvä saada pe-
rusopit projektinhallintaan, jotta pystyy ottamaan 
vastuulleen omaan alaansa liittyviä pienehköjä 
projekteja. Olen itse kokenut kuitenkin haasteen 
projektinjohtamisen koulutuksessa ammattikor-
keakoulutasolla. Oppilaat eivät vielä ymmärrä, 
eivätkä edes usko niitä kaikkia yllätyksiä ja 
eriskummallisuuksia, mitä oikeissa projekteissa 
työelämässä oikeasti tapahtuu. Vasta kun niitä on 
itse kokenut, menee osa opeista perille.

Yliopistotason opetus
Yliopistoissa yleisesti (pl. em. TKK:n) projektinjoh-
taminen loistaa pääsääntöisesti poissaolollaan. 
Luonnollisesti useimmat yliopistojen koulutukset 
eivät johdakaan suoraan johonkin tiettyyn teh-
tävään, mutta projektiosaamista voidaan pitää 
nykymaailmassa välttämättömänä työkaluna 
akateemisen pakissa. Asialle olisi syytä tehdä 
jotakin. Tutkimustyön projektityöskentelyssä on 
luonnollisesti omat haasteensa, kuten missä 
tahansa projektityypissä, mutta yleisillä projek-
tiopeilla olisi sinne paljon annettavaa johtamisen 
perusrakenteiden luomiseksi.. 

Koska suurin osa akateemisista sijoittuu ”oikei-
siin” töihin, projektinjohtamisen osaaminen (esim. 
IPMA D-sertifi kaatin taso) yhdistettynä jonkin 
tieteenlajin syvälliseen osaamiseen olisi loista-
va yhdistelmä, jolla pystyisi oikeasti ottamaan 
haltuun poikkitieteellisiä käytännön haasteita. 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintojen 
kannalta tietysti ongelma on se, että suurimmalla 
osalla opiskelijoita ei ole paljoa käytännön projek-
tikokemusta. Näin oppien päähän tarttuminen voi 
olla heikkoa. Etenkin jos kouluttajallakaan ei ole 

Matti Haukka

On paljon kokeneita projektipäälliköitä, 
jotka ovat johtaneet useiden vuosien ajan 
projekteja, joita on viety läpi samoin tai 

hitaasti kehittyvin prosessein lopputuloksena 
samaan perustekniikkaan perustuva projektituo-
te. He ovat asiansa osaavia ammattilaisia ja ovat 
varmasti oppineet kokemuksen kautta projekteihin 
liittyviä lainalaisuuksia ja juuri niihin projekteihin 
soveltuvia johtamismenetelmiä. Todellinen projek-
tinjohtamisen haaste kohdataan kuitenkin tilan-
teessa, jossa lähdetään johtamaan projektia, jonka 
sisältöelementit ovat uusia tai ainutkertaisia ja 
jonka toteuttamiseen ainakaan kaikilta osin ei ole 
valmiiksi kuvattuja toteutusprosesseja. Toisaalta 
konkari joutuu johtamaan uutta / monikulttuurista 
työryhmää – vaikka aihe olisi tuttu mutta kun 
menetelmät ja erityisesti ihmisten ja viestinnän 
johtaminen eivät ole hallussa, ei onnistu...

Projektipäällikkönä kehittymiseen perusta tulee 
kokemuksesta. Jotta tätä kokemusta voi hankkia 
tulee toki aloittaa joko pienemmissä projekteissa, 
joissa projektipäällikönkin on oltava enemmän 
asiantuntija myös sisältöasioissa tai sitten avustaa 
projektinhallinnan tehtäviä projektipäällikköä suu-
remmassa projektissa. Jälkimmäisessä tapauksessa 
varsinaisen johtamiskokemuksen hankkiminen ei 
kuitenkaan ehkä ole saama kuin, jos itse johtaa 
projektia. Projektipäällikön urakehitystä tukeva 
valmennus osuu juuri tähän saumaan. Kokemusta 
on hankittu ja nyt sitä pitäisi pystyä analysoi-
maan ja toisaalta näkemään projekteja ja niihin 
johtamisessa käytettäviä menetelmiä laajemmin. 
Tässä vaiheessa ei yleensä kannata enää mennä 
koulutukseen, jossa keskitytään tietyntyyppisten 
projektien johtamiseen. Varsinkaan kun haas-
tavimmat projektit tänä päivänä eivät ole esim. 
pelkästään tietotekniikkaa, prosessitekniikkaa, 
rakentamista jne. vaan eri osaamisalueiden koor-
dinoinnin ja kokonaisuuden johtamisen hallinta 
yhdistyy samassa projektissa.

