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joustavia, näiden kilpailukykyä ja riskienhallintaa tukevia ratkaisuja. Ixonosin
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Toiminnanjohtajan palsta

Matkaeväitä
menestykseen!
Me projektityöläiset joudumme miettimään miten
voisimme paremmin hyödyntää uusia toimintatapoja, tekniikkaa ja työkaluja saadaksemme hyviä
tuloksia aikaan ja tehostaaksemme ajankäyttöämme. Toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi
on käytössämme monia eri mahdollisuuksia. Uusi
tieto ja uudet ratkaisut luovat koko ajan lisää
vaihtoehtoja. Miten monien mahdollisuuksien
tilanteissa osaamme tehdä oikeita päätöksiä?

Loppuosassa käsitellään Projektipäivillä
esiin tulevia asioita
Kiinnostuneille tarjoutuu jo etukäteen mahdollisuus tutustua esiteltäviin aiheisiin. Projektipäivät
on tänä vuonna sisällöltään erittäin laadukas
ja monipuolinen. Kotimaisten luennoitsijoiden
lisäksi on mukana monia ulkomaisia huippuasiantuntijoita. Itse uskon, että odotettavissa
on parhaat ja osallistujamäärältään suurimmat
Projektipäivät kautta aikojen.
Yksilön matkaeväät –teemakokonaisuuden
alustukset keskittyvät kahden päivän aikana henkilöön itseensä liittyviin asioihin. Organisaation
matkaeväät –teema taas vastaavasti keskittyy
organisaatioiden menestymisen kannalta tärkeisiin
asioihin.
Julkishallinnolle on tarjolla oma erityisteemakokonaisuus ja Kompleksiset projektit tarjoaa varmasti kiinnostavan sisällön asiasta kiinnostuneille.
Menestyksen eväitä haetaan ensi kertaa myös koko
päivän kestävän Tutkimuksesta käytäntöön -teeman avulla. Muitakin ajankohtaisia ja kiinnostavia
erikoisteemoja on mukana ohjelmassa.
Useat yritykset käyttävät tilaisuutta hyväksi
tarjoten myös omalle projektihenkilöstölle ryhmänä mahdollisuuden kouluttautua ja verkostoitua
kustannustehokkaasti.
Projektipäivien kotisivuilta löytyy lopullinen
ohjelma ja kaikki muut yksityiskohdat. Tutustu
ohjelmaan, merkitse itseäsi kiinnostavat esitykset
ja ilmoittaudu mukaan!
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Vuonna 2009 Helsingissä järjestettävä IPMA:n
23. Maailmankongressi korvaa vuoden 2009 Projektipäivät ja Nordnet konferenssin. Tämä Maailmankongressi tarjoaa jäsenillemme ja muille alan
toimijoille poikkeuksellisen mahdollisuuden osallistua kotimaassamme, omin ehdoin järjestettyyn,
korkeatasoiseen ja kansainväliseen projektialan
kongressiin. Neuvottelukunnat ovat tehneet tiivistä valmistelutyötä ja saaneet hyviä tuloksia aikaan.
Verkostojemme avulla haastamme eri aiheiden
merkittävimmät toimijat ja vaikuttajat mukaan
osallistumaan Refresh -Maailmankongressiin.
Tämä tilaisuus on myös ainutkertainen mahdollisuus kumppaneillemme ja näytteilleasettajillemme oman profiilin nostoon suomalaisten,
pohjoismaisten ja maailmanlaajuisten projektipäättäjien verkostossa. Ohjelmaluonnos ja muut
yksityiskohdat löytyvät 2009 Maailmankongressin
kotisivuilta. Call for Refresh presentations, Call for
papers ja Early bird registration ovat jo käynnissä.
Maailmankongressimme kotisivuilta löytyy valmistelujen edetessä aina ajankohtainen tieto.
Tule Sinäkin mukaan, tehdään Maailmankongressistamme unohtumaton elämys kaikille
osallistujille.

Kuva: Aki Latvanne

Lehden alkuosa esittelee laajasti ottaen
projektityökaluja

Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja
Congress Director
www.pry.fi

Kuvasatoa Projektipäiviltä 2007.

Pääkirjoitus

Projektinhallinnan
työkalut tuottamaan

Kuva: Jyry Louhisto

P
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rojektien suunnittelun ja
seurannan ohjelmistotyökalujen kauppa ja käyttö alkoi
laajemmin 1980 luvun alkupuolella. Ensimmäiset kohteet, kuten
ydinvoimalaitosten kunnossapito, olivat
erinomaisia investointeja. Runsaasti
yksityiskohtia sisältävälle suunnittelulle
tuli tuki, jonka avulla läpimenoajat lyhenivät radikaalisti. Projektien määrän ja
kypsyystason kasvaessa vuosituhannen
vaihteeseen mennessä projektisalkun
hallinta toi tullessaan merkittäviä parannuksia pullonkaulojen ja resurssien
hallintaan. Parhaat tulokset projektitasolla näkyivät henkilöresurssien kuormituksen tasaantumisena ja yllätysten
vähenemisenä.
Projektien kirjo ja määrä on kasvanut
yllättävän nopeasti, minkä takia työkalujen kehitys on jäänyt jälkeen. Uudet
tarpeet ovat kovin erilaisia eivätkä
vanhat kalut sellaisinaan näytä aina
purevan. Ne vaikuttavat liian raskailta
ja osittain vääriin asioihin painottuvilta.
Se, että kilpailu on kiihtynyt ja hinnat
ovat pudonneet murto-osaan, lisäävät
oikeastaan vain vanhojen käyttötapojen
levittämistä. Toki projektiorganisaatiot
saavat edelleen merkittävää hyötyä yli
projektien menevän hallinnan työkaluista, ja hintojen madaltuminen tuo
ne entistä pienempien organisaatioiden
ulottuville. Projektitasolla organisaation
etu sen sijaan tuntuu projektipäälliköistä usein byrokratialta. Salkkujen hallinta
kun edellyttää yhtenäistä projektitason
tietoa suunnitelmista ja niiden toteutumista. Toisaalta on todettava, että
projektipäälliköt, jotka ovat perinteisiin

työkaluihin paneutuneet, näyttävät saavan etua toisiin verrattuna esimerkiksi
realismin lisääntymisenä ja faktoina
resurssineuvotteluissa. On toki paljon
projektityyppejä, jotka ovat joko liian
abstrakteja, eläväisiä tai niin pieniä, ettei
työkaluista eikä menetelmistäkään ole
muuta kuin haittaa.
Työkalujen perinteinen alue, aikataulu-, resurssi- ja kustannushallinta
muodostaa vain pienen siivun projektipäällikön työajasta. Viestintä ja vuorovaikutus vievät leijonan osan. Viestinnän
kenttä on sotkuinen ja sisältää paljon
haitallista ylimäärää. Tarvitaan parempaa saatavuutta, perillemenoa ja turhan
vähentämistä. Projektit ovat lisäksi alueellisesti entistä hajanaisempia – jopa
globaaleja. Tärkeä kasvotusten viestintä
on muuttumassa merkittäväksi kustannustekijäksi. Viestinnän systemaattinen
hallinta tarjoaa ainakin hajautuneissa
projekteissa merkittävää hyötyä. Viestintä-, vuorovaikutus- ja ryhmätyökalut
ovat periaatteessa kaikkien ulottuvilla.
Nyt tarvitaan vain sovittamista niihin
projektihallinnan prosesseihin, joissa
ihmisten keskinäisen ymmärryksen rooli
on ratkaiseva.
Pekka Mäkelä
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Projektityökalut

Projektimaailman monipuolisista aarrearkuista löytyy lukematon määrä erilaisia projektipäälliköiden avuksi kehitettyjä työkaluja. Osa niistä on ilmaisia, osa kohtuuhintaisia ja
osa todella arvokkaita. Valtaosa käytettävistä menetelmistä on kuvattu alan kirjallisuudessa, artikkeleissa ja netissä. Esimerkkinä voisi mainita riskein hallinnan menetelmät ja
työkalut, joita löytyy netistä ainakin 100. Mutta mitkä niistä ovat todella tarpeellisia ja
mitkä sopivat juuri lukijan toimialalle ja projektille? Toimialakohtaiset erot projekteissa
ovat merkittävät ja projekteja löytyy yhden henkilön projektista tuhansien ja kymmenien
tuhansien ihmisten projekteihin.

Erilaisia työkaluja projektipäällikön
avuksi löytyy - mutta

onko niistä todella apua?
Matti Karvinen
Karel Åkerlund

H

yvin usein kuulee valituksia projektikäytäntöjen raskaudesta ja byrokraattisuudesta – eikä aiheettomasti.
Pienten ja dynaamisten projektin
hallintaan on kehitetty ketteriä menetelmiä,
joista saadut kokemukset ovat vaihtelevia mutta
pääsääntöisesti myönteisiä. - Nekin tarvitsevat
työkaluja.

Projektin kokonaisuuden hallinta
Projektin aloitukseen, kokonaisuuden hallintaan
ja lopettamiseen löytyy erilaisia lähinnä Wordilla
tehtyjä dokumenttipohjia kuten
- Projekti-idean kuvaus
- Projektin asetuskirje
- Projektisuunnitelman pohja
- Toteutuksen aikana käytettävien raporttien
pohjia
- Loppuraportin malli
Puuttumatta meneillään olevaan keskusteluun
ja kehitykseen siitä, mitkä ovat ohjelman ja mitkä
projektin asioita, oletamme liiketoiminnallisten
ja kannattavuuteen liittyvien asioiden kuuluvan
projektille. Näin ollen edellä olevaan luetteloon
on lisättävä
10

- Business casen pohja ja
- Business casen investointilaskelma, joka
yleensä on tehty Excelillä
Investointilaskelman pohjia on erilaisia ja esim.
julkishallinnon tarpeet täyttävä laskelmamallien
joukko on lähiaikoina tulossa kaikkien vapaasti
saataville.
Kuten ihan alussa mainitsimme, projektin uhkien (riskien) ja mahdollisuuksien hallintaan on
kehitetty useitakin menetelmiä ja pohjia. Niiden
käyttö jo ennen projektin aloittamista on tavallisesti pakollista.
On vaikea kuvitella projektipäällikön selviävän
ilman edellä lueteltuja työkaluja. Jo organisaation
eri projektien vertailtavuus vaatii niiden käyttöä.
Mutta otettaessa käyttöön erilaisia työkaluja on
pidettävä mielessä, että täydellisyys esim. business casen ja sen investointilaskelman tai riskien
hallinnan työkalujen kohdalla johtaa usein raskaaseen valmisteluun ja päätöksenteossa huomioon
otettavien tekijöiden suureen määrään. Johto ei
käytännön tilanteessa anna projektille niin paljon
aikaa, että ”täydellisten” työkalujen käyttö olisi
mahdollista. Ohessa on esimerkit projektisuunnitelman Word pohjasta ja investointilaskelmasta.
www.pry.fi

Projektisuunnitelma
Projektin tiedot
Projektitunnus
Projektin nimi/kuvaus
Projektipäällikkö (nimi, puhelin, posti)
Asiakas
Asiakkaan yhteyshenkilö
Aikataulu (alku-valmis)
Muuta huomioitavaa

Projektin organisointi
Henkilö

Tehtävä

Puhelin

Sähköposti

Aika

Projektin yleiskuvaus
Projektin tavoite
Toteutussuunnitelma
Erityistä huomioitavaa
Kuva 1. Esimerkki ketterän menetelmän yksinkertaisesta projektisuunnitelman pohjasta.

Investoinnin kohde: Konevuokraamon laskutusjärjestelmä
Laskelman tekijät: Peter Tarkka, Janne Oivanen
Yhteensä 2003 2004 2005 2006 2007
Investointimeno
980 370 610
0
0
0
Oma projektityö
100
50
50
Konsultointi
40
20
20
Räätälöinnit
700 300 400
Konversiot
20
20
Ohjelmistolisenssit
100
100
Laitteet
20
20
Vuosikustannukset
250
0
45
65
68
72
Ylläpitomaksut 20%
73
10
20
21
22
Räätälöintien ylläpito 20%
73
10
20
21
22
Palvelinten ylläpito
21
5
5
5
6
Tietoliikenne
83
20
20
21
22
Tuotot ja säästöt
2600
0 400 600 800 800
Laskutustyö tehostuu 50%
260
40
60
80
80
Perintäkulut ja tappiot pienenevät
65
10
15
20
20
Vuokrauspäätöstyö tehostuu 80%
325
50
75 100 100
Vuokrasopimusten määrä kasvaa 5%
650
100 150 200 200
Laiteinvestoinnit pienenevät 5%
65
10
15
20
20
Järjestelmäylläpidossa säästetään 75%
520
80 120 160 160
Vuokratulo kasvaa 5% (10pv/laite)
650
100 150 200 200
Asiakas- ja tulosraportointityö tehostuu 50%
65
10
15
20
20
Kaikki yhteensä
Kumulatiivinen rahavirta

1370 -370 -255
-370 -625

Kannattavuuden tunnusluvut
Elinikä:
4
Laskentakorko:
15%
Nykyarvo:
618
Annuitteetti:
216
Sisäinen korko:
56%

535
-90

732 728
642 1370

Herkkyysanalyysi
Esityksessä Nolla-arvo
Investointimeno
783
1401
Tuotot ja säästöt
1552
934
Vuosikustannukset
151
769

Joustovara
79%
-40%
408%

Kuva 2. Esimerkki investointilaskelmasta.
Projektitoiminta 2/2008
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Projektin osa-alueiden hallinnan työkalut
Projektityön ehdoton perusteos PMBOK jakaa projektin hallinnan yhdeksään osa-alueeseen kuten
kuvassa 3 on esitetty.
Projektien hallinohjelmistot kuten MS Project,
Artemis, Primavera ja CA Clarity antavat laajoissa
projekteissa merkittävästi apua ajan, kustannusten
ja resurssien hallintaan. Jossain määrin esim. MS
Project auttaa myös projektin riskien hallintaan
näyttämällä tehtävien kohdalla niihin kohdistuvat
riskit. Mutta entä muut projektin hallinnan osaalueet ja muut työkalut?
Suuri päänsärkyä aiheuttava alue on yleensä
projektin laajuuden hallinta. Toimialoittain on
luotu ja saatavissa tietyn työn tekemisen standardityömääriä. Näin on esim. rakentamisessa.
Organisaatiokohtaisesti on lisäksi yleensä olemassa
edes jonkintasoisia tilastoja ja tietoja normaalityömääristä. IT alalle on olemassa toimintopisteisiin
(function point) perustuvia työkaluja arvioitavan
projektin työmäärien laskemiseksi. Näistä saadut
kokemukset ovat hyviä ja niistä saa vähintäänkin
hyvän perustan projektinsa laajuuden arviointiin.
Ajan ja kustannusten hallinta ovat kehittämisja it-projekteissa tavallisesti alisteisia laajuuden
hallinnalle. Tämä ei tietenkään koske projekteja,
joihin liittyy merkittäviä hankintoja.
Mahdollisuuksien ja uhkien hallinnasta oli
puhetta jo edellä. Niiden tunnistamisen ja arvioinnin perustana käytetään usein esimerkkilistoja.
On kuitenkin syytä pitää mielessä, että mikään
lista ei voi olla täydellinen. Listan rivit ovat vain
esimerkkejä. Aina on lisäksi käytettävä omaa ja
ryhmänsä kokemusta.
Laadun hallintaan on olemassa suuri joukko
yleisiä ja toimialakohtaisia standardeja, menetelmiä ja työkaluja. Niiden tunteminen ja käyttö on
projektissa melkein pakollista.
Hankintojen avuksi ollaan kehittämässä toimialakohtaisia WEB sivustoja, joilla tarjouspyynnöt
julkaistaan ja joille voi tarjouksensa kirjoittaa
vaadittuun muotoon. Toinen merkittävä asia
hankintojen alueella on erilaiset sopimus- ja sopimusehtomallit. Niitä on olemassa suuri joukko
eri toimialoille. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa
osoitteesta http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/
jhs166 löytyvät julkisen hallinnon IT hankintojen
sopimusehdot. Näiden sopimusmallien ja ehtojen
tunteminen ja käyttö on melkein pakollista. Niistä
saatava apu sopimusta neuvoteltaessa ja tehdessä
on merkittävä. Mutta näiden yleisten ehtojen ja
sopimusmallien lisäksi projektipäällikön on ehdottomasti tunnettava tapa, jolla oma organisaatio
kyseisiä ehtoja ja sopimusmalleja käyttää.
Henkilöstön hallintaan on hyvin vähän nimenomaan projektityöhön liittyviä menetelmiä
ja työkaluja. – Eikä ihme sillä projektityö ei eroa
henkilöasioiden hallinnan osalta mitenkään
muusta työstä. Esim. kehittämisresursseja johdetaan samalla tavalla, olivat he sitten projektissa
tai linjassa. Organisaation henkilöstöyksikön
12

menetelmiä ja työkaluja kannattaa käyttää ja
tavallisesti on käytettävä sellaisinaan. Esim. projektin ilmapiirikysely kannattaa tehdä ainakin
pari kertaa vuodessa. Jos henkilöstöyksiköltä ei
löydy kunnollista työkalua esim. kehittämis- tai
IT-projektin käyttöön, voi liikkeelle lähteä hyvinkin
yksinkertaisella alla olevalla kyselyllä tai kehittää
sitä itse pitemmälle.
Ja sitten lopuksi viestintä. Varsinkin kehittämisprojektien Akilleen kantapää on usein
puutteellisesti hoidettu viestintä ja siitä seuraava
muutosvastarinta. Erilaisia sidosryhmäanalyysin
yksinkertaisia Excel ja Power Point pohjaisia ja
viestintäsuunnitelmien Word pohjaisia malleja löytyy runsaasti. Mutta on selvää, että viestintäalan
ammattilaisten käyttö on vähänkin vaativammissa
tapauksissa suositeltavaa.

Lopuksi ja yhteenvedoksi
Kaikille projektin osa-alueille ja mitä erilaisimpiin
tilanteisiin löytyy apuvälineitä ja työkaluja. Ilman
niiden käyttöä projektipäällikkö ei työstään tänä
päivänä selviä. Tyhjältä pöydältä lähteminen olisi
liian työlästä ja riskialtista. Mutta toisaalta on hyvä
tiedostaa, että työkalu yksinään hyvin harvoin on
ratkaisu mihinkään ongelmaan. Työkalun lisäksi
tarvitaan osaamista, kokemusta – ja oman järjen
käyttöä.

Mattii K
Karvinen
M
i
Amsonic Oy
Projektijohtaja

Karel Åkerlund
Amsonic Oy
Toimitusjohtaja

www.pry.fi

Projektin
integraation
hallinta

Projektin
laajuuden
hallinta

Projektin
ajankäytön
hallinta

Projektin
kustannusten
hallinta

Projektin
laadun
hallinta

Projektin
henkilöstön
hallinta

Projektin
viestinnän
hallinta

Projektin
riskien
hallinta

Projektin
hankintojen
hallinta

Kuva 3. Projektin hallinnan osa-alueet PMBOK:in mukaan

Uhka

Seuraukset Todennäköi- Merkitys
1-3
syys 1-3

Kuvaus synnystä
ja vaikutuksista

(Liike)toiminnan tarpeita ei
tunneta riittävän hyvin
Suunniteltua muutosta ei
pystytä toteuttamaan
Tavoitteet ovat epärealistisen
korkeat
(Liike)toiminta muuttuu
projektin aikana
Järjestelmän määrittelyn taso
ei ole riittävän korkea
Kuva 4. Esimerkki uhkien luettelosta.

Oman työn mielekkyys
Arvioitava asia

5 = olen samaa mieltä
1
2
3
4
5

1.Olen tyytyväinen projektissa toteutettavaan johtamistapaan
2.Saan riittävästi palautetta omasta toiminnastani.
3.Työni on vaihtelevaa.
4.Työn kuormitus ja rytmitys ovat sopivat.
5.Työni on riittävän haasteellista.
6.Työssäni on riittävästi vapautta ja itsenäisyyttä.
7.Työni seuranta ja kontrolli ovat järkevät ja oikealla tasolla.
8.Ymmärrän miten työni liittyy laajempaan kokonaisuuteen.
9.Tunnen tekeväni tärkeää työtä.
10.Työmenetelmät ovat järkevät.
11.Työvälineet ovat hyvät.
12.Yhteistyö tiimin sisällä ja työkavereiden kanssa sujuu hyvin.
Kuva 5. Esimerkki yksinkertaisesta projektin ilmapiirikyselytutkimuksen pohjasta.
Lähde: Forselius-Karvinen-Kosonen: Tivi-projektien johtaminen
Projektitoiminta 2/2008
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Projektityökalut

Projektikulttuurin arvioiminen ja kehittäminen –

Nosta kypsyystasoa
menetelmillä ja työkaluilla
Koetko että organisaatiosi projektitoiminnan
laadussa on suuria vaihteluita? Puuttuuko teiltä
projektitoiminnan ohjeet ja käytännöt? Pätkiikö
organisaation projektimuisti? Löytyykö osaamisessa puutteita vai ettekö pysty hyödyntämään
piileviä kykyjä? Onko epäselvyyttä projektien
tuottamista hyödyistä? Koetko että organisaatiosi ei opi eikä kehity?
Ehkä olisi aika pysähtyä ja arvioida projektikulttuurinne kypsyystasoa ja sen kohottamiseen
vaadittavia menetelmiä ja työkaluja.
Korostamme seuraavia näkökulmia:
- Organisaatioiden toiminnan tehokkuus perustuu projektihallinnan korkeaan laatuun,
- ihmiset ovat aina tärkeämpiä kuin prosessit
tai työkalut. Kehittämistyö vaatii avointa
viestintää ja muutosvastarinnan hallintaa,
- koulutus- ja konsultointitoimenpiteiden tarvelähtöisyys ja asiakaskohtainen räätälöinti
ovat tuloksellisen osaamisen kehittämisen
kulmakiviä,
- uuden työkalun käyttöönotto vaatii pitkäjänteisyyttä ja vaiheistettua toteutusta.
Laadukas työkalu on laajasti käytössä myös
organisaation ulkopuolella, työkalu skaalautuu kulloinkin vallitsevaan tarpeeseen ja
organisaation sisällä löytyy työkalun käyttöön liittyvää osaamista.
Vastaamme seuraaviin kysymyksiin: miksi, miten,
koska ja kenen tulisi kehittää organisaation projektikulttuuria? Kuvaamme OP-Keskuksen caseesimerkillä yhden organisaation kehitystaivalta
projektityökalun käyttöönotossa. Pohdimme
lopuksi työkalun valinnan haasteita sekä työkalun kriittistä yhteyttä projektityömenetelmiin ja
tavoiteltaviin hyötyihin.
Arno Hakkarainen
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Projektikulttuurin kehittäminen
Miksi?
Monen organisaation samantyyppisissä projekteissa esiintyy huomattavia kustannus, aikataulu ja
tulosten laatueroja. Tämä vaikeuttaa ratkaisevasti
projektitoiminnan suunnittelua, resurssien allokointia sekä hyötyjen realisointia. Näissä organisaatioissa projektitoiminta on itsessään riski.
Kehittymättömässä projektikulttuurissa porskuttelevilta toimijoilta ei löydy yhteistä tapaa
vaiheistaa projekteja tai hyväksyttää tuloksia.
Tekemisestä puuttuu yhteisiä käytäntöjä tavoitteiden määrittelyyn ja tehtävien osittamiseen.
Kustannusten, keston, riskien, viestinnän, laadun,
hankinnan tai henkilöstön suunnittelu ja ohjaus
perustuu kulloinkin valitun projektipäällikön itse
omaksumiin toimintatapoihin.
Keskitetyn dokumentoinnin puuttuessa organisaation johdolla ei ole tietoa suunnitteilla ja
meneillään olevien tai jo päättyneiden projektien
sisällöistä, kestoista, toteutusmenetelmistä tai tuloksista. Edellytykset sisäiseen, projektien väliseen,
vertailukehittämiseen ja aikaisempien kokemuksien hyödyntämiseen uusissa projekteissa ei ole.
Tehottomissa projektiorganisaatioissa ei tunnisteta henkilöstön osaamistasoa. Jos emme tiedä
kuka organisaatiossamme hallitsee projektityön
osaamisalueita tai mille tasolle osaaminen sijoittuu, emme pysty tarkoituksenmukaisesti resursoimaan projektejamme.
Jos haluamme kehittyä, meidän on saatava paikkansapitävää ja ajankohtaista tietoa projektitoiminnan tarjoamasta lisäarvosta. Poltamme rahaa,
jos projektimme ei kohdistu tärkeimpien tarpeiden
tyydyttämiseen. Lopputuloksien hyödyntämisaste
tulisi liikkua sadan paikkeilla. Kaikkien projektien
tulisi tukea strategiaamme, eikä niiden välillä saisi
olla päällekkäisyyksiä.
www.pry.fi

Projektikulttuurin kypsyystasot
Taso

Projektin näkökulma

Yhteisön näkökulma

5. Optimoitu

Liiketoimintavaikutukset optimaaliset. Radikaalisti
parempia vaihtoehtoja projektin kuluessa. In
novaatiot hyödynnetään tehokkaasti. Arviointia,
best practices ja lessons learned vakituisessa
käytössä. (Projektiorganisaatio)

Organisaatio on sitoutunut prosessin jatkuvaan
kehittämiseen. Toiminnan muutostarpeet muun
tuvat projekteiksi tai niiden muutoksiksi.

4. Johdettu
(Markkina)

3. Määritelty
(Yhteisö)

Projektin tuottavuuden arvostelu perustuu koke
musperäisiin/pysyviin mittareihin. Lopputuleman
ennustemenettely käytössä. Seurantajärjestelmä
ja strategialähtöisyys. (Projektitoimintakulttuurin
omaksunut organisaatio)
Projektityömalli (menetelmät ja mallipohjat)
vakituisessa käytössä.
Ehkäisevä laadunvarmistus toimii.
Projektien välinen yhteistyö kehittynyttä - Projek
tisalkkuja hallitseva organisaatio

2. Toistotaso
(Projekti)

Realistista suunnittelua ja systemaattista seuran
taa. Menetelmien soveltaminen systemaattisesti ja
toistaen. (Toistamiskykyinen organisaatio)

1. Lähtötaso
(Henkilö)

Projektityömalli (menetelmät ja mallipohjat)
puuttuu. Henkilökohtaiset ominaisuudet määrää
vät onnistumisen. (Sankarisuoritusten
organisaatio)

-

Menetelmät ja järjestelmät
Järjestelmien
kehittyneiden
ominaisuuksien
hyödyntäminen

Tuottavuutta ja laatua mitataan
tilastollisesti kaikista toimeksiannoista.
Projekteista kyetään tekemään koko toimintaa
koskevia johtopäätöksiä.

-

-

-

Projektien keskinäisiin ja muihin tehtäviin
liittyen vaikutetaan aikatauluihin, resursseihin ja
kustannuksiin. Ymmärrys kaikkien toimeksianto
jen kokonaistilanteesta.

Menetelmien käyttöä tuetaan ja valvotaan.
Yhteisen tietokannan
käyttö aloitetaan suunnittelussa ja valvonnassa.
Ohjaus vapaamuotoista tai satunnaiseen
menetelmien käyttöön perustuvaa. Projektien,
toimeksiantojen yms. tehtävien ohjaustarve
tiedostettu, mutta menetelmiä ei arvosteta.

