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Tämän päivän haasteet -

Tulevaisuuden toimintatavat
ja visiot
IPMA:n 23. Maailmankongressi oli varmasti Projektiyhdistyksen historian vaativin ja merkittävin
projekti. Haastetta lisäsivät valmistelun aikana merkittävästi huonontunut taloustilanne ja sikainfluenssan arvaamattomuus.

K

aikki valmisteluissa ja toteutuksessa mukana olleet voivat onnitella itseään kongressin onnistumisen johdosta. Kongressista
saatu palaute on ollut pääsääntöisesti
hyvin positiivista. Ohjelma oli sisällöllisesti hyvin
kansainvälinen ja korkeatasoinen. Järjestelyt sujuivat hyvin, ja verkostoitumiseen tarjoutui mahdollisuuksia kongressin aikana ja sen yhteydessä
järjestetyssä korkeatasoisessa sosiaalisessa ohjelmassa. Yhtenä merkittävimmistä saavutuksista
pidän esitysten videointia. Ensimmäisen kerran
Maailmankongressin historiassa osallistujat voivat
seurata kongressin esityksiä netissä vuoden ajan.
Materiaaleja voi myös kopioida oman ja organisaation toiminnan kehittämiseksi.
IPMA:n Maailmankongressin kehittäminen
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käytännönläheiseen suuntaan onnistui hyvin.
Seitsemästä rinnakkaisesta ohjelmasta kuusi oli
käytännön puolella. Tieteellinen osuus oli keskitetty yhteen kahden päivän ohjelmaan. Tieteellisen
osion kirja, missä on kaikkien esitysten materiaali,
on merkittävä julkaisu aiheesta ”The Human Side
of Projects in Modern Business”. Julkaisua voi ostaa
Projektiyhdistykseltä.
Kongressin järjestämisellä Projektiyhdistyksen
kansainväliset ja kotimaiset suhteet laajenivat ja
kehittyivät monella tavalla, josta uskon olevan
hyötyä myös jäsenistöllemme. Kotimaisille toimijoille meillä oli mahdollisuus tarjota poikkeuksellisen kansainvälinen ja monipuolinen katsaus
projektimaailman tämän hetken tilanteeseen ja
tulevaisuuden näkymiin.
www.pry.fi

Kongressin teema ”ReFresh Yourself” oli haastava, mutta tarjosi myös poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet ”virkistää” osallistujia monin tavoin.
Koko kongressi rakennettiin ReFresh näkökulmasta
ja esitysten valinnassa ReFresh oli myös hyvin
keskeinen kriteeri. ReFresh -elementteinä oli käytettävissä tietosisällön lisäksi myös toteutustapa,
verkostoitumistavat, ruoka ja juoma ja sosiaalinen
ohjelma. Hyvästä osallistujapalautteesta päätellen
onnistuimme tavoitteissamme hyvin.
Nyt Maailmankongressin jälkeen Projektiyhdistys on palannut normaaliin toimintaan. Olemme
myös yhdistyksenä analysoimassa tämän päivän
haasteita, tarkastelemassa tulevaisuuden toimintatapoja ja näkymiä. Olemme käynnistäneet
strategiaprosessin ja ilmeen uusimisen.
Uuden strategian rakentaminen tapahtuu yhdessä jäsenistön ja sidosryhmiemme kanssa. Apuna
käytämme alan ammattilaisia. Asiantuntijahaastattelujen, jäsenkyselyn ja benchmarkkauksen
avulla olemme hahmotelleet projektitoiminnan
visiota, Projektiyhdistyksen visiota ja uutta strategiaa. Jäsenkyselyyn saimme yli 500 vastausta,
joista haluamme kiittää kaikkia vastaajia. Jokaisen
jäsenen mielipide on yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeä. Olemme tutkineet ne hyvin tarkkaan
ja saaneet sieltä arvokasta tietoa jäsenistön tarpeista ja arvostamista asioista. Uuden strategian
avulla tavoitteemme on palvella jäsenistöämme
entistä paremmin. Nuoret haluamme myös mukaan vahvemmin toimintaamme. Siihen tarvitsemme uudenlaisia toimintamuotoja, joita tässä
yhteydessä kehitämme yhdessä Young Professional
Crew:n kanssa. Julkishallinnon puolen toiminta
on myös erityistarkastelussa. Jos yhdistys pystyisi
laajemminkin olemaan mukana julkishallinnon
projektitoiminnan kehittämisessä, sillä olisi suuri
merkitys yksittäisten organisaatioiden lisäksi jopa
kansallisesti.

Strategiatyön rinnalla teemme samanaikaisesti
myös Projektiyhdistyksen ilmeen kokonaisuudistuksen. Digitaalisesti tapahtuvat toimenpiteet,
jäsenviestintä, kotisivut ja jäsenistön kohtaamispaikka ovat tulevaisuudessa kannaltamme
hyvin tärkeitä, joten lisäämme kotisivujen ja
kohtaamispaikan toiminnallisuutta ja tietosisältöä.
Digitaalisen puolen tärkeys ei kuitenkaan poista
henkilökohtaisen kanssakäymisen tärkeyttä. Ihminen ja leadership -asiat nousevat myös keskeiseen
asemaan uudessa toiminnassa.
Strategiatyö ja ilmeen uudistaminen on haastavaa ja jännittävää.
Haastavuus tulee tietenkin siitä, että visio on
hyvä ja tarkka. Uuden strategian tulee vastata jäsenistön ja projektiammattilaisten tarpeita. Uuden
ilmeen haastavuus pitää sisällään ulkonäköasioiden lisäksi myös uudenlaista toiminnallisuutta
erityisesti digitaalisen maailman puolella, missä
tavoitteenamme on aktivoitua uudella tavalla
kohderyhmiemme hyödyksi.
Uudistuminen on aina haastavaa. Miten pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin? Onko
tuotteemme ja palvelumme haluttuja? Saammeko
uuden missiomme mukaista kehitystä aikaiseksi?
Vaikka strategiatyö on vielä kesken, uskon
vahvasti, että Projektiyhdistys aloittaa ensi
vuoden uudistuneena ja pystyy palvelemaan ja
kehittämään jäsenistön ja alan ammattilaisten
projektiosaamista entistä paremmin.
Hyvin yhdessä onnistuessamme projektimuotoisen työtavan tehostamisessa ja sen avulla
saatavien hyötyjen ja säästöjen aikaansaamisessa
yhteisillä toimenpiteillä voi olla jopa kansantaloudellisesti suuri merkitys.
Jyry Louhisto
Projektiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja

Kuva: Aki Latvanne

Strategiatyössä on tärkeää oikean suunnan valitseminen, että saadaan aikaan uusia ”nousuja”
vanhoja hyviä toimintatapoja kuitenkaan unohtamatta.
Projektitoiminta 2/2009
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Pääkirjoitus

Projektiliiketo

projekti ja yritys, yritys ja projekti, ja
Mikä estäisi yrittäjyyden soveltamisen projektiin?
Tai miksei projektia voisi vetää läpi samanlaisena
prosessina kuin miten sirkusnäytäntö vedetään läpi
prosessina - hieman tilanteen ja yleisön mukaan
räätälöiden?

Liiketoiminta

Karlos Artto

Projekteja ja aina vaan lisää projekteja
Nyt eletään projektien aikaa. Erityisen ajankohtainen asia tällä hetkellä on myös maailmantalouden lama, johon sopeutuminen vaatii projekteja. Nokia pyrkii valtaamaan tai suojaamaan
markkinaosuuksiaan toteuttamalla projekteja,
joiden tuloksena saadaan uusia tuotteita tai palveluita. Terveydenhuoltojärjestelmien uusiminen
ja tehostaminen tehdään projekteilla. Väestön
ikääntymisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin varaudutaan yhteiskuntaa muuttavilla projekteilla.
Infrastruktuuria rakennetaan ja tietojärjestelmiä
toteutetaan projekteilla.

Projektien vapautusrintama
Eri ympäristöissä projekteja toteutetaan hyvin
erilaisin keinoin. Erilaisten projektinhallinnan sovellutusten ansiosta myös projekti vapautuu määritelmistään: eri soveltajien käsitys projektista ja
sen edellyttämästä projektinhallinnasta voi poiketa
merkittävästikin toisistaan. Mikä esimerkiksi estäisi
johtamasta projektia niin kuin yritystä johdetaan?
6

Liiketoiminta on vakavuutta ja kunnioitusta nostattava sana. Mieleen tulee jatkuvuus ja pysyvyys.
Projektit on tavattu usein alistaa yrityksen liiketoimintana pidettävälle jatkuvalle toiminnalle. Tällaisen ajattelutavan mukaan projektit toteutetaan
”siinä sivussa”, jolloin projektit olisivat yrityksen
kuuliaisia pikku apulaisia. Projektit tuovat kuitenkin jatkuvaan toimintaan muutoksen, sillä projekteilla muutetaan aina maailmaa niiden ainutkertaisten tulosten kautta. Piileekö siis liiketoiminnan
varsinainen ydin projekteissa? Edustavatko projektit aina liiketoiminnan ”alkuräjähdystä”, vaikka
pienenkin liiketoiminnassa muuttuneen asiantilan
(tai liiketoiminnan osan) kautta? Liiketoiminta voi
sanana sisältää ajatuksen siitä että ’miten’ asioita
tehdään vaikkapa kannattavasti, mutta ehkä vielä
voimallisempia kysymyksiä ovat ’mitä’ tehdään tai
’miksi’ tehdään. Projektien toteuttamisessa ’mitä’
ja ’miksi’ -kysymykset ovat keskeisiä: ’miksi’ projekti ylipäänsä on perustettu, tai ’mitä’ uutta sillä
halutaan saavuttaa? Projektin aloituksen jälkeen
sen toteuttamisen aikanakin pitäisi koko ajan pitää
mielessä tarkoitus, miksi projekti alun perin päätettiin toteuttaa. Miten tämän ’miksi’ -kysymyksen
saatteleman tulossuuntautuneisuuden (outcome
orientation) tulisi näkyä projektinhallinnassa niin,
että projektilla tavoiteltava hyöty muistetaan koko
ajan projektia johdettaessa? Projektin tulossuuntautuneisuus ja erityisesti projektin ”maailmaa
muuttava olemus” unohtuu helposti silloin, jos
projekti alistetaan palvelemaan tietyn yrityksen
jatkuvaa toimintaa. Tällöin projektin tulos ja
työ määritellään toimeksiantajan vaatimuksesta
etukäteen yksityiskohtaisesti. Tällöin projekti
nähdään liian helposti etukäteen suunniteltuna
tuotantoprosessina - pelkkänä lapiotyönä - jolloin
vaarana on, että lapiota suunnitelman mukaan
heilutellessa projektilla tavoiteltava hyöty unohtuu projektin johtamisesta.
www.pry.fi

oiminta kun projekteja ja yrityksiä on useita
Liiketoiminta projekteja toteuttavassa
organisaatiossa

hajaantuneisuudesta itsenäisiin projekteihin.

Miten projekteja toteuttavan organisaation
liiketoiminta poikkeaa samanlaisena toistuvaa
toimintaa harjoittavan organisaation toiminnasta? Vastaan tähän listaamalla kuusi sellaista
erityisominaisuutta, jotka asiakasprojekteja toimittavalla organisaatiolla liiketoiminnassaan on:

6. Projektiliiketoiminnan systeeminen luonne
Organisaatio toimii orgaanisessa yhteydessä
muiden kanssa, jolloin muun muassa projekteissa
tarvittavat resurssit ja kyvykkyys haetaan usein
oman organisaation ulkopuolelta.

Projektiliiketoiminta
1. Organisaation hajaantuneisuus
Toiminta on hajautettu itsenäisesti toimiviin
projekteihin, joilla on aina omat pyrkimyksensä
ja tavoitteensa, ja projektin tavoitteet ovat siis
erillisiä ja usein joltain osin myös ristiriidassa
emo-organisaation ja toisten projektien johdon
tavoitteiden kanssa.
2. Yksittäisen projektin pitkäaikainen
vaikutus
Yksittäisellä projektilla on organisaation toimintaan kauaskantoisia vaikutuksia, jotka näkyvät
organisaation toiminnassa vielä pitkään projektin
jälkeen.
3. Epäjatkuvuus ja projektien välillä
tapahtuvan toiminnan keskeisyys
Projekteja toteutetaan erilaisilla toteuttajakokoonpanoilla ja projektien tai niiden osien toistettavuus
vaihtelee; projektien välillä tapahtuva toiminta
on keskeistä projektien välisen epäjatkuvuuden
hallitsemiseksi.
4. Sisäinen kehitys tapahtuu ulkoisissa
toimitusprojekteissa
Organisaatio kehittyy avoimessa systeemissä,
jossa yhteydet asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin
liiketoiminnan toimijoihin ovat aidoimmillaan;
sisäistä toimintaa kehitetään verkostossa samalla
kun kumppanien kanssa harjoitetaan ulkoista
liiketoimintaa.
5. Organisaation yhtäaikainen kilpailu ja
kumppanuus toisten organisaatioiden kanssa
Organisaation eri projekteissa on voimassa erilaiset
ja keskenään ristiriitaiset suhteet toisiin organisaatioihin; tämä on seurausta liiketoiminnan
Projektitoiminta 2/2009

Projektiliiketoiminta -sana viittaa yksittäisissä
ja useissa yrityksissä sekä projekteissa ja näiden
verkostoissa tapahtuvaan toimintaan. Näin ollen
projektiliiketoiminta -sanalla voidaan viitata myös
vaikkapa markkinoilla tapahtuvaan dynaamiseen
ja osin ennustamattomaankin toimintaan, johon
sisältyy yhteistyötä, kilpailua sekä asioiden ja
toiminnan edistämistä mutta myös rajoittamista.
Ennustamattomuutta markkinoilla tapahtuvassa
projektiliiketoiminnassa lisää vielä se, että toimijoilla (yritykset, projektit) on erilaista informaatiota käytettävissään, ja että monien toimijoiden
identiteetit, tavoitteet ja toimintatavat ovat keskenään ristiriidassa. Projektiliiketoiminnan (project
business) määritelmä on:
“Project business is the part of business that
relates directly or indirectly to projects, with
the purpose of achieving objectives of a firm or
several firms.” (Artto & Wikström, 2005: What is
project business?, IJPM)
Määritelmässä on ainakin neljä huomionarvoista asiaa, jotka haluan todeta seuraavassa. Ensimmäinen asia on, että määritelmässä puhutaan
suoraan tai epäsuorasti projekteihin liittyvästä
liiketoiminnan osasta. Tämä tarkoittaa sitä että
projektiliiketoimintaa ei toteuteta missään nimessä vain projekteissa, vaan sitä voidaan toteuttaa
esimerkiksi yrityksen johtoryhmissä projekteista
päätettäessä. Tai esimerkiksi yrityksen toteuttama
asiakas- tai toimittajasuhteiden kehittäminen
ja hallinta voi olla projektiliiketoimintaa, vaikka
projektista ei vielä ole tietoakaan, vaan rakennetut
suhteet hyödyttävät vasta vuosien päästä yhdessä
suunniteltavaa ja alullepantavaa tulevaisuuden
projektia. Toinen asia on, että määritelmässä
7

puhutaan useista projekteista (monikkomuoto) ja yhdestä tai useista yrityksistä.
Tämä johtaa siihen, että yritykset ja projektit toimivat toistensa kanssa useamman yrityksen ja projektin verkostoissa.
Kolmas huomionarvoinen asia on, että
projektiliiketoiminnan määritelmä kattaa kaikentyyppiset projektit yrityksen
”tuotantolinjaltaan” toimittamista asiakasprojekteista innovaatiotoimintaan eli
liiketoiminnan, tuotteiden tai prosessien
kehittämisprojekteihin ja tutkimusprojekteihin, ja monet muut projektityypit
tältä väliltä tai näiden ulkopuolelta,
esimerkiksi joint venture, open systems/
open innovation –pohjalta toteutettavat
projektit. Keskeistä on, että projekteilla
on suora tai epäsuora yhteys yrityksen
tai useiden yritysten liiketoimintaan.
Neljäs huomionarvoinen asia on, että
sanalla ’yritys’ (firm) ei pyritä viittaamaan ainoastaan yksityiseen yritykseen,
vaan sana ’yritys’ viittaa myös muihin
toimijoihin, kuten esimerkiksi julkisiin
organisaatioihin, kuten kunnat tai
ministeriöt tai yliopistot yms., tai aatteellisiin yhdistyksiin tai järjestöihin,
jotka kukin pyrkivät toteuttamaan omaa
olemassaolon tarkoitustaan tavalla,
jota voitaisiin yritysmaailman termeillä
kutsua ’liiketoiminnaksi’.

Projektiliiketoiminnan malli
Kuva 1 esittelee projektiliiketoiminnan
mallin (project business framework).
Mallia esiteltiin ja kehitettiin ensimmäistä kertaa tiedeseminaareissa
vuonna 2006 ja malli julkaistiin tässä
muodossa ensimmäistä kertaa professorien Karlos Artton ja Jaakko Kujalan
”Project business as a research field”
-artikkelissa (International Journal of
Managing Projects in Business, IJMPiB,
2008). Artikkeli voitti Emeraldin IJMPiB
-lehden kyseisen vuoden ’Outstanding
paper award’ -palkinnon.
Mitä hyötyä projektiliiketoiminnan
mallista on? Esitän seuraavassa kolme hyötynäkökulmaa. Ensimmäinen
hyötynäkökulma liittyy siihen, että
mallin avulla voidaan kuvata ja jäsentää
keskeisiä tutkimusalueita, joita analysoimalla voidaan tutkimustuloksien
kautta tuottaa merkittäviä kehitysehdotuksia yritysten liiketoiminnan ja
projektinhallinnan sekä markkinoilla
tapahtuvan verkostomaisen toiminnan
kehittämiseksi. Tämä näkökulma on
pääkirjoitukseni kannalta oleellinen:
siirryn muiden hyötynäkökulmien ja
projektiliiketoiminnan mallin kuvaamisen jälkeen esittelemään keskeisimpiä
projektiliiketoiminnan tutkimus- ja
kehittämisalueita, sellaisina kuin ne
tällä hetkellä ja muiden professorien
kanssa tapahtuneen ajatustenvaihdon
pohjalta näen.
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One project

Many projects

One Firm

Many Firms

1. Management of
a project

3. Management of a
project network

2. Management of a
project-based firm

4. Management of a
business network

Kuva 1. Projektiliiketoiminnan malli (Artto & Kujala, 2008).

