
4 Kuntien projektit: yhdessä onnistumisen riemua vai pettymyksen tuskaa?
18 IPMA validoi Projektiyhdistyksen sertifiointitoiminnan
26 Voiko muutosprojekti onnistua?
34 Miten koulutetaan maailman parhaita tuotekehittäjiä?
42 Muutosohjelman käynnistämisen käytännöt

Projektitoiminta
Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti

Vol. XXX, ISSN 1455-41781/2007

TUOTEKEHITYS- JA MUUTOSPROJEKTIT 



Investment Planning and Control

Yhteinen tietolähde
investoinneille,

hankkeille ja
projekteille.

Investointien hallintaa – vai ideologiaa?

Tukevatko toteutettavat investoinnit ja kehitys-panostukset
yrityksenne liiketoimintaa ja strategiaa?

Miten organisaatiossanne varmistetaan painopiste-
alueiden mukaisten investointien ja hankkeiden
toteuttaminen resurssi- ja budjettiraameissa?

Kuinka huolehditaan, että projektijohtaminen
palvelee kaikkia organisaatiotasoja?

Miten ohjataan entistä tiukemmin hankkeita ja 
-projekteja sekä resurssien käyttöä?  

Artemis Finland Oy tarjoaa ohjelmistoratkaisuja
projektien-, resurssien- ja kustannustenhallintaan
sekä investointiportfolion johtamiseen eri
toimialoille.

Portfoliota voidaan
analysoida monien
eri kriteereiden
perusteella.

Artemis Finland Oy
Piispanportti 9
FI-02240 Espoo
Puhelin 010 309 4250
Telefax 010 309 4251

Takojankatu 15 B
FI-33540 Tampere
Puhelin 010 309 4250

www.artemis.fi

Työkalut
projektien ja
resurssien
johtamiseen.



Sisällysluettelo
Kuntien projektit:
Yhdessä onnistumisen riemua vai pettymyksen tuskaa? ........................4

Heikki Lonka
Toiminnanjohtajan palsta
Projektiyhdistyksen toiminta kasvussa ........................................................8

Jyry Louhisto
Tiukkarajainen projekti opettaa julkishallintoa
Espoon asuntomessut –projektissa moni asia oli tehtävä toisin ....... 10

Olavi Louko
Muutostarve terveydenhuollossa ............................................................... 14

Kai Ruuska
International Project Management Association validoi 
Projektiyhdistyksen sertifi ointitoiminnan ............................................... 18

Jouko Vaskimo
Kokemuksia sertifi oinnista .......................................................................... 20

Leif Lassus
Projektipäivät 2006 ....................................................................................... 22

Provokaatio haastaa juurtuneet ajattelutottumukset .......................... 24
Olli Kuismanen

Voiko muutosprojekti onnistua? ................................................................ 26
Martti Leppänen

Ideoita, sitouttamista ja toteuttamista .................................................... 32
Olli Kuismanen

Tulevaisuuden tuotekehityslaboratorio
Miten koulutetaan maailman parhaita tuotekehittäjiä? ..................... 34

Kalevi Ekman
Kompleksisuus projektinjohtamisessa ...................................................... 38

Tauno Kekäle
Svetlana Cicmil

Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt ........................................ 42
Päivi Lehtonen
Miia Martinsuo

Organisaation sisäisen projektipäällikköverkoston kehittäminen ..... 48
Saija Koskinen

Projektiyhdistyksen stipendi 2006 ............................................................ 50
Roman Nikiforow

Projektiyhdistyksen yhteisöjäsenet ........................................................... 56

SIG-ryhmät ...................................................................................................... 56

PKV-ryhmät ..................................................................................................... 57

Projektiyhdistyksen hallitus 2006 ............................................................. 57

Projektien palveluhakemisto ....................................................................... 58

Lehden julkaisija
Projektiyhdistys ry
Elisantie 16
02970 Espoo
Puh: +358 9 8542 373
E-mail: pry@pry.fi 
URL: http://www.pry.fi 

Ilmoitukset
Kai Vesterlund
VIESTINTÄ IndCom Oy
Pellavakaski 22 A
02340 Espoo
Puh. ja fax: +358 9 801 9506
GSM +358 400 425 825
E-mail: 
kai.vesterlund@kolumbus.fi 

Toimitus
Jyry Louhisto, päätoimittaja
Juhani Keppo, toimitussihteeri
Aki Latvanne, taitto ja kuvat 

Painopaikka
Priimus Paino Oy

ISSN 1455-4178



4 www.pry.fi

Pääkirjoitus

Kuntien projektit: 

Kun seuraa julkista keskustelua, tuntuu 
välillä siltä, että projektitoiminta ei sovi 
kunnille. Kustannukset karkaavat, aika-
taulut ylittyvät, rakennukset homehtuvat, 

henkilökunta potee projektiähkyä, lehdistö huutaa. 
Monet kunnat pyrkivätkin välttämään projektitoi-
mintaa. Miksi perustaa projekti kun asiantunteva 
linjaorganisaatiokin voi hoitaa hommat?

Ilmiöt eivät kuitenkaan poistu sillä, että kiis-
tämme niiden olemassaolon tai annamme niille 
uuden nimen. Pään pensaaseen panemisen sijasta 
olisikin syytä vakavasti miettiä miksi kuntien 
projektit epäonnistuvat ja mitä voitaisiin tehdä 
onnistumisen varmistamiseksi. 

Olisikin hyvä ensin pohtia, mikä on projekti ja 
minkälainen toiminta täyttää projektin tunnus-
merkit. Yleisin määritelmä projektille on, että se 
on väliaikainen organisaatio, joka on perustettu 
tietyn tavoitteen saavuttamiseksi (Frame 1995). 
Projekteja on ollut aina. Jo esi-isiemme metsäs-
tysretket täyttivät projektin määritelmän. Niillä 
oli selvä päämäärä ja väliaikainen organisaatio. 
Kunnan toiminnassa määritelmän täyttävät 
kaikki rakennus- ja infrahankkeet sekä suuret ja 
pienet kehitysprojektit, mutta myös mm. vaalien 
järjestäminen. Vaaleja varten keskusvaalilauta-
kunta kokoaa kunnan eri yksiköistä väliaikaisen 
organisaation, jonka tehtävänä on hoitaa vaalien 
järjestäminen ja ääntenlaskenta. Kun vaalit ovat 
ohi, organisaatio puretaan. Urheilukenttien jää-
dyttämisellä syksyllä on väliaikainen päämäärä, 
mutta se ei silti ole projekti. Jäädyttämisen tekee 
yleensä vakituinen kunnossapito-organisaatio 
eikä sitä varten perusteta erillistä organisaatiota.

Projektista on usein käytetty sanaa ”hanke”, 
jota on pidetty enemmän suomenkielisenä. Han-
ke on kuitenkin saanut käytössä huomattavasti 
väljemmän merkityksen kuin ”projekti”. Voidaan 
sanoa esimerkiksi, että ”olimme hankkeissa lähteä 
ravintolaan”. Tässä tapauksessa ravintolaseurue 
voisi täyttää organisaation määritelmän, mutta 
mikä on päämäärä?

Projektin määritelmästä voidaan suoraan joh-
taa projektitoiminnan ongelmien keskeiset syyt. 
Projekti joutuu aina lainaamaan voimavaransa 
isäntäorganisaatioiltaan. Tämä aiheuttaa jännit-
teitä projektin ja linjaorganisaation välille. Mistä 
saadaan välineet ja tilat projektille? Ottavatko 
projektin työntekijät määräyksiä projektinjohta-
jalta vai linjaesimiehiltään? Näiden jännitteiden 
määrä riippuu projektoimisen asteesta. Jos 
projektoimisen aste on alhainen, kaikki tekevät 
projektissa töitä oman toimensa ohessa ja osal-
listuvat projektin toimintaan vain kun heiltä jää 
muilta töiltä aikaa. Jos projektoimisen aste on 
korkea, projektin toiminta on ensisijaista ja muut 
tehtävät saavat kärsiä. Äärimmillään puhutaan 
puhtaista projektiorganisaatioista, joiden työn-
tekijät ovat projektien ajaksi vapautetut kaikista 
muista tehtävistään. Vaalien ajan vaalilautakunta 
on puhdas projektiorganisaatio, vaalien aikana ei 
tehdä muita töitä.

Projektoimisen asteen valinta on tärkein projek-
tin perustajien tekemä päätös. Jos projektoimisen 
aste on liian alhainen, ei projekti saa käyttöönsä 
riittäviä resursseja. Parhaassa tapauksessa projek-
tin osalliset eivät käsitä, että kyseessä on projekti, 
jolla on selkeä päämäärä. Tällöin päämäärän 
saavuttaminen käy mahdottomaksi. Tästä ovat 
esimerkkinä monet rakennushankkeet, joista vas-
taa linjaorganisaatio.

Projektoimisen aste voi myös olla liian korkea 
annettuun tehtävään verrattuna. Jos kehittämis-
projektille luodaan oma, erillinen organisaationsa, 
voi käydä niin, että linjaorganisaatio ei koskaan 
koe sen tuloksia omakseen. Projekti on onnistunut 
tavoitteissaan, mutta sen lopputuloksia ei koskaan 
hyödynnetä.

Tästä tullaankin seuraavaan projektien onnis-
tumisen tiellä olevaan sudenkuoppaan. Kuinka 
meillä voi olla onnistuneita projekteja, jos emme 
ole määritelleet mikä on onnistunut projekti ja 
mikä ei? Onko rakennushanke onnistunut, jos se 
pysyy aikataulussaan, kustannusarviossaan ja on 

Yhdessä onnistumisen riemua 
vai pettymyksen tuskaa?

Heikki Lonka
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hankesuunnitelman mukainen, mutta paljastuu 
käytössä toimimattomaksi tai jopa terveydelle 
vaaralliseksi? Esimerkiksi Paras-hanke on viety 
läpi aikataulussaan ja lakimuutokset on tehty, 
mutta kuka tietää mitkä sen todelliset vaikutukset 
kuntakentässä ovat.

Projektit voidaankin jakaa neljään ryhmään sen 
mukaan, miten hyvin niiden projektinjohto on on-
nistunut pysymään annetussa kustannusarviossa, 
aikataulussa ja tavoitteissa ja kuinka hyvin itse 
projekti on onnistunut, ts. kuinka hyvin projektin 
lopputulokset palvelevat käyttäjiä tai täyttävät 
projektin asettajien toivomukset.

Projektin onnistumisen edellytys on, että ennen 
projektiin ryhtymistä projektin asettajat ja projek-
titiimi ovat muodostaneet selkeän näkemyksen 
projektin lopputuloksesta. Milloin projekti on 
onnistunut? Projektikustannusten ja aikataulun 
lisäksi on oltava perillä käyttäjän toiminnan 
asettamista vaatimuksista, käyttömenoista ja 
–tuloista. Tarkasteltavan aikavälin on oltava pitkä: 
viiden, kymmenen, jopa kolmenkymmenen vuoden 
pituinen. Minkälainen vaikutus lopputuloksella 
on organisaation asiakkaisiin? Entä organisaa-
tion taloudelliseen tulokseen? Miten projektin 
lopputulos auttaa organisaatiota varautumaan 
tulevaisuuden haasteisiin ja muutoksiin? Ei ole 
mitenkään harvinaista, että vastavalmistunut tai 
äskettäin peruskorjattu koulu ei sovellu muuttu-
neen oppimiskäsityksen mukaiseen opetukseen. 
Koulua on tällöin suunniteltu menneisyyden, ei 
tulevaisuuden näkökulmasta käsin. Yksityisellä 
sektorilla rahoittajat vaativat tarkan analyysin tu-
levaisuuden tulo- ja menovirroista sekä toiminnan 
mahdollisista muutoksista liiketoimintasuunnitel-
man muodossa ennen kuin rahoitus myönnetään. 
En ole havainnut vastaavaa käytäntöä haettaessa 
rahoitusta kuntien omiin projekteihin. Valtion-

apuja haettaessakin näitä asioita käsitellään hyvin 
yleisellä ja viitteellisellä tasolla.

Toimivan projektitiimin ja vastuullisten projek-
tin asettajien on kyettävä tekemään muutoksia 
projektisuunnitelmiin, jos muuttunut tilanne sitä 
vaatii. Onnistuakseen projektin on siis kyettävä 
sopeutumaan muutoksiin. Muutoksia, jotka voi-
vat vaarantaa projektin onnistumisen, kutsutaan 
projektin riskeiksi. Projektin riskinhallinta on 
projektin onnistumiseen oleellisesti vaikuttava 
tekijä. Hyvin harvoin näkee kunnallista projek-
tisuunnitelmaa, jossa olisi otettu minkäänlaista 
kantaa projektin riskeihin. Yleensä lähtökohtana 
on, että projektin ympäristö on täysin muuttuma-
ton, eikä riskinhallintaa siis tarvita. Kun riskeihin 
ei ole millään lailla varauduttu, niiden vaikutukset 
ovat usein tuhoisia.

Projektin riskit voidaan jakaa karkeasti kahteen 
ryhmään: sisäiset riskit ja ulkoiset riskit. Sisäiset 
riskit liittyvät kaikkein useimmin puutteelliseen 
käyttäjän tarpeiden kartoitukseen. Projektin ta-
voitteiden, tarpeiden ja vaatimusten pitäisi muo-
dostaa ketju kuten kuvassa 1 on esitetty.

Projektitiimin ytimen muodostavat yleensä 
tekniset asiantuntijat. Heidän osaamisensa liittyy 
projektin tekniseen toteuttamiseen. On luonnol-
lista, että he ohittavat osittain tai kokonaan muut 
vaiheet ja keskittyvät pelkästään teknisiin vaati-
muksiin. Käyttäjien edustajat ovat yleensä ensi 
kertaa mukana projektityössä, eivätkä tiedä missä 
vaiheessa heidän pitäisi ilmaista näkemyksiään. 
Kun käyttäjien vaatimukset tulevat esille vasta 
toteutusvaiheessa, seurauksena on usein sekä pro-
jektinhallinnan epäonnistuminen että lopputulos, 
joka ei palvele tarkoitustaan (kuva 2). 

Vaikka käyttäjien osallistaminen ja vaatimusten 
määrittäminen olisi tehty kuinka hyvin tahansa, 
projektin voivat silti tuhota projektin ulkopuolisen 

Kuva 2. Projektien onnistumisen neljä kategoriaa

Kuva 1. Projektien tavoitteiden ja vaatimusten hierarkia

Tavoitteet Toiminnalliset
vaatimukset

Käyttäjien
tarpeet

Tekniset
vaatimukset
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ympäristön muutokset. Kuten edellä todettiin, 
kunnallisten projektien yleisin heikkous on olettaa 
toimintaympäristö muuttumattomaksi. Nykyajan 
kuntaympäristö ei sitä enää ole. Taloudellinen 
tilanne, asiakkaiden vaatimukset, viranomaismää-
räykset ja jopa kuntarakenne muuttuvat nopeas-
tikin tavalla, joka ei ole ennakoitavissa. Projektin 
onnistumiseen vaikuttaa keskeisesti projektin kyky 
sopeutua muutoksiin.

Projektin reagointikykyyn vaikuttaa mielestäni 
kaksi tekijää. Ensiksikin, jos projektin tavoitteet, 
visiot ja strategiat ovat selkeästi määritellyt ja 
vaatimukset johdetut niistä, on toiminnallisten ja 
teknisten vaatimusten muutoksia helpompi tehdä. 
Tällöin on aina tiedossa, mitkä ovat muutosten 
vaikutukset tavoitteisiin ja pitkän tähtäimen 
päämääriin. Ilman selkeää tavoitteiden hierarki-
aa projekti ajautuu muutostilanteessa helposti 
kaaokseen. Vain sellaista laivaa voi ohjata, jossa 
on peräsin.

Toinen merkittävä tekijä on projektin kyky 
oppia. Ympäristön muutosten analysointi ja 
tarvittavien muutosten tekeminen ovat aina 
oppimisprosesseja. On omaksuttava uusia me-
nettelytapoja ja luovuttava vanhoista. Puhutaan 
projektioppimisesta. Oppimisen tarpeet riippuvat 
projektin ympäristöstä. Jos ympäristö on kovinkin 
turbulentti, rutiinimainen osaaminen ei riitä, vaan 
tarvitaan kykyä soveltaa uutta tietoa luovasti. 
Yksilön ja organisaation oppimisella on eroja. Yk-
silö oppii hankkiessaan itselleen tietoja ja taitoja, 
organisaatio taas oppii, kun uudet rutiinit tulevat 
osaksi sen käytänteitä tai kun uutta tietoa omak-
sutaan organisaatiossa (Keegan & Turner 2001: 78). 
Rutiinimaisessa ympäristössä yksilön osaaminen 
riittää. Monimutkaisessa ympäristössä yhteisöllisen 
osaamisen merkitys kasvaa. (Vartiainen, Ruuska & 
Kasvi 2003: 39). 

Ayas ja Zeniuk (2001: 64-65) ehdottavat seuraa-
via keinoja projektioppimisen edistämiseksi:

- pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden sel-
keydestä lähtevä tunne merkittävyydestä,

- projektiympäristö tarjoaa psykologista 
turvallisuutta ja sitoutumista totuuden 
puhumiseen,

- oppimisen infrastruktuurit luovat tasa-
painoa epämuodollisen ja muodollisen 
organisaation välille,

- käytäntöyhteisöt ylittävät organisaatiora-
jat,

- johtajat toimivat oppimisen roolimalleina 
ja esimerkkeinä refl ektiivisestä käyttäyty-
misestä,

- on järjestelmällistä ja yhteistä refl ektiota: 
ongelmat ja virheet ovat oppimisen mah-
dollisuuksia.

Refl ektiinen käyttäytymismalli ei ole tyypillinen 
byrokratioille. Refl ektiolla tarkoitetaan ”vanhojen 
uskomusten ja olettamusten kyseenalaistamista; 
avointa ja vilpitöntä keskustelua siitä, kuinka 
oma toimintamme saa aikaan rakenteet, jotka 
tuottavat ongelmamme; poisoppimista vanhoista 
käyttäytymismalleista ja –tavoista” (Ayas & Zeniuk 
2001: 63). Ihmiset, jotka pyrkivät edistämään 
muutosta, joutuvat helposti eristetyksi muusta 
organisaatiosta, koska heidän toimintansa koetaan 
syyllistävänä niiden silmissä, jotka eivät ole tottu-
neet avoimeen keskusteluun. Tässä organisaation 
johdon roolimalli on keskeinen. Jos se ei pysty 
avoimesti keskustelemaan omista virheistään, ei 
voida olettaa, että sitä tapahtuisi muuallakaan 
organisaatiossa.

Kunnat käyttävät projektitoimintaan yli miljardi 
euroa vuodessa. Koska kyse on verotuksella kan-
salaisilta kerätystä rahasta, on sen käytön oltava 
vastuullista ja valvottua. Tämä voidaan varmistaa 
vain velvoittamalla lailla tai asetuksella kunnat 
toimimaan järkevällä tavalla. Jotta kunnallisen 
projektitoiminnan ongelmista voitaisiin päästä 
eroon, teen seuraavia ehdotuksia uudeksi lain-
säädännöksi:
1. Kaikilla kunnilla tulee olla projektitoiminnan 

laatujärjestelmä ja jokaisesta suuremmasta 
projektista on tehtävä laatusuunnitelma. 
Merkittäville projekteille tarkastuslautakunta 
nimeää riippumattoman asiantuntijapaneelin, 
joka hyväksyy laatusuunnitelman ja valvoo sen 
toteuttamista.

2. Jokaisella projektilla pitää olla yksi (ja vain yksi) 
vastuullinen, koulutettu ja rekisteröity projek-
tinvetäjä. Hänellä pitää olla valta pysäyttää 
projekti, jos hän havaitsee sen puutteellisesti 
ohjatuksi tai resursoiduksi. Jos projekti epä-
onnistuu ja epäonnistumisen voidaan todeta 
johtuneen projektinhallinnan ongelmista, 
projektinvetäjä voi menettää oikeutensa toimia 
projektinvetäjänä.

3. Jokaisesta merkittäviä investointeja sisältävästä 
projektista (siis ainakin isommista rakennus-
hankkeista) on laadittava liiketoimintasuunni-
telma, jossa on analysoitu elinkaaren aikaiset 
tulot ja menot sekä toiminnan mahdolliset 
muutokset.

4. Jokaiselle projektille on tehtävät riskinhallinta-
suunnitelma.

5. Käyttäjien edustaja on nimettävä jokaiselle 
hankkeelle ja myös hänellä pitää olla oikeus 
keskeyttää projekti, jos sitä ollaan viemässä 
eteenpäin puutteellisilla tiedoilla. Isommissa 
projekteissa käyttäjän edustajalle on annettava 
vapautus omasta tehtävästään projektin ajaksi. 
Hänen velvollisuutensa on järjestää osallisuus 
siten, että jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus 

Kuva 3. Projektioppimisen tekijät Ayasin ja 
Zeniukin (2001: 64-65) mukaan

Projekti-
oppiminen

Johto
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Vaasan kävelykeskusta on esimerkki projektista, jota varten ei 
perustettu erillistä projektiorganisaatiota. Kuvassa 

Erkki Kannoston tekemät veistokset.

osallistua hankkeeseen ja sen ohjelmointiin 
jollakin tavalla.
Jos edellisiin lisätään johdon moraalinen velvol-

lisuus toimia oppimisen ja refl ektion roolimalleina, 
uskoisin että meillä olisi hyvätkin mahdollisuudet 
varmistaa kaikkien kunnallisten projektin onnis-
tuminen. Asiaa auttaisi myös, jos perustettaisiin 
Kuntaliiton ja valtion yhteinen kunnallisen pro-
jektitoiminnan kehittämis-, sertifi ointi- ja tutki-
muslaitos. Uskon, että edellä kuvatut vaatimukset 
pakottaisivat pienet kunnat hakemaan apua joko 
yksityisiltä toimijoilta tai sitten ne joutuisivat 
perustamaan alueellisia projektinhallintayksiköitä. 
Tämä olisi varmasti myös veronmaksajien etu.

Aiheesta enemmän kiinnostuneille suosittelen 
seuraavaa lukemista:

- Ayas, K. and Zeniuk, N. (2001): Project-
based Learning: Building Communities 
of Refl ective Practitioners. Management 
Learning, Vol. 32, no. 1, pp. 61-76.

- Frame, J.D. (1995): Managing projects in 
organizations. How to make the best use 
of time, techniques, and people. San Fran-
cisco: Jossey-Bass Publisher.

- Karlsen, J.T. & Elvenes, B.O. (1997): Co-
ping with environmental uncertainty in 
projects. In: K.Kähkönen & K. Artto (eds.) 
Managing risks in projects. Pp. 333-342. 
London: E & FN Spon.

- Keegan, A. & Turner, R.J. (2001): Quantity 
versus Quality in Project-based Learning 
Practices. Management Learning, Vol 32, 
No 1, pp. 77-98.

- Vartiainen, M., Ruuska, & Kasvi, J.J.J. 
(2003): Projektiosaaminen - dynaamisen 
organisaation voimavara. Tampere: Tekno-
logiateollisuus ry.

Heikki Lonka, TkT
Vaasan tekninen apulaiskaupunginjohtaja



8 www.pry.fi

Projektiyhdistys tunnetaan vielä huonosti 
jäsenistönsä ulkopuolella
Aloittaessani työt yhdistyksessä keväällä 2005, 
tapasin monia tulevan toiminnan ja yhdistyksen 
strategisten tavoitteiden kannalta tärkeitä henki-
löitä. Heti ensi metreillä tuli selväksi, että yhdistys 
on jäsenistönsä ulkopuolella melko tuntematon 
organisaatio. Kasvaminen ei ole tietenkään mikään 
itsetarkoitus, mutta paremmalla tunnettuudella 
ja isommalla jäsenmäärällä on mahdollista saada 
jäsenistölle enemmän hyötyä ja iloa eli vastinetta 
jäsenmaksulle ja jopa merkittäviä yhteiskunnallisia 
vaikutuksia.

Tunnettuuden lisääminen vaatii paljon 
työtä ja aikaa
Internetin kasvavan tärkeyden johdosta panostim-
me yhdistyksen toimintaan liittyvän informaation 
kehittämisen uudistamalla kotisivut, jotka avattiin 
alkusyksystä 2006. Tämän kevään aikana saam-
me käyttöön myös uudistetut englanninkieliset 
sivut. 

Toinen suuri panostus vuonna 2006 tehtiin 
lehdistötiedottamiseen, mikä tuottikin hyvin 
tulosta. Jutun tehneiden sanoma- ja erikoisleh-
tien yhteenlaskettu jakelu oli yli kaksi miljoonaa. 
Positiivista palautetta on tullut jäsenistöltä ja 
ulkopuolisiltakin. Lehdistötiedottaminen jatkuu 
tänäkin vuonna.

Henkilökohtaisilla tapaamisilla ja yhteydenpi-
dolla on edelleen ratkaisevan tärkeä merkitys, vaik-
ka yhteydenpito onkin aikapulan vuoksi eneneväs-
sä määrin sähköpostien varassa. Verkottuminen 
erilaisten toimintaan liittyvien organisaatioiden 
kanssa mahdollistaa hyvin tiedon jakamisen.

Projektitoiminta –lehti on yhdistykselle tärkeä 
näyteikkuna. Haasteena on saada sisällöstä joka 
kerta mielenkiintoinen, uutta tietoa ja ajatuksia 
välittävä. Lehden ilmeeseen ja luettavuuteen 
haluamme myös panostaa. Lehden jakelusta 
menee yli puolet yhdistyksen ulkopuolisille pro-
jektitoiminnan ja johtamisen päätöksentekijöille 
ja vaikuttajille. 

Projektipäivät, Projektiyhdistyksen suurimpana 
yksittäisenä toimenpiteenä, tuo hyvin onnistues-
saan, kuten viime vuonna, positiivista nostetta 
monella rintamalla. Teematilaisuudet ovat tärkeitä, 
joihin on osallistunut myös yhteistyökumppanien 
verkostoa.

Projektiyhdistyksen 
toiminta kasvussa

Toiminnanjohtajan palsta

Tavoitteenamme ovat monimuotoisen 
toiminnan kautta hyvät palvelut 
jäsenistölle ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen projektiasioiden ja 
osaamisen edistämiseksi.

Jäsenistö kasvussa
Viime vuoden jäsenistön nettolisäys oli merkittä-
vä, mihin osaltaan vaikuttivat mm. yllä luetellut 
toimenpiteet. Projekteja tekeville organisaatioille 
jäseneksi liittymispäätös on usein helppo, kun ne 
jotain kanavaa pitkin saavat henkilökohtaisesti 
tietoa yhdistyksen toiminnasta. Jäsenille tarjo-
amamme ilmaiset palvelut kiinnostavat ja näin 
auttavat jäseneksi liittymispäätöksessä. Tähän 
tarvitaan usein henkilökohtaista suosittelijaa. 
Kiitos tästä kaikille uusia jäseniä hankkineille 
yhteistyökumppaneille. 