-

Projektitoiminnan
yhteinen tieto kanta.
Menetelmän
mukaiset toistot

Projektimenetelmän
ja ohjeiston
käyttö.
Työaikatietojen
keruujärjestelmä

Kypsyystasot määritellään viisiportaisella asteikolla. Asteikolla määritellään sekä projektitason että organisaatiotason
osaaminen. Tämän lisäksi määritellään tasokohtaisesti käytössä olevat menetelmät ja järjestelmät. Yksilöiden
hajanainen osaaminen on kuvaavaa alimmalle kypsyystasolle. Ylimmällä tasolla koko organisaation toiminta on
projektoitu. Tällä tasolla opitaan jatkuvasti kokemuksista ja muutetaan joustavasti toimintamalleja ja työkaluja.
Jatkuva kehittyminen on edellytys
kilpailuasemamme säilyttämiseen. Kokemukset pitää dokumentoida, hyviä
käytäntöjä terävöittää ja jalkauttaa
osaksi uusia toimintatapoja. Tämä vaatii
jatkuvaa toiminnan kriittistä seurantaa
ja arviointia.
Miten?
Kaikki kehittyminen alkaa nykytason
kartoituksesta. Tieturi hakee vuorovaikutteista kehityskumppanuutta.
Identifioimme yhdessä asiakkaan kanssa
koko organisaation projektikulttuurin
kehitystason neljällä osa-alueella:
projektijohtaminen, projektiprosessit
ja toimintatavat, projektiympäristö
sekä työkalut ja tietojärjestelmät. Näin
saamme alustavan mittaustuloksen –
projektikulttuurin kypsyysindeksin.
Kypsyysindeksi kuvaa kohdeorganisaation kypsyystason numeerisella
keskiarvolla. Mittaustulos perustuu
vastaajien antamiin arvioihin. Tulos
mitataan jokaisella projektitoiminnan
neljällä osa-alueella erikseen. Avointen
vastausten antamilla tiedoilla saamme
yleisiä tietoja vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämissuosituksista.
Tarvitsemme myös laadullista arviointitietoa. Kohdennetuilla, eri henkilöstöryhmille suunnatuilla, haastatteluilla,
projektikatselmuksilla ja työpajoilla
voimme määritellä organisaation projektikulttuurin kypsyystason.
Yksittäisten työntekijöiden osaamistaso projektin toteutussyklin eri vaiheissa ja eri osaamisalueilla on kartoitettava.
Näin syntyy organisaatiokohtainen,
Projektitoiminta 2/2008

henkilöstöryhmiin ja projektirooleihin,
kohdennettu näkemys osaamisen kehittämistarpeesta.
Tieturin projektimalli perustuu kansainvälisesti omaksuttuihin projektin
prosessiryhmiin (valmistelu, suunnittelu,
toteutus, seuranta ja valvonta sekä päättäminen) ja osaamisalueisiin (kokonaisuuden, laajuuden, ajan, kustannusten,
laadun, henkilöstön, viestinnän, riskien
ja hankinnan hallinta).
Näitä aineistoja hyödyntäen pystymme laatimaan projektitoiminnan
kehitysroadmapin. Tähän kuuluu olennaisena osana räätälöidyt, kohdennetut
ja tarkoituksenmukaisesti ajoitetut
konsultointi- ja koulutusratkaisut.
Lopuksi tarvitsemme kehitysroadmapin koko ajanjaksolle sijoittuvan
vaikuttavuusarvioinnin, jossa Tieturin
suorittamat kehittämistoimenpiteet tarkastellaan. Seurantatuloksien mukaisesti
voidaan jatkuvasti korjata toimenpiteiden sisältöjä ja näiden kohdentamista.
Koska?
Kehitysroadmap on hyödyllinen kun
joudumme ratkaisevasti parantamaan
projektitoiminnan laatua ja organisaation kilpailukykyä.
Projektitoiminnan kehitysroadmapia
tarvitaan kaikissa tilanteissa joissa
määritellään strategioita, toimintaprosesseja, tehtäviä ja erilaisia henkilöstön
kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.
Käytännössä kehitysroadmap kannattaa laatia esimerkiksi uuden organisaation syntyessä tai kun organisaatioita
fuusioidaan.

Kuka?
Tyypillinen projektikulttuurin kehitysroadmapin toimeksiantaja on organisaatiossa toiminnan tuloksista tai sen
laadusta vastuussa oleva henkilö, kuten
toimitusjohtaja, tai liiketoiminnasta/
toimintasektorista vastuussa olevat
henkilöt, esimerkiksi osastopäälliköt.
Myös organisaation kehittämistehtävissä toimivat henkilöt, kuten laatu-/
henkilöstöpäälliköt ja kehitysjohtajat
hyötyvät tästä työkalusta.
Kehitysroadmapin hyödynsaajiin
kuuluvat kaikki organisaatiossa toimivat henkilöt. Projektiryhmän jäsenille
konsultointi- ja koulutustoimenpiteet
koskevat eritoten projektihallinnan
perustaitoja, menetelmiä ja työkaluja.
Projektipäälliköille suunnatut toimenpiteet liittyvät suunnittelu- ja
ohjaustehtävien osaamisen
kehittämiseen sekä henkilöjohtamiseen. Ohjelmajohtajille suunnatut toimenpiteet
liittyvät mm.
projektisalkun
hallintaan
sekä muutos- ja
henkilöjohtamiseen.

Niklas Reuter
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OP-Keskus – projektimallin ja projektisalkkutyökalun käytön laajentamisen
haasteet ja mahdollisuudet

OP-Keskuksen projektivalmennukset toteutetaan yhdessä Suomen
johtavien kouluttajien, mm. Tieturin kanssa.

Tausta
- Halusimme varmistaa tehokkaan ja
laadukkaan projektitoiminnan. OPPohjola fuusion yhteydessä tavoitteena
oli luoda yhtenäinen projektien ja salkunhallintamalli. Kahden päällekkäisen
mallin ja työkalun käyttö ei tuntunut
mitenkään järkevältä. Näin Virva Nurmela, OP-Keskus – Tietohallinnon kehityspäällikkö, kuvaa uuden projektimallin
ja työkalun käyttöönoton tavoitteita.
- Vuonna 2005 OKO osti Pohjola
yhtymän. Syntyi pankki- ja vakuutussektorin suomalainen jättiläinen,
jonka ICT organisaatiot yhdistettiin. ICT
organisaatiossamme on noin 120 projektipäällikköä ja myös liiketoiminnan
henkilöt johtavat omien alueittensa
projektipäällikköinä. Projektitoiminnalla
tarkoitetaan sekä tuotteiden että palveluiden kehityshankkeita toteuttavia
projekteja, jotka tuottavat uusia tai
täydentävät jo olemassa olevia tuotteitamme ja palveluitamme. Hankkeet sisältävät useimmiten sekä liiketoiminnan
että ICT:n toteutusosia.
- Projektimallimme VSOP+ (Valmistelu, Suunnittelu, Ohjaus ja Päättäminen
tukiprosesseineen) perustuu kansainvälisiin standardeihin ja malleihin kuten
ISO, CMMI ja PMBok sekä ajan mukana
kehittyneisiin parhaisiin käytäntöihin.
Projektien tukena ovat ohjeet, lomakkeet ja työkalut projektin valmisteluun,
suunnitteluun, ohjaukseen, toteutukseen
ja päättämiseen, Nurmela luettelee.
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Käyttöönoton suunnittelu ja toteutus
- Yhtenä tehtävänä OPK:n ja Pohjolan
fuusion yhteydessä oli suunnitella kehitystoimenpiteet projektihallinnan ja
salkunhallinnan menetelmien ja työkalujen yhtenäistämiselle. Nämä prosessit
kulkivat rinnakkain. Arvioimme OPK:n
ja Pohjolan projektimallien vahvuuksia
ja poimimme molemmista malleista
parhaat palat, Virva toteaa.
- Huomasimme että lähtötilanne
oli hyvä. Molemmissa organisaatioissa
oli vahvat projektikulttuurit ja perinteet. Eroja löytyi lähinnä käsitteissä ja
painotuksissa. Yhteisiä tekijöitä olivat
mm. projektien laatuun panostaminen,
projektinhallinnan peruskäytännöt ja
prosessien laadun mittaamisessa käytetyt menetelmät.
- Projektinhallinnan työkalun valinnassa päädyimme OPK:ssa jo aiemminkin
käytettyyn Clarityyn, jossa toiminnallisuuksien valinnan mahdollisuudet
ja tuotteen kehittyminen projektien
ja resurssien hallinnasta laajempien
kokonaisuuksien suuntaan todettiin
hyödyttävän yrityksen toimintaa.
- Clarityn toiminnallisuuksia räätälöitiin kattamaan Pohjolan projektien
erityistarpeet. Työkalun soveltaminen
kehittämishankkeisiin, pienkehitysprojekteihin ja jatkuviin tehtäviin sekä
organisaation eri osien tarpeisiin ei ollut
helppoa. Työkalun piti soveltua myös eri
kohderyhmien erilaisiin mittaamistarpeisiin. Käyttöönoton suunnittelussa

on erityisen tärkeää miettiä myös odotettujen hyötyjen seurantaa. Vain tällä
tavalla saadaan työkalusta täysi teho
irti, Nurmela pohtii.
- Siirtymäaiheessa käytimme ensin
rinnakkain molempia työkaluja ja vaiheittain luovuimme toisesta työkalustamme. Kaikki uudet projektit avattiin
heti Clarityyn ja siirtymäaikana päättyneet projektit hallinnoitiin loppuun asti
vanhassa järjestelmässä. Siirtymäjakso
oli noin puolen vuoden pituinen.
- Samalla aikataululla siirryttiin myös
kahdesta erillisestä laskutusprosessista
yhden yhteisen prosessin käyttöön.
Useiden prosessien yhtäaikainen muuttaminen vaati monipuolista näkemystä
kokonaisuudesta sekä prosessien uudelleensynkronointia.
- Siirtymävaiheen aikana järjestettiin
koulutustilaisuuksia, joissa käsiteltiin
sekä uutta projektimallia että projektien
ja salkunhallinnan työkalua. Koulutuskokonaisuudet räätälöitiin osallistujien
työtehtävien, roolien, vastuiden ja
osaamistarpeiden mukaisesti. Uusille
projektipäälliköille ja Clarityn käyttäjille
toteutettiin "hands-on" valmennus.
Kokeneet projektipäälliköt osallistuivat
työpajoihin, missä käsiteltiin heille haasteellisia tilanteita. Asiantuntijoilla oli
käytössä itseopiskelupaketti ja esimiehille tarjottiin tukea projektitoimiston
klinikalla. Koulutuksia varten päivitettiin
myös menetelmien ja työkalujen ohjeita
ja lomakkeita.
- Clarityn käytön tuki ja "operointi"
hoidetaan nykyään projektitoimiston
kautta, Nurmela kertoo. Projektitoimisto hallinnoi projektien perustamista ja
päättämistä, varmistaa että perustiedot
ovat oikein sekä kerää projektityön laskutustiedot. Projektitoimisto tukee sekä
projektimenetelmän että työkalujen
käytössä ja samalla kehittää Clarityn toiminnallisuuksia, jotta nämä paremmin
vastaisivat meidän tarpeitamme.
- Näin mittavassa muutoksessa lähtökohtana on oleellisen tärkeää muistaa,
että Ihminen on aina tärkeämpi kuin
työkalu tai prosessi. Muutos aiheuttaa
aina vastarintaa, jonka vuoksi keskityimmekin muutosvastarinnan ennakointiin.
Luopuminen vanhasta toimintamallista
ja työkaluista ja uusien omaksuminen
olivat haasteellisia mutta eivät ylitsepääsemättömiä asioita. Halusimme
panostaa sekä viestintään että koulutukseen.
Tulevaisuudennäkymät
- OP-Keskus kehittää jatkuvasti projektitoiminnan laatua uudistamalla
menetelmiä ja työkaluja, mittaamalla
prosesseja ja valmentamalla henkilöstöä,
Virva tähdentää. - Jotta projektitoimituksemme ja projektien lopputulokset
olisivat jatkossakin laadukkaita, haluwww.pry.fi

amme varmistua siitä, että projektipäällikkömme kehittyvät jatkuvasti. Tarjoamme projektipäälliköille valmennusta
henkilöiden johtamiseen, haasteellisten
tilanteiden kohtaamiseen sekä menetelmien ja työkalujen käyttöön. Kokeneet
projektipäällikkömme ovat sertifioituja.
Sisäisesti kehitämme projektipäälliköiden virtuaaliverkostoa. Toteutamme valmennukset yhdessä Suomen johtavien
kouluttajien kanssa. Työkalut eivät ole
minkään arvoisia ilman osaavaa ihmistä,
Nurmela toteaa.
Kysymykseen: ”Mitä tekisit seuraavan
kerran toisin?” Virva miettii hetken ja
vastaa: - Panostaisin vielä enemmän
viestintään. Sitä pitää tuottaa paljon ja
eri kanavia hyödyntäen. Ei pidä hakea
täydellistä ratkaisua kaikkiin ongelmiin
samanaikaisesti, tulokset kannattaa
ottaa käyttöön pienissä palasissa. Silloin
se on helpompi suunnitella, toteuttaa ja
kouluttaa.

Työkalut menetelmän tukena
Työkalun valinnan haasteet
Projektityöhön liittyy yleensä jonkinlainen työkalu suunnittelua, seurantaa ja
läpivientiä varten. Yhdellä se on Klubiaskin kansi, toisella taulukkolaskentaohjelma, kolmannella kenties monen
palvelimen ylläpitämä järeä kokonaisuus
projektinhallintaa varten.
Käytössä olevien työkalujen kirjo on
varsin laaja. Usein valinta onkin perustunut puhtaasti henkilökohtaisiin mieltymyksiin, eikä organisaation tasolta
tuleviin vaatimuksiin. Pahimmassa tapauksessa saman organisaation sisällä on
käytössä laaja joukko erilaisia työkaluja,
joka osaltaan johtaa projektikaaoksen
syntymiseen. Näissä tilanteissa voidaan
varsin perustellusti kysyä: Mitkä ovat ne
kriteerit, joilla on päädytty käytettävään
ohjelmaan? Miksi juuri tämä? Onko
kyseessä henkilökohtainen vai organisaatiotason työkalu? Ja ennen kaikkea:
Onko työkalun tarkoitus tukea käytössä
olevaa projektityömenetelmää?.
Työkalun valinta perustuu tarpeeseen
ja projektikulttuurin kypsyystasoon
Työvälinettä valitessa lähdetään usein
liikkeelle kysymyksestä ”Miksi ja mihin
minä tarvitsen työkalua projektityössäni?”. Vastaus useimmiten lienee ”joko
aikataulun ja/tai resurssien hallintaan”.
Molemmat vastaukset ovat itsessään
liian laveita. Aikataulujen ja resurssien
hallinta voidaan hoitaa niin monella
eri tavalla. Työvälineen valinta olisikin
syytä aina aloittaa projektikulttuurin
kypsyystason tarkastelulla. Kun ollaan
kypsyystason aivan alimmilla tasoilla,
tullaan toimeen hyvinkin yksinkertaisilla henkilökohtaiseen käyttöön
tarkoitetuilla työkaluilla, useimmiten
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Virva Nurmela vastaa OP-Keskuksen projektitoiminnan kehittämisestä.

taulukkolaskentaohjelmalla.
Kun lähdetään nousemaan tasoja ylöspäin, menetelmävaatimukset
kasvavat. Samalla työkalulle asetetut
vaatimukset myös tiukentuvat. Nyt ei
klubiaskin kansi enää riitäkään, vaan
tarvitaan monipuolisempi työkalu. Taulukkolaskentaohjelmaa seuraa yleensä
joku monipuolisempi henkilökohtaiseen
projektinhallintaan tarkoitettu työkalu.
Tällä onnistuu niin aikataulujen kuin
resurssienkin seuranta. Pienten organisaatioiden osalta saattaa jopa kaikkien
resurssien työn seuranta luonnistua
riittävällä tarkkuudella.
Projektikulttuurin kehittyessä ei
henkilökohtainen työkalu enää riitä,
vaan tarvitaan oikea järjestelmä kokonaisuuden hallintaan. Järjestelmien
käyttöönotto ei ole kertaluontoinen
toimenpide. Onnistunut käyttöönotto
on aina pitempiaikainen projekti, jossa
toiminnallisuudet otetaan käyttöön vaiheittain. Käyttöönoton rinnalla kulkevat
koko ajan käsi kädessä sekä käytössä
olevan menetelmän kehittäminen että
henkilöstön koulutus.
Projektimenetelmä ohjaa työkalun
valintaa
Tyypillisin virhe, jolla projektinhallintajärjestelmän käyttöönotto saadaan
epäonnistumaan, on ottaa se kerralla
käyttöön. Järjestelmän toiminnallisuuksien taustalla olevat prosessit on määrittelemättä. Varsinainen työ hukkuu

toimintatapojen miettimiseen. Syntyy
väistämättä tilanne, jossa järjestelmä
ottaa ohjat käsiinsä organisaatiolta, eikä
päinvastoin kuten pitäisi.
Projektityövälineen valintaan kannattaa siis panostaa. Välineeksi kannattaa
valita laajasti käytössä oleva työkalu.
Tällaiselle välineelle löytyy monipuolista osaamista ja menetelmille runsaasti
erilaisia soveltamistapoja.
Henkilökohtaisella tai organisaatiotasolla on syytä oppia tunnistamaan
oma projektikulttuurin kypsyystaso.
Tason asettamat vaatimukset auttavat
oikean työvälineen löytämisessä. Valintaa pohtiessa kannattaa myös miettiä
oma tavoitetasonsa projektikulttuurin
kypsyydelle. Alimmilta tasoilta alkaen
kannattaa ottaa käyttöön sellainen
työkalu, joka skaalautuu kulloisenkin
tarpeen mukaan. Valintapäätöksessä
kannattaa käyttää asiantuntijoita, jotka
menetelmän ohella tuntevat markkinoilla olevat työkalut.
Projektityökalu ei siis ole ”vaan se
työkalu”. Valintaan, käyttöönottoon ja
koulutukseen panostaen löytyy kulloiseenkin tarpeeseen sopiva työkalu. Vain
tällä tavalla saadaan odotettua lisäarvoa. Mikä on Sinun tilanteesi, vietkö
Sinä välinettä vai viekö väline Sinua?
Niklas Reuter
Johtava konsultti, Tieturi Oy
Arno Hakkarainen
Johtaja, Tieturi Oy
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Projektien
hallinnan
projektikokemuksia
Helena Pohjola
Kai Nylén

SAP Projektien hallinta
SAP projektien hallinnalla hallitaan kaikenlaisia
projekteja, niin erilaisia asiakasprojekteja kuin erityyppisiä sisäisiä projekteja ja hankkeita. Sisäisten
projektien hallinnassa SAP järjestelmää käytetään
Suomessa muutamassa kymmenessä yrityksessä
pääasiassa projektien kustannusten suunnitteluun.
Projektien hallinta on osa SAP toiminnanohjausjärjestelmää. Seuraavassa keskitytään pääasiassa
projektiliiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin ja
näiden SAP sovelluksiin.

Miksi SAP Projektien hallinta?
SAP Projektien hallinnan käyttäjäyritykset hakevat
täsmälleen samoja hyötyjä kuin mitä yleensä integroidulla ja kattavalla toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan: läpinäkyvyyttä, tuottavuuden
parantamista, kustannussäästöjä, tietotekniikkakulujen minimointia, parempaa riskien hallintaa,
joustavuutta alati muuttuvissa tilanteissa jne.
Näin ollen myös esimerkit saavutuista hyödyistä
löytyvät projektiliiketoimintaa harjoittavissa
yrityksissä niin projektien hallinnan alueelta kuin
myös muista toiminnoista kuten asiakkuuden hallinnasta, logistiikasta, tuotehallinnasta, taloudesta,
resurssien hallinnasta jne.
Tyyppiesimerkki suomalaisesta SAP Projektien
hallinnan asiakasyrityksestä voisi olla seuraavanlainen:
- projektiliiketoiminta on olennainen osa
yrityksen toimintaa
- useampia liiketoimintoja ja siten tarve eri
ohjausmalleille
- omaa tuotantotoimintaa ja/tai alihankintatuotantoa
- useita toimipaikkoja
- teknologiayritys, jossa projektikohtainen
suunnittelutyö on merkittävä
- kansainvälistä toimintaa tai laajentumassa
kansainväliseksi yritykseksi
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- keskisuuri tai suuri yritys
Aika tyypillinen lähtökohta on, että asiakasyrityksessä on käytössä useita erillisjärjestelmiä ja
tiettyyn toimintoon räätälöityjä sovelluksia. Erillissovellukset usein palvelevat yksittäisiä toimintoja
aika hyvin, mutta kokonaisuuden hallinta teettää
runsaasti töitä – niin päivittäisessä työnteossa
kuin tietojärjestelmien ylläpidossa. Usein ratkaisua
tilanteeseen haetaan toiminnanohjausjärjestelmästä, joka tukee kaikkia toimintoja samassa
järjestelmässä.
SAP Projektien hallinnan sovellus on osa SAP
toiminnanohjausjärjestelmää, joka sisältää hyvin kattavan toiminnallisuuden niin projektien
hallintaan kuin myös eri toimintojen ohjaukseen
ja seurantaan. Tyypillistä tämän sovelluksen
käyttöönotoille on että asiakkaat hyödyntävät
sovelluksen eri toimintoja hyvinkin eri tavoin
omien prioriteettiensa mukaisesti. Suomessa kaikki
projektien hallinnan asiakkaat käyttävät samaa
vakio-ohjelmistoon perustuvaa sovellusta, mutta
toiminnallinen laajuus ja käyttötavat eroavat
toisistaan. Hyvin tyypillistä on myös sovelluksen
asteittain käyttöönotto – ensi vaiheessa toteutetaan kriittisimmät toiminnot, ja myöhemmin
laajennetaan sovelluksen käyttöä myös muille
alueille.
Perusidea käytettäessä SAP projektien hallintaa
asiakasprojektien ohjaukseen on, että projektien
hallinnan kautta luodaan ja ajoitetaan tarpeet
muille toiminnoille. Projektien tehtäväsuunnittelussa määritellään tarvittavat resurssit, tuotteet, materiaalit, mahdolliset ulkoiset palvelut
asiakasprojektin toteuttamiseksi. Projektin aikataulu määrittelee milloin resurssit, palvelut tai
materiaalit tarvitaan. Resurssitarpeet nähdään
ajoitettuna resurssisuunnittelussa, palvelu- ja
muut projektihankinnat näkyvät ostotoiminnoissa
ostoehdotuksina, oman tuotannon tilaukset näkyvät tuotannon suunnittelussa jne.
www.pry.fi

Kun eri osapuolet näkevät saman suunnitelman
tiedot oman toiminnon näkökulmasta, voidaan
toimenpiteet suunnitella yhtenäisen tavoiteaikataulun puitteissa. Ostajilla on tieto kaikista
ajoitetuista hankintatarpeista ja mahdollisuus
suunnitella ja toteuttaa hankinnat suunnitelman
mukaisesti. Tuotannossa myös projektien tuotantoon liittyvät tarpeet ovat automaattisesti mukana
tuotannon suunnittelussa. Muiden resurssien
osalta projekteihin voidaan kiinnittää tarvittavat
resurssit, ja omien resurssien puuttuessa ulkoisten
palvelujen hankinnat voidaan toteuttaa.
Projektipäälliköllä on koko ajan näkyvyys mitä
muissa toiminnoissa tapahtuu: Onko hankinnat
tehty? Tulevatko materiaalit ajoissa? Mikä on
suunniteltu toimitusaika omasta tuotannosta?
Milloin toimitus tehtiin? Onko asennustyöt jo
aloitettu? Onko laskutettu? Ja mikä ehkä tärkeintä – jos ja kun projektin aikataulu muuttuu
jostain syystä, voidaan projekti ajoittaa uudelleen.
Vaikutukset suunniteltuihin resurssi- ja materiaalitarpeisiin nähdään välittömästi eri toiminnoissa ja
tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.
Integroidun projektien hallinnan tuomia konkreettisia parannuksia voidaan saavuttaa hyvin
monella alueella: myynnissä, ostotoiminnassa, tuotannon- ja materiaalien suunnittelussa, alihankkija- ja toimitusverkon hallinnassa, asennusten
hallinnassa, asiakaspalvelussa jne. Euromääräisinä
mitattavat hyödyt parannuksista riippuvat yrityksen lähtötilanteesta, tyypillisesti merkittävimpiä
rahallisia säästöjä saavutetaan ostotoimintojen
ja materiaalihallinnon osalta. Toimitusvarmuuden
parantuminen on myös eräs useimpien asiakkaiden
mainitsema konkreettinen hyöty.
Suomessa SAP projektien hallinnan sovelluksen
käyttäjiä on muutama kymmenen, näistä runsas
parisenkymmentä projektiliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä eri toimialoilta. Seuraavassa esimerkki
suomalaisesta asiakkaasta: Vaahto Group.

VAAHTO GROUP
- Maailmanlaajuisesti toimiva korkean tason
teknologiayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja
prosessilaitteiden aloilla
- Konsernin emoyhtiön Vaahto Group Plc
Oyj:n osakkeet noteerataan OMX pohjoismainen Pörssi Helsingissä
- Tytäryhtiöt: Vaahto Roll Service Oy, AP-Tela
Oy, Japrotek Oy Ab, Stelzer Rührtechnik International GmbH, Vaahto Oy, Vaahto Pulp
& Paper Machinery Distribution (Shanghai)
Co., Ltd. (Kiina)

Projektitoiminta 2/2008

Pääasialliset haasteet
- Kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyvät
haasteet
- Yksilölliset projektitoimitukset erityispiirteinä
- Aiemmin käytössä erillisratkaisuja, jotka
eivät kommunikoi keskenään.
Projektin tarkoitus
- Ratkaisu, joka tukee laajentumista ja
kansainvälistä toimintaa sekä projektien
ohjausta.
- Ottaa käyttöön SAP-ratkaisu, jonka voi
integroida CAD-järjestelmiin
Pääasialliset edut
- Projektintoiminnan laatu ja järjestelmällisyys paranevat
- Integroinnilla varmistetaan, että työ tehdään vain kerran
- Toimitusajat ja toimitusvarmuus paranevat
entisestään
Paperinvalmistusteknologiaan erikoistunut
Vaahto Group valitsi SAP ERP -ratkaisun tukemaan
kasvutavoitteitaan ja kansainvälistä toimintaansa.
Projektin myötä yrityksen toimintatapoja tehostettiin, jotta ne vastaisivat paremmin vaativiin,
yksilöllisiin toimituksiin.
SAP-ratkaisun myötä kaikki Vaahto Groupin
yhtiöt toimivat samassa järjestelmässä. Näin
voidaan yhdenmukaistaa ja tehostaa prosesseja
sekä nopeuttaa läpimenoaikoja. Toimitusvarmuus
parantuu entisestään, ja päätöksenteon tueksi
saadaan reaaliaikaisia raportteja. SAP-ratkaisun
avulla Vaahto Group keskittää taloushallinnon
tukitoimintoja sekä ostoja, ja näiden osalta päällekkäisen työn määrää voidaan vähentää.
Vaahto Groupin ydinliiketoiminta-alueita ovat
paperikoneet ja prosessilaitteet. Muita konsernin
liiketoimintoja ovat LVI-tuotteiden suunnittelu ja
valmistus, tilauskonepajatoiminta ja sopimusvalmistus. Vaahto Groupilla on kuusi tytäryhtiöitä, ja
sen toiminta on kansainvälistä.
Vaahto Groupin SAP-ratkaisu kattaa koko
toimitusketjun tuotteen suunnittelusta ostoon,
valmistukseen, projektitoimitoimitukseen ja
huoltoon. Ratkaisu otettiin ensimmäisessä vaiheessa käyttöön kolmessa yhtiössä. Tämän jälkeen
SAP-järjestelmä on integroitu CAD eli computer
aided design –järjestelmiin kahdessa yhtiössä. SAP
Finland Oy:n konsultointi toimitti ratkaisun Vaahto Groupille yhdessä kumppaninsa Headstartin
kanssa. Järjestelmän teknisen käytettävyyden ja
ylläpidon hoitaa Fujitsu Services Oy.
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Yhtenäiset käytännöt ja järjestelmä
helpottavat kommunikointia myös
yrityksen sisällä.