Toinen hyötynäkökulma liittyy teorioihin: mallin avulla voidaan tunnistaa
erilaisia projektiliiketoimintaa ja sen
keskeisiä ongelmia ja menestyksen
edellytyksiä selittäviä teorioita. Projektiliiketoiminnan (niin kuin projektinhallinnankin) tutkimiseen ja
selittämiseen soveltuvia teorioita on
useita: teoriat voivat liittyä esimerkiksi
sellaisiin muihin tieteenalueisiin, kuten
insinööritieteiden/luonnontieteiden
alueet, suunnittelutieteet, liiketoiminta,
tuotanto, organisaatiot, tieto- ja informaatiotieteet, päätöksenteko, strategia,
innovaatiot, verkostot, toimitusketjut,
tuotehallinta ja tiedonhallinta. Näin
ollen projektiliiketoiminta näyttää
erilaiselta aina siitä riippuen minkä
teorian mukainen näkökulma, käsitteet
ja ko. teoriaan perustuva olemassa
oleva aikaisempi tietopohja valitaan
tietyn johtamisilmiön selittämiseen.
Kunkin eri teorian valinta projektiliiketoiminnan tarkasteluun antaa erilaisen
kuvan tarkasteltavasta kohdeilmiöstä.
Tässä piilee myös projektiliiketoiminnan
alueen rikkaus tutkimuksen kohteena:
projektiliiketoiminnasta voidaan aina
löytää uusia ulottuvuuksia ja oppia
lisää, kun yhtä ainoaa ja oikeaa teoriaa
tai tulkintaa projektiliiketoiminnasta ei
ole olemassa.
Kolmas hyötynäkökulma liittyy yrityksen tai projektin johtamisen arviointiin
toimintaympäristössään: esimerkkinä
totean, että käytämme ainakin TKK:n ja
Oulun yliopiston projektikursseilla projektiliiketoiminnan mallia sekä jäsentämään projektiliiketoiminnan käytännön
kenttää että työkaluna, jolla arvioidaan
valitun yrityksen tai projektin toimintaa
liiketoimintaympäristössään. Mallin
avulla voidaan jäsentää yksittäisen
projektin johtamista (Kuva 1, solu 1),
jolloin yleinen oletus on, että yksittäinen
projekti tukee tietyn yrityksen (esimerkiksi emo-organisaatio) liiketoimintaa.
Projektiyrityksen (project-based firm)

johtaminen (Kuva 1, solu 2) painottaa
moniprojektitilanteen hallintaa lyhyellä
ja pitkällä aikavälillä, yrityksen liiketoimintaintressit huomioiden. Projektiyrityksen johtamisessa painopisteitä ovat
esimerkiksi asiakassuuntautuneisuus,
asiakas- ja toimittajasuhteet, palvelut
ja yrityksen liiketoimintamalli, jossa
projekteilla ja palveluilla on keskeinen
merkitys. Totean vielä kuitenkin tässä
sen määritelmällisen lähtökohdan, että
projektiyrityksistä puhuessamme emme
rajaudu pelkästään yksityisiin yrityksiin,
vaan projektiyritys-termi viittaa tässä
mihin tahansa yritykseen tai julkiseen
organisaatioon tai muuhun organisaatioon, jossa pyritään toteuttamaan useita
projekteja organisaation tarkoitusperiä
palvelevalla tavalla. Projektiverkosto
(project network, Kuva 1, solu 3) tarkoittaa projektia, jonka toteuttamiseen
liittyy monta yritystä - monen yrityksen
muodostama verkosto. Kuvan 1 ’many
firms’ -ulottuvuus viittaa lähinnä usean
toimijan verkostoon (yritykset ja muut
organisaatiot) - esimerkiksi sidosryhmäverkostoon. Sidosryhmien muodostama
verkosto on projektin toteuttavaa verkostoa laajempi: sidosryhmäverkostoon
kytkeytyvät toteuttavien toimijoiden
lisäksi myös esimerkiksi ne toimijat, jotka
pyrkivät estämään projektin toteuttamisen tai haittaamaan projektin toteuttajaverkoston toimintaa.. Myös tavoite-,
intressi- tai identiteettiristiriidat projektia toteuttavien yritysten verkostossa
saattavat haitata projektin sujuvaa
toteuttamista (vrt. esimerkiksi Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen verkoston
toimijoiden julkisissa tiedotusvälineissä
antama kuva osapuolen erimielisyyksistä). Liiketoimintaverkosto (business
network, Kuva 1, solu 4) kuvaa paikallista toimintakenttää tai markkinoita,
joilla useat yritykset ja muut toimijat
(many firms) toteuttavat tämän tästä
projekteja (many projects) keskenään.
Tällaisessa toimintaympäristössä esiintyy
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myös paljon kilpailua sekä toimintaa
joka pyrkii estämään (eikä edistämään)
toisten toimijoiden tavoitteiden toteutumista. Liiketoimintaverkosto korostaa
yritysten ja projektien muodostamien
kokonaisuuksien evoluutiota sekä pitkän
aikajänteen näkökulmaa, jossa vääjäämättä joudumme katsomaan monien
yritysten ja projektien liiketoiminnan
ja näiden muodostamien verkostojen
”saldoja” yli projektien ja yli yritysten,
niin menneeseen kuin tulevaankin päin.
Tällaisessa tarkastelussa seuraavat kysymykset tulevat keskeisiksi: Miten projektinhallinta on kehittynyt? Millaisia uusia
verkostoja on kehittynyt ja mitkä vanhat
verkostot ovat heikentyneet tai purkautuneet? Millaisia uusia liiketoimintamalleja yritykset ovat ottaneet käyttöönsä?
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet uusien
mallien ja johtamistapojen valintaan?
Miten yritysten teknologinen kyvykkyys
ja toisaalta kyvykkyys integroida muita
verkostotoimijoita on kehittynyt tai
tulee kehittymään?

Keskeisimmät
projektiliiketoiminnan tutkimusja kehittämisalueet
Kuvaan seuraavassa lyhyesti merkittävimpinä pitämiäni projektiliiketoiminnan
tutkimus- ja kehittämisalueita. Esitän
suluissa englanninkielisiä käsitteitä tai
otsikoita, joilla viittaan näihin alueisiin.
Englanninkieliset otsikot sijoitan lopuksi
projektiliiketoiminnan mallin soluihin
(Kuva 2). Tässä esittämiäni alueita tai
Kuvaa 2 ei ole tällaisenaan julkaistu aiemmin missään tieteellisessä julkaisussa,
mutta esittämäni alueet ja niitä yhteen
vetävä Kuva 2 perustuu näkemykseeni,
joka on syntynyt siinä projektiliiketoiminnan tutkimus- ja julkaisutyössä, jota
olemme tehneet seuraavien professorien
voimin erilaisissa kokoonpanoissa: Karlos Artto, Jaakko Kujala, Kim Wikström,
Andrew Davies, Andrea Prencipe ja Jonas
Söderlund.
Tulossuuntautuneisuus ja ympäristön tekijöiden huomioonottaminen
(Outcome orientation and contingencies). Projektinhallinta on perinteisesti
keskittynyt ennalta suunnitellun työn
organisointiin, ts. yksittäisen projektin
tehokkaaseen tuotantoprosessiin. Painopiste on näin ollen ollut etukäteen
suunnitellun työn aikataulun pitämisessä, sovitussa budjetissa pysymisessä
ja suunnitelmien mukaisten projektin
lopputuotteiden aikaansaamisessa. Tällainen lähestymistapa kuitenkin edellyttää sitä, että projekti ja sen vaatima työ
voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti
jo heti alussa, ja että suunnitelmat ovat
relevantteja projektin aikana saadun
uuden tiedonkin valossa tai toimintaympäristön muuttuessa projektin aikana.
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Tulevaisuudessa projektinhallinnan
sisällön tulee laajentua myös tulokseen
(outcome) keskittymiseen myös projektin aikana, jolloin projektinaikaisenkin
johtamisen painopisteenä tulee olla
projektilla tavoiteltavien hyötyjen ja
vaikutusten varmistaminen myös tilanteessa, jossa projektin alussa laaditut
yksityiskohtaiset suunnitelmat eivät ole
päteviä hyötyjen ja vaikutusten saavuttamiseksi, ympäristön tai käytettävissä
olevan tiedon muuttuessa projektin
aikana. Haasteena tulossuuntautuneessa
(outcome orientation) johtamisessa on
projektin ja sen lopputuotteen liittyminen monimutkaiseen ja dynaamiseen
liiketoimintaympäristöön, jossa hyötyihin ja pidemmän aikajänteen vaikutuksiin tähdättäessä projekti on vain yksi
vaikuttava tekijä muiden ympäristön
tekijöiden joukossa. Monimutkaisessa
liiketoimintaympäristössä projekti tulee
nähdä avoimena systeeminä. Ympäristön
tekijöiden vaikutusten ymmärtämiseksi
tarvitaan kontingenssiteorialähtöistä
tutkimusta, jonka pohjalta voidaan
ymmärtää millaista erilaista projektinhallintaa tarvitaan erilaisissa ympäristöissä. Nykyiset kontingenssitutkimukset
keskittyvät enemmän projektin omiin
sisäisiin muuttujiin (kuten teknologinen
epävarmuus, monimutkaisuus jne.) kuin
projektin ympäristön - esimerkiksi sidosryhmäympäristön - tekijöihin.
Riskien hallinta (Risk). Nykyistä
projektien riskienhallintaoppia vaivaa
edellisessä kohdassa esitetyistä ongelmista suoraan johdettavat ongelmat:
riski nähdään useasti vain projektin
sisäisen tuotantoprosessin tavoitteiden
(aika, kustannus, laajuus) saavuttamattomuuteen vaikuttavina uhkina. Näin
ollen riskienhallinta keskittyy vain projektin sisäiseen hierarkkiseen systeemiin
eikä niinkään projektin monimutkaisen
ja dynaamisen toimintaympäristön
riskeihin. Sen sijaan projektin hyötyihin
tai pitkäaikaisiin vaikutuksiin liittyviä
riskejä ei tarkastella.
Johtaminen haastavissa institutionaalisissa ympäristöissä (Challenging
institutional environments). Projekteja
toteutetaan olosuhteissa, joissa projektien toteuttamiseen osallistuu yrityksiä,
organisaatioita ja resursseja erilaisista
kulttuurillisista ja institutionaalisista
ympäristöistä. Globaalisti toimivat yritykset pyrkivät toisaalta toteuttamaan
globaaleja ja yhtenäisiä projektinhallinnan tapoja erilaisissa paikallisissa
kohdemaissa ja -ympäristöissä, mutta
toisaalta paikalliset ympäristöt edellyttävät tiettyjen asioiden toteuttamista
paikallisten olosuhteiden edellyttämällä
tavalla.
Projektistrategia (Project strategy).
Yksittäisen projektin strategia miel-

letään monissa viimeaikaisissa tutkimuksissa sen kautta, miten projektin
emo-organisaatio projektin ohjeistaa.
Kuitenkin projekti toimii omassa haasteellisessa ympäristössään, ja projekti
joutuu strategiaa muodostaessaan
ottamaan muitakin asioita huomioon
kuin emon tahtotilan. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Mikä on käsitteellisesti
projektin strategian sisältö (ts. strategiaa
ei välttämättä edusta eksplisiittisesti
ilmaistu tarkoitus tai toimintatapa),
miten projektin strategia muodostuu,
mitkä tekijät tai sidosryhmät vaikuttavan strategian muodostumiseen ja
mikä on projektin strategian yhteys (samansuuntaisuus tai ristiriidat) projektin
ulkopuolisten organisaatioiden (esim.
emo) strategioihin?
Oppiminen ja kyvykkyys (Learning
and capability). Oppiminen ja kyvykkyys
ovat keskeisessä roolissa menestyvässä
projektiyrityksessä. Oppiminen ja kyvykkyys luovat edellytykset sille, että
yritys kykenee toisaalta toistamaan
hyväksi havaittuja toimintoja uusissa
ympäristöissä tehokkaasti, mutta toisaalta myös tarttumaan aivan uudenlaisiin haasteisiin käynnistämällä aina
uudenlaisia ja ainutkertaisia projekteja
sekä toteuttamaan ne menestyksellisesti. Oppiminen ja kyvykkyys ulottuu
myös yrityksen kumppaniverkostoon ja
verkostossa toimimiseen: yrityksen on
kyettävä toteuttamaan monesti myös
sellaisia ainutkertaisia projekteja, joihin
tarvittava osaaminen ei kaikki löydykään
omasta yrityksestä.
Liiketoimintasuhteet ja suhteiden
hallinta (Relationships: customer,
supplier, and network relationships).
Projektiyrityksen toiminta rakentuu asiakkaiden ja toimittajien varaan, joiden
kanssa luodaan liiketoimintasuhde joko
vain projektin tai pidemmäksi ajaksi.
Lisäksi suhteet muihin toimijoihin esimerkiksi paikallisiin viranomaisiin,
median edustajiin jne. - luovat monesti
edellytyksiä menestykselliselle ja pitkäjänteiselle liiketoiminnalle. Suhteet ja
suhteiden hallinta pitävät projektiyrityksen pinnalla monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä, jossa erilaisissa
toimijakonstellaatioissa toteutettavat
projektit tulevat ja menevät.
Palveluliiketoiminta (Servitization).
Projekti ja sen hallinta jo itsessään on
arvoa tuottava eri osien ja osapuolien
”integrointipalvelu”, jonka projektiin
investoiva yritys toteuttaa itse, ostaa
palveluntarjoajaltaan tai jonka projektia
toimittava yritys toteuttaa investoivalle
asiakkaalleen. Projektiin liittyy myös
ennen projektia tai sen jälkeen toteutettavia palveluita: esimerkiksi projektiin
investoivan asiakkaan konsultointipalvelut projektin rajaukseen tai toteut-
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tamiseen liittyen tai projektin tuotteen
käyttöpalvelut. Palvelut liittyvät mielenkiintoisella tavalla myös esimerkiksi
asiakkaan ja kilpailijan liiketoimintojen
liittymäpintaan ja riskiin: kuinka pitkälle
projekteja toimittava yritys voi mennä
asiakkaan liiketoiminnan alueelle esimerkiksi ottamalla vastuulleen vaikkapa
asiakkaan tuotantolaitoksen käytön tai
jopa omistajuuden, tai kuinka pitkälle
yritys voi mennä ottamalla kilpailijan
toimittamasta projektituotteesta käyttövastuun, jolloin esimerkiksi varaosakysymyksissä yritys on puun (kilpailijan) ja
kuoren (asiakkaan) välissä.
Organisaatiorakenteen ja tuoterakenteen hallinta (Organizational
structure and product structure).
Projektiyritys toteuttaa ainutkertaisia
projekteja, joiden tuloksena saatavia
tuotteita ei välttämättä kyetä määrittelemään ennen projektia. Monimutkainen tuoterakenne edellyttää huolella
suunniteltua organisaatiorakennetta,
jolla projekti aiotaan toteuttaa. Organisaatiorakenteeseen kuuluu myös ulkopuolisia erikoisosaaja-yrityksiä. Organisaatiorakenne-käsitteeseen sisältyvät
myös toimintaprosessit ja kyvykkyydet.
Organisaatiorakenne sisältää heikosti ja
vahvasti toisiinsa ja tuoterakenteeseen
kytkettyjä elementtejä. Vain karkealla
tasolla määritelty tuoterakenne ei
kuitenkaan välttämättä ohjaa organisaatiorakenteen muodostamista, vaan
tilanne voi olla päinvastoin: organisaatiorakenne ja siinä olevat kyvykkyydet ja
prosessit määrittelevät lopulta tuotteen,
joka etukäteen määrittelemättömänäkin
rakentuu oikeanlaisen organisaatiorakenteen ansiosta projektin aikana.
Liiketoimintalogiikka (Business logic).
Projektiyrityksen liiketoimintalogiikkaa
voidaan kuvata liiketoimintamallin elementtejä arvioimalla. Liiketoimintamalli
kuvaa yrityksen toimintatavan tuottaa
voittoa. Projektiyrityksen liiketoimintamalli sisältää paljon muutakin kuin
suoraan projekteihin liittyviä toimintoja,
kuten asiakassuhteiden tai toimittajasuhteiden hallintaa muulloinkin kuin
projekteissa, palveluita tai tarjooman
ja siihen liittyvien kyvykkyyksien kehittämistä. Merkittävä havainto kuitenkin
on se, että myös projektiyrityksen jokaisen projektin liiketoimintalogiikkaa
voidaan tarkastella liiketoimintamallin
kautta: jokainen projekti toimii omassa
ainutkertaisessa ympäristössään, ja
näin ollen jokaisella projektilla on oma
liiketoimintamalli. Projektikohtaisten
liiketoimintamallien olemassaolo tuo
mielenkiintoisen näkökulman projektiyrityksen toiminnan ymmärtämiseen:
liiketoiminta on osin hajautettu lukuisten itsenäisten projektien vastuulle,
jotka muodostavat oman logiikkansa.
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Projektin verkostomainen organisaatiorakenne (Networked organizational structure). Projektiin osallistuu
monta yritystä tai organisaatiota.
Projekti muodostaa oman yritykseen
verrattavissa olevan itsenäisen kokonaisuuden - projektiverkoston - jonka
organisaatio muodostuu usean yrityksen
verkostosta. Organisaatio nähdään usein
hierarkkisena sopimusorganisaationa
yritysten välisine toimitussuhteineen.
Käytännössä useasti on kuitenkin kyse
monimutkaisesta verkostosta, jossa kukin osapuoli hakee projektista hyötyjä
itselleen omien tavoitteittensa ja liiketoimintamalliensa pohjalta. Osapuolten
tavoitteet ja toiminta voivat olla keskenään ristiriitaisia, ja eri osapuolet voivat
liittoutua toisten kanssa (vaikkapa kilpailijoiden kanssa) odottamattomilla tai
yllättävilläkin tavoilla. Sidosryhmien ja
sidosryhmäverkoston analyysi on usein
tehokas työkalu projektiverkoston ja
verkostoriskienkin ymmärtämiseksi.
Verkostoriskit (Network risks). Projektiverkostossa riskejä aiheuttavat usein
yritysten väliset tavoite- ja intressiristiriidat, epäsymmetrinen informaatio yritysten välillä verkostossa, samanaikaiset
kumppanuus- ja kilpailija-asetelmat eri
projekteissa samojen yritysten välillä,
riippuvuus toisista yrityksistä, pyrkimys rationaaliseen käyttäytymiseen ja
riskienhallintaprosessit, jotka eivät sovi
verkostossa toimimiseen. Verkostoriskien hallinnan käytänteet poikkeavat
oleellisesti perinteisen riskienhallinnan
käytänteistä, jotka perustuvat pitkälti
riskeihin vaikuttamista edeltävään
riskien tunnistamiseen. Verkostoriskejä
voidaan hallita esimerkiksi useamman
toimijan välisellä yhteistyöllä tai toimijoiden välisellä hallintamallilla.
Projektiverkoston johtaminen ja hallintamalli (Network governance). Tehokas projektiverkoston johtaminen ei voi
perustua pelkästään sopimussuhteisiin.
Verkoston hallintamalli (governance)
perustuu osin myös sosiaalisiin suhteisiin
ja markkinoiden ehdoilla toimimiseen
sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.
Toimintaan kuuluu myös opportunistinen toiminta, mitä voidaan yrittää
ehkäistä. Yksikään toimija ei kykene suoraan hallitsemaan muita toimijoita, vaan
toimintaa ohjaa (ja yksittäisen toimijan
asemaan ja toimintaan vaikuttaa) eri
toimijoiden keskinäinen positioituminen
toisiinsa verkostossa. Monesti projektin
toteuttamisesta vastaava yritys tarkastelee omaa välitöntä suhdettaan toiseen
toimijaan, esimerkiksi valitsemalla
toimittajan vain sellaisten kriteerien
perusteella, jotka indikoivat toimittajan
mahdollisuuksista suoriutua tehtävästään ostajan suuntaan tehokkaasti. Vain
harvoin tarkastellaan verkostoa ja siinä

olevien suhteiden vaikutuksia projektiin:
esimerkiksi miten projektiin vaikuttaa
se, että yrityksen (tilaajan) valitsemalla
toimittajalla on hyvä tai huono suhde
kohdemaan viranomaisiin, suora suhde
tilaajan omaan asiakkaaseen tai kilpailijaan, tai että valittava toimittaja ei
kykene pätevyydestään huolimatta toimimaan projektissa kitkatta jo tilaajan
valitseman toisen toimittajan kanssa.
Oppiminen projektiverkostossa (Learning). Usein painotetaan oppimista
projektista toiseen. Kuitenkin usein
oppiminen yksittäisen projektin sisällä
verkostossa projektin osapuolten kesken
on vieläkin tärkeämpi asia ja edellytys
projektin onnistumiselle kuin oppiminen
projektien välillä. Tällöin oppiminen
merkitsee yhteisen ymmärryksen ja kyvykkyyden kehittämistä eri osapuolten
välillä, jolloin oppiminen mahdollistaa
projektin toteuttamisen yhdessä. Tähän
liittyvänä perusedellytyksenä on, että
projektiin osallistuvat eri osapuolet
kehittävät yhteistä kieltä ja käsitteistöä mutta myös näkemystä yhteisestä
suunnasta, ja tämä puolestaan kartuttaa
osapuolten projektin toteuttamiseen
tarvitsemaa yhteistä tietämystä, näkemystä ja kyvykkyyttä. Kirjallisuudessa
on viitattu projektin alkuvaiheeseen
sijoittuvaan eksploratiiviseen etsimisja löytämisvaiheeseen, jossa tällainen
onnistuneen projektin edellytyksenä
oleva oppiminen tapahtuu.
Globaalit liiketoiminnan trendit (Global trends in the business landscape).
Globaalit trendit vaikuttavat projektiliiketoimintaan. Tiedon ja sen käyttöä tukevien sovellutusten merkitys korostuu.
Talous digitalisoituu. Kaupan esteiden
vapautuminen on mahdollistanut yritysten liiketoiminnan leviämisen globaaliksi
toiminnaksi. Toimialojen rajat hämärtyvät, jolloin yritykset voivat käyttää
asiantuntemustaan laajasti toimimalla
eri toimialoilla ja erikoisosaamista vaativissa projekteissa. Erikoistuneiden alihankkijoiden käyttäminen, hankinta ulkopuolisilta toimittajilta ja toimintojen
ulkoistaminen lisääntyvät. Asiakkaiden
merkitys liiketoiminnassa lisääntyy ja
asiakaskohtaisesti räätälöityjen ratkaisujen ja palveluiden merkitys korostuu.
Teollisen tuotannon valtakausi on ohi, ja
yhteiskunta on palvelullistunut, jolloin
toimimme palvelutaloudessa.
Paikallinen vs globaali toimintaympäristö (Local vs global business environment). Monet yritykset ja projektit
toimivat globaalisti. Osa projekteihin
osallistuvia toimijoita on kuitenkin vahvasti omissa ympäristöissään toimivia
paikallisia yrityksiä ja organisaatioita.
Globaalit yritykset kohtaavat paikalliset
toimijat projekteissaan ja päinvastoin.
Globaalien yritysten yhtenä perustavoit-
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3. Management of a project network