Teemme monenlaisia toimenpiteitä myös jul-
kishallinnon puolella. Samat projekteihin liittyvät 
asiat ovat ajankohtaisia niin julkishallinnossa kuin 
yrityksissäkin. Yhdistyksellä on monia jäseniä 
koulutuksen, valtionhallinnon ja kuntapuolen alu-
eelta. Uskomme voivamme tarjota julkishallinnolle 
merkittävää apua ja arvokkaan verkostoitumis-
mahdollisuuden projekteihin liittyvien asioiden 
kehittämiseksi. Yleishyödyllisten organisaatioiden 
jäsenmaksu on erittäin alhainen ja jäsenmaksun 
maksamisen jälkeen kaikki palvelut ovat maksut-
tomia. Toivotamme kaikki uudet organisaatiot 
mukaan vaikuttamaan ja hyödyntämään moni-
naisia palvelujamme.



Sertifi oituminen on vilkasta
Sertifi oinnin siirtyminen yhdistyksen hoidettavaksi 
mahdollisti meidät hakeutumaan arvonlisävero-
velvolliseksi. Operaatio onnistui hyvin ja yhdistys 
merkittiin ALV-rekisteriin 1.2.2007 alkaen koko 
toiminnan osalta. Tämä tarkoitti mahdollisen 
veroriskin poistumista ja toi yhdistykselle lisää 
käyttövaroja. Muutenkin sertifi ointituotoilla voi-
daan rahoittaa muuta toimintaa. Vuoden 2007 
henkilö- ja opiskelijajäsenmaksuja alensimme 
ALV:n verran. Tavoitteenamme on saada aikaiseksi 
muutamia uusia SIG- ja PKV-ryhmiä. Parempi 
talous mahdollistaa myös vetäjille pienen kulu-
korvauksen maksamisen.

Kasvaminen tuo paineita hallintoon 
Hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt jäsen-
määrän kasvun myötä niin suureksi, että yhden 
henkilön hoitamana se ei enää onnistunut. Tämän 
vuoden alusta on toiminnanjohtajan lisäksi täysi-
aikainen sihteeri hoitamassa yhdistyksen asioita. 
Yksi haaste on saada tietotekniikka vielä paremmin 
palvelemaan hallintoa, myös mobiilisti. 

- Joskus kyllä herää kysymys, että palveleeko 
tietotekniikka meitä vai me sitä. 

Tulevaisuus näyttää hyvältä
Meillä on Projektiyhdistyksen toimistossa kymme-
nistä projekteista koostuva projektisalkku, jonka 
hallintaa ja toteutusta harjoitamme ja harjoit-
telemme. Pyrimme koko ajan kehittämään toi-
mintaamme, niin kuin muissakin organisaatioissa 
tehdään. Kotimaan asioiden lisäksi tuomme jäse-
nistömme saataville kiinnostavia projektihallinnan 
asioita muualta maailmasta. Tähän tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet Veikko Välilä, IPMA:n presidentti-
nä, ja muut aktiiviset yhdistyksen kansainväliset 
toimijat. Tämän vuoden Projektipäivät marraskuun 
13.-14. tarjoavat mielenkiintoista antia taatusti 
myös tässä suhteessa. 

Tavoitteenamme ovat monimuotoisen toimin-
nan kautta hyvät palvelut jäsenistölle ja yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen projektiasioiden ja 
osaamisen edistämiseksi.

Jyry Louhisto



Tiukkarajainen 
projekti opettaa 
julkishallintoa

Muutosprojektit
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Espoon asuntomessut 
projektissa moni asia oli 
tehtävä toisin

Päätös asuntomessuista Kauklahteen
Espoon kaupungin näkökulmasta katsottuna 
Asuntomessut-projekti kesti melko tarkkaan 
neljä vuotta. Kaupungin kannalta siis oleellista 
oli saada aikaan kaikki se mitä tarvittiin viime 
kesän kuukauden mittaista tapahtumaa varten. 
Itse tapahtumassa kaupungilla ei sitten suurta 
roolia ollut.

Vuonna 2002 tehtiin päätös asuntomessujen 
pitämisestä Espoossa. Sitä oli jo vuotta aikaisem-
min edeltänyt Suomen Asuntomessujen yhtey-
denotto ja ehdotus asuntomessujen pitämisestä. 
Pyrkimyksenä oli saada messutapahtuma jälleen 
pääkaupunkiseudulle, edellisestä kun oli jo melko 
pitkä aika ja kuitenkin asuntopaine näillä seuduilla 
on suurin. Ennakkoon oli hiukan epäilyksiä koko 
tapahtuman mielekkyydestä: tarvitaanko Espoossa 
luksustalojen näyttelytapahtumaa?

Asia valmisteltiin päätöksentekoon aikaisem-
masta poikkeavana. Espoossa on suuri tarve asun-
torakentamiseen, kun väkiluku kasvaa 3500 henkeä 
vuodessa. Omakotitalo on useimpien toiveasunto. 
Puhutaan matalasta ja tiiviistä rakentamistavasta, 
hyvistä liikenneyhteyksistä jne. Espoossa on tilaa, 
ennen kaikkea keskuksesta länteen, ja niin tar-
kastelu keskittyi Kauklahteen: radanvarsi, ei kovin 
hyvässä huudossa ja kuitenkin vanha kyläkeskusta, 
Espoon vanhimpia rakennettuja alueita. Laadittiin 
ehdotus, jonka keskeinen tarkoitus Espoon kannal-
ta oli kehittää Kauklahtea ja samalla aikaansaada 
nykyaikainen malli siitä, miten Espoon alueita 
muutenkin voitaisiin rakentaa. Tämä ehdotus 

saikin sitten päätöksenteossa kannatusta ja niin 
käynnistyi Espoon Asuntomessut-projekti.

Onnistuuko neljän vuoden 
asuntoalueprojekti?
Kun päätös oli tehty, ilmaantui heti monia epäili-
jöitä: neljä vuotta on aivan liian lyhyt aika toteut-
tamiseen, koska kaikki, asemakaavasta lähtien, oli 
auki. Vertailukohtana esitettiin mm. Oulun asunto-
messut, joiden projektiaika oli kuusi vuotta.

Epäilyt ja ilmiselvästi niukka aika otettiin Es-
poon teknisessä toimessa haasteena. Todettiin: 
työ alkaa nyt ja sen on oltava valmiina 15.7.2006, 
kun Asuntomessujen avajaiset ovat. Projektilla 
oli siis jo aikataulu, sitä ei tarvinnut suunnitella. 
Asuntoalueen suunnittelukohteena tämä oli jo 
sinänsä poikkeavaa: tiukkaa aikataulua ei yleensä 
ole, vaan asiat etenevät omalla painollaan vai-
heesta toiseen, kunnes kaikki on tehty. Projektin 
tekijöiden näkökulmasta asetelma oli kuitenkin 
myönteinen, koska poliittinen tahto asuntomes-
sujen aikaansaamiseksi oli ilmaistu. Sen pohjalta 
oli hyvä lähteä liikkeelle.

Kävi selväksi jo aikaisessa vaiheessa, että projek-
tityöskentelyn erääksi keskeiseksi kehittämisteh-
täväksi tuli läpimenoajan lyhentäminen neljään 
vuoteen. Tavallista on, että uuden asuntoalueen 
suunnitteluun ja hallintomenettelyyn kuluu aikaa 
jopa kahdeksan vuotta.

Projekti organisoitiin. Koottiin johtoryhmä, pu-
heenjohtajana Olavi Louko ja jäseninä keskeisten 
virastojen johtajat ja henkilöt, joiden vastuulla eri 

Julkishallinnossa on ajan hengen mukaan kovin suosittua ryhtyä tekemään asioita projekteina, vaikka 
jatkossa projektiluonne saattaa unohtua: ei ole aikataulua, ei resurssointia, on vain työryhmä joka 
pohtii annettua asiaa. Tekninen toimiala lienee poikkeus, koska siellä suuri osa töistä perinteisesti 
ja aidosti ovat projekteja: on laadittava tietty suunnitelma, rakennettava tietyn suunnitelman 
mukainen viemäri jne. Näissäkin usein aikataulu on kovin joustava – ymmärrettävistä syistä, koska 
työn ajallinen ohjaus siirtyy toisiin käsiin luottamuselimien käsittelyn, valitusmenettelyn, esilläolon 
vuoksi.

Espoon tekninen toimi on määrätietoisesti viime vuosina kehittänyt projektityöskentelyään toi-
mialajohtaja Olavi Loukon komennossa. Espoon lukuisista projekteista on tässä jutussa valittu 
tarkasteluun, poikkeuksellisuutensa vuoksi, vuoden 2006 Asuntomessut Espoon Kauklahdessa. 
Keskustelu Loukon kanssa tuotti seuraavan kertomuksen:
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osien toteuttaminen oli. Rakennettiin projektin 
ohjelma vaihe vaiheelta.

Kauklahti tarvitsi uuden asemakaavan asun-
tomessujen alueelle. Siitä lähdettiin liikkeelle. 
Kokemus on, että asemakaavan tekeminen vaatii 
aikaa, ottaen huomioon kaikki vaiheet esillä-
olosta, päätöksenteosta, valitusajoista jne. Jo 
tässä vaiheessa nähtiin, että vanha malli ei tässä 
aikataulussa toimi. Kaava sinänsä saatiin esittely-
kuntoon erittäin nopeasti, mutta rinnan sen kanssa 
käynnistettiin kunnallistekniikan suunnittelu. Oli 
mielipiteitä, joiden mukaan näin tullaan tehneeksi 
turhaa suunnittelua. Siitähän ei kuitenkaan ole 
kyse, vaan hyvien vaihtoehtojen hakemisesta ai-
don keskustelun kautta asemakaavan laatijoiden 
ja kunnallistekniikan suunnittelijoiden välillä. 
Tätä kauttahan lopputuloksena syntyy lähes sa-
manaikaisesti käyttökelpoinen kaava ja tekninen 
suunnitelma. Ja vielä murto-osassa siitä ajasta, 
joka tähän yleensä kuluu.

Asemakaava valmistui, päätettiin ja asetet-
tiin nähtäville. Kansalaisilla on oikeus valittaa 
julkishallinnon päätöksistä, ja maankäyttöön 
liittyvät päätökset usein ovat valituksen koh-
teina. Tapahtuikin pelätty: kaavasta valitettiin. 
Normaali menettely on käsittely ensinnä Helsingin 
hallinto-oikeudessa, vuosi tai kaksi, ja sen jälkeen 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa, toiset vuosi tai 
kaksi. Koko projektiaika olisi siis kulunut tähän va-
lituskäsittelyyn. Projektille se ei luonnollisestikaan 
sopinut, ja niin kaikki voimat keskitettiin siihen, 
että saataisiin oikeusistuimet kiirehtimään käsit-
telyä. Ja se onnistui: koko valituksen käsittelyaika 
supistui vain kahdeksaan kuukauteen.

Oltiin siis onnistuttu jo kahdessa oleellisessa 
kohdassa lyhentämään aikataulua tavanomaisesta. 
Tämä alkoi selvästi näkyä projektiorganisaatiossa 
innostumisena, haluna olla mukana jossain poik-
keavassa prosessissa. Edessä alkoi myös näkyä 
tuleva tapahtuma ja mukana olon tuntu myös 
siinä: asuntomessutapahtuma osuu vain harvojen 
virkamiesten kohdalle ja vain muutaman kohdalle 
siten, että voi kokea olleensa vaikuttamassa sen 
onnistumiseen.

Päästiin jo tonttien jakoon ja siinäkin oli va-
littu poikkeava menettely. Tontit kilpailutettiin, 
ei kuitenkaan hinnalla, vaan suunnitelmilla. Hin-
nat olivat kiinteät, mutta hakijoiden tuli esittää 
suunnitelmat tulevista taloista. Valinta tehtiin 
suunnitelmien pohjalta, kilpailuohjelman kritee-
rien mukaisesti ja tavoitteena mahdollisimman 
korkealuokkainen aluekokonaisuus. Menettely 
oli projektiorganisaatiolle suuritöinen ja vaativa, 
mutta alun perin valittu menettelytapa. 

Ja ajan niukkuus muistaen tässä vaiheessa oli 
mukana jo seuraava vastuutaho eli rakennusval-
vonta. Jo kilpailuvaiheessa suunnitelmat käytiin 
tarkasti läpi myös rakennusvalvonnan näkö-
kulmasta, koska näin saatettiin huomattavasti 
nopeuttaa rakennuslupa- ja valvontamenettelyä. 
Rakennusvalvonnan rinnalla mukana oli vielä 
kunnallistekniikan suunnittelijat, koska näin voitiin 
täsmentää myös kaikki liittymäkohdat juuri tote-
uttaviin taloihin sopiviksi ilman ajanhukkaa.

Ympäristön suunnittelu ja rakentaminen oli 
kaupungin vastuulla, joka suunnitelmien mukaan 
teetti kaikki katujen ja ympäristön rakenteet 
tavoitteena täysin valmis alue messujen avajais-Olavi Louko
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hetkenä. Näin myös varsin hyvin onnistuttiin. 
Hyvin onnistui myös muukin: talot valmistuivat 
ja messut, kuukauden mittainen yleisötapahtu-
ma 200.000 kävijälle voitiin järjestää täsmälleen 
sovitulla tavalla.

Summa summarum: mitä opittiin?
Espoon kaupungin päättäjien alun perin asettamat 
tavoitteet saavutettiin: Kauklahteen saatiin uusi 
näyttävä asuinalue, jonka kautta Kauklahden 
status on merkittävästi parantunut. Sen myötä 
Kauklahti kehittyy edelleen, samantyyppinen ra-
kentaminen tulee lähitulevaisuudessa jatkumaan 
ja edelleen kohottamaan Kauklahden arvostusta.

Entä projektikokemukset?
Ensimmäisiä havaintoja oli se, että julkishallinnos-
sa on paljon tehtäviä, joita mielellään nimitetään 
projekteiksi. Niiltä kuitenkin usein puuttuvat 
projektin tunnusmerkit, kuten aikataulu, projek-
tiorganisaatio, ohjelma, budjetti, seuranta. Todel-
lisia tehtäviä ne toki ovat, mutta eivät toteudu 
projekteina.

Tiukka aikataulu ja sen tinkimätön toteuttami-
nen johtaa totuttujen työtapojen analysointiin ja 
usein sitä kautta uuden menettelyn käyttöönot-
toon. Asiat voidaan aina tehdä useammalla tavalla. 
Projektit ovat yksilöitä ja siten työskentelytapa on 
hyvä valita tapauskohtaisesti. Työskentelytavan 
standardisointi ei ole hyvä, vaikka ehkä helppo 
tapa edetä.

Tavoitteeseen sitoutunut projektiorganisaatio 
toimii itseohjautuvasti ilman erityistä piiskausta. 
Projektiin sidotut henkilöt ovat todellisia vas-
tuuhenkilöitä. Projektissa ei ole ”kunniajäseniä”. 
Kunnallishallinnossa on erittäin tärkeätä myös 
luottamuselinten tuki projektin toiminnalle.

Budjetti pitää. Projektimainen työskentely ja 
tarkka aikataulu johtavat siihen, että tarpeettomia 
kustannuslisiä ei synny.

Espoon Asuntomessut opetti tekniselle toimelle 
todellisen projektityöskentelyn erityispiirteet. Mo-
net niistä todettiin hyödyllisiksi ja niistä on otettu 
oppia. Espoossa työskennellään yhä enemmän 
projektien kautta, projektityötapaa kehitetään 
edelleen.

Teksti: Juhani Keppo
Kuvat: Juhani Keppo ja Aki Latvanne

From simple everyday products
that make life easier to 
step-changing technological 
developments, Borealis is
leading the way.

We expect a lot from our
colleagues and we are prepared
to give a lot in return. To enable
employees to reach their full
potential, Borealis offers
excellent opportunities for
advancement and focused
training programmes to its staff,
from entry level to senior
management. 

We are currently building a high-
calibre project-management
team for challenging operations
throughout Europe and the
United Arab Emirates.

For more information go to 
www.borealisgroup.com/job 
opportunities

Working together...

Senior Project
Managers
Senior Project
Controllers
Cost Engineering
Specialist
Planning & Scheduling
Specialist
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Muutoksesta on kaikissa työyhteisöissä tullut osa arkipäivää. Projektit ovat organisaatiolle sekä 
tapa sopeutua muutoksiin että väline aikaansaada niitä. Silti projektista on monessa terveyden-
huollon organisaatiossa tullut lähes kirosana. Projekti ei ole lääke joka kolotukseen eikä kaikkea 
mikä liikkuu, pidä ryhtyä väkisin vääntämään projektiksi. Työyhteisön sisäinen kehittäminen on 
osa ihmisten jokapäiväistä toimintaa, jonka rasittaminen toinen toistaan seuraavilla projekti- ja 
ohjausryhmillä tuo mukanaan vain turhaa byrokratiaa. Jos tavoiteltavat muutokset sen sijaan 
ovat suuria, ei kehittämisponnistuksen läpivieminen ilman keskitettyä suunnittelua ja ohjausta 
todennäköisesti onnistu. Projektoinnin avulla muutokselle voidaan myös asettaa konkreettiset ja 
mitattavissa olevat tavoitteet.

Muutostarve 
terveydenhuollossa

useiden asiantuntijayksiköiden työpanosta. Vä-
häisempiäkin kehittämistehtäviä voi koota yhteen 
loogisiksi työkokonaisuuksiksi, jotka hoidetaan 
projektimuotoisesti, kunhan pidetään huolta siitä, 
että hallinnointi ja tuottava työ ovat oikeassa 
suhteessa toisiinsa. Sen sijaan päivittäisten työ-
tehtävien nimeäminen tai organisoiminen ihmisen 
tai kahden projekteiksi on sekä tarpeetonta että 
tehotonta.

Hankeohjelman laatimista varten ehdolla olevat 
kehittämistehtävät asetetaan tärkeysjärjestykseen. 
Yksittäinen kehittämishanke on aina nähtävä myös 
investointina, jonka kustannukset ja hyödyt tulee 
selvittää ennen projektin perustamista. Priori-
sointi on välttämätöntä, koska voimavarat ovat 

Kuvio 1. Kokonaissuunnittelu ja projektointi

Kai Ruuska

Strategiasta projektiksi
Toiminnalliset kehittämishankkeet lähtevät ta-
vallisesti liikkeelle muutostarpeesta. Työyhteisöt 
etsivät koko ajan uusia toimintamalleja, joiden 
avulla ne voivat tehostaa omia työprosessejaan ja 
palveluketjujaan. Kaikki tämä vaatii investointeja 
ja kehittämisohjelmia, joiden toteuttamiseksi pe-
rustetaan projekteja. Projektin perustaminen ei ole 
mikään irrallinen tehtävä, vaan osa organisaation 
toiminnan kokonaissuunnittelua. Suunnittelupro-
sessia on havainnollistettu kuviossa 1.

Toimintasuunnitelmaan sisältyy erityyppisiä 
kehittämistehtäviä, joista vain osa on tarkoituk-
senmukaista viedä läpi projekteina. Kyseessä täytyy 
silloin olla suhteellisen laaja ja monimutkainen 
työkokonaisuus, jonka hoitaminen edellyttää 

Toimintasuunnitelma

�

Hankeohjelma
1-3 vuotta

Projektisuunnitelmat
alle 1 vuosi

Työsuunnitelmat
1-2 kuukautta

Priorisointi

Vaiheistus

Strateginen suunnittelu

Muutosprojektit
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lähes poikkeuksetta niukkoja, jolloin tärkeinäkin 
pidettyjä hankkeita on edellytysten puuttuessa 
pakko karsia tai siirtää myöhempään ajankohtaan. 
Operatiivisen johdon tehtävänä on lopullisesti 
päättää, mitä projekteja suunnittelujaksolla 
käynnistetään ja missä tahdissa. Karsiminen on 
tuskallista, mutta se on parempi vaihtoehto kuin 
lähteä kokeilemaan onneaan puolivaloilla. Jos 
projekteja asetetaan liian heppoisin perustein, 
tuloksena on ennen pitkää kaaos, jossa epämää-
räisiä kehittämistehtäviä on reippaasti enemmän, 
kuin mihin voimavarat antavat suosiolla myöten. 
Hoitohenkilöstön kannattaa käyttää aikansa 
mieluummin potilastyössä kuin ylimalkaisesti 
rajatuissa kehittämishankkeissa, joiden tulokset 
jäävät pöydän kulmalle pölyttymään.

Kehittämis- ja hankeohjelmia tai niiden osia 
kutsutaan usein jo sellaisinaan projekteiksi, vaikka 
ne eivät vielä täytä projektin tunnusmerkkejä. 
Hankeohjelmassa projektien ajalliset ja taloudelli-
set tavoitteet ovat vasta alustavia ja lopputuloskin 
voi tässä vaiheessa olla vasta hahmoteltuna sen 
paljon puhutun Klubi-askin kanteen. Varsinaisen 
toteutustyön aloittamista varten kehittämishank-
keen aikaansaannostavoitteet on konkretisoitava 
sekä laadittava suunnitelmat siitä, miten tehtävä 
on tarkoitus viedä projektina läpi. Yksittäisen 
projektin vaiheistus ja työvaiheiden sisältö riippu-
vat tehtävän luonteesta, joka myös määrää sen, 
millaista asiantuntijavoimaa projektissa tarvitaan. 
Sydänpotilaan hoitomenetelmien kehittäminen 
vaatii erilaista osaamista kuin potilastietojärjes-
telmän uusiminen.

Rajaa tiukasti
Rajaus on projektin tavoitteista johdettu looginen 
työkokonaisuus, jonka tulee olla sopusoinnussa 
käytettävissä olevaan aikaan ja voimavaroihin 
nähden. Aikaansaannostavoitteet pitää määritellä 
niin konkreettisesti, että niiden saavuttaminen 
voidaan projektin päätteeksi todeta. Kehittä-
mishankkeille on ominaista, että yksityiskohtien 
osalta rajaus tarkentuu työn edetessä, mikä johtaa 
helposti tulkintaerimielisyyksiin, ellei toimeksian-
non sisällöstä ole yksikäsitteisesti sovittu. Tulkin-
nanvarainen tavoite alkaa vähitellen käyttäytyä 
kuin ameba, joka liikkuu ja muuttaa jatkuvasti 
muotoaan. Ylimalkainen rajaus vaikeuttaa myös 
projektin ohjausta, koska lopputuloksen valmius-
astetta on työn kuluessa hankala arvioida eikä 
projektin päättämiskriteerejä pystytä tarkasti 
määrittelemään.

Kehittämishankkeilla on myös lukuisia int-
ressiryhmiä, joista kukin pyrkii ajamaan omaa 
asiaansa. Alkuperäinen tavoite jää silloin helposti 
eturistiriitojen jalkoihin ja projekti alkaa paisua. 
Kaikkia kehittämistarpeita ei kuitenkaan saada 
kerralla kuntoon. Hyvä peukalosääntö on, ettei 
yksittäinen projekti saisi kestää vuotta pitempään. 
Laaja hanke kannattaa pilkkoa paremmin hallit-
tavissa oleviksi osatehtäviksi tai aliprojekteiksi. 
Muuten päämäärät jäävät liian kaukaisiksi eikä 
kokonaisuus pysy enää kenenkään hallinnassa. 
Pilkkominen ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että 
samaan työkokonaisuuteen liittyvät osaprojektit 
toimivat toisistaan riippumatta. Projektin johdon 
pitää aina olla yksissä ja samoissa käsissä organi-
sointitavasta riippumatta.

Suunnittele realistisesti ja varaudu 
muutoksiin
Kehittämishankkeen suunnittelua pidetään ta-
vallisesti työläänä ja hankalana tehtävänä. Se ei 
ole mikään ihme, koska suunnittelun kohteena 
on työkokonaisuus, jonka tekemiseksi ei ole 
tarjolla valmiita malliratkaisuja eikä lopputulos-
takaan pystytä tässä vaiheessa vielä täsmällisesti 
määrittelemään. Projektisuunnitelma vaikuttaa 
kuitenkin suoraan siihen, millainen lopputulok-
sesta tulee, koska suunnitelmassa eritellään ne 
työvaiheet ja välitulokset, joita tavoitteen saa-
vuttaminen edellyttää. Vaiheistuksen ja osittelun 
avulla työ voidaan alusta lähtien suunnata oikein. 
Projektisuunnitelma toimii samalla projektin ja 
linjaorganisaation välisenä sopimuksena. Sen 
avulla osoitetaan, millaista asiantuntijavoimaa 
kehittämistyössä tarvitaan ja milloin henkilöiden 
on oltava projektin käytettävissä.

Projektin suunnittelussa päästään harvoin 
liikkeelle puhtaalta pöydältä. Hanketta on vielä 
suunnitteluvaiheessa pakko rajata sen mukaan, 
paljonko aikaa, rahaa ja asiantuntijavoimaa pro-
jektille voidaan lopulta osoittaa. Aikataulupaineet 
johtuvat tavallisesti siitä, että rajaus kohdistuu 
vain käytettävissä oleviin voimavaroihin. Jos ai-
kaansaannostavoitteet suhteessa kalenteriaikaan 
pidetään silti ennallaan, ei hyväkään projektiryhmä 
pysty selviytymään tehtävästä kunnialla. Projekti 
on myöhässä ennen kuin se on edes alkanut. Väärin 
mitoitettujen tulostavoitteiden ohella toinen syy 
aikataulujen pettämiseen on ihmisten käytettä-
vyyden yliarvioiminen. Papereiden mukaan väkeä 
kyllä riittää, vaikka tehollinen työpanos on jotain 
aivan muuta kuin mitä projektisuunnitelmassa 
sanotaan. Devil hides in details eli summautues-
saan vähäpätöisiltä vaikuttavat suunnitteluvirheet 
johtavat siihen, että realistisilta näyttävistä aika-
tauluista tulee liian optimistisia.

Projektoi oikein:
1. Tehtävä, jolla on tavoite ja aikataulu, ei 

vielä sellaisenaan ole projekti.
2. Projekteilla on taipumus jatkua. Ilman 

konkreettisia valmistumiskriteerejä 
projekti ei pääty koskaan.

3. Alkuperäiset suunnitelmat eivät sel-
laisinaan toteudu. Muista päivittää 
projektisuunnitelmaa.

4. Projektin johtaminen on oma työteh-
tävänsä, jota ei voi hoitaa iltapuhteella 
tai perjantaisin kolmesta neljään.

5. Ohjausryhmä vastaa viime kädessä pro-
jektin tuloksista. Ohjausryhmän tehtä-
vänä on tukea projektipäällikköä.



16 www.pry.fi

Suunnittelu ja töiden organisointi eivät ole 
vain projektin alkuun sijoittuva kertaponnistus. 
Projektityöprosessi elää koko ajan ja niin täytyy 
suunnitelmienkin mukautua ja pysyä reaaliajassa. 
Projektisuunnitelmaan on syytä jo etukäteen kirja-
ta ne ajankohdat, jolloin suunnitelmien ajantasai-
suus säännöllisesti tarkistetaan. Jos päivittäminen 
jätetään retuperälle tai suunnitelmat tehdään 
alun perin huonosti, ei tehokkaallakaan projektin 
ohjauksella saada enää ihmeitä aikaan. Joustava 
suunnittelu ei tarkoita tavoitteista tinkimistä, vaan 
sitä, että kehittämistyötä pystytään vaihtelevissa 
olosuhteissa ohjaamaan niin, ettei aikataulu ala 
lipsua heti ensimmäisten vastoinkäymisten sat-
tuessa kohdalle.