Kaikki projektinjohtamisen ammattilaiset eivät 
kuitenkaan tulevaisuudessa toimi projektipääl-
liköinä.

Yritykset perustuvat projektitoimistoja, jotka 
vastaavat projektitoiminnan hallinnosta sekä 
projektiosaamisen ja projektiprosessien kehit-
tämisestä. Täällä tarvitaan myös ammattilaisia, 
jotka eivät välttämättä ole omimmillaan projekteja 
johtaessaan. Näihin tehtäviin saa hyvän perus-
koulutuksen esim. korkeakoulujen projektijoh-
tamisen tai projektiliiketoimintaan keskittyviltä 
opintosuunnilta (esim. TKKn Projektiliiketoiminta 
ja ÅA:n Project Based Industri). Riittäkö täältä 
tulevat valmistuneet ammattilaiset tulevaisuu-
den tarpeisiin, varsinkin kun osa heistä ”häviää” 
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vahvaa projektikokemusta.

Valmennusyritysten koulutus
Organisaatioiden tarve kouluttaa henkilöstöään 
projektinjohtamiseen on ollut kasvussa jo pidem-
pään. Tämä kysyntä on tuonut markkinoille todella 
runsaasti kouluttajia. Lähes jokainen itsensä yri-
tysvalmentajaksi tunnustava yritys on ottanut oh-
jelmaansa myös projektinjohtamisen koulutuksen 
tai valmennuksen. Vain harva projektivalmennusta 
tai koulutusta tekevä yritys on kuitenkin tälle 
alueelle keskittynyt eivätkä heidän koulutussi-
sältönsä ole heidän itse kehittämäänsä. Kokemus 
itse projektinjohtamisen koulutuksessa vaihtelee, 
mikä tietenkin on tässä tilanteessa itsestään selvää, 
mutta myös konsulttien, valmentajien ja koulut-
tajien omakohtainen kokemus projektinjohtami-
sesta vaihtelee suuresti.. Mitä korkeamman tason 
projektinjohtamisen koulutusta tavoitellaan, sitä 
tärkeämpää on, että kouluttajalla on osaamista 
ja kokemusta erityyppisistä projektiympäristöistä. 
Näitä asioita kannattaa tarkastella huolella, kun 
yrityksen tai omien projektiammattilaisten kou-
lutusta harkitsee.

Koulutusta suunnittelevan kannattaa tietenkin 
tunnistaa omat tavoitteensa valmennuksen suh-
teen. Yrityksen koko ja valmennettavien määrä 
tietenkin ratkaisee, valitaanko yritykseen tilattu 
”räätälöity” koulutus vai lähetäänkö osallistujia 
avoimille kursseille. Valmennuksen tavoite vaih-
telee ollen usein jokin seuraavista:
Menetelmien ja niiden soveltamisen koulutus
- liittyy esim. sertifi ointeihin valmistautumiseen
- koulutuksen tulisi kuitenkin olla luonteeltaan 

sellaista, että se kannustaa oikeasti näiden 
menetelmien soveltamiseen, ei vain tekniseen 
opetteluun