1. Management of a project
Outcome orientation and contingencies
Risk
Challenging institutional environments
Project strategy

2. Management of a project-based firm
Learning and capability
Relationships (customer, supplier and network relationships)
Servitization
Organizational structure and product structure
Business logic

Networked organizational structure
Network risks
Network governance
Learning

4. Management of a business network
Global trends in the business landscape
Local vs global business environment
Evolution and the interplay between the permanent and
the temporary
Value stream

Kuva 2. Tässä pääkirjoituksessa esitetyt projektiliiketoiminnan merkittävät tutkimus- ja
kehittämisalueet projektiliiketoiminnan malliin sijoitettuna.

teena on soveltaa yhtenäisiä globaaleja
toimintatapoja erilaisissa paikallisissa
ympäristöissä, mistä seuraa toistettavuuteen, oppimiseen ja tehokkuuteen
liittyviä etuja. Kuitenkin paikallista
sopeuttamista eri maiden ja institutionaalisten ympäristön toimintatapoihin
tarvitaan. Globaalin ja paikallisen
toimintatavan välillä haetaan tasapainoa, jolloin globaalit toimintatavat
yhtenäistävät paikallisia käytäntöjä
ja toisaalta paikalliset sovellutukset
auttavat globalisoimaan toistaiseksi
vain paikallisesti käytössä olleita mutta
laajemminkin sovellettavia tehokkaita
toimintatapoja.
Pysyvän liiketoiminnan ja väliaikaisten projektien yhteydet sekä evoluutio
(Evolution and the interplay between
the permanent and the temporary).
Projektit toimivat yritysten välisinä
siltoina ja projektit muokkaavat yritysten välisen pysyvän liiketoimintaverkoston suhteita ja rakennetta. Pysyvä
liiketoimintaverkosto vaikuttaa myös
yksittäisten projektien verkoston muodostumiseen: projektin osapuolet valitaan usein ottaen huomioon yritysten
välinen suhdeverkosto. Tulevaisuuden
tutkimuksessa liiketoimintaverkoston
evoluution ymmärtäminen ja projektien
vaikutuksen analysointi evoluutiossa on
keskeistä.
Arvovirta (Value stream). Arvovirta
kuvaa investointihyödykkeen elinkaarta, johon liittyy useamman yrityksen
liiketoiminta monimutkaisella tavalla
elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkkinä voi
olla voimalaitoksen tai vaikkapa valtiollisen rautatieverkoston rakentaminen ja
käyttö, aina sen rakentamiseen tarvittavien raaka-aineiden tuottamisesta koko
vuosikymmenten mittaisen elinjakson
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käyttämiseen ja palveluiden toimittamiseen loppuasiakkaille (kWh, matkat)
asti. Arvo kumuloituu ylävirrasta (raakaaineet laitoksen tai rautatieverkoston
ja vaunujen rakentamiseksi) alavirtaan
(sähköntoimitus tai matkustuspalvelut
loppuasiakkaalle). Yritykset voivat liiketoiminnassaan positioitua eri kohtiin
arvovirtaa laajentamalla liiketoimintojansa ylä- tai alavirtaan tai siirtämällä
liiketoimintojensa painopisteitä eri
kohtaan arvovirtaa. Esimerkiksi voimalaitoksia toimittava yritys voi siirtyä
toimimaan myös käytönaikaisten palveluiden tarjoajana, ja yritys voi mennä
palvelutoiminnassa jopa niin pitkälle,
että se omistaa voimalaitoksen, käyttää
sitä itse ja toimittaa asiakkaalleen vain
kapasiteetin (MWh).

Yhteenveto
Kuva 2 vetää yhteen edellä käsittelemäni merkittävät projektiliiketoiminnan
tutkimus- ja kehittämisalueet. Lopuksi
totean, että akateemisessa kirjallisuudessa on useita eri lähtökohdista
esitettyjä yrityksen teorioita (theory
of a firm, behavioral theory of a firm
jne.). Projektiyrityksellä on kuitenkin
erityisominaisuuksia, jotka poikkeavat jatkuvasti toistuvaa toimintaa
harjoittavasta yrityksestä: esimerkiksi
projektiyrityksen liiketoiminta on osin
jakautunut itsenäisesti toimiviin hajautettuihin projekteihin, ja projekteihin
sisältyy tietyllä (suurella tai pienellä)
frekvenssillä toistettavia tuotteen tai
prosessin osia tai organisatorisia osia,
jolloin toistettavuus ja frekvenssi riippuvat projektiliiketoiminnan luonteesta.
Lisäksi projektiyrityksen suhde mihin
tahansa toiseen yritykseen voi olla samanaikaisissa eri projekteissa erilainen:

projektiyrityksen toisessa projektissa
yritys A voi toimia kumppanina, kun taas
toisessa samanaikaisessa projektissa yritys A voi olla projektiyrityksen kilpailija.
Katson, että tulevaisuuden tutkimuksen
eräänä keskeisenä tavoitteena on kehittää projektiyrityksen teoria (theory
of a project-based firm). Projektikirjallisuudessa on esitetty projektiteorioita
ja projektinhallinnan teorioita vaihtelevalla menestyksellä. Projektin ja
projektinhallinnan käsitteellistäminen
teoreettisella tasolla on kuitenkin vielä
perin hajanaista. Katsonkin, että projektia voidaan sinänsä pitää vastaavantyyppisenä liiketoimintaa harjoittavana
organisaationa kuin yritystäkin. Siksi
pidän todennäköisenä, että yrityksen
teorioista löytyy hyvä malli ja analogia
myös projektiteorian (theory of a project) rakentamiseen tulevassa projektiliiketoiminnan tutkimuksessa.

Karlos Artto
Professori, projektiliiketoiminta
Teknillinen korkeakoulu
Tuotantotalous
karlos.artto@tkk.fi
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Maailmankongressi tarjosi kävijöille paikan
oppia ja verkostoitua sekä lisäksi mieltä
raikastavia iltaohjelmia. Keskellä IPMA:n
Presidentti Brigitte Schaden seurueineen.

Kiinnostus projekteihin ja projektijohtamiseen alkaa joillakin todella
varhaisessa vaiheessa.
12

Kongressin juontaja Tom Taylor, UK ja
projektipäällikkö Samuli Karjalainen
kertailivat vielä viimeisenä iltana
kokonaisuuden sujumista.
www.pry.fi

Kansainväliset vieraat tuntuivat nauttivan
jopa hiukan poikkeavista iltaohjelmista,
kuten saappaanheitosta.

IPMA Maailmankongressi

Highlights

IPMA:n 23. Maailmankongressi järjestettiin 15.–17.6.2009 Helsingissä.
Tapahtumaan osallistui yhteensä 887
vierasta yli 50 maasta. Maailmankongressin ohjelmasta vastasi yli 120
asiantuntijapuhujaa.

Samuli Karjalainen, Tarmo Nisula, Forest Agency
Kuvat: Kimmo Brandt, Kuvapic Kimmo Brandt Oy
Projektitoiminta 2/2009

K

ongressin suunnittelu ja toteuttaminen oli haasteellista. Tapahtuman konsepti uudistettiin niin
yleisjärjestelyiden kuin ohjelmankin
osalta. Uudistuksilla pyrittiin selkeästi
käytännönläheisempään kongressiin
ja toimivampaan kokonaisuuteen. Toiseksi keskeisimmäksi haasteeksi nousi
globaalin talouden jyrkkä taantuminen.
Kolmantena yllätyshaasteena oli maailmalla puhjennut sikainfluenssa. Kahta
jälkimmäistä haastetta emme osanneet
ennustaa täysin, mutta hengissä selvittiin =D.
Palautteet kongressin jälkeen osoittivat, että monissa osissa onnistuttiin

erittäin hyvin ja useissa kohdissa saatiin
hyvää palautetta. Kokonaisuudessaan
kongressi oli onnistunut ja paljon kiitosta on tullut jälkikäteen. Ehkä yksi
parhaista kiteytyksistä kongressista oli
”on nähty paljon huonompiakin kongresseja – hyvää työtä olette tehneet”.
Tapahtuman kävijöiltä saatujen palautteiden keskiarvot (arviointiasteikko
5=kiitettävä, 1=tyydyttävä):
- Tapahtuman kokonaisarvosana: 3,7
- Ohjelman laadukkuus: 3,3
- Näyttelyn sujuvuus ja laatu: 3,7
- Sosiaaliset ohjelmat ja verkostoituminen: 3,8
13

Maailmankongressin avauksessa nähtiin mm. Wärtsilän toimitusjohtaja Ole Johansson (vas.),
IPMA:n Presidentti Brigitte Schaden ja Pöyryn toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Tapahtuman monikansallinen kävijäjoukko sa
siitä, mistä tapahtuman pääteem

Ohjelmasta löytyi uusia ja raikkaita vaihtoehtoja oppimiseen, kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Hy- Näyttelyalueena toimi Messukeskuksen talvipuut
vänä esimerkkinä toimi lautapeli-workshop, jossa 8-10 hengen joukkueet pelasivat projektilautapeliä. mukaan. Markkinatorilla oli ajoittain kunnon m

Gaala-illassa nähtiin kansainvälisiä palkitsemisia ja runsaasti tyylikästä
kansainvälistä juhlatunnelmaa.

Viimeisenä iltana Kalastajatorpalla oli jo todella
live- musiikkia ja otettiin myös mittaa mie

ai ainakin ensimmäisenä päivä ymmärryksen
massa oli kyse: ”Refresh yourself”.

Kävijöistä, puhujista ja kumppaneista pitivät huolta järjestäjät keltaisissa liiveissään. Saldona
oli yksi nyrjähtänyt nilkka, yhdeksän käytettyä laastaria ja 2-3 pakettia särkylääkkeitä.

tarha, joka oli nimetty Market Squareksi tyylinsä
markkinatunnelma ja ihmisiä vilisi joka puolella.

Ohjelmassa oli mm. kansainvälisiä paneeleita, case -esityksiä ja muita esityksiä.

a rento fiilis ja meininki. Ohjelmassa oli sambaa,
ehistä ja naisista saappaanheiton merkeissä.

Kokonaisuudessaan kongressi oli onnistunut. Kävijät antoivat hyvää ja erittäin hyvää
palautetta. Seuraava IPMA:n Maailmankongressi järjestetään Istanbulissa vuonna 2010.

IPMA:n Maailmankongressissa opittua

H

elsingissä IPMA:n Maailmankongressissa oli hyvä
tilaisuus huomioida ja panna merkille projektimaailman viimeisimpiä kuulumisia. Huomattavan
usein alustuksissa ja puheenvuoroissa kiinnitettiin
huomiota siihen, miten vaikean ja pitkäaikaisen oppimisprosessin päässä on hyvän toimintakulttuurin omaksuminen.
Ammatillisesti korkeatasoisen organisaation kehittämiseen
kuluu helposti useita vuosia. Muutosprosessissa tarvitaan
usein ulkopuolista apua, ja kokemusta on palkattava myös
oman talon ulkopuolelta. Projektitaloksi muuttuminen tuo
myös mukanaan merkittäviä organisaatiomuutoksia. Wärtsilän
Ole Johansson toi tämän selvästi esille omassa esityksessään.
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Wärtsilä on käynyt läpi pitkän kehitysprosessin moottorivalmistajasta globaaliksi kokonaisratkaisujen ja palvelujen
toimittajaksi.
Toinen vastaava ja hyvin vaikuttava kehityskaari on ollut
Pöyry-yhtiöillä. Pöyryn, kuten Wärtsilänkin, problematiikkaa
lisää se, että eri liiketoimintayksikköjen toimintamallien tulee
olla hyvinkin erilaisia. Metsäteollisuuden investointiprojektit
ovat pitkäaikaisia, pääomaintensiivisiä ja kuitenkin markkinahäiriöille alttiita. Infrastruktuuriprojektit koskettavat koko
kansakuntaa ja julkiset toimijat ovat vahvasti mukana.
Suuyritysten esityksissä tuli selvästi esiin huoli maailman
kehityksestä, kuten ympäristön tilasta, väestönkasvusta ja
www.pry.fi

Gaalatilaisuuden palkintojen jako, Veikko Välilä ensimmäisenä vasemmalla.
ilmaston lämpenemisestä. Ne nähdään luonnollisesti sekä
uhkana että mahdollisuutena. Ympäristöteknologiaan, voimantuotantoon ja yleiseen infrastruktuuriin tullaan lähivuosina sijoittamaan yhä enemmän. Nämä ovat isoja projekteja
ja tulevat vaatimaan yhä enemmän hyvää projektiosaamista
ja -osaajia.
NASA:n Ed Hoffmanin esitys oli malliesimerkki siitä, miten
vaativaa hyvän projektikulttuurin kehittäminen voi olla. Joskus
paraskaan ei ole kyllin hyvää. NASA:ssa ongelmiin on tartuttu nöyrällä mutta oppivalla asenteella. Tähän antoi hyvän
näkökulman Matti Haukan (Projekti-Instituutti) esitys, jossa
hän selvästi osoitti, miten projektikulttuurin kypsyystaso on
mitattavissa ja kehitettävissä.
Systeemitekninen ajattelu on selvästi lyömässä itseään läpi
laajemmalla rintamalla. Tältä alueelta kuultiin monta korkealaatuista esitystä. Mutta tarvitaan vielä paljon tutkimusta ja
kehitystyötä, jotta päämäärätietoinen projektitoiminta ja
systeemitekninen ajattelu voidaan yhdistää uusiksi toimintamalleiksi. Mutta tässäkin on tunnustettava, että kaikki hyvä ja
toimiva ei ole välttämättä yksinkertaista. Monilta osin ajattelussa on päästävä uudelle tasolle. Tästä antoi hyvän esimerkin
tohtori Ali Mostashari (Stevens Institute of Technology), joka
on paneutunut itseoppivien ja itseohjautuvien organisaatioiden kehittämiseen.
Kompleksisten projektien hallintaan paneuduttiin hyvin
monessa eri esityksessä. Aihe on erittäin polttava, koska alan
osaajista on huutava tarve. Vähitellen ollaan pääsemässä
yhteisymmärrykseen siitä, mitä kompleksisuus tarkoittaa ja
mitä erityisiä kompetensseja kompleksisten projektien johtamisessa tarvitaan. Hämmennystä on aiheuttanut se, että
nämä kyvykkyydet eivät suinkaan ole samoja kuin tavanomaisemmissa projekteissa. SELEX Sistemi Integrati SpA:n esitykset
sotilasteknologian alalta olivat hyvin korkeatasoisia. Kuultiin
myös näkemyksiä laajoista kompleksisista infrastruktuuriprojekteista (joissa on EU:n piirissä myös koettu huomattavia
epäonnistumisia).
TVO:n OL3 -projekti kävi myös esittäytymässä. Tämä Suomen
suurin meneillään oleva projekti selvästi kiinnosti yleisöä ja
kysymyksiä esitettiin vilkkaasti.
Project Management Office -keskustelu jatkui vilkkaana
myös Maailmankongressin yhteydessä. Kokemuksia on jo saatu
runsain mitoin, mutta organisaatiomalleista ei ole vielä päästy
oikein mihinkään yksimielisyyteen. PMO:n ulkoistaminen on
myös yksi(bisnes)mahdollisuus.
Projektitoiminta 2/2009

Kuvat: Kimmo Brandt, Kuvapic Kimmo Brandt Oy

IACCM Tim Cummins’in johdolla toi Helsinkiin erittäin kokeneen ja arvovaltaisen liikemiesryhmän. Paneelin muodossa
käyty keskustelu pohti sopimuskulttuurin muutoksia, joita
meneillään oleva finanssikriisi on tuonut tullessaan. Sopimuskulttuuri, laajemmin sanoen sitoutumisen johtaminen, on yhä
tärkeämpi osa projektikulttuuria.
Helsingin Maailmankongressin pääteema oli “Human Side
of Projects in Modern Business”. Teeman valinnassa ei ollut
vaikeutta, koska keskustelun painopiste on viime vuosina ollut
johtaminen, työssä jaksaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen
kyvykkyys. Myös projektipäälliköiden sertifiointitoiminnan
kehittämisessä huomio on kääntynyt näihin niin sanottuihin
pehmeisiin arvoihin. Tämä on selvä merkki johtamiskulttuurin
kypsymisestä. Ihmisarvon tunnustaminen ja toisten kulttuurien ymmärrys alkavat olla osa hyvää johtamiskulttuuria.
Stakeholder Management on myös tavallaan osa sosiaalista
kompetenssia. Oli myös hyvä huomata, että hyvä johtaminen on erilaista eri kulttuureissa, koska sosiaaliset normit
vaihtelevat hyvinkin paljon. Yksi ajattelumalli ei riitä, ei edes
melko yhtenäisen läntisen johtamiskulttuurin piirissä. Hyvään
lopputulokseen pääsemiseksi tarvitsemme erilaisia roolimalleja. Stacy Goff (asapm) toi tämän värikkäästi esille omassa
esityksessään “Which animal in the Project Zoo are You?”.
Maailmankongressissa tuli hyvin esille uudenlaiset oppimismetodit: simulaatiot, pelit, näytelmät jne. Ihminen
oppii parhaiten kokemuksen kautta ja kokemuksen on oltava
omakohtaista.
IPMA palkitsi Maailmankongressin yhteydessä myös maailman parhaita projekteja. Projektien arvioinnin yhteydessä
käytetty menetelmä antaa suoraa palautetta arvioitavalle
projektille ja yritykselle. Päämääränä tässäkin on oman tason
parantaminen ja benchmarking muihin, koska prosessi paljastaa omat heikkoudet ja vahvuudet.
Maailmankongressista opimme, että kaiken kaikkiaan
keskustelu on siirtymässä projektihallinnasta projektiliiketoiminnan hallintaan. Tämä myös on merkki kypsemmästä
asenteesta. Loppujen lopuksi on kysymys työn tuottavuudesta
ja yksilöiden, yritysten ja kansakuntien kilpailukyvystä, jossa
kaikessa projektitoiminnalla on erittäin merkittävä rooli. Mutta
jotta ihmisenä olemisen ja inhimillisen kulttuurimme merkitys
ei unohtuisi, Maailmankongressi päätettiin sopivalla tavalla
Zaiga Magnussonin esitykseen aidsin vastaisesta taistelusta
eteläisessä Afrikassa. Se jos mikä, on merkittävä ja tukemisen
arvoinen projekti.
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Maailmankongressi

Ihmisnäkökulma projektien ja
projektiliiketoiminnan johtamisessa
Yhteenveto maailmankongressin tieteellisestä osiosta

Artikkelissa käsitellään projektinhallinnan maailmankongressin tieteellisen osion tuloksia. Tieteellinen osio kokosi yhteen
ajankohtaista tutkimusta ja sen tuloksia koskien ihmisnäkökulmaa projekteissa ja projektiliiketoiminnassa. Tämä tutkimus on osaltaan uudistamassa ja terävöittämässä alamme osaamissisältöjä. Ihmisnäkökulmaan liittyviä ajankohtaisia
tutkimusteemoja ovat mm. monikulttuurisuus, tilannekohtaiset kompetenssit ja ihmisosaaminen.