Vaikka vastuu projektin suunnittelusta onkin 
aina projektipäälliköllä, edellyttää toimivien 
suunnitelmien tekeminen koko projektiryhmän 
ja myös projektin eri sidosryhmien osallistumista 
suunnitteluprosessiin. Tiedonvälityksen ja ajatus-
ten vaihdon ohella vuorovaikutuksen tehtävänä 
on puhaltaa henki projektiin osoittamalla konk-
reettisesti, millä joukolla suunnitelmat on tarkoitus 
puristaa lopputulokseksi. Yhteistyönä tuotetuista 
suunnitelmista tulee luotettavampia ja niihin myös 
sitoudutaan paremmin kuin saneltuun urakkaan 
tai vieraaksi koettuihin päämääriin. Yleensä 
muutosvastarintakin vähenee, kun pääsee itse 
vaikuttamaan. Mikäli yhteydenpito sidosryhmiin 
laiminlyödään, projektista tulee nopeasti irrallinen 
kehittämissaareke, joka alkaa elää omaa elämäänsä 
ja yhteys käytännön työhön katoaa. 

Projektilla pitää olla oma ohjausryhmä
Projekti on aina tilaustyö, jonka ohjaus ja valvonta 
delegoidaan tätä tehtävää varten erikseen nime-
tylle ohjausryhmälle. Ohjausryhmän tehtävänä on 
aktiivisesti seurata projektin etenemistä sekä tehdä 
tarvittaessa projektin sisällöllisiä linjauksia, aika-
taulua ja voimavarojen käyttöä koskevia päätöksiä. 
Joskus voi olla tarkoituksenmukaista niputtaa 
yhden ohjausryhmän alaisuuteen useampia projek-
teja, jotka liittyvät samaan kehittämisohjelmaan 
tai ovat muuten sidoksissa toisiinsa. Jos projektin 
tilanne sen sijaan käsitellään pelkästään linjaorga-
nisaation johtoryhmässä asiana muiden joukossa, 
ei aika yleensä anna myöten riittävän syvälliseen 
paneutumiseen ja projekti jää tärkeämmäksi koet-
tujen tehtävien jalkoihin. 

Parhaiten toimii pieni, mutta päätösvaltainen 
ohjausryhmä, jonka jokaisella jäsenellä on ryh-
mässä selkeästi määritelty rooli. Varamiehiä tai 
kilvenkantajia ei tarvita eikä ohjausryhmään pidä 
nimetä edustajia sellaisista yksiköistä, joita kehit-
tämistyö ei suoranaisesti koske. Suurissa ohjaus-
ryhmissä keskustelu ajautuu helposti sivuraiteelle 
tai aikaa ja pikkuleipiä kuluttaviin yksityiskohtiin, 
joiden hoitaminen kuuluu projektipäällikölle ja 
projektiryhmälle eikä ohjausryhmälle. Lepsu tai 
vailla päätösvaltaa oleva ohjausryhmä muuttuu 
helposti passiiviseksi seurantaryhmäksi, joka ei 
ota vastuuta mistään. Ikävät asiat vaietaan mie-
luummin kuoliaaksi kuin otetaan riski, että tieto 
ongelmista kantautuu ulkopuolisten korviin. 

Ohjausryhmän toiminta ja kokousten onnis-
tuminen ovat pitkälti kiinni projektipäälliköstä 
ja ohjausryhmän puheenjohtajasta. Projekti-
päälliköllä pitää ohjausryhmään mennessään 

olla selkeä näkemys siitä, mitä hän kokoukselta 
odottaa; ohjausryhmältä ei kysytä, vaan sille esi-
tetään ratkaisuvaihtoehtoja ja päätösehdotuksia. 
Mikäli asiat viedään ohjausryhmään raakileina, ei 
päätöksiä yleensä pystytä saman tien tekemään. 
Ohjausryhmän puheenjohtajan on puolestaan 
huolehdittava siitä, että avoimiin kysymyksiin 
löydetään ratkaisut eikä niitä siirrellä kokouk-
sesta toiseen. Projektipäällikön ja ohjausryhmän 
välinen yhteistoiminta ei silti saa rajoittua vain 
säännönmukaisiin tapaamisiin. Projektipäällikön 
on pidettävä ohjausryhmänsä ajan tasalla myös 
kokousten välillä ja ohjausryhmän on osattava 
vaatia projektipäälliköltä säännöllistä tilannera-
portointia.

Millainen se sitten on se hyvä 
projektipäällikkö
Projektipäällikköä valittaessa pidetään usein 
pääkriteereinä toimiala- ja substanssiosaamista. 
Asiantuntijaorganisaatio valitsee mielellään ve-
täjäksi pätevän asiantuntijan, joka ei välttämättä 
ole parhaimmillaan silloin, kun pitää teettää muilla 
eikä tehdä itse. Mitä laajemmasta hankkeesta on 
kyse, sitä tärkeämpää on, että projektipäällikkö 
keskittyy ryhmänsä johtamiseen ja sitä vähemmän 
hänen täytyy olla perillä substanssiin liittyvistä 
yksityiskohdista. Ellei projektipäällikkö miellä 
tehtäväänsä oikein, päivät kuluvat asiantuntija-
palavereissa eikä töiden organisointiin ja projektin 
ohjaukseen jää enää aikaa.

Projektipäällikkö ei silti saa olla pelkkä hal-
linnollinen keulakuva, joka edustaa projektia 
ohjausryhmän kokouksissa ja johtaa hanketta 
sähköpostilla muiden kiireidensä lomassa. Paperei-
den pyörittämiseen perustuva johtaminen on aina 
askeleen jäljessä todellisista tapahtumista eivätkä 
muistiot ja raportit koskaan kerro koko totuutta. 
Ilman jatkuvaa läsnäoloa ja henkilökohtaista 
vuorovaikutusta projektipäällikkö menettää tun-
tuman ryhmänsä toimintaan ja varsin pian koko 
kehittämistyöhön. Asiantuntemus ja ongelmien 
ratkaisukyky piilevät aina ihmisten korvien välis-
sä eikä mitään projektia voi pelastaa pelkästään 
hallinnoimalla sitä ansiokkaasti.

Ammattikuntarajat ja linjatehtävien mukainen 
roolitus ovat terveydenhuollossa perinteisesti 
jyrkkiä. Projektissa natsat ja tittelit voi kuitenkin 
jättää naulakkoon. Projektipäälliköksi pitää valita 
henkilö, jolla on parhaat edellytykset suoriutua 
projektin johtamistehtävästä riippumatta siitä, 
mitä yksikköä tai ammattiryhmää hän edustaa. 
Projekti on sen päälliköksi nimetyn henkilön en-
sisijainen työtehtävä ja projektipäälliköllä täytyy 
olla aito vastuu siitä, että kehittämistyölle asetetut 
tavoitteet saavutetaan.

Lähde
Ruuska K: 

Terveydenhuollon projektinhallinta. Talentum, Helsinki 
2006.

Kai Ruuska

Valtiotieteen maisteri, Tietokoneinsinööri,
Konsultti, Kouluttaja

Project Directors Oy Prodictor
www.prodictor.fi 
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IPMA:n Certifi cation Validation Management 
Boardin asettamat validaattorit ovat perehtyneet 
Projektiyhdistyksen sertifiointitoimintaan ja 
todenneet sen kaikkien tasojen täyttävän IPMA:
n kansainväliselle nelitasoiselle sertifi ointijär-
jestelmälle asettamat vaatimukset. Validoin-
tiprosessiin osallistuivat IPMA:n nimittäminä 
validaattoreina Brigitte Schaden ja John Atkin-
son sekä PRY:n sertifi ointitoimintaa operoivan 
FINCERT:in johtoryhmän jäsenet.Jouko Vaskimo

Validointiprosessi
Validointiprosessissa tarkasteltavia asioita olivat 
mm.: 

- Sertifi ointitoiminnan paikallinen organi-
sointi ja vastuukysymykset

- Sertifi ointitoiminnan paikallisena perusta-
na toimiva National Competence Baseline 
(Suomessa Projektin johdon pätevyys 
–teos) ja sertifi ointitoimintaa ohjaavat 
laatukäsikirjat 

- Osallistuminen IPMA:n toimintaan (IPMA 
Council of Delegates, IPMA Certifi cation 
System Panel)

- Sertifi ointitoiminnassa käytettävät taso-
kohtaiset prosessit, menetelmät, dokumen-
tit, yms.

Validointiprosessi käynnistyi FINCERT:in laa-
timalla CVMB:lle osoitetulla kirjeellä 9.5.2006. 
CVMB nimitti validaattorit, joiden kanssa sovittiin 
alustavat validointiaikataulut. Validoinnin suuri-
töisin osuus oli IPMA Certifi cation Regulations and 
Guidelines –teoksessa määriteltyjen ennakkoma-
teriaalien kerääminen. Materiaali toimitettiin va-
lidaattoreille 17.9.2006. Prosessin huipentuma oli 
validaattoreiden vierailu Helsingissä 1-2.12.2006. 
Validaattorit laativat vierailun aikana käytyjen kes-
kustelujen perusteella validointiraportin, joka vas-
taanotettiin 15.1.2007. Vastine validointiraporttiin 
lähetettiin 9.2.2007. Validointi valmistui 23.3.2007 
CVMB:n puheenjohtajan Laszlo Karasin ja IPMA:n 
hallituksessa sertifi ointiasioista vastaavan Brigitte 
Schadenin allekirjoittaessa viisi vuotta voimassa 
olevan validointia koskevan sertifi kaatin. 

Sertifi ointitoiminnan validointi on laa-
tuauditointia vastaava toimenpide, jonka 
tarkoituksena on tarkastaa, että IPMA:n 
sertifi ointitoimintaa eri maissa operoivat 
paikalliset sertifiointielimet toimivat 
IPMA:n kansainväliselle nelitasoiselle 
sertifi ointijärjestelmälle asettamien vaa-
timusten mukaisesti. Kansallisten kielten, 
kulttuurien ja toimintatapojen huomioi-
minen on IPMA:n sertifi ointijärjestelmän 
oleellinen osa. Validointiprosessin avulla 
voidaan varmistaa IPMA:n nelitasoiseen 
sertifiointijärjestelmään perustuvien 
projektihallinnan ammattilaisten ser-
tifikaattien järjestelmällinen yhden-
mukaisuus sertifi kaatin myöntäneestä 
sertifi ointielimestä riippumatta.

International Project Management 
Association validoi Projektiyhdistyksen 
sertifi ointitoiminnan

Sertifi ointi
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Leif Lassukselle myönnettiin viime kesäkuussa 
B-tason sertifi kaatti. Tässä hänen taustaansa ja 
kokemuksiaan sertifi onnista. 

Kokemuksia 
sertifi oinnista

Olen 38-vuotias, naimisissa ja asun Espoossa. 
Valmistuin vuonna -95 Åbo Akademista diplomi-
insinööriksi. Opiskelujen loppuvaiheessa sain mah-
dollisuuden syventyä neuroverkkoihin ja niiden 
hyödyntämiseen rautateollisuudessa. Toimin ensin 
Rautaruukin, Tekesin, Oulun Yliopiston ja Åbo 
Akademin yhteisprojektissa neuroverkkotutkijana, 
jonka jälkeen siirryin konsultiksi TietoEnatorille. 
Konsultin työt toivat eteen sopivan määrän uusia 
haasteita ja samalla projektipäällikkötyön mah-
dollisuudet alkoivat tulla tutuiksi. Tämä trendi 
on jatkunut siirryttyäni Ericssonille vuonna 2000. 
Tällä hetkellä johdan maailmanlaajuista Business 
Warehouse implementointiohjelmaa. Työpisteeni 
sijaitsee ensisijaisesti Tukholmassa tällä hetkellä. 
Etätyön mahdollisuuksia hyödynnän kuitenkin 
viikoittain, aina mahdollisuuksien mukaan. 

Itse projektinvetotyöskentelyyn en ollut juuri 
oppia yliopisto-opinnoissani saanut. Tarvittavaa 
teoriaa olen saanut lukuisilta kursseilta ja kirjalli-
suudesta. Ennen ensimmäistä varsinaista projek-
tipäällikköhaastettani suoritin laajan kurssisarjan, 
johon liittyi paljon itseopiskelua. Tämän jälkeen 
ovat sekä kurssit että kirjallisuus olleet läsnä koko 
projektipäälliköurani aikana. 

Ericssonilla sovelletaan henkilöstön kehittä-
mispuolella Customer Project Manager Career 
Guidea, joka edistää projektinveto-osaamista ja 
sertifi ointia. IPMA-sertifi ointi oli osaltani ollut 
ajankohtainen jo jonkin aikaa, mutta aikaa siihen 
ei koskaan tuntunut löytyvän. Eli aika klassinen 
lähtökohta. Kun suhteellisen rauhallinen työjakso 
oli näköpiirissä, päätin hakea B-tason sertifi ointia 
esimieheni suosituksesta. Kokonaisuudessaan 
hakuprosessi oli yksinkertainen ja helppo. Hake-
musmateriaali ja tarvittava info olivat helposti ja 
selkeästi saatavilla IPMAn nettisivuilla. Täytin ha-
kukaavakkeet, kirjoitin CV:n ja lyhyen yhteenvedon 
referenssiprojektistani. Kun kaikki alkoi olla lähes 
valmista, annoin hakemukseni liitteineen esimie-
helleni, Pertti Luukalle. Samalla sain neuvoja var-
sinaisen referenssiprojektiraportin kirjoittamiseen. 

Sertifi ointi
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Pertin kommenttien perusteella tein viimestelyt 
ja lähetin ne IPMAan. Hakemukseni hyväksyttiin 
noin kuukauden kuluttua, ja pääsin jatkamaan eli 
kirjoittamaan raportin referenssiprojektistani.

Varsinaista sertifi ontivaatimusta ei työnantajani 
minulle silloisessa yksikössäni esittänyt. Enem-
minkin oli kyse projektiosaamiseni ja –kokemuk-
seni vahvistamisesta. Nämä olivatkin ehdottomia 
motivaatiotason ylläpitäjiä koko prosessin ajan. 
Pääyhtiön fi nanssiryhmässä, jossa nykyisin työs-
kentelen, on B-tason sertifi kaatti tai vastaava sen 
sijaan lähes ehdoton vaatimus. Joten näin jälkeen 
päin ajatellen voin todeta, että sertifi oinnistani on 
ollut todellista hyötyä, jota ilman en olisi saanut 
nykyistä työtäni.

Haasteena hakemuksen hyväksymisen jälkeen 
oli kirjoittaa raportti valitusta referenssiprojektista. 
Referenssiprojekti oli, lukuisten asiakasprojektien 
jälkeen, toinen johtamani ns. Ericssonin sisäinen 
projekti. Se käsitti Ericssonin Pohjoismaiden ja 
Baltian markkinayksikön talousseurantaan liittyviä 
työtapamuutoksia. Projekti oli osa Ericssonin maa-
ilmanlaajuista ohjelmaa ja oli ns. pilotti, vastaavan 
pohjoiseurooppalaisen projektin ohella. Mukana 
olleet ihmiset olivat Ericssonin pääyhtiöstä ja 
konsultointiyrityksistä lähtien markkina-yksikön 
työntekijöitä organisaation kaikilla tasoilla. 

Referenssiprojektin aikana kirjoitettiin suh-
teellisen paljon projektin johtamiseen liittyvää 
materiaalia, jonka tuottamiseen osallistuivat 
lukuisat ihmiset. Raporttiin liittyvä ensimmäinen 
haaste oli tällöin käydä systemaattisesti läpi koko 
projektimateriaali ja jaotella se osiiin ehdotetun 
sisältökuvauksen ja itsearviointilomakkeen se-
litysosan perusteella. Jotta järkevä kokonaisuus 
raporttiin saataisiin ja ulkopuolinen ymmärtäisi 
mistä oli kysymys, lisäsin mukaan lukuisia yleisiä 
tarkennuksia. Tämän jälkeen kirjoitin käytännössä 
kaiken uudestaan. Tämä pakotti ajattelemaan 
kaikki projektivaiheet uudestaan läpi, ensinnäkin 
oman työpanoksen kannalta, ja sitten myös koko 
projektin näkökulmasta.

Kokonaisuudessaan sertifi ointiin meni aikaa 
noin 5 kuukautta. Osan pystyin tekemään päivisin 
töiden ohella, mutta monasti myös illat venyivät 
kotona sertifi oinnin parissa. Olin osannut odot-
taakin pitkiä päiviä, joten uupumus ei päässyt 
yllättämään. Ammattitaidon vahvistuminen sekä 
uusien ideoiden ja ajatusten selkiytyminen toimi-
vat hyvinä kannustimina koko sertinfi ointiproses-
sin ajan. Motivoivana tekijänä toimi myös se, että 
pystyin oppimiani uusia asioita ja toimintatapoja 
hyödyntämään käytännössä heti senhetkisessä 
projektityössäni. 

Jokainen projektipäällikkö miettii varmasti 
säännöllisesti työtapaansa ja kehittymistarpeitaan. 
Tähän sertifi ointi antaa vahvan tuen ja kehyksen. 
Omien tehtävien pohdiskelu useiden tuntien ajan 
sekä ajatusten ja tehtävien aukikirjoittaminen 
laajojen ohjeiden pohjalta rakentavat hyvää 
pohjaa oppimiselle. Loogiset ja analyyttiset on-
gelmanratkaisutaidot kehittyvät, johdonmukainen 
ajattelu vahvistuu ja eri näkökulmien sekä intres-
sien yhteensovittaminen helpottuu. Tästä aukeaa 
valtava henkilökohtainen oppimismahdollisuus ja 
-kokemus. Itse innostuin asiasta niin paljon, että 
huomasin useiden tuntien vain häviävän sertifi -
ointiraporttia kirjoittaessani.

Rehellisesti sanoen, kun luin raportin alusta 
loppuun muutaman kerran ja muokkasin viimeiset 
detaljit, olin erittäin tyytyväinen. Tyytyväisyystaso 
oli varmasti korkeimmillaan kun lähetin raportin 
arvioitavaksi. Sen jälkeen tuli kieltämättä mieleen 
muutama kohta, jotka olisin voinut kirjoittaa pa-
remmin. Yllätyksenä oli, ettei IPMAn puolelta tullut 
muutos- tai lisäyspyyntöjä. Ainoastaan liitteiden 
osalta pyydettiin lisää. Olin selvästi ollut liiankin 
varovainen Ericssonin sisäisten dokumenttien ja 
tietojen suhteen. IPMAn puolella vakuutettiin, että 
kaikki pysyy luottamuksellisena koko sertifi ointi-
prosessin ajan ja myös sen jälkeen. 

Yksityiselämästäni haluaisin nostaa esiin yhden 
projektiluonteisen asian. Olin nimittäin hiljattain 
rakennuttanut omakotitalon. Itse hoidin kaikki 
sopimukset, aikataulut, koordinoinnit, muu-
tokset, tarkennukset, riskien hallinnan jne., eli 
toimin selvästi projektipäällikkönä, vaikka ala 
oli minulle sinänsä vieras. Olin toki remontoinut 
kahta asuntoa aikaisemmin, mutta uudisrakenta-
minen oli selvästi suurempi ja monimutkaisempi 
projekti. Joka tapauksessa, rakennuttamisen koin 
opettavaiseksi ja avartavaksi kokemukseksi. Olen 
vakuuttunut siitä, että rakennuttamisprojekti 
on vaikuttanut huomattavasti johtamistaitooni 
ja jopa referenssiprojektiini. IPMA-sertifiointi 
toi vastaavaa kokemusta oppimisesta. Neljä tär-
keintä johtamiskokemustani ja –oppimisjaksoani 
ovat armeijan upseeriajan ja ensimmäisen laajan 
projektipäällikkökokemuksen rinnalla juuri raken-
nuttamisprojekti ja tämä IPMA-sertifi ointi.

Jos raportin kirjoittaminen oli vaativa mutta 
antoisa haaste, voidaan ilman muuta sanoa sama 
myös haastattelusta. Valmistauduin haastatteluun 
lukemalla raportin ja sertifi ointiin liittyvät muut 
dokumentit huolellisesti läpi. Kaiken tuli olla sel-
vää ja hyvin sisäistettyä. Hyvällä enakkovalmen-
tautumisella pyrin saamaan kaiken mahdollisen 
hyödyn irti itse haastattelusta. Koin itse haastat-
telun hyvänä oppimistilaisuutena. Haastattelun 
aikana ilmeni selvästi haastattelijoiden tietämys 
Ericssonin vahvoista ja heikoista puolista projek-
tien ammattimaisessa johtamisessa. Voi tietysti 
olla sattumaa, tai kuulua ns. vakiokysymyksiin, 
mutta erityisesti yhtä asiaa käsiteltiin useista eri 
näkökulmista. Näin jälkeenpäinkin ajattelen olen 
edelleen vakuuttunut siitä, ettei raportistani tai 
käytöksestäni voitu saada aihetta tähän. Haastat-
telijat olivat ilmiselvästi perehtyneet edustamaani 
yritykseen myös muissa yhteyksissä. Huomasin 
selvästi, että he olivat todella lukeneet raporttini. 
Kysymykset koskivat välillä yllättävän lähellä myös 
vaikeasti hahmoteltavia asioita. Yleisesti ottaen 
voin sanoa, että haastattelu muistutti selvästi 
vaativaa työkokousta, jonka osapuolet yrittävät 
ottaa selvää toisistaan mahdollisimman sujuvasti 
ja ammattitaitoisesti, mutta roolit ovat selvästi 
erilaiset. 

Haastattelun jälkeen sain kuulla että minut 
ehdotetaan hyväksytyksi B-tason sertifi kaattiin. 
Tämä oli tietysti suuri henkilökohtainen asia, 
joka vielä korostui uuden työhaasteen alkaessa 
todenteolla samoihin aikoihin. Tuntui siltä, että 
olin saanut virallisen vahvistuksen osaamisestani 
ja hyvän lähtökohdan yhä vaativimpiin haasteisiin. 
Ehkä jonkun ajan päästä kokemukseni mahdollis-
taa A-tason sertifi kaatin.
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Projektipäivät 2006 kokosi ennätysyleisön ja kumppanitarjonnan. 
Yli 640 ihmistä ja 34 kumppania kohtasivat viime vuoden Projekti-
päivillä 

Projektipäivät 2006 oli suurin Projektipäivät -tapahtuma kautta aikojen. 
Se keräsi ennätysyleisön ja ennätysmäärän kumppaneita. Kävijöitä oli 
melkein 650 henkilöä ja kumppaneita tapahtumassa oli 34 kappaletta. 
Palautteiden mukaan tapahtuma onnistui myös erittäin hyvin. Ohjel-
man sisältö sekä käytännön järjestelyt saivat kävijöiden palautteiden 
mukaan arvosanaksi 3,7 (asteikko 1-5). Kumppaneiden palautteissa tuli 
selkeimmin esille positiivisena asiana täysin uudella tavalla rakennettu 
näyttelyalue, joka sai arvosanan 4 sekä myös kävijäprofi ilin arvosanaksi 
tuli 3,7. Osallistujilta kysyttiin myös heidän halukkuuttaan osallistua 
Projektipäiville 2007. Kävijöistä 20 prosenttia aikoo osallistua varmasti 
seuraaville Projektipäiville, 74 prosenttia osallistuu melko varmasti ja 6 
prosenttia osallistuu melko epätodennäköisesti. 

Viime vuoden Projektipäivien ohjelman laatuun vaikutti suuresti 
aktiivisempi työskentely puheenjohtajien kanssa, mihin tullaan myös 
kiinnittämään huomiota tänä vuonna. Monilta osin Projektipäivät 2006 
-tapahtuma oli erittäin onnistunut, mutta silti kehitystyö jatkuu. Kaikilta 
osapuolilta tullut palaute auttaa nyt hiomaan pienetkin muotoseikat 
kuntoon. Erityiskiitos kaikille palautetta antaneille osallistujille ja kump-
paneille. 

Tämän vuoden Projektipäivien rakenne on monilta osin samanlainen 
kuin viime vuonna. Ohjelmassa tulee olemaan 5 rinnakkaisohjelmaa, joista 
yksi on kumppaneiden tietoiskuille varattu ohjelmaosio. Näyttelyalue tulee 
olemaan avoin ja vuorovaikutteinen, kuten viime vuonnakin. Tämän vuo-
den tavoite on saada Projektipäiville noin 35 kumppania ja yli 700 kävijää. 
Vaikka Projektipäivät on ottanut jo oman paikkansa suurten tapahtumien 
joukossa, niin silti tapahtuman eteen tehdään kovasti töitä.

Kaikki hyvät ideat Projektipäivien kehittämiseksi ovat tervetulleita.

Projektipäivät 2006
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Eräs innovatiivisuuden ja luovan ajattelun haasteista on päästä irti vuosien varrella juurtuneista 
ajattelutottumuksistamme. Provokaatiomenetelmä tarjoaa keinotekoisen reitin ajattelu-urien 
tukkimiseksi ja sitä kautta ajattelun laajentamiseksi uusiin suuntiin.

Provokaatio haastaa 
juurtuneet 
ajattelutottumukset

Olli Kuismanen
Innotiimi Oy

Jotta voisimme toimia edes jollain tapaa 
tehokkaasti jatkuvassa informaatiotulvassa, 
aivomme käsittelevät tietoa kategorisoimalla 

ja muodostamalla syy-seuraus-suhteita. Tiedemie-
het puhuvat itseohjautuvasta tietojärjestelmästä. 
Nämä kategorisoinnit, syys-seuraus-suhteet ja 
niiden myötä tulevat olettamukset mahdollista-
vat tiedon suodattamisen, mutta samalla tekevät 
ajattelumme alttiiksi urautumiselle.

Kun ensimmäisen kerran käsittelemme jotain 
meille täysin uutta aihetta, ajattelumme on ”tyh-
jä”, meillä ei ole muistijälkiä tai oletuksia aiheeseen 
liittyvistä seikoista. Voimme analysoida tilannetta 
tyhjältä pöydältä. Kun sitten olemme käsitelleet 
tuota asiaa kymmenien vuosien aikana satoja 
kertoja, on ajattelumme väkisinkin urautunut 
kokemusten myötä tiettyihin uomiin. Jokainen 
on varmasti havainnut, kuinka uutena taloon 
tuleva työntekijä voi lähteä luonnostaan kyseen-
alaistamaan vakiintuneita toimintatapoja tai 
tottumuksia, jotka pitkään talossa olleet ottavat 
annettuina, faktoina. Joku on ehkä tuotekehityk-
sessä törmännyt ”yritimme tätä 70-luvulla, ei se 
onnistu”-ilmiöön.