Oman toiminnan kehittäminen
- usein kehittämisen alkuvaiheessa koulutetaan 

avainhenkilöitä
- valmennukseen yhdistetään workshop työsken-

telyä omien toimintamallien kehittämiseksi 
Muutoksen tukeminen
- kun projektikäytäntöjä lanseerataan ja muute-

taan toimintamalleja, tarvitaan valmennusta
- valmennuksen tulisi olla uusia toimintamalleja 

ja niihin liittyvien menetelmien ja työkalujen 
käyttöä hyvin perustelevaa

- johdon läsnäolo koulutuksissa tärkeää
Sparraus omaan käynnistyvään projektiin
- workshop-tyyppinen koulutus, jossa alkavan 

projektin suunnitelmia työstetään
- osallistujina projektiryhmä ja mielellään myös 

ohjausryhmä
Projektipäälliköiden urakehityksen tukeminen ja 
ammattilaisiksi kouluttaminen 
- kokonainen koulutuspolku tulisi suunnitella (ks. 

kuva)
- valmennuksen laaja-alaisuus tärkeää, mitä 

ylemmäksi polulla mennään
- ylimmillä tasoilla valmentajan on tärkeää, 

että kouluttajilla on laaja-alaista näkemystä 
projektinjohtamisen soveltamisesta erilaisissa 
projektiympäristöissä 

Täydennyskoulutus (myös työvoimakoulutus)
Uudelleenkouluttautumisesta puhutaan nykyään 
paljon. On houkuttelevaa ajatella, että kun projek-

tipäälliköitä tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan 
yhä enemmän, miksemme kouluttaisi esim. työt-
tömiksi jäävistä ammattimaisia projektipäälliköitä. 
Tämä on eriomainen ajatus ja toivoisin, että siinä 
jopa onnistuttaisiin nykyistä paremmin. Tämä ei 
ole kuitenkaan ihan yksinkertaista. Ensinnäkin 
hyviä projektipäälliköitä tarvitaan jo nyt melkein 
kaikissa yrityksissä. Projektipäälliköksi hyvin sovel-
tuvat henkilöt eivät ole yleensä irtisanomislistojen 
kärkipäässä. Poikkeuksia ihan varmasti kuitenkin 
on. Toiseksi vaatimustaso tällaiselle koulutukselle 
on äärimmäisen korkea ja niihin tarjolla olevilla 
rahoituksilla ei oikeasti pystytä järjestämään 
riittävän laadukasta koulutusta. Valitettavan 
usein toteutetaan hätäisesti suunniteltuja koulu-
tusohjelmia osallistujille, jotka eivät edes oikeasti 
ole kiinnostuneita projektiammattilaisuudesta tai 
niihin tehtäviin soveltuvia.

Yleinen johtamiskoulutus
Tämä on varsinainen murheenkryyni. Johdon pro-
jektitoiminnan koulutus olisi tehokkaimmillaan, jos 
se oikeasti otettaisiin osaksi johdon koulutusoh-
jelmia. Projektinjohtamista pidetään kai niin tuiki 
tavallisena johtamisoppina, että se osana vaativia 
johtamisohjelmia ei herätä riittävää kiinnostusta 
samalla tavalla kuin muut vuosien kuluessa aina 
uusia nimiä saavat johtamis-ismit. Projektitoimin-
taan katson tässä kuuluvaksi mm. projektisalkun 
johtamisen, yleensä kehitystoiminnan johtamisen, 
projektiliiketoiminnan johtamisen sekä ohjelma-
johtamisen. Nämä kaikki kuuluvat oleellisena 
osana organisaation johtamiseen.

Hyviä projektipäälliköitä tarvitaan aina
Projektinjohtaminen on tulevaisuuden ammatti. 
Näitä ammattilaisia tullaan tarvitsemaan yritysten 
avainrooleihin. Projektipäälliköiden merkitys ja 
siten arvostus yritysten kehittämisen moottoreina 
ja projektiliiketoiminnassa ”tuotantojohtajina” 
tulee kasvamaan. Näiltä ammattilaisilta eivät 
työt tule loppumaan, oli peruskoulutus sitten 
tietotekniikkaa, humanistista alaa, insinöörialaa tai 
kaupallista puolta tai jotain muutoin häviämässä 
olevaa ammattia tai tekniikkaa edustava. Jos olet 
jo 15 vuotta sitten johtanut vaativaa projektia, 
on kaikki siitä saatu kokemus edelleen käyttö-
kelpoista. Jos olet 15 vuotta sitten ollut jonkin 
teknologian asiantuntija, ei tuosta asiantuntemuk-
sesta välttämättä ole enää samalla tavalla hyötyä. 
Projektijohtamisen kompetenssi on hyvin vahvasti 
kokemuksesta kumuloituvaa.