Scientific Research Paper Series

The Human Side of Projects in Modern

K

esäkuussa 2009 Projektiyhdistys isännöi projektinhallinnan maailmankongressin, jonka
pitopaikkana oli Helsingin Messukeskus.
Kongressin ohjelmaan sisältyi projektien johtamisen ihmisnäkökulmia käsitellyt tieteellinen osio
”The Human Side of Projects in Modern Business”.
Tieteellisen osion puhujat valittiin puhujien aiheistaan laatimien noin 15 sivun pituisten kirjallisten
esitysten perusteella. Arviointi perustui tieteellisten artikkeleiden arviointikäytäntöön.
Tieteelliseen osioon saatiin 87 esitelmäehdotusta, joista lopullisesti hyväksyttiin 46 esitelmää
julkaistavaksi ja sisällytettäväksi kongressiin ohjelmaan. Tämä tieteellinen osio koostui 31 suullisesta esitelmästä sekä poster-osiosta sisältäen 15
kirjalliseen materiaaliin perustuvaa posteria.

Kirja esitelmistä

Kalle Kähkönen
Abdul Samad Kazi
Mirkka Rekola

Järjestelyiden tuloksena syntyi myös kirja ”The
Human Side of Projects in Modern Business” (723
s.). Teos pitää sisällään kaikki hyväksytyt esitelmät
(Kuva 1). Kirjan artikkelit koskettavat kymmentä
teemaa. Nämä ovat
- Ihmiset projektiliiketoiminnan taustalla
- Erilaisten projektien kompetenssivaatimukset
- Osapuolten hallinta
- Luottamus ja johtaminen organisaatioissa
- Ihmisosaamisen taidot projektiliiketoiminnassa
- Epävarmuuden hallinta
- Henkilöresurssien hallinta
- Verkostot, suhdetoiminta ja monikulttuurisuus
- Projektien mallintaminen
- Institutionaalinen kulttuuri

Parhaana palkittu artikkeli
Kuva 1. Kirja ”The Human Side of Projects in Modern Business” sisältää
maailmankongressin tieteellisen osion esitelmät. Lisätiedot www.pry.fi
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Tieteellisen osion artikkeleilta vaadittiin normaalia
kongressiesitelmää enemmän. Taustalla edellytettiin olevan tutkimushanke, johon esitettävät tuwww.pry.fi

Kuva 2. Francesca Auch ja tohtori Hedley J. Smyth Englannista palkittiin IPMA Helsinki 2009 maailmankongressissa
tieteellisen osion parhaan artikkelin palkinnolla ” Emerald Best Paper Award”. (Kuva: Kimmo Brandt, Kuvapic Kimmo Brandt Oy)
lokset perustuvat. Työn systemaattisuus,
tulosten uutuusarvo ja varsinaisen artikkelin loogisuus olivat myös arvioinnin
kohteina. Yhteistyötä tässä tehtiin Emerald-kustannusyhtiön kanssa. Parhaiksi
arvioidut artikkelit tullaan julkaisemaan
tämän kustannusyhtiön projektialaa
koskevan tieteellisen lehden erikoisnumerona (The International Journal of
Managing Projects in Business).
Tieteellisen osion parhaaksi arvioitu
artikkeli sai kunnianosoituksenaan
”Emerald paras artikkeli” palkinnon.
Tämän palkinnon saivat Francesca Auch
ja tohtori Hedley J. Smyth Englannista
artikkelistaan ”Cultural divergence in
project firms: The case of a leading main
contractor operating from multiple
offices” (Kuva 2).
Artikkeli koskee tutkimusta, jossa
case-yrityksen eri toimipisteitä ja niiden
toimintakulttuuria tutkittiin. Lähtökohtana tässä oli eräässä aikaisemmassa
tutkimuksessa kehitetty organisaatioiden toimintakulttuurien perusosittelu.
A. Kilpailukykyinen individualismi
B. Kohtalonusko
C. Hierarkkisuus
D. Tasa-arvon kannatus
Tutkimuksessa todettiin, että yhdenkin yrityksen sisällä on havaittavissa
useita erilaisia toimintakulttuureita
eri toimipisteiden kesken. Tutkimuksen
pääsuositus on, että yritysjohdon tulee
aktiivisemmin olla mukana toimintakulttuurin muodostamisessa ja tätä
koskevissa keskusteluissa. Heterogeeninen toimintakulttuuri tuottaa hyviä
tuloksia kanssakäymisessä koskien erilaisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.
Sitä vastoin homogeeninen toimintakulttuuri vastaa tehokkaan taktisen ja
operatiivisen reaktiivisuuden tarpeisiin.
Projektitoiminta 2/2009

Esimerkkejä tieteellisessä osiossa
käsitellyistä tuloksista
Peter Wijngaard Hollannista käsitteli
esitelmässään kollegoidensa kanssa
tehtyä tutkimusta projektipäälliköiden
ja linjaorganisaation esimiesten ajattelumaailman eroista. Käytännössähän
usein tuntuu edelleen siltä, että projektit
ja niiden ammattilaiset elävät omaa elämäänsä ja linja-organisaatio omaansa.
Wijngaardin esitelmässä havaittiin selvä
ajattelumaailman kuilu linjaorganisaation edustajien ja projektipäälliköiden
välillä. Tutkimuksen mukaan tilannetta
ei voida ratkaista systemaattisen raportoinnin avulla vaan panostamalla
vahvemmin epämuodolliseen kommunikointiin ja dialogin synnyttämiseen.
Käytännön case-projektien kautta
tutkimustuloksetkin saavat aivan uuden
konkreettisen ulottuvuuden. Ma Liang
esitteli omaa työtään koskien Shanghai World Expo -projektia. Shanghain
maailmannäyttely avataan ensi vuonna
2010, ja tätä koskevat päärakennustyöt
ovat olleet käynnissä kuluvana vuonna.
Hanke on erittäin suuri ollen laajuudeltaan verrattavissa lähinnä Pekingin
olympialaisiin. Shanghai World Expo
-rakennushankkeissa työskentelee
yhteensä 1,5 miljoonaa työntekijää 27
projektiosastossa.
Shanghain maailmannäyttelyn rakennustöiden arvioidaan vaikuttavan
alueella asuvan 3 miljoonan kansalaisen asumiseen ja elämään. Tällaisissa
hankkeissa yhteistyö paikallisten asukkaiden ja heidän edustajiensa kanssa
sekä projektiorganisaation kanssa on
ensiarvoisen tärkeää lopulliselle onnistumiselle. Tätä kannustamaan on maailmannäyttelyn rakentamiskokonaisuuden
johto ottanut käyttöön ensiluokkaisten

toimijoiden palkinnot sekä tähän liittyvät kannustimet (outstanding project
department, outstanding peripheral
community).

Lopuksi
Maailmankongressin tieteellinen osio
luo katsauksen tutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin ihmisnäkökulmasta
projektien ja projektiliiketoiminnan
johtamisessa. Vahvasti esille nousseita
teemoja, joista myös jokaisesta oli
runsaasti esitelmiä olivat: vaadittavat
kompetenssit erilaisissa tilanteissa,
monikulttuurisuus ja sen hallinta, eri
osapuolten välinen yhteistyö ja tämän
johtaminen sekä luottamuksen ja johtajuuden rooli ihmisten ja organisaatioiden toiminnassa.

Kalle Kähkönen (PhD)
Johtava tutkija, VTT
Rakentamistalouden dosentti,
Teknillinen korkeakoulu &
Tampereen teknillinen yliopisto
IPMA 2009 maailmankongressin
tieteellinen johtaja
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Pekka Korhonen
Erikoissuunnittelija
Teatterikorkeakoulu

”Whom this concern: Thanks for giving that to us! I wish I could learn as much at the next events. To
me it was essential to re...lax here.”
IPMAn kongressissa kesäkuussa Best Practice Workshop trackissa toteutettiin prosessidraamatyöpaja

Kuvat: Kimmo Brandt
ajatuksena kokeilla yhden teatterilähtöisen menetelmän toimivuutta projektiosaajien ajattelun
Kuvapic Kimmo Brandt Oy virkistäjänä. Työpaja osoittautui toimivaksi tavaksi ”vakoilla omia ajatuksiaan ja omaa tapaansa

toimia (projektitoimintaan liittyvissä) vuorovaikutustilanteissa”. Työpajaan osallistui 25 henkilöä,
joista kaksi oli suomalaisia.
”After reading and re-reading the program and pondering what to do, I decided to take a closer look
at the workshop that were offered and after a few thoughts I decided I would try them out because
the description sounded at least interesting. And if I got bored in them I could just walk out and take
the next best seminar that suit me.”

NELJÄ SEKTORIA –

Projektiosaajat ajattelevat “out
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www.pry.fi

Kahden todellisuuden läsnäolo

of the box”
Projektitoiminta 2/2009

Prosessidraama kuuluu osallistavan teatterin genreen ja siinä ryhmä yhdessä
tutkii jotain elämän ilmiötä ja/tai osallistujille merkityksellisiä tapahtumia. Työskentelyn aikana osallistujat joutuvat, usein erikokoisissa pienryhmissä, jatkuvasti
neuvottelemaan asioiden (sanojen, käsitteiden) merkityksestä ja siitä kuinka ne
ilmaistaan toisille. Osallistujien rooli vaihtelee katsojasta näyttelijään ja katsomisesta kuuntelemiseen ja toimintaan. Työskentelyssä ei pyritä viimeisteltyyn
lopputulokseen, vaan sen aikana tehdään nopeita toiminnallisia luonnoksia
pienryhmissä neuvotelluista ratkaisuista. Prosessidraamalle on myös tyypillistä,
että ongelman ratkaisussa ei pyritä yksimielisyyteen, vaan asioita pikemminkin
hämmennetään yhdessä, jolloin erilaiset näkökulmat pääsevät esiin.
Lapsi leikkii ja tietää leikkivänsä. Vastaavasti prosessidraamassa toimitaan todellisuuden ja fiktion yhtäaikaisen läsnäolon maailmassa, jota Augusto Boal kutsuu
nimellä metaxis ja suunnilleen samaa tarkoittaa D.W.Winnicott’in käsite transitiivitodellisuus. Tässä kahden todellisuuden yhtymäkohdassa vakavia ja tärkeitä
asioita tutkitaan leikin säännöillä ja keveydellä. ”The process drama workshop on
Tuesday sounded like a workshop I normally would not attend, because I really
don’t like to solve fictional problems instead focusing on the problems in real
life.” Osallistujilla on oma arkielämänsä, historiansa, omat arvonsa, asenteensa
ja ajatuksensa sekä tapansa toimia. Samalla he ovat mukana rakentamassa kuvitteellista tarinaa, johon tuovat mukanaan ”omaa itseään”. Juuri tässä kahden
todellisuuden samanaikaisuudessa on mahdollisuus oppia itsestään ja toisista.
”I must admit, had I not attended I would have regret it, because I learned so
much about me and my deficits ...it raised a lot energy I never knew I still had.
And by the way, the least I expected from a congress was that it would send
me outer space, albeit jus fictional”.
Prosessidraamassa työpajan vetäjällä on valmiina luonnos käsikirjoituksen
”juonesta” ilman loppuratkaisua. Aristoteelisessa dramaturgiassa tarinan tapahtumat etenevät käänteiden kautta. Käänne on tapahtuma, joka muuttaa
ihmisten (päähenkilön) toiminnan suuntaa. Käänne on hetki, jossa henkilö
joutuu valitsemaan, miten hän siinä tilanteessa toimii. Perinteisessä draamassa
käsikirjoittaja on yleensä ratkaissut valmiiksi kuinka päähenkilö reagoi. Katsojat
pystyvät samaistumaan henkilöön ja ymmärtämään hänen toimintansa motiivit.
Monesti taideteos voikin olla elämää suurempi ja laajentaa ymmärrystämme
ihmisenä olemisesta.
Prosessidraamassa osallistujat ovat itse mukana tilanteessa, jossa olosuhteet
muuttuvat (tapahtuu käänne), ja he joutuvat itse ratkaisemaan, miten siinä tilanteessa menettelevät.
m
He joutuvat myös kantamaan ratkaisujensa seuraukset,
ttosin fiktiivisen maailman turvallisessa ympäristössä.
Koska työpajaan osallistujat olivat projektitoiminnan ammattilaisia,
p
päätettiin työstää Allan Owensin alunperin esittelemä draamatarina
(”
(”käsikirjoitus”) nimeltä Neljä sektoria, jonka lähtötilanne esitellään
os
osallistujille seuraavasti:
Maapallolla on tulevaisuudessa aivan liian paljon ihmisiä. Osasta
vä
väestöä on päästävä eroon. Niinpä suuri joukko ihmisiä muuttaa
as
asumaan ja elämään muille planeetoille eri puolille galaksia. Eräs
vii
viimeisimmistä siirtokunnista muodostui neljästä erillisestä sektorista.
Pla
Planeetalla itsellään ei ole ilmakehää ja suuri kupoli oli rakennettu
kat
kattamaan nuo neljä aluetta. Keskusalueella oli koneisto, joka tuotti
hap
happea. Koneistoa hoidettiin suoraan maasta. Yhteys toimi satelliittien
ja ttietokoneiden välityksellä.
A
Aluksi osallistujia pyydettiin erilaisissa kokoonpanoissa esittämään
nope
nopeina still-kuvina, minkälaista elämä oli maassa, kun se on liikakansoite
soitettu ja saastunut.
Sit
Sitten osallistujille kerrottiin, että he ovat ihmisiä, jotka muuttavat
tuoll
tuolle uudelle planeetalle. ”Perillä” heidät jaettiin neljään ryhmään eikä
heidä
heidän tuleva projektinsa olisi aivan vaatimaton. Heillä on jumalan valtuude
tuudet luoda omasta sektoristaan täydellinen maailma, maailma jossa he
halua
haluaisivat elää. Ryhmät evästetään ottamaan huomioon maantieteelliset
seikat
seikat, asutus, energia, liikenneyhteydet, ravinto, vapaa-ajan viettomahdollisu
dollisuudet, jätteet jne.
Ryh
Ryhmät
esittelivät toisilleen omat maailmansa, jonka jälkeen eri työtavoilla h
heitä sitoutettiin ”uskomaan” omaan erinomaiseen maailmaansa. ”We
split ag
again and showed typical situations of life we would have in this world.
The va
variety was amazing and it had something to do with happiness and
living iin peace ...” Arkipäivän elämän kuvaamisen lisäksi sektoreiden asukkaat sai
saivat tehtäväkseen mainoksen, jonka tarkoituksena oli houkutella lisää
ihmisiä maapallolta heidän omalle sektorilleen. Ainakin yksi ryhmä keskusteli
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vakavissaan mm. siitä haluavatko he
vain lisää ihmisiä vai onko tärkeämpää
miettiä minkälaisia ihmisiä he haluavat?
Kenelle mainos kohdistetaan? Ketä he
haluavat puhutella?
Kun elämä jokaisella sektorilla on
asettunut uomiinsa, tapahtuu ratkaiseva käänne. Maapallon resurssiosaston
johtaja saapuu planeetalle (ohjaaja roolissa) ja ilmoittaa, että yksi sektoreista
on suljettava, koska maapallolla ei ole
resursseja pitää kaikkia neljää sektoria
toiminnassa taloudellisista syistä. Tämä
ei ole neuvottelukysymys, sillä maapallo
kontrolloi planeetan hapensaantia. Tähän tilanteeseen ”valmis käsikirjoitus”
päättyy ja loppu jää osallistujien ratkaistavaksi. Työpajan vetäjä on edelleen
maan edustajan roolissa ja painostaa
koko ajan sektoreita tekemään ratkaisunsa. Tietämättä etukäteen miten planeetan asukkaat reagoivat ja mitä tulee
tapahtumaan, ohjaaja joutuu koko ajan
improvisoimaan tilanteen mukaan.

Sosiaalinen Laboratorio
Prosessidraaman viehätys työpajan
vetäjän/vetäjien kannalta on siinä, että
vaikka työstettävänä olisi sama tarina, se
muotoutuu joka kerta erilaiseksi, koska
osallistujat muokkaavat sen lopulliseen
muotoon omalla toiminnallaan. Tässä
työpajassa selvisi hyvin nopeasti, että
osallistujat olivat projektitoiminnan ammattilaisia ja samalla työpajan vetäjälle
hyvin innostavalla tavalla haasteellinen
ryhmä.
”In my daily work I usually do not
take the time to reflect on me and my
shortfalls. I recognize them, alright, but
I don’t do such a deep self-reflection
within a group of people who think and
act similar.”
Kun eri sektoreita luotiin pienryhmissä, ammattilaisuus ja oma persoona
yhdistyivät mielenkiintoisesti. Yhdessä
(projekti)ryhmässä ehdotettiin, että
jokainen miettisi aluksi itsekseen,
mitkä olisivat hänelle tärkeitä asioita
uudessa maailmassa. Sen jälkeen ryhmä
jakoi syntyneet ideat ja alkoi rakentaa
omaa maailmaansa. Toisessa ryhmässä
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yksi ryhmän jäsenistä otti heti hyvin
määrätietoisesti johdon käsiinsä, jakoi
puheenvuoroja, esitti täsmentäviä kysymyksiä ja veti yhteen tarjottuja ideoita.
Kahdessa muussa ryhmässä heiteltiin
hyvin tasaveroisen tuntuisesti ja leikkimielellä ajatuksia ja ideoita minkälaisen
maailman he haluavat rakentaa. ”To me
it was amazing how those 4 worlds
were similar, but different. Each group
had set other points, but all created
something that one could simply call
paradise. Apart from lakes, forest and
small (finnish) houses, some place
to work and some place to farm and
keep animals there was a “University
of perfect world”, a silent and clean
underground railway, wind generators,
in short everything you need to be
happy and live in peace. No army, no
politicians, but a place to worship for
all religions”.
Tämän prosessidraaman varsinainen
kulminaatiopiste, mihin koko pitkähkö
alkuosa tähtää, on ratkaiseva käänne
fiktiossa. Hetki jolloin planeetan asukkaat saavat tietää, että yksi sektoreista
on suljettava. Mitä tapahtuu? Mikä
on osallistujien ratkaisu? ”The ensuing
drama amazed me most. In most groups
there would haved started a political
battle to sell one of the groups to
earth.” Näin todella tapahtuu kokemuksemme mukaan ja ensimmäisen kerran
“... the groups resisted their split-up stated without hesitation that there was
only one world, not just 4 domes and
that they would not sacrifice anyone. I
must admit that I never expected that
to happen.” ...
Luodessaan omia sektoreitaan ryhmissä keskusteltiin myös arvoista ja
miten näiden arvojen tulisi heijastua
heidän ”täydellisessä maailmassaan”.
Esiin nousi monia luovia ja positiivisia
ratkaisuja, joista olisi hyötyä kaikille.
Kun maapallon edustaja kehotti kaikkia
palaamaan omalle sektorilleen pohtimaan mikä sektoreista suljetaan, he
kieltäytyivät. Yksi osallistujista totesi:
”Miksi meidän pitäisi palata omiin sektoreihimme? Me emme tee täällä pää-

töksiä toisten puolesta, jos asia koskee
kaikkia – sellainen on maapallon tapa.
Me keskustelemme asioista avoimesti
…” Ryhmät toimivat juuri niiden arvojen
mukaan, jotka olivat itse valinneet. Tämä
keskustelu on tyypillinen esimerkki, kun
osallistujat siirtyvät fiktion maailmaan,
uskovat sen tapahtumiin ja sitoutuvat
niihin. Tätä tapahtumaa on aina erittäin
innostavaa seurata.
”To be honest, there were moments
were Rachels life (maapallon edustajan
roolissa) was in danger, virtually of
course. But even those that tried to
suggest a violent solution changed their
point of view when discussion within
the whole group turned to the way of
negotiations. It was amazing process
seeing the united brains at work”.
Prosessidraama päättyi tällä kertaa
siihen, että lopulliseen neuvotteluun
maan edustajan kanssa valittiin kaksi
henkilöä edustamaan koko planeettaa.
Planeetan edustajat olivat todella mahtavia neuvottelijoita. He onnistuivat
puhumaan maan edustajan omalle
kannalleen lupaamalla mm. lahjoittaa
maapallolle omaa tietämystään ja
puhdasta teknologiaa, jolla maapallo
voisi ratkaista esimerkiksi ydinjäteongelmansa. Näin kerrottuna tuo fiktiivinen
neuvottelutilanne ei kuulosta mitenkään
erityiseltä, mutta sillä hetkellä ja siinä
tilanteessa, jossa maan edustajalla on
omat toimintaohjeensa (ylemmiltään) ja
lopullinen valta päättää koko planeetan
kohtalosta, se oli huikea taidonnäyte.
Neuvottelijoiden argumentointia ei
voinut kuin ihailla.
“Project people are really special
people it seems: They think out of the
box, cope with a new, drastically altered situation without hesitation but
also letting anyone press a solution
them and they act as a team, because
they know best what only a team can
achieve”.
Työpajaan osallistuneiden projekti-ihmisten sosiaalinen kyvykkyys ja vastuullisuus tuli loistavasti esiin, kun ”thinking
out of the box” sai heidät katsomaan
omaa välitöntä etuaan pitemmälle ja
www.pry.fi

etsimään kaikkien toimintaympäristön
edustajien suurinta yhteistä etua. Verkostotalouden näkökulmasta nykyajan
projektipäälliköt toimivat projektiverkostoissa. Työskentelyn aikana konflikteja pyrittiin välttämään, kaikki olivat
ystävällisiä toisilleen ja pyrkivät samalla
maksimoimaan ”sosiaalista verkostoaan”.
Maan edustajan provokaatio oli helppo
laimentaa ja tehdä hänestä partneri.