Vaahto Groupin tavoitteena
paperikonevalmistajien kärki
- Tähtäimessämme on laajentua maailman johtavien paperikonevalmistajien joukkoon. Laajennamme toimintaa ulkomaille ja tiedämme,
että SAP-ratkaisullamme on tukea ja käyttäjiä
ympäri maailmaa. Tämä oli yksi keskeinen syy, miksi
päädyimme valitsemaan SAP ERP -järjestelmän,
kertoo Vaahto Groupin tietohallintopäällikkö Virpi
Björkman-Kuolimo.
CAD -järjestelmäintegraatio parantaa yhteistyötä suunnittelutoimittajien kanssa. Kun tuoterakenteiden suunnitteluprosessi tehostuu, se näkyy
asiakkailla lyhyempinä toimitusaikoina.
Vaahto Groupin asiakkaille järjestelmämuutos
näkyy esimerkiksi yhtenäisinä laskuina ja tilauksina. Yhtenäiset käytännöt ja järjestelmä helpottavat kommunikointia myös yrityksen sisällä. Vaahto
Groupiin haluttiin läpinäkyvää raportointia, joka
antaa liikkeenjohdolle oikeaa tietoa. Raportoinnin
avulla esimerkiksi kustannukset ovat paremmin
hallittavissa.
Erikoispiirteenä yksilöllinen projektitoiminta
Vaahto Groupin toiminta perustuu uniikkeihin
ja asiakaskohtaisiin tuotteisiin. Työtä tehdään
projektiluontoisesti. Suurten konetoimitusten
ohjaus ja hallinta on vaativaa. Myös koneiden
huoltotoiminta on yksilöllistä.
- Projektitoiminnan laatu on meille tärkeää.
SAP-ratkaisu tukee monimutkaisten projektien läpivientiä. Haemme toimintaan järjestelmällisyyttä.
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Suurin haasteemme oli löytää toimintatapaamme
tukeva järjestelmä. Mielestämme SAP-ratkaisu on
oikea valinta, Vaahto Groupin talousjohtaja Antti
Klinga kertoo.
Erillisratkaisuista tuli yksi kokonaisuus
Aiemmin Vaahto Groupilla oli käytössään useita
erillisratkaisuja, jotka eivät kommunikoineet keskenään. Toiminnanohjausjärjestelmä ja laitteistot
olivat vanhoja ja niihin olisi vaadittu isoja korjausinvestointeja. Sekä liiketoiminnan näkökulmasta
että teknisistä syistä tarvittiin uusi järjestelmä.
- Käyttöönotto on sujunut hyvin perusteellisen valmistautumisen jälkeen. SAP-järjestelmä
on toiminut hyvin, eniten muutokset vaikuttavat toimintatapoihin. Olen todella positiivisesti
ilahtunut siitä, miten hyvin järjestelmä saatiin
käyttöön. Puoli vuotta sitten organisaation sisällä
oli melko paljon hämmennystä, mutta käyttöönottovaiheessa valtaosa henkilöstöstä suhtautui
tähän positiivisesti ja motivoituneesti, BjörkmanKuolimo kertoo.
Lähde
Perustuu SAP asiakkaidemme menestystarinoita:
Vaahto Group laajenee SAP ratkaisun tuella -artikkeliin.
Vanhempi Konsultti Helena Pohjola
Helenalla on pitkä työhistoria erilaisissa projektiliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä.
SAP:lla Helena on toiminut 8 vuotta. Pääasiassa SAP käyttöönottoprojekteissa SAP projektien
hallinnan asiantuntijan tehtävissä.
SAP Projektien hallinnan sovellusasiantuntija
Kai Nylén
Kai on työskennellyt 10 vuotta SAP:lla eri toimialojen asiakkaiden kanssa projektisalkun ja
projektien hallinnan sekä toiminnanohjauksen
(ERP) hankkeissa.

www.pry.fi

www.tieturi.ﬁ

PROJEKTIJOHTAMISEN VALMENNUSOHJELMA
– PROJECT CHAMPION
Suositun valmennusohjelman 16. toteutus 17.3.2009 alkaen.
Valmennusohjelma antaa valmiudet ja käytännön menetelmät projektien
onnistuneeseen johtamiseen ja henkilökohtaisen johtamistyylin
kehittämiseen. Valmennuksen avulla voit kasvattaa projektijohtamisen
ammattimaisuutta vertaistesi seurassa.
Jaksojen teemat:
1. jakso: Strategialähtöinen projektikulttuuri ja projektin valmistelu
2. jakso: Projektipäällikön työkalupakki ketterään projektin suunnitteluun
3. jakso: Projektin ohjaus, seuranta ja onnistunut vuorovaikutus
4. jakso: Projektin arviointi oppimisprosessina ja projektin päättäminen
Tarkempi sisältökuvaus ja ohjelma: www.tieturi.ﬁ/projektivalmennus
Tutustu muihin projektivalmennuksiin: www.tieturi.ﬁ/projektitoiminta
Järjestämme valmennuksia myös asiakaskohtaisena.
JAANA TUOMILA
Johtava konsultti, valmentaja
jaana.tuomila@tieturi.ﬁ

MUUTOSJOHTAMISEN VALMENNUSOHJELMA
Uusi valmennus muutosvalmiuksien kehittämiseen 9.3.2009 alkaen.
Valmennus on suunnattu henkilöille, jotka ovat tekemisissä muutosten
suunnittelun, johtamisen ja läpiviennin kanssa. Myös yrityssuunnitteluun,
strategiatyöhön ja osaamisen kehittämiseen osallistuvat saavat valmennuksesta tukea.
Jaksojen teemat:
1. jakso: Involve – Arvot ja yrityskulttuuri muutosjohtamisessa,
tasapainotettu muutosjohtaminen
2. jakso: Enable – Tietojohtaminen, ketteryyttä ja kilpailuetua muutokseen
3. jakso: Lead – Ihmiset muutoksen voimavarana
4. jakso: Manage – Muutosohjelman/projektin menestyksekäs läpivienti
Tutustu myös muihin valmennuksiimme: www.tieturi.ﬁ
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
PERTTI OLAMAA
Johtava konsultti, valmentaja
pertti.olamaa@tieturi.ﬁ

Jotain ihan uutta www.tieturi.ﬁ. Tule kokeilemaan!
puh. 09 4315 5333 | kurssit@tieturi.ﬁ | Helsinki | Turku | Tampere

Näkemyksellisyys ei synny vahingossa. Se opitaan. | tieturi.ﬁ – Pohjoismaiden johtava tietotekniikan ja projektijohtamisen kouluttaja.
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Laadunvarmistus onnistumisen takeena -

uusia näkökulmia projektin
menestystekijöihin
Toivotko sinä, työtoverisi tai asiakkaanne, että uusin yhteinen bisneskriittinen ERP hankkeenne
epäonnistuisi? Tuskinpa...
Useimmat ohjelmistoalalla työskentelevät ovat motivoituneita ja osaavia sekä hallitsevat uudet
tehokkaat kehitystyökalut. He tekevät myös suuria henkilökohtaisia ponnistuksia saavuttaakseen
positiivisia tuloksia. Kuitenkin suuri osa muun muassa valmisjärjestelmien räätälöintiprojekteista
ei pääse lähellekään tavoitteitaan oli sitten kyse kustannusten, aikataulun tai asetettujen toiminnallisuus- ja laatutavoitteiden pitämisestä.
Muun muassa Standish Groupin tekemien analyysien mukaan vain noin neljännes kaikista päätetyistä
ohjelmistoprojekteista on menestyksiä. Mitä sitten meiltä kaikilta vaaditaan, jotta onnistuisimme
parantamaan näitä surullisia tilastoja? Tässä artikkelissa käsitellään muutamiin avaintekijöihin
liittyviä havaintoja, jotka voivat antaa apua matkalla iloisiin ja tyytyväisiin asiakkaisiin.

Pätevä johtajuus

Kristian Hamström
Qentinel Oy

Ainoastaan
laadunvarmistusta
voidaan ulkoistaa,
ei laatua.
Sitä paitsi laatu on
ilmaista.
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Johtaminen on menestyksen organisointia tavalla,
joka motivoi ja inspiroi niin projektiryhmää kuin
muitakin sidosryhmiä. Tämä onnistuu muun muassa aktiivisella tavoitteiden viestinnällä ja niiden
saavuttamiseen vaadittavien tapojen suunnitelmallisella määrittelyllä (visio ja strategia). Lisäksi
tarvitaan erilaisia yksilöllisiä menetelmiä, joilla
jatkuvasti voidaan kannustaa ja tukea työntekijöitä toiminnassaan.
Valitettavasti todellisuus tämän päivän teknologiariippuvaisissa yrityksissä näyttää lähinnä
olevan ”management by e-mail”, kollegoiden
välisen sosiaalisen kanssakäymisen sijasta. Ohjaus
ja delegointi tapahtuu käytännössä enimmäkseen
epämääräisellä informaatiolla eli vähemmän tai
vielä vähemmän tärkeillä sähköpostiviesteillä.
Projektijohtaminen on ammatti itsessään, ja
hyvin vaativa sellainen. Vanha totuus, että hyvästä asiantuntijasta ei välttämättä tule hyvää
johtajaa, pätee vieläkin varsin hyvin. Ajan mukaan
tyypillisesti kokenein tai vanhin tekninen ekspertti
organisaatiossa nousee esimiesasemaan, pääsääntöisesti ikävin seurauksin kaikille asianomaisille,
erityisesti asiakkaille.
Kun projekti on epäonnistunut, johdon pitäisi ensisijaisesti katsoa itseään peiliin ja kantaa
vastuunsa. Yleensä isoin ongelmakokonaisuus on
heikko johtajuus eikä alaiset projektiryhmässä,
jotka kuitenkin ovat urheasti taistelleet monet
palkattomat ylityötunnit.

Sitovat sopimukset
Sinulla ja asiakkaalla ei ole telepaattisia kykyjä.
Toiveunenne eivät johda mihinkään ja eikä kaikki
hyvä tahto myöskään oikein riitä. Jos sen sijaan
hyviä sopimuksia on tehty yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa, on huomattavasti paremmat mahdollisuudet onnistua laatutuotteen tekemisessä.
Toisin sanoen, jos asiakas tietää mitä hän haluaa

ja ymmärtää vaatia laatua, hän todennäköisesti
myös saa sitä.
Kirjallisten dokumenttien lisäksi tarvitaan tietenkin myös jatkuvaa kommunikointia asiakkaan
kanssa. Asiakasta on pidettävä mukana keskustelussa vuorovaikutteisesti koko projektin ajan, ei
pelkästään silloin kun sopimukset allekirjoitetaan
tai loppulasku lähetetään.
Molempien osapuolten on laadittava liiketoimintasopimus, jossa on taloudelliset sanktiot
sidottuina laatuvaatimuksiin. Näiden sanktioiden
on kuitenkin tuettava mahdollisuutta onnistumiseen silloinkin kun olosuhteet projektissa muuttuvat, kuten aina kaikessa ihmisten toiminnassa
tapahtuu.
Jotta sovitut laatuvaatimukset toteutuisivat
käytännössä, niiden pitää olla oikealla tavalla.
Lisäksi tarvitaan jonkinlainen porkkana. Mitä toimittaja voittaa, jos valmis järjestelmä todellakin
täyttää asiakkaan vaatimukset?
Monesti tietojärjestelmät kehitetään uudella
todentamattomalla teknologialla. Ne ovat arkkitehtuurisesti monimutkaisia ja taloudelliset riskit
tämäntyyppisissä projekteissa ovat huomattavat.
Siksi on välttämätöntä myös laatia tekninen sopimus (esimerkiksi vaatimusmäärittely). Siinä kuvataan yksiselitteisesti muun muassa järjestelmän
tekninen ja looginen rakenne, sen muoto ja toiminta sekä ei-toiminnalliset laatuominaisuudet.
Vaatimusmäärittely sisältää tyypillisesti kuitenkin vain osan siitä, mitä asiakas eksplisiittisesti
on tilannut. Laatu kuitenkin tässä yhteydessä
tarkoittaa, että toimitetaan vähintään se, mitä
asiakas implisiittisesti odottaa ja toivoo (sekä vielä
vähän ylimääräistä kuorrutusta kakulle).
Asiakas ja toimittaja puhuvat monesti eri
kieltä sekä liiketoiminnallisesti että teknisesti.
Lisäksi heillä voi olla erilainen kulttuuri ja tapa
työskennellä. Näistä syistä ei voida noin vain
lähettää määrittelydokumentaatiota kaukaiseen
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matalapalkkamaahan ja odottaa, että
takaisin saadaan tuote, joka näyttää ja
toimii siten kuin sen pitäisi.
Sitovia ja palkitsevia sopimuksia pitää
tehdä myös sisäisesti eli projektiryhmän
kanssa. Ovatko esimerkiksi kaikki asiakasvaatimukset teknisesti mahdollisia
toteuttaa riittävällä laadulla annetussa
aikataulussa? Jos ne henkilöt, jotka
joutuvat tekemään varsinaisen työn,
eivät itse usko projektin onnistumiseen,
seurauksena on tietenkin epäonnistuminen.
Käytännölliset toimintatavat
Miten ihmeessä projekti sitten pystyy
pitämään kaikki sopimukset? Vastaus
on terveen ja optimaalisen laatustrategian suunnittelemisessa projektille.
Laatustrategia on hieno nimi kaikille
resursseille, malleille, menetelmille,
tekniikoille ja työkaluille, jotka valitaan
kyseistä projektia varten. Oikein käytettyinä niiden tuloksena pitäisi olla vähintään se laatutaso, joka on määritelty
lopputuotteelle tai projektille.
Huomaa, että tässä strategiassa on
otettava huomioon tuotteen koko elinkaaren näkökulma, eli kehitysvaiheesta
ylläpitovaiheeseen. Siinä voi olla kyse
esimerkiksi
- käytettävän kehitys- ja testausmallin luovasta arvioinnista,
- parhaiten soveltuvien teknologioiden ja työkalujen tutkimisesta,
- katselmoitavien työtulosten
valitsemisesta,
- järjestelmätestaustavan ja -resurssien päättämisestä tai
- asiakkaan hyväksymistestauksessa mitattavien laatuominaisuuksien analysoimisesta.
Kaikki tämä on toki mahdollisesti jo
määritelty ja dokumentoitu yrityksen
eri prosesseissa.
Prosessi-sanalla on nykyään valitettavasti hiukan negatiivinen sävy.
Prosessi kuulostaa työläältä ja byrokraattiselta, mitä se oikeasti useimmissa
organisaatioissa onkin. Prosessien eli
hyvien käytännöllisten johtamis- ja
työskentelytapojen pitäisi palvella sekä
sisäisiä että ulkoisia asiakkaita heidän
jokapäiväisessä aherruksessaan eikä olla
itsetarkoitus laatupäällikölle.
Viime kädessä kuitenkin laadun tuottaa projektiryhmä eivätkä rakenteet.
Ihmiset ovat tärkeämpiä kuin kaikki
prosessit, menetelmät ja työkalut. Prosessien pitäisi vapauttaa ihmiset luovaan
ajatteluun eikä sitoa heitä toistuvaan
ja rutiininomaiseen jokapäiväiseen
paperityöhön.
Perinteisten vesiputousmallien rinnalle on nousemassa uusia joustavia,
dynaamisia ja iteratiivisia (niin sanottuja
agiileja) järjestelmäkehitysmalleja. Meidän kokemustemme mukaan tällaisia
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ketteriä menetelmiä menestyksekkäästi
hyödyntävillä organisaatioilla näyttää
olevan paremmat mahdollisuudet onnistua projekteissaan kuin muilla.
Projektiryhmän pitäisi lisäksi pystyä
konkreettisesti soveltamaan malleja ja
toimintatapoja käytännössä, jotta se
pystyisi ratkaisemaan projektin ainutlaatuiset haasteet kustannustehokkaalla
ja järkevällä tavalla.

Johtajuus
Laadunvarmistus

Prosessit

Sopimukset

Neljä kulmakiveä onnistuneeseen
projektiin.

Riippumaton laadunvarmistus
Projektin budjetin ja aikataulun ylitykset on helppo laskea. Miten asiakas
lisäksi voisi saada näkyvyyttä siihen,
kuinka monta ominaisuutta on vielä
toteuttamatta, tai kuinka surkeaa tähän
mennessä valmistunut toiminnallisuus
oikeastaan on? Laadunvalvonta eli
testaus tarkoittaa ennen kaikkea tuotteen valmiusasteen ja laatutason mittaamista. Ohjelmistoa voidaan testata
projektin kaikissa vaiheissa vaihtelevilla
tekniikoilla, kuten tarkastuksilla ja muilla staattisilla analyyseillä sekä erilaisilla
dynaamisilla menetelmillä.
Ennaltaehkäisevä laadunvarmistus
on ollut arkea muussa teknologiateollisuudessa jo 1950-luvulta asti, jolloin
Deming esitti jatkuvan parantamisen
ajattelutavan. Viime vuosina olemme
vihdoinkin ruvenneet näkemään paradigmamuutoksen myös ohjelmistoyrityksissä. Sen sijaan, että pelkästään yritetään testata laatua lopputuotteeseen,
ollaan siirtymässä laadun tuottamiseen
aina projektin alusta asti yllämainittuja
laatustrategian periaatteita noudattaen.
Laadunvarmistus parhaimmillaan
tarkoittaa siis mielenrauhaa. Asiakkaalla
on koko ajan näkyvyys projektin etenemiseen asetettujen laatuvaatimusten
näkökulmasta. Laadunvarmistus on
myös riskienhallintaa. Toimittaja pystyy
nopeasti reagoimaan mittaustuloksiin,
tekemään tosiasioihin perustuvia päätöksiä sekä käynnistämään korjaavia
toimenpiteitä.

Monella organisaatiolla ei kuitenkaan
ole sopivia resursseja tai edes tarvetta
hallinnoida itse laatustrategiansa kaikkia osa-alueita. Jos jompikumpi osapuoli, joko toimittaja tai tilaaja, luottaa
asiantuntevaan alihankkijaan, voidaan
saavuttaa huomattavia etuja projektin
laadunvarmistustoiminnassa:
- testaus on täysin itsenäistä tuotekehityksestä,
- sitoutuneet ja ammattimaiset
testaajat tekevät työn kustannustehokkaasti,
- joustava resursointi mahdollistuu
projektin eri vaiheissa,
- erikoisosaamisen saatavuus,
kuten suorituskyvyn ja tietoturvallisuuden testaaminen.
Lopuksi: Muista, että ainoastaan
laadunvarmistusta voidaan ulkoistaa, ei
laatua. Sitä paitsi laatu on ilmaista.
Kristian Hamström työskentelee
konsulttina Qentinel Oy:ssä (www.
qentinel.com), joka perustamisestaan
vuonna 2002 on keskittynyt ohjelmistojen testauksen palvelutuotteisiin.
Hänellä on yli 10 vuoden kokemus
järjestelmäkehityksestä ja laadunvarmistuksesta monella eri teollisuusalalla.

Vertaa IT-projektianne talon
rakentamiseen: kuinka monta
rakennushanketta olet nähnyt
menevän kunnolla pieleen?
- Kaikilla rakennusprojekteilla
pitää olla vastuullinen pääsuunnittelija ja työnjohtaja,
joilla on esittää pätevyystodistukset ja mielellään myös
hyviä referenssejä.
- Ennen kuin aloitat talon
rakentamisen, sinä ja viranomaiset varmastikin vaaditte valmiit piirustukset ja
suunnitelmat, joista lähteä
liikkeelle. Sinä ja toimittaja
olette varmasti myös tehneet
kirjallisen sopimuksen koskien
esimerkiksi laadunvarmistusta, ja sopineet sanktioista jos
asetetut toimitusehdot eivät
täyty.
- Helpoimmalla ja halvimmalla
pääset, jos valitset toimintatavaksi valmiin ja toimitetun
talopaketin, jota voidaan
helposti muokata yksilöllisesti
ja tontin sijainnin mukaan.
- Kuka on oikea taho tarkastamaan valmiin talosi? Toimittaja itse vai riippumaton ja
asialle omistautunut laadunvarmistuksen ammattilainen?
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It -projektit uusi toimintatapa käyttöön hiljaista
tietoa rakenteellistamalla
Pentti Salmela
Tietohallintopäällikkö
Työterveyslaitos

Tietoyhteiskunnan rakentajien suuri haaste on saada ymmärrys informaatiotalouden toiminnasta
samalle tasolle kuin ymmärrys materiaalitalouden toiminnasta tällä hetkellä on. Toisaalta on ymmärrettävä tiedon yhteiskunnallisten, yhteisö- ja organisaatiotasoisten prosessien toimintaa, toisaalta
on ymmärrettävä yksilötason kognitiivisia prosessien toimintaa. On ymmärrettävä tietoyhteiskunnan
perusyksikön tieto-organisaation toimintalogiikkaa, lisäarvon muodostusta, ihmisen ja tekniikan
muodostamaa tuotantokoneistoa yhtä hyvin kuin materiaalivaltaisen organisaation toimintaa. Tiedon
keräämistä, varastointia ja jakelua, uusien tuotteiden kehittämistä on pystyttävä suunnittelemaan,
laskemaan tunnuslukuja ja erilaisia vaihtoehtoja, kuten materiaalitaloudessa tehdään tällä hetkellä.
Ja ennenkaikkea on ymmärrettävä tiedon ja sen eri olomuotojen olemusta.
Artikkelissa tarkastellaan it:n roolia organisaation toiminnan kehittämisessä ja uudentyyppisen,
informaatiotekniikkaan (it) perustuvan toimintatavan käyttöönottamista organisaatiossa. Lähtökohtana on Nonakan ja Takeuchin 1995 esittämä uuden tiedon tai uuden toimintatavan syntymismalli.
Heidän esittämänsä implicit (hiljaisen tiedon) - explicit (rakenteellisen tiedon) akseli jaetaan tarkempiin rakenteellisuusluokkiin, joilla kaikille on tunnistettavissa omat tiedonkäsittelymekanisminsa.
It on hyvin pitkälle rakenteellistetun tiedon käsittelymekanismi. Tietojärjestelmän kehittäminen ja
käyttöönotto on vaiheittain etenevä prosessi, jossa järjestelmän toiminta täsmentyy mielikuvatason
mallista toimivaksi ja käyttöönotetuksi it -järjestelmäksi.
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Tiedon liikkeiden kuvaamisesta
Materiaalin kiinteä-, neste- ja kaasu- olomuodot
ovat yleisesti tunnettuja. Myös energian näkyvät
ja näkymättömät olomuodot ja niiden muunnokset
tunnetaan. Vastaavalla tavalla tieto 1) saattaa
siirtoprosessin aikana paikasta toiseen liikkumisen
lisäksi muuttaa olomuotoaan useaankin kertaan.
Se liikkuu ihmiseltä toiselle mallioppimisen kautta
tai puhuttuna viestintänä koulutustilaisuuksissa
ja keskusteluissa. Opiskeltaessa kirjallisessa tai
puhutussa muodossa oleva tieto siirtyy henkilöiden osaamiseksi. Välillä tieto ikään kuin katoaa
näkymättömään muotoon, ihmisten osaamiseksi
ja organisaation hiljaiseksi tiedoksi ilmestyäkseen
sitten uudessa muodossa dokumentteina tai puheina uudessa paikassa.
Perinteisesti it -järjestelmiä rakennettaessa
lomakkeiden, dokumenttien ja datan liikkumista
on kuvattu erilaisina työnkulku- ja prosessikaavioina. Näissä kuvataan hyvin rakenteellisessa
muodossa olevan tiedon liikkumista paikasta A
paikkaan B ”horisontaalisesti vaakatasossa”. Tiedon
olomuodon muutosta, tiedon vertikaalista liikettä
it -järjestelmien kehittämisen yhteydessä ei yleensä kuitenkaan kuvata. Tiedon liikkeitä kuvataan
yhden tai kahden muotoisena ja yhdessä tasossa
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tapahtuvina siirtyminä.
Materiaalin ja energian eri olomuotoihin liittyy
erilaisia siirto-, kuljetus- ja varastointimekanismeja. Samoin tiedon siirto ja varastointi tapahtuu
eri mekanismeja käyttäen riippuen siitä, missä
olomuodossa tieto on.

Uuden tiedon syntymisestä
organisaatiossa
Ikujiro Nonaka ja Hirotaka Takeuchi (1995, s. 73)
ovat tarkastelleet uuden tiedon syntymistä organisaatiossa ja tuovat esille implicit (hiljaisen tiedon)
- explicit (rakenteellisen tiedon) tiedon akselin.
He esittävät, että organisaatiossa tietoa syntyy
tiedon siirtymisistä tällä akselilla, hiljaisen tiedon
ja rakenteellisen 2) tiedon vuorovaikutuksesta.
Tietojärjestelmän käyttöönotossa ei niinkään ole
kysymys uudesta tiedon synnyttämisestä organisaatiossa vaan uuden toimintatavan käyttöönottamisesta organisaatiossa.
Nonakan ja Takeuchin esittämä uuden tiedon
tai toimintatavan luomisprosessi toistuu samaa
viittä vaihetta noudattaen seuraavasti:
1. Hiljaisen tiedon jakaminen. Prosessin aloittamisen vaatii, että esimerkiksi eri yhteisöissä
toimivat tai eri osaamistaustan omaavat hen25
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1.Projektin
perustaminen
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Mielikuvat, mentaaliset
mallit, mallioppiminen

Hiljainen tieto,
osaaminen
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Haastattelut, palaverit
Koulutus ja neuvonta

Dokumentit

Määrittelydokumentit
Käyttöohjeet

5.2.Päätös
käyttöönotosta

3.Päätös tietojärjestelmän
rakentamisesta

Tietojärjestelmät
ja tietokannat
Korkea

5.3.Toiminnan
muutos

Testattava/toimiva
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4.1.Tietojärjestelmän
vaatimusmäärittely

5.1.Käyttökoulutus,
tietojärjestelmän
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4.2.It -järjestelmän
suunnittelu ja rakentaminen

Aika

Kuva 1. It -järjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto tiedon muunnosprosessina.
kilöt ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan
ja tietotaitojaan. Yhteistyöfoorumina voivat
toimia itseohjautuvat tiimit tai yhteiseen
tavoitteeseen pyrkivät projektiryhmät, joissa
yksilöt alkavat jakaa kokemuksiaan, hakea
yhteistä käsitystä ja yhdenmukaistaa teknistä
osaamistaan.
2. Hiljaisen tiedon käsitteellistäminen. Tiedon
luomisen toisessa vaihe vaatii intensiivistä hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutusta.
Mentaalitason malli puetaan sanalliseen ja
käsitteelliseen muotoon; tuote, palvelu, innovaatio tai idea kuvaillaan yhteisen käsityksen
muodostamiseksi.
3. Hyväksyminen. Käsitteelliselle tasolle hahmotettua ideaa tms. arvioidaan organisaation
arvoja, tavoitteita ja päämääriä vasten. Esim.
onko idea taloudellisesti kannattava ja edelleen kehittämisen arvoinen tai sopiiko tuote
yrityksen imagoon.
4. Mallin rakentaminen. Tiimin tai projektiryhmän kehittämän ja käsitteellistämän idean,
tuotteen, palvelun mukaisen mallin tai prototyypin rakentaminen. Tässä vaiheessa uusi
eksplisiittinen tieto yhdistetään jo olemassa
olevaan eksplisiittiseen tietoon. Tässä vaiheessa
saattaa olla mukana jo muitakin organisaation
yksiköitä.
5. Uuden eksplisiittisen tiedon levittäminen.
Tiedon luomisen viimeisessä vaiheessa uusi
oivallettu teoria tai käytäntö saatetaan organisaation eri yksiköiden, sidosryhmien tai
asiakkaiden saataville. Käytäntö rutinoidaan
ja automatisoidaan uusiksi parannetuiksi toiminnoiksi ja käytännöiksi. Uusi oivallettu teoria
tai käytäntö rutinoidaan ja automatisoidaan
parantuneiksi käytännöiksi ja toiminnaksi.
Tietojärjestelmillä, -verkoilla ja informaatioteknologilla on nykyisin tärkeä rooli edellä kuvatussa
uuden tiedon tai toimintatavan synnyttämisessä
ja levittämisessä. Roolin tunnistaminen edellyttää
tiedon implicit-explicit – akselin yksityiskohtaisempaa tarkastelua ja jakamista tarkempiin
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rakenteellisuusluokkiin.