Projektipäivät 2006
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Luovat yksilöt haastavat luonnostaan
Luoville ihmisille ominainen piirre on olemassa 
olevan tiedon ja rakenteiden haastamisen taito. 
Luovat yksilöt osaavat luonnostaan hyppiä ulos 
ajattelun urista ja hakea syy-seuraus-suhteita 
paikoista, joissa muut eivät niitä näe. Suurin 
osa meistä kuitenkin kokee tämän haastavaksi. 
Tästä syystä Edward deBono kehitti 60-luvulla 
menetelmän ajattelutottumusten haastamiseksi. 
Tämä Provokaatiomenetelmä jäi systemaattisena 
menetelmänä pitkälti unholaan, koska kehittäjä 
liitti siihen turhia lisäkkeitä, muun muassa termin 
”Po”, jolla arkikielen provokaatiot oli tarkoitus 
erottaa muusta keskustelusta. Ajatus, että provo-
kaatio voisi tulla jokaisen päivittäisen ajattelun ja 
kommunikoinnin osaksi osoittautui naiviksi.

Provokaatiomenetelmä on kuitenkin pohjim-
miltaan erittäin yksinkertainen ja tehokas ajatte-
lutottumusten haastaja ja poikkeavien ideoiden 
stimuloinnin väline. Se toimii hyvin muun ide-
ointiprosessin osana, ei yksittäisenä tai kattavana 
ideointimenetelmänä. 

Ajatusratojen
tunnistaminen

Provokaation
määrittäminen

Ideointi
provokaation
"vaikutuspiirissä"

Ideoiden
hyödyntäminen
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Tunnista-haasta-ideoi-jalosta
Provokaation käyttö alkaa siitä, että tunnistetaan 
yksi tai useampi ajattelua ja ideointia rajoittava 
tottumus tai fakta. Esimerkiksi vuoden 2006 Pro-
jektipäivien innovaatioworkshopissa ideoitiin uusia 
seminaari-ideoita provokaation ”Projektipäivissä ei 
ole yhtään rinnakkaista streamia” avulla, jonka 
perusteella workshopin osallistujat tekivät lyhyen 
ideointikierroksen. Lopputuloksena oli joukko taa-
tusti erilaisia ideoita tapahtuman järjestämisen ja 
sisällön tiimoilta. Niistä hieman alempana.

Kun ideointia rajoittava ajattelutottumus 
on löydetty, se haastetaan – eli käännetään se 
päälaelleen. Tämän jälkeen toteutetaan normaali 
ideointiprosessi esim. Tuplatiimi-menetelmällä 
siten, että provokaatio toimii löyhästi ideoinnin 
ohjauksena. Kun joku saa idean, joka ei sovi tuohon 
keinotekoisen provokaation aiheeseen: loistavaa 
– provokaation tavoitteena on stimuloida ideoita, 
ei rajoittaa niitä.

Kun ideointi on tehty, saatuja ideoita aletaan 
käsitellä ilman provokaation vaikutusta. Esimer-
kiksi myynnin ideoinnin ”emme myy”-provokaa-
tion kautta saatuja ideoita käsitellään jälleen 
tosielämän realiteettien valossa ja niistä pyritään 
löytämään uusia, toteuttamiskelpoisia ajatuksia ja 

”idean poikasia”. Hulluista ideoista pyritään jalos-
tamaan todellisia, tuomaan ne reaalimaailmaan. 
Sekä ideoimaan jatkoideoita, jalostamaan ideoista 
toimivia konsepteja... ja niin edelleen.

Provokaatiomenetelmä toimii siis eräänlaisena 
astinlautana ajatusurista ulos kiipeämisessä. Va-
litettavasti meillä kaikilla on niitä, tunnistamme 
(ja tunnustamme) me niitä tai emme.  

Vielä niistä Projektipäivien workshopin ideoista: 
Olosuhteista johtuen ehdimme kerätä ja käsitellä 
ainoastaan murto-osan lähes sadan osallistujan 
ideoista. Niiden perusteella ideointi oli onnistunut, 
oletan osallistujien kansioihin jääneen ison määrän 
potentiaalista materiaalia. Ja jo tuossa yhteydessä 
nähtiin yksi ideoinnin perusilmiö: ideat synnyttivät 
lisää uusia ideoita. Ainakin osallistujat pääsivät 
toteamaan provokaation sovellustavan ja hyödyt 
sekä pystyivät irrottautumaan vanhoista ajatte-
lutottumuksistaan. Ehkäpä joku onnistuu jopa 
hyödyntämään menetelmää jatkossakin työelä-
mässään. Ilmeisesti ainakin muutamaa workshopin 
ideoista ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2007 
Projektipäivät-tapahtumaan – kuten provokaation 
luonteeseen kuuluu – ei ihan sellaisenaan vaan 
tosielämän tilanteeseen muokattuna.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan...

Jos et ole vielä Projektiyhdistyksen jäsen, nyt on aika liittyä!
Alan tietoa, tilaisuuksia ja kontakteja tarjolla!

2007 Projektipäivät lähestyvät – jäseneksi liit-
tyminen ja jäsenetujen hyödyntäminen ennen 
projektipäiville ilmoittautumista kannattaa.

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

Yritysjäsenet saavat yhden vapaapaikan Pro-
jektipäiville - tämä edun arvo on 530 EUR.

Pienyritysten vuoden jäsenmaksu on esi-
merkiksi vain 470 EUR.

Lisää tietoa jäseneduista saat osoitteesta: 
www.pry.fi  – jäsenyys – jäsenedut tai 
Projektiyhdistyksen toimistosta.
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Martti Leppänen
Prego Oy

Voiko muutosprojekti 
onnistua?

Tuotekehitys- ja muutosprojektit

Muutosprojektit tasoittavat tietä strategialle
Yritykset kehittävät asiakasprojekteja varten 
hyviä käytäntöjä ja järjestelmiä. Myös osaamisen 
kehittämiseen on satsattu. Mallien noudattamista 
vaaditaan ja valvotaan tiukasti. Muutosprojektit 
sen sijaan elävät enemmän tai vähemmän villissä 
tilassa. Niitä tukevat käytännöt vaihtelevat ja 
systematiikkaan suhtaudutaan usein yliolkai-
sesti. Muutosprojektien johtamisen haasteena 
on varmistaa, että projektit istuvat strategiaan, 
niitä on sopiva määrä ja että ne myös kyetään 
toteuttamaan.

Tämän kirjoituksen näkemykset perustuvat 
lukuisten organisaatioiden muutoshankkeiden ja 
projektitoiminnan kehittämisen yhteydessä kart-
tuneeseen kokemukseen. 

Miksi muutoksia?
Muutosprojektin tarkoitus on kehittää ja ylläpitää 
niitä organisaation voimavaroja ja valmiuksia, 
jotka tukevat strategisten tavoitteiden saavutta-
mista. Muutos voi näin ollen tarkoittaa vaikkapa 
uuden liiketoiminnan ja siihen liittyvien prosessien 
kehittämistä. Se voi liittyä uudelleen organisoitu-
miseen, yritysjärjestelyihin tai jonkin toiminnan 
ulkoistamiseen. Melkein aina muutos edellyttää 
järjestelmien kehittämistä. Lisäksi bonuksena on 
aina johtamisen ja roolien muuttuminen.

Projektien toteutukseen liittyy haasteita ja 
monia epäonnistumisen kokemuksia. Usein muutos 
jää jollain tapaa vajaaksi. Vanhat ja uudet toimin-
tatavat jäävät elämään rinnakkain tai sovittuja 
käytäntöjä ei noudateta. Lopuksi tehtävät voivat 
jäädä roikkumaan jonnekin projektin ja prosessien 
välimaastoon. On myös mahdollista, että muutok-
sen alkuperäinen tavoite hämärtyy ja uutta tulee 
tilalle. Syitä epäonnistumiseen on monia. Puhutaan 
muutosmaniasta, aidon muutoshalun puutteesta 
tai jopa vastarinnasta. Taustalla voi olla myös se, 
että toistuvasti yritetään tehdä liian paljon asioita 
liian tiukkaan tahtiin. Projektit menettävät helpos-
ti uskottavuutensa riittämättömien resurssien tai 
johdon heikon sitoutumisen vuoksi. 

Epäonnistumiseen vaikuttavat keskeisimmät te-
kijät ovat usein projektin elinkaaren alkuvaiheissa, 
kun ideasta alkaa jalostua tavoite ja toimeksianto. 
Systematiikan puute ja asian omistajan kokema 
paine johtavat siihen, että käytännön tekemiseen 
ryhdytään heppoisin eväin.

Käytännön haasteita 
Yritysjärjestelyissä organisaatio joutuu usein uuden 
tilanteen eteen valmistautumattomana, ja silloin 
asian omistajuus voi olla vaikeasti tunnistettavissa. 
Hoksataanko pysähtyä katsomaan ympärille, millä 
toimenpiteillä muutokselle varmistetaan tilaa? 
Uusi projekti voi painaa päälle ennen toiminnan 
asettumista uomiinsa. Organisaation lisäksi kärsii 
myös asiakas. Monet laatujärjestelmät ja sisäiset 
prosessit tuottavat toimenpiteitä edellyttäviä ke-
hittämistarpeita. Syntyy tilanne, jossa muutokseen 
tähtääviä projekteja on samaan aikaan menossa 
jopa kymmeniä, eikä valmista tule. 

Muutoksen omistaja avainasemassa 
Muutos tarvitsee kasvot alusta alkaen. Luontevin 
kasvojen antaja lienee muutoksen ”omistaja”, 
henkilö, jonka strategisiin tavoitteisiin asia eniten 
liittyy. Omistajaa voi olla joskus vaikea tunnistaa ja 
sopiva apukysymys on: ”Kuka joutuu pahimpaan 
liisteriin ja vastuuseen, jos epäonnistumme?” tai 
”Kuka korjaa hedelmät?” Omistaja voi olla vaikkapa 
kehitettävän liiketoiminnan johtaja tai ulkoistet-
tavasta tukipalvelusta vastaava henkilö. Omistajan 
rooliin kuuluu tavoitteiden asettaminen, arvon 
määrittäminen, projektin lobbaus salkkuryhmässä, 
resurssien varmistaminen, projektin tukeminen 
sen kaikissa vaiheissa esimerkiksi ohjausryhmän 
kautta. Projektin päätösvaiheessa omistajan kuu-
luu ottaa koppi projektin tuotoksista ja vastuu 
muutoksen edellyttämien asioiden edistämisestä 
organisaatiossa.

Muutos ei voi onnistua ilman hyvää kom-
munikointia ja vuorovaikutusta. Se tarkoittaa 
ensinnäkin, että organisaation ylin johto puhuu 
yhteisen päätöksen jälkeen yhtenä miehenä 
muutoksen puolesta. Se tarkoittaa myös, että 
tunnistetaan projektin ”asiakkaat” ja sidosryhmät 
ja että kutakin varten mietitään ja suunnitellaan 
tiedon saannin ja osallistumisen mahdollisuudet. 
Projektin omistaja ja projektipäällikkö seuraavat 
tutkaparina heikoimpiakin signaaleja, jotka ker-
tovat ympäristön muutoksista tai tilasta. Heidän 
tehtävänsä on arvioida tilannetta ja reagoida 
sopivalla tavalla. Joskus tosin tuntuu siltä, että 
huonoa tiedonkulkua käytetään tekosyynä olla 
passiivinen silloin, kun muutos syystä tai toisesta 
tympii tai ei muuten vain vedä mukaansa.
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Jokaiseen projektiin
mahtuu yksi hang around

Ratkaisu
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projektinhallinta
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Epicor for Service Enterprises

Isoinkin projekti alkaa yhteydenotosta asiakkaaseen ja
päättyy projektin päättämiseen. Siihen väliin mahtuu
usein toistensa tekemisistä tietämätöntä asiakaspalvelua,
tuotteistusta ja markkinointia, suunnittelua ja aikataulu-
tusta, tuotantoa, logistiikkaa, alihankkijayhteyksiä jne...

Niiden yhteistyön läpinäkyvyydestä kuitenkin riippuu se,
miten sujuva ja kannattava projekti viimekädessä on.

Tee toiminnastasi saumattoman tehokasta.

Kuva 1. Muutosprojektin elinkaari

Salkunhallinta varmistaa selustan
Projektin elinkaari (kuva 1) voidaan jakaa kahteen 
päävaiheeseen: salkkuvaiheeksi ja projektivaiheek-
si. Salkku- tai strategiavaiheessa ideasta jalostuu 
toimeksianto, jossa on tavoitteen ja projektin ar-
von lisäksi kuvattu konkreettisia aikaansaannoksia 
aikaraameineen. Lisäksi on arvioitu resursseja, 
kustannuksia ja riskejä. Oleellisin asia on pro-
jektin arvo organisaatiolle. Tämä tarvitaan, että 
johto voi tehdä päätöksen projektin ottamisesta 
toteutettavien projektien salkkuun, resurssien 
varaamisesta ja mahdollisesti muiden hankkeiden 
jäädyttämisestä tai siirtämisestä. Salkkuvaihe 
jatkuu projektin toteutuksen jälkeen sopivan ajan 
kuluttua saavutusten arvioinnilla. Tällöin verrataan 
odotettua arvoa saavutuksiin ja yritetään ottaa 
oppia tulevaisuutta varten.

Onnistunut salkunhallinta on keskeinen 
menestystekijä muutoksissa. Sen ylläpitämä ko-
konaiskuva tulevista ja meneillään olevista pro-
jekteista mahdollistaa sopivan kolon ja tekijöiden 
löytämisen kullekin projektille. Joissakin tilanteissa 
se auttaa tunnistamaan tuhoon tuomitut tai tar-
peettomiksi käyneet projektit. Salkunhallinnan 
taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 
toimiva johtamisjärjestelmä ja selkeät päätök-

senteon pelisäännöt. Ja tietysti kyky pitää asiat 
riittävän yksinkertaisina.

Roolit ja pelisäännöt
Ensimmäinen kysymys on: Kuka projektipäälliköksi 
ja ketä avuksi? Muutoksen vetäjälle eivät riitä 
pelkät projektihallinnan valmiudet vaan hänellä 
täytyy olla myös vahvat vuorovaikutustaidot. On 
tärkeää, että ihmiset saadaan sitoutumaan sekä te-
kijöinä että muuten muutoksessa mukana olijoina. 
Jos täytyy valita, korostaisin vuorovaikutustaitoja 
ja tarpeen tullen paikkaisin manageeraustaitoja 
sopivien apulaisten tuella. Projektinhallinnan 
tehtävien kannalta projektitoimiston tai muiden 
tukiprosessien apu on arvokasta vaikkapa resurs-
sienhallinnassa, raportoinnissa tai järjestelmä-
asioissa.

Ohjausryhmä on keskeinen projektia koossa 
pitävä voima. Sen tehtävänä on varmistaa, että 
projektisuunnitelma ja toimeksianto ovat kaiken 
aikaa yhtäpitäviä ja että tavoitteen mahdollisesti 
eläessä myös aika ja resurssit arvioidaan uudelleen. 
Muutoksen omistajan tai hänen valtuuttamansa 
henkilö toimii usein ohjausryhmän puheenjohta-
jana ja vastaa myös siitä, että yhteys projektisalk-
kuun pidetään mielessä. Monesti ohjausryhmän 

Strategia- ja salkkuvaihe (1)

Ideointi
muutosaloite

Vaihto-
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haasteena on omassa roolissa pysyminen ja etäi-
syyden ottaminen varsinaisiin sisältöasioihin. Heti 
aluksi kannattaa sopia ohjausryhmän pelisäännöt 
ja varmistaa, että sen jäsenillä on riittävät intressit 
ja valtuudet projektin tukemiseen. Pieni on täs-
säkin kaunista ja tehokasta. Sisältöasiat kuuluvat 
asiantuntija- ja projektiryhmille, joihin ohjausryh-
mäläiset voivat toki kuulua sivuroolissaan.

Projektihallinnan systematiikka, mallit ja apu-
välineet helpottavat työtä ja antavat aikaa luo-
vuudelle. Systematiikka ilmenee monella tavalla. 
Ylimmällä tasolla se tarkoittaa, että muutosprojek-
tin elinkaari on kyetty jäsentämään vaiheiksi, väli-
tuloksiksi ja päätöksentekopisteiksi (kuva 1). Mallia 
on myös vaadittava noudattamaan. Toteutustyön 
kannalta systematiikka konkretisoituu ohjeina, 
työpohjina ja organisoituna tukena. Hallinnan 
prosessi, mallit ja pelisäännöt ovat samankaltaiset 
projektityypistä riippumatta. Mikäli muutospro-
jektimallia ei ole, voidaan soveltaen hyödyntää 
esimerkiksi tuotekehityksen käytäntöjä. 

Onnistumisen kulmakiviä
Selvitä:

- miksi muutos on tarpeellinen ja kuka 
omistaa asian 

- mikä on muutoksen todellinen arvo orga-
nisaatiolle

- minkä on muututtava ja keitä asia koskee 
- kuka kantaa muutoksen lippua ja miten 

ihmiset saadaan mukaan
- mitä kaikkea on tehtävä muutoksen eteen: 

miten tästä tehdään projekti
- millaiset voimat ovat puolesta ja millaiset 

vastaan
- mitkä ovat riskit ja mikä on kykymme 

toteuttaa projekti

Mikä ahdistaa tuotekehitysprojekteissa?

Lunastamme asiakaslupausta
Tuote- ja palvelukehityksessä onnistuminen on 
keskeinen osa organisaation asiakaslupauksen 
lunastamista ja menestystä. Yritykset ovat aina 
osanneet satsata kehitysprosessiin eli itse sub-
stanssin tuottamiseen. Hyviä esimerkkejä löytyy 
teknisten suunnitelmien ja spesifi kaatioiden laa-
timisen malleista tai ohjelmistotyön prosesseista. 
Toinen panostuksen kohde on ollut itse projektin-
työskentely, jossa on saatukin paljon aikaan. On 
kehitetty malleja ja apuvälineitä projektisuunni-
telmien laatimiseen, dokumentointiin ja rapor-
tointiin. Hiukan vähemmälle on jäänyt ihmisten 
johtaminen ja huomiointi TK-projekteissa. Kolmas 
tärkeä aihealue on projektien elinkaaren ohjaus ja 
strategian kytkeminen ohjaamaan toimintaa. Tällä 
alueella on kokemuksemme ja tutkimustenkin 
mukaan eniten vaihtelua ja kehitettävää.

Jatkossa tarkastellaan TK-projektien elinkaari-

mallin käytännön haasteita ja tässä nojaudutaan 
Pregon Oy:n asiasta tekemään selvitykseen. Siinä 
kysyttiin 32:lta tuotekehityksen vetäjältä ja 
asiantuntijalta heidän organisaationsa tavasta ja 
valmiuksista toteuttaa TK-projekteja. Yksityiskoh-
tainen raportti on saatavilla tarvittaessa.

Tuotekehityksen elinkaarimalli 
Projektin elinkaari on mallissamme palasteltu 
ylimmällä tasolla strategiavaiheeseen ja varsinai-
seen projektivaiheeseen (kuva 2). Strategiaosuus 
koostuu ideoinnista, valmistelusta ja seurannasta 
kuten muutosprojekteissakin. Itse projektivaihee-
seen kuuluvat suunnittelu ja organisointi, ohjaus 
ja toteutus sekä päättäminen ja arviointi. ”Ohjaus 
ja toteutus” voi toiminnan luonteen ja sisällön 
tuottamisen mukaan jakautua edelleen osavai-
heisiin. Kuvassa näkyvät ”salmiakit” kuvaavat 
päätöksentekopisteitä, joissa päätetään vaiheen 
hyväksymisestä ja jatkotoimenpiteistä.

Projektit osataan viedä läpi
Selvityksemme yhteenveto (kuva 3) kertoo, että 
projektivaiheen suunnittelu- ja organisointi sekä 
ohjaus ja toteutus saavat kokonaisuutena lähes 
puhtaat paperit. Projektipäälliköt osaavat työnsä 
ja ohjausryhmän vastuu muutosten ja tulosten 
hyväksyjänä näyttää olevan selkeä. Ohjausryhmän 
toinen tärkeä rooli, tukea projektipäällikköä ja 
rakentaa edellytyksiä, kaipaa monesti terävöittä-
mistä. On yleistä on, että yksi ja sama ohjausryhmä 
hoitaa samoissa kokouksissa useamman projektin 
asioita, jolloin yksittäisen vetäjän murheet ovat 
vaarassa jäädä sivuun. On myös epäselvää, kuka 
varmistaa jatkuvasti tavoitteen ja strategian 
kytkennän ja tarvittaessa jopa esittää hankkeen 
keskeyttämistä.

Projektien päättäminen on enimmäkseen hun-
ningolla. Projektien arviointi ja oppien jakaminen 
ovat myös kokemuksemme mukaan vain harvoin 
hyvällä mallilla. Päättämiseen liittyy vastuiden 
siirto kaikkien projektille kuuluneiden asioiden 
osalta. Onko aina selvillä, keille nämä vastuut 
prosessissa kuuluvat? Onko projektin omistaja tai 
asettaja ymmärtänyt oman roolinsa elinkaaren 
hallinnassa? 

Strategiavaiheissa on korjattavaa
Selvityksemme osoitti, että ideointivaiheeseen 
panostetaan riittämättömästi. Ideointia ja uusia 
näkökulmia arvostetaan, mutta luvattoman usein 
jalostustyö jää kesken. Asiakkaiden palautteen ja 
odotusten huomioon ottaminen ja oman henkilös-
tön tai tuotehallinnan aloitteiden käsittely jäävät 
vähäisiksi. Kysymys voi olla vajavaisesta tiedon 
keruusta ja hallinnasta tai analyysiä ja vertailua 
tukevien kriteerien puutteesta. Taas palataan sys-
tematiikkaan ja menettelytapoihin. Voi myös olla, 
että tuote- ja palveluohjelmat on kuvattu tavalla, 

Kuva 2. Tuotekehitysprojektin elinkaari
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real-time generation

joka ei tue ”ideasta innovaatioksi” -ketjua.
Valmisteluvaiheeseen panostaminen saa selvi-

tyksessä hiukan paremman arvion. Esimerkiksi toi-
meksiannon rakentamisen merkitys onnistuneelle 
projektille on tunnistettu. Lisäksi projektipäällikkö 
ja avainhenkilöt tiedetään usein jo tässä vaiheessa, 
mikä edesauttaa käyntiin lähtöä ja sitoutumista. 
Kohtalaisen isona haasteena nähdään TK-projektin 
arvon määrittäminen. Liiketoimintahyötyjen arvi-
ointiin ja vaihtoehtoisten ratkaisujen käsittelyyn 
ei ole aina aikaa tai keinoja. TK-projektisalkun ja 
sen hallinnan määritys kaipaavatkin lisäpanos-
tuksia. Selvityksen mukaan eniten kehitettävää 
on tiedonkulussa ja resurssien varmistamisessa. 
Tiedonkulkua mutkistaa se, että kohteet ja fokus 
vaihtuvat elinkaaren mukana. Resurssien varmis-
tamista vaikeuttaa se, että organisaatioissa ei ole 
ajantasaista tietoa siitä, paljonko tulevan projekti-
ryhmän jäsenillä oikeasti jää aikaa muiden projek-
tien tai ylläpito- ja kehitystehtävien jälkeen.

Kolmas strategiavaihe, seuranta, ei kuulunut 
selvityksen aiheisiin. Käytännön kokemuksemme 
on, että vain harvoilla organisaatioilla on syste-
matiikka, joka ohjaa saavutusten ja liiketoimin-
tahyötyjen arviointiin. Syynä saattaa olla se, että 
varsin usein salkunhallinnan kanssa ollaan vasta 
harjoitteluvaiheessa ja strategisen oppimisen käy-
täntö tulee eteen myöhemmin.

Missä pitäisi kehittyä?
Selvityksemme mukaan yritysten johto ei ole 
aina selvillä omasta roolistaan tuotekehityspro-
jekteissa. Pahimmat pullonkaulat ovat elinkaaren 
strategiavaiheissa, joissa johdon pitäisi olla hereillä 
ja aktiivinen. Systematiikka puuttuu projektien 

valmistelu- ja valintavaiheessa, strategian varmis-
taminen ja liiketoimintahyötyjen arviointi ontuvat 
ja resurssit varmistetaan huonosti. Asiat ovat 
paremmalla tolalla niissä organisaatioissa, joissa 
on hyvin määritelty tuote- ja palvelukehityksen 
kokonaisvastuu ja prosessi.

Selvitys kertoo, että projektipäälliköiden osaa-
miseen ja rooliin on satsattu. Suunnittelutaitoihin 
luotetaan ja projektipäällikkö osallistaa avainto-
teuttajia projektin suunnitteluun. Projektipäälliköt 
ovat taitavia, mutta valitettavan usein jäävät vaille 
tarvitsemaansa tukea.

Jatkossa tarvitaankin panostusta erityisesti TK-
projektien elinkaaren strategiavaiheisiin ja niitä 
tukeviin johtamisen työkaluihin. Näin varmiste-
taan, että tehdään strategian kannalta oikeita 
asioita. Toinen keskeinen ponnistelun paikka on 
projektien ohjaus, resurssien varmistaminen ja 
resursseja koskevan tiedon hallinta.

Kuva 3. Panostus tuotekehityksen vaiheisiin
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Vahanen yhtiöiden vahva kasvu on tuonut 
projekteihin keskittyvälle yritykselle uudenlaisia 
haasteita. Nämä haasteet vaativat määrätie-
toista koulutusta ja uuden projektikulttuurin 
luomista. Kulttuurin muutosprojektissa Tieturi 
on toiminut priimusmoottorina. 

Muutos koskettaa koko henkilöstöä
Projektikulttuurin muutosprojekti on edennyt 
suunnitelmallisesti ja mallikkaasti. Olemme 
luoneet koulutusjärjestelmän, joka on nelitasoi-
nen. Perustason projektikoulutukseen osallistuu 
yhteensä noin 350 henkilöä ja Projektijohtokou-
lutukseen noin 80–90 henkilöä. Perimmäisenä 
tavoitteena on luoda sisäinen pätevöitymis-
järjestelmä, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Jalli 
Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:stä.

Tulokset jo nähtävissä
Myönteiset vaikutukset ovat havaittavissa, luet-
telee yhtiöiden konsernijohtaja Risto Vahanen. 
Projektitoiminta on jämäköitynyt mikä näkyy, 

että yhteisiä projektitoimintatapoja nouda-
tetaan. Lisäksi koulutuspalautteen mukaan 
projektihallinnon ymmärrys ja roolien kirkastu-
minen on selkeästi lisääntynyt. 

Tuloksellista yhteistyötä
Tieturi valittiin toteuttamaan haastavaa projek-
tikulttuurin muutosprojektia. Tieturilla on ollut 
ratkaiseva rooli siinä, että asiat ovat edenneet 
hienosti eteenpäin. Merkittävää on ollut myös 
oman henkilöstömme sitoutuminen ja innostus. 
Yhteistyössä olemme saaneet hyviä tuloksia 
aikaan – kuten projektitoiminnassa kuuluukin. 
Ei yksi ihminen saa projektia onnistumaan, vaan 
onnistuminen tehdään yhdessä. Se on kahden 
kauppa, sanoo Jalli.
Olemme aidosti tyytyväisiä, sillä olemme saa-
neet Tieturilta kovanluokan projektinjohto-osaa-
mista, lopettaa Vahanen.