Tapa oppia
Prosessidraama ja muut osallistavan
teatterin työtavat toteuttavat käytännössä sosio-konstruktiivista oppimiskäsitystä, jonka mukaan ihminen rakentaa
omaa ymmärrystään jo olemassa olevan
(kokonaisvaltaisen ja kokemuksellisen)
tiedon pohjalle. Oppiminen ei viime
kädessä ole yksilösuoritus, vaan se tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
toisten kanssa yhdessä toimien. Osallistavan teatterin työtapoja on käytetty
menestyksellisesti erilaisissa laitoksissa,
yhteisöissä ja yrityskoulutuksissa. Toisessa ääripäässä on työskentely sotatoimialueilla, vankiloissa, asunnottomien ja
(ex-)narkomaanien kanssa ja toisessa
käyttäjälähtöinen tuotekonseptointi,
kehityskeskustelut ja henkilöstön valmennus yritysten muutosprosesseissa.
”... someone could say that the whole
thing has nothing to do with project
management, but I think it is obvious
that coping with radically changing
situations, outside pressure, group
dynamics and money restraints is our
daily work.”
Työpajan jälkeen keskustelussa suomalaisten osallistujien kanssa tuli esiin
paitsi tekemiseen liittyvä ilo ja nauru
myös prosessidraaman käyttökelpoisuus.
Tällainen työskentelytapa soveltuu erinomaisesti vaikkapa monialaisen ja monikulttuurisen tiimin valmentamiseen ja
ryhmäyttämiseen sekä tiimiroolien tunnistamiseen. Työpaja paljasti hyvinkin
raadollisesti kuinka konventionaalisia
olemme, kuinka vaikea on päästä irti
omasta kulttuurisesta tavasta toimia.
“... the drama was the highlight of
the congress: it gave me insight into my
Projektitoiminta 2/2009

shortcomings and showed me how other coped with the situation. It has led
to a process of self-reflection with me
at the end of which there will be a clear
plan what do to in future and where to
go. It might be that this was not for
anyone, especially if such a reflection
is not necessary for them, but for me it
raised my energy level ...”
Kirjoittajat: Raquel Benmergui ja
Pekka Korhonen
The leader of process drama workshop
in the congress, Raquel Benmergui has
been applying theatre-based methods in
her teaching since 1993. She currently
teaches English and Intercultural Communication at the University of Tampere.
She also works as a trainer in businesses
and in the field of education. She is
also working on postgraduate research

in the application of theatre-based methods
and multisensory learning. She is originally
from Montreal, Canada, but now resides permanently in Finland.
Pekka Korhonen toimii erikoissuunnittelijana
Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispalveluissa. Hänellä on monivuotinen
kokemus kouluttajana ja teatterilähtöisten
menetelmien soveltajana. Hän on myös
kääntänyt suomeksi prosessidraamaa käsitteleviä kirjoja ja kirjoittanut useita aihepiiriin liittyviä artikkeleja.
Englanninkieliset lainaukset ovat Michael
Bödi’n lähettämästä sähköpostista michael.
boedi@world-direct.at
Työpajan innostavan ilmapiirin voi aistia
selvästi Maailmankongressin videosta, mikä
on nähtävillä: www.refres09.com – kannattaa katsoa!

Onnistu ERP-projektissasi
Project-TOP-työkaluilla
Yhdellä lisenssillä työkalu kaikille projektin osapuolille.
Helppo käyttöönotto - vaikka kesken projektin.

Kustannussäästöt
Vaatimusten määrittely
Aikataulut
Tehtävät
Resurssit
Muutoksenhallinta
Testaus
Virheidenhallinta
Laadunvarmistus
www.projecttop.ﬁ
More than a project management tool
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Maailmankongressi

PRY toi uuden toimintamallin IPMA:n maailmankongressijärjestelyihin:

Virtuaalikokousratkaisu kokosi
kongressimateriaalin kattavaksi
tallenteeksi
IPMA:n Maailmankongressissa kesällä 2009 käytetty virtuaalikokousratkaisu tarjosi loistavan esimerkin teknologian hyödyntämisestä nykyaikaisissa kongressijärjestelyissä. Ensimmäistä kertaa
Suomeen saadun Maailmankongressin käytännön järjestelyistä
vastasi IPMA:n suomalainen jäsenjärjestö Projektiyhdistys ry
(PRY).

IPMA eli International Project Management Association on yli 40 vuotta vanha projektinhallinnan
ammattilaisten maailmanjärjestö, johon kuuluu
noin 50 paikallisyhdistystä ja noin 60 000 jäsentä
ympäri maailman. IPMA:n vuotuinen Maailmankongressi tarjoaa katsauksen projektimaailman
ajankohtaisiin aiheisiin ja toimii loistavana foorumina verkostoitumiselle.
IPMA:n Maailmankongressi on suuren mittaluokan tapahtuma, johon tänä vuonna osallistui 887
henkilöä. Suomeen IPMA:n Maailmankongressi
saapui nyt ensimmäistä kertaa, ja sen tapahtumapaikkana oli Helsingin Messukeskus.
Projektiyhdistys ry vastasi tämänvuotisen
Maailmankongressin käytännön järjestelyistä.
Projektiyhdistyksellä oli jo ennestään kokemusta
suurten tilaisuuksien organisoimisesta. Lisäksi sillä
on hyvät yhteydet IPMA:n maailmanlaajuiseen
verkostoon sekä laaja jäsenpohja.

Uusia tuulia kokousjärjestelyihin

Kuva: Kimmo Brandt, Kuvapic Kimmo Brandt Oy

Kongressin seitsemän rinnakkaista ohjelmaa aiheuttivat valinnan
vaikeuden. Ei hätää, eri ohjelmien esitysten videot ovat netissä
osallistujien nähtävillä vuoden ajan.
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Maailmankonferenssin tämänvuotisena teemana
oli ”Refresh yourself”. Teema kulki johtoajatuksena
kaikissa esityksissä ja puheenvuoroissa. Projektiyhdistys halusi ottaa virkistämis-teeman mukaan
myös tilaisuuden järjestelyihin ja tarjota uudenlaisia tapoja globaalissa ympäristössä toimimiseen.
Kokousjärjestelyjen suurimmat haasteet liittyivät globaaliin osallistujajoukkoon, päällekkäisiin
esityksiin sekä esitysmateriaalien tehokkaaseen
jakeluun. Projektiyhdistys löysi yhteistyökumppanikseen Elisan, joka tarjosi maailmankongressin
järjestelyjen ratkaisuiksi virtuaalikokouspalvelun.
Virtuaali- tai mediavirtateknologiaa ei ollut aiemmin käytetty IPMA:n Maailmankongresseissa.
- Koska Suomi on korkean teknologian maa,
halusimme viestiä kongressin osallistujille teknisestä erityisosaamisestamme. Elisan tarjoama virtuaalikokouspalvelu tuki erinomaisesti
Maailmankonferenssin teemaa ja uudenlaisiin
kongressijärjestelyihin liittyvää tavoitettamme,
toteaa Projektiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja
Jyry Louhisto.
www.pry.fi

Koko kongressimateriaali verkkotallenteeksi
Web-kameroihin ja puhelinneuvotteluun yhdistetty Elisan Virtuaalikokous Live Meeting -palvelu
edustaa uuden sukupolven toimintamallia, jossa
palvelu toimitetaan asiakkaalle avaimet käteen
-periaatteella. Elisan Virtuaalikokous Live Meeting
-palvelu perustuu SaaS (Software as a Service)
-arkkitehtuuriin, ja se kytkettiin käyttöön suoraan
verkosta.
Virtuaalikokouspalvelun avulla kaikki kongressiesitykset ja -materiaalit kuvattiin ja tallennettiin, jonka jälkeen kongressitallenne siirrettiin
verkkoon. Maailmankongressi sisälsi 150 esitystä
yhteensä seitsemässä salissa. Useat esitykset
ajoittuivat päällekkäin. Tallenteen avulla kaikki
kongressiin osallistuneet pääsevät käsiksi koko
esitysmateriaaliin. Tallenne sisältää äänimuodossa
esiintyjien puheet ja heille esitetyt kysymykset,
tekstimuotoisen esitysmateriaalin sekä webkameralla tallennetun kuvan.
- Kongressimateriaalin käyttöaika pidentyi
merkittävästi, kun esitykset saatiin tallennettua.
Esitysmateriaalin hyödyntäminen on selvästi
tehokkaampaa, kun osallistujilla on käytössään
kattavat tallenteet kaikista esityksistä, PRY:n Jyry
Louhisto sanoo.
Elisan toimittamaan Virtuaalikokous Live Meeting -palvelukokonaisuuteen kuului tekninen
tuki niin paikan päällä konferenssissa kuin sen
jälkeen. Palvelu saatiin käyttövalmiiksi nopeasti.
Aikaa konferenssikokonaisuuden suunnitteluun ja
toteuttamiseen kului alle kolme viikkoa.

Virtuaalikokous yhdessä paketissa
Virtuaaliset kokoukset ovat olleet mahdollisia jo
pitkään, mutta niiden ongelmana on usein varsin
työläs käyttöönotto. Kutakin tarvetta vastaava
kokonaisuus on pitänyt aina itse rakentaa. Elisan
tarjoama palvelupaketti yksinkertaistaa prosessia
huomattavasti.
- Uskomme, että Virtuaalikokous Live Meetingin kaltaiset helppokäyttöiset virtuaalikokouspalvelut tulevat luomaan uutta standardia messu- ja
kongressikäyttäytymiseen, toteaa Elisa Oyj:n
Business Manager Markus Kankaanpää.
Elisan ratkaisu ei edellytä sen käyttäjiltä omia
laiteinvestointeja. Nopean ja helpon käyttöönoton lisäksi kaikki toiminnallisuudet - tallennus,
tallenteiden jako, esitysten jako, pikaviestintä ja
jaettu ääni - ovat heti käyttövalmiita. IPMA:n
maailmankongressi on suurimpia tilaisuuksia, missä Elisan Virtuaalikokous Live Meeting -palvelua
on hyödynnetty.

Master
of Project
Management
MPM 2010 – alkaa tammikuussa!
19.1.–16.6.2010 (13 pv)

Kattava koulutusohjelma tarjoaa käytännön työkaluja,
toimintamalleja sekä viimeisintä tutkimustietoa projektitoimintaan. Ohjelmassa syvennytään yksittäisen projektin
johtamiseen koko sen elinkaaren osalta sekä menestyksekkään projektiliiketoiminnan rakentamiseen.
MPM-ohjelma on yksi TKK Dipolin suosituimpia koulutuksia, joka toteutetaan nyt jo 10. kerran. Ohjelma koostuu
kuudesta lähiopetusjaksosta (5 x 2 pv) kolmen päivän
internaattijaksosta, kirjallisuudesta sekä henkilökohtaisista
harjoitustöistä.

Lähiopetusjaksot
1. Projektin markkinointi ja tietoalueet 19.–20.1.2010
2. Projektin suunnittelu ja hallinta 16.–18.2.2010
(internaatti-jakso)
3. Projektin toteutuksen ohjaus 16.–17.3.2010
4. Projektin organisointi ja johtajuus 20.-21.4.2010
5. Projektin riskit ja palvelut 18.–19.5.2010
6. Menestyksekäs projektiliiketoiminta 15.–16.6.2010

Lisätiedot

TKK Dipoli
minna.tikkanen@dipoli.tkk.ﬁ
puh. 050 551 4484
dipoli.tkk.ﬁ/mpm
Teksti: Ee
Teksti
Eeva
a Taro
Senior Associate
Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy
Projektitoiminta 2/2009

TKK – Aikuiskoulutuksen laatuylipisto 2007–2009
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ProjekƟpäivät 2010

9Ma.rr–ask1u0uta.
Merkitse nyt jo muisƟin vuoden 2010
merkiƩävin projekƟalan tapahtuma!
ProjekƟpäivät 2010 - järjestetään 9.-10.11.2010 Espoon Dipolissa.

Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin, jos:
- työskentelet projekteissa
- olet projektiammattilainen
- yrityksesi toimii projektiliiketoiminnan kentällä
- organisaatiosi menestys perustuu projektiosaamiseen
- haluat tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä

Projektipäivät 2010 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa osaamista, nähdä case -esityksiä, verkostoitua projektialan toimijoihin ja löytää uusia
asiakkaita sekä pitää huolta olemassa olevista asiakkuuksista.
Projektipäivien 2010 valmistelu on aloitettu ja lisää tietoa kannattaa kysyä kumppanuusmahdollisuuksista ja muistakin tapahtumaan liittyvistä asioista:

Samuli Karjalainen
Projektipäivien projektipäällikkö, ForestAgency

Jyry Louhisto
toiminnanjohtaja, Projektiyhdistys ry

Gsm: +358 (0) 440666733
email: samuli@forestagency.ﬁ

Gsm: +358 (0) 405431099
email: jyry.louhisto@pry.ﬁ

The Human Side of Projects in Modern Business
Kalle Kähkönen, Abdul Samad Kazi, Mirkka Rekola
ISBN: 978-952-92-5638-9
Projektiyhdistys ry, Helsinki, 723 sivua.
Hinta 29,00 EUR + toimituskulut 8,50 EUR,
PRY:n jäsenhinta 29,00 EUR toimitettuna Suomeen.
Teos ”The Human Side of Projects in Modern Business” käsittelee ihmisnäkökulmaan liittyviä ajankohtaisia tutkimusteemoja projekteissa ja niiden johtamisessa. Näitä teemoja ovat
mm. monikulttuurisuus, tilannekohtaiset kompetenssit ja
ihmisosaaminen. Tämä kirja pitää sisällään kaikki hyväksytyt
esitelmät kesäkuussa 2009 järjestetyn projektinhallinnan
maailmankongressin tieteellisestä osiosta. Kirjan artikkelit
koskettavat kymmentä teemaa. Nämä ovat:
-

Recipes for success in project-based management
Miia Martinsuo, (toim.) 2009
ISBN 978-952-92-5092
Projektiyhdistys ry, Helsinki, 212 sivua.
Hinta 20,00 EUR + toimituskulut 5 EUR,
PRY:n jäsenhinta 20,00 EUR toimitettuna Suomeen.
Projektipäivien tutkimuksesta käytäntöön –seminaari tuotti uusia ideoita tutkijoiden työhön ja evästi projektialan
ammattilaisia soveltamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia
käytäntöön.
Seminaarin esitelmiin liittyvät artikkelit on nyt koostettu
yhteen englanninkieliseen julkaisuun.
Kirja kattaa ajankohtaisia tutkimustuloksia erityisesti projekteihin perustuvan liiketoiminnan ja projektimaisen organisoinnin näkökulmista neljässä teemassa:
- Kansainvälinen projektiliiketoiminta
- Projektien itsenäisyys ja kytkeytyneisyys ympäristöönsä
- Riskien hallinta
- Sopimusten hallinta ja projektien ohjaus
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Lisää ammattikirjallisuutta löydät osoitteesta:
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Ihmiset projektiliiketoiminnan taustalla
Erilaisten projektien kompetenssivaatimukset
Osapuolten hallinta
Luottamus ja johtaminen organisaatioissa
Ihmisosaamisen taidot projektiliiketoiminnassa
Epävarmuuden hallinta
Henkilöresurssien hallinta
Verkostot, suhdetoiminta ja monikultuurisuus
Projektien mallintaminen
Institutionaalinen kulttuuri

Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Sidosryhmähallinta
globaaleissa projekteissa
"Tehtaan rakentaminen ei ole pelkkää tekniikkaa, vaan hirveän paljon kaikkea muuta. Selluinsinöörin
taitojen lisäksi pitäisi olla myös poliittinen insinööri.”
Timo Piilonen, Metsä-Botnian liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, 3.3.2006 Talouselämä

Kirsi Aaltonen
Jaakko Kujala

B

otnian sellutehdasprojekti Uruguayssa
nosti kansainvälisten projektien sidosryhmähallinnan haasteet suomalaisten
kahvipöytäkeskusteluihin. Argentiinalaisten tehtaan vastustajien jatkaessa mielenosoituksiaan kahden maan välisellä rajalla, ei konfliktissa
lopultakaan näyttänyt olevan kyse siitä, kuka
oli oikeassa ja kuka väärässä, ja oliko tehdas
ympäristöystävällinen vai ei. Pitkittynyt konflikti
oli ennemminkin osoitus projektin sidosryhmien
erilaisten ajattelutapojen, normien, uskomusten,
toimintatapojen ja mallien yhteentörmäyksestä,
joiden ymmärtäminen ja hallinnan aloittaminen
projektin varhaisissa vaiheissa on oleellista.
Oli sitten kyseessä suuri kansainvälinen toimitusprojekti, organisaation sisäisen muutosprojektin
läpivienti tai terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistus, näyttelee sidosryhmähallinta keskeistä
osaa menestyksekkäässä projektinhallinnassa.
Projektien muuttuessa entistä verkottuneimmiksi,
monen toimijan ja tavoitteiden sulatusuuneiksi,

Hallitukset

Sijoittajat

Poliittiset
ryhmät

Alihankkijat

Projekti

Asiakas

Kauppajärjestöt

Työntekijät

Yhteisö

Kuva 1. Projektin yksinkertaistettu sidosryhmämalli.
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on projektin johdon arvioitava eri sidosryhmien
tarpeet ja vaatimukset entistä huolellisemmin
varmistaakseen onnistuneen projektin läpiviennin.
Teknillisen korkeakoulun, VTT:n ja Kauppakorkeakoulun yhteistyönä toteuttamassa Global Project
Strategies II GPS II –tutkimushankkeessa on keskitytty globaalien projektien riskienhallinnan käytänteiden tutkimiseen. Erityisenä riskienhallinnan
osa-alueina hankkeessa on tarkasteltu globaalien
projektien kulttuurisia ja sidosryhmäriskejä sekä
niiden hallintaa.
Globaalit projektit ovat monen toimijan verkottuneita yhteenliittymiä, jotka yhdistävät toimijoita erilaisista sosiokulttuurisista taustoista.
Globaalit projektit sisältävät lukuisan määrän
sidosryhmiä, erilaisin ja usein ristiriitaisin tavoittein, ja ne toteutetaan haastavissa ja monimutkaisissa maaympäristöissä. Erityisesti toimijoiden
verkottuneisuus ja sidosryhmien tavoitteiden
ristiriitaisuus korostavat systemaattisen sidosryhmähallintaprosessin merkitystä. Lisäksi viime
aikoina maine- ja yhteiskuntavastuuriskit liittyen
erityisesti projektien sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin ovat korostuneet globaaleissa projekteissa.
Projektinhallinnan aiemmat tutkimukset ovat korostaneet sidosryhmähallinnan merkittävämpänä
kompastuskivenä projektin johdon kyvyttömyyttä
tunnistaa projektille merkittäviä sidosryhmiä,
sidosryhmien toiminnan ajureita sekä tarpeita ja
vaatimuksia projektiin liittyen.