Esimerkki projektiammattilaisen ura- ja kehityspolusta. Tämän 
tapaisia polkuja löytyy jo yrityksiltä, jotka oikeasti panostavat 

projektiosaamisen kehittämiseen ja henkilöstöönsä.

Projektitoiminnan
johtamisen koulutus

Projektijohtamisen
koulutusohjelma
(esim. PM Master)

Projektipäällikkö-
valmennus

Perusprojekti-
valmennus

Projektiliike-
toiminnan johtaminen

Haastavat
projektit

Tavanomaiset
projektit

Pienehköt
projektit

IPMA A

IPMA B

IPMA C
PMI PMP

Koulutus: Projektiammattilaisen
urapolku, esim: Pätevyys: Sertifikaatti:

PM Office
Manager

Projekti/Ohjelma
johtaja

Projektipäällikkö

Osaprojektipäällikkö/
projektiassistentti

IPMA D
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Projektiyhdistyksen Young Crew -ryhmä järjesti 
teemaillan nuorille projektityöosaajille ja alan 
opiskelijoille toukokuun lopulla. Isäntänä toimi 
NCC Rakennus Oy, joten puitteet tyylikkäissä 
saunatiloissa olivat mitä parhaimmat. Illan ta-
voitteena oli käynnistää uudelleen talviunessa 
ollut Young Crew -toiminta, kerätä uusia innok-
kaita nuoria mukaan toimintaan sekä tutustua 
projektipäällikön tehtävien monikirjavuudesta.

Teemaillan aluksi Projektiyhdistyksen toiminnan-
johtaja Jyry Louhisto kertoi Projektiyhdistyksen 
toiminnasta ja erityisesti yhdistyksen tarjoamista 
jäseneduista. Yhdistyksen esittelyn jälkeen esit-
täytyi illan isäntä. Projektipäällikkö Mikko Sutinen 
kertoi NCC:n Rakennus Oy:sta sekä omasta ura-
putkestaan teekkarista pohjoismaisen rakennus-
liikkeen projektipäälliköksi. Lisäksi Markus Orlo 

kertoi omasta urastaan kauppatieteilijästä NCC:
n rakennusprojektien logistiikan kehittäjäksi. 
Totesimme, että jo pelkästään yksi yritys voi tar-
jota monenlaisia projektitehtäviä useiden alojen 
opiskelijoille.

Lisää nuorten projektipäälliköiden tehtävien 
monikirjavuudesta sekä projektityössä kohtaamis-
taan haasteista kertoivat Terhi Mustaniemi Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 
sekä Olli Kuismanen ja Jussi Vähäkylä Suomen 
Projekti-Instituutti Oy:sta. Esityksissä korostettiin 
projektiosaamisen tärkeyttä ja sen luomia mahdol-
lisuuksia omien uravalintojen suhteen.

Illan päätteeksi pohdimme pienryhmissä Young 
Crew -toiminnan tulevaisuuden näkymiä, ta-
voitteita ja toimintatapoja. Aivoriihen tuloksena 
esille nousi useita tärkeitä päämääriä ja toimin-
tamuotoja.

Liisa Koikkalainen
Rahoitustarkastus

Young Crew teemailta: 

Teemailta keräsi kokoon ison joukon projektityöstä kiinnostuneita nuoria

Nuoren projektipäällikön 
uramahdollisuudet ja haasteet
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TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Koulutuskeskus Dipoli

TKK – Aikuiskoulutuksen
laatuyliopisto 2007–2009

Project Management
 Master of

Koulutusohjelma tarjoaa kattavan kokonaisuuden projektien hallinnasta.
Saat viimeisimmän akateemisen tutkimustiedon ja kuulet käytännön
parhaita esimerkkejä.