Risto Vahanen 
konsernijohtaja
Vahanen Yhtiöt

Määrätietoisella koulutuksella uuteen, 
entistä ehompaan projektikulttuuriin

- www.tieturi.fi/like -
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Projektijohtamisen valmennusohjelma — Project Champion  
Tavoitteet: 
• Painottaa projektijohtamisen tehtäviä ja parhaita käytäntöjä projektin eri vaiheissa. 
• Antaa keinoja onnistuneen projektisuunnitelman tekemiseen.
• Selkiyttää projektin seurannan ja raportoinnin merkitystä.

Mistä valmennus koostuu?
• Ohjelma koostuu neljästä lähijaksosta, jotka mukailevat projektin elinkaarta. 
• Jaksojen välillä tehdään harjoitustöitä osallistujien omiin projekteihin liittyen.
• Osallistujille laaditaan henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat valmennusohjelman ajaksi. 

Projektijohtamisen valmennusohjelma — Project Champion 24.10.2007 alkaen.
Järjestämme koulutusta myös asiakaskohtaisena toteutuksena. Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Marjo Mäkinen puh. (09) 4315 5504, marjo.makinen@tieturi.fi
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Suomen tulevaisuus riippuu osaamisestamme olla innovatiivisia. Useimmiten tämä mielletään 
tuotteiden kehittämiseksi ja siihen liittyväksi innovoinniksi, vaikka innovatiivisuuden koko kirjo 
on toki huomattavasti laajempi ja potentiaali muualla jopa isompi. Tuotteiden (sekä fyysisten että 
palvelutuotteiden) kehittäminen on kuitenkin asia, jossa meillä suomalaisilla on kehittämisen 
varaa, vaikka paljon jo osataankin. Matka teknologisesta osaamisesta tuotteiden menestykseen on 
mutkainen ja vaatii ”killeri-idean” lisäksi muutamia muitakin onnistumisia.

Tuotekehitys

Ideoita, sitouttamista 
ja toteuttamista

Tuotteen menestys on summa useasta tekijästä: 
tuoteideasta, tuotteen kehittämisen onnistumises-
ta, tuotannonsuunnittelusta, käytettävistä mate-
riaaleista, hankintastrategiasta, markkinoinnin ja 
myynnin onnistumisesta, ja niin edelleen. Kaikki 
nämä vaiheet vaikuttavat osaltaan siihen, tuleeko 
jostain tuotteesta menestys vai ei. Voidaan sanoa, 
että näiden tekijöiden kriittisyys pienenee ajan 
funktiona, mutta kaikkien osa-alueiden onnistu-
minen on välttämätöntä tuotteen onnistumisen 
kannalta. Hyvä idea ja tuote voidaan helposti 
pilata huonolla markkinoinnilla ja toisaalta kes-
kinkertaisestakin ideasta saadaan toimiva tuote, 
jos sen kehittäminen onnistuu erityisen hyvin. 
Vai ovatko Billy’s-pitsat jonkun mielestä erityisen 
maukkaita? Todellinen läpimurtotuote vaatii 
kaikkien em. osa-alueiden onnistumista; ehkä siksi 
niitä on verraten harvassa.

Alussa kaikki ratkeaa
Kun tuotteen kehittämisen elinkaarta tarkastel-
laan kokonaisuutena, huomataan että väärien va-
lintojen kustannukset kasvavat eksponentiaalisesti 
tuotteen kehittämisen edetessä. Jos kehittäminen 
kohdistuu väärään tuotteeseen (väärään ideaan), 
on koko sen elinkaari turhien kustannusten ker-
ryttämistä; tuotteesta ei todennäköisesti koskaan 
tule kannattavaa. Tai ei ainakaan yhtä kannattavaa 
kuin kilpailijan paremmasta tuoteideasta. Toisaalta 
vapausasteiden määrä on suurin juuri kehityksen 
alkuvaiheessa, jolloin tuotekonseptiin ja sen yksi-
tyiskohtiin voidaan usein vaikuttaa varsin pienellä 
panostuksella. Tuotteen kehittämisen alkupäähän 
investoitu euro maksaakin itsensä takaisin moni-
satakertaisesti jo tuotteen kehittämisen, saatikka 
tuotteen elinkaaren aikajaksolla. Varmistamalla 
panostamisen oikeisiin ideoihin yritys varmistaa, 
että tuotekehitykseen investoidut eurot tuottavat 
todennäköisimmin maksimaalisen tuoton.

Määrästä laatua
”Tehdään oikeita asioita”-ajattelu on projekti-
ihmisille tuttua projektisalkunhallinnan teeseistä 
ja menetelmistä. Tuoteideoiden tapauksessa ei 
kuitenkaan vielä puhuta projektiehdotuksista tai 
–aihioista, yhden tuotekehitysprojektin ideoin-
tivaiheessa tarvitaan usein satoja vaihtoehtoisia 
raakaideoita, joita on mahdotonta käsitellä pro-
jektijohtamisen menetelmien ja salkunhallinnan 
metodologioiden mukaisesti. Innovaatioissa 
ideoiden määrä korreloi varsin vahvasti lopullisen 
idean (tässä tapauksessa tuotteen) onnistumisen 
kanssa: tutkimusten mukaan suhdeluku ideoiden ja 
menestysinnovaatioiden välillä on luokkaa 1000:1. 
Koska ideat synnyttävät uusia, jalostuneempia 
ideoita ja koska lopullinen tuoteidea on yleensä 
kombinaatio kymmenistä yksittäisistä ideoista, 
kannattaa tuotteen kehittämisen alkuvaiheessa 
panostaa ideoiden määrään ja ideoinnin laaja-alai-
suuteen. Vain näin voidaan olla varmoja, että tuot-Kuva 1. Ideoiden mahdollisuudet ja tuotekehityksen kustannukset.

Ideoinnin
vapausasteet

Innovaation
kustannukset
ajan funktiona

Aika
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Olli Kuismanen
Innotiimi Oy

teen kehittämisen pohjana on mahdollisimman 
kattava otos mahdollisia idealinjoja ja variaatioita. 
Ihmismielellä kun on tapana jäädä kiinni siihen 
ensimmäiseen hyvään ideaan ja lähteä jo täysillä 
painamaan eteenpäin sen kanssa, vaikka tulossa 
saattaisi olla vieläkin parempia ideoita.

Tuotekehitys on muutakin kuin 
tekniikkaa
Toinen perisynti tuotteen kehittämisen alku-
taipaleella liittyy sanan ”tuote” rajoittuneeseen 
käsittelyyn; usein tuoteideoita käsittelee ideoin-
tivaiheessa ainoastaan tuotekehitysorganisaatio 
tai hyvässäkin tapauksessa sen lisäksi ainoastaan 
markkinointi/myyntiorganisaation johto. Markki-
noilla tuotteen menestyksen kulmakiviä ovat kui-
tenkin sen (teknisen) toimivuuden lisäksi tapa jolla 
sitä markkinoidaan, jolla se differoidaan (brändä-
tään), jolla sitä jaellaan, jne. Yleisesti tunnustettu 
suomalaisten perisynti – huono tuotteistaminen 
- on alue, jossa ”pesien varmistaminen” maksaa 
itsensä varsin nopeasti takaisin. Valitettavan usein 
tämä pesien varmistaminen rajoittuu tuotteen 
teknisen kehityksen ulkopuolella pelkästään 
myyntisloganien ideoinnin tasolle, eikä tuoteideaa 
käsitellä ja jalosteta läpi organisaation. Laajemman 
organisaation ottaminen mukaan ideointivaihee-
seen on kuitenkin erittäin helppoa, palkitsevaa ja 
tuoteidean hyvyyden kannalta erittäin oleellista.

Oma idea, paras idea – myös muiden 
mielestä!
Tuotekehityksessä tuskaillaan usein tilannetta, 
jossa liiketoiminnot (etenkin myynti) painostaa 
nopeuttamaan tuotteen loppuvaiheen kehittä-
mistä, mutta tuotekehitys, tuotannon suunnittelu 
ja muutamat muut organisaation funktiot eivät 
pysty tätä työtä nopeuttamaan. Vaikka tuote on 
jo saatu prototyyppiasteelle ja ehkä testattuakin, 
kestää usein tuskallisen kauan kunnes uusi tuote 
on lanseerattuna ja markkinoilla.

Tuotteen kehittämisen ajallinen (time to 
market), laadullinen (toimivuus) ja rahallinen 
(kehityksen hinta) onnistuminen on useimmiten 
täysin riippuvainen tuotekehitystä laajemman 
organisaation kyvystä jalostaa idea valmiiksi sekä 
ratkaista kehittämisen edetessä vastaan tulevat 
ongelmat. On selvää, että ihmisten sitoutuminen 
asian eteenpäin viemiseen riippuu pitkälti osal-

listumisesta sen käsittelyyn – ideat, joita olemme 
olleet itse ideoimassa ovat luonnollisesti jokaisen 
mielestä parhaita ja niitä pusketaan eteenpäin 
aivan toisella motivaatiolla jonkun toisen keksimää 
ideaa. Kaikille lienee tuttu NIH-ilmiö (Not Invented 
Here). Osallistamalla muut organisaation osat 
riittävässä määrin tuotteen ideointiin ja ideoiden 
käsittelyyn tuotekehitys poistaa edestään tuon 
narulla työntämisen ongelman ja tuottaa tuotteen 
reitille vetoa esteiden sijaan. Kun kaikki organi-
saation osat ovat riittävissä määrin innostuneita 
ja sitoutuneita uuden idean eteenpäin viemiseen, 
on latu auki uuden tuotteen sprinttihiihdolle.

Kirjatut ideat

Skyline, IDEO
Uusien lelujen myytyjä tai lisensioituja ideoita

Yrityksessä 10 työntekijää

Kehitetyt ideat

Myydyt ideat

Menestyneet lelut
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Kuva 2. Esimerkki raakaideoiden ja todellisten innovaatioiden suhteesta lelubisneksessä. 
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Tieteidenvälinen tuotekehitysprojekti
Teknillisen korkeakoulun Koneensuunnittelun 
laboratoriossa projektimuotoisella opiskelulla 
on pitkät perinteet. Jo 25 vuotta sitten silloi-
nen nuori professori Matti Kleimola oivalsi, että 
suunnittelijaksi tullaan vain suunnittelemalla, ja 
todellisuuteen pohjautuva suunnitteluprojekti tuli 
kiinteäksi osaksi koneensuunnittelun keskeistä 
pääainekurssia. Vuonna 1997 Tuotekehitysprojekti 
–nimen saanut kurssi asettui suunnilleen nykyi-
seen muotoonsa. Sen jälkeen on nyt toteutettu 
yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa tasan 100 
laajaa oppilasprojektia (yhteensä 120 henkilötyö-
vuotta), joissa kaikissa ovat toteutuneet samat 
perusajatukset: ideasta prototyypiksi, muotoilun 
ja tekniikan yhteistyö sekä riskien ja virheiden 
hyväksyminen ja hallinta. Jokaisessa projektissa on 
omanlaisensa tulostavoite ja tietenkin myös op-
pimistavoite, onhan kysymys yliopiston kurssista. 
Kurssin on suorittanut noin 900 opiskelijaa.

Kymmenen vuotta ja sata projektia ovat tar-
jonneet mielenkiintoisen seuranta- ja kehitys-
kohteen kurssin käytännön järjestelyissä. Koska 
kurssilaisilta vaaditaan paljon, on nähty tärkeäksi 
huolehtia myös tarvittavasta tuesta, resursseista 
ja oikeuksista. Tämä tarkoittaa esim. tutorointia, 
opastusta, menetelmätukea, budjettia sekä kulku- 
ja tietokoneoikeuksia. Projektin suunnitteluun ja 
seurantaan varsinkin projektin alkukuukausina 
panostetaan. Voidaan yleisesti sanoa, että opiskeli-
joiden venyminen projekteissa on huikeaa ja lähes 

Miten koulutetaan 
maailman parhaita 
tuotekehittäjiä?

Tulevaisuuden tuotekehityslaboratorio 

poikkeuksetta päästään hyvään lopputulokseen. 
Huikein esimerkki lienee Vuoden Projektiteko 
2005 –kunniamaininta Mopsi –palontutkintasimu-
laattorille. Mutta onko oppimiseen ja projektien 
toteuttamiseen sittenkään onnistuttu tarjoamaan 
parhaat mahdolliset eväät? Vai onko tulokseen 
päästy keinolla millä hyvänsä? Onko hyvä tulos 
saatu aikaan kestämättömillä työskentelymeto-
deilla? Onhan toki muistettava, että valmistuvan 
yliopisto-opiskelijan työura kestää 40 vuotta, 
ja sen aikana pitäisi jaksaa monta projektia... ja 
kouluttaa siinä ohessa jatkuvasti itseään.

Tuotekehityksen kehitystrendejä
Nuoret ammattilaiset aloittavat hyvin usein uransa 
tuotekehitystehtävissä. Yrityselämä painottaa 
toiveissaan projektiosaamista, tiimityö-, kieli- 
ja johtamistaitoja. On toki selvää, että näiden 
pohjalla tulee kuitenkin olla oman alan hallinta, 
on se sitten tekniikka, muotoilu, markkinointi tai 
jokin muu. Projekti- ja ihmistaitoja ei mielestäni 
kannata opettaa erillisillä kursseilla, vaan ne 
voidaan integroida helposti ammattiopetukseen, 
jos halutaan.

Nykyaikainen pedagoginen ajattelu lähtee siitä, 
että oppiminen on konstruktiivinen prosessi, joka 
liittyy vahvasti asiantuntijuuden kontekstiin, eli 
on tärkeää yhdistää teoria ja käytäntö jo opiske-
luvaiheessa. Kansainvälisen kartoituksen mukaan 
monet yliopistot ovat kehittäneet tuotekehityksen 
opetustaan voimakkaasti PBL- (problem based 
learning) ja projektioppimisen suuntaan. 

Kalevi Ekman
Professori, TKK
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Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö 
Sotamaa teki syksyllä 2005 aloitteen ”Innovaa-
tioyliopiston” synnyttämisestä eli Teknillisen kor-
keakoulun, Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen 
korkeakoulun liittämisestä yhteen. Tämä ehdotus 
herätti laajaa mielenkiintoa ja keskustelua, 
päätyen lopulta tuoreen Vanhasen hallituksen 
hallitusohjelmaan keväällä 2007 Huippuyliopiston 
työnimellä. Näin laaja tieteidenvälinen yhteistyö 
on maailmallakin vielä uutta, ja sen uskotaan 
synnyttävän uusia, luovia ja innovatiivisia avauk-
sia suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän 
hyödyksi. Hankkeen menestys vaatii intohimoista 
ja konkreettista työtä käytännön tasolla ja tuote-
kehitys on selvästikin eräs konkreettisista alueista, 
jolla tällaisen yhteistyön tuloksellisuudesta – ja 
haasteellisuudesta – on jo näyttöä.

Maailman parhaat tuotekehittäjät
Velvollisuuteni, intohimoni ja unelmani Teknillisen 
korkeakoulun professorina on yrittää kouluttaa 
maailman parhaita tuotekehittäjiä. Lienee ymmär-
rettävissä, että tämä ei suinkaan ole mahdollista 
pelkästään jäljittelemällä tai kopioimalla ideoita 
tai toimintamalleja maailman huippuyliopistoista. 
Kylmästä, pimeästä ja sateesta voimansa saava 
kansakunta on aina tarvinnut kopioimisen lisäksi 
sisua, huumoria ja rohkeutta tehdä asioita toisin.

Jokainen yritys tahtoo palkata huippuosaajia, 
samoin jokainen yliopisto tahtoo rekrytoida par-
haita opiskelijoita. Tosiasia kuitenkin on, että huip-
pulahjakkuuksien määrä on pieni ja kilpailu heistä 
on äärimmäisen kovaa. Käytännössä kaikkien tuo-
tekehittäjien suuri enemmistö kuuluu ’keskinker-
taisuuksiin’ ja maailman parhaita tuotekehittäjiä 
ei ehkä tulisikaan määritellä parhaiden yksilöiden 
joukkona, vaan parhaiden joukkuepelaajien ryh-
mänä. Valmiudet tieteidenväliseen yhteistyöhön ja 
tiimityön projektinhallintaan ovat avainasemassa. 
Tekniikan, muotoilun ja kaupallisen alan tietei-
denvälinen yhteistyö on hauskaa, opettavaista ja 
motivoivaa. Ensinnäkin, opiskelu ja tutkimustyö 
yhdessä toisen alan asiantuntijoiden kanssa on 
erittäin tärkeää oman asiantuntijuuden kehittymi-
selle, niin että paremmin ymmärtää vahvuutensa ja 
omat kehittymistarpeensa. Toiseksi, uudet ideat tai 
keksinnöt eivät koskaan synny tyhjästä - nykyisin 
yhä monimutkaisimmiksi kehittyneiden prosessien, 
teknologioiden tai tuotteiden suunnittelu vaatii 
erittäin paljon asiantuntijoiden väliseltä kommu-
nikaatiolta. Toisin sanoen, meillä ei ole varaa tuh-
lata olemassa olevaa asiantuntemusta henkisten 
raja-aitojen ja huonon yhteistyön takia.

Organisaatiot eivät tee yhteistyötä - ihmiset 
tekevät. On tärkeää tuoda lähemmäs toisiaan eri-
laiset opiskelijat, tutkijat, opettajat ja teollisuuden 
asiantuntijat. Uudenlaiset kohtaamiset luento-
saleissa, laboratorioissa, käytävillä, kahviloissa, 
tutkimusprojekteissa ja seminaareissa kirvoittavat 
uusia oivalluksia, nostattavat rohkeutta, luotta-
musta, tahdonlujuutta ja hulluutta tehdä asioita 
omintakeisesti ja toisin!

Tulevaisuuden tuotekehityslaboratorio 
- Future Lab of Product Design
Vaikka kokemusta projekteista tuotekehityksen 
opetusmuotona on jo karttunut runsaasti, heik-
koutena voidaan nähdä toistaiseksi vähäinen 
analyyttinen tutkimus siitä, miten toimintaym-
päristöön kokonaisuutena (tilat, menetelmät, pro-
sessit, tieteidenvälinen lähestymistapa) liittyvien 
parannusideoiden ja kokeilujen vaikutus näkyy 
tuloksissa. Tämä vastaavasti hidastaa tiedonsiirtoa 
ja tuotekehityksen toimintaympäristöjen kehitty-
mistä teollisuusyrityksissä.

Tuotekehityksen toimintaympäristöön liittyviä 
keskeisiä haasteita ja tutkimuskohteita niin TKK:
lla kuin tuotekehitystoimintaa harjoittavissa yri-
tyksissäkin ovat
- tilat: joustava ja kustannustehokas käyttö, 

muunneltavuus, saavutettavuus, yksilö- ja 
ryhmätyön tukeminen, kokous-, työskentely-, 
verstas- ja protoilutilojen integrointi, ITC -infra, 
hajautetun tuotekehityksen problematiikka,

- menetelmät: tarkoituksenmukaisten tuoteke-
hitysmenetelmien ja –työkalujen käyttö, joka 
perustuu myös tuloksellisuuden arviointiin,

- prosessit: ongelmana prosessin mukauttaminen 
tapauskohtaisesti tilanteessa, jossa projektien 
sisältö ja käytettävissä oleva asiantuntemus 
(niin projektin toteuttajien kuin sidosryhmien-
kin) vaihtelee erittäin paljon,

- tieteidenvälisyys: kokemusten valossa nähdään 
tieteidenvälisen, syvällisen yhteistyön mah-
dollisuudet ja potentiaali, mutta tiedetään 
vain vähän siitä, miten yhteistyö kiihdytetään 
alkuun, ratkaistaan tyypilliset ongelmat ja mi-
ten kehitetään rakenteita siten, että yhteistyö 
jatkuvasti kehittyy paitsi toteutus-, myös joh-
tamisen ja strategisen suunnittelun tasolla.
Teknillisen korkeakoulun Koneensuunnittelun 

yksikön tavoitteena on rakentaa Otaniemeen 
maailman paras tuotekehityslaboratorio. Tämä 
laboratorio muodostaa merkittävän tukijalan paitsi 
tuotekehityksen opetukselle koko TKK:ssa, myös 
aiemmin mainitussa uudessa huippuyliopistossa. 
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Hankkeen mahdollistamiseksi on:
- ymmärrettävä elinkeinoelämän, opiskelijoiden 

ja yliopiston tarpeet,
- määriteltävä arvot, tavoitteet ja pedagogiset 

perusteet,
- kehitettävä mentaalinen, fyysinen ja sosiaalinen 

toimintaympäristö näitä tukemaan.
Näiden pohjalta rakennetaan vaihe vaiheelta 

ja otetaan käyttöön Tulevaisuuden tuotekehi-
tyslaboratorion prototyyppi, joka mahdollistaa 
monialaisen ja tieteidenvälisen tuotekehityksen 
opettamisen ja tutkimisen.

Toimintaympäristöjen ja tuotekehitysmenetel-
mien tutkimiseksi Koneensuunnittelussa on loppu-
suoralla Tekesin rahoittama esitutkimushanke FLPD 
(Future Lab of Product Design), jonka tavoitteena 
ollut mm. koota perustiedot sellaisen laboratorion 
luomiseksi, joka tukee tutkivaa oppimista, pro-
jektityöskentelyä, käsillä tekemistä ja toimijoiden 
vuorovaikutusta. Hankkeen aikana on kartoitettu 
elinkeinoelämän tarpeita niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin sekä selvitetty millaisia opetusta ja 
oppimista tukevia tilaratkaisuja kansainvälisissä 
huippuyliopistoissa on toteutettu. FLPD-hank-
keessa ovat mukana TKK, HSE, TaiK, Tallinnan 
teknillinen yliopisto ja TU Graz Itävallasta. Lisäksi 

tutkimuksessa on tutustuttu tuotekehityksen 
opetusjärjestelyihin LTH:ssa (Ruotsi) ja DTU:ssa 
(Tanska). FLPD-hankkeessa on mukana kahdeksan 
teollisuusyritystä, osa suomalaisia (Nokia, Kone, 
Konecranes, ABB Drives, Metso Paper, Enmac) 
ja osa ulkomailta (d-Switch, Hollanti ja Norcar, 
Viro). 

Useiden vuosien kokemusten myötä tuo-
tekehityksen opetuksessa on määritelty tietyt 
toimintaa ohjaavat arvot ja tavoitteet. Näiden 
arvojen ja tavoitteiden korostaminen ja niihin 
sitoutuminen on mielestämme onnistuneen 
tuotekehityksen edellytys. Uuden tuotekehitysla-
boratorion mentaa¬linen, fyysinen ja sosiaalinen 
oppimisympäristö rakennetaan näiden arvojen ja 
tavoitteiden pohjalle.

Esitutkimuksen pohjalta on alkanut hahmottua 
selkeitä tarpeita tuotekehityslaboratorion tila-
ratkaisuille. Seuraavat toteutusideat perustuvat 
toiminnan analysoinnissa ja elinkeinoelämän, 
opiskelijoiden ja opetus- ja tutkimushenkilöiden 
haastatteluissa esille tulleisiin tarpeisiin.

”Puuhamaa”; joka on helposti (kellon ympäri 
eli ”24/7”) saavutettava ja turvallinen tila, joka 
mahdollistaa tutkivan oppimisen, käsillä tekemisen 
prototypoinnin eri menetelmillä.

”Tuotekehityskahvila”; taukopaikka, jossa 
opiskelijat voivat kohdata yritysten edustajia, 
tutkijoita, opetushenkilökuntaa, laboratorion 
teknistä henkilökuntaa ja muita laboratoriossa 
työskenteleviä opiskelijoita, johon on miellyttävä 
tulla, ja jossa voi keskustella ongelmista ja ideoista 
ja joka lisää kokemustenvaihtoa ja hyvien käytän-
töjen omaksumista.

”Saavutusten näyttely”; projekti- ja tutki-
mustulosten pysyväisnäyttely. On havaittu, että 
aikaisemmin saavutetuilla hyvillä tuloksilla on 
suunnaton myötävaikutus uusien projektien 
menestykseen.

”Iso Veli -nurkkaus”; käyttäjätutkimuksen tila, 
jossa voidaan tarkkailla käyttäjää häiritsemättä 
itse koetta.

Kuva 1. FLPD motivaatioverkko
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”Simultaani Studio”; ryhmätyötila, jossa 
voidaan pitää palavereita ja aivoriihiä. Tilassa on 
riittävä varustus myös maantieteellisesti hajaute-
tun tuotekehityksen tehokkaaseen toteuttamiseen 
(netmeeting, puhelinkonferenssit).

”Tutkijankammiot”; rauhalliset yksilötyötilat 
erityistä keskittymistä vaativiin tarkoituksiin (pu-
helinhaastattelut, raportointi).

Edellä esitettyjen arvojen ja tavoitteiden lisäksi 
tuotekehityslaboratorion toimintaa ohjaamaan 
on määritelty perusväittämät (kuva 1). Viimeisin 
oppimisen tutkimukseen perustuva tieto asiantun-
tijuuteen kasvusta ja sen tukemisesta pedagogisin 
keinoin yhdistettynä tuotekehityslaboratorion ar-
voihin, tavoitteisiin ja teeseihin muodostaa pohjan 
arkkitehtoniselle tilasuunnittelulle.

Kuva 2. FLPD havainnekuva

Työpajamenetelmän testausta jatketaan teol-
lisuusyrityksissä ja se tullaan ottamaan käyttöön 
laajamittaisesti tulevissa oppilasprojekteissa. 
Perinteinen lineaarinen, porttimallin (stage gate) 
mukaan etenevä tuotekehitys soveltuu paremmin 
projektin loppuvaiheisiin, kun edetään yksityiskoh-
tien suunnitteluun. Projektin konseptointivaihees-
sa sovellettuna se kokemuksiemme mukaan saattaa 
hidastaa liikkeelle pääsyä. Varhainen prototypointi 
laajasti ymmärrettynä ja erilaisten hahmomallien 
ja nopeasti toteutettujen kokeilujen muodossa 
tukee erinomaisesti teollisten muotoilijoiden 
luonnoksia ja esityskuvia, jotka nekin osaltaan 
auttavat tuotekehitysryhmää kommunikoimaan 
ja ymmärtämään paremmin toisten ideoita.

Tulevaisuuden kehitysnäkymät
Tulevaisuuden tuotekehityslaboratorion palve-
lukseen on valjastettu joukko nuoria tutkijoita. 
Heidän tehtävänään on suunnitella ja muokata 
olemassa oleva laboratoriotila uuden toimintafi lo-
sofi an mukaiseksi. Painopiste on tilojen monikäyt-
töisyydessä ja soveltuvuudessa tieteidenvälisten, 
ideasta prototyypiksi –tyyppisten projektien 
toteuttamiseen. Yritysten lisääntyvä läsnäolo 
tiloissa nähdään kaikkien osapuolten kannalta 
tärkeäksi. Näin voidaan tehostaa vuorovaikutusta 
ja edesauttaa, että uudet ideat omaksutaan entistä 
tehokkaammin myös teollisuusyritysten arkipäivän 
tuotekehitykseen.