Projektin sidosryhmät
Projektilla on lukuisa määrä suhteita erilaisiin
toimijoihin, ryhmiin ja yksilöihin ympäristössään,
jotka voivat osaltaan vaikuttaa projektin tavoitteisiin, päätöksiin ja lopputulemiin, ja joihin toisaalta
projektin tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa.
Projektin sidosryhmäjohtamisen tehtävänä on
priorisoida ja tasapainotella erilaisten sidosryhmien vaatimusten välillä sekä ylläpitää ja kehittää
jatkuvasti suhteita sidosryhmiin, jotta projektin
onnistunut lopputulos saavutetaan. Sidosryhmä-
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johtaminen voidaankin nähdä erottamattomana
osana projektin hyvää ja ennakoivaa suhteiden
hallintaa. Yksinkertaistettuna projektin sidosryhmäjohtamisen keskeiset kysymykset ovat: Ketkä
ovat projektin sidosryhmät? Mitä sidosryhmät haluavat? Miten ne aikovat saavuttaa tavoitteensa?
Miten hallitsemme sidosryhmien vaateita?
Projektin sidosryhmät voidaan määritellä ja luokitella monin erilaisin tavoin. PMI:n standardissa
(2008) projektin sidosryhmä määritellään laajasti
organisaationa tai yksilönä, joka voi vaikuttaa projektin etenemiseen tai jonka intresseihin projektin
toteutus tai valmistuminen vaikuttaa. Tyypillinen
tapa luokitella sidosryhmiä on jakaa sidosryhmät
eri luokkiin toiminnallisten roolien mukaan kuten
asiakas, alihankkijat, sijoittajat, paikallisen yhteisön edustajat, viranomaiset, media ja poliittiset
ryhmät (kuva 1).
Sidosryhmät voidaan jakaa projektitoimintansa
mukaan myös sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.
Sisäiset sidosryhmät ovat virallisesti projektikoalition jäseniä ja siten aktiivisesti mukana projektin
toteuttamisessa. Botnian sellutehdasprojektissa
projektin alihankkijat ja rahoittajat toimivat esimerkkeinä sisäisistä sidosryhmistä. Ulkoiset sidosryhmät taas eivät ole virallisesti projektikoalition
jäseniä, mutta voivat vaikuttaa projektin kulkuun
tai projekti voi vaikuttaa heidän intresseihinsä.
Botnian Uruguayn sellutehdasprojektissa projektin
voimakkaat vastustajaryhmittymät Argentiinan
puolella ovat esimerkki projektin ulkoisesta sidosryhmästä. Sidosryhmät voidaan jakaa myös
projektin vastustajiin ja tukijoihin. Yhteistä kaikille
projektin sidosryhmille on, että niillä on jonkinlainen vaade ja panos projektin suhteen – projektin
olemassaolo aiheuttaa sidosryhmän toiminnalle
joko riskejä tai mahdollisuuksia.

Talouden
tehopaketti
projektipäälliköille ja keskijohdolle
9.–10.2.2010

Kaipaatko terävöittämistä talouden hallintaan?
Osaatko hyödyntää asiantuntevasti taloudellisia
tunnuslukuja päätöksenteossa?
Tarvitsetko talouden työkaluja tuottavuuden arviointiin?

Sidosryhmäanalyysi –
sidosryhmäjohtamisen keskeisin prosessi
Sidosryhmäanalyysi on keskeinen sidosryhmäjohtamisen osa, joka koostuu sidosryhmien
tunnistamisesta, sidosryhmien luokittelusta ja
hallintastrategioiden muotoilusta. Sidosryhmäanalyysin tarkoituksena on tunnistaa projektin
keskeiset sidosryhmät ja näiden vaateet, luokitella
sidosryhmät ominaisuuksiensa ja vaateidensa
mukaan sekä muotoilla ja implementoida sopivat
sidosryhmien hallintastrategiat. Systemaattisesti
toteutettu projektin sidosryhmäanalyysi tukee
projektin johdon kykyä ennakoida projektin
mahdollisuuksia ja haasteita sellaisessa projektin
vaiheessa, jolloin näihin voidaan vielä vaikuttaa.
Sidosryhmäanalyysin keskeisenä tavoitteena on
tunnistaa projektin kannalta keskeisimmät sidosryhmät ja kohdistaa hallintapanos erityisesti
näihin ryhmiin, sillä projektin johdolla on käytössään rajalliset resurssit. Niin koko sidosryhmäjohtamisen kuin sidosryhmäanalyysinkin osalta on
tärkeää muistaa, että ne ovat jatkuvia prosesseja.
Sidosryhmäanalyysi on suositeltavaa toteuttaa
yksityiskohtaisesti projektin strategisessa valmisteluvaiheessa, mutta analyysia on syytä päivittää
projektin edetessä, sillä uusia merkittäviä sidosryhmiä saattaa syntyä projektin aikana. Lisäksi jo
tunnistettujen sidosryhmien ominaisuudet voivat
muuttua projektin elinkaarella.
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Tule päivittämään talousosaamisesi! Kahden päivän tiivis
ja tehokas koulutuspaketti tarjoaa talouden täsmätietoa
kaikille tulosvastuussa oleville.
Talousluvut ovat keskeinen perusta kaikessa päätöksenteossa ja liiketoiminnan ohjauksessa. Koulutuksessa perehdyt käytännönläheisesti kannattavuusajatteluun päättäjän
näkökulmasta. Saat valmiudet ymmärtää talouden eri
osatekijöitä, sekä uutta tehokkuutta ja varmuutta päätöksentekoosi.
Koulutus on räätälöity erityisesti tekniikan ja projektinhallinnan ammattilaisille. Talouteen liittyvää tietoa käsitellään käytännön case-esimerkkien havainnollistamana.
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus myös esittää
kysymyksiä kouluttajalle projektisi talousraportteihin
liittyen. Kouluttajana KTT, DI Toivo Koski, Tulosakatemia.

Lisätiedot

TKK Dipoli
outi.vainio@dipoli.tkk.ﬁ
puh. 050 367 8296
dipoli.tkk.ﬁ/talouspv
TKK – Aikuiskoulutuksen laatuylipisto 2007–2009
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D. Avainpelaajat

Alhainen

1

Valta vaikuttaa projektiin

4

Valta

1. Uinuva sidosryhmä
2. Harkitseva sidosryhmä
3. Vaativa sidosryhmä
4. Dominoiva sidosryhmä
5. Vaarallinen sidosryhmä
6. Riippuva sidosryhmä
7. Ehdoton sidosryhmä

B. Pidä
tyytyväisinä

A. Panosta
minimaalisesti

C. Pidä
informoituna

Alhainen

Korkea

Kiinnostuksen taso
Kuva 3. Valta/kiinnostus –matriisi
(Johnson and Scholes, 1999).

Kuva 2. Projektin sidosryhmien merkittävyyden malli
(Mitchell et al, 1997).

Sidosryhmien tunnistaminen
Sidosryhmien tunnistaminen voidaan
toteuttaa projektista riippuen hyvin monella tavalla. Tyypillisintä on hyödyntää
tunnistamisprosessissa projektitiimin
ideointia eli järjestää brainstormingtilaisuuksia, joissa kaikki potentiaaliset
sidosryhmät listataan ylös. Sidosryhmien
tunnistaminen voidaan toteuttaa myös
haastattelemalla projektitiimin ja potentiaalisten sidosryhmäorganisaatioiden
jäseniä. Sidosryhmien tunnistamisessa
on hyvä hyödyntää myös aiempien projektien sidosryhmäanalyyseja ja sidosryhmätietokantaa, mikäli tällainen on
olemassa. Tunnistaminen tulee kuitenkin
tehdä avoimin mielin, koska tutkimus on
osoittanut, että usein ankkuroidutaan
pelkästään niihin sidosryhmiin, jotka on
tunnistettu aikaisemmista projekteista.
Projektin ulkoisten tai epäsuorien sidosryhmien tunnistamiseen ei myöskään
kiinnitetä tarpeeksi huomiota.
Jo tunnistamisvaiheessa sidosryhmät
voidaan jakaa erilaisiin luokkiin kuten
sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin tai
projektia vastustaviin ja tukeviin sidosryhmiin, mikä tukee myöhempää sidosryhmien karakterisointia ja priorisointia.
Sidosryhmien tunnistamisessa on myös
muistettava, että projektin kannalta
merkittävät sidosryhmät ovat usein
yksilöitä ja päätöksentekijöitä, jotka
toimivat sidosryhmäorganisaatioissa ja

Sidosryhmä

Sidosryhmän
vaateet

joilla saattaa olla eroaviakin intressejä.
Esimerkiksi asiakasta ei useinkaan voida
eikä kannata käsitellä yhtenä sidosryhmänä, vaan asiakkaan organisaatiosta
on tärkeää tunnistaa esimerkiksi merkittävät päätöksentekijät, joihin on vaikutettava projektin myyntivaiheessa.
Sidosryhmien kuvaaminen ja
luokittelu
Sidosryhmien kuvaamisessa ja luokittelussa tunnistetaan sidosryhmiltä vaadittavat kontribuutiot, sidosryhmien kyky
hyödyttää projektia, sidosryhmien vaatimukset, odotukset ja intressit projektin
suhteen sekä analysoidaan sidosryhmien
ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat sidosryhmien kykyyn vaikuttaa projektin
etenemiseen. Näitä piirteitä voivat olla
mm. sidosryhmien valta, sidosryhmien
vaatimusten legitiimiys ympäristössään
ja sidosryhmien vaateiden kiireellisyys ja
kriittisyys itse sidosryhmälle.
Sidosryhmien kuvaamiseen ja luokitteluun on olemassa erilaisia työkaluja.
Toimiva ja helposti sovellettava työkalu
on sidosryhmien merkittävyyden malli
(Mitchell et al, 1997). Tämän viitekehyksen (kuva 2) avulla sidosryhmät voidaan
jakaa eri luokkiin valtansa, vaateen
legitiimiyden ja vaateen kiireellisyyden
mukaan. Sidosryhmien vallan lähteinä
toimivat niiden omistamat resurssit,
kuten materiaaliset ja taloudelliset

Sidosryhmän
tuotokset
projektille

Sidosryhmien
ominaispiirteet
(esim. valta,
intressi,
legitimiteetti)

resurssit. Esimerkiksi kansalaisjärjestö,
jolla on hyvät taloudelliset toimintaedellytykset ja mobilisointikyky omaa
enemmän valtaa kuin projektia varten
syntynyt uusi ja tuntematon kansalaisryhmittymä. Sidosryhmien legitimiteetti
viittaa sosiaalisesti hyväksyttyyn ja
odotettuun käyttäytymiseen ja toimintaan. Erityisesti globaaleissa projekteissa
on huomattava, että sidosryhmien ja
vaateen legitimiteetti vaihtelee institutionaalisen ympäristön mukaan: vaade,
joka koetaan legitimiteetti Suomessa,
ei välttämättä ole sitä kehittyvillä
markkinoilla. Sidosryhmien vaateen
kiireellisyys viittaa siihen, kuinka kriittiseksi sidosryhmät vaateensa kokevat
ja kuinka kiireellinen vaade on heille.
Mitä enemmän sidosryhmillä on valtaa
ja mitä legitiimimpi ja kiireellisempi
niiden vaade on sitä enemmän johdon
tulisi kiinnittää sidosryhmän hallintaan
huomiota.
Sidosryhmien karakterisointi ja luokittelu on haasteellinen tehtävä erityisesti tiedonhankinnan vuoksi. Hyvinä
tiedonkeruun tapoina toimivat haastattelut eri sidosryhmien kanssa, kyselyt
sekä dialogimuotoiset keskustelut eri
sidosryhmien ja projektitiimin jäsenten
kanssa. Täytyy muistaa, että sidosryhmien luokittelu voidaan toteuttaa samalla
informaatiolla eri ihmisten toimesta
hyvinkin eri tavalla. Erilaisten luokittelu-

Sidosryhmän
prioriteetti
projektin
elinkaaren
eri vaiheissa

Sidosryhmän
hallintastrategia ja
suunnitelma

Hallintavastuullinen

Sidosryhmä 1
Sidosryhmä 2
Taulukko 1. Esimerkki sidosryhmäanalyysin dokumentointitaulukosta (muokattu Andersen et al, 2004).
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työkalujen pääasiallinen merkitys onkin
kommunikatiivinen: kun projektitiimi
kokoontuu luokittelemaan sidosryhmiä
erilaisilla työkaluilla, syntyy keskustelua ja ajatustenvaihtoa sidosryhmien
roolista, mikä on luokitteluharjoituksen
tärkein tehtävä.
Sidosryhmien hallintastrategian
muodostaminen
Sidosryhmäjohtamisen päätavoitteena
on saada sidosryhmät tukemaan projektin tavoitteita halutulla tavalla. Sidosryhmien luokittelun ja priorisoinnin
jälkeen voidaan tehdä päätökset, miten
eri sidosryhmiin pyritään vaikuttamaan
ja miten niitä pyritään hallitsemaan.
Luonnollisesti suurin hallintapanos
kannattaa kohdentaa sidosryhmiin,
joiden panos on projektin onnistumisen kannalta merkittävä tai joilla on
mahdollisuus ja intressi uhata projektin
läpivientiä ja onnistumista. Apuna
hallintastrategioiden pohtimisessa voi
käyttää valta/kiinnostus-matriisia, jossa
projektin sidosryhmät jaetaan luokkiin
niiden vallan ja projektin päätöksentekoa kohtaan osoittaman mielenkiinnon
mukaan (kuva 3). Luokittelemalla sidosryhmät näiden kahden dimension mukaan, projektin johto voi valita erilaiset
hallintastrategiat eri sidosryhmäluokille
ja päättää, minkä sidosryhmien hallintaan panostetaan erityisesti.
Kun sidosryhmät on tunnistettu ja
luokiteltu, niiden hallinta tapahtuu
pitkälti projektijohtamisen eri alueiden kautta. Merkittävät sidosryhmät
sitoutetaan projektiin ottamalla ne
mukaan osaksi muun muassa projektin
suunnittelua, aikataulutusta, riskienhallintaa ja kommunikointia. Esimerkiksi projektin asiakkaan kiinnostuksen
taso ja valta vaikuttaa projektiin on
usein hyvin korkea, joten tätä voidaan pitää projektin avainpelaajana,
joka on sitoutettava projektiin ja sen
toteuttamiseen varhaisessa vaiheessa.
Erilaisten projektin vastustajien, kuten
ympäristöjärjestöjen kiinnostuksen
taso on taas usein korkea, mutta valta
vaikuttaa projektiin alhainen. Tällaiset
ryhmittymät on kuitenkin erittäin tärkeää pitää projektista informoituina.
Projektin kommunikaatiosuunnitelman
laatiminen onkin keskeinen osa hallintastrategian muodostamista. On tärkeää
määritellä, mitä informaatiota jaetaan
kullekin sidosryhmälle, missä muodossa,
mitä kanavia pitkin ja milloin.
Sidosryhmien hallintastrategiat ovat
pitkälti riippuvaisia siitä, ovatko sidosryhmät projektia kannattavia vai projektia vastustavia sidosryhmiä. Projektille
suotuisia sidosryhmiä on tuettava resursoinnissa ja projektille tarpeellisten
tuotosten tuottamisessa, kun taas
mahdollisia vastustavia sidosryhmiä on
Projektitoiminta 2/2009

pidettävä aktiivisesti informoituina ja
yritettävä sitouttaa projektiin projektin
varhaisista vaiheista lähtien. Yleisenä
ohjeena voidaan sanoa, että, mitä
varhaisemmassa projektin vaiheessa
sidosryhmien hallinta aloitetaan, sitä
paremmat edellytykset projektilla on
onnistua. Suhteiden rakentaminen ei
tapahdu yhdessä yössä – luottamuksen
ja sitoutumisen rakentaminen sekä toisen osapuolen ymmärtäminen vie aikaa.
Aikainen sidosryhmien sitouttaminen
antaa myös hyvän mahdollisuuden
vaikuttaa sidosryhmien näkemyksiin
projektista positiivisella tavalla sen
sijaan, että sidosryhmäsuhteita aletaan
luoda ja sidosryhmiä hallita vasta, kun
ongelmia ilmaantuu.
Sidosryhmäanalyysin tuloksia on
mahdollista dokumentoida eri muodoissa. Tyypillisimpiä dokumentointitapoja ovat erilaiset taulukot (esimerkki
taulukko 1).

Sidosryhmäjohtaminen
globaaleissa projekteissa – GPS II
hankkeen tuloksia
GPS II-hankkeessa keskityttiin riskienhallintaprosessin yhtenä osa-alueena
tutkimaan sidosryhmäriskejä ja sidosryhmäjohtamisen käytänteitä kansainvälisissä projektiliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Sidosryhmähallinnan
haasteisiin ja käytänteisiin perehdyttiin
analysoimalla empiirisesti verkottuneita
toimitusprojekteja, jotka oli toteutettu
lähinnä kehittyvillä markkinoilla, kuten
Kiinassa tai entisissä Neuvostoliiton
maissa. Analysoituja verkottuneita
projekteja oli toteuttamassa paljon
toimijoita erilaisine kulttuuritaustoineen, projektinhallintamenetelmineen
ja vaatimuksineen. Hankkeen aikana
toteutettiin yhteensä 92 haastattelua
ja analysoitiin 21 projektia yhteensä
kahdeksassa eri tapausorganisaatiossa.
Yhdessä hankkeen osatutkimuksessa
keskityttiin tarkastelemaan sidosryhmähallintaa verkostonäkökulmasta ja
projektin elinkaaren näkökulmasta.
Nämä ovat näkökulmia, joita perinteisessä projektien sidosryhmähallinnassa
ei ole laajemmin huomioitu.
Projektien verkottuneisuus ja
sidosryhmäriskit
Nykyajan projektit ovat yhä verkottuneempia monen toimijan yhteenliittymiä. Perinteinen sidosryhmämalli (kuva
1) esittää projektin sidosryhmät hyvin
yksinkertaistetusti ja jättää huomiotta
eri sidosryhmien väliset verkostomaiset
suhteet, joilla on usein vaikutusta sidosryhmien vaateiden merkittävyydelle.
Esimerkiksi Botnian sellutehdasprojektissa argentiinalaiset projektia vastustavat sidosryhmät kykenivät yhdistämään
intressinsä saman vaateen - tehtaan

siirtämisen - taakse. Näin vastustavien
sidosryhmien muodostama liittouma ja
kiinteät suhteet vahvistivat vastustavien
sidosryhmien valtaa.
Verkottuneissa projekteissa sidosryhmäanalyysia ei ole syytä rajoittaa vain
omiin suoriin sidosryhmäsuhteisiin. On
huomattava, että myös sidosryhmien
sidosryhmät ovat projektin sidosryhmiä,
sillä näiden vaateilla ja toiminnalla on
vähintäänkin epäsuoria vaikutuksia projektille. Lisäksi projektin sidosryhmien
väliset suhteet vaikuttavat eri sidosryhmien vaateiden merkittävyyteen.
Esimerkiksi paikallinen ympäristöjärjestö, jolla ei itsellään ole suoraa valtaa
vaikuttaa projektiin, voi rakentamalla
suhteita ja vetoamalla rahoituslaitoksiin
hankkeen keskeyttämiseksi sen ympäristövaikutusten vuoksi saada omat vaateensa läpi. Verkottuneen projektin sidosryhmähallinnassa erilaiset visuaaliset
sidosryhmäkarttatyökalut tarjoavatkin
toimivan keinon mallintaa ja ymmärtää
eri sidosryhmien välisiä riippuvuuksia ja
vaateita. Haasteita aiheuttaa kuitenkin
tiedon saanti verkoston eri toimijoista
ja näiden tavoitteista. Kansainvälisissä
projekteissa myös eri sidosryhmien
todellisten vaateiden, motiivien ja
intressien ymmärtäminen on erityisen
haastavaa kulttuurierojen takia.
Esimerkki verkostoriskistä –
sidosryhmäkonflikti Kiinassa
Eräässä hankkeessa analysoidussa tapausprojektissa kohdattiin epäsuora
sidosryhmäriski kiinalaisen alihankkijan
toiminnan vuoksi (kuva 4). Analysoitu
projekti oli suomalaisen tapausyrityksen
toimitusprojekti kiinalaiselle asiakkaalle. Tapausyritys käytti projektissaan
kiinalaisia alihankkijoita. Eräällä kiinalaisista alihankkijoista ei kuitenkaan
ollut kokemusta toimimisesta kyseisessä
provinssissa eikä sillä ollut olemassa
olevia suhteita paikallishallintoon ja
viranomaisiin. Tämän kiinalaisen alihankkijan valmistusprosessit aiheuttivat
yllättäen hajuhaittoja ympäristöön. Sen
seurauksena paikalliset asukkaat alkoivat vastustaa kiinalaisen alihankkijan
toimintaa kutsuen lopulta myös paikalliset viranomaiset ja median edustajat
paikalle asiaa selvittämään. Tapauksen
seurauksena alihankkijan valmistusprosessi keskeytettiin ja viranomaiset alkoivat selvittää asiaa. Myös tapausyritys
joutui mukaan selvittämään tilannetta
viranomaisten ja paikallisten vastustajien kanssa. Kyseessä ei siis ollut vain
kiinalaisen alihankkijan sidosryhmäriski,
vaan realisoituessaan se vaikutti myös
itse tapausyritykseen.
Sidosryhmäriskin realisoituminen
tuli tapausyritykselle yllätyksenä, sillä
verkottuneen toiminnan riskejä ei oltu
katettu riskianalyyseissä. Tapauksen
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Asiakkaan
investointiprojekti
Provinssin
viranomaiset