Ohjelma soveltuu erityisesti projektijohtajille ja muille projekti-
toiminnan johtotehtävissä toimiville asiantuntijoille, joilla on jo
käytännön kokemusta projektien johtamisesta ja jotka haluavat kehittää
ammattitaitoaan monimuotoisia, kansainvälisiä ja johtamisen kannalta
haastavia projekteja varten.

Nyt jo seitsemäs Master of Project Management -ohjelma käynnistyy
tammikuussa 2007.

Tutustu tähän ja muihin Tuotantotalouden alan koulutuksiimme
osoitteessa http://www.dipoli.tkk.fi/tuotantotalous

– MPM 2007

Nuoret verkostoituneet myös kansainvälisesti
IPMA:n (International Project Management Association) Young 
Crew:n hallitus piti kokouksensa Lontoossa kesäkuussa. Kokouk-
sen asialista painottui viimesyksyisessä Delhin vuosikokouksessa 
asetettujen tavoitteiden käytännön toteutukseen ja maakoh-
taisten tilannekatsausten läpi käymiseen. Suomen osalta oli ilo 
kertoa Young Crew toiminnan aktivoitumisesta ja järjestetystä 
teemaillasta. Päätöksiä tehtiin mm. nuorten projektipäälliköiden 
ja alan opiskelijoiden sekä kansallisten yhdistysten Young Crew 
-toiminnan tukemisesta.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu vuosikokoukseen lokakuus-
sa Shanghaissa IPMA Young Crew Workshopin ja IPMA World 
konferenssin yhteydessä. Nuorten projektiosaajien verkosto pitää 
virallisten kokouksienkin välillä tiiviisti yhteyttä. Tavoitteena on 
nuorten osaajien verkoston laajentaminen uusiin IPMA:n jäsen-
maihin.

Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
- YC on tiedon ja kokemuksen jakamisen foorumi 

nuorille projektiosaajille
- Verkostoidumme ja luomme kontakteja:

- samassa “vaiheessa” olevien nuorten kanssa
- mielenkiintoisten yritysten kanssa

- Saamme suuntaviivoja omaan urakehitykseen 
ja tulevaisuuteen

- Olemme aktiivisesti mukana Projektiyhdistyksen 
muussa toiminnassa

- Opimme projektinhallinnan lisäksi johtamisesta 
ja työelämässä jaksamista

Toimintamuotoja
Pääperiaate: “Keskitymme olennaiseen - jous-
tamme mieluummin määrästä emme laadusta”. 
Järjestämme ja koordinoimme:

- Teemailtoja
- Yritysvierailuja
- Muita tapaamisia esim. vapaamuotoisia 

illanistujaisia, lukupiirejä
Potentiaaliset yhteistyökumppanimme:
- tiedeyhteisöt
- Projektiyhdistys
- IPMA Young Crew
- PRY:n jäsenyritykset
- kaupalliset kurssien tarjoajat
Teemailtaan osallistui reilu 20 aktiivista nuorta, 

joten ilta oli osallistujamäärän ja annin puolesta 
erittäin onnistunut. Loppukesästä Young Crew 

-ryhmä kokoontui epävirallisesti suunnittele-
maan tulevaa syksyä. Young Crew -toiminta siis 
jatkuu…