Sadan projektin kokemukset 
ovat osoittaneet, että syntyy 
helposti valtavia eroja siinä, miten  
projektiryhmä pääsee liikkeelle 
työssään. 

Menetelmien kehitys - esimerkkinä 
tuotekehitysworkshop
Sadan projektin kokemukset ovat osoittaneet, 
että syntyy helposti valtavia eroja siinä, miten 
yksittäinen projektiryhmä pääsee liikkeelle työs-
sään. Siinä missä toinen ryhmä käynnistää työnsä 
ripeästi ja tuloksellisesti, toinen ryhmä näyttää 
ajautuvan vaikeuksista toisiin. Tulevaisuuden 
tuotekehityslaboratorio –projektissa on kehitetty 
työpajamenetelmä, jossa viedään läpi kehityspro-
jekti kuudessa tunnissa ideasta tulosten esittelyyn. 
Työpajassa sovelletaan aidosti rinnakkaista työs-
kentelytapaa. Samalla kun osa ryhmästä perehtyy 
vasta tehtävään, osa luo ja havainnollistaa jo 
ratkaisuja sopivien mallinnusmenetelmien avulla. 
Suoritetuissa kokeissa, joihin on osallistunut sekä 
opiskelijaryhmiä että yritysten tuotekehittäjiä, on 
havaittu rinnakkaisen työskentelytavan tehosta-
van tiimiytymistä, kommunikaatiota, projektin 
tavoitteiden ymmärtämistä ja tasoittavan eroja 
satunnaisesti muodostettujen työryhmien työs-
kentelyn ja tuloksellisuuden välillä.
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Tauno Kekäle
Vaasan yliopisto

Monella teollisuudenalalla raskaasta konepajateollisuudesta lääkevalmistukseen tuotekehityksessä 
onnistumista pidetään avaimena kilpailukykyyn ja sen kautta tuottavuuteen ja kannattavuuteen. 
Tuotekehityksen tärkeyttä yrityksille ja kokonaisille kansakunnille ei voikaan tänä päivänä liikaa 
korostaa. Pari vuotta sitten katsottiin Nokian jääneen kilpailijoistaan jälkeen simpukkatyylisten 
puhelinten markkinoille tuomisessa, myynti ei kasvanut odotetusti, pörssikurssi laski ja alihankkijat 
olivat vaikeuksissa. Kun yritystoiminnassa tarkoitus on että raha tulee asiakkailta, on tuotekehityksen 
samanaikaisesti vastattava asiakkaiden osin ristiriitaisiin odotuksiin (tyyli, teknologia, turvallisuus, 
luotettavuus, nopeus) ja kuitenkin päädyttävä mahdollisimman edullisesti toteutettavaan ratkai-
suun. Samalla kilpailijat tahoillaan pyrkivät samaan ja markkinatilanteet muuttuvat jatkuvasti. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tuotekehityksen menestykseen vaikuttaa lähes loputon määrä erilaisia 
tekijöitä sekä yrityksen sisällä että erityisesti sen ulkopuolella.

Kompleksisuus 
projektinjohtamisessa

Kompleksisuusteoria
Tuotekehitys nähdään tyypillisesti erillisten pro-
jektien sarjana. Tämä näkemys osaltaan johtaa 
viimeaikaiseen kiinnostukseen erilaisia projek-
tinjohtamismenetelmiä ja -työkaluja kohtaan. 
Tuotekehityksessä tulisi kuitenkin muistaa myös 
jatkuvuus; yritys ei tyypillisimmin elä yhdellä 
tuotteella loputtomiin, ja melkeinpä kaikissa me-
nestyksekkäissä tapauksissa tuotekehityksen sijaan 
tulisi menestyksen yhteydessä mieluummin puhua 
onnistuneesta tuotestrategiasta. Riippumatta siitä 
miten hyvin taustatyöt on tehty, yksittäisen tuot-
teen menestys markkinoilla on usein riippuvaista 
niin monesta eri tekijästä, ettei ole täysin virheel-
listä sanoa menestyksen yksittäisten tuotteiden 
osalta olevan lähes sattuman kauppaa. Tämä nä-
kemyksemme pohjaa kompleksisuuusteoriaan joka 
on valtaamassa alaa johtamisen tutkimuksessa, 
mutta joka tietenkään ei ole kiistaton.

Tuotteen menestys ei nähdäksemme siis riipu 
pelkästään tuotekehityksestä (vaikkakin jälkikä-
teen voidaan väittää markkinoilla epäonnistuneen 
tuotteen tulleen markkinoille liian myöhään tai 
liian aikaisin tai keskeneräisenä). Tuotekehitys-
projektien menestystä tulisi näin ollen mieles-
tämme seurata niiden sisäisillä mittareilla, jotta 
itse tuotekehitystä yleensäkään voitaisiin johtaa. 
Tuotekehitysprojektit tulisi kuitenkin toteuttaa 
mahdollisimman ammattitaitoisesti ja syste-
maattisesti, jotta ainakin siltä osin menestyksen 
mahdollisuus on olemassa. Viime vuosikymmenen 
aikana tuotekehitysprojektien johtamiseen on 
tullut joitakin uusia ajatuksia sekä tutkijoiden että 
käytännön ammattilaisten taholta, ja pyrimme 
tässä artikkelissa lyhyesti yhdistämään näitä aja-
tuksia jonkinlaiseksi reseptiluetteloksi, joka lupaa 
kivuttomampia tuotekehitysprojekteja mutta ei 
välttämättä siis rajattomia rikkauksia. 

Omassa kompleksisuusteoriaan pohjautuvassa 
työssämme olemme päätyneet siihen johtopää-
tökseen että ainakin seuraavat kolme seikkaa 
tulisi ottaa huomioon tuotekehitysprojektien 
johtamisessa: 
1. näissä projekteissa tuotteet syntyvät eri sidos-

ryhmien monimutkaisten suhteiden ja yhteis-
toiminnan seurauksena ja näin ollen projektei-
hin liittyy samanlaisia ongelmia kuin muihinkin 
ihmissuhteisiin: uusien asioiden vastustusta, 
tunnekuohuja, kommunikaatiovaikeuksia, eri-
laisia johtamistapoja, keskittynyttä osaamista 
ja hajallaan sijaitsevaa tietämystä. 

2. projektien tavoitteita on projektin alussa ehkä 
vaikea ilmaista aukottomasti tai niin että kaikil-
la on niistä yhtäpitävä ymmärrys, etenkään jos 
tuotteen lopullisia käyttäjiä ja käyttötilanteita 
ei tunneta. Tämä kostautuu projektin resurs-
soinnissa, sisäisten suorituskykyindikaattorien 
asettamisessa ja seuraamisessa, ja jälleen koko 
projektin menestystä arvioitaessa.

3. projektin kesto on tyypillisesti niin pitkä, että 
sen aikana tapahtuu kaikenlaista: vaatimukset 
muuttuvat, resurssointi muuttuu, erilaiset tode-
tut ja ennalta arvaamattomat riskit toteutuvat 
jne., aiheuttaen ongelmia perinteiselle projek-
tinjohtamistavalle. 
Näistä projektin sisäisistä ja ulkoisista komplek-

sisuustekijöistä johtuen hyvän tuotekehitysprojek-
tin johtamisen tulisi erityisesti keskittyä projektin 
robustisuuden varmistamiseen. Tuotekehitysinsi-
nöörit ovat lähes järjestään parempia insinöörejä 
omalla alueellaan kuin projektien johtajat, mutta 
he eivät voi tuottaa vaatimukset täyttäviä tuottei-
ta ajallaan ja budjetissa, jollei heillä ole jatkuvasti 
oikeita vaatimuksia tiedossaan ja jollei kaikkia 
muita epävarmuustekijöitä minimoida. Tuotekehi-
tysprojektit ovat projektien moninaisuudessa aivan 

Tuotekehitys

Svetlana Cicmil
Vaasan yliopisto
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oma alalahkonsa: yleensä projektin päätavoitteet 
ovat selvät mutta yksittäisiä asiakasvaatimuksia 
puuttuu ja erityisesti tarvittavat uudet teknologiat 
ja niistä johtuen myös eri insinöörien tehtävät 
vaativat paljonkin selvennystä.

Kompleksisuuden nelikenttä
Selventääksemme ajatuksemme muilta aloilta tu-
leville lukijoille esittelemme Turnerin ja Cochranen 
kehittämän nelikentän (Turner ja Cochrane 1993, 
Turner, 1995) jossa erilaiset projektit on jaettu 
neljään päätyyppiin kahden kompleksisuuden 
kannalta keskeisen tekijän suhteen. Ensimmäinen 
näistä tekijöistä on projektin suunniteltavuus, joka 
tyypillisesti perustuu edelleen siihen missä määrin 
projektin vaatimukset, tavoitteet ja laajuus ovat 
tiedossa projektin alkaessa, ja toinen on projektin 
oppimisvaatimustaso, joka taas perustuu siihen 
missä määrin projektissa käytettävät menetelmät, 
työkalut ja teknologiat ovat tuttuja projektiryh-
mälle. Näiden kahden tekijän suhteen projektit 
voidaan jakaa neljään perustyyppiin (joista toki 
on lukemattomia muunnoksia) joita varten tarvi-
taan erityyppisiä johtamistoimia. Typologian neljä 
projektityyppiä (1. Tekninen suunnittelu; engin-
eering, 2. Tuotekehitys; product development, 3. 
järjestelmätason suunnittelu; system development 
ja 4. Tutkimus- ja organisaatiomuutosprojektit; 
research and organisational change) sisältävät 
myös ajatuksen jonka mukaan kukin projektityyppi 
etenee tyypillisten vaiheiden kautta. 

Turnerin ja Cochranen ‘tavoite/tekniikkamatriisi’ 
on käyttökelpoinen analyysityökalu, jonka avulla 
voimme ainakin opetustyössä valottaa myös 
tuotekehitysprojektien kompleksisuuden piirteitä 
(ks. Kuva 1). Typologia oikeastaan siis väittää, että 
tuotekehitys on erityisen alttiina sille monimutkai-
suudelle, joka seuraa työmenetelmien määrittelyn, 
joihin työn suunnittelu ja resurssointi muuten 
tukeutuisi, epäselvyyksistä. Tietenkin projektien 
johtamistyön tulee olla suhteessa projektin luon-
teeseen; jos työt täytyy aloittaa epävarmuuden 
vallitessa ja projektin organisaatio on vastaavasti 
vielä kesken, vaaditaan johtajalta enemmän työtä 
ja kriittisiä päätöksiä projektin kuluessa. 

Turner ja Cochrane väittävät että heidän esittä-
mänsä nelikenttä auttaa erityisesti ensikertalaisia 
projektinjohtajia kehitysprojekteissa. Projektien 
aloittaminen on nimittäin projektin työläin vaihe 
projektin johtajalle. Projektin alussa 

- luodaan projektiryhmälle yhteinen nä-
kemys hankkeesta (tarkoitus, tavoitteet, 
rajaukset),

- kommunikoidaan nämä projektiryhmälle ja 
sitoutetaan ryhmä,

- hyväksytetään nämä projektin eri sidos-
ryhmillä,

- luodaan projektiryhmän kommunikaa-
tiojärjestelmä ja saatetaan ryhmä työn 
alkuun.

Tuotekehitysprojekteille – mallin mukaan tyypin 
2 projekteille - on erityisen kriittistä projektin 
resurssoiminen ja menetelmien kehittäminen työn 
kuluessa siltä osin kun työtavat ja teknologiat eivät 
ole ennestään tuttuja. Projektien suunnittelu ta-
valliseen tapaan – tehtävinä jotka on tehtävä, hen-
kilöinä, joiden tehtäväksi ne annetaan - on vaikeaa 
vaikka asiakkaiden vaatimukset tunnettaisiinkin. 
Tämäntyyppiset projektit kannattaakin suunnitella 
milestoneina, osatuoteaihioina tai kontrolliajan-
kohtina ja päästää sen jälkeen asiansa osaavat 
tekijät irti. Erityisen paljon projektin johtajan 
ajasta tällaisissa epävarmemmissa tilanteissa kuluu 
asiakkaiden ja käyttäjien kanssa keskustelemiseen 
ja projektitiimin sisäisten suhteiden ja kommuni-
kaation luomiseen jatkuvassa muutoksessa työn 
kuluessa. Eräässä hankkeessa tehtiin sulautettua 
järjestelmää, jonka osana PDA-laitteella piti voi-
da seurata pumppujen toimintaa. Asia vaikutti 
selkeältä, mutta osa pumpuista olikin Siperian 
kaasukentillä. Useamman kymmenen asteen pak-
kanen aiheutti ongelmia, joista kriittisimmäksi 
muodostui lopulta se, ettei PDA-laitteiden pieniä 
nappuloita voinut käsitellä rukkaset kädessä ja 
rukkasten riisuminen ei tullut kysymykseen. Koko 
ajatus PDA-laitteesta haudattiin vuoden kehittelyn 
jälkeen; se olisi kyllä voitu haudata aikaisemmin-
kin. Yleensäkin jonkinlainen työvaihe/päätösvaihe- 
vakioprosessi on hyvä ajatus ainakin suuremmissa 
hankkeissa (ks. esim. Cooper 1994).

Kuva 1. Kehitysprojektien tyypit (Lähde: Turner J R ja Cochrane R A, 1993; Turner, 1995)
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Menestyksekkäät tuotekehitysprojektit (me-
nestys siis mitattuna projektin sisällä, projektin 
tavoitteiden saavuttamisena) perustuvat siis 
työmenetelmien, vastuiden ja keskinäisen työn-
jaon ja osaamisen jatkuvaan luovaan uudelleen 
suunnitteluun. Tuotekehityksessä henkilöstöllä on 
erilaiset taustat ja selvästi erilaiset osaamisalat ja 
roolit; näiden tärkeysjärjestys, hankkeen resurssi-
pullonkaula, vaihtelee paljonkin projektien aikana. 
Kompleksisissa projekteissa (esimerkkeinä tällaisis-
ta mainitaan yleensä simulaattorit, peliautomaatit, 
autot, lentokoneet jne.) on vaikeata saada aikaan 
selkeä jaettu näkemys koko hankkeen tavoitteista 
jotta tiimit – joissa välttämättä on monen eri alan 
osaajia – voivat sitoutua hankkeen kokonaisuuden 
puolesta työskentelemiseen koko projektin ajan. 

Kompleksisuus johtaa useisiin tilanteisiin, joissa 
joudutaan kompromisseihin kahden tai useamman 
ristiriitaisen vaatimuksen välillä. Konfl iktien vält-
tämiseksi joudutaan kommunikaatiojärjestelmiä 
kehittämään ja yhteydenpitoa tihentämään; 
ihmisillä on aina oma mielipide siitä, kuinka juuri 
heidän tehtävänsä pitäisi tehdä, mutta se ei vält-
tämättä ole kokonaisuutta ajatellen optimaalinen. 
Buickin suunnittelijat olivat taannoin Boschin 
kanssa toteuttaneet uudentyyppisen polttoai-
neenruiskutusjärjestelmän V6-moottoriinsa (jossa 
koko järjestelmä sijaitsi V:n keskiössä etuvetoisessa 
Electra-automallissa). Samalla tuulitunnelissa 
uuden metriä aikaisempaa lyhyemmän, itsekanta-
van korin kanssa työskennelleet korinmuotoilijat 
olivat madaltaneet konepeltilinjaa, ja kun lopuksi 
kokonaisuutta pidettiin liian äänekkäänä ja kone-
pellin sisäpintaan haluttiin äänieriste ei sille enää 
ollutkaan tilaa ruiskutusjärjestelmän yläpuolella: 
sekä kori- että moottoriryhmät joutuivat palaa-
maan kuukausia aikaisemmin valmiina pitämäänsä 
vaiheeseen suunnittelemaan detaljeita uudelleen. 
Seuraava vaihe ei kuitenkaan ollut näiden detal-
jien kehittäminen, vaan eri osaprojektien välisen 
kommunikaatiojärjestelmän kehittäminen.

Tuotekehitysprojektien johtaminen koko hank-
keiden elinkaaren ajan vaatii eri johtamisajatusten 
yhdistelyä, eri milestonejen suunnittelua ja tuo-
tekonfi guraation johtamista, erityisesti kokonaisia 
tuoteperheitä suunniteltaessa. Perinteinen työn 
jyvitysmenettely (‘work breakdown structure’, 
WBS) ei ole mahdollinen jos töissä ja niiden 
vaiheistuksessa on epäselvyyksiä (todella suuret 
hankkeet, esim. Boeingin lentokoneiden suun-
nittelu, vaiheistetaan erikseen DSM-menettelyllä 
ennen töiden aloittamista; ks. esim. Ulrich & Ep-
pinger 2002). Tällöin ainoa kelvollinen menettely 
on vaatia tiimeiltä välietappeja ja osatuotteita, 
joita kokeillaan yhteen määrävälein (esimerkiksi 

Kuva 2. Tuotekehitysprojektien rooli organisaation hyvien käytänteiden ja proseduurien luomisessa

viikoittain; tällainen on esim. Microsoftin ohjel-
mistosuunnittelumenettely; ks. Cusumano 2002). 
Tämä ratkaisee sekä töiden määrittelyn että 
osaprojektien välisen komunikaation ongelmat. 
Tehtävät ja menetelmät joilla eri ongelmat ratkais-
taan luodaan tässä menetelmässä työn kuluessa 
seuraavaa milestonea ajatellen. 

Mitä kompleksisempia tuotteet ovat, sen enem-
män tulee myös pitää silmällä projektin laajuutta: 
kaikki akateemisen lopputyön tehneet tietävät, 
että määrittelyillä on taipumusta paisua niin että 
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Mitä kompleksisempia tuotteet 
ovat, sen enemmän tulee myös 

pitää silmällä projektin laajuutta

lopputuloksessa on paljon enemmän detaljeita ja 
osia kuin mistä aluksi päätettiin. Sidosryhmien 
kanssa keskustellessa tulee myös muistaa mainita 
heille mitä eri detaljien toteutus maksaa. 

Jos edellä esitetty vaikuttaa sekavalta, kertaam-
me vielä lopuksi mitä suosittelimme tuotekehitys-
projekteihin:
- Tuotekehitykseen liittyvä päätöksenteko: en-

sinnäkin projektin riskien paremmat analyysit ja 
keskeisille riskeille varasuunnitelmat, toisaalta 
on hyväksi, että projektissa on vaiheita, joissa 
ylempi johto saa riittävän tiedon projektin 
kulusta ja ongelmista ja pystyy katkaisemaan 
projektin, jos näyttää siltä että siinä ei ole jär-
keä. 

- Holistinen ajattelutapa: projektin eri osien 
yhteydet tulisi ymmärtää ja varmistaa, että 
ihmiset keskustelevat ja vertaavat tietojaan 
myös osaprojektin/osaston rajojen yli. Enemmän 
kuin kaikissa tapauksissa projektin kokonaisuus 
– tuotteen toiminta, turvallisuus, kannattavuus 
– on tärkeämpää kuin yksittäinen työvaihe.

- Kollaboratiivinen oppiminen: projektin ja sen 
sidosryhmien tulisi tutkia sitä mitä projektissa 
on tapahtunut ja parantaa projektiosaamista 
seuraaviin hankkeisiin (ks. kuva 2)

- Projektijohtamisosaaminen: vaikka tuoteke-
hityksessä on ensi sijassa kysymys teknisestä 
toiminnasta on edellä esitetyn perusteella 
projektin johtajan keskeisin osaaminen kommu-
nikaatio- ja ihmissuhdeosaamista ja tekniikan 
alueella erityisesti systeemi- tai arkkitehtuuri-
tason ymmärrystä. Insinöörit ovat tyypillisesti 
oman alansa spesialisteja; heidän osaamisensa 
kertaaminen projektien johdossa ei hyödytä 
mitään.



Projektitoiminta 1/2007 41

���������	
�
���	���������
������������
���������	���	�

����
����������
���

������������	
��		�������	
�	�
����������	����	���������	
�	�
������
���������������������
��
�
�	��
����	
	����
��������	���
��
����������	���	������

�
��������������������������	�
�	���	���	��������������		���	��	���	��
����
��������	
���������
��	
�	�
���������
��
����
����
���������
����������������������	��	��������	��	��	��	��	��	���	��
��
�
�	���
����	���	����������	���

	
�������������
		���	������������
�
�������� ������	��
�
�	��
��
�������������
		���
���������������		�������	�������

����������	�
����
����	�������!	��������������		����	������	��	��������������������
��	��	���������	��
����	����
��	���
�������
�����������
�����������	������������	
�����	��������
		��
�	��	
	��
!	�����������	������
		��
�������
���������������������	���	����	���
���	��	�
����������������������

"���������������	������"����	���	
	����
���"���#������	
	����
��������	
	��
��"�������
�	
	����
�����������	��!�����	��	�	�����	�������������$�%%%������&�#���	���
#�'�����&�#���

"�������
�	���
�	���������()��*�

Tehoa projektinhallintaan!

PROJEKTISALKUN HALLINTA 
Kehitystoiminnan strateginen johtaminen
Projektisalkulla tarkoitetaan organisaation, organisaatioyksikön tai tietyn-
tyyppisten projektien muodostamaa kokonaisuutta. Organisaatio voi kir-
jan tarjoamien menetelmien ja ideoiden avulla kehittää itselleen sopivat 
toimintatavat ja työkalut projektitoiminnan strategianmukaiseen suuntaa-
miseen, projekti-ideoiden ja projektien arviointiin ja valintaan sekä niiden 
muodostaman kokonaisuuden hallintaan. Kirjan aihealueita mm. 

• projektien valinta strategisten tavoitteiden perusteella                  
• projektisalkun katselmointi ja strateginen johtaminen                     
• projektiorganisaation johtaminen                                          
• salkunhallinnan käyttöönottoprojektin läpivienti.

Kirja on suunnattu ennen kaikkea strategisen liikkeenjohdon, liiketoi-
minnan kehittämisen, tuotekehityksen ja muun projektitoiminnan parissa 
työskenteleville henkilöille.                            
���Yritysjulkaisut ���218 sivua ���63 € ���ISBN 951-37-4689-5

TILAUKSET
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 
Puhelin 020 450 05
www.edita.fi/netmarket

Edita-kirjakauppa:
Annankatu 44, 00100 Helsinki, 
puhelin 020 450 2566 



42 www.pry.fi

Tietojärjestelmien, uuden tekniikan tai uusien käytäntöjen käyttöönotto, organisaation rakenteelliset 
järjestelyt, yritysjärjestelyt ja prosessiuudistukset ovat esimerkkejä mittavista muutoksista, jotka 
ravistelevat organisaatioiden vanhoja toimintamalleja. Tällaiset merkittävät muutokset toteutetaan 
yhä useammin projekteista koostuvina muutosohjelmina. Muutosohjelman onnistumiselle erityisen 
tärkeää on muutoksen varhainen vaihe. Silloin kohdataan monia monimutkaisuuden ja epävar-
muuden aiheuttamia haasteita. Saadaanko ohjelman tavoitteista muodostettua yhteinen näkemys? 
Löytääkö ohjelma oman väliaikaisen sijansa osana pysyvää organisaatiota? Saako ohjelmajohtaja 
riittävästi valtaa toteuttaa ohjelman tehtäviä? Löytyykö ohjelmassa sellainen vauhti ja jatkuvuus, 
joiden varassa muutos etenee kohti toivottuja tuloksia? 

Muutosohjelmien 
käynnistämisen käytännöt

Päivi Lehtonen
Tutkija
Teknillinen korkeakoulu
BIT Tutkimuskeskus

Projektinhallinnan käytännöt ja tutkimukset 
keskittyvät pitkälti toimitus-, järjestelmäke-
hitys- ja tuotekehitysprojekteihin, joissa pro-

jektin tuote ja sen ominaisuudet pystytään pitkälti 
määrittämään ennalta. Organisaatioiden sisäiset, 
vaikeammin määritettävissä olevat muutosprojek-
tit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kaikissa 
organisaatioissa toteutetaan ajoittain merkittäviä 
sisäisiä muutoksia, jotka kohdistuvat organisaati-
on toimintatapoihin, prosesseihin ja rakenteisiin. 
Merkittäviä organisaationlaajuisia muutoksia ei 
pystytä viemään läpi yksittäisen projektin avulla, 
vaan usein puhutaankin muutosohjelmista. Muu-
tosohjelmat ovat yksi Teknillisen korkeakoulun 
Project Business -ryhmän tutkimuskohteista.

Ohjelmat muutoksen toteutuksessa
Ohjelma on yksittäistä projektia laajempi kokonai-
suus, joka tähtää merkittäviin vaikutuksiin ohjel-
man kohteena olevassa ympäristössä. Tavoitteet 
ja vaikutukset ovat strategisia, mutta ne eivät 
välttämättä ole täsmällisesti tiedossa ohjelman 
käynnistyessä. Ohjelma koostuu tyypillisesti use-
asta toisiinsa liittyvästä projektista, jotka yhdessä 
toteuttavat ohjelman tavoitetta. Muutosoh-
jelmaan voi sisältyä muitakin projektityyppejä, 
kuten tuotekehitystä tai järjestelmäkehitystä. 
Olennaisena osana ohjelmaa voi olla vaikkapa 
uuden tietojärjestelmän luominen. Toisaalta muu-
tosohjelma voi kohdistua organisaation tapoihin 
järjestää (palvelu-)tuotantonsa, jolloin muutos ei 
koske pelkästään organisaation sisäisiä toimijoita 
vaan myös asiakkaita.

Ohjelman lähtökohtana voi olla havaittu muu-
tostarve tai epämääräinen visio organisaation 
tulevasta tilasta. Tarpeen tai vision purkaminen 
toiminnaksi jää ohjelman varhaisen vaiheen 
vastuulle. Muutoksen aikaansaaminen pohjautuu 
ohjelman varhaisen vaiheen ratkaisuihin. 

Projektinhallinnan nykyinen tietämys luo poh-
jan ohjelmajohtamiselle, muttei tarjoa riittävästi 
näkemystä laajan muutoksen läpiviemiseksi. Pe-
rinteisessä projektinhallinnassa lähtökohtaisena 
oletuksena on selkeä mielikuva ja yhteisymmärrys 
projektin tuotteesta ja päämäärästä. Varhaisen 
vaiheen johtamista on lähestytty pääosin projek-
tin laajuuden, rakenteen, aikataulun ja vastuiden 
suunnittelun kautta. Muutosohjelmien epävar-
muuden, laajuuden ja vaikuttavuuspyrkimysten 
vuoksi ohjelman käynnistämisessä tarvitaan 
omanlaisiaan käytäntöjä. 

Muutosohjelman varhaisen vaiheen 
haasteet
Muutosohjelmien varhainen vaihe on erityisen 
haastava, koska sekä tavoitteisiin että toteu-
tuskeinoihin liittyy epävarmuutta ja ohjelman 
sidosryhmien verkosto voi olla monimutkainen. 
Eri toimijoilla voi olla tavoitteista ja menetelmistä 
hyvin erilaisia näkemyksiä, jotka pitäisi ohjelman 
alkupuolella selvittää ja sovittaa yhteen (Thiry 
2002). Lisähaastetta ohjelman suunnittelulle 
tuo ympäristön muutosnopeus. Monivuotisessa 
muutosohjelmassa merkittävät muutokset ovat 
enemmän sääntö kuin poikkeus. Ohjelmasta pi-
täisi rakentaa riittävän joustava ja muutosherkkä, 
joskaan päämäärää ja fokusta ei pitäisi joutua 
muuttamaan jokaisen ulkoisen impulssin tai lisä-
tarpeen ilmaantuessa. 