Kiinalainen
insinööritoimisto

Sidosryhmävaateiden siirto
asiakkaalle

Syvällinen
yhteistyösuhde
Sidosryhmäpaine

Tapausyritys

Yhteistyösuhde

Paikalliset
asukkaat

Kiinalainen
alihankkija – ei
paikallissuhteita
provinssissa

Kiinalainen
alihankkija

Paikalliset
suhteet

Kuva 4. Esimerkkitapauksen verkostomaista rakennetta esittävä sidosryhmäkartta.
selvittämisessä tapausyrityksen alkuperäisenä strategiana oli pysyä asian
selvittämisestä mahdollisimman paljon
erossa ja välttää sekaantumista konfliktiin. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut
täysin mahdolliseksi, sillä tilanteen
ratkaisemisessa tarvittiin kiinalaisen
asiakkaan tukea, jolloin myös tapausyritys osallistui tilanteen selvittämiseen.
Ilman tapausyrityksen hyviä suhteita
kiinalaiseen asiakkaaseen, tilanteen selvittäminen olisi mitä todennäköisimmin
venynyt.
Sidosryhmien luokittelussa kannattaa
käyttää apuna erilaisia visualisointityökaluja, kuten sidosryhmäkarttoja.
Näiden etuna on se, että karttojen avulla
voidaan ilmentää myös erilaisia sidosryhmien välisiä suhteita ja näin saada
parempi kokonaisymmärrys sidosryhmäriskeistä ja ymmärtää myös epäsuoria
sidosryhmäsuhteita (esim. alihankkijan
alihankkija), joilla voi olla merkittävä
vaikutus projektin kulkuun (kuva 4).
Kartoissa voidaan myös käyttää erilaisia symboleja esimerkiksi osoittamaan
projektille myötämieliset sidosryhmät
ja projektin vastustajat.
Sidosryhmien elinkaaridynamiikka
Projekti muodostaa dynaamisen
kontekstin sidosryhmähallinnalle: sidosryhmiä syntyy ja kuolee projektin
eri vaiheissa, ja niiden ominaisuudet ja
merkittävyys saattavat muuttua projektin elinkaarella. Täten eri elinkaaren
vaiheissa sidosryhmien hallinnan prioriteetit vaihtelevat. Sidosryhmien elinkaaridynamiikan tunteminen on onnistuneen sidosryhmäjohtamisen kannalta
erittäin keskeistä, mutta perinteiset sidosryhmäjohtamisen mallit kiinnittävät
elinkaaridynamiikkaan vielä liian vähän
huomiota. Tavallisin virhe näyttää olevan se, että mikäli sidosryhmäanalyysi
toteutetaan, se tehdään vain kerran eikä
sidosryhmien mahdollisesti muuttuvia
positioita projektin elinkaaren aikana
huomioida. Sidosryhmäanalyysi on hyvä
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toteuttaa säännöllisin väliajoin projektin
elinkaarella.
Investoinnin valmisteluvaihe on
sidosryhmähallinnan näkökulmasta
tärkein vaihe. Tällöin tehdään keskeiset
projektin toteutusta koskevat päätökset, kuten päätökset liittyen projektin
kokoon, teknologiaan, rahoitukseen,
aikatauluun, sijaintiin ja hankintastrategiaan. Tämän vaiheen jälkeen projektin johdon on vaikea ottaa huomioon
sellaisia sidosryhmävaateita, joilla
on merkittävää vaikutusta projektin
toteuttamiseen. Siksi juuri projektin
valmisteluvaiheessa projektin johdon
tulisi konsultoida ja kuulla sidosryhmien
näkemyksiä, jotta vaateet voidaan parhaimmalla mahdollisella tavalla ottaa
huomioon projektin toteutuksessa.
Usein käy kuitenkin niin, että erityisesti
projektia mahdollisesti vastustavia
sidosryhmiä ja näiden näkemyksiä ei
haluta kuulla, koska negatiiviset näkemykset projektista koetaan uhkaksi koko
projektin toteutumiselle. Informaation
jakamatta jättäminen projektin valmisteluvaiheessa voi kuitenkin johtaa
tilanteeseen, jossa konflikti kärjistyy
projektin toteutusvaiheessa. Projektia
vastustavien sidosryhmien näkemysten
kuuleminen projektin alkuvaiheessa
on usein myös käytännössä haastavaa:
välttämättä kaikkia projektia vastustavia
sidosryhmiä ei ole edes olemassa projektin varhaisissa vaiheissa tai ne eivät ole
vielä järjestäytyneet toimintakykyisiksi.
Juuri informaation jakamatta jättäminen voi kuitenkin johtaa tilanteeseen,
jossa sidosryhmät eivät tule tietoisiksi
vaateistaan.
Esimerkiksi Botnian sellutehdasprojektissa osa projektia vastustavista sidosryhmistä ei ollut vielä ryhmittynyt projektin valmisteluvaiheessa 2000-luvun
alussa. Lisäksi, vaikka argentiinalaisia
sidosryhmiä pyrittiinkin informoimaan
projektista varhaisessa vaiheessa, ei
viesti tavoittanut vastustajia oikealla
tavalla. Argentiinalaisia sidosryhmiä

ei myöskään vahvasti sitoutettu itse
projektin toteuttamiseen tai konsultoitu
syvällisesti alkuvaiheessa, vaan käytetty
hallintastrategia oli hyvin passiivinen
informointistrategia.
Projektin toteutusvaihe on luonteeltaan projektin valmisteluvaihetta
taktisempi ja tehokkuussuuntautunut.
Päätavoitteena on toteuttaa projekti
ilman ulkoisia häiriötekijöitä. Kun projektin toteuttaminen alkaa, projektia
vastustavien sidosryhmien mahdollisuus
vaikuttaa projektiin nähdään projektin
johdon toimesta usein minimaalisena,
sillä tehdyt päätökset ovat usein peruuttamattomia. Paradoksaalista kuitenkin
on, että usein vasta tässä vaiheessa
projektia vastustavat sidosryhmät ovat
mobilisoituneet ja kykenevät toimintaan
kerättyään resursseja ja kannattajia vaateilleen. Näin kävi esimerkiksi Botnian
sellutehdashankkeessa. Usein vahvempi
vastustus projektia kohtaan herääkin
vasta, kun tehdas alkaa fyysisesti nousta,
ja sidosryhmien kokema vaateen kiireellisyys kasvaa. Vastustavien sidosryhmien
käyttämät vaikutusstrategiat ovatkin
usein vahvimmillaan projektin toteutusvaiheessa.
Botnian sellutehdasprojektissa argentiinalaiset vastustajat onnistuivat
mobilisoimaan ryhmänsä aktiiviseen
toimintaan vahvalla kommunikoinnillaan, resurssien hankinnallaan ja mielenosoituksillaan vahvistaen valtaansa
vaikuttaa projektiin. Ryhmät, jotka
projektin alkuvaiheessa näyttäytyvät
nukkuvina sidosryhminä, voivat siis
kehittyä erittäin merkittäviksi sidosryhmiksi projektin aikana. Esimerkiksi Botnian sellutehdasprojektissa argentiinalaisten sidosryhmien vallan kasvu johti
tilanteeseen, jossa Botnian piti omaksua
aktiivisempi vastustavien sidosryhmien
hallintastrategia. Tehtaan vastustajat
kykenivät myös lisäämään vaateensa
oikeutusta vetoamalla siihen, ettei heitä
oltu konsultoitu riittävän syvällisesti
projektin valmisteluvaiheessa.
www.pry.fi

Kun projektin toteutusvaihe päättyy,
siirrytään itse operaatiovaiheeseen.
Tässä vaiheessa projektin eri sidosryhmien valta ja intressi projektia kohtaan
vähenee usein merkittävästi, koska
projekti on käytännössä saatettu päätökseen. Siitä huolimatta, että vastustavat sidosryhmät ovat tunnistaneet
vaikutusvaltansa minimaaliseksi, saattaa
projektin vastustus jatkua. Esimerkiksi
Botnian sellutehdasprojektin aikaansaama tiesulku kahden maan rajalla jatkuu
edelleen yhtenä maailman pisimmistä
mielenosoituksista. Tässä vaiheessa
projektin vastustajien toimintaa selittää rationaalisen näkökulman sijaan
tarve ylläpitää ja vahvistaa ryhmänsä
identiteettiä.
Sidosryhmähallinnan käytänteet –
menetelmien käyttö vähäistä
GPS II-hankkeessa analysoiduissa projekteissa hyödynnettiin erittäin vähän
olemassa olevia sidosryhmäanalyysin
työkaluja, ajattelumalleja ja formaaleja
menetelmiä, mikä oli yllättävä löydös.
Monelle haastatellulle projektipäällikölle erilaiset menetelmät olivat lähes
kokonaan tuntemattomia. Toteutettu
projektin sidosryhmähallinta näyttäytyikin satunnaisena, epäformaalina
ja intuitiivisena toimintana, jota toteutettiin lähinnä projektin myynnin
toimesta pöytälaatikkotyönä ja jonka
tuotoksia ei virallisesti dokumentoitu tai
systemaattisesti raportoitu projekteissa.
Vain harvassa analysoidussa projektissa
sidosryhmäanalyysi oli sisällytetty erillisenä osana projektisuunnitelmaan tai
sidosryhmähallinnasta oli keskusteltu
projektitiimin jäsenten kesken. Myöskään sidosryhmätietokantojen ylläpito
ja hyödyntäminen eivät nousseet laajasti
esille. Sidosryhmäanalyysia oli myös vain
harvoin linkitetty osaksi projektien riskienhallintaprosessiin.
Syitä sidosryhmähallinnan menetelmien käyttämättömyydelle voi olla
luonnollisesti monia, mutta vahvimpana
näyttäytyivät työkalujen tuntemattomuus ja koulutuksen puute. Lisäksi jo
pelkkä sidosryhmän käsite näyttäytyi
osalle haastatelluista erityisen suppeana
ja vaikeaselkoisena. Osa haastatteluista
koki sidosryhmäriskien analysoinnin ja
pohdinnan erityisen vieraaksi, koska
tietoa esimerkiksi paikallisista sidosryhmistä ja näiden motiiveista oli huonosti
saatavilla. Riskinanalyyseissä ja riskilistoissa näytettiinkin mieluummin keskittyvän jo tunnettuihin teknisiin riskeihin
ja näiden kvantitatiiviseen analysointiin
kuin haastavammin analysoitaviin, kvalitatiivisiin sidosryhmäriskeihin.
Formaalien menetelmien puute
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
sidosryhmähallintaa olisi toteutettu
ja suhteita eri toimijoihin ylläpidetty
Projektitoiminta 2/2009

aktiivisesti. Tehokkailla ja kokeneilla
projektipäälliköillä oli selkeästi intuitiivisia kykyjä tunnistaa merkittävät
sidosryhmät ja työskennellä heidän
kanssaan ennakoivasti ymmärtääkseen
sidosryhmien vaikutukset ja odotukset
projektille. Parhaimmillaan toimivan
sidosryhmähallinnan voidaankin sanoa
olevan pitkän tähtäimen tavoitteisiin
suuntautunut, olennainen ja juurtunut
osa kaikkea projektitoimintaa ja projektikulttuuria ilman, että formaaleihin
prosesseihin keskitytään liiaksi. Aktiivisella ja systemaattisella sidosryhmäjohtamisen menetelmien käytöllä voidaan
kuitenkin pienentää riskejä erityisesti
haastavissa ja monimutkaisissa projekteissa. Sidosryhmäanalyysin toteuttaminen ja dokumentointi mahdollistaa
myös tehokkaan tiedon välittämisen
tärkeistä sidosryhmistä projektiorganisaatiossa ja johdonmukaisen sidosryhmien hallintastrategioiden toteutumisen
eri projektinhallinnan osa-alueilla.
Puutteellisten sidosryhmähallintamenetelmien johdosta analysoiduissa
projekteissa realisoituneet sidosryhmäriskit - erityisesti projektin ulkoisiin
sidosryhmiin liittyen - näyttäytyivät
projekteille usein täysinä yllätyksinä.
Näin aktiivinen sidosryhmähallinta alkoi
vasta, kun ongelmat olivat jo käsillä,
mikä vaikeutti konfliktien tehokasta
hoitoa. Kun ulkoisia sidosryhmäriskejä
ilmeni - esimerkiksi paikallisiin asukkaisiin tai viranomaisiin liittyen - koki osa
projektipäälliköistä näiden selvittämisen
ja hoitamisen itselleen vieraaksi ja vaikeaksi. Poliittisen insinöörin rooliin oli
vaikea suhtautua, sillä monet kokivat,
ettei kyvykkyyksiä tällaiseksi toimijaksi
ollut olemassa. Näissä tilanteissa erityisesti paikallisen projektihenkilöstön
rooli konfliktin ratkaisussa muodostui
merkittäväksi.

Yhteenveto
Toimiva sidosryhmäjohtaminen on
keskeinen osa onnistunutta projektinhallintaa. Tässä artikkelissa on esitetty projektin sidosryhmäjohtamisen
keskeisiä ja helposti sovellettavissa
olevia työvälineitä ja prosesseja. Niin
projektin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien johtamisen tärkeys kasvaa
tulevaisuudessa projektien muuttuessa
yhä verkottuneimmiksi ja yhteiskuntavastuuasioiden lisätessä merkitystään.
Sidosryhmäjohtamisella on tälläkin hetkellä keskeinen rooli esimerkiksi käynnissä olevissa tuulivoimaprojekteissa ja
Nordstreamin kaasuputkihankkeessa.
GPS II-hankkeen tuloksiin voi tutustua
verkossa osoitteessa VTT:n julkaisuna
http://www.vtt.fi/publications/.
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Jaakko Kujala toimii projekti- ja
laatujohtamisen professorina
Oulun yliopistossa tuotantotalouden laitoksella.
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Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Projektijohtamisen tila ja
tulevaisuuden suuntaukset
Talent Partners toteutti toukokuussa 2009 Proiektijohtamisen tila -tutkimuksen, johon osallistui
955 projektijohtamisen asiantuntijaa ja päätöksentekijää 564:stä eri toimialoja edustavasta organisaatiosta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa projektijohtamisen nykytilaa suomalaisissa
organisaatioissa *).
Artikkelin myötä haluamme syventää seuraavia näkökulmia:
- projektijohtaminen,
- organisaation elinkaaren ja strategian vaikutus projektisalkun hallintaan,
- projektisalkun hallinnan hyötyihin sekä
- etuihin, jotka ovat saavutettavissa projektikulttuurin muutoksen nopeutetulla läpiviennillä.

Jori Kosonen
Erkki Timonen
Pekka Särkkinen
Juhani Rajala

Tutkimuksen keskeiset havainnot
Merkittävimmät haasteet projektikulttuurin muutoksen toteuttamisessa liittyvät projektipäällikön
johtamistaitoihin ja projektien ohjausryhmätyöhön. Vastaavasti suurimmat hyödyt ovat saavutettavissa, kun kehittämispanokset kohdistetaan
strategisten projektien ja projektisalkun hallintatapaan sekä projektien toteutuksen hallintaan.
Tarkastellessamme niitä tekijöitä, joiden avulla
projektikulttuurin muutosta ja käytäntöön vientiä
voidaan nopeuttaa, voimme nostaa esille seuraavat
merkittävät tekijät:
- Parhaat tulokset - nopeus, tulokset ja hyöty
- strategisten kehittämishankkeiden toteutuksissa ovat saavutettavissa silloin, kun hankkeet
toteutetaan projekteina. Tällöin haasteeksi
muodostuvat merkittävät puutteet strategisten
projektien johtamisosaamisessa.
- Strategisten projektien onnistumisen mittaaminen ontuu edelleen organisaatioissa.
Projekteilla on harvoin Business Case, jota
vasten onnistumiset ovat konkreettisesti mitattavissa.
- Projektien ohjausryhmän jäsenten ts. johdon
palkitsemista ei ole kytketty projektien onnistumiseen, jolla voitaisiin varmistaa projektisalkussa olevien projektien hyödyn johtaminen.
Hyötyjen johtaminen on yleisimmin projektin
ohjausryhmän puheenjohtajan vastuulla.
- Projektien ohjausryhmäkäytännöt eivät ole
yhtenevät ja johtamiskulttuuri puuttuu, tai
ne eivät toimi käytännössä, jolloin projektijohtaminen ei ole integroitunut osaksi organisaatioiden johtamisjärjestelmiä, ts. Project
Governance on puutteellinen.

*) Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista on saatavissa osoitteessa:
http://www.talentpartners.fi/www/projektijohtamisentila_2009)
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”Projektijohtamisen
tulevaisuuden suuntaukset”
Uusia muutostekijöitä ja ilmiöitä
organisaatioiden projektitoiminnassa
- Hajautettujen projektitiimien määrä on kasvamassa. Se luo merkittävän paineen erityisesti
hajautettujen tiimien johtamiseen, joissa vakiintuneita toimintamalleja ja työkaluja ei vielä
ole käytössä.
- Virtuaalivälineiden ja sosiaalisen median käyttö
kasvaa voimakkaasti verkottuvissa organisaatiorakenteissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä.
- Ketterien menetelmien käyttö on vähäistä
suurissa projekteissa. Kokemukset ketterien
menetelmien hyödyistä vaihtelevat. Parhaat
soveltuvuusalueet löytyvät kokemuksemme
mukaan seuraavilta alueilta:
– nopeat palvelu- ja tuotekehitysprojektit,
– laatuprojektit,
– testaaminen sekä
– jatkuvan palvelun yksiköt, kuten pienkehitys.

Näkemyksemme projektijohtamisen
nykytilasta vuonna 2009
Projektitoimintamallin käytäntöön viennin
kannalta tärkeimmät tekijät voidaan kiteyttää
seuraavasti:
1. Project Governance -kytkentä organisaation johtamisjärjestelmään on osoittautunut
erittäin tärkeäksi,
2. projektisalkun ja projektin hallinnan prosessit toimivat tehokkaasti yhdessä,
3. osaamisen ja resurssien hallinta on kytketty
osaksi projektisalkun hallintaa,
www.pry.fi

4. organisaatiolla on projektisalkun hallinnan
prosesseja tukeva helppokäyttöinen järjestelmä,
5. kyky/Kyvykkyys johtaa strategiset muutokset projekteina tai hankkeina sekä
6. projektipäälliköiden taidot johtaa projekteja, erityisesti suorituksen johtaminen ovat
nousseet yhdeksi merkittäväksi osaamisalueeksi.