Jos olet kiinnostunut Young Crew -toiminnasta, 
ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi Liisa Koikkalai-
seen, liisa.koikkalainen@rahoitustarkastus.fi , +358 
44 5512976 tai liity mukaan Projektiyhdistyksen 
Internet-kotisivuilla. Yhteyttä voivat ottaa myös 
yritykset, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä 
Young Crew -ryhmän kanssa.
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ABB Oyj
AEL Oy
AIMO Team Oy Ltd
Aker Finnyards Oy
Amsonic Oy
Apastron Oy
Artemis Finland Oy
Bayes Information Technology Oy
Buildercom Oy
Citec Engineering Oy Ab
CMC Terasto Oy
CM-Urakointi Oy
CSC - Tieteellinen laskenta Oy
DNA Finland Oy
EC Project Solutions Oy
Elisa Oyj
Eltel Networks Oy
Eläketurvakeskus
Enermet Oy Projects & Services
Enprima Oy
FCS Sovelto Oyj
Finnforest Oyj
Finnmap Consulting Oy
FINSE
Finx Oy
Fortum Oyj
    Fortum Oyj, Corporate IT Services
    Fortum Power and Heat Oy
    Fortum Service Oy
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy
    Nice-business Solution Finland Oy
GENERUM OY 
Helsingin Sähköinen Toimisto Oy
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma
KJ-Case Oy
Kone Elevators Ltd
Kronodoc Oy
Kvaerner Power Oy
Lemcon Oy
LogiNets Oy
Marsh Oy
Medisim Oy
Mercuri International Oy
Metso Paper Oy
Microsoft Oy
Minico Consulting Oy
Muutostuuli Oy
Narki Oy
NCC Rakennus Oy
NetHawk Oyj
Nokia Oyj
    Nokia Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Oriola Oy
Outokumpu Technology Oy
Paimion Ammatillinen Aikuiskoulu-
tuskeskus PAKK
Patria Weapon Systems Oy
Peritus Logistics Oy

SIG-ryhmät ovat Projektiyhdistyksen 
opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille 
tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen 
(SIG Specifi c Interest Group) keskittyviä 
yhteistyöryhmiä.
SIG-1 Projektinhallinnan uudistuvat 

perusteet
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-2 Projektiportfolio- & ohjelma-
johtaminen
Matti Haukka
Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-insti-
tuutti.fi , 0500 506 004,
(09) 4391 4121

SIG-3 Verkottumisen hallinta pro-
jektiliiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-4 Projektiyrityksen/projektien 
riskinhallinta
Matti Karvinen
Quin Wellington Redwood Oy
matti.karvinen@quint.fi 
040 583 7403

SIG-5 Konseptikehitys ja tuotteistus 
liiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-6 Projektiyrityksen kompetens-
sit ja kyvykkyysmallit
Risto Nevalainen
Software Technology Transfer 
Finland Oy, riston@sttf.fi 
0500 507 750

SIG-7 Projektien kustannushallinta
Jyry Louhisto neuvottelee ryh-
män uudesta vetäjästä
jyry.louhisto@pry.fi  
040 543 1099

SIG-8 Projektien ohjaus ja tulosmittaus
Toiminta on päättynyt. SIG-
aiheesta perustettu tutkimus-
hanke. Veikko Anttila,
veikko.anttila@kolumbus.fi 
040 563 1173, (09) 8795 035

SIG-9 Sopimusten hallinta, 
Contract Management
Helena Haapio, Lexpert Oy, 
helena.haapio@lexpert.com
0400 403 811, (09) 135 5800

SIG-10 Projektihallinta ja systeemi-
tekniikka
Yhteistyössä FINSE:n kanssa.
Eero Hollming, WM-data Oy
eero.hollming@wmdata.fi 
040 865 9350

SIG-11 Uudet teknologiat ja projek-
tiliiketoiminta
Juha Pohjala, LogiNets Oy
juha.pohjala@loginets.com 
050 558 2255

SIG-12Leadership
Perusteilla syksyn 2006 aikana. 
Minna Rasila, Heuristica Oy, 
040 553 6774