Tiedon eri olomuodot ja
käsittelymekanismit
Stevensin (1986) mukaan ihmiskunnan informaatiohistoriassa on tunnistettavissa suuria käänteitä,
jotka vaikutukseltaan ovat olleet niin merkittäviä,
että ovat vaikuttaneet ajattelutapoihin. Näitä
suuria käänteitä, jotka ovat leimanneet pitkiä
aikakausia, ovat ainakin
- inhimillisen kielen synty,
- kirjoitustaidon ja kirjapainotaidon keksiminen sekä
- elektronisen tiedonvälityksen ja -käsittelyn
käyttöönotto.
Kuvassa 1 Nonakan ja Takeuchin hiljaisen ja
rakenteellisen tiedon akseli on jaettu Stevensin
esittämiin informaatiohistorian suurien käänteiden mukaisiin luokkiin (Salmela, 2008). Kaikkien
suurien käänteiden taustalla on tunnistettavissa
jokin käyttöönotettu uusi tekniikka tai mekanismi.
Tämä uusi mekanismi on mahdollistanut täysin
uudentyyppisen tiedon siirron tai tallentamisen.
Samalla se on edellyttänyt tiedon ja sen käsittelysääntöjen saattamista entistä rakenteellisempaan
muotoon. Kun suuri käänne on tapahtunut, tiedon rakenteellisuusakselilla on liikuttu aina askel
eteenpäin. Tieto on joko hiljaisessa, puhutussa,
dokumentoidussa tai tietokonedatan olomuodossa
seuraavasti:
1. Hiljainen eli tacit – tieto on tiedon vähiten
rakenteellinen tiedon luokka. Siihen kuuluu
kaikki se informaatio, joka aivoissamme on, ja
josta vain hyvin pienestä osasta olemme tietoisia. (Polanyi 1966) Se on kokonaisvaltaista,
kokemukseen perustuvaa tietoa. Siihen sisältyy
geneettinen, ruumiillinen, intuitiivinen ja kokemusperäinen tieto.
Uuden kokemukset, keskustelu, lukeminen
ja ajattelu saavat liikkeelle hiljaisen tiedon
jäsentymis- tai uudelleenjärjestelyprosessin,
jonka kautta hiljainen tieto tiivistyy uudeksi
ajatukseksi ja puheeksi tai kirjoitukseksi.
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Tähän luokkaan kuuluvan tiedon hallintamekanismeja ovat osaamisen, päättelyn ja innovaation mekanismit, abstrahoiminen, mentaaliset
mallit 3) sekä mallioppiminen.
2. Puheen, puhutun sanan muodossa oleva tieto
on seuraava tiedon rakenteellisuutta kuvaava
luokka. Puheen tuottaminen on strukturointiprosessi, jolloin puhuja kieliopin syntaksin
avulla yhdistelee semanttiset käsitteet ymmärrettävään, kuulijalle välittyvään muotoon.
Organisaatioita koskevissa tutkimuksissa on puheen, retorisen hahmottamisen todettu olevan
keskeinen työtä strukturoiva tekijä tietoyrityksissä. Kommunikaatiolla, vuorovaikutuksella ja
kielellistämisellä tavoitellaan epämääräisyyden
ja aineettomuuden hallintaa. (Holma, Lappalainen, Pilkevaara, 1997)
Puheen muodossa olevan tiedon hallintamekanismeja ovat puhutun kielen syntaksi, kielitaito,
retorinen hahmottaminen, kielellistäminen,
opettaminen, keskusteleminen ja kuunteleminen.
3. Dokumentoidussa muodossa oleva tieto on
astetta rakenteellisempaa, täsmällisempää kuin
puhuttu tieto. Merkittävin ero puhuttuun tietoon nähden on kuitenkin tiedon säilyvyydessä,
mahdollisuudessa varastoida dokumentoitua
tietoa.
It -järjestelmien toimintaa pyritään saattamaan
dokumentoidulle tasolle erilaisten prosessi- ja
työnkulkukaavioiden avulla. Näillä kaavioilla
pyritään luomaan eri henkilöiden eritasoisille
mielikuville yhteistä konkreettista hahmoa.
Dokumentoidun tiedon mekanismeja ovat
kirjoitus- ja kirjapainotaito, kirjoittaminen,
lukeminen, kirjallisuus ja kuvaamataiteet. Ja
tiedon varastointivälineitä ovat kirjat, julkaisut,
lehdet, kirjastot ja dokumenttitietokannat.
4. Tietojärjestelmiin ja tietokantoihin tallennettu rakenteellinen tieto on määritelty
yksikäsitteisellä tarkkuudella eikä tietoon tai
sen käsittelysääntöihin sisälly monitulkintaisuutta. Tiedon käsittelysäännöt ovat ohjelmoitu
valmiiksi toiminnoiksi tietokoneohjelmiin niin,
että tietojen haku, päivitys, käsittely ja tulostus
tapahtuvat automaattisesti, annettujen tai
saatujen käskyjen mukaan.
Kaikki tietokannoissa oleva tieto ei kuitenkaan
kuulu tähän rakenteellisen tiedon luokkaan.
Esim. sähköpostiviesteissä oleva tieto noudattaa kirjoitetun tiedon syntaksia ja sitä voidaan
vain rajoitetusti käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn välinein. Verkko toimii ainoastaan
tiedon siirto- ja jakeluvälineenä.
HTML (Hypertext markup language) -muotoiset
Internet -sivut eivät täytä tämän tietoluokan
rakenteellisuusvaatimuksia. Sen sijaan, kun
noudatetaan XML (Extensible Markup Language) -standardia, kaikki dokumentin tiedot on
rakenteellistettu automaattisesti käsiteltävälle
tasolle.
Tietokantoihin tallennetun rakenteellisen
tiedon hallintatekniikoita ovat systemointi
ja tietoteknologia, systeemityömenetelmät,
ohjelmointikielet, tietokannat, tietoverkot,
käsiteanalyysit, tietojen luokittelu-, haku- ja
tallennustekniikat.
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It -järjestelmän rakentaminen tiedon
muunnosprosessina
Perinteisesti tietojärjestelmien kehittäminen on
perustunut vaiheittaiseen etenemismalliin (Sell,
1976, Tietojenkäsittelyliitto, 2002). Kuvan 1 esimerkissä näitä vaiheita on tarkasteltu edellisessä
kohdassa kuvattua tiedon luokitteluhierarkiaa
vasten.
Kaaviossa on esitetty tiedon liikkumisen päävirta kohde- (tilaavan tai käyttäjä-) ja toimittavan
organisaation sisällä ja välillä. Toimittavalla organisaatiolla ymmärretään projektiorganisaatiota,
jossa yleensä on mukana tilaavan käyttäjäyksikön,
it -yksikön ja järjestelmän toimittavan ohjelmistotalon edustajia.
Seuraavassa kuvataan tietojärjestelmän käyttöönottoa vaihe vaiheelta. Samalla tehdään
rinnastukset kohdassa 2 esitettyyn Nonakan ja
Takeuchin uuden tiedon syntymisen viisivaiheiseen
etenemismalliin nähden.
1. Tietojärjestelmän kehittämisenkin lähtökohtana
ovat mentaaliset mallit, mielikuvat. Tilaavan organisaation jollakin henkilöllä tai henkilöillä on
syntynyt mielikuva, miten it:n avulla voitaisiin
kehittää toimintaa. Mielikuva on syntynyt ehkä
innovaatioprosessissa, valmisohjelmistoihin
tutustumalla, benchmark -lähtöisesti ja uuden
tekniikan mahdollisuuksia arvioimalla.
Kehittämistyössä organisoidutaan projektiksi.
Tämä varmistaa eri osapuolten vuorovaikutuksen, osaamisen siirtymisen ja suunnitelmallisen
etenemistavan Projektiryhmässä on edustettuna eri osaamistaustaisia toisaalta toimintaa
tuntevia, it –järjestelmän tulevia käyttäjiä ja it
-asiantuntijoita.
Projektin perustamisvaihe vastaa Nonakan
ja Takeuchin etenemismallissa ensimmäistä,
hiljaisen tiedon jakamisvaihetta.
2. Tietojärjestelmän rakentamista edeltävänä toimenpiteenä nimetty projekti- tai selvitysryhmä
yleensä selvittää kannattaako kehittämishankkeeseen ryhtyä. Rakennettavasta järjestelmästä
tehdään esiselvitys tai – tutkimus.
Esitutkimusvaiheessa vielä operoidaan tyypillisillä hiljaisen tiedon välineillä; mentaalisilla
malleilla, hahmotelmilla ja mielikuvilla. Tämä
mielikuva on saatava jaettua yhteiseksi mielikuvaksi oman organisaation keskuudessa, jotta
voidaan päättää, kannattako hankkeessa edetä.
Yhteinen mielikuva täsmentyy keskustelemalla
ja kuvaamalla rakennettavan järjestelmän
toimintaa ja tavoitteita (, mitä todella tavoitellaan), rajauksia (, mitä kannattaa tehdä ja mitä
jättää pois) ja riskejä (, mihin pitää kiinnittää
erityistä huomiota).
Esitutkimus vastaa toista Nonakan nimeämistä
oppivan organisaation tiedon muunnosprosessin viidestä vaiheesta; hiljaisen tiedon käsitteellistäminen.
3. Esitutkimusvaiheen lopuksi rakennettava it
-järjestelmä kuvataan esitutkimusraportissa
sillä tarkkuudella, että syntyy riittävä kuva
ja samalla yksimielisyys sen toiminnasta,
tavoitteista, saavutettavista hyödyistä ja kustannuksista sekä riskeistä. Näin voidaan tehdä
päätös it-järjestelmän rakentamisesta tai
rakentamatta jättämisestä.
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Esitutkimusraportin perusteella tehtävä päätös
it-järjestelmän pääpiirteistä, sen tavoitteista ja
kustannuksista sekä projektin käynnistämisestä
vastaa Nonakan mallin hyväksymisvaihetta.
4. It -järjestelmän rakentamisprojektin ensimmäisessä, vaatimusmäärittelyvaiheessa (kuvan 1,
vaihe 4.1) haastatellaan tulevan it-järjestelmän
käyttäjiä. Järjestelmän vaatimuksista sovitaan
projektipalavereissa. Vaiheen tavoitteena on
rakenteellistaa vielä osittain mielikuvatasolla
oleva it -järjestelmä järjestelmän toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Vaatimusmäärittelydokumentissa kerrotaan yksikäsitteisesti uuden
järjestelmän tavoitteet, miten sen tulee toimia.
Mielikuvien ja puheiden tasolta organisaation
tietämys rakenteellistetaan dokumentoidun
tiedon tasolle.
Tietojärjestelmän rakentamisvaiheessa, kuvan
1 vaihe 4.2, tekemisen painopiste on it -ammattilaisilla. Heidän tehtävänsä on muuntaa
puheen ja dokumentoidun tiedon syntaksin
tasolla oleva tieto tietokoneen kielelle, toimivaksi ohjelmaksi. Yleensä tämäkin tapahtuu
kaksivaiheisena prosessina:
- Rakennettavasta it -järjestelmästä tehdään
kirjallinen it -tekninen määrittely eli it
-suunnitelma, jossa on kuvattu rakennettavan järjestelmä tietokannat, tietorakenteet,
käsittelysäännöt ja tulosraportit it -käsitteitä ja terminologiaa käyttäen.
- Tämän jälkeen suunniteltu järjestelmä
koodataan tietokoneen ohjelmointikielellä
toimivaksi ohjelmaksi.
Nykyiset meta -kuvauskielet mahdollistavat
sen, että tietokone kääntää kuvauskielellä
määritellyn toiminnan suoraan tietokoneohjelmaksi.
Kun valmisohjelmisto on kehittämisen lähtökohtana, se antaa valmiin, yhteisen mallin,
jonka pohjalta rakentaminen voi jatkua. Mitä
paremmin valmisohjelmiston toimintamalli
vastaa riittävän tilaajan toiminnan mallia, sitä
helpompaa uuden, tilaajan tarpeisiin sovitetun
järjestelmän rakentaminen on. Valmisohjelmisto on sen toimittajan osaamisen valmis,
tuotteeksi rakenteellistama toiminnan yleinen
malli.
It -järjestelmän ja sen liittymien rakentaminen
muihin, olemassa oleviin järjestelmiin vastaa
Nonakan mallin rakentamisvaihetta. Tässä
vaiheessa "explisiittinen malli liitetään organisaation explisiittisiin rakenteisiin".

5. Tietojärjestelmän käyttöönotto- ja käytön
oppimisvaiheessa samalla, kun testaamalla
varmistutaan käyttöönottavan järjestelmän
oikeasta toiminnasta, se siirretään käyttäjäorganisaation käyttöön. It -järjestelmäksi
tiivistetty ja rakenteellistettu organisaation
tietämys palautetaan laajemman ihmisjoukon
voimavaraksi.
Järjestelmän käyttöönottovaihe vastaa Nonakan
uuden eksplisiittisen tiedon levittämisvaihetta.
Kuvan 1 mukaisesti siirrossakin on erotettavissa
osavaiheita ja siinä käytetään kaikkia tiedonvälitysmuotoja:
- Tietojärjestelmää testausvaiheessa pääasiallinen tiedonvaihdon kohde on testattava it -järjestelmä ja viestintä tapahtuu
määrämuotoisesti dokumenttien avulla.
Kaikki it -järjestelmän virheet ja puutteet
dokumentoidaan samoin sovitut ohjelmamuutokset. Käyttäjien koulutus ja käytön neuvonta on puhutun tiedon tasolla
tapahtuvaa viestintää (kuva 1, kohta 5.1).
- Kun it -järjestelmä toimii yhteisesti sovitulla tavalla, kun käyttöohjeet on tehty ja
kun käyttäjät on koulutettu, voidaan tehdä
päätös uuden järjestelmän käyttöönotosta
(kuva 1, kohta 5.2).
- Toimintatavan muutososavaiheessa it
-järjestelmän käyttäjäorganisaatio ryhtyy
työskentelemään uudella, uuden it -järjestelmän tukemalla tavalla (kuva 1, kohta
5.3). Työskentely tapahtuu pääasiassa ihmisten hiljaisen tiedon, osaamisen alueella.
Prosessi, jota tukemaan tietojärjestelmää rakennetaan ja tietokoneohjelmaksi automatisoidut
toiminnot on saatava vastaamaan toisiaan. Pyrkimyksenä on rakentaa joko nykyistä prosessia
tukeva it -järjestelmä ja/ tai muuttaa nykyistä
prosessia uutta it -järjestelmää vastaavaksi.
It -järjestelmän käyttöönotossa tarvitaan kaikkia tiedon olomuotoja ja tasoja: Rakennetun it
-järjestelmän (tietojärjestelmät ja tietokannat)
lisäksi tarvitaan käyttöohjeita (dokumentoitu
tieto), koulutusta ja neuvontaa (puhuttu tieto) sekä lisäksi usein it -järjestelmän käytön
demoamista (mallioppimista).
It -projektityössä tarvitaan erityyppistä osaamista ja näiden osaamisten yhdistämistä. Tarvitaan
- käyttäjäyksikön edustajia, joilla on hiljaista
tietoa käytännön toiminnasta
- it -teknikoita, jotka osaavat kääntää

1) Tässä esityksessä tieto -termiä käytetään hyvin yleisenä käsitteenä. tarkoittamaan organisaatiossa olevan tiedon
kaikkia eri muotoja; tietämystä, informaatiota, tietoa ja dataa. Termiin ei myöskään
liity liitettyä ”tosiuskomus ”tai "tulkittu
informaatio" -vaatimusta.
2) Tässä yhteydessä rakenteellinen tieto
-termiä käytetään synonyyminä käsitteellisen eli eksplisiittisen (Explicit Knowledge)
tiedon kanssa. Tämä tieto on muodollista,
systemaattista ja tarkkaan määriteltyä.
Sitä voidaan prosessoida ja tallentaa

suhteellisen helposti samoin kuin viestiä
ja jakaa. Se esitetään yleensä tieteellisten
kaavojen, käyttöohjeiden, lomakkeiden ja
tietokoneohjelmien muodossa.
3) Keneth Craik (1943) esitti ajatuksen
mentaalisista malleista. Hänen mukaansa
ihmismieli rakentaa pienimuotoisia malleja, joilla se hahmottaa tapahtumia. Mentaaliset mallit rakennetaan havainnoista
mielikuvituksen keinoin tai keskustelujen
pohjalta. Mallit ovat pääasiassa visuaalisia
mielikuvia tai abstrakteja.
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mielikuva- tai dokumenttitason kuvaukset
tietokoneen ymmärtämään muotoon
- projektipäällikkö -systeeminsuunnittelija
-henkilöstöä, joilla on projektissa tulkkaava, välittävä rooli organisaation toimintaa
tuntevan henkilöstön (hiljaisen tiedon) ja
tietokoneen mahdollisuuksien ja rajoitteiden (rakenteellisen tiedon) välillä.
Kuvasta 1 käy ilmi tämän välittäjähenkilöstön
tärkeä rooli. Heiltä edellytetään osaamista kehikon
kaikilta tasoilta; teknisen osaamisen lisäksi vuorovaikutus-, hahmottamis-, kuvaamis-, analysointija epämääräisyyden tulkintataitoja.
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Tieto-organisaatiossa uusi tieto syntyy hiljaisen
ja rakenteellisen tiedon vuorovaikutuksena. Yhä
enemmän tämä vuorovaikutus perustuu ihmisen
osaamiseen ja tietoteknisten välineiden ja digitaalisessa muodossa olevan tiedon käyttöön.
It -järjestelmiä kehittämällä ja käyttöönottamalla organisaatiossa olevaa hiljaista tietoa tiivistetään vaihe vaiheelta tietokoneilla käsiteltävään
muotoon. Mielikuvien tasolla oleva näkemys uuden
tietojärjestelmän toiminnasta rakenteellistetaan
toimivan it -järjestelmän vaatimaan muotoon.
Tämä muunnos tapahtuu puheviestinnän ja dokumentoidun tiedon kautta. Vain riittävän pitkälle
rakenteellistettu tieto ja sen käsittelysäännöt voidaan automatisoida. Kun tietojärjestelmää otetaan
käyttöön, siihen rakenteellistettu toimintamalli
puretaan vaihe vaiheelta organisaation uudeksi
muuttuneeksi toimintatavaksi. It -järjestelmän
rakentamisen ja käyttöönoton vaiheet noudattavat pääpiirteissään Nonakan ja Takeuchin uuden
tiedon tai toimintatavan syntymallia.
Muunnosketjun kaikilta vaiheilta edellytetään
virheettömyyttä. Erilaiset käsitykset mielikuvissa,
epämääräisyydet puheissa ja dokumenteissa näkyvät käyttöönottovaiheessa aikatauluviivästymisinä, ohjelmavirheinä tai huonosti käytettävinä
ohjelmina käyttäjille.
Tiedon rakenteellisuuteen perustuva kehikko
tarjoaa it:n käytön kuvaamiselle ja ymmärtämiselle
uuden ulottuvuuden. Uusien tietojärjestelmiä ja
uusia verkkopalveluja kehitetään kuvan 1 kehikon
huipun ja pohjan kautta. Mikään uusi tietopalvelu
ei synny ilman ihmisen osaamista eikä ilman toimivaa tekniikkaa. Ihmisen osaaminen, hänen kykynsä
hakea, käsitellä ja tulkita tietoa on osa tietojen
käsittelyjärjestelmää ja ihmisen ja järjestelmän välinen vuorovaikutus ovat osa tieto-organisaation
toimivaa tuotantokoneistoa.
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Pentti Salmela
Kirjoittaja on työskennellyt suurissa suomalaisissa materiaalivaltaisissa (Kemira Oy, Oy Lohja
Ab ja Alko -Yhtiöt Oy) ja tietovaltaisissa (Työterveyslaitos) organisaatiossa it -alan johto- ja
asiantuntijatehtävissä. Monissa it -projekteissa
mukana olleena hänellä on ollut mahdollisuus
vertailla materiaali- ja tietovaltaisen toiminnan
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.
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Kuva: Jyry Louhisto

Uuden yhteisöjäsenen esittely

ARITO-TSM kouluttaa:
Inhimillisten voimavarojen
haasteet ja mahdollisuudet
projektitoiminnassa
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Koulutus- ja konsultointiyritys Arito-TSM liittyi Projektiyhdistyksen yhteisöjäseneksi parisen kuukautta sitten. Esittelemme uuden jäsenen muutaman
kysymyksen ja vastauksen kautta. Vastaukset antaa Jaana Autio, jonka harteilla
yksin on koko yrityksen toiminta; hän on yrityksen koko henkilökunta.
Minkälainen on yrityksesi syntyhistoria, koska se on perustettu?
Ajatus omasta yrityksestä heräsi
vuosia sitten ollessani työssä ja opiskelemassa ulkomailla. Oli sopeuduttava
toimimaan itselle oudossa kulttuurissa,
jonka toimintatavat eivät läheskään
aina ole itsestään selviä ja voivat usein
tuntua jopa aivan vääriltä. Työelämässä
joudutaan tavan takaa vastaavanlaiseen
tilanteeseen: työympäristö muuttuu,
toimintatavat vaihtelevat, ihmiset
vaihtuvat. Erityisesti tällainen tilanne
tuntuu koskevan projektitoimintaa:
työskennellään tiiviisti tietty aika tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tietyillä
resursseilla tietyllä joukolla. Ja sen
päätyttyä uuteen projektiin, jossa kaikki
osatekijät voivat olla toisin. Ajattelin,
että erityisesti projektitoimintaa harjoittavat yhteisöt voisivat tarvita apua
työskentelytapojensa muokkaamisessa
sellaiseen suuntaan, että em. oppimisen
ongelmat vähenisivät.
Tällaiset asiat pyörivät päässä kymmenkunta vuotta. Palasin Suomeen
ja asiat kypsyivät niin, että perustin
tämän yhden hengen konsulttiyrityksen
vuonna 2007. Ollaan siis yritystoiminnan
alkutaipaleella. Tukea olen saanut paljon
yrityshautomolta, jonka tiloissa tälläkin
hetkellä toimin.
Minkälainen on yrityksesi tyypillinen
asiakas ja minkälaisia asiakkaan
ongelmat, joihin sinulla on tarjolla
apua?
Aluksi ajattelin, että tarjoamalla laajaa palveluvalikoimaa mahdollisimman
monille toiminta saa nopeasti vauhtia.
Varsin pian kävi selväksi tämän ajatuksen
puutteet. Oli valittava erityinen palvelu
erityisille asiakkaille. Jo aikaisemmin

Käsitteellinen
luomus

projektitoiminnan erityispiirteet olivat
herättäneet kiinnostukseni. Hankin lisää
tietoa ja sitä kautta vahvistui käsitys
siitä, että projektitoimintaa harjoittaville yrityksille palveluistani olisi hyötyä.
Tarvitaan koulutusta, joka kiinnittää
huomiota projektissa työskenteleviin
ihmisiin, heidän välisiin suhteisiin ja
yhteistoimintaan.
Yksin tällaisella alalla toimiminen
ei pitkään onnistu. Siksi pyrin yhteistoimintaan sellaisten tahojen kanssa,
joiden harjoittamaan palveluun oma
toimintani voi tuoda synergisen lisän. Ja
myös: yhteistyössä toisten kanssa alusta
lähtien monipuolisempaa palvelupakettia rakentaen voidaan löytää parempaa
palvelua ja tyytyväisempiä asiakkaita.
Olet paneutunut projektitoiminnan
kysymyksiin. Missä ovat sen erityiset
haasteet?
Projektitoiminta on täynnä haasteita
projektinhallinnasta projektityökaluihin,
työskentelyn ongelmiin ja johtamisen
vaikeuteen. Erityistä huomiota haluan
kiinnittää ihmisiin ja heidän keskinäiseen toimintaansa. Näen nimittäin niin,
että oikein hoidettuna ihmisten välinen
toiminta voi olla projektitoimintaa harjoittavalle yritykselle sen jokapäiväinen
energianlähde ja liiketoimintamarkkinoilla yrityksen vahvin kilpailuetu. Tämän ajatuksen toteuttamisessa haluan
asiakkaitani auttaa.
Ihmisten välinen toiminta on mm.
vuorovaikutusta, viestintää. Käsitteellinen muutos kuvaa erästä ihmisten
väliseen toimintaan, johtamiseen, työn
teettämiseen ja tekemiseen liittyvää
tieto-ongelmaa. Menemättä asiaan
kovin syvälle voidaan väittää, että
projektin onnistumisen tärkeä reu-

Osallistuminen tiedon
rakenteluun/yhteisö
Tiedon rakentelu/yksilö

Uusi käsitteellinen
luomus

Tieto-ongelmien
ratkaisuprosessi

Mielen sisäinen
tietorakenne

Oppiminen/yksilö
Oppiminen/yhteisö

Käsitemerkitysten
kasvu

Käsitteellinen muutos (Tietolähde: Hakkarainen, Lonka & Lipponen, Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä, 2003, kuvio 11, s. 297).
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naehto on yhteisen, samalla tavalla
ymmärretyn käsitemaailman puitteissa
toimiminen. Tämä tilanne syntyy siten,
että projektissa mukana olevat ihmiset
alusta lähtien ovat mukana tekemässä
suunnitelmia ja siten luomassa yhteistä
käsitystä siitä, mitä ollaan tekemässä ja
millä tavalla.
Valitettavasti joskus näkee toimittavan eri tavalla. On joukko, joka laatii
suunnitelmat, ja sitten toinen joukko,
jonka pitää suunnitelma toteuttaa. On
vain sattumaa, jos toteuttavalla joukolla
on edes kohtuullisesti suunnitelman
tekijöiden käsitys tavoitteesta. Puuttuu
vuorovaikutus, motivointi, perehdyttäminen. Sitoutumisen aste jää väistämättä alhaiseksi.
Projektihenkilöstön kouluttaminen
näihin asioihin voi monessa tapauksessa
olla tie onnistuneeseen projektiin ja
tyytyväiseen asiakkaaseen.
Miten löysit Projektiyhdistyksen?
Niin kuin monet tärkeät asiat, Projektiyhdistyskin löytyi sattumalta. Asiakkaan
pöydällä näin Projektitoiminta-lehden,
tutustuin hiukan ja totesin, että ”täyttä
asiaa”. Liityin ensin henkilöjäseneksi ja
tutustuttuani tarkemmin yhdistyksen
toimintaan, lähdin mukaan muutamiin
SIG-ryhmiin. Suorastaan hämmästyin,
miten aktiivista ja korkeatasoista asioiden käsittely oli. Hiukan myöhemmin olin yhteydessä Jyry Louhistoon,
muissa asioissa, ja siinä yhteydessä Jyry
ehdotti yhteisöjäsenyyttä. Sen myötä
kun oli mahdollisuus mm. edulliseen
osallistumiseen Projektipäiville, samoin
moniin muihin aktiviteetteihin. Näin
tehtiin ja Arito-TSM on nyt siis PRY:n
yhteisöjäsen.
Mitä odotat Projektiyhdistyksen antavan yritystoimintasi edistämiseksi?
Projektiyhdistys on jäsenelleen mahdollisuus. Jäsenyys ei velvoita mihinkään,
mutta se tarjoaa monia ammatillisia aktiviteetteja. On vain jäsenestä itsestään
kiinni, miten paljon jäsenyydestä saa.
Mitä enemmän osallistuu sitä enemmän
saa. Tarjonta on niin runsasta, että on
vain osattava valita oikein. Projektiyhdistys on tärkeä ammatillisen tiedon
tietopankki. Siinä pankissa kannattaa
olla tili, sillä se kasvaa hyvää korkoa.
Tuoreena yrittäjänä minulle on tärkeätä olla esillä oikeassa paikassa.
Merkittävää on jo se, että nimi näkyy
PRY:n jäsenluettelossa, hyvässä seurassa.
Osallistuminen yhdistyksen toimintaan
esimerkiksi SIG-ryhmissä avaa uusia yhteyksiä, tarjoaa mahdollisuuden verkostojen luomiseen. Pienelle yrittäjälle juuri
verkostoituminen onkin ehkä kaikkein
tärkein tapa muodostaa pitkäjänteistä
toimintatapaa ja menestymisen tietä.
Haastattelu: Juhani Keppo
Kuva: Jyry Louhisto
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kysymystä kunnallisvaaliehdokkaille projekteista
Kuntavaalit lähestyvät. Meitä kaikkia projektiammattilaisia huolettaa kaupunkien ja kuntien projektinjohtamisen tilanne. Monet kustannusarviot on ylitetty ja lopputuloksissa on ollut toivomisen
varaa. Kuinka voimme olla varmoja, että valtuutetut ymmärtävät projektinjohtamisen merkityksen?
Miten ensi vaalikauden projekteista voitaisiin tehdä onnistuneita? Tarjoan seuraavassa kaikille
projektiyhdistyksen jäsenille käyttöön kymmenen kysymystä, joiden avulla voi varmistaa ehdokkaan kyvyn ymmärtää projektitoiminnan luonnetta. Seuraavat kysymykset perustuvat paitsi omiin
kokemuksiini kahdenkymmenen vuoden ajalta kunnallisten projektien parissa, myös kyselyyn, jonka
teimme Kunta-SIG:in jäsenille viime syksynä.