Ohjelmat nähdään usein keinona toteuttaa 
strategiaa, ja ohjelmien käynnistämisen on todettu 
liittyvän liiketoimintatavoitteiden muuttumi-
seen (Ferns 1991). Muutosohjelman varhaisessa 
vaiheessa on kyse vision, tavoitteiden ja rajaus-
ten muodostamisesta ohjelmalle, sidosryhmien 
tarpeiden selvittämisestä, ohjelman projektien 
määrittelystä ja suunnittelusta sekä vastuiden 
ja resurssien määrittämisestä (Lycett ym. 2004; 
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Pellegrinelli 1997, 2002; Thiry, 2004). Projektien 
muodollisen suunnittelun sijasta ohjelman var-
haisessa vaiheessa korostuu epämuodollinen ja 
luova ideointi, intuitio ja oppiminen (Thiry 2002, 
2004; Martinsuo ja Lehtonen 2007). Aiemman tut-
kimuksen perusteella muutosohjelman varhainen 
vaihe saattaa vaikuttaa kaoottiselta ja sekavalta 
monine erilaisine tehtävineen. Kuvassa 1 esitetään 
emo-organisaatio ohjelman haastavana toimin-
taympäristönä ja muutosohjelman valmistelun 
monia tehtäviä.

Muutosohjelman varhaisessa vaiheessa tavoi-
tellaan muutoksen käynnistymistä ja valmiuksien 
luomista muutoksen tehokkaaseen toteutukseen. 
Strategisen muutosjohtamisen kirjallisuus korostaa 
muutoksen käynnistämisvaiheessa muutoksen 
”myymistä” organisaation päättäjille ja muille 
keskeisille sidosryhmille, yhteisen näkemyksen 
muodostamista keskusteluissa ja neuvotteluissa 
toimijoiden kesken, muutosagenttien toimintaa ja 
muutosta eteenpäin vievän positiivisen jännitteen 
ja vauhdin luomista. Samoin kuin ohjelmajohta-
minen, myös muutoksen johtamisen kirjallisuus 
korostaa muutoskohteena olevan organisaatio-
ympäristön merkitystä. 

Muutosohjelman käynnistämisen 
käytännöt
Olemme tutkineet muutosohjelmien käynnistä-
misen käytäntöjä suomalaisissa organisaatioissa, 
ja kuvailemme seuraavaksi hyviä käytäntöjä 
kahden esimerkkiohjelman kautta. Molemmat 
muutosohjelmat tavoittelivat merkittäviä uudis-
tuksia organisaatioidensa toiminnassa. Ohjelmat 
koostuivat useasta projektista, ja niiden oli suun-
niteltu kestävän useita vuosia. Molemmissa or-
ganisaatiossa laajamittainen muutos ja erityisesti 
ohjelma muutoksen läpiviennin työkaluna olivat 
tavanomaisesta poikkeavia ilmiöitä. 

Tässä artikkelissa nimellä Viila esiintyvä ohjelma 
pyrki uudistamaan ja tehostamaan organisaation 
toimintatapoja. Viila oli edennyt menestyksekkääs-
ti toteutusvaiheeseen ja sen uskottiin onnistuvan. 
Toinen esimerkkiohjelmamme, jota kutsumme 
nimellä Vesuri, pyrki raivaamaan tilaa uusille 
toimintatavoille organisaatiossaan ja luomaan uu-
denlaista toimintaa. Ohjelma päädyttiin kuitenkin 
keskeyttämään sisäisten ongelmien ja ulkoisten 
muutosten johdosta toteutusvaiheen alussa.

Haastattelimme ohjelmien keskeisiä toimijoita 
ja tutustuimme ohjelmien dokumentaatioon 
ohjelmien toteutuksen aikana. Tutkimuksemme 
tarkoituksena oli tunnistaa ohjelmien varhaisen 
vaiheen työtapoja ja käytäntöjä ja arvioida niiden 
merkitystä ohjelmien käynnistämisessä. Olemme 
ryhmitelleet havaintomme neljäksi kokonai-
suudeksi, joita havainnollistamme esimerkkien 
avulla. 

Luo yhteinen näkemys
Molemmissa tapausohjelmissa korostui ohjelman 
tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden luominen 
sidosryhmien ja ohjelmaa toteuttavan ryhmän 
yhteistoiminnan kautta. Ohjelman varhaisessa 
vaiheessa oleellista on yhteisen näkemyksen saa-
vuttaminen siitä, mihin ohjelmalla tähdätään. Ellei 
ohjelman lopputuotosta osata vielä kuvata, aina-
kin pitäisi muodostaa yhteinen näkemys hyödyistä, 

joita ohjelmalta odotetaan, ja lähestymistavasta, 
jolla näitä hyötyjä lähdetään tavoittelemaan. 
Haastattelemamme ohjelmajohtaja kuvasikin 
ohjelmaa poluksi kohti määränpäätä. Ohjelman 
etenemisen aikana tulee vastaan risteyskohtia, 
joissa täytyy tehdä valintoja ja tarkistaa, ollaanko 
edelleen oikealla polulla ja onko määränpää vielä 
oikea.

Ohjelman varhaisessa vaiheessa voi olla syytä 
sallia näkemyserot ja tietty epämääräisyys. Näistä 
pitäisi kuitenkin keskustella, ja näkemyseroista 
pitäisi vähitellen edetä kohti konkreettista toimin-
tasuunnitelmaa. Yhteisten rajausten tekeminen on 
tärkeää: ohjelman sisällön lisäksi on määriteltävä, 
mitä ohjelma ei tule kattamaan. Viila-ohjelma pää-
dyttiin käynnistämään peräkkäisistä workshopeista 
koostuvalla melko pitkällä selvitysvaiheella, johon 
osallistui kymmeniä henkilöitä eri yksiköistä ja eri 
organisaatiotasoilta. Tämän vaiheen tavoitteena 
oli luoda yhteinen näkemys nykytilasta ja konk-
reettisista kehittämistarpeista. Vähintään yhtä 
tärkeänä pidettiin muutostarpeen viestimistä ja 
perustelemista. Vesuri-ohjelmassa puolestaan 
muutoksen suunnittelu jämähti paikalleen hah-
motteluvaiheessa. Puolitoista vuotta ohjelman 
käynnistämisen jälkeen oli edelleen epäselvää, 
kuinka laajasta muutoksesta oli kyse. Eri toimijoilla 
oli erilaisia näkemyksiä ohjelman tavoitteista ja 
sisällöstä. Erilaisia muutostoimia oli käynnissä, 
mutta niiden rooli ohjelmassa oli epäselvä. Yhtei-
sen näkemyksen etsinnän sijasta muutosohjelmaa 
kyseenalaistettiin monelta taholta, ja lopulta sen 
syrjäyttivät muut muutostoimet.

Ohjelman varhaisessa vaiheessa on paljolti kyse 
sidosryhmien hallinnasta.  Muutosohjelman kan-
nalta organisaation sisäiset tahot ovat erityisen 
tärkeitä sidosryhmiä. Tavoiteltu muutos kohdistuu 
omaan organisaatioon, jolloin organisaatio toimii 
sekä asiakkaan että toimittajan roolissa muutos-
ohjelmassa. Koska muutos kohdistuu organisaa-

Kuva 1. Muutosohjelman toimintaympäristö ja 
käynnistämisvaiheen tehtäviä. 
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tion toimintatapoihin ja rakenteisiin, se vaatii 
myös asennemuutosta ja muutostarpeen hyvää 
perustelua. Muutostarpeen havainnollistamiseksi 
ohjelma voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, 
joista ensimmäinen vaihe toimii esiselvitysprojek-
tina ja keinona perusteluiden löytämiseen. Tällöin 
ohjelma etenee varsinaiseen suunnitteluun ja to-
teutukseen vain, mikäli sille onnistutaan luomaan 
esiselvityksessä riittävät edellytykset. 

Selkiytä ja hallitse rajapinnat
Pitkäkestoinen muutosohjelma on toisaalta oma 
organisaationsa, toisaalta osa emo-organisaatio-
taan. Tutkimustemme mukaan ohjelman alkuvai-
heessa keskeistä on ohjelman rajojen määrittämi-
nen ja sen oman identiteetin löytyminen. Ohjelma 
tarvitsee rajat ja oman väliaikaisen identiteetin, 
koska sen pitää kyseenalaistaa menneitä tapoja ja 
tuoda emo-organisaatioon uusia toimintamalleja. 
Silti ohjelma on väistämättä kytköksissä emo-
organisaationsa, jolta se saa resursseja, tietoa ja 
tukea ja jolle se toimittaa tilannetietoa ja välitu-
loksia. Ohjelman alkuvaiheessa tehdään keskeiset 
päätökset siitä, miten itsenäinen ohjelma on ja 
miten vahvasti se integroidaan ympäristöönsä. 
Ohjelman alussa tulee myös miettiä, missä määrin 
sen ohjaamisessa pystytään hyödyntämään orga-
nisaation tuttuja toimintatapoja. 

Viila-ohjelmassa ohjelman varhaisen vaiheen 
johtohahmot käyttivät suuren osan ajastaan 
ohjelman toimintatapojen luomiseen. He tekivät 
ratkaisevia päätöksiä siitä, mitä emo-organisaation 
käytännöistä sovellettiin ohjelmatyössä ja mihin 
toimintoihin oli luotava uudet toimintatavat. 
Toisaalta ohjelma haluttiin integroida organisaa-
tioympäristöönsä, toisaalta sitä haluttiin suojella 

häiriöiltä. Monien päätösten tarkoituksena oli 
tietoisesti eristää ohjelmaa ympäristöstään ja taata 
sille työrauha. Ohjelma esimerkiksi nimettiin siten, 
että se näennäisesti rajautui tiettyyn toiminta-
alueeseen, vaikka sillä käytännössä oli vaikutuksia 
läpi organisaation toiminnan. Ohjelmalle luotiin 
myös omanlaisensa työkulttuuri, jota johtajat 
edistivät omalla esimerkillään. Vesuri-ohjelmassa 
tällaista tarkoituksenmukaista eriytymistä ei saatu 
aikaan, vaan ohjelma jäi liiankin alisteiseksi emo-
organisaation resurssirajoitteille, määräyksille ja 
toimintatavoille. 

Oman identiteetin muodostuminen ohjelmalle 
on käytännössä väistämätöntä ja osaltaan tukee 
ohjelmatiimin työskentelyä, mutta kaikkien olisi 
ymmärrettävä identiteetin väliaikaisuus ja läpäis-
tävyys. Liian vahva ”me vastaan muut” -ajattelu 
saattaa estää vuoropuhelua ohjelman ja sen ym-
päristön toimijoiden välillä ja hidastaa ohjelman 
tulosten omaksumista. Kyse onkin tasapainon löy-
tämisestä ohjelman kytkemisessä ympäristöönsä 
ja sen suojelemisesta ympäristön häiriötekijöiltä. 
Havaintojemme mukaan ohjelmajohtaja voi toimia 
portinvartijana ohjelman ja sen ympäristön välillä. 
Taidokas ohjelmajohtaja tietää, milloin kannattaa 
kaikessa rauhassa edistää suunnittelua ohjelmatii-
min kesken ja milloin puolestaan on syytä avautua 
ulospäin ja osallistaa laaja joukko ympäri organi-
saatiota kommentoimaan suunnitelmia. 

Anna valtaa ohjelmajohtajalle
Ohjelman varhaisissa vaiheissa korostuu kyvykkään 
ohjelmajohtajan merkitys. Ohjelmajohtajalle on 
annettava riittävä valta, ja hänen on osattava 
käyttää valtaa oikealla tavalla tavoitellun muutok-
sen hyväksi. Muutoksen toteuttamiseen haetaan 

Helsinki • June 14-15, 2007 • ¤995 • 14 PDUs • 1.4 CEUs

PMP® Prep
Get Ready to Pass the PMP® Exam

IIL FINLAND presents

“PMI®”, “PMP®”, and “PMBOK®” are registered trademarks of the Project Management Institute, Inc. registered in the United States and other nations.

This intensive exam prep workshop will prepare you to pass the Project 
Management Professional (PMP®) examination. The workshop is kept up to date 
with the framework of knowledge outlined by the Project Management Institute’s 
PMBOK® Guide. IIL’s PMP® certified instructors will use and identify test-taking tips 
and strategies and review materials that will assist you with passing the PMP® exam. 
The course includes a comprehensive workbook and a sample examination. 

Why Become a PMP®?
The PMP® designation is recognized worldwide as the standard of the profession, 
attesting to one’s core knowledge and understanding of critical Project 
Management concepts, principles and techniques.  

Be a better project manager.  Become PMP® certified.

For more information, please call +358 9 6969 3636 or email iil.finland@iil.com www.iil.com/finland



Projektitoiminta 1/2007 45

usein tukea ja esimerkkejä organisaation ulkopuo-
lelta. Ulkopuolisten konsulttien asiantuntemus 
ja benchmarking-käynnit vastaavan muutoksen 
toteuttaneissa organisaatioissa tuovat varmasti 
vinkkejä muutosohjelman toteuttamiseen. Silti 
lopulta paras asiantuntemus siitä, miten organi-
saatiossa saadaan vietyä muutos läpi, on oman 
organisaation edustajalla. Muutoksen käynnis-
täminen vaatii ohjelmajohtajalta monenlaista 
osaamista ja taktikointikykyä. 

Ohjelmajohtajan vallankäyttöä voi olla vaik-
kapa ohjelmaidean myynti muutoksen kannalta 
sopiville tahoille. Vahvaan hierarkiaan pohjau-
tuvassa organisaatiossa saattaa toimitusjohtajan 
näkyvä sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin olla 
välttämätön edellytys organisaation saamiseksi 
mukaan muutokseen. Ohjelmajohtaja käyttää 
valtaansa myös antamalla ohjelmalle organi-
saation tai yksiköiden strategian kannalta suo-
tuisia merkityksiä ja viestimällä niitä sopivissa 
tilanteissa. Varsinkin tavoite- ja tulosohjautuvissa 
organisaatioissa ohjelma tarvitsee tällaiset pe-
rustelut, jotta muutos voi käynnistyä. Edelleen 
ohjelmajohtaja voi käyttää valtaansa kutsumalla 
eri tahoja osallistumaan ohjelman valmisteluun. 
Etenkin asiantuntijaorganisaatioissa on tarpeen 
tarjota jokaiselle mahdollisuus myötävaikuttaa 
ohjelman tavoitteiden tai toimintatapojen suun-
nitteluun. Keskustelu muutoksen kohteesta ja 
keinoista edistää yhteisten tulkintojen syntymistä 
ja ihmisten omaa sitoutumista muutoksen edel-
lyttämiin, joskus vaikeisiinkin toimenpiteisiin. Näin 
voidaan välttää ja käsitellä muutosvastarintaa. 
Ohjelmalle vaarallisinta nimittäin on näkymätön, 
passiivinen muutosvastarinta, jota ei ole käsitelty 
ohjelman kuluessa ja joka saattaa paljastua vasta 
ohjelman päätyttyä. Vaikka uusia prosesseja ja 
toimintatapoja olisi saatu luotua ja näennäisesti 
otettua käyttöön, henkilöstö saattaa toimia kuten 
aina ennenkin.

Vesuri-ohjelmassa monet haastatellut toivat 
esiin, ettei ohjelmajohtajalla ollut riittävän napak-
kaa otetta ohjelman suunnitelmien edistämiseen. 
Ohjelmajohtaja puolestaan koki turhautumista 
johdon tuen puutteen sekä omien valtuuksiensa 
epäselvyyden ja rajallisuuden takia. Sen sijaan 
Viila-ohjelmassa koko muutosohjelma henkilöityi 
ohjelmajohtajaan, jonka taitoa ja kokemusta ar-
vostettiin. Hän osasi sekä myydä ohjelmaideaa ja 
kytkeä sen organisaation strategisiin päämääriin 
että luoda tilaisuuksia henkilöstön omille tulkin-
noille ja muutosvastarinnan käsittelylle. Ohjelma-
johtajalta vaaditaan siis riittävää auktoriteettia ja 
karismaa muutoksen keulakuvana toimimiseen. 
Myös vastuiden ja valtuuksien määrittely on 
ohjelman monimutkaisuuden ja laajuuden vuoksi 
olennaista.

Varmista vauhti ja jatkuvuus
Muutosohjelmat kestävät usein vuosia, ja siksi 
jatkuvuuden rakentaminen ohjelman sisään on 
tärkeää. Alkuvaiheessa ohjelmaan luodaan käytän-
töjä, jotka saavat ohjelman vauhtiin: ne tukevat 
ohjelman läpivientiä ja pohjustavat ohjelman 
toteuttamista myöhemmissä vaiheissa. Vauhtiin 
pääsyyn ja jatkuvuuteen liittyy käytäntöjen li-
säksi psykologinen puoli. Ns. nopeat voitot (quick 
wins) ovat pitkissä muutosohjelmissa tärkeitä. 
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Jotta henkilöstö sitoutuu jopa vuosia kestävään 
muutosohjelmaan, pitäisi nopeasti olla nähtävissä 
tuloksia, jotka luovat uskoa muutoksen tarpeelli-
suuteen ja ohjelman kykyyn saada muutos aikaan. 
Välitulokset ja varhaiset signaalit onnistumisesta 
ovat tärkeitä. Jos ohjelman tavoitteena on vaikka-
pa toiminnan tehostaminen, kannattaa jo varhain 
raportoida konkreettisia säästöjä, joita on saavu-
tettu ohjelmaan liittyvillä toimilla.

Haastatteluissamme Viila-ohjelman toimijoi-
den keskuudessa moni totesi, että ohjelma olisi 
edennyt vieläkin paremmin, mikäli muutoksen 
käytäntöön vienti olisi aloitettu aiemmin. Alussa 
oli keskitytty muutoksen tekniseen toteutukseen, 
ja toimintatapojen muutos laahasi jäljessä. Tek-
ninen toteutus oli sujunut odotettua helpom-
min ja ohjelma saatiin hyvään vauhtiin. Tulevia 
muutosohjelmia ajatellen opittiin, että ihmisten 
käyttäytymisen muuttuminen on teknistä muu-
tosta hitaampaa ja vaatii omat nopeat voittonsa 
jo varhain ohjelmassa. Vesuri-ohjelmassa muutos 
ei näyttänyt pääsevän vauhtiin ollenkaan, sillä val-
mistelua ja suunnittelua tuntui jatkuvan pitkään, 
eikä välituloksia käsitelty näkyvästi. Vastuukysy-
mykset tuottivat ongelmia: muutoksen toteuttajat 
odottelivat johdon linjausta toteutustapoihin, ja 
johto puolestaan toivoi ohjelmalta käytännön 
toimia ja varhaisia tuloksia.

Ohjelman alussa aikaansaatu vauhdin ja etene-
misen vaikutelma luo pitkälle muutosohjelmalle 
tarpeellista jatkuvuuden tunnetta. Hallittu muutos 
ei ole hetkellinen, kertaluontoinen rysäys, vaan or-
ganisaation valmistaminen muutokseen jatkuu läpi 
koko muutosohjelman. Vaikka ohjelma tuottaisi 
täsmälleen tarpeisiin vastaavat uudet prosessit 
ja järjestelmät, voi ohjelma silti epäonnistua, jos 
uusia toimintatapoja ei saada vietyä käytäntöön. 
Alkuvaiheen nopeiden voittojen jälkeen muutos 
jatkuu läpi ohjelman, ja se saa useita muotoja. 
Muutosohjelmassa ns. myyntityö ei pääty to-
teutusvaiheeseen, vaan ohjelman oikeutuksen 
perustelu on jatkuvaa.

Selkeyttä käynnistysvaiheen kaaokseen 
Muutosohjelman alkuvaiheiden käytännöissä 
muutosvalmiutta luodaan osana ympäröivää 
organisaatiota. Olemme edellä tunnistaneet neljä 
keskeistä teemaa (kuva 2), joilla muutosohjelman 
käynnistämisvaiheen kaaosta voidaan selkiyttää. 
Ohjelma tarvitsee yhteisen näkemyksen muutok-
sen hyödyistä ja toimintaperiaatteista. Ohjelman 
rajapintaa suhteessa emo-organisaatioon on 
hallittava taidokkaasti. Ohjelmajohtaja tarvitsee 
valtuutuksen ja vallan viedä muutos läpi ympä-
röivässä organisaatiossa. Lisäksi tarvitaan nopeita 
voittoja ja vauhtia jatkuvuuden aikaansaamiseksi 
vastustustakin kohtaavassa ohjelmassa.

Olemme tutkimuksissamme havainneet, että 
valtavan suuri osa ohjelman käynnistämisen 
toiminnasta liittyy juuri muutosohjelman ja sitä 
ympäröivän organisaation väliseen vuorovaiku-
tukseen. Ohjelmien monet ongelmatkin syntyvät 
niistä vaatimuksista ja rajoitteista, joita ympäröivä 
organisaatio kohdistaa ohjelmaan. Tutkijoille 
ohjelmien käynnistyminen tarjoaa monia haas-
tavia tarkastelukohteita. Millä tavoin ohjelman 
ja ympäröivän organisaation yhteistyö kannattaa 
organisoida? Miten ohjelman alussa epämääräi-

Kuva 2. Muutosohjelman käynnistämisen neljä 
keskeistä teemaa.

nen tahtotila muuttuu vähitellen konkreettisiksi 
tavoitteiksi, tuloksiksi ja vaikutuksiksi? Millä tavoin 
ohjelman ja emo-organisaation vuoropuhelua 
hoidetaan taidokkaasti ohjelman toteutuksen 
aikana? Perinteinen projektinhallintakirjallisuus 
keskittyy projekteihin ikään kuin ne olisivat aina 
itsenäisiä ja irrallaan organisaatioympäristöstä.  
Muutosohjelmien maailmassa projektinhallinnan 
tietämystä kannattaakin täydentää emo-organi-
saation toimintaa ja muutosta koskevilla opeilla. 
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Front-end management of large projects
What can we learn from failures and successes
in large projects?
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Englanninkielinen seminaari tehokkaista projektinhallinnan keinoista
erittäin suurissa projekteissa. Seminaarissa kuullaan viimeisimpiä tutki-
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paitsi toisilta oppimalla niin myös 
yhdessä oppimalla. Käytetään esim. 
ulkopuolisia alustajia.

Miten tähän voisi sitten päästä? 
Viisasten kivi on vielä löytämättä ja 
viemättä käytäntöön. Siksi Projekti-
yhdistys perustaa PKV-ryhmän aiheen 
käsittelemiseksi. 

PKV-toiminnalla tarkoitetaan:
- Projektikäytäntöjen vertailua,
- oppimista vertailemalla,
- oppimista parhaista,
- oppimista ongelmista,
- benchmarkausta,
- verkostoitumista.
PKV-ryhmien tarkoituksena on pro-

jektien hallinnan, yrityksen toiminta-
tapojen ja kilpailukyvyn kehittäminen 
vertailemalla ryhmään osallistuvien 
yritysten käytäntöjä ja niillä saavutet-
tuja tuloksia.

Ryhmän toiminnan kannalta on 
tärkeää, että kick-off – tilaisuudessa 
määritellään ryhmän tavoite ja tehdään 
työsuunnitelma. PKV-toiminnan kulma-
kiviä ovat luottamuksellisuus, avoimuus, 
vastavuoroisuus ja tasapuolisuus. 

Ryhmä koostuu 5-8 yrityksestä, jois-
ta kustakin 1-3 osallistujaa. Yritykset 
valitaan ryhmään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä siten, että yritykset eivät ole 
toistensa kilpailijoita. Tämä edesauttaa 
avoimuutta ja tasapuolisuutta. 

Tapaamiset järjestetään vuorollaan 
kunkin osallistujayrityksen tiloissa.

Ryhmän kick-off – tilaisuus pide-
tään keskiviikkona 13.6.2007 klo 13.00 
– 16.00 Toyotan pääkonttorissa Van-
taan Korsossa. Kick-off – tilaisuudessa 
määritellään ryhmän tavoite, jolloin 
osallistujien intresseistä riippuen tavoite 
voi laajentua koskemaan esim. kaikkien 
projektiosaajien verkostoa sisältäen 
projektien omistajat, linjapäälliköt, 
projektiryhmäläiset jne.

Organisaation sisäisen projekti-
päällikköverkoston kehittäminen

PKV -ryhmät

Projektiyhdistyksessä on suunnitteilla 
uusi projektikäytäntöjen vertailuryhmä 
aiheenaan ”Organisaation sisäisen 
projektipäällikköverkoston kehittä-
minen”.

Sisäinen projektipäällikköverkosto 
– mikä se on ja miksi sitä tulisi 
kehittää?
Nykymaailmassa ei voi välttyä projek-
teilta. On olemassa toimialoja, joissa 
lähes koko liiketoiminta on projektimuo-
toista – näistä tutuimpina rakennusala 
ja tietotekniikka-ala. Tuotekehityspro-
jektit ovat tuttuja monissa yrityksissä. 
Maailma muuttuu yritysten ympärillä 
ja yritysten on pysyttävä muutoksessa 
mukana. Ja mikä olisikaan parempi tapa 
tehdä muutosta kuin projektit. 

Yrityksissä on jo vuosia sitten herätty 
huomaamaan tärkein voimavara – osaa-
vat ihmiset. Projekteissa osaavien ih-
misten tärkeys korostuu, ennen kaikkea 
osaavan projektipäällikön tärkeys. Mo-
nissa yrityksissä on jo vuosia kiinnitetty 

Heräsikö kiinnostus? 

Ota yhteys ryhmän koordinaat-
toriin Saija Koskiseen/Toyota 
Motor Finland Oy puhelimitse 
09–85182522 tai sähköpostitse 
saija.koskinen@toyota.fi . 

kiitettävällä tavalla huomiota yksilön 
osaamiseen ja sen kehittämiseen. Vaikka 
yliopisto- tai ammattikorkeakoulumaa-
ilmasta ei vielä löydykään varsinaista 
projektikoulutusta, markkinoilla on jo 
pitkään ollut tarjolla useita erilaisia 
projektikursseja ja – koulutusohjelmia. 
Yrityksissä on siten paljon kouluttautu-
neita, useissa projektiliemissä keitettyjä 
kokeneita projektipäälliköitä – jotka 
kaikki hakkaavat päätään samaan 
seinään projektin samassa vaiheessa 
toisistaan tietämättä. Mitä asialle voi 
tehdä?