PlanMill Oy
Pohjois-Suomen Koulutuskeskus
Pohjolan Systeemipalvelu Oy
POHTO
Posiva Oy
Pramek Oy
Profi t Software Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Provisec Oy
Pöyry Energy Oy
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rautakesko Oy
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Satama MST Oy
Sematronics Oy
Service 4 Mobile Oy
Software Technology Transfer Finland Oy
Solteq Oyj
SRV Yhtiöt Oyj
Sundyne Corporation
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/Sitra
Suomen Posti Oyj
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO PIC
Taideteollinen korkeakoulu
Talent Partners Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tekmanni Oy
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
Tieliikelaitos
TietoEnator Oyj 
    TietoEnator Banking & Insurance Oy
    TietoEnator Digital Innovations Oy
    TietoEnator Esy Oy
    TietoEnator Forest & Energy Oy
    TietoEnator GRM Oy
    TietoEnator Processing & Network
    TietoEnator Telecom & Media Oy
    TKP Tieto Oy
Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
ToCoMan Projects Ltd
Toyota Motor Finland Oy
Uudenmaan Valvontamestarit Oy UVM
Vaasan Kaupunki
Vaisala Oyj
Valtiokonttori
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
WM-data Oy
VMP-Interior Oy
VTI Technologies Oy
Wärtsilä Finland Oy
YIT Oyj
    YIT Industria Oy
    YIT Rakennus Oy
    YIT Teollisuus Oy
    YIT Tietotekniikka Oy
ÅF-CTS Oy
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Puheenjohtaja Veikko Välilä
Marsh Oy
Ahventie 4B
02170 Espoo
veikko.valila@marsh.com
(09) 8677 4227, 040 514 0666

Varapuheenjohtaja Kalle Kähkönen
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatek-
niikka
PL 1800 (Lämpömiehenkuja 2)
02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi 
(09) 4564560, 040 55 33 102  

Jäsenet

Helena Haapio
Lexpert Oy
Pohjoisranta 20
00170 Helsinki
helena.haapio@lexpert.com
(09) 135 5800

Seppo Halminen
Nokia Oyj
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
seppo.halminen@nokia.com
050 380 8520 

Risto Heinonkoski
HK Ruokatalo Oy
PL 50 (Kaivokatu 18)
20521 Turku
risto.heinonkoski@hk-ruokatalo.fi 
040 772 9222

Timo Kaisla
Service 4 Mobile Oy
PL 298
00131 Helsinki
timo.kaisla@service4mobile.com
040 700 9595

Annikki Karppinen
Lemcon
PL 23 (Esterinportti 2)
00241 Helsinki
annikki.karppinen@lemcon.fi 
(09) 159 9552, 0400 873 052

Kari Korpi
HUS
Stenbäckinkatu 9
00290 Helsinki
kari.korpi@hus.fi 
(09) 4717 3947, 050 427 0006

Minna Lehtonen
TietoEnator Corporation
PL 33 (Klovinpellontie 3)
02631 Espoo
minna.lehtonen@tietoenator.com
(09) 3290 7253, 040 5136606

Jorma Nikunen
Talent Partners Oy
PL 120 (Heikkiläntie 6)
00211 Helsinki
jorma.nikunen@talentnova.fi 
0400 411820

Jouko Vaskimo
Nokia Oyj
PL 370 (Porkkalankatu 20 A)
00045 Nokia Group
jouko.vaskimo@nokia.com
050 487 2106

Jussi Ylänen
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Teiskontie 33
33520 Tampere
jussi.ylanen@tamk.fi 
03 264 7480, 050 558 3285

P r o j e k t i y h d i s t y k s e n  
h a l l i t u s  2 0 0 6

PKV-ryhmät (projektikäytäntöjen ver-
tailu) ovat Projektiyhdistyksen yri-
tysjäsenille tarkoitettu palvelu, jonka 
tarkoituksena on projektinhallinnan 
ja kilpailukyvyn kehittäminen. Uusien 
ryhmien perustamisesta kiinnostunei-
ta pyydetään ottamaan yhteyttä Jyry 
Louhistoon.
PKV-1 Rakennushankkeen kehitys- 

ja toteutusprosessi
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-2 Projektiyrityksenä kehittymi-
nen
Rauno Puskala, Synertek Oy
rauno.puskala@synertek.fi 
040 748 5188

PKV-3 Logistiikka- ja materiaalihal-
linta projekteissa
Petri Kiianlinna, LogiNets Oy
Ryhmän toiminta on päättynyt.
Juha Pohjala LogiNets Oy:stä 
on keräämässä uutta samaan 
aiheeseen liittyvää SIG-ryhmää.  
juha.pohjala@loginets.com, 
050 558 2255

PKV-4 (IT-PKV) Tietohallinto ja IT-
alueen projektikäytännöt
Kai Ruuska, Prodictor Oy
Ryhmän toiminta päättynyt 
26.1.2006