Heikki Lonka, TkT
Sektorijohtaja
FCG Planeko Oy

1. Onko parempi, että valta on linjaorganisaatiolla vai projektiorganisaatioilla?
Tämä on aivan perustavaa laatua oleva kysymys.
Kunnissa hyvin harvoin perustetaan aitoja projektiorganisaatioita. Kuntien projekteissa työskentelevät puhuvat projektiähkystä ja uupumuksesta.
Työtä on mahdoton tehdä, kun kaikki resurssit ja
valta ovat linjaorganisaatiolla. Jos ehdokas vastaa,
että linjaorganisaatio on ainoa, johon voi luottaa,
hän ei ole perillä todellisesta tilanteesta. Päinvastoin on vaara, että hän liittyy joukkoon, joka halua
lopettaa vähänkin projektitoiminnan.
Oikea vastaus kysymykseen on, että ei ole
olemassa perustavaa laatua olevaa ristiriitaa
projektien ja linjaorganisaation välillä eikä siksi
pitäisi olla valtataisteluakaan. Kummallakin on
omat, perustellut tehtävänsä. Projektit hoitava
väliaikaisia tehtäviä ja linjaorganisaatio pysyviä
tehtäviä. Totta kai linjan ja projektien kesken on
erilaista dialogia, ehkä jännitteitäkin johtuen siitä,
että projekti aina joutuu lainaamaan linjan resursseja. Rehellinen, rakentava dialogi voi kuitenkin
olla luova ja rakentava prosessi. Oikea tasapaino
linjan ja projektien välillä on hyvän projektitoiminnan perusta.
2. Onko jokaiselle projektilla oltava
projektipäällikkö ja projektisuunnitelma?
Syy minkä takia kunnissa on paljon ”projektiähkyä”
on alhainen projektoimisen aste. Kun projektitoimintaa ei nähdä tärkeänä, projekteja perustetaan
hetken mielijohteesta aiheesta kuin aiheesta.
Projektinvetäjille ei välttämättä edes kerrota,
että he ovat projektinvetäjiä. Jos ehdokas pitää
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projektien organisoimista ajanhukkana, hän ei ole
ymmärtänyt edes projektinjohtamisen alkeita. Jos
ei ole projektinvetäjää tai projektisuunnitelmaa, ei
ole projektiakaan.
3. Kuinka paljon aikaa ja resursseja pitäisi
laittaa tavoitteiden määrittelyyn?
Projekti on väliaikainen organisaatio, joka on
perustettu tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.
Usein tavoitteen määrittely on kaikkein vaikein ja
eniten resursseja vaativa projektin vaihe. Projektitiimin jäsenet ovat ammattilaisia. Kun tavoitteet
on määritelty, ovat usein toteutuksen keinotkin
olemassa. Huonosti määriteltyyn tavoitteeseen ei
kukaan sitoudu.
Henkilöä, joka haluaa nopeasti syöksyä tekemään, miettimättä tavoitteita ensin, ei pidä
päästää valtuuston jäseneksi. Tavoitteet ja niiden
yhdessä määrittely ovat kaiken toiminnan perusta, oli kyse sitten kaupungista tai vaikka vain
perheestä.
4. Mikä on projektikoulutuksen merkitys?
Projektinjohtaminen ja projektityöskentelyyn osallistuminen on yleinen taito (kuten esim. kielitaito),
joka on opeteltava erikseen. Pelaamalla shakkia ei
opi sotapäälliköksi eikä perehtymällä statiikkaan
tai pedagogiikkaan opi projektitaitoja. Suomalaisten koulutuksessa on kaikilla asteilla liian vähän
projektityötä, siksi ihmisiä on jatkokoulutettava
siihen. Kunnanvaltuutettu osallistuu myös koulutuspolitiikan määrittelyyn. Hänen on pystyttävä
ymmärtämään yleisten ja erikoistaitojen ero.

www.pry.fi

5. Mikä on oikea projektien määrä?
Projekteja pitäisi olla yhtä paljon kuin on merkittäviä väliaikaisia tehtäviä, esimerkiksi suuria
kehittämisprojekteja tai rakennushankkeita. Tilanteessa, jossa kunnallinen toiminta on murroksessa,
tehdään kuntaliitoksia ja kehitetään toimintaa, on
tyypillistä, että projekteja on paljon. Jos projekteja perustetaan silkasta projektien perustamisen
riemusta tai jätetään perustamasta sen takia, että
on jokin epämääräinen tunne, että niitä on liikaa,
ollaan pahasti hakoteillä. Projekti on väline: eräs
keino ratkaista ongelmia tai suorittaa tehtäviä.
Projektien oikea määrä riippuu ongelmien ja
tehtävien määrästä. Valtuutetun olisi pystyttävä
ymmärtämään projektien välineellinen luonne.
6. Kuinka paljon itsenäistä päätösvaltaa tulisi
projektipäälliköillä olla?
Valta ei ole itsetarkoitus, vaan keino, jolla vaikutuksia saadaan aikaan. Jos projektipäälliköllä on
vastuullaan projekti, joka on organisaation kannalta keskeinen ja välttämätön tai projekti, joka
on suoritettava vastuullisesti vaikeissa olosuhteissa
(esim. tiukalla aikataululla, ahtaissa kustannusraameissa tai laatuvaatimusten puristuksessa), hänellä
pitäisi olla käytössään enemmän välineitä, kuin
jos kyseessä on pieni ja rutiininomainen tehtävä.
Nyrkkisääntönä voisi pitää, että projektipäälliköllä
pitäisi olla valtaa suhteessa vastuuseen yhtä paljon
kuin vastaavassa tehtävässä linjaorganisaatiossa.
Esimiesasema henkilöstöön nähden on aivan
keskeisessä asemassa. Jos projektipäälliköllä ei ole
mitään mahdollisuutta vaikuttaa projektitiiminsä
jäsenten työajan käyttöön tai kannusteisiin, hänen
voi olla mahdotonta suorittaa vähänkään vaativaa
tehtävää. Kunnissa on kuitenkin hyvin tyypillistä
jättää projektipäällikkö aseettomaksi. Jos vaaliehdokas on halukas lisäämään projektipäälliköiden
valtaa henkilöstöjohtamisessa, suosittelen vakavasti harkitsemaan hänen äänestämistään.
7. Miten projektin osapuolet sitoutetaan
tavoitteisiin?
Väärä vastaus kysymykseen on, että heidän pitää
luonnostaan kunnan työntekijöinä olla sitoutuneita työtehtäviinsä. Jos ei ole tehty selkeää
projektisuunnitelmaa, määritelty tavoitteita,
selkiytetty vastuusuhteita, edes nimetty vastuullista projektinvetäjää, ei projektitiimin tai
ohjausryhmän jäsenillä ole mitään edellytyksiä
sitoutua projektiin. Sitoutuminen ja motivoituminen lähtevät tehtävästä ja työn organisoinnista,
eivät yksittäisten ihmisten sitoutumisen palosta.
Tehtävä voi olla tekijöiden mielestä vaikka kuinka
tärkeä ja he voivat kokea kutsumusta siihen, mutta
jos edellytyksiä hoitaa käytännön tehtäviä ei ole,
korkeinkin motivaatio hiipuu pikku hiljaa. Tai usein
nopeastikin.
8. Mikä on johtoryhmän tehtävä?
Jos ehdokas vastaa, että johtoryhmän tehtävänä on
vahtia projektin työntekijöitä tai vastata kaikista
Projektitoiminta 2/2008

projektin päätöksistä ehdotan siirtymistä pikaisesti
toisen ehdokkaan pakeille. Henkilö ei ole kykenevä
osallistumaan johtoryhmätyöskentelyyn.
Johtoryhmä pystyy väärällä asenteellaan
tappamaan projektin. Johtoryhmän tehtävä ei
ole vahtia vaan luottaa ja luoda edellytyksiä
projektinjohtajan työlle. Johtoryhmän tärkein
tehtävä on tukea projektinjohtajaa. Sen on hänen pyynnöstään oltava myös valmis tarvittaessa
päättämään uusista linjauksista. Johtoryhmä voi
joutua hakemaan projektille lisää resursseja tai hyväksyntää suunnanmuutoksille taustaryhmistään.
Jos sitoutumisen edellytyksiä ei ole järjestetty, niin
edellisessä kohdassa kuvattiin, ei myöskään johtoryhmä voi työskennellä. Toisaalta, juuri johtoryhmällä ja sen edustamilla taustaryhmillä on parhaat
mahdollisuudet luoda edellytyksiä sitoutumiselle.
Johtoryhmä on paljon vartija.

Ensikertalaisen
ehdokkaan ei
tarvitse olla
näistä asioista
perillä, mutta
kokeneemman
konkarin kylläkin.

9. Mitä projektinhallinnan menetelmiä
tiedät?
Tämä on yksinkertainen kysymys, joka paljastaa
nopeasti, onko henkilö mitenkään perillä projektinhallinnasta. Tavallisen valtuutetun ei tarvitse
hallita monimutkaisten projektien ohjausjärjestelmiä tai edes yksinkertaisempia ja yleisesti käytössä olevia menetelmiä. Tärkeää kuitenkin olisi,
että vastaaja tietäisi erilaisia menetelmiä olevan
olemassa ja että niitä olisi syytä käyttää riippuen
projektin vaativuudesta ja monimutkaisuudesta.
Ehdottomasti väärä vastaus on sanoa, että erilaisten järjestelmien hankkiminen on turhaa ja rahan
haaskausta. Ilman välineitä ei voi olla kelvollisia
lopputuloksiakaan.
10. Kuinka paljon projekteja kunnassanne
on?
On sanottu, että alkeellisin projektisalkunhallinnan
menetelmä on listata meneillään olevat projektit.
Jos ehdokas on pidempään valtuustotyöskentelyyn
osallistunut, hänellä pitäisi olla jonkinlainen käsitys
projektien määrästä tai ainakin mahdollisuus saada
siitä tieto. Jos kunnassa on vallalla projektiähky ja
paljon hätäisesti kokoonkyhättyjä projekteja tai
projekteja, joiden olemassaoloa kukaan ei muista,
kantavat tilanteesta vastuun viime kädessä valtuutetut. Heidän on vaadittava aika ajoin selontekoa
kunnan projektien kokonaisuudesta. Heidän on
myös varmistettava, että kunnassa on edes jonkinlainen projektisalkunhallintamenetelmä käytössä. Heidän on myös varmistettava, että kunnan
johto ei ole päästänyt kunnan projektikulttuuria
repsahtamaan.
Ensikertalaisen ehdokkaan ei tarvitse olla näistä
asioista perillä, mutta kokeneemman konkarin
kylläkin. Johtajien ei tarvitse tehdä itse kaikkea,
mutta heidän on pystyttävä varmistamaan, että
tekemisen edellytykset ovat olemassa. Jos kunnan
projektikulttuuri on hakusessa, sillä on arvaamattomia seurauksia kunnan talouteen ja kuntalaisten
hyvinvointiin.
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Menestyksen mahdollistaja:
PMO - Program Management Office
Matkalla kohti menestystä tarvitaan reilusti eväitä, erilaisia konsepteja ja tekemisen meininkiä.
Yritysten liiketoimintayksiköiden toteuttaessa ylimmän johdon mandaatilla projekteja ja ohjelmia,
on pidettävä huolta siitä, että tekeminen kohdistuu oikeisiin asioihin. PMO mahdollistajana varmistaa, että strategiasta tulee totta ja tavoitteet saavutetaan.

Strategiasta totta

Juhani Rajala
Projektijohtaja
Talent Partners

Organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi eri
liiketoimintojen on tehtävä tiivistä yhteistyötä.
Ohjelmajohtajien ja PMO on usein kyseenalaistettava toiminnan perusasiat:
- Mitä halutaan tehdä?
- Miksi se halutaan tehdä?
- Miten se halutaan tehdä?
Miksi näin? Koska PMO on strategisella tasolla
CMO (Change Management Office) eli strategian
toiminnallistaja. Sen tarkoituksena on varmistaa,
että strategisella tasolla tehdään oikeat asiat.

Toiminnan kehittämisen suuntaaminen
Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää huomioida, mitkä asiat kannattaa tänä vuonna ottaa
kehittämisen kohteeksi? Mitkä olisi syytä siirtää
seuraavan vuoden tavoitteiksi ja mitkä voidaan
unohtaa tällä erää kokonaan?
Hyvin valmisteltujen päätösten jälkeen käytännön toteutus on nopeampaa ja tulokset konkreettisempia.

PMO:N uudet juuret
Jori Kosonen
Senior Partner
Talent Partners
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Vuosituhannen vaihteessa PMO oli hyvin yleinen osa organisaation toimintaa. Painopiste
oli kuitenkin tuolloin vahvasti menetelmien ja
käytäntöjen kehittämisessä ja tukemisessa (Gartner: varastomalli)– siksi ne kuolivatkin pois 1-2
vuoden kuluttua perustamisen jälkeen. Viimeisten
kahden vuoden aikana PMO:n perustamiseen
on ajauduttu enemmän tai vähemmän pakon
sanelemana. Liiketoimintaympäristön muutokset,
ratkaisuliiketoimintaan siirtyminen, tuotteiden ja/
tai palveluiden monimuotoisuuden lisääntyminen
aiheuttavat yhä useammin toisiinsa kytkeytyneitä
ohjelmia tai projekteja.
Uudet juuret tulevat liiketoiminnan tarpeesta
ei tukitoiminnosta taktisella ja operatiivisella
tasolla.
Perinteisesti PMO:ta on katsottu kolmesta näkökulmasta: (Gartner, 2002)
1. Varastomalli (varastona menetelmille &
käytännöille)

2. Valmennusmalli (valmennetaan ja fasilitoidaan organisaation projektikäytäntöjä)
3. Esimiesmalli (hallitaan resursseja ja valvotaan projekteja)
Yhdistämällä kaikki kolme mallia saadaan aikaan
koko organisaation PMO (ts. keskitetty PMO). Sen
tehtävänä on vastata edellä mainituista asioista
organisaatiotasolla.

Useimmat linjaorganisaatiot ovat
siiloutuneita – Miksi sitten PMO
Perinteinen tai vahva prosessijohtaminen optimoi
aina osakokonaisuutta, vaikka kokonaisuudelle on
lähes aina määritelty omistaja, mutta se ei tarkoita,
että sitä itse asiassa johdettaisiin. Johtamisjärjestelmät, palkitseminen ja tietojärjestelmät ovat
jakautuneet siiloihin eikä tieto yksinkertaisesti
liiku rakenteiden välillä.
Siiloutuminen estää näkyvyyden liiketoimintaan
kokonaisuutena ja vie pohjan asiatietoon perustuvien päätösten tekemiseen ohjelmien, projektien
ja liiketoiminnan näkökulmasta. Siiloissa keksitään
pyörää uudestaan ja toistetaan samoja virheitä
kerrasta toiseen.

Projekteilla johtaminen kasvaa?
Talent Partnersin vuoden 2007 lopussa julkaiseman
kartoituksen mukaan projektimaisen työskentelyn
osuus kasvaa selvästi ja projekteilla johtaminen
(leading by projects) kasvattaa suosiotaan toimialasta riippuen yli 35–60%. Ohjelmien ja projektien
johtaminen yli yksikkö- ja organisaatiorajojen
tulee jatkossa korostumaan entisestään.
* Kartoitus toteutettiin loka-marraskuussa 2007
ja siihen osallistui yli 911 henkilöä projekti- tai kehitystoiminnan parissa työskentelevistä eri toimialoja edustavista yrityksistä ja organisaatioista.
Projektikokonaisuuksien johtamisen välineenä
PMO on mitä mainioin. Miten PMO:n perustamista
tulee sitten lähestyä? Mitkä ovat konkreettiset
tekemiset ja mitä tulee ottaa huomioon? Mitä
hyötyjä PMO:sta voisi olla taktisella tai operatiivisella tasolla?
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Strateginen
johtaminen
Visio ja päämäärät
Strategiset teemat
Johtamisjärjestelmä

Liiketoiminnan johtaminen
ja prosessit

Salkun (salkkujen) hallinta

Projektien johtaminen

Strategiset aloitteet
Toiminnan kehittäminen
Tuotekehitys
Asiakasprojektit, ym.

Toimeksianto
Aloitteiden käsittely,
jatkuva priorisointi,
ylimmän tason ohjaus ja
muutosten hallinta

Projektialoitteet
Projektien toimeksiannon
laatiminen

Tuotosten hyväksyntä
ja hyödyntäminen

Projektisuunnitelma
Projektin
ohjausryhmä
Viiteryhmät
Tukiryhmät
Laaturyhmä
jne.

Toteutettujen
projektien vaikutuksen
arviointi yhdessä
liiketoiminnan kanssa

Osallistuminen projektien
ohjausryhmiin

Projektin
ohjausryhmä

Projektiryhmät

Projektitoimisto: mallit, resurssitiedon hallinta, työn tuki, raportointi ja osaamisen varmistaminen
Kuva 1. Kehittämisen yleiskuva.
PMO:n perustamisen kannalta on
tärkeää huomioida seuraavaa:
- PMO on linjassa organisaation
- mission
- vision
- strategian ja
- arvojen kanssa
- Oman organisaation tilanne on tunnistettu
- PMO:n liiketoimintamalli on määritetty
- PMO:n ydinprosessit on mallinnettu
Ydinkysymys kuitenkin on miten PMO
kytketään kokonaisuuteen. Mikä on
PMO:n olemassa olon tarkoitus ja mikä
on PMO:n lisäarvo sidosryhmille sekä
miten sen toiminnasta hyötyy asiakas?
Organisaation koosta riippuen kaikkia
tasoja ei tarvita. Operatiivinen PMO on
usein ketteryydessään erinomainen ja

sen on syytä huolehtia ainakin seuraavista rooleista ja asioista:
Tukeva rooli
- Sidosryhmien tunnistaminen ja
liitäntäpintojen määrittely tarkasti
perustamisvaiheessa
- Yhteisten projektikäytäntöjen määrittely (muun muassa projektiprosessi, terminologia, metodit, käytettävät
mallit)
- Oman roolin muistaminen päätöksentekoprosessissa
- Toimiminen aktiivisesti projektikäytäntöjen fasilitaattorina, kehittäjänä
ja tukipisteenä
- Resursoinnista huolehtiminen (erityisesti ohjelmien / projektien välillä,
vaikka varsinaiset päätökset tehtäisiinkin ohjausryhmässä)

Aktiivinen rooli
- Varmistaa, että ohjelmat ja projektit
on kytketty liiketoimintastrategiaan
- Avoin ja aktiivinen kommunikaatio
eri sidosryhmille
- Huolehtia ja valvoa ohjelmia niiden
toteutuksen aikana
- Varmistaa oppimisprosessi eli tiedon
jakaminen toteutuneista ohjelmista
/ projekteista
- Toimiminen aktiivisesti muurinmurtajana eri sidosryhmien välillä
- Toimiminen yhteyskanavana eri yksiköiden välillä
PMO:n tehtävänä ei ole olla pelkkä
”paperitiikeri” vaan parhaimmillaan
PMO toimii aktiivisesti, itsenäisesti ja
avustaen organisaatiota menestymään,
toimien mustekalan lailla lonkerot levitettynä organisaation eri koukeroihin.

Missio
Visiostrateginen
tahtotila

Toimintaympäristön
muutosvoimat

Strategiset asemointi

Strateginen PMO

Liiketoimintamalli
Strategiset voimavarat

- Strategiset salkut
- Strategiset hankkeet
- Strategiset projektit

Kriittiset menestystekijät ja
strategiset tavoitteet & mittarit

Sidosryhmien
odotukset

Strategiset toimenpiteet ja kehittämissalkun hallinta

Taktinen PMO
Liiketoiminta Strategiat

Liiketoiminta
1

Liiketoiminta
2

Liiketoiminta
3

Liiketoiminta
4

- Fasilitointi strategian ja
liiketoiminnan välillä

Operatiivinen PMO
- Liiketoimintayksiköiden salkut
- Liiketoimintayksiköiden ohjelmat
- Liiketoimintayksiköiden projektit

Arvot
Kuva 2. PMO osana kokonaisuutta.
Projektitoiminta 2/2008
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Nykyaikainen projektiliiketoiminnan tutkimus on aktiivista vuorovaikuttamista
projekteja toteuttavien yritysten ja organisaatioiden parissa. Käytännön sovellettavuus on tutkimuksen tärkeä päämäärä. Silti tutkimukselta odotetun
uuden tiedon todellinen arvo testataan myös kansainvälisessä tiedeyhteisössä.
Tässä artikkelissa ja tulevilla Projektipäivillä pohditaan, millä tavoin käytäntöön
soveltamisen ja tieteellisen luotettavuuden tarpeet voidaan sovittaa yhteen
projektiliiketoiminnan tutkimuksessa.

Projektiliiketoiminnan tut
Tutkimus ja uuden tiedon
luomisen tarve
Projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan kansainvälisellä tutkimuksella
on mielenkiintoinen, monikymmenvuotinen historia (esim. Morris 1994).
Etenkin viime aikoina tutkimus on
siirtynyt selvästi yksittäisen projektin
tehokkaasta hallinnasta kohti projektiliiketoiminnan monimutkaisuutta,
epävarmuutta, projektien kytkentää
ympäristöönsä ja projektinhallinnan
teoriaperustan uudistamista (Martinsuo
2007). Ajankohtainen tutkimus koettaa
uudistaa niitä keinoja, joilla projekteja
nykyaikaisissa yrityksissä ja yritysverkostoissa kannattaisi johtaa.
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Tutkimuksella etsitään aina alan tieteen kannalta uutta tietoa. Projektiliiketoiminnassa aikaisemmin tuotettua tietoa hyvistä käytännöistä on jo kertynyt
standardeihin, tietokokoelmiin (bodies
of knowledge) ja projektihenkilöstöön
kohdistettuihin yleisiin osaamisvaatimuksiin. Koska projektiliiketoiminnan
ympäristöt uudistuvat jatkuvasti, uutta
tietoa ja ymmärrystä tarvitaan kaiken
aikaa projektinhallinnan ja projekteja
toteuttavien toimialojen uudistamiseksi.
Tutkimustyössä joudutaan näin ollen
miettimään, mitkä ovat oleellisimpia
tutkimusaiheita, millä alueilla on mahdollisuus sekä yhteiskunnallisesti että
kansainvälisesti merkittäviin tuloksiin

ja millä tavoin kilpailevat tutkimusideat
ja -aiheet pitäisi priorisoida resurssien
ollessa rajalliset. Toisinaan nämä uudet mahdollisuudet löytyvät suoraan
käytännön ongelmista, toisinaan niitä
etsitään epävarmasta ja epämääräisestä,
tuntemattomasta tulevaisuudesta.

Tutkimusryhmät ja –prosessi
Projektiliiketoiminnan tutkimusta toteutetaan tutkimusryhmissä, joihin kootaan
sopiva kokoonpano toisiaan täydentäviä
osaamisia ja asiantuntijoita. Suomessa
projektiliiketoimintaan keskittyviä tai
aihetta sivuavia tutkimusryhmiä on
muutamia. Tutkimusryhmät haluavat
ymmärtää projektiliiketoiminnan keswww.pry.fi

Kuva: Jyry Louhisto

tkimuksesta käytäntöön
Miia Martinsuo
keisiä ilmiöitä, selittää projektien ja
projektiliiketoiminnan onnistumista tai
epäonnistumista sekä luoda malleja ja
viitekehyksiä siitä, miten projektit tai
niitä toteuttavat organisaatiot toimivat
tai miten niiden pitäisi toimia. Oman
lähiryhmänsä lisäksi tutkijat ovat osa
jotain laajempaa kansainvälistä tiedeyhteisöä tai tutkijaverkostoa, joka on
kiinnostunut samoista ilmiöistä ja joka
usein myös kritisoi ja kyseenalaistaa
toistensa tuloksia. Tutkimusta toteutetaan ulkoisesti rahoitettuina, väliaikaisina tutkimusprojekteina ja -ohjelmina ja
toisinaan pitkäjänteisinä, temaattisina,
esimerkiksi teoriauudistuksiin tähtäävinä tehtävinä.
Projektitoiminta 2/2008

Ajankohtainen tutkimus
koettaa uudistaa niitä
keinoja, joilla projekteja
nykyaikaisissa yrityksissä
ja yritysverkostoissa
kannattaisi johtaa.
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Yhteistyöorganisaatioiden rooli

Ongelmat,
haasteet, vaikeat
kysymykset

Sopivat tutkimuskohteet ja
tutkimuksen
(osa)rahoitus

Empiirisen
tutkimustiedon
lähteet

Tulosten mahdolliset vaikutukset
toimintaan

Toiminnan
kehittäminen,
uusi osaaminen

Tutkimusprojekti
Tutkimustoiminnan
tehtävät
prosessina

Uusien
tutkimusideoiden
etsintä

Mitkä kysymykset
Ulkopuolisen ovat tutkimuksen
tiedeyhteisön
kannalta
rooli
oleellisia?

Tutkimuksen
valmistelu ja
suunnittelu

Tiedonkeruu ja
analyysi

Mikä tutkimusasetelma sopii
kysymykseen
vastaamiseen?

Millaisin
menetelmin uutta
tietoa voidaan
tuottaa?

Tulosten arviointi,
julkaiseminen ja
levittäminen

Toteutettiinko
tutkimus laadukkaasti ja mikä on
tulosten tieteellinen anti?

Tutkitun tiedon
soveltaminen
käytännössä

Mitä jatkokysymyksiä tutkimus
nosti esille?

Kuva 1. Yhteistyöorganisaatiot ja ulkopuolinen tiedeyhteisö vaikuttavat tutkimukseen
monin eri tavoin koko tutkimusprosessin ajan.

Kuvassa 1 tutkimuksen prosessi kuvataan polkuna ideoiden etsinnästä tiedonkeruun kautta tutkitun tiedon levittämiseen ja soveltamiseen. Aina
prosessi ei ole näin suoraviivainen, sillä tutkija on
jatkuvasti vuorovaikutuksissa sekä mukana olevan
empiirisen tutkimuskohteen – vaikkapa projekteja
toteuttavan yrityksen tai yritysverkoston – kanssa
että omaa laatutasoaan ja standardejaan vaalivan tiedeyhteisön kanssa. Tutkija käytännössä
”myy” ideaansa kahteen hyvin erilaisia odotuksia
viestivään suuntaan ja joutuu samalla tekemään
joskus vaikeitakin kompromisseja tutkimuksen
rajauksista. Kun yritysyhteistyökumppanit kaipaavat tutkimukselta käytäntöön sovellettavuutta,
tiedeyhteisön intressinä on uuden tiedon synty.

Tutkimusta käytännön
sovellusympäristöissä
Suomalaiset projektiliiketoiminnan tutkijat ovat
etenkin viime vuosikymmenen aikana ottaneet
näkyvän sijan alan kansainvälisen tutkimuksen
kärjessä. Yksi suomalaisen projektiliiketoiminnan tutkimuksen vahvuus on tiivis yhteistyö
teollisuuden, palvelualan ja julkishallinnon
organisaatioiden kanssa kaikissa tutkimuksen
vaiheissa. Yhteistyökumppanit nostavat esille
mielenkiintoisia kysymyksiä, osittain rahoittavat
tutkimusta, toimivat tiedonkeruun kohteina sekä
käyttävät ja jatkojalostavat tutkimuksessa syntynyttä uutta tietoa, kuten esitetään tiivistettynä
kuvan ylälaidassa.
Osa organisaatioista kohtaa tutkimusryhmän
vain hetkellisissä, yhdestä neljään vuotta kestävissä tutkimusprojekteissa. Kuitenkin suurin
vaikuttavuus tutkimuksessa voi syntyä projektia
ympäröivällä ajalla: kun projekteja ideoidaan ja
kun projektien tuloksia sovelletaan käytäntöön.
Nämä työt vaativat väljempää ja vapaampaa aikaa
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ja pitkäjänteisempää sitoutumista työskentelyyn
tutkimusryhmän kanssa. Tutkimusyhteistyötä kannattaakin tarkastella pitkäjänteisenä investointina,
joka voi edistää osaamisen kehitystä monilla eri
tavoilla ja tasoilla. Tutkimuksen aikana voivat
kehittyä niin yksilöt ja ryhmät kuin prosessit ja organisaatiot. Tutkimus voi myös tehdä mahdolliseksi
neutraalin vuoropuhelun eri yritysten ja kokonaan
eri alalla toimivien projektiammattilaisten kesken.
Yhteisten tutkimushaasteiden äärellä organisaatiot
voivat oppia toisiltaan jopa paremmin kuin saman
alan toimijoilta.
Toisinaan tutkimukseen osallistuvien tahojen
on vaikea hahmottaa sitä, että tutkimuksen tieto
ei aina ole sovellettavissa hetkessä ja että kaikki
tutkimus ei ole kehittämissuuntautunutta tutkimusta. Uuden tiedon käyttö vaatii kypsyttelyä ja
toisinaan myös lisätyötä, joka ei välttämättä kuulu
tutkimusorganisaation toiminnan piiriin. Esimerkiksi kouluttaminen ja uusien toimintatapojen
levittäminen saattaa vaatia tutkimuksen jälkeen
valmennus- tai konsulttityötä. Tutkimusyhteistyöhön kannattaakin lähteä pitkän aikajänteen hyötyjä tavoitellen ja tutkitun tiedon soveltamiseen
myös omia resursseja varaten.