Ongelman ratkaisuksi on perustettu 
sisäisiä projektipäällikköverkostoja. On 
nimetty parhaat osaajat, on varmistettu 
johtajien lupa ja sitoutuminen, on pidet-
ty kick-off ja suunniteltu toiminta – ja 
siihen se sitten loppuukin. Parhaat osaa-
jat ovat yleensä myös liiketoiminnan 
parhaita osaajia ja siten kiireisiä ihmisiä. 
Heitä ei saa mukaan tapaamisiin tai jos 
he tulevatkin, niin valmistautumiseen ei 
ole ollut aikaa eikä oikeastaan siihen itse 
tilaisuuteenkaan – kommunikaattorit tai 

kannettavat tietokoneet 
saavat enemmän huo-
miota kuin tilaisuuden 
vetäjä. Toisaalta nyky-
ajan kilpailuyhteiskun-
nassa omasta asemas-
ta pidetään kiinni eikä 
omaa osaamista ja tie-
toja välttämättä haluta 
jakaa siinä pelossa, että 
oma työpaikka voisi olla 
uhattuna.

Mitä sisäisen pro-
jektipäällikköverkoston 
toiminta voisi parhaim-
millaan olla? Sitä voisi 
verrata hyvin toimivaan 
PKV-ryhmään: osallistu-
jat jakavat ongelmansa 
ja mahdolliset ratkai-
sunsa, tapaamisissa 
pureudutaan teeman 
kautta ajankohtaiseen 
ongelmaan, osallistujien 
kehittyminen projek-
tiosaajina varmistetaan 

Saija Koskinen



Riskienhallinnan asiantuntija.



Vuorovaikutuksella laadun läpimurtoon
Paljon on tapahtunut parissa vuodessa. Itselleni 
se on ollut on tarina myös siitä, että gradullakin 
voi olla väliä. Itselleni se oli väline oppia ja val-
mistautua tekemään aidosti kiinnostavaa työtä. 
Se poiki kuitenkin jopa enemmän kuin olin alun 
perin toivonutkaan. Matkalla tarvittiin oman 
puurtamisen ja jonkinasteisen ”heurekan” lisäksi 
tukea ja uskoa ihmisiltä, jotka pystyivät avaamaan 
tarvittavia ovia. Helpoksi tai pehmeäksi en matkaa 
voi sanoa, mutta koen olleeni etuoikeutetussa 
asemassa saadessani matkan varrella bisneskirjaa 
tekevän porukan hautomaan johtamisen uusia 
tuulia tietoinsentiivisessä ja yhä nopeammin 
muuttuvassa maailmassa. Oppia ikä kaikki, mutta 
kaiken pohdiskelun ja kirjoittelun jälkeen saavu-
tus tuntui konkreettiselta ojentaessani IPMA:n 
puheenjohtajalle vastalahjaksi Projektyhdistyksen 
stipendistä kovakantisen Johtamisen kuntokoulu 
–eepoksen, jonka kanteen omakin nimeni oli 
matkan varrella tiensä löytänyt. 

Taustaa: Projektipäällikön arkea 
Gradua vaille valmistuneena opiskelijana aloitin 
projektipäällikkönä peliviihdettä tuottavassa yri-
tyksessä. Työskentely myrkynsilmästä alkaneessa 
projektissa oli opettavaa, mutta vastoinkäymisistä 
ja paineistakin huolimatta usein hauskaa. Huumo-
ri oli usein läsnä. Pelinkehityksessä pienet kujeet 
olivat töissäkin osa arkea ja satunnainen pelailu 
piti (iältään) aikuisten miesten ideointia yllä. No-
peasti perheyrityksestä keskisuureksi kasvaneessa 
yrityksessä projekteja oli tehty pitkään tunteella 
ja omiin kykyihin luottaen, mutta nuppiluvun 
kasvettua läpivientiin haluttiin saada ohjauksen 
otetta. Itselläni oli hyvä tilaisuus olla mukana 
käytännön tasolla kehittämässä toimintaa jär-
jestelmällisemmäksi. 

Tutkinto: FM

Pääaine: Sovellettu tietojenkäsittely 
(Helsingin yliopisto)
Sivuaineet: Teollisuustalous (TKK), 
Venäjä

Projektiyhdistyksen stipendin saaja 2006

Roman 
Nikiforow
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della vaikuttaa koko liiketoiminnan tasolla. Lähes 
joka päivä uuden oppiminen pitää nöyränä, mikä 
ei kuitenkaan ole synonyymi nöyristelylle, enkä 
näe sille tarvetta muidenkaan kohdalla. Hyvän 
johtamisen ja osaavien yksilöiden lisäksi tarvitaan 
kaikkien yhteistä panosta, hyvää henkeä ja kunkin 
uskoa myös itseensä. Arvostus kunniaan, mutta 
herroittelut sikseen. Vuorovaikutuksen tulee olla 
kunnossa! Parhaimmillaan näen itse työympäris-
tön, jossa on tärkeimmän eli ammattitaidon lisäksi 
oppimiskykyä, luovaa yhdessä tekemisen meininkiä 
silloinkin kun sattuu huumori olemaan kaukana, 
sekä ripaus rock’n’rollia.

Suomalaisen työn juhlaa
Työ on aina loppujen lopuksi työtä ja arjen 
juhlaa on tuskin olemassakaan. Ongelmia tulee 
aina olemaan, mutta niistä voi oppia ja niihin 
voi vaikuttaa. Oppimalla uusia asioita työstä on 
myös helpompi nauttia. Kyky oppia ja luoda on 
kilpailuetu, ja konkreettinen motivaattori tälle 
on tuotannon siirtyminen halvemman tuotannon 
maihin. Surullisen näkyvä ilmiö suomalaisessakin 
teollisuudessa, josta esimerkkejä olemme joutu-
neet todistamaan. Kyse jostain ihan muusta kuin 
halvemman tuotannon”mahdollisuudesta”. Tosi-
asiaakaan emme voi mennä muuttamaan: joitain 
tehtaita ei vain millään voi kannattavasti pitää. 

On rohkeaa kuvitella, että tuotekehityskään voi-
daan itsestäänselvästi pitää tulevaisuudessa Suo-
messa. Mikä tekee suomalaisesta tuotekehityksestä 
ja kyvystä innovoida paremman kuin muualla, 
varsinkaan jos tuotantokin sattuu olemaan pää-
osin toisella puolella maapalloa?! Näiden kahden 
tekijän erottelun sijaan tulisi pyrkiä saamaan koko 
paketti toimimaan yhteen, minkä tavoitteen realis-
tisuudesta voidaan pitää jonkinlaisena esimerkkinä 

Porukka koostui lähinnä pelejä vapaa-aika-
naankin harrastavista nuorista kolleista, joskin 
koodareissa ja graafi koissa oli usein eroja - yhdestä 
huoneesta ainakin kuului useammin kuorolaulua 
tai sudenulvontaa kuin toisesta. Projektipäällikkö-
nä sain pysyä irti toteutuksen yksityiskohdista, ja 
karkeasti ottaen tärkeintä oli selvittää asiakkaan 
toivoma lopputulos, ymmärtää mitä työn tekemi-
seksi tarvittiin, suunnitella projekti ja purjehtia se 
maaliin. Ennakoimattomat ongelmat olivat kuiten-
kin tyypillisiä ja mikä huonointa, niitä ilmaantui 
myös asiakkaalle toimitetussa tuotteessa. Toisinaan 
ongelmat tuottivat projektipäällikölle vastaavasti 
pitkää päivää ja tulipalojen sammuttelua. Asiaan 
oli kuitenkin itse enää vaikea vaikuttaa ja samat 
vanhan projektikulttuurin mukanaaan tuomat 
ongelmat toistuivat uusissakin tuotteissa. Pelkällä 
huolellisella projektien suunnittelulla ei näitä asi-
oita tuntunut voitavan korjata – tukea tarvitsisi 
muualta, kyse oli laajemmasta johtamiskysymyk-
sestä. Vuoden pituisesta projektipäällikön työstä 
nousi ongelmien toistuessa kaksi teemaa ylitse 
muiden: prosessit ja laatu. Käynnistyi aiheeseen 
syventyminen ja opinnosta puuttuvan gradun val-
mistelu. Alkoi värikäs matka, joka on kaksi vuotta 
myöhemmin edelleen käynnissä ja nykyisessä 
työkentässäni täyttä arkea. 

Ota pala, anna pala - johtamisen 
kuntokoulua kansissa ja käytännössä
Graduaihetta rajatessani olin ehtinyt tutustua laa-
tukirjallisuuteen, mutta alkoi olla samalla selvää, 
että kysymys laadusta on ennen kaikkea laaja. Jos 
halusin ymmärtää, miten laatua kannattaa käytän-
nössä lähteä parantamaaan, tarvitsin näkemystä ja 
opastusta siihen, miten asiaa tulisi purkaa ja mihin 
teemoihin kannattaisi paneutua. Gradulle löytyikin 
lopulta asetelma, jossa kokemusta ja näkemystä 
toi valmentajan ominaisuudessa käytännön mies, 
Timo Hannukainen, jonka tekeillä olevan kirjan 
teesiä lähtisin kokeilemaan casena käytännössä 
Nokialla. Ajan kanssa synergiaa löytyikin, joskin 
oman oivallukseni kautta puurojen ja vellien 
sokoittuessa gradun tuotos muotoutuikin johta-
mistyökaluksi, jolla kirjassa käsiteltäviä teemoja 
kiteytetään ja tuodaan käytännön toimintaan. 
Sain ”coachini” kautta tukea kehitystyössä ja 
kommentteja muiltakin ammattilaisilta hänen 
verkostossaan. Kirjan nimi muotoutui Johtamisen 
kuntokouluksi ja gradun tuotoksena syntynyt 
7i-malli otettiin mukaan kirjan harjoitusohjelma-
osioon. Roolini kirjan työstämisessä kasvoi edelleen 
ja oli lopulta vaikea enää löytää tekstiä, joihin en 
olisi ottanut kantaa. Lopulta urakka päätettiin 
palkita nimeämällä minut yhdeksi neljästä tekijästä 
ja sain kokea omien kiinnostusten seuraamisen 
kannattaneen. 

Oppiminen oli kautta linjan tiivistä ja tietyn 
luottamuksen synnyttyä yhteistyö ja oppiminen 
jatkuu toista vuotta ”työkaverina” Suunnolla ja 
työnjakokin on leikkisästi selvä: ”toinen tekee 
työt ja toinen on kaveri”. Omasta näkökulmastani 
työkenttä on palkitseva – johtaminen ja sen tuke-
minen on ehdottomasti taitolaji, jota on myös ilo 
oppia. Liiketoimintaan saa tuntua joka suunnasta 
ja koen edelleen olevani etuoikeutettu työsken-
nellessäni fi ksujen ihmisten kanssa ja saadessani 
suoraan suoneen tietotaitoa, jolla asioihin voi to-

Projektiyhdistys myöntää stipendejä yhdis-
tyksen toimintaan kuuluvan tutkimustyön 
tukemiseksi.

Roman Nikiforow on kirjoittanut pro 
gradu tutkielman aiheesta ”Laatua voidaan 
systemaattisesti parantaa ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen kautta”. Myönnetyn 
stipendin valinnan perusteluja olivat:

- aihe hyvä ja ajankohtainen (osaaminen 
pirstoutuu ja maailma verkostoituu),

- konkreettinen työkalu muutosohjelmi-
en johtamiseen vuorovaikutuslaatua 
parantamalla,

- sovellusalue software projektimallit ja 
projektinohjauksen elinkaari,

- antaa kuitenkin myös yleiskäyttöisesti 
pohjaa minkä tahansa projektin elin-
kaaren eri vaiheissa, vuorovaikutuksen 
kehittämiseen,

- luovalla tavalla verkostoitumiseen liit-
tyvä, jatkotutkimuksille suuntaa antava 
näkökulma.
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vaikkapa laatuammattilaisten ihannoimaa Toyotan 
tuotantoa, joka jatkuvasti kehittää itse itseään. 
Se on masiina, jonka jäljittelemiseen eivät muut 
valmistajat ole loppuun asti pystyneet, koska 
sen voima on syvällä yrityksen laatukulttuurissa. 
Vuorovaikutustakaan ei voi jäljitellä tai kopioida, 
se on aitoa ja se pitää löytää. Rikas vuorovaikutus 
on yksi avain kestävän kilpailukyvyn synnyttämi-
seksi, mutta siinäkään ei määrä korvaa laatua. 
Todellinen voima on loppujen lopuksi ihmisten 
asenteissa. Tavoite löytää tämä yhteys ihmisten 
välillä saattaa olla julistavansävyinen tai patri-
oottinenkin, mutta miksei olisi? Samassa sopassa 
ollaan ja tätä yhteisiä tavoitteita haluan olla näissä 
suomalaisissa laatutalkoissa edistämässä. Hauskaa 
saa töissäkin olla ja toivottavasti myös on, mutta 
lienee hyvä muistuttaa, miksi vappuakin oikeas-
taan vietetään.

7i-viitekehys vuorovaikutuksen 
systemaattiseen parantamiseen 
Lähtökohtana on ajatus, että laatu, innovaatiot 
ja kestävä kilpailukyky syntyvät käsi kädessä 
ihmisten jokapäiväisisten kohtaamisten kautta 
laadukkaan vuorovaikutuksen tuloksena. Tutkiel-
man lopputuotos on käytännönläheinen 7i-joh-
tamistyökalu, joka ohjaa projekteihin osallistuvia 
rikkaaseen vuorovaikutukseen ja opastaa luomaan 
puitteet vuorovaikutuksen kehittymiselle projekti 
projektilta. 7i mahdollistaa parhaiksi todettujen 
vuorovaikutuskäytäntöjen keräämisen osaksi 
organisaation toimintaa kytkeytymällä itsearvi-
oinnin, prosessijohtamisen, ongelmanratkaisun ja 
yhtenäisten projektikäytäntöjen työkaluihin.

7i koostuu seitsemästä vuorovaikutuksen pa-
rantamiseen ohjastavasta tehtävästä, jotka tulee 
sisällyttää kaikkiin samaan prosessiin pohjautuviin 
projekteihin (7i:n i’s everywhere –fi losofi a). Työkalu 

on nimetty 7i:ksi tehtävien englanninkielisten 
termien alkukirjainten mukaan (involvement, inte-
raction, initialization, improvisation, investigation, 
interpretation, improvement). Se on suunniteltu 
erityisesti projektipäällikön ja prosessin omistajan 
näkökulmista, ja se on tahditettu neljään vaihee-
seen: projektin suunnittelu, projektin toteutus, 
projektin lopetus, prosessin päivitys. 

7i korostaa vuorovaikutuksen johtamisen 
erityispiirteitä: vuorovaikutuksen parantamista 
yhdessä tekemisen kanssa, vuorovaikutusmitta-
reiden tulkintaa ja tietynasteista improvisointia. 
Varsinainen pitkän linjan parantaminen tapahtuu 
kuitenkin vasta projektin toteutuksen jälkeen, 
jolloin parhaat käytännöt yhdistetään prosessin-
hallinnan kautta prosessikuvauksiin. 7i:n mallin-
nus (kuva 1) imitoi projektien aikataulutuksessa 
yleistä gantt-kaaviota ja havainnollistaa, kuinka 
tehtävät on skaalattu neljään vaiheeseen projektin 
suorituksen kriittisten pisteiden mukaan. Kolme 
ensimmäistä vaihetta muodostavat projektin 
elinkaaren ja neljäs projektin jälkeisen prosessin-
hallinnan rutiinit. Laadunhallinnan näkökulmasta 
sama aika jakaantuu kolmeen Juranin trilogian 
mukaiseen vaiheeseen (laadun suunnittelu, laadun 
seuranta, laadun parantaminen), joista viimeinen 
yhdistää projektinhallinnan ja prosessinhallinnan 
rutiineja.

Osallistaminen (involvement) on toiminto, jota 
projektipäällikön tulee johtaa koko projektin elin-
kaaren ajan. Kysymys kuuluu: keiden tulisi osallis-
tua vuorovaikutukseen kyseisessä projektissa?

Vuorovaikutus (interaction) tarkoittaa tässä 
vuorovaikutteista toimintaa, jota on mahdollista 
myös tukea määrittelemällä vuorovaikutuskäy-
täntöjä ja katselmuksia sovellettaviksi prosessi-
kuvauksissa. Tämä on se nimenomainen vuoro-
vaikutusprosessi, jota projektien kautta pyritään 
kokemuksen karttuessa jatkuvasti parantamaan. 

Kuva 1. 7i-viitekehys vuorovaikutuksen systemaattiseen parantamiseen.
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Projektin vuorovaikutuksen alustaminen 
(initialization) valmiin prosessikuvauksen perus-
teella on hyvien vuorovaikutuskäytäntöjen suun-
nittelua ja soveltamista. Mikäli prosessikuvausta 
ei ennestään ole olemassa, sellainen tulee tässä 
vaiheessa laatia. Termiä ”alustaminen” käytetään 
tässä termin ”suunnittelu” sijaan, koska tässä 
vaiheessa tiedetään jo, etteivät suunnitelmat tule 
sellaisinaan toteutumaan projektin toteutuksen 
aikana. 

Improvisointi (improvisation) vuorovaikutus-
käytännöissä kestää koko projektin ajan. Vaikka 
projektisuunnitelma sisältäisi hyviä, prosessikoh-
taisia vuorovaikutuskäytäntöjä, todellinen haaste 
on saada vuorovaikutus toimimaan käytännössä. 
Suunnitelmista poikkeaminen onkin sallittua, ja 
spontaani parantaminen on paitsi vuorovaikutuk-
sen johtamisen ominaispiirteitä, myös edellytys 
sopeutua yllättäviin tilanteisiin nopeasti. Perintei-
sessä laadunhallinnassa tämäntyyppiset kontrol-
loimattomat muutokset tavoitteiden asettamisen 
jälkeen laskettaisiin peukaloinniksi. 

Toteutusta seuraa tutkimus (investigation). Pro-
jektin toteutuksen jälkeen siitä tulee kerätä kaikki 
muodollinen data, jolla projektin onnistumista 
mitataan. Tähän kuuluu niin vuorovaikutusta kuin 
tuotetta, prosessia ja projektiakin kuvaava data. 

Kerätyn datan avulla tulee arvioida (inter-
pretation), miten hyvin projektissa on päästy 
tavoitteisiin ja miten prosessia voisi parantaa. 
Vuorovaikutusdatassa on jälleen tulkinnanvaraa, 
mutta muut mittarit tulee käsitellä muodolli-
semmin. Kaikkia mittareita on kuitenkin paras 
arvioida samassa kontekstissa, mikä tapahtuu 
kätevästi projektin päätössessiossa (post mortem), 
jossa ryhmä keskustelee avoimesti projektin ko-
kemuksista, ongelmista ja opeista. Päätössession 
tulisi olla käytäntö jokaisen projektin päätyttyä 
ja alun alkaen määriteltynä prosessikuvauksessa. 

Kuva 2. Prosessin jatkuva parantaminen 7i:n avulla.

Session tuloksena projektipäällikön pitäisi pystyä 
laatimaan projektin loppuraportti.

Projektin jälkeinen prosessin parantaminen 
(improvement) on viimeinen tehtävä 7i:ssä, ja 
prosessin omistaja on vastuussa projektin loppu-
raportin hyödyntämisestä organisaation prosessin-
hallinnan rutiinien mukaisesti. Myös toteutetusta 
projektista vastanneen projektipäällikön olisi syytä 
osallistua prosessin parannustyöhön. 

Prosessin jatkuva parantaminen tapahtuu 7i:
llä useiden samaa prosessikuvausta hyödyntävien 
projektin kautta. Kuva 2 havainnollistaa, miten 
organisaatio oppii prosessiin parhaiten soveltu-
via vuorovaikutuskäytäntöjä 7i:n käytön myötä 
projekti projektilta. Vuorovaikutus projekteissa 
paranee, ja kehittyneen prosessin kautta saavu-
tetaan parempaa laatua.

Lähteet
Improving software quality through human in-

teraction – the 7i framework, http://www.pry.
fi /html/02_documents/Stipendigradu2006.pdf

Johtamisen kuntokoulu – vuorovaikutuksella 
laadun 
läpimurtoon (Hannukainen, Slotte, Kilpi, 
Nikiforow, Talentum 2006)
https://www.talentumshop.fi /talecom/tuo-
teinfo/952-14-1084-1

EFQM:n (European Foundation for Quality 
Management) Excellence One –artikkelitieto-
kanta: Leadership Gym http://excellenceone.
efqm.org

Roman Nikiforow

Suunto Oy

Documented
process

Project #1

Continuous process improvement

Improved
process

Improved
process

Improved
process

Project #2

Project #3
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P r o j e k t i y h d i s t y k s e n  
y h t e i s ö j ä s e n e t

S I G
r y h m ä t

SIG -ryhmät ovat Projektiyhdistyksen 
opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille 
tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen 
keskittyviä yhteistyöryhmiä. Jos olet 
kiinnostunut osallistumaan jonkun 
ryhmän toimintaan, ota yhteys ryhmän 
vetäjään tai Projektiyhdistyksen toimis-
toon. Toiminnassa olevien ryhmien nimet 
on lihavoitu.
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 projek-
tiliiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.

SIG-4 Projektiyrityksen/projektien 
riskinhallinta
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
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
(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-12 Leadership
Minna Rasila, Heuristica Oy, 
minna.rasila@heuristica.fi 
040 553 6774

ABB Oyj
AEL Oy
Ajoneuvohallintokeskus 
Aker Yards Oy
Amsonic Oy 
AON Finland Oy 
Apastron Oy 
Artemis Finland Oy 
Bayes Information Technology Oy 
Buildercom Oy 
Citec Engineering Oy Ab
CSC - Tieteellinen laskenta Oy,
Destia 
DNA Finland Oy 
EC Project Solutions Oy 
Elisa Oyj 
Eltel Networks Oy 
Eläketurvakeskus 
Enermet Oy 
Enprima Oy 
Epicor Software Finland Oy
FCS Sovelto Oyj 
Finnmap Consulting Oy 
Finn-Power Oy 
FINSE ry
Finx Oy
Fortum Oyj

Fortum Oyj, Corporate IT Services
Fortum Heat and Power Oy
Fortum Service Oy

Forum Virium Helsinki
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy

Nice-business Solution Finland Oy
GENERUM OY
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
International Institute for Learning 
Finland Oy
ISAI Consulting
Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy
Jyväskylän yliopisto
Kela/atk-keskus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma
Kone Elevators Ltd
Kreab Oy
Kronodoc Oy
Kvaerner Power Oy
Lemcon Oy
LogiNets Oy
Luottokunta
Marsh Oy
Mercuri International Oy
Metso Paper Oy
Microsoft Oy
Minico Consulting Oy
Narki Oy
NCC Rakennus Oy
NetHawk Oyj
Nokia Oyj

Nokia Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Oriola Oy
Osuuspankkikeskus OSK
Outokumpu Technology Oy
Patria Weapon Systems Oy

Peritus Logistics Oy
PlanMill Oy
POHTO
Posiva Oy
Profi t Software Ltd 
Proha Oyj
Projektipalvelut Salomaa Oy
Provisec Oy
Pöyry CM Oy 
Pöyry Energy Oy
Rakli ry
Rambold Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Satama MST Oy
Sematnetworks Oy
Software Technology Transfer Finland Oy
Solteq Oyj
Sofor Oy
SRV Yhtiöt Oy
Sundyne Corporation
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Posti Oyj
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO CMU Oy
SWECO PIC
Taideteollinen korkeakoulu
Talent Partners Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tekmanni Oy
TeliaSonera Oyj
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
TietoEnator Oyj

TietoEnator Oyj Banking & Insurance Oy
TietoEnator Digital Innovations Oy
TietoEnator Esy Oy
TietoEnator GMR Oy
TKP Tieto Oy
TietoIlmarinen Oy
TietoEnator Forest & Energy Oy
TietoEnator Telecom & Media Oy
TietoEnator Processing & Network Oy

Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
ToCoMan Projects Ltd
Toyota Motor Finland Oy
Työterveyslaitos
Uudenmaan Valvontamestarit Oy UVM
Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Wakaru Partners Oy
Valtiokonttori
ValueFrame Oy
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
WM-data Oy
VR Osakeyhtiö
VTI Technologies Oy
Wärtsilä Finland Oy
YIT Oyj

YIT-Rakennus Oy
YIT Tietotekniikka Oy
YIT Teollisuus ja verkkopalvelut 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 Helena Haapio
Lexpert Oy
Pohjoisranta 20
00170 Helsinki
helena.haapio@lexpert.com
(09) 135 5800 

Jäsenet
Mika Heikkinen

Luottokunta
Heikkiläntie 10
00050 Luottokunta
mika.heikkinen@luottokunta.fi 
050 553 9987

Annikki Karppinen
Lemcon Oy
PL 23 (Esterinportti 2)
00241 Helsinki
annikki.karppinen@lemcon.fi  
020 715 3552, 0400 873 052

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

Saija Koskinen
Toyota Motor Finland Oy
PL 12, 01451 Vantaa
saija.koskinen@toyota.fi 
040 823 1608

Kalle Kähkönen
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
PL 1800 (Lämpömiehenkuja 2)
02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi 
020 722 4560, 040 55 33 102

Miia Martinsuo
TKK Teollisuustalouden laboratorio
TUAS-talo, Otaniementie 17
02015 TKK
miia.martinsuo@hut.fi 
050 430 2723

Jorma Nikunen
Expericon Oy
Satamakatu 2 A 1, 00160 Helsinki
jorma.nikunen@expericon.fi 
(09) 4540 05

Tarja Toikka
Taideteollinen korkeakoulu
Hämeentie 135, 00560 Helsinki
tarja.toikka@uiah.fi 
040 772 3405

Jouko Vaskimo
Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy
PL 284 (Hitsaajankatu 20)
00811 Helsinki
jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198

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 07

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Ver-
tailu) ovat Projektiyhdistyksen yritys- ja 
yhteisöjäsenille tarkoitettu palvelu, jon-
ka tarkoituksena on projektinhallinnan 
ja kilpailukyvyn kehittäminen. Toimin-
nassa olevat ryhmät on tummennettu.
PKV-1 Rakennushankkeen kehitys- ja 

toteutusprosessi
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-2 Projektiyrityksenä kehittyminen
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-3 Logistiikka- ja materiaalihal-
linta projekteissa
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-4 (IT-PKV) Tietohallinto ja IT-
alueen projektikäytännöt
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-5 Kehittämisprojektit ja niiden 
johtaminen
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
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 kehittämi-
nen verkostoituneessa toimin-
taympäristössä
Ryhmän toiminta päättynyt.

PKV-8 Eri toimialojen projektityö-
menetelmien vertailu
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
040 583 7403

P K V
r y h m ä t

Hallituksen jäseniä kokouksessa 29.1.07. Takarivissä vasemmalta Kari Korpi, Mika Heikkinen, Tarja Toikka, Jouko Vaskimo ja 
Saija Koskinen. Eturivissä Miia Martinsuo, Veikko Välilä, Jorma Nikunen ja Helena Haapio.
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Projektien palveluhakemisto

Koulutus ja 
valmennus

Arviointipalvelut

Ohjelmistot ja niiden 
käyttöönottopalvelut

Riskienhallinta ja 
vakuuttaminen

Suunnittelu, konsultointi 
ja kehittäminen

Projektikoulutusta 
ammattilaisille

www.ael.fi

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Koulutuskeskus Dipoli

Aikuiskoulutuksen
laatuyliopisto 2007–2009

www.dipoli.tkk.fi

Liiketoiminta kehittyy – kehity sinäkin.