PKV-5 Kehittämisprojektit ja niiden 
johtaminen
Matti Karvinen, 
Quin Wellington Redwood Oy, 
matti.karvinen@quint.fi 
040 583 7403

PKV-6 Asiakkuus-Sopimusosaami-
nen-Kumppanuus (ASK)
Matti Urho, Partisan Oy, 
matti.urho@partisan.inet.fi  
040 830 4500

PKV-7 Projektiosaamisen kehit-
täminen verkostoituneessa 
toimintaympäristössä
Jyry Louhisto, Projektiyhdistys 
ry, jyry.louhisto@pry.fi 
040 543 1099

PKV-8 Eri toimialojen projektityö-
menetelmien vertailu
Vertailu tehdään PMBOK-stan-
dardin jaottelujen ja kuvauk-
sien pohjalta. Kiinnostuneet 
yhteys Matti Karviseen, matti.
karvinen@biofellows.com,
040 583 7403 

PKV-9 Ohjelmien elinkaaren hallinta
Ryhmä on valmisteluvaiheessa 
ja se on tarkoitettu julkishal-
linnon organisaatioille. Mukaan 
otetaan myös muutama yritys. 
Kokoajana ja vetäjänä toimii 
Timo Okkonen, Inspecta Oy:stä, 
timo.okkonen@inspecta.fi 
010 521 6499

P K V
r y h m ä t

Jos et ole vielä Projektiyhdistyksen jäsen, nyt on aika liittyä!
Alan tietoa, tilaisuuksia ja kontakteja tarjolla!
2006 Projektipäivät lähestyvät – jäseneksi liittyminen ja jäsenetujen 
hyödyntäminen ennen projektipäiville ilmoittautumista kannattaa.

Henkilöjäsenet saavat 50 EUR:n suuruisen alennuksen Projektipäivien 
osallistumismaksusta - alennus on vuoden jäsenmaksun suuruinen.

Yritysjäsenet saavat yhden vapaapaikan Projektipäiville - tämä edun 
arvo on 520 EUR.  Pienyritysten vuoden jäsenmaksu on esimerkiksi vain 
470 EUR.

Lisää tietoa jäseneduista saat osoitteesta: www.pry.fi  – jäsenyys – jäsen-
edut tai Projektiyhdistyksen toimistosta.



50 www.pry.fi

Projektien palveluhakemisto

Koulutus ja 
valmennus

Projektikoulutusta 
ammattilaisille

www.ael.fi

Liiketoiminta kehittyy – kehity sinäkin.

Tehokkuutta
 projektin toteuttamiseen

Pramek Oy

Konsultointi ja 
kehittämispalvelut

Ohjelmistojen arviointi 
ja valintakonsultointi

Ohjelmistot ja niiden 
käyttöönottopalvelut

Riskienhallinta ja 
vakuuttaminen

Zurich Insurance Ireland Limited, Suomen sivuliike
Tammasaarenkatu 1 D, FI-00180 Helsinki
Vaihde +358 9 6866 630, Fax + 358 9 6866 6363
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22 Projektijohtajaksi ei synny kukaan. Iso projekti vaatii eri taitoja kuin pieni.

Kun alat remontoida yrityksesi tietojärjestelmiä, virheet maksavat miljoonia.

Haluatko varmistaa, että hankkeesi on varmasti elinkelpoinen? Kokeile Projektienkeli™-
palveluamme. Se opastaa oikealle reitille. Vältät projektihelvetin.

Varmista tilanteesi. Ota nyt heti yhteyttä myyntijohtaja Panu Kauseen. Tavoitat hänet puhelimitse 
numerosta 040 838 4603 tai sähköpostitse osoitteesta panu.kause@service4mobile.com.

Katso projektipäällikköäsi. 

Oletko aivan varma? 

Siis että hän on oikeassa projektissa?

www.service4mobile.com

Service 4 Mobile Oy on erikoistunut laajoihin
tietojärjestelmäremontteihin. Johdamme projekteja
liikkeenjohdon näkökulmasta.