Tiedeyhteisö tutkitun tiedon
katselmoijina ja arvioijina
Tutkimustyössä tärkeä osa prosessia on se, että
tutkimusideoita, tutkimuksen toteutusta ja tuloksia sekä tutkimuksen tieteellistä antia arvioi oman
alan tiedeyhteisö. Tutkimusten alussa ja aikana
tärkeintä on käyttää arvostettuja teoreettisen
tiedon lähteitä ja alalla hyväksyttyjä tutkimusmenetelmiä ja tällä tavoin varmistaa tutkimuksen
luotettavuus. Tiedeyhteisö on useimmiten mukana
tutkimusaiheiden katselmoinnissa ja valikoinnissa
idea- ja rahoitushakuvaiheessa. Kuvan alalaidassa
www.pry.fi

Projektiammattilaiset tutkitun tiedon
käyttäjinä ja soveltajina
Projektialan ammattilaisten uuden tiedon tarve
on hyvin tilannekohtaista: yrityksessä ja sen ympäristössä meneillään olevat asiat tuovat esille
tarpeita ja kysymyksiä, joilla projektialan ammattilaiset saattavat lähestyä tiede- ja opetusyhteisöjä.
Projektiammattilaiset voivatkin hyötyä tutkitusta
tiedosta oman osaamisensa vahvistamisessa
vaikkapa täydennyskouluttamisen ja muiden ammatillisten verkostojen kautta. Yhtä lailla projektiammattilainen voi hyötyä tutkitun tiedon kautta
kehitetyistä uusista malleista, menetelmistä ja
toimintatavoista, joita voidaan soveltaa ryhmä- tai
organisaatiotasolla oman toiminnan kehittämisessä. Samoin osallistuminen tutkimusprojektiin
voi toisinaan vastata uuden tiedon tarpeisiin, sillä
keskustelut omaan alaansa syventyneiden tutkijoiden kanssa voivat tuoda suoria vastauksia mieltä
askarruttaviin kysymyksiin. Tutkimusjulkaisuista
ja tiedekonferensseista voi niinikään olla hyötyä
projektiammattilaisille etenkin silloin, kun perinteisen koulutuksen ja kirjallisuuden sisällöt eivät
enää tunnu tarjoavan apua.

Tutkimuksen ja käytännön kohtaaminen
Projektipäivillä
Tänä vuonna Projektipäivillä järjestetään ensimmäistä kertaa tutkimukseen orientoitunut päivän
mittainen ohjelmakokonaisuus eli research track,
jossa esitellään poikkileikkaus ajankohtaiseen
suomalaiseen tutkimukseen. Tutkimustrackissä
Projektitoiminta 2/2008

Tutkimusyhteistyöhön kannattaakin lähteä
pitkän aikajänteen hyötyjä tavoitellen ja
tutkitun tiedon soveltamiseen myös omia
resursseja varaten.

sovelletaan tieteelliselle konferenssille tavanomaista arviointimenetelmää ja esitysten lähtökohtana on valmiit, tutkimustuloksista kirjoitetut
artikkelikäsikirjoitukset. Arviointikriteereinä on
tutkimusasetelman selkeyden ja sopivuuden
lisäksi käytetty aiheen ja sisällön oleellisuutta
projektialan ammattilaisille ja projektiliiketoiminnan tutkimukseen. Ennalta nimetty tieteellinen
arviointiryhmä on katselmoinut ja kommentoinut
ohjelmaan tulevien esitysten tiivistelmät ja niistä
kirjoitetut artikkelit. Artikkeleita parannellaan vielä Projektipäivillä käydyn keskustelun kautta, ja ne
julkaistaan jälkikäteen editoituna kirjana ”Recipes
for successs in project-based management”.
Tieteellisestä valmistelutyöstä huolimatta Projektipäivien tutkimustrackin esitysten ja keskustelun lähtökohtana on pyrkimys käytännölliseen
sovellettavuuteen. Puheenvuoroja ohjaa kysymys
siitä, mikä tutkimuksen tuloksissa on projektialan
ammattilaisen kannalta oleellista ja millä tavoin
tutkittua tietoa kannattaisi soveltaa käytäntöön.
Käytäntöön soveltamisen kysymys edellyttää myös
yleisöltä aktiivisuutta ja osallistumista keskusteluun. Tutkimuksen käytännöllisyys selviää vain
projektiammattilaisten mukanaololla, rohkealla
kommentoinnilla ja kyselyllä sekä toisinaan jopa
sisältöjen kyseenalaistamisella.
Projektipäivien research track toteutetaan
18.11.2008 englanninkielellä, ja sen kahdeksan
esitystä keskittyvät neljään alan ajankohtaisen
tutkimuksen kannalta keskeiseen teemaan: Global
project business, Project autonomy and integration, Risk management, Contracting and control.
Tervetuloa mukaan!

Lähteet
Morris, P. W.G. (1994)
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Martinsuo, M. (2007)
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havainnollistetaan, millä tavoin kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö osallistuu yksittäisiinkin
tutkimuskokonaisuuksiin.
Katselmointi ja arviointi tapahtuu näkyvimmin
uuden tiedon raportoinnin ja levittämisen yhteydessä. Tiedeyhteisö levittää tietoa tieteellisissä
konferensseissa ja julkaisuissa, joiden kautta tutkijat pysyvät ajan tasalla oman alan asioista. Ennen
julkaisemista tiedeyhteisö katselmoi tuloksia joko
kirjallisiin tiivistelmiin tutustumalla ja niitä arvioimalla tai koko artikkeli- tai kirjakäsikirjoituksia
katselmoimalla. Konferenssijulkaisut ja –esitelmät
kohdistuvat tiettyyn läsnä olevaan tiedeyleisöön,
kun taas artikkelijulkaisut leviävät julkaisijan jakelun kautta varsin laajalti.
Etenkin parhaissa julkaisukanavissa artikkelikäsikirjoitukset altistetaan ”kaksoissokkoarviointiin”, jossa kaksi aihepiirin tutkijaa katselmoi ja
arvioi artikkelin. Kaksoissokkoarviointi tarkoittaa,
että kirjoittaja ei saa tietää, ketkä artikkelin on
katselmoinut, eikä arvioija tiedä, kuka artikkelin
on kirjoittanut. Arvioijat tutustuvat artikkeleihin
seikkaperäisesti, arvioivat niiden sopivuutta kyseiseen julkaisukanavaan, kommentoivat sisältöä
ja laatua ja antavat työstä palautetta. Kirjoittajan
tulee ottaa palaute huomioon artikkelia edelleen
kehittäessään ja myös listata tekemänsä korjaukset, ennen kuin artikkeli hyväksytään. Parhaissa
julkaisukanavissa vain osa artikkeleista läpäisee
kaksoissokkoarvioinnin ja lopulta julkaistaan.
Näin ollen tutkijoiden on alusta alkaen totuttava
siihen, että käsikirjoituksia arvostellaan kriittisesti,
osa käsikirjoituksista hylätään ja kaikki tutkittu
työ ei leviä julkaisuina alun perin suunniteltuun
kohdeyleisöön.

Miia Martinsuo
Teknillinen korkaekoulu
Tuotantotalouden laitos
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Fujitsun OPAS tuo
projektitiedot koko
tiimin ulottuville
Organisaatioiden toiminta perustuu nykyisin erilaisten hankkeiden ja projektien
toteuttamiseen. Hyvä projektijohtaminen sekä kyky toimia sovittujen toimintatapojen ja prosessien mukaisesti on tärkeä menestystekijä entistä useammalle
organisaatiolle. Fujitsun OPAS on kehitetty projektien hallinnan apuvälineeksi jalkauttamaan sovittu toimintatapa organisaatioon jokapäiväiseen toimintaan.

Petri Tarjamo
Kehitysjohtaja
Teollisuus ja Palvelut
Fujitsu Services Oy
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OPAS (Operational Activity System) on
tietojärjestelmä joka yhdistää organisaation prosessit, laatukäsikirjan toimintaohjeet ja liiketoiminnat integroiduksi
toimintajärjestelmäksi. OPAS tarjoaa
käyttäjille roolipohjaisen työpöydän ja
työtilan, jossa yhdistyy prosessinavigaatio, laatukäsikirjan ohjeet, dokumentit
ja tehtävät selkeäksi roolipohjaiseksi
kokonaisuudeksi. OPAS tuo myös selkeän
näkymän keskeisiin toiminnan kannalta
olennaisiin mittareihin ja raportteihin.
OPAS soveltuu erityisen hyvin projektimuotoiseen toimintaan projektipäälliköiden ja projektitiimien työkaluksi.
OPAS helpottaa projektipäällikön
työtä yhdistämällä ja automatisoimalla
projektiprosessin vaiheet, laatukäsikirjan
ohjeet ja menettelyt, dokumentinhallinnan ja projektin tilanneraportit. Projektipäällikön työaika vapautuu rutiineista
projektin kannalta tärkeämpiin töihin,
esimerkiksi asiakasviestintään. OPASin
dokumentinhallinta kerää projektin
kannalta tärkeän tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin saadaan yhteinen
näkymä kaikkien meneillään olevien ja
jo päättyneiden hankkeiden ja hankesalkun tietoihin.

Projektiliiketoiminnan johdolle OPAS
tarjoaa selkeän kokonaisnäkymän
projektisalkkuun ja sen mittareihin, ja
mahdollistaa puuttumisen poikkeamiin
ja riskihankkeisiin.

Oman organisaation lisäksi
järjestelmän käyttäjiä voivat olla
myös asiakkaat ja kumppanit
ALMACO GROUP, johtava meriteollisuuden järjestelmä- ja palvelutoimittaja
käyttää OPASia toiminnassaan.
”Myyntiprosessin ja projektin toteutusprosessin jalkauttaminen tarkoitukseen suunnitellun järjestelmän avulla on
tuonut yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä projekteihimme. Perusasioiden
toimiminen antaa meille mahdollisuuden
keskittyä hoitamaan projektin sujuvan
etenemisen kipupisteitä, kuten esimerkiksi hallittua tiedonsiirtoa myyntitiimin
ja projektiorganisaation välillä. Tämä
takaa sekä meille että asiakkaillemme
sujuvamman kokonaistoimituksen,
kun kaikki tarpeellinen informaatio on
jatkuvasti koko projektitiimin saatavilla
reaaliaikaisesti,” toteaa Jussi Rantala
ALMACO GROUPista.

www.pry.fi

Järjestelmä on rakennettu käyttäjän tarpeisiin. Tavoitteena on ollut
helppokäyttöisyys ja selkeys. OPASin
käyttö on helppo oppia sillä siinä ei ole
liikaa toimintoja, vaan roolipohjaiseen
työpöytään on kerätty vain tarpeelliset
asiat ja tiedot. Kaikki tarvittava löytyy
yhdestä paikasta ja uusin dokumentaatio on aina käytettävissä. Sen avulla
tiimi hallitsee projektia tarjouksesta ja
suunnittelusta, toteutuksen läpi aina
loppukatselmointiin asti.
OPAS-toimintajärjestelmä jalkauttaa
prosessit, laatujärjestelmät ja toimintamallit käytännön arkipäivän työhön
projektitoiminnan lisäksi myös myyntiin,
markkinointiin tai huoltoon.
OPASin linkitetyt prosessit –ominaisuus siirtää tiedon myyntiprosessista
toimitusprojektille ja edelleen ylläpitopalveluille. Lisäksi ratkaisun kautta
suodattuu tietoa projekti/hankesalkusta
johdon päätöksenteon tueksi.
OPAS-ratkaisu toimii Microsoftin
Office Sharepoint Server -alustalla.
Asiakas saa OPAS-ratkaisun myös palveluna, jolloin Fujitsu vastaa järjestelmän
ylläpidosta, käyttäjätuesta, pääkäyttäjätoiminnoista ja koulutuksesta.
Projektitoiminta 2/2008

Projektipäivillä
OPAS järjestelmään voi tutustua Projektipäivillä 18.–19.11. Espoon Dipolissa.
Fujitsu esittelee OPAS-ratkaisua tiistaina 18.11. klo 12–12.25 Projektipäivien
Tietoiskut-osuudessa.
Projektipäivillä Fujitsu isännöi lisäksi
Organisaation matkaeväät -osuudessa
Liiketoiminnan elinkaaren hallinnan
seminaaria keskiviikkona 19.11. klo

13–15. Seminaarin puheenvuoroissa
seuraavat aiheet:
- Tiedon merkitys ja hallinta elinkaariprojekteissa - Keskity olennaiseen.",
Jussi Rantala, Almaco Group
- IT-portfolion elinkaari palveluliiketoiminnassa, Petri Suhonen, Tapiola
- Keskitetyn tiedonhallinnan merkitys
rakentamisessa, Frej Weurlander, NCC
Rakennus

Fujitsu Services Oy on Suomen johtava tieto- ja viestintätekniikan palvelutoimittaja. Edistyksellisten ict-toimintamallien avulla helpotamme asiakkaidemme elämää Suomessa ja ulkomailla.
Patja- ja Sohva-toimintamallit siirtävät kokonaisvastuun asiakkaiden perustietotekniikan ja operatiivisten sovellusten tukipalveluista, toiminnasta
ja kehittämisestä Fujitsulle. Muita vahvoja osaamisalueitamme ovat muiden
muassa liikkuvan työn palvelut, sähköinen asiointi sekä Microsoft-, SAP- ja
EMC Documentum -pohjaiset ratkaisut.
Maaliskuussa 2008 päättyneellä tilikaudella Suomessa toimivan palveluyhtiö Fujitsun liikevaihto oli 340 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää Suomessa
ja Baltiassa 2 400 henkilöä.
Suomen Fujitsu on osa maailmanlaajuista Fujitsu-ryhmää. Fujitsu Limited
on maailman suurimpia ict-palvelujen toimittajia. Osaajaverkostoomme
kuuluu 160 000 työntekijää 70 maassa.
Patja ja Sohva ovat Fujitsu Services Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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Do Like I Do
Global markets are forcing increased competition, flatter organizations, international partnerships and alliances, and virtual teams. It is now common to
have multi-cultural teams located in multiple countries that communicate and
perform the project work via the internet. It is also more common to find such
projects led by Project Managers (PM’s) who are culturally diverse – born in
Moscow, educated in France, working in London.
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Empathy

The XLQ model provides a simple outline of leadership attributes that can
be used to assess leadership skills for
international PM’s. For the model, it
does not matter if the PM was born in
China and raised in Malaysia, or born
in Finland and raised in Japan since it is
a universal, or etic, model (Triandis and
Gelfand 1998). My definition of leadership is the ability to inspire the desire
to follow, and to inspire performance
beyond expectations.
Culture has been defined by Margaret Mead (1955) as (Pg. 33): “a body of
learned behavior, a collection of beliefs, habits
and traditions, shared by
a group of people and
Cu
lt
successively learned by
people who enter the
society.” Substitute TPO
for society, and the definition is appropriate
for International Project
Trust Communication
Transformation
Management. Also, the
f
lict
Mead definition functions
e
Manag
well for individual culture, team culture, societal
culture, corporate culture,
and TPO culture.
The XLQ model is shown
in Figure 1. The center of
the wheel is trust, without trust there cannot
Figure 1. XLQ
me
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XLQ

Power

P

rojects are unique endeavors,
often with a short cycle time,
and normally with challenging
budgets. PM’s are frequently assigned to
a project at the start of the execution
phase, and must quickly build and motivate the temporary project organization
(TPO) to meet the goals and objectives of
the project. Couple this with the multicultural virtual teams and the result is
a dynamic environment, where crosscultural leadership intelligence (XLQ) is
essential (Grisham 2006) – copy of thesis
available at www.thomasgrisham.com.
Experience and the literature, show that
there is seldom time for the exploration
of political, social, cultural, contractual,
and technological issues - the team
must hit the ground running.
A leader with high XLQ must have a
solid understanding of herself or himself
and have a high degree of emotional
intelligence (EQ) (Goleman 1996), for to
lead others one must first know oneself.
The externalization of this intelligence
is leadership behavior, and the persona
that is seen by the stakeholders in the
TPO. The conduct of a leader, her behavior, will dictate how the stakeholders
perceive and resonate with the PM. The

be leadership, and there will be great
resistance to change.
Transformation is required if the
various firms or organizations are to
feel comfortable adapting their existing
procedures to blend with those of the
other participants on a project. The
judicious exercise of position power by
the PM is required in the empowerment
of the Project Managers from each of
the participant firms and organizations.
Empathy is required to show that the
leader has a demonstrable, and immutable, concern for the viewpoints of all
the other participants in the TPO.
To nourish and grow a TPO team
culture requires effective, open, persistent, and patient communications.
Team cultures coalesce around a PM
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stakeholders will watch the PM to see
that actions and behavior match rhetoric: “do like I do, not like I say”.
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Dr. Thomas Grisham
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who can establish, and articulate, goals
and objectives, and who can inspire the
team to achieve beyond expectations,
particularly those of the individual participants themselves. One of the many
ways of nurturing this growth is through
metaphor, poetry, and storytelling (Grisham 2006). In TPO’s there is often little
time to grow a team culture, and the
use of metaphor and storytelling by the
PM, and about the PM, can accelerate
the growth.

Imitation
Meltzoff and Prinz (2002) find that: “The
‘likeme-ness’ of others, first manifest
in imitation, is a foundation for more
mature forms of social cognition that
depend on the felt equivalence between
self and other. The Golden Rule at first
occurs in action, through imitation.
Without an imitative mind, we might
not develop this moral mind. Imitation is
the bud, and empathy and moral sentiments are the ripened fruit. It is found in
most major religions. Meltzoff and Prinz
point to numerous clinical tests that
demonstrate that children not only learn
to mimic behavior and actions, but also
understand the underlying goals of those actions. People develop the habit of
imitating behavior, and intention, from
childhood. For a leader this is critically
important, for it suggests that followers
will copy not only the physical actions,
but will adopt what they believe to be
the underlying emotional and ethical
motivations. Think of the connection
between this desire to mimic and trust,
empathy, transformation, power, and
communication.
Recent research into mirror neurons
has uncovered some remarkable biological aspects of imitation. Iacoboni,
Molnar-Szakacs et al. (2005) reported
that work with monkeys has shown that
mirror neurons fire when object directed
actions by an animal, like grasping or
manipulating, occur (Rizzolatti, Fadiga
et al. 1996). It has also been found that
mirror neurons fire when an animal
observes another animal performing the
same class of action. Other research has
shown that the mirror neurons also fire
when the sound of an action occurs in
the dark (Kohler, Keysers et al. 2002).
The work of Iacoboni, Molnar-Szakacs
et al. focused on human subjects and
tested the relationship between context,
action and intention. Their findings suggest that coding (creating the neuron
pathways) the intention associated with
the actions of others is formed by mirror
neurons, and that these neurons suggest
motor acts that are likely to follow in
a given context. They also found that
intention is ascribed by inference from
the action and context. This research
Projektitoiminta 2/2008

suggests that imitation of actions is
“wired” in along with the intention of
the action. For a leader then it is important that the context and intention
are made clear when actions are taken.
If people have a physiological disposition to mimic, then the behavior of the
leader is crucial as it will be mimicked,
good or bad.
Perceiving similarities between oneself
and others allows people to empathize
with their social partners, and to predict
the emotions, behaviors, and mental
states of others. It also helps people to
infer intent. Research has shown that
producing a facial expression generally
associated with an emotion is sufficient
to elicit that emotion (Strack, Martin et
al. 1988), which is one of the earliest
forms of emotional empathy and social
referencing. The desire or need to be
part of a group, to feel that others in
the group are “like-me,” and to strive
to emulate the actions, values, and
deeds of a leader are again part of our
humanness.

Conclusion
Social research has proven that people
imitate others beginning almost at birth,
and research on the brain is beginning
to show that people may in fact be
“wired” from birth to imitate the actions of others, both good and bad. As
people we watch others, and emulate
their actions, and what we perceive to
be their intentions. There has not been
much cross-cultural clinical work, but
the existing body of research points
toward a genetic like capacity of all
humans to imitate.
For an international PM, the dimensions of XLQ are integrally linked with
imitation. If the team trusts the leader
implicitly, then they will be inclined
to copy her behavior. The display of
empathy and transformation, and the
emulation of both, will serve not only to
increase the stature of the leader in the
eyes of the followers, but will also create
a spiral of teamwork and esprit de corps.
It will also enhance the referent power
of the leader, leading to even greater
and enduring trust.
The research on imitation has also
shown that people intuit the meaning
of the intentions from the actions of
others. Of course the intentions can
be misunderstood, which can lead to a
diminution of trust among other things.
Fortunately, through trial and error, the
followers can test their assumptions
against the actual intentions of the
leader who is open, and listens actively;
a leader who is a good communicator.
This can in turn lead to communications
at a more subtle level, offering a richer
more effective means of transferring

tacit knowledge within the team.
A leader with high XLQ can leverage
her or his effectiveness by setting the
example for others to follow, what
Chartrand and Barg (1999) call the
chameleon effect: do like I do.
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Hankehallinnan toiminnanohjaus
julkisella sektorilla
Onko julkisella sektorilla Suomessa kykyä
seurata, mihin budjettirahat käytetään?
Valtiolla ja kunnissa työvoimakustannukset muodostavat suuren osan kaikista kustannuksista.
Suomen työvoimasta julkinen sektori yksistään muodostaa yli 25 %. Työtä tehdään tietenkin
monilla tavoilla ja eri tarkoituksiin, mutta merkittävän osan työvoiman käytöstä muodostavat projektimuotoinen työ ja hankkeet. Julkisella – kuten yksityiselläkin – sektorilla tehdään paljon työtä
liittyen palvelujen ja toiminnan kehitykseen sekä tutkimukseen hankemuodossa. Esimerkiksi EU:n
rahoittamat tutkimushankkeet tai uusien palvelujen kehitys kansalaisille tehdään projektityönä.
Muun muassa Ympäristöministeriön hallinnonalalla on hankemuotoisessa työssä 3200 henkilöä.

H
Timo Visa
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ankemuotoisen työn seuranta poikkeaa merkittävästi perinteisen linjatyön
seurannasta. Kun linjaorganisaatiossa
raportoidaan tehty työ esimiehelle, hankemuotoisessa työssä on paitsi esimies, myös hanke- tai
projektipäällikkö, jolle raportoidaan. Käytännössä
projektipäällikkö vastaa, että olemassa olevilla
resursseilla saadaan projektissa haluttu lopputulos
aikaan. Tästä seuraa, ettei linjaesimies enää itse
asiassa tiedäkään, mitä työntekijät työajallaan
tekevät, koska työn tuloksista ja ajankäytöstä
huolehtii projektipäällikkö. Projektipäällikkö on
kiinnostunut vain omasta projektistaan, ei työntekijöiden kaikesta ajankäytöstä.
Näin ollen sen seuraamiseen, mihin organisaation kaikkien hankkeissa ja projekteissa työskentelevien työaika itse asiassa menee, ei oikein ole
keinoja. Tällaista tietoa ei monessa organisaatiossa olekaan missään. Tietoa ei niinkään tarvita
välttämättä kontrollimielessä eli että epäiltäisiin,
etteivät ihmiset tee työajallaan mitään. Tietoa
tarvitaan enemmänkin siihen, että osattaisiin paremmin kohdistaa aikaa ja kustannuksia hankkeille
ja projekteille. Perinteinen kustannusten kohdistus
linjaorganisaation kustannuspaikoille ei toimi
hankemaailmassa, kun pitäisi nimenomaan ymmärtää hankkeiden kustannuksia ja verrata niitä
odotettavissa oleviin hyötyihin. On tiedettävä koko
ajan, mitä budjetoidulla rahalla saadaan aikaan, ja
kuinka aikaansaannokset tukevat organisaation
tavoitteita. Toiminnan suunnittelun, kehityksen
ja tehostamisen kannalta tämä on välttämätöntä.
Myös eläköitymisen seurauksena tehostamisen
vaatimukset entisestään lisääntyvät.
Julkisella sektorilla, erityisesti ministeriöissä ja

virastoissa, onkin entistä enemmän alettu kiinnittää huomiota samoihin asioihin, joita on ratkottu
yksityiselläkin sektorilla.
Termistö vaihtelee, mutta laajasti ottaen
voidaan puhua hankehallinnan toiminnanohjauksesta. Valtionhallinnossa toiminnanohjauksen
taloudellisen puolen tarjoaa Valtiokonttori, joka
on laajentamassa ja parantamassa palveluaan tällä
osa-alueella meneillään olevan Kieku-hankkeen
osalta. Kieku-hankkeessa tarjotaan taloudellisen
toiminnanohjauksen järjestelmä periaatteessa
koko valtionhallinnolle.
Käytännössä monissa ministeriöissä ja virastoissa on kuitenkin tarpeita paitsi yleiseen ”kaikille
yhteiseen” toiminnanohjaukseen, myös oman toiminnan spesifimpään ohjaukseen ja raportointiin.
Tällöin puhutaan itse asiassa hankehallinnan
toiminnanohjauksesta.
Hankehallinnan toiminnanohjauksessa merkittäviä raportoitavia/ ratkaistavia tekijöitä ovat:
- Mitä hankkeita tehdään?
- Paljonko niihin menee aikaa ja resursseja?
- Tehdäänkö oikeita hankkeita, eli tehdäänkö hankkeita, jotka ovat organisaatioiden
tavoitteiden ja strategian mukaisia?
- Mitä hankkeita pitäisi tehdä?
- Onko organisaatiossa riittävästi resursseja
nykyisten ja tulevien hankkeiden tekemiseen?
- Onko henkilöresurssien osaaminen oikeanlaista?
- Miten valitaan uudet hankkeet?
- Kuinka idea-tasolla olevien hankkeiden
valmistelua seurataan ja ohjataan?
- Kuinka hankkeet ja projektit hallitaan siten,
www.pry.fi

Kuva 1. Kahden hankesalkun vertailu.

että ne pysyvät aikataulussa ja budjetissa
ja tuottavat suunnitellut lopputulokset?
- Kuinka hankkeiden tilaajaorganisaatio ja
tuottajaorganisaatio pystyvät kommunikoimaan niin, että tuottaja ymmärtää tilauksen ja tilaaja pystyy seuraamaan toteutusta?
- Kuinka käynnistyvien hankkeiden kustannukset ja hyödyt voidaan arvioida luotettavasti?
Hankehallinnan toiminnanohjauksen ratkaisukomponenttien tulee siten tarjota ratkaisuja
- hanke- ja projektihallintaan,
- resurssinhallintaan,
- työajanhallintaan,
- idea-kysyntävaiheen hallintaan,
- edellisiin liittyvän taloudellisen tiedon
hallintaan,
- hankesalkunhallintaan sekä
- edellisiä osa-alueita koossapitävien prosessien hallintaan.
Kysymyksessä ovat perinteiseen projektinhallinnan kokonaiskuvaan liittyvät muuttujat, jotka
ovat toisistaan riippuvaisia. Asioita ratkaistaessa
huomiota kiinnitetään sekä hankehallinnan toiminnanohjauksen menetelmiin että menetelmiä

tukeviin applikaatioihin. Aivan kuten taloudellista
toiminnanohjausta tuetaan taloudellisen ohjauksen ERP järjestelmillä, tuetaan hankehallinnan
toiminnanohjausta PPM-järjestelmillä.
Tällä tiellä ollaan jo pitkällä monissa organisaatioissa. Projektipäivien julkisen hallinnon teeman
puheenvuoroissa kuullaan, kuinka Väylävirastot
eli Tiehallinto ja Ratahallintokeskus näkevät hankehallinnan osana toiminnanohjausta. Väylävirastojen hankesalkuissa hankkeet ovat suuria tie- ja
ratahankkeita, joiden strategian mukaisuutta mitataan liikenteen sujuvuus ja ympäristötekijöillä, ja
joiden aikataulut ovat usein ideasta toteutukseen
jopa kymmeniä vuosia. Ympäristöministeriö puolestaan kertoo koko hallinnonalan näkökulmasta
hankesalkunhallinnasta osana toiminnanohjausta,
sen kytkeytymisestä suunnitteluun ja seurantaan
sekä konserniohjaukseen. Kuntanäkökulmaa
edustaa Tampereen kaupunki kertomalla tilaajatuottajamallista tietohallinnon organisoimisessa
kaupungin tasolla sekä tämän kytkeytymisestä
hyvään tietohallintotapaan. Erilaiset esimerkit
kertovat, että hankkeiden koko ja sisältö voivat
vaihdella paljonkin, mutta lopulta kokonaisuuden hallinnan kannalta haasteet ovat kuitenkin
samankaltaisia.

Lopulta
kokonaisuuden
hallinnan
kannalta
haasteet ovat
kuitenkin
samankaltaisia.

Top programme
in project know-how

Master of Project Management 27.1.–10.6.2009
Lisätiedot:

TKK Dipoli
minna.tikkanen@dipoli.tkk.ﬁ
puh. 050 5514484
www.dipoli.tkk.ﬁ/mpm
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Tuote- ja palvelukehitys:

Etukenossa vai
asiakkaan kanssa
Uuden tuotteen tai palvelun kehittämisessä on sisällön lisäksi kysymys ajoituksesta: liian aikaisin markkinoille tuotu uutuus avaa oven kilpailulle, mutta
toisaalta myöhässäkään ei saisi olla. Projektipäivien Tuote- ja palvelukehityksen
teemakokonaisuus luotaa tätä problematiikkaa muutamasta keskeisestä näkökulmasta. ”Aikainen lintu nappaa madon – mutta toinen hiiri vie juuston.”

Olli Kuismanen

Tuotteen asema markkinoiden
elinkaaressa
Everett Rogersin kysyntäteoriaa edelleen jalostaneen Geoffrey Mooren
kuuluisan ”kuilumallin” (engl. Chasm)
mukaan teknologiatuotteen elinkaarta
kuvaa kysynnän kannalta oleellinen
kellokäyrä. Alun innovaattoreiden jälkeen olevan kuilun ylittävä tuote voi
päästä kysynnän ”isoon virtaan”, jolloin
tuotteen menestys todella mitataan. (ks.
kuva 1). Ongelmana on, kuinka tehdä
sellaisia tuotteita, jotka ovat toisaalta
innovatiivisia ja uusia, mutta toisaalta
sellaisia että riittävän suuri joukko
asiakkaita on valmis ne hyväksymään
ja niihin investoimaan. Vaikka Moore
kohdistaakin mallinsa lähinnä teknologiatuotteisiin, on sama nähtävissä
myös muissa tuotteissa sekä myöskin
palvelujen elinkaaressa. Uusi innovaatio,
esimerkiksi suussa sulava chilipulla, voi
hyvin miellyttää pientä kokeiluhaluisten
kuluttajien joukkoa, mutta kuinka saada
sen ympärillä tapahtumaan ilmiö, jonka
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johdosta chilipullaa tarjotaan kahvipöydissä Juupajoen mummonmökistä
Nokian pääkonttoriin?
Tuote- ja palvelukehityksen perisyntinähän on tehdä tuotteita oman
organisaation näkökulmasta ja lähtökohdista, sen perusteella mitä tuotteita
osaisimme kehittää ja lopulta tuottaa.
Tällöin seurauksena on olemassa olevasta markkinasta kilpailu – kilpailu joka
kovenee päivä päivältä. Usein tuotteen
seuraava sukupolvi on edellisen kopio
pienillä korjauksilla ja teknologisilla
parannuksilla höystettynä. Riittävän nopeasti kasvavilla, stabiileilla markkinoilla
tuo voi olla ”ihan ok”, mutta nykyisellä
markkinoiden kehittymisen tahdilla se
on harvoin optimaalista. Lisäksi, kun
otetaan huomioon että tuotteiden kehittämisen kustannuksista käytetään sen
alkuvaiheessa keskimäärin 6-7%, mutta
niiden merkitys tuotteen kannattavuuteen on lähempänä 100% kuin 50%
kannattaisi kehittämisen lähtökohtiin
kiinnittää enemmän huomiota.

Avoin innovaatio uusien ideoiden
lähteenä
Avoimella innovaatiolla tarkoitetaan
toimintaa ja sen tuloksia, jossa ideoita
esimerkiksi uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä haetaan oman
organisaation ulkopuolelta. Sillä pyritään laajentamaan omaa, usein hieman
rajoittunutta kuvaa tuotteesta tai sen
käytöstä sekä tunnistamaan sellaisia
nykyisiä tai tulevia tarpeita (toiveita),
joiden täyttämisestä olisi tuotteen tai
palvelun käyttäjälle lisäarvoa. Useimmiten open innovation mielletään toiminnaksi, jossa näitä vastauksia haetaan
asiakkaan kanssa, asiakkaan ongelmiin.
Tästä kuuluisan esimerkin tarjoaa Lego
Group omalla Lego Factory-palvelullaan
jossa asiakkaat voivat rakentaa lego-palikoista itselleen sopivan Lego-tuotteen,
samalla antaen yhtiön tuotekehitykselle
mittavan määrän ideoita ja ajatuksia
erilaisista tarpeista, suorista uusista
tuotepaketeista puhumattakaan. Asiakkaiden itselleen rakentamat paketit ovat
www.pry.fi

Varhaisnuorisomarkkinoiden asiakasräätälöidyn ratkaisun komponentteja.

nimittäin kenen tahansa ostettavissa ja
muokattavissa. Tutustu palveluun osoitteessa http://factory.lego.com/.
Useimmilla toimialoilla ei tällaiseen
täysin asiakaslähtöiseen tuotteiden
kehittämiseen kuitenkaan ole mahdollisuutta. Monimutkaisempien tuotteiden
kehittämisessä tarvitaan iso määrä
erilaista osaamista, jota asiakkaalla ei
useimmiten ole. Asiakkaalla ei myöskään
useimmiten ole riittävää kokonaiskuvaa
koko markkinan tarpeesta, jotta kannattava tuotekehitys olisi mahdollista – asiakas katsoo tilannetta ainoastaan omien
tarpeidensa kautta. Lisäksi useimpien
asiakkaiden mielenkiinto kohdistuu nykymuotoisen toiminnan parantamiseen,
joten kovin radikaaleja innovaatioita ei
asiakkaiden kautta yleensä saada. Täysin
uudenlaisten tuote- ja palveluideoiden
löytämisessä parempia lähteitä ovatkin
yleensä yritysten yhteistyökumppanit
sekä muut sidosryhmät, usein myös
täysin toisilla toimialoilla toimivat yritykset. Yksi erikoistapaus tästä on ns.
Projektitoiminta 2/2008

co-opetition-malli, jossa osin keskenään
kilpailevat yritykset pyrkivät löytämään
kilpailuetua ideoimalla keskenään, avoimuuden hengessä. Tästä esimerkkinä
mainittakoon suomalaisen metsäteollisuuden yhteisyritys, Metsäklusteri Oy,
jonka tehtävänä on käynnistää strategisen huippuosaamisen keskittymän
tutkimusohjelmia ja kanavoida niille
yksityistä ja julkista rahoitusta.
Avoimen innovaation kentässä voidaan siis mennä joko syvässä etukenossa,
omaehtoisesti, tai avainasiakkaiden
kanssa yhdessä kehittäen, tai sekä että.
Avoimen innovaation problematiikkaa ja
ratkaisuja Projektipäivillä 2008 valottaa
Senior Consultant Juhani Lehtonen
Innotiimi Oy:stä.

Avainasiakkaan kanssa tehtävä
tuotekehitys
Kun kyse on monimutkaisesta tuotteesta, jonka kehittäminen vaatii aikaa
ja resursseja (työtä tai rahaa), on yksi
strategia tehdä kehitystä yhden tai

useamman, riittävän innovatiivisen asiakkaan kanssa. Tällöin kehitys pystytään
rahoittamaan osin asiakkaan saaman
hyödyn perusteella heiltä itseltään.
Lisäksi saadaan oivaa käytännön tietoa
tuotteen tai palvelun onnistumisesta ja
sitä kautta muokkaamaan suunnitelmia
kehityksen aikana.
Tässä mallissa hyviä puolia ovat
ilmeiset hyödyt asiakassuhteessa, käytännön kokemusten saaminen sekä
varmasti asiakaslähtöinen tuleva tuote
tai palvelu. Ongelmaksi tässä mallissa
voi muodostua se, että tuleva tuote
tai palvelu kuvastaakin liikaa yhden
tai muutaman asiakkaan tarpeita, eikä
näin tue valtavirran saavuttamista.
Toinen ongelma voi olla se, että kuilu
innovaattoriasiakkaan ja valtavirran
välillä on liian suuri, suurin odotuksin
matkaan lähtenyt tuote ei alakaan
tuottaa uusia asiakkuuksia toivotulla
tahdilla. Tämä problematiikka kylläkin
pätee kaikkeen kehittämiseen eikä se
välttämättä liity siihen, että kehitystä
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Revenue Growth

Mooren malli

Main Street
(Early)

Main Street
Mature

Tornado

Main Street
Declining

Bowling Alley
The Chasm

Fault Line
End of Life

Early Market

Time
Kuva 1. Geoffrey Mooren kuuluisa tuotteen elinkaaren ”kuilumalli”.
tehdään edelläkävijä-asiakkaan kanssa, paitsi jos
sitä kautta päädytään ratkaisuihin jotka erikoistavat tuotetta valtavirrasta.
Ylipäätään on tärkeää suunnitella realistisesti,
mistä olemassa olevista tuotteista liiketoiminnan
kannattavuus haetaan, jotta uusien, radikaalien
tuotteiden kehittämiseen olisi mahdollisuuksia.
Useimmiten edelläkävijä-asiakkaiden kanssa
tehtävä kehitys maksaa ainoastaan murto-osan
tuotteen kehittämisen kuluista. On oleellista
suunnitella, missä aikataulussa uutta tuotetta
saadaan muille asiakkaille ja miten muiden asiakkaiden tarpeiden sisältyminen tuotteeseen aiotaan
varmistaa. Tämä aiheuttaa kolmannen dilemman:
edelläkävijä-asiakas toivoo saavansa panostuksellaan kilpailuetua, joten hän ei välttämättä
ole erityisen kiinnostunut tuotteen tai palvelun
laajemmasta käytöstä – päinvastoin.
Avainasiakkaan kanssa tehtävästä tuotekehityksestä sekä varsin konservatiivisen markkinan
ja uuden teknologian murroksesta tulevat Pro-

jektipäivillä 2008 puhumaan Rakennusselostus.
net-ohjelmiston osalta johtaja Markku Lappalainen Rakennustieto Oy:stä sekä Arkkitehti Tarmo
Peltonen, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto Lehto
Peltonen Valkama Oy:stä.

Tuoteplatform ketterän tuotekehityksen
alustana
Monimutkaisten tuotteiden ja asiakastarpeiden
täyttäminen erillisillä tuoteversioilla ja variaatioilla
on pulma, johon kaikki monituoteyritykset törmäävät. Miten hallita (ja hillitä) tuoterakenteita ja
–versioita ja samalla tarjota asiakkaille juuri heidän
tarpeisiinsa vastaava tuote. Erillisten tuotteiden
ylläpitäminen lisää kustannuksia tuotannossa,
logistiikassa, kokoonpanossa, asennuksissa, ylläpidossa, tukitoiminnassa sekä tuotekehityksen
organisoinnissa.
Yksi vastaus tuotepaletin monimutkaisuuteen
on tuoteplatform-malli, jossa kehitetään erilaisia,
toisiinsa yhteensopivia komponentteja, joista uusia

Open innovation
Toisen
yrityksen
liiketoiminta

Oma uusi
liiketoiminta

Oma teknologia
ja henkilöstö

Oma nykyinen
liiketoiminta

Asiakkaiden ja
partnerien teknologia
ja henkilöstö

Ulkopuoliset
asiantuntijat

Kuva 2. Professori Henry Chesbrough:n Open Innovation-jäsennys.
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tuoteversioita voidaan helposti varioida. Tällöin
kehittämisen kohteena onkin tuotteen erilaiset
kyvykkyydet, jotka eri tuotteissa integroidaan
toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin tuotekehitys”assettien” (esimerkiksi ohjelmistot, komponentit,
moduulit) uudelleenkäyttö pystytään maksimoimaan ja kehitys organisoimaan tehokkaammaksi.
Toimiessaan platform-ajattelu voi tuoda tuotekehitykseen ketteryyttä ja nopeutta sekä tehostaa
tuotteiden hallintaa markkinoilla. Periaatteessa
aina kun jokin tuotteen kyvykkyys (moduuli) kehittyy, se voidaan ottaa käyttöön useissa tuotteissa
pienemmällä vaivalla. Platform-ajattelu pienentää
samalla tuotekehityksen riskiä: jos jonkin osaalueen kehitys hidastuu esimerkiksi teknisten
haasteiden vuoksi, voidaan uusia tuotteita silti
kehittää markkinoille vanhojen kyvykkyyksien
avulla. Toisaalta Platformin kehittäminen ei vielä
tuo yhtään tuotetta markkinoille rahaa tahkoamaan, vaan tarvitaan vielä eri ”assetit” integroiva
tuoteprojekti, jossa varsinainen markkinoilla näkyvä tuote muodostetaan ja testataan.
Asiakaskohtaiset räätälöidyt tuotekehitysprojektit käyvät liian raskaiksi ja kehitysresursseja
kuluttavaksi, kun yritys haluaa laajentaa liiketoimintaansa uusille markkina-alueille ja/tai kehittää
tuotevariantteja yhä sirpaloituneemmille asiakasryhmille. Tällaiseen tuotekehityshaasteeseen
voidaan vastata tuoteperheillä, joita voidaan
skaalata tuoteperheen sisällä karvalakkimallista
luksusversioon ja massaräätälöidä asiakas-/markkinakohtaisiksi tuotevarianteiksi. Tuoteperheen
ytimenä on tyypillisesti modulaarinen/skaalattava
tuoteplatform (platformista käytetään joskus
suomenkielessä lavetti-sanaa), jonka kautta tuoteperheen yhteiset osat voidaan uudelleen käyttää
tuoteperheen jäsenten kesken, tarvitsematta kehittää yhteistä osuutta aina uudestaan jokaisessa
kehitysprojektissa. Platformin kehittäminen ja
sen evoluution hallinta vaatii pitkäjänteisyyttä,
paljon resursseja ja yleensä myös oman tuotekehitysorganisaationsa, joka kehittää yhteistä

toiminnallisuutta yrityksen liiketoimintayksiköiden tuotekehitysprojektien hyödynnettäväksi.
Platform-pohjaisessa tuoteperhekehityksessä on
omat riskinsä ja platform saattaa ajan kuluessa tulla liian raskaaksi ja jäykäksi kehittää ja (uudelleen)
käyttää. Silloin saatetaan joutua käynnistämään
uusi platform-kehitysprojekti uudella platform
arkkitehtuurilla.
Platform-muotoisen tuotekehityksen problematiikasta ja mahdollisuuksista tulee Projektipäivillä
2008 puhumaan Nokian tuotekehityksen Senior
Manager Osmo Vikman.

Tervetuloa haistelemaan uusia tuulia
Projektipäiville

Kuva: Jyry Louhisto

Maailma on menossa myös tuote- ja palvelukehityksen näkökulmasta kompleksisempaan suuntaan.
Markkinat fragmentoituvat, asiakkaat eriytyvät,
kehittäminen verkostoituu ja globalisoituu, teknologia kulkee alati kiihtyvällä tahdilla, kilpailu
globaalissa toimintakentässä kovenee, uudet
pelurit tulevat mukaan kuvioihin. Vahvoilla ovat
ne, jotka hallitsevat monimutkaisen yhtälön asiakkaan tarpeesta aina tehokkaaseen tuotteiden
kehittämiseen ja jakeluun, eivätkä härkäpäisesti
puske tuote- ja palvelukehityksessä ”sillä vanhalla
hyväksi koetulla mallilla, jolla asioita tehtiin 20
vuotta sitten”.

Olli Kuismanen
Innotiimi Oy

Alternative Definitions of Platform
Platform = A defined set of common or shared
elements and its interface definition
Elements can be all kind of architectural elements , e.g.
parts, components, systems, processes,
organizations - objects or processes

C
B

D

C
A
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Kuva 3. MIT. ttps://lfmsdm.mit.edu/VCSS/web_seminars/docs/LFMSDM_platforms_deWeck.ppt
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Projektitoimisto
strategisessa roolissa
PMO Function

% of PMOs
Where
Important

Projektitoimistot tekevät tuloaan kovalla vauhdilla suomalaisiinkin organisaatioihin. Niiden
ilmenemismuodot ovat kuitenkin kovin erilaisia ja ihan syystäkin. Suomen kielessä termin
”projektitoimisto” käyttäminen on varmaankin
luontevinta ja myös eniten käytetty. Samoja tehtäviä voi olla myös ainakin kehittämistoimistolla,
hanketoimistolla ja projektiosastolla, jota usein
käytetään projektiliiketoimintaa harjoittavissa
yrityksissä. Englanninkielen eniten käytetty
termi on Project Management Office (PMO).

Report project status to upper management

83%

Develop and implement a standard methodology

76%

Monitor and control project performance

65%

Develop competency of personnel, including training

65%

Implement and operate project information system

60%

Provide advice to upper management

60%

Coordinate between projects

59%

Projektitoimiston keskeiset tehtävät

Develop and maintain a project scoreboard

58%

Promote project management with organization

55%

Kuvassa 1 on listattu Hobbsin tutkimukseen
perustuen projektitoimiston yksittäisiä tehtäviä
niiden yleisyyden mukaan. Lista ei kuitenkaan
anna hyvää yleiskuvaa projektitoimiston tehtävistä. Yleisesti tehtävät voitaisiin jakaa seuraaviin
gategorioihin:
- Projektikäytäntöjen kehittäminen ja ylläpitäminen (prosessivastuu)
- Projektiosaamisen kehittäminen
- Projektisalkun hallinnoinnin tukeminen
- Projektipäälliköiden yksikkö/osasto
- Projektien liiketoiminnallinen vastuu
Projektitoimistolla voi olla jossain tapauksessa
vain yksi näistä tehtäväalueista ja äärimmillään
kaikki. Liiketoiminnallisen vastuun otto projekteista voi tapahtua projektiliiketoimintaa tekevässä
yrityksessä, jolloin kyseessä on usein ns. projektiosasto, jonka vastuulla on kaikkien toimitusprojektien johtaminen.
Tehtävät voivat toki olla myös hajautettuna
muihin tukiyksiköihin (HR, talous, laatu jne.). Keskitettyjä projektitoimistoja perustamalla pyritään
kuitenkin varmistamaan riittävä projektiorientoituminen yrityksessä, jossa projektien strateginen
merkitys on suuri. Keskittämistä tukee myös se,
että kaikilla mainituilla tehtäväalueilla vaaditaan
hyvää projektinjohtamisen (ml. salkunhallinta ja
ohjelmajohtaminen) menetelmien ja prosessien
osaamista. Vaadittava osaaminen on erityistä projektitoimiston tehtäväalueilla verrattuna muihin
tukiorganisaatioihin. Samalla tavallahan on selvää,
että taloushallinnossa työskentelevillä tulee olla
vahva taloushallinnon osaaminen. Toinen projektitoimiston henkilöstölle tai ainakin osalle siitä

Monitor and control performance of PMO

50%

Participate in strategic planning

49%

Provide mentoring for project managers

49%

Manage one or more portfolios

49%

Identify, select and prioritize new documents

48%

Manage archives of project documentation

48%

Manage one or more programs

48%

Conduct project audits

45%

Manage customer interfaces

45%

Provide a set of tools without an effort to standardize

42%

Execute specialized tasks for project managers

42%

Allocate resources between projects

40%

Conduct post-project reviews

38%

Implement and manage database of lessons learned

34%

Implement and manage risk database

29%

Manage benefits

28%

Conduct networking and environmental scanning

25%

Recruit, select, evaluate and determine salaries for
project managers

22%

Kuva 1. Projektitoimiston tehtäviä tärkeysjärjestyksessä (The MultiProject PMO: A Global Analysis of the Current State of Practice,Dr.
Brian Hobbs, University of Quebec at Montreal).
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merkittävä osaamisalue on
taito johtaa muutosta – näin
erityisesti tilanteessa, jossa
organisaation projektikulttuuria ollaan vasta kehittämässä.

projektitoimiston vastuuhenkilöt jalkauttamassa toimintamalleja ja soveltamassa
niitä kyseisen liiketoiminnan
tarpeisiin.

Projektitoimiston
Business case ja
tulevaisuuden
projektitoimisto

Projektitoimistoista puhuttaessa on tärkeää tarkastella
sen asemaa organisaatiossa.
Kent Crawford on aikanaan
esittänyt ajatuksen strategisesta projektitoimistosta
(kuva 2), joka on huomattavassa asemassa organisaatiossa ja palvelee koko
yritystä. Nordean Portfolio
Management Office on hyvä
esimerkki ns. strategisen
tason projektitoimistosta,
jossa Nordean tapauksessa
työskentelee 30-40 henkilöä.
Crawfordin alin taso on itse
asiassa projekti- tai ohjelmakohtainen projektitoimisto,
joka yleensä tukee projektin
hallintoa mutta ohjelmakohtaisena sillä voi olla myös
vahvempi rooli ohjelman
ohjaamisessa.
Yksikkökohtainen projektitoimisto on ehkä yleisin tapa
organisointiin suomalaisissa organisaatioissa. Tyypillinen esimerkki on tietohallinnon sisään perustettu projektitoimisto.
Tämä ratkaisu on luonteva tapa aloittaa projektitoimisto siellä,
missä sen käytännön tarve on lähellä ja missä sitä osataan jo
kaivata. Riskinä on kuitenkin, että projektitoimisto lokeroituu
tietyntyyppisten projektien näkökulmaan ja vielä pahempi, jos
se alkaa omistaa projekteja, joiden tulisi olla varsinaisten liiketoimintojen omistamia. Tämä ilmiö on itse asiassa aika tuttu
monessa tapauksessa. Ratkaisu tähän voi liian usein olla jopa
projektitoimiston lakkauttaminen kulueränä tai sen jääminen
vaille oikeaa roolia ”harrastajakerhoksi”. Ratkaisun tulisi sen
sijaan olla projektikulttuurin myyminen liiketoiminnoille ja sitä
kautta projektitoimiston nostaminen strategiseen rooliin.
Strategisen ja yksikkökohtaisen projektitoimiston yhdistämisestä on esimerkkinä Wärtsilä, jossa projektitoiminnan
yhtenäisyyttä ja suuntaviivoja johdetaan koko konsernitason
projektitoimistossa, mutta liiketoimintayksiköissä on omat

Kuva: Jyry Louhisto

Projektitoimiston asema
organisaatiossa

Matti Haukka
Suomen Projekti-Instituutti Oy
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IT
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Project
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Finance
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Project
Office

Enterprise
Project Office

IT
Project Office

Level 3:
Strategic
Project
Office

Level 2:
Business Unit
Project Office

“The Strategic Project Office”,
J.Kent Crawford

Projektitoimiston liiketoiminnalliset ja strategiset hyödyt
täytyy pystyä perustelemaan hyvin. Tähän peilaten
määräytyvät tietenkin sen
tehtäväalueet ja resursointi.
Henkilömäärältään projektitoimistoja voi olla puolesta
ihmisestä useisiin kymmeniin.
Jos usko Business Caseen
horjuu, sitä voi todistella
arvioimalla organisaation
projekteja ja niiden tuloksissa
olevaa parantamispotentiaalia. Toisaalta mitä tulee
esimerkiksi tehtävään projektisalkun hallinnoinnissa,
voisi tietenkin samalla tavalla
kyseenalaistaa taloushallinnon tarpeellisuuden – harva
sitä tekee. On kuitenkin aina
muistettava, että kehitysvaihe vaatii enemmän resursseja.
Kun asiat saadaan toimimaan
ja osaksi toimintakulttuuria,
selvitään varmaan pienemmin resurssein. Projektitoimistoa perustettaessa tai
sen uutta roolia mietittäessä tulee aina tarkastella
kuinka arvokkaita projektit
ovat organisaatiolle (esim.
kuinka suuri osa resursseista
työskentelee projekteissa ja
kuinka paljon yrityksen nykyhetki ja tulevaisuus on kiinni
onnistuneista projekteista?)
ja toisaalta, mikä on sen
hetkinen projektitoiminnan
kypsyystaso.
Tulevaisuudessa projektitoimistot kehittyvät eri
tavalla erityyppisissä organisaatioissa. Mikäli organisaatiorakenteet pysyvät
nykyisen kaltaisina, projektitoimiston tarve nykymuotoisena tulee pysymään. Siellä,
missä organisaatiorakenteet
kehittyvät nykyaikaisemmiksi, eli matalammiksi ja
verkosto/projektimaisiksi,
myös projektitoimistossa
oleva osaaminen ja sen omistamat prosessit sulautuvat
eri tavalla organisaation
toimintaprosesseihin.

Kuva 2. Projektitoimiston asema organisaatiossa.
Projektitoiminta 2/2008
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Matkaev
projektiv

väitä menestyksekkääseen
viestintään
Projektiviestinnän roolia yhtenä tärkeimmistä projektin resursseista korostetaan lähes aina projektityöstä puhuttaessa. Projekti voi epäonnistua, johtaa virheelliseen lopputulokseen vajavaisen
ja epäinformatiivisen viestinnän johdosta. Toisaalta jämptillä ja asiallisella viestinnällä heikkokin
projekti voidaan pelastaa tai vähintään pitää yhteistyösuhde hengissä tulevia projekteja silmälläpitäen.
rojektiviestintä sinänsä on maalaisjärjellä
käsiteltävä asia; projektithan toteutetaan ihmisten välisessä kanssakäymisessä, projekteihin sisältyy paljon suunnittelua, raportointia ja dokumentointia
sekä muutosviestintää ja neuvottelua. Projektien
onnistumisen kannalta kriittistä on se, ymmärtävätkö osapuolet toisiaan. Projektin aikana muodostuneet mielikuvat myös vaikuttavat suoraan
siihen, koetaanko projekti onnistuneeksi. Miten
projektiviestintä vaihtelee projektien elinkaaren
aikana? Minkälaisella ohjauksella, työtapojen
muutoksella ja tekniikan tuomilla työvälineillä
projektiviestintää voitaisiin organisaatioissa tukea?
Millaisilla työvälineillä organisaatio voi tekemisestään oppia, varmistaa osaamispääoman kasvun ja
projektityön kehittymisen?

P

Projektiviestinnän monet kasvot
Projektiviestintä koostuu mm. ihmisiin vaikuttamisesta, neuvotteluista ja kokouksista, tiedottamisesta, dokumenttien tuottamisesta ja jakamisesta,
raportoinnista, analysoinnista, verkostoitumisesta,
kouluttamisesta, riitatilanteista ja ongelmien
ratkomisesta. Tärkeintä on, että oikea tieto on
oikeaan aikaan oikeilla ihmisillä.
Projektityön mielekkyys perustuu monille
siihen, että se vaatii tekijältään paljon tarjoten
samalla vaihtelevia tehtäviä projektin elinkaaren
eri vaiheissa. Projektipäälliköiltä edellytetään
kiireen- ja epävarmuudensietokyvyn, esiintymis-,
viestintä- sekä johtamistaitojen lisäksi ymmärrystä
mm. liiketoiminnan prosesseista, teknologiasta, sopimuksista ja taloudesta. Viestinnän suunnittelu ja
toteuttaminen nojaa pitkälti projektipäällikön harteisiin, joten henkilökohtaiset ominaisuudet kuten
organisointikyky, jämptiys, rohkeus, luovuus sekä
hyvät vuorovaikutustaidot tulevat aiemmin maiProjektitoiminta 2/2008

nittujen taitojen lisäksi tarpeeseen. Projektinjohtamisen lomassa on varmistettava, että viestintä
on projektikohtaisesti oikealla tasolla. Viestinnän
tulee olla riittävää, jotta sidosryhmät sitoutuvat
projektiin ja tuntevat saavansa riittävästi tietoa,
mutta eivät informaatioähkyä. Pienissä projekteissa tiukkaa byrokratiaa ja ylidokumentointia tulee
välttää, kun taas suuria projekteja on epäoleellista
suunnitella nippelitasolla loppuun asti.
Projektiviestinnän merkitys kasvaa yllättävissä
tai haastavissa tilanteissa. Projektipäällikön arki
voi pahimmillaan olla tulipalojen sammuttamista, aikataulujen venymistä ja useissa projekteissa
työskentelevien sitoutumattomien yksilöiden
paimentamista. Vauhdin vain kiihtyessä ei uusiin
suunnitelmiin tai tilanteesta oppimiseen jää aina
aikaa. Kun prosessit ja projektin aikaiset asiat
on mietitty etukäteen ja organisaatio tarjoaa
nykyaikaisia työvälineitä, pystytään ongelmiin
reagoimaan nopeasti.

Viestintä elää projektin elinkaaren
mukana
Projektin eri vaiheissa viestinnältä vaaditaan eri
asioita, joten projektin elinkaaren aikana viestinnän tyyli, määrä ja keinot vaihtelevat. Projektin eri
vaiheiden välisissä rajapinnoissa pitää viestinnälle
antaa erityistä painoarvoa. Viestikapulan vaihtoon ihmiseltä ihmiselle liittyy aina riskejä, kuten
väärinymmärrykset, informaation painoarvojen
muuttuminen tai jokin muu projektin lopputulosta
heikentävä tekijä. Asiat on mahdollista ymmärtää
eri tavalla, jotain jätetään mainitsematta kun taas
jostain tarvitaan lisäinfoa.
Projektien vaiheet riippuvat mm. toimialasta ja
projektin laajuudesta, mutta viestintään kohdistetut vaatimukset ovat toimialasta riippumatta
samankaltaisia.
55

Onnistuminen mahdollistetaan projektin alussa
Jotta projektiin edes lähdetään, tarvitaan luottamusta. Luotetaan, että projektilla saadaan aikaan
haluttu asia (tuote/muutos/palvelu) laadukkaasti,
suunnitellussa aikataulussa ja arvioidulla budjetilla. Lupaukset tulevista tuotoksista sekä mielikuvat
projektitiimin osaamisesta luodaan jo ennen projektin toimeksiantoa usein ilman, että yksikään
toteuttavan tiimin jäsen on ollut lupausta
Projektipäällikön
antamassa. Täten esimerkiksi myyntivaihe,
pätevyys voi helposti
vaikkei sitä sinällään lasketa projektin
jäädä puutteellisten
osaksi, voi itse asiassa vaikuttaa suurestikin
tietoteknisten taitojen projektin onnistumiseen. Tilaajalle luodaan
tietyt odotusarvot, joihin projektitiimin
varjoon, jos ITtulee vähintään yltää. Eri vaiheiden aikana
osaamisessa on suuria
luotujen molemminpuolisten odotusarpuutteita.
vojen viestiminen koko projektitiimille on
menestyksen kannalta olennaista.
Aloitusvaiheessa luodaan muutenkin pohja koko
projektin onnistumiselle. Muodostetaan osaamisprofiilien ja resurssitilanteen mukaan tilanteeseen
paras tiimi, selvennetään roolit ja vastuut sekä
pyritään sitouttamaan osapuolet juuri kyseiseen
projektiin. Projektissa oikean ja laadukkaan
lopputuotoksen tuottamiseksi toista täytyy ymmärtää, pitää puhua yhteistä kieltä ja varmistaa,
että käsitteillä ja termeillä tarkoitetaan samoja
asioita. Olettamuksille ja tulkinnanvaraisuuksille
ei voi jäädä varaa. Lisäksi projektinaikaiseen toimintaan liittyvät yksinkertaisetkin asiat, kuten
perustyöskentelytapojen selventäminen koko

tiimille (mm. workshop- ja kokouskäytännöt sekä
yhteistyön tekemisen mahdollistavat työtilat) on
viestittävä selkeästi jo alussa. Jokaisella projektitiimin jäsenellä tulee olla tieto siitä, mistä oikea
ja viimeisin informaatio löytyy ja mitä kenenkin
kuuluu sille tehdä.
Fokuksen säilyttäminen projektin aikana
Projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ulkoinen viestintä perustuu lähinnä ohjausryhmän
palavereihin, tilannekatsauksiin ja välietappien
hyväksyttämiseen. Muutosten, riskien ja ongelmien ilmetessä viestinnän rooli korostuu. Sisäisellä
viestinnällä sen sijaan on tässä vaiheessa aktiivinen
rooli. Alkuvaiheessa hyvin tehdyn työn merkitys
korostuu, sillä projektin maalin pysyminen kohdallaan on muiden kuin sen määrittäjien käsissä.
Rikkinäisen puhelimen mahdollisuus on sitä
suurempi, mitä enemmän on mahdollista tehdä
olettamuksia ja mitä vähemmän projektitiimillä
on mahdollisuuksia kohdata ja viestiä projektista.
Lopputuotos ei voi olla erilainen kuin se kuva, joka
on alkuvaiheessa asiakkaalle annettu.
Kehittymistä projektin jälkeen
Projektin elinkaaren loppuvaiheessa ulkoisen
viestinnän rooli korostuu. Projektin tuotoksia
lähdetään käyttöönottamaan ja lanseeraamaan
projektitiimin ulkopuolelle. Koulutuksen ja vahvan viestinnän tarve on selkeä. Viimeisiä kuoppia
projektiviestinnän kohdalla ovat esimerkiksi pro-
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jektin päättämisen jälkeen tapahtuvat tiedon- ja
vastuunvaihdot; siirtyykö projektin päättämisen
jälkeen jotain esimerkiksi ylläpitoon? Jääkö projektinaikaisista keskusteluista ja dokumenteista
riittävät tiedot arkistoon?
Jos projekti on ollut epäonnistunut, voidaan
avoimella ja rehellisellä viestinnällä pienentää
negatiivista muistijälkeä ja mahdollistaa yhteistyö
vielä jatkossakin. Niin positiivisista kuin negatiivisistakin projekteista tulee pystyä myös oppimaan.
Projektin lopettamisen yhteydessä on tärkeää
varata hetki kriittiselle arvioinnille, projektitoiminnan kehittämiselle ja kokemusten jakamiselle
läpi organisaation.

Osaamattomuuden hinta
Projektityössä vaaditaan monia taitoja. Projektiorientoituneisuus ja -työskentelymetodit
ovat osalle itsestäänselvyyksiä, kun taas toisille
projektimuotoinen työskentely voi olla utopiaa.
Samoin organisaatioiden välillä voi olla suuriakin
eroja, joten niin yleistä projektimetodi- sekä organisaatiokohtaista prosessikoulutusta tarvitaan.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä yleinen
viestintäosaaminen kasvaa koulutuksen ja kokemuksen myötä.
IT-osaaminen korostuu
Projektipäällikön pätevyys voi helposti jäädä
puutteellisten tietoteknisten taitojen varjoon,
jos IT-osaamisessa on suuria puutteita. Työn tehokkuuden ja mielekkyyden osalta on olennaista,
että ohjelmien parissa näpräilyn ja tuhertamisen
sijaan voidaan keskittyä sisällöntuottamiseen
ja itse asiaan. Jos esimerkiksi konekirjoitustaito
oli aiempina vuosikymmeninä ansioluetteloon
erikseen merkittävä osaamisalue, on nykypäivänä
toimistosovellusten käyttötaidot oltava jokaisen
tietotyöläisen työkalupakissa. Lisäksi, jos katsotaan
projekteissa tuotettavien esitysten, laskelmien,
sähköpostien ja dokumenttien määrää, on selvää,
että niiden parissa vietetty aika vaikuttaa olennaisesti koko projektin etenemiseen ja tekijöiden
tyytyväisyyteen. Kuitenkin projektipäälliköillä on
roolistaan johtuen harvoin mahdollisuutta keskittyä omaan kouluttautumiseensa.
Vartioi brändiä ja tietoturvaa myös
projektiviestinnässä
Koska projektiviestinnällä on suora vaikutus siihen,
minkälainen kuva organisaatiosta annetaan, tulisi
viesti myös tuotetun materiaalin osaltaan kuvastaa
yrityksen brändiä ja toiminnan luotettavuutta ja
yhdenmukaisuutta. Jos organisaatio voi tarjota
työntekijöilleen valmiiksi suunnitellut dokumenttipohjat ja -mallit, joissa kaikki oleellinen on jo
huomioitu, pystytään aika käyttämään sisällöntuottamiseen, eikä yksilötason sooloiluun.
Tässä yhteydessä ei myöskään ole epäoleellista
tarjota ohjeistusta niinkin pieneltä tuntuvaan
asiaan, kuin dokumenttien tietoturvalliseen jakamiseen. Kaikille dokumenttien mukana talon
ulkopuolelle vahingossa siirtyvien tietojen (esim.
vanhoissa pohjissa olevat asiakaskohtaiset ja
luottamukselliset metatiedot) tarkistaminen,
poistaminen tai piilottaminen ei ole itsestäänselvyys, ja lopuiltakin se projektikiireissä voi jäädä
huomioimatta. Nykyaikaisten toimistotyövälineiProjektitoiminta 2/2008

den tarjoamat mahdollisuudet, kuten esimerkiksi
dokumentin automaattinen tarkastaminen, pitäisi
siis ottaa päivittäiseen käyttöön.
Mielekkäät välineet
Jos yksilöiden halutaan muuttavan toimintamallejaan, täytyy organisaation pystyä tarjoamaan
avointa työilmapiiriä ja tietotyön mielekkyyttä
tukevia työvälineitä. Projektityö edellyttää yhdessä
tekemistä, vaikka kasvokkain vietettävä aika tulee
jatkossakin olemaan yksi niistä rajallisimmista
resursseista. Pikaviestinnällä ja verkkokokouksilla
ei pelkästään leikata matkakustannuksia, vaan
madalletaan viestinnän kynnystä ja mahdollistetaan ihmisten väliset kohtaamiset. Mikä onkaan
oivallisempi keino järjestää hetki yhdessä ajattelemiselle, kuin tehdä se kokousta epävirallisemmin
pikaviestien avulla. Ei-niin-formaaleissa pikaviesteissä voidaan parhaillaan jakaa ajatuksia aivan
kuten naamatusten käytäväkeskusteluissa.
Kaikki informaatio ei voi olla kaikkien tiedossa
joka hetki, joten työtilojen roolin ajantasaisen
tiedon löytämispaikkana korostuu. Yhdessä työstettävät dokumentit ovat oleellinen osa tehokasta ryhmätyötä. Kutakin dokumenttia voi olla
olemassa vain yksi kappale ja jokainen ryhmän
jäsen tietää mistä viimeisimmän version löytää.
Dokumenttien kommentointi- ja versiointiprosessit ovat kaikille selviä ja jokaisella on roolinsa
mukaiset käyttöoikeudet.
Keskinäiselle oppimiselle luodaan tilaisuuksia,
kun työtilat ovat mahdollisimman avoimia. Projektista toiseen toistuvista asioista opitaan, eikä
kaikkea tarvitse keksiä itse ("Ahaa, kollega on
ratkaissut tämän näin!"). Työyhteisön pitäisi kannustaa työntekijää jakamaan omaa osaamistaan,
jotta organisaatio yhdessä olisi viisaampi. Tällöin
myös organisaatiolle kuuluvan tiedon ja ideoiden
säilyvyys mahdollistettaisiin edes jollain tasolla,
vaikka henkilöiden osalta tapahtuisikin muutoksia. Projektityössähän oleellista on se, että ollaan
tilanteen tasalla vaikka henkilömuutoksia tapahtuisikin. Hyvin arjessa käyttöönotettu dokumentin- ja osaamisenhallinta antaa organisaatiosta
tehokkaan kuvan ja yllättäviinkin tietotarpeisiin
pystytän reagoimaan nopeasti. Ihmisten osaamis- ja kokemusprofiilien ollessa informatiivisia
ja avoimia, löydetään myös oikeat osaajat. Usein
myyntivaiheessa hehkutettujen tähtikonsulttien
ja yrityksen innovaattorien osaamista pitäisikin
pystyä jalkauttamaan myös projekteihin, jossa he
eivät ole aktiivisesti mukana.
Tehokkaassa ja lisäarvoa tuottavassa projektiviestinnässä on itse kommunikoinnin lisäksi monia
kehittämisen arvoisia alueita. Organisaation tulee
varmistaa, että ydintoimintaa tukeva osaaminen
on yksilöittäin oikealla tasolla, ja että organisaatio
tarjoaa työntekijöilleen nykyaikaiset työvälineet
ja prosessit, joilla työ pidetään mielekkäänä ja
ilmapiiri innovatiivisena. Ihmisten välistä toimivaa vuorovaikutussuhdetta ei mikään teknologia
voi korvata, mutta nykyaikaisista työvälineistä ja
-tavoista löytyy paljon projektityön ja -viestinnän
tuskaa helpottavia asioita.
Susanna Eerola
Kehityspäällikkö
Sovelto Oyj
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WDUMRDYLVWD\ULW\NVLVWlPDDLOPDVVD&DGHQFHRQNRXOXWWDQXWXVHLGHQNDQVDLQYlOLVHVWL
PHQHVW\QHLGHQ\ULW\VWHQSURMHNWLU\KPLl(XURRSDVVD$PHULNDVVDMD$DVLDVVD&DGHQFHQ
PDOOLQPXNDLVLDSURMHNWLKDOOLQQDQNRXOXWXVVHPLQDDUHMDMlUMHVWHWllQQ\WP\|V6XRPHVVD

&DGHQFHQNRXOXWXVVHPLQDDULHQNHVNHLVHWSHULDDWWHHWRYDWNl\WlQQ|OOLV\\VMD
\NVLQNHUWDLVXXV.DLNNLNRXOXWHWWDYDWRVDOOLVWXYDWDNWLLYLVHVWLW\|U\KPLLQMDKDUMRLWWHOHYDW
W\|NDOXMHQMDPHQHWHOPLHQNl\WW|lNRQNUHHWWLVLVVDSURMHNWLWLODQWHLVVDMRVHPLQDDULQDLNDQD
.DLNNLRSLWRYDWVHPLQDDULQMlONHHQYlOLWW|PlVWLVRYHOOHWWDYLVVDMRNDLVHQRPDVVD
SURMHNWL\PSlULVW|VVl

3\\GlOLVlWLHWRMDP\|V3URJUDP0DQDJHPHQW3RUWIROLR0DQDJHPHQWVHNl0DQDJLQJ3URMHFW
0DQDJHPHQWNXUVVHLVWD.XUVVLDLNDWDXOXMD\KWH\VWLHGRWZZZFROOH[ILWDLLQIR#FROOH[IL

58

www.pry.fi

Kehity projektiammattilaisena
J O H TAVA T E K N I I K A N A L A N K O U L U T TA J A

Onko Expericon paras työpaikka
projektipäällikölle ja IT-asiantuntijalle?

– www.expericon.fi –

Suunnittelu- ja projektinjohtopalveluja
teollisuudelle.
www.swecoindustry.com

Projektitoiminta 2/2008
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Projektiyhdistyksen
yhteisöjäsenet
ABB Oyj
AEL Oy
Ajoneuvohallintokeskus AKE
Aker Yards Oy
AliaNet Oy
Amsonic Oy
Aon Finland Oy
Apastron Oy
Arito TSM
Artemis Finland Oy
Automaatiolinja Oy
BasWare Oyj
Buildercom Oy
Camako Nordic Oy
CA Software Finland Oy
Citec Engineering Oy Ab
Corenet Oy
CSC - Tieteellinen laskenta Oy
CTS Engtec Oy
Digia Oyj
DNA Finland Oy
EC Project Solutions Oy
Edutech / TTY
Elisa Oyj
Eltel Networks Oy
Eläketurvakeskus
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimi
eWork Nordic Oy
FCG Isai Consulting Oy
FC Sovelto Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finn-Power Oy
Finsight Oy
Finx Oy
Fortum Oyj
Forum Virium Helsinki c/o Radio- ja
televisiotekniikan tutkimus RTT Oy
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy
Helsingin Energia
Helen Engineering
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
HUS Tieto- ja lääkintätekniikka
IdealCom Oy
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
International Institute for Learning
Finland Oy
Itella Oyj
Ixonos Oyj
Jyväskylän yliopisto
KELA/Atk-keskus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma
Keskusrikospoliisi Rikostekninen
laboratorio
Kone Oyj
Kronodoc Oy
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Kuopion yliopistollinen sairaala
atk- ja lääketieteellisen tekniikan
osasto
Lemcon Oy
Liikelaitos MediKes
Logica Suomi Oy
Luottokunta
Marsh Oy
Mercuri International Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Microsoft Oy
NCC Rakennus Oy
NetHawk Oyj
Nokia Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj
Odeco Oy
OP-keskus OSK
Oriola Oy
Outotec Oyj
Panorama Partners Oy
Patria Oyj
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Prego Oy
PrimaLog Oy
Profit Software Oy
Project-TOP Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj
Qentinel Oy
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sininen Meteoriitti Oy
Sirius Engineers Oy
Sofor Oy
Software Technology Transfer Finland Oy
Solteq Oyj
Space Systems Finland Oy
SRV Yhtiöt Oyj
Sundyne Corporation
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/
Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO CMU Oy
SWECO Industry Oy
Taideteollinen korkeakoulu
Talent Partners Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki, tietohallinto

Tekmanni Oy
TeliaSonera Finland Oyj
Tellabs Oy
Teollisuuden Voima Oy
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
TietoEnator -konserni
Tieto-Tapiola Oy
Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
ToCoMan Projects Ltd
Toyota Motor Finland Oy
Trainers' House Kasvusysteemiosakeyhtiö
Työterveyslaitos
Uudenmaan Valvontamestarit Oy UVM
Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Wakaru Partners Oy
Valtiokonttori
ValueFrame Oy
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
VR Osakeyhtiö
VTI Technologies Oy
Wärtsilä Finland Oy
YIT Oyj
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkeshögskolan Novia
ÅF-Consult Oy

Jos et ole vielä
Projektiyhdistyksen jäsen,
nyt on sopiva hetki liittyä!
Alan tietoa, kontakteja ja
tilaisuuksia tarjolla!
2008 Projektipäivät lähestyvät.
Jäseneksi liittyminen ja jäsenetujen
hyödyntäminen ennen projektipäiville ilmoittautumista kannattaa.
Henkilöjäsenet saavat 50 euron
alennuksen Projektipäivien osallistumismaksusta – alennus on
vuoden jäsenmaksun suuruinen.
Yritysjäsenet saavat yhden vapaapaikan Projektipäiville. Edun arvo
on 560 euroa + alv.
Etu on merkittävä kun esim. pienyrityksen vuoden jäsenmaksu on
vain 470 euroa + alv.
Lisää tietoa jäseneduista saat
osoitteesta: www.pry.fi – Jäsenyys
– Jäsenedut tai Projektiyhdistyksen
toimistosta.

www.pry.fi

SIG ja PKV -ryhmät
SIG-11 Uudet teknologiat ja
projektiliiketoiminta
Juha Pohjala, Norfello Oy,
juha.pohjala@norfello.com
050 558 2255
SIG-12 Leadership
Minna Rasila, Heuristica Oy,
minna.rasila@heuristica.fi
040 553 6774
SIG-13 Kuntien projektitoiminta
Heikki Lonka, FCG Oy,
heikki.lonka@fcg.fi
050 350 4297
SIG-14 Tuotekehitys
Olli Kuismanen, Innotiimi Oy,
olli.kuismanen@innotiimi.fi,
040 766 5678
PM-Club Vaasa
Mikael Hallbäck,
Levón Institute/
University of Vaasa,
mikael.hallback@uwasa.fi,
(06) 324 8300

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen
Vertailu) ovat Projektiyhdistyksen yhteisöjäsenille tarkoitettu palvelu, jonka
tarkoituksena on projektinhallinnan ja
kilpailukyvyn kehittäminen. Uusia ryhmiä on kehitteillä, mutta tällä hetkellä
yhtään ei ole toiminnassa. Kotisivuiltamme löytyvät kaikki aikaisemmin
toteutetut ryhmät.
Uusien ryhmien perustamisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä
Jyry Louhistoon.

Kuva: Jyry Louhisto

SIG-ryhmät ovat Projektiyhdistyksen
opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille
tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen
(SIG = Specific Interest Group) keskittyviä yhteistyöryhmiä. Ryhmiin osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään
ottamaan yhteys ryhmän vetäjään tai
Projektiyhdistyksen toimistoon.
SIG-2 Projektiportfolio- &
ohjelmajohtaminen
Matti Haukka
Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-instituutti.fi, 0500 506 004,
(09) 4391 4121
SIG-4 Projektiyrityksen/projektien
riskinhallinta
Matti Karvinen, Biofellows Oy,
matti.karvinen@biofellows.com
040 583 7403
SIG-6 Projektiyrityksen kompetenssit ja kyvykkyysmallit
Risto Nevalainen
Software Technology Transfer
Finland Oy, riston@sttf.fi
0500 507 750
SIG-7 Projektien kustannushallinta
Petteri Puurunen, TietoEnator Oyj,
petteri.puurunen@tietoenator.com, 040 868 5443
SIG-9 Sopimusten hallinta,
Contract Management
Helena Haapio, Lexpert Oy,
helena.haapio@lexpert.com
(09) 135 5800
SIG-10 Projektihallinta ja systeemitekniikka
Yhteistyössä FINSE ry:n kanssa.
Eero Hollming, Logica Oy,
eero.hollming@logica.com
040 865 9350

Hallituksen jäseniä 17.3.2008 vasemmalta lukien: Jouko Vaskimo,
Saija Koskinen, Jorma Nikunen, Mika Heikkinen, Kalle Kähkönen,
Osmo Härkönen, Kari Korpi, Pekka Pere ja Veikko Välilä
Projektitoiminta 2/2008

Yhdistyksen
hallitus 2008
Puheenjohtaja Veikko Välilä
Marsh Oy
Ahventie 4B, 02170 Espoo
veikko.valila@marsh.com
(09) 8677 4227, 040 514 0666
Varapuheenjohtaja Osmo Härkönen
Wärtsilä Corporation
John Stenbergin ranta 2
00530 Helsinki
osmo.harkonen@wartsila.com
010 709 5659
Jäsenet
Mika Heikkinen
Luottokunta
Heikkiläntie 10, 00050 Luottokunta
mika.heikkinen@luottokunta.fi
050 553 9987
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
(09) 8518 1608, 040 823 1608
Kalle Kähkönen
VTT
PL 1000 (Kemistintie 3), 02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi
040 55 33 102
Miia Martinsuo
TKK
PL 5500
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 0540
Pekka Pere
Eficor Oy
Keilasatama 3, 02150 Espoo
pekka.pere@eficor.com
(09) 2510 8800
040 767 5100
Tarja Toikka
Taideteollinen korkeakoulu
Hämeentie 135, 00560 Helsinki
tarja.toikka@uiah.fi
040 772 3405
Jouko Vaskimo
Ixonos Oyj
PL 284 (Hitsaajankatu 20)
00811 Helsinki
jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198
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+IRJAT NOPEASTI VERKOSTA

WWWTALENTUMSHOPß

4YÎKALUT KANSAINV¼LISIIN
PROJEKTEIHIN
4IETO JA VIESTINT¼TEKNIIKAN PROJEKTIT OVAT YH¼
KANSAINV¼LISEMPI¼ JA MONIKULTTUURISEMPIA +ANSAIN
V¼LINEN YHTEISTYÎ TUO MUKAAN LUKUISAT KANSALLISET
STANDARDIT JA YRITYSTEN MALLIT JA TOIMINTATAVAT
0ROGRAM -ANAGEMENT 4OOLKIT TARJOAA INNOVA
TIIVISEN JA RIIPPUMATTOMAN TOIMINTAMALLIN ERI
OSAPUOLILLE +IRJA PERUSTUU SUOMENKIELISEEN 4IVI
PROJEKTIEN JOHTAMINEN KIRJAAN JOKA ON MUOKATTU
ENGLANNINKIELISEKSI JA SOVELLETTU KANSAINV¼LISEEN
YMP¼RISTÎÎN
(ELPPOK¼YTTÎISET TYÎKALUT SOPIVAT USEIMPIEN
KANSALLISTEN JA KANSAINV¼LISTEN TIETO JA VIESTIN
T¼TEKNOLOGISTEN HANKKEIDEN SUUNNITTELUUN JA
TOTEUTUKSEEN +IRJASTA ON HYÎTY¼ KAIKILLE JOTKA TOI
MIVAT TIETOTEKNIIKAN PROJEKTEISSA KANSAINV¼LISESTI
TAI MONIKANSALLISISSA YRITYKSISS¼ JA TYÎRYHMISS¼
-UKANA CD ROM
&ORSELIUS $EKKERS +ARVINEN +OSONEN
0ROGRAM -ANAGEMENT 4OOLKIT
FOR 3OFTWARE AND 3YSTEMS $EVELOPMENT
  S CD ROM  _
4ILAA OSOITTEESTA WWWTALENTUMSHOPß TAI
SOITA     -YÎS KIRJAKAUPOISTA
4ALENTUM 3HOP !NNANKATU p (ELSINKI
o AVOINNA MApPE KLO p

0UHELUN HINTA SIS ALV    ,ANKAPUHELIMESTA   _PUH
-ATKAPUHELIMESTA   _PUH   _MIN
5LKOMAILTA AO MAAN ULKOMAANPUHELUMAKSU

  _MIN

Hahmotatko kokonaisuuden?
Projektinhallinnassa olennaista on kokonaisuuden hahmottaminen – yksityiskohtien valossa.
Kaikkea ei tarvitse tehdä alusta alkaen itse ja näkökulmaansa voi aina laajentaa.
Camako tarjoaa ainutlaatuisen PM3 –konseptinsa projektinhallinnan tehostamiseen.
Konsultointi, työkalut, koulutus – valitse yksi, valitse kaikki. Valitse Camako.

Camako Nordic Oy | Maapallonkuja 1 A, FIN-02210 Espoo | Puh. +358 (0)20 4362 000, Fax. +358 (0)20 4362 500

P R O H A

Camako on Microsoftin Gold Certiﬁed -kumppani ja EPM-sertiﬁoitu osaaja. Olemme osa pörssiyhtiö
Proha Oyj:n konsernia. Toimimme kansainvälisesti ja olemme johtava Microsoft EPM-kumppani
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Olemme toimineet alalla yli 20 vuoden ajan. Projektijohtamisen korkea
ammattitaito, menetelmäkehitys ja sitä tukevat Microsoft-teknologiat muodostavat ydinosaamisemme.

Euroopan johtava web-pohjainen projektityötila

Proj
Projektiesi
mittainen
hallintaohjelmisto
halli
Projectplac avulla voit hallita projektisi
Projectplacen
kevyimmästä raskaimpaan. Sen avulla voit
- jakaa yhteisiä d
dokumentteja
- hallita käyttöoikeu
käyttöoikeuksia ilman IT-osaston apua
- ylläpitää yhteistä ka
kalenteria
- käsitellä muutospyyntö
muutospyyntöjä ja tehtäviä keskitetysti
- suunnitella projektisi Gant
Gantt-kaavion
- kerätä automaattisesti tunti- ja edistymätiedot
- generoida automaattisesti erilaisia
erilais projektiraportteja
- seurata organisaatiosi projektisalkkuja
projektisalkku
Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta?
Kokeile maksutta osoitteessa www.projekti-instituutti.ﬁ/pp tai soita
Suomen Projekti-Instituutti Oy, 09-4391 4126.