”Projektijohtaminen on
tullut taloon”

Projektin johtamisesta tulokselliseen
projektisalkun hallintaan
Viimeaikaiset toimintaympäristön muutokset
ovat voimakkaasti muokanneet organisaatioiden
strategioita, rakenteita ja toiminnan fokusta.
Joillakin toimialoilla tämä on tapahtunut ennen
näkemättömän nopeasti tai jopa pysyvästi. Tähän
muutokseen vastaamiseksi ovat organisaatioiden
kyvykkyysvaatimukset erilaisia:
- Vahvasti linjajohtoisessa organisaatiossa kyvykkyydet piilevät toimintojen integroinnissa,
prosessien tehokkuudessa ja skaalautuvuudessa
sekä niiden toistettavuudessa.
- Matriisi-, projekti- ja verkostorakenteiset organisaatiot edellyttävät erilaista johtamista
ja kyvykkyyksiä kokemustiedon siirtämiseksi
organisaatiossa. Esimerkkeinä voidaan mainita
joustavuus, tulohakuisuus, vastuu henkilökohtaisesta panoksesta, yhteisöllisyys sekä sen
vahva jakaminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Projektijohtaminen ja projektisalkun hallinta
keskeisenä osana organisaation johtamista tuo
kilpailuetua silloin, kun projektitoimintamalli on
mitoitettu oikein. Oikea mitoitus voidaan ja kannattaa rakentaa organisaation elinkaarimalliin
(kuva 1) sovittaen.
Projektijohtamisella ja projektisalkun hallinnalla
saavutettavissa oleva kilpailuetu edellyttää organisaatioilta erilaisia keinoja riippuen siitä, missä
elinkaaren vaiheessa organisaatiot ovat. Elinkaaren
vaiheesta riippumatta seuraavat keskeiset tehtävät
ovat kuitenkin välttämättömiä:
- Projektisalkku on erityisesti strategisten hankkeiden ja/tai projektien johtamisen väline.
- Johdetaan muutosta, hyötyjä ja tuloksia (Business Case).

- Johdetaan ja hallitaan projektien koko elinkaari
(investointien ROI, ja/tai projektien NPV).
- Toimivan projektisalkun perusedellytykset ovat
kunnossa, kun:
- projektisalkulla on selkeä ja määritelty rooli
organisaation toiminnan osana,
- organisaation projekteille on määritetty
yhteinen tapa toimia eli projektimalli,
- projektisalkusta saatavan ajantasaisen tiedon sekä läpinäkyvän raportoinnin tuottaminen on määritelty ja sovittu,
- priorisointi: selkeä yhdessä sovittu projektien luokittelu eri näkökulmat huomioon
ottaen on käytössä,
- kokonaisuuksien johtaminen ja hallinta on
toiminnassa,
- resursoinnin ja panostusten hallinta on
kunnossa. Riittävän osaamisen turvaaminen projektien toteutukseen, resurssipoolien ja osaamisen kehittämistarpeiden
johtaminen sekä verkoston ja alihankkijoiden hallinta toimii sekä
- päätöksenteko: salkkujohto seuraa kokonaisuuksia ja tekee päätöksiä strategiasta
johdettujen projektimittareiden eli tunnuslukujen ja informaation avulla.

Tuloksellinen projektisalkun hallinta
organisaation elinkaarimallissa
Tarkastellessamme projektisalkun hallintaa suhteessa organisaation elinkaarimalliin näemme sen
eri vaiheissa mm. seuraavia painotuksia:

Toiminnan kypsyys
ja laajentuminen
Uudistuminen

Myyminen
Kasvuvaihe
“Raju
muutostarve”

Kuva 1. Organisaation elinkaarimalli.
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Kasvuvaihe
Organisaation kasvuvaiheessa on pyrittävä ennakoimaan tulevaa ja kohdentamaan tämän päivän
panostukset kasvun kannalta oikein. Projektisalkun hallinnan osalta tämä tarkoittaa tarvittaessa
selkeitä Kill tai Recycle -päätöksiä eli jatkuvaa ja
selkeää viestintää projekteille sekä muulle organisaatiolle päätösten perusteista.
Toinen jatkuvasti ylläpidettävä sekä tarkasteltava asia on priorisoinnin perusteet ja kriteerit.
Niiden tulee jatkuvasti perustua tulevaisuuden
linjauksiin sekä strategiavalintoihin.
Kolmantena painopistealueena on osaamisen
kehittäminen ja resurssien hallinta. Johdolla ja
projekteilla tulee olla näkemystä, osaamista ja
samalla kykyä kehittää, kasvattaa sekä tarvittaessa hankkia riittävästi tulevaisuuden tekijöitä.
Tulevaisuudella tarkoitamme sitä tulevaisuutta,
jonka vahvasti eteenpäin katsova projektisalkku
tulee rakentamaan.
Toiminnan kypsyys ja laajentuminen
Tässä elinkaaren vaiheessa korostuvat erityisesti
saumaton ja jatkuva kytkentä strategisten ja taktisten päätösten sekä salkkujohtamisen välillä.
Tärkeimmäksi tekijäksi nousee todennäköisimmin osaamisen kehittäminen ja resurssien hallinta.
Osaamisen kehittäminen korostuu erityisesti
projektisalkun hallinnassa. On tunnistettava ne
osaamiset, joita tarvitaan kahden - kolmen vuoden
kuluttua. Kapasiteetin hallinnan kannalta tärkeäksi
muodostuu priorisointi ja sen myötä voimavarojen
oikea kohdentaminen.
Uudistuminen
Tässä kohdin, yllättävää kyllä, ollaan usein tiivistämässä projektisalkun projektikantaa. Time
to Market/Profit -näkemykset korostuvat, ja eri
syistä priorisoinnissa keskitytään nopeisiin, heti
tulosta tuottaviin projekteihin. Nopeus edellyttää
tällöin myös resurssien voimakasta kohdentamista,
ja osa projekteista on pystyttävä karsimaan tai
laittamaan odotustilaan Tällä tavalla tärkeille
projekteille taataan tarvittavat panostukset ja
työrauha.
Uudistumisvaiheessa on tärkeintä pyrkiä säilyttämään mahdollisimman johdonmukainen
priorisointikriteeristö ja -menettely sekä jatkuva
ja konkreettinen salkkutason päätöksenteko. Tässä
elinkaaren vaiheessa korostuu erityisesti liiketoimintajohdon ja projektisalkun johtamisen välinen
yhteistyö. Tämä tarkoittaa koko johtamisjärjestelmän saumatonta yhteistyötä.

Rajussa muutostilanteessa onnistuminen
Selviytymisstrategian on oltava johdonmukainen
ja sen tulee perustua tunnistettuihin realiteetteihin. Tällöin suurin piirtein samat toimenpiteet
projektisalkkujen hallinnan suhteen ovat toteutettavissa kuin aiemmin kuvatussa uudistumistilanteessa. Lisäksi painotusta tulisi ohjata selviytymislinjausten mukaisesti. Toiminta kohdistetaan
niihin toimenpiteisiin, jotka parhaiten palvelevat
tilanteesta selviytymistä.
Onnistuakseen rajussa muutostilanteessa organisaatiolta ja projektisalkun hallinnalta vaaditaan
selkeää ja yksinkertaista tavoiteasetantaa, läpinäkyvää projektien seurantaa sekä salkkutasolla
yhtenäisiä mittareita.

Tuloksellinen projektisalkun hallinta
edellyttää nopeutettua projektikulttuurin
muutosprosessia
Kokemustemme mukaan organisaatioiden toimintamallimuutokset on vietävä läpi entistä nopeammin. Johdon tahtotila, suunnan näyttäminen
ja sitoutuminen haluttuun uuteen tahtotilaan
ovat niitä menestyksen aihioita, joihin me uskomme. Projektikulttuurin muutoksen läpiviennissä
projektisalkun johtaminen eli esimiesten rooli
päätöksenteossa, läpinäkyvä sekä faktapohjainen
ja ajantasainen projektien seuranta ja raportointi
nopeuttavat projektikulttuurin kehittymistä mitattavasti.
Käytettävyydeltään hyvä ja riittävän yksinkertainen projektisalkun hallintajärjestelmä antaa
merkittävän sysäyksen uusien projektikäytäntöjen
vakiinnuttamiseksi. Yhteismitallisuus, projektien
läpinäkyvyys ja nopeutettu projekteista oppiminen
ovat myös keinoja tehostaa projektikulttuurimuutoksen läpivientiä.
Muutoksen onnistumisen kannalta ensimmäisten kuukausien aikana tulee tekemisen muuttua
konkreettisesti uuteen suuntaan. Ilman organisaation kulloiseenkin tilanteeseen riittäviä salkun- ja
projektinhallinnan työvälineitä tulee muutos
olemaan vähintäänkin haastavaa.

Lisää aiheesta
Blogit:
http://www.talentpartners.fi/www/332 ,
http://www.talentpartners.fi/blog/127
Artikkelit:
http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article330679.ece

Myyminen - Organisaation myyntikuntoon
laittaminen
Useimmiten pääpaino on tiukassa kulujen karsimisessa ja erittäin tarkassa panostuksen kohdentamisessa. Salkkujen johtamisessa projektien
priorisointi sekä salkun keventäminen ovat olennaisimmat asiat. Salkun priorisoinnissa nopeita
voittoja tuovat projektit nostetaan korkealle sekä
seuranta ja taloudellinen raportointi korostuvat.
Projektien kestoja pyritään lyhentämään karsimalla kaikki epäolennainen sisältö pois. Myös
resurssien käyttöä halutaan tehostaa ja kohdentaa
parhaat resurssit tärkeimpien asioiden pariin.
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Kirjoittajat ovat Talent Partnersin
Projekti- ja IT toiminnan kehittämisen
asiantuntijatiimin jäseniä.

Jori Kosonen
Senior Partner

Ketterä
projektipäällikkö
11.–26.3.2010 (4 pv)

Erkki Timonen
Senior Konsultti

Oletko ollut mukana IT-projektissa, jonka
aikataulu petti?
Jouduitko hankkeeseen, jonka lopputulos ei
vastannutkaan asiakkaan tarvetta?
Yrititkö edetä ohjelmistoprojektissa vesiputousmallin mukaan, vaikka tilanne olisi tarvinnut
enemmän ketteryyttä?
Ketterä projektipäällikkö on TKK Dipolin valmennusohjelma, jonka aikana saat kokonaiskuvan projektinhallinnasta ja opit viemään projektisi maaliin onnistuneesti – oli kyseessä sitten perinteinen tai ketterä
ohjelmistoprojekti.

Pekka Särkkinen
Senior Projektipäällikkö

Valmennus on tarkoitettu ict-ammattilaisille, jotka
tarvitsevat työssään projektinhallinnan osaamista
sekä tietoa ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektien
erityispiirteistä.
Lisätiedot

TKK Dipoli
petteri.kortelainen@dipoli.tkk.ﬁ
puh. 050 300 8134
dipoli.tkk.ﬁ/kettera
Juhani Rajala
Konsultti
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Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Elinkaariratkaisut vaativat projektitoimittajilta uusia liiketoimintamalleja

Elinkaariratkaisut mahdollistavat
kokonais-optimoidun ratkaisun

P

rojekteja toimittavat yritykset ovat entistä
pitkäjänteisemmin läsnä asiakkaidensa
liiketoiminnassa myös projektitoimituksen
jälkeen. Palveluiden merkitys kalliiden
investointihyödykkeiden, kuten voimalaitosten,
myynnissä on ollut kasvussa jo pitkään, vaativathan monimutkaiset projektitoimitukset elinkaarellaan jatkuvaa ylläpitoa, huoltoa ja kunnostamista.
Vaikka suuria projekteja toimittavat yritykset
tunnistavat palveluiden roolin liiketoiminnan
volyymin lisääjänä, sykliherkkyyden tasaajana ja
asiakassuhteen ylläpitäjänä, on useille yrityksille
silti haasteellista laajentaa läsnäoloaan arvovirrassa raaka-aineiden ja loppukäyttäjän välillä (kuva
1, lähde: Davies 2004).

Saara Kujala

Monelle toimijalle perinteinen liiketoimintamalli on toimia arvovirran yhdessä osassa
osakokonaisuuden valmistajana (Manufacturing,
kuva 1) ja toimittajana laajempaan projektitoimitukseen. Liiketoiminnan laajentaminen avaimetkäteen-toimittajaksi (Systems Integration, kuva
1) vaatii toimittajalta kykyä integroida muiden
projektiverkon toimijoiden osuudet toimivaksi,
asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi. Laajempi rooli arvovirrassa antaa
toimittajalle mahdollisuuden luoda sekä asiakkaalle että itselleen lisäarvoa toimitusta edeltävistä
ja sen aikaisista palveluista kuten suunnittelusta,
hankinnasta ja projektin johtamisesta.

Downstream (services)
Manufacture – Services interface

Upstream (products)

Added value

Early Stages

M

SI

(Backwards)

Design and
produce components and
subsystems

Systems integration (SI)
Design, build,
integrate products
and systems

Operational
Services (OS)
Maintain and
operate products
and systems

Final
Consumer

SP

Vertical moves

Manufacture (M)
Raw materials,
intermediate
goods, primary
products
manufacture

OS

(Forwards)
Service Provision
(SP)
Buy in maintenance
and operational
capacity to provide
services to final
consumers

Consumption of
service by final
consumer (e.g.
train passenger)

Kuva 1. Investointihyödykkeiden arvovirta.
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Projektitoimitus

Projektivetoinen ratkaisu

Elinkaariratkaisu

Integroitu asiakastarjooma
Projekti

Madollisia
myynninjälkeisiä
palveluita

Itsenäinen projektitoimitus
Peruspalvelut, kuten varaosat,
koulutus tai asiakastuki asiakkaan
pyynnöstä

Projekti

O&M palvelu
(käyttövaihe)

Projektitoimituksella päärooli
myyntiprosessissa
Käyttö- ja huoltopalvelu (O&M)
tarjotaan ja neuvotellaan erikseen

Projekti

O&M palvelu
(käyttövaihe)

Projekti sekä käyttö- ja huoltopalvelu
tarjotaan asiakkaalle yhtenä,
elinkaarifokusoituna ratkaisuna

Kuva 2. Projektitoimituksen, projektivetoisen ratkaisun ja elinkaariratkaisun ominaisuudet.
Kummankin perinteisen liiketoimintamallin
haaste on, että ne pitävät projektitoimittajan
liiketoiminnan fokuksen lyhytkestoisissa projektitoimituksissa, mikä rajoittaa palvelutarjonnan
mahdollisuuksia. Projektin luovutuksen jälkeen
liiketoiminta asiakkaan kanssa on epäjatkuvaa
rajoittuen yksittäisiin palvelutapahtumiin. Lisäämällä toimitetun tuotteen käyttö- ja huoltopalvelut (operational services tai operations and
maintenance services, O&M) palveluvalikoimaansa
projektitoimittaja pystyy haukkaamaan entistä
suuremaan osuuden arvovirrasta oman toimituslaajuutensa alle. Käyttö- ja huoltopalvelut ovat
kiinnostavia, sillä ne takaavat pysyvän asiakassuhteen ja kiinteän palveluiden volyymin jopa
kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Projektitoimitukseen sidottu käyttö- ja huoltosopimus voi jopa
tuplata kaupan arvon jakaen samalla yrityksen
tulovirran pidemmälle aikajänteelle. Samalla
käyttö- ja huoltopalvelut edellyttävät yrityksen
liiketoimintafokuksen siirtymistä pitkälle toimitetun tuotteen elinkaarelle. Kun projektituotteen
myyntineuvotteluiden ytimen muodostaa investointikustannus, on elinkaariratkaisun myynnissä
puolestaan merkityksellisempi investointihyödykkeen tuottaman lopputuotteen saatavuus ja hinta
sen elinkaaren aikana.
Käyttö- ja huoltopalveluiden toimituksessa on
havaittavissa kaksi toimintamallia: projektivetoinen ratkaisu ja elinkaarivetoinen ratkaisu (kuva
2). Helpoin tapa laajentaa asemaa arvovirrassa on
toimittaa projektitoimituksia perinteiseen tapaan
ja laajentaa palveluorganisaation kyvykkyyksiä
käyttö- ja huoltopalveluihin. Näissä projektivetoisissa ratkaisuissa projektitoimitusten rooli pääasiallisena toimintana säilyy vahvana ja projektituotteen käytön ”ulkoistaminen” toimittajalle sovitaan
asiakkaan kanssa erillisenä palvelusopimuksena.
Elinkaariratkaisut taas sidotaan suunnittelusta asti
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Projektitoimittajan tarjoamalla elinkaariratkaisulla on erinomainen mahdollisuus saavuttaa
kokonaisoptimoituja lopputuloksia. Koska käytProjektitoiminta 2/2009

tö- ja huoltopalvelun ansaintalogiikka perustuu
kiinteään tuloon taattua toimintavarmuutta ja
saatavuutta (reliability ja availability) vastaan,
on toimittajan palveluntarjonnan kannattavuus
suoran sidottu organisaation kykyyn suunnitella
ja toteuttaa tehokkaita, luotettavia, vähän varaosia kuluttavia ja helposti huollettavia tuotteita.
Sopimukset, jotka mahdollistavat säästöjen ja
ylimääräisten tuottojen jakamisen toimittajan ja
asiakkaan välillä, vahvistavat kannustinta. Projektivetoisissa ratkaisutoimituksissa tämä linkki
jää kuitenkin heikoksi, sillä vanhan organisaatiorakenteen ja myyntitavan säilyessä projektitoimitusten tärkeyttä korostava liiketoimintamalli
saattaa jäädä dominoivaan asemaan. Rajanveto
projektivaiheen ja käyttövaiheen välillä säilyy
selvänä, ja kannustimia elinkaariajatteluun on
vaikea luoda. Elinkaariratkaisut sen sijaan luovat
luontaisen mahdollisuuden ratkaisun kokonaisoptimointiin tavalla, joka hyödyttää sekä asiakasta
että toimittajaa. Elinkaariratkaisun rahavirrat on
myös mahdollista räätälöidä osapuolten tarpeita
vastaavasti korostaen elinkaaren aikaisia säästöjä
alkuinvestoinnin sijaan.

Liiketoimintamallit yrityksen toiminnan
arvioinnissa ja kehittämisessä
Yritykset, jotka pyrkivät laajentamaan liiketoimintaansa osaprojekteista tai kokonaistoimituksista
käyttö- ja huoltopalveluihin ja kokonaisiin elinkaariratkaisuihin, astuvat samalla uusiin liiketoimintamalleihin toiminnan fokuksen, aikajänteen ja
ansaintalogiikan muuttuessa. Yrityksen toiminnan
arviointi ja kehittäminen sen liiketoimintamallin
elementtien kautta onkin hyödyllistä. Liiketoimintamalli on työkaluna ensisijaisesti asiakaslähtöinen
ja edellyttää yrityksiä aloittamaan toimintansa
arvioinnin ja kehittämisen asiakkaiden ja asiakastarpeiden tunnistamisesta. Toisin kuin yleisesti
ajatellaan, liiketoimintamalli on myös strategiaa
tai yrityksen ansaintalogiikkaa laajempi käsite,
joka koostuu kuudesta komponentista: yrityksen
asiakkaat, strategia, asemointi, sisäiset resurssit ja
39

rakenne sekä ansaintalogiikka.
Liiketoimintamallin kuusi komponenttia ovat:
- Asiakas
- Arvolupaus
- Kilpailustrategia
- Asema arvoverkostossa
- Organisaatio – sen rakenne ja avainkyvykkyydet
- Ansaintalogiikka
Vaikka toiminnan luonteen muuttuminen
elinkaarilähtöiseksi vaatii yritysten liiketoimintamalliin muutosta, yritykset eivät yleensä
kykene muuttamaan koko liiketoimintamalliaan
elinkaariratkaisuihin perustuvaksi, olkoonkin että
niillä olisi oikeat avainkyvykkyydet näiden toimittamiseksi. Joillekin asiakkaille projektitoimitus
voi esimerkiksi olla strategisesti niin tärkeä, että
ne eivät halua luovuttaa toimittajalle vastuuta
tuotteen käytöstä. Näin ollen yritys, jolla on
useita rinnakkaisia projektitoimituksia eri asiakkaille ja asiakasryhmille, joutuu myös toteuttamaan useita liiketoimintamalleja rinnakkain eri
asiakassuhteissaan. Siksi projekteja toimittavan
yrityksen liiketoimintamalleja on hyödyllisintä
analysoida yksittäisen asiakasratkaisun tasolla.
Liiketoimintamallin arviointi yksittäisten asiakasratkaisuiden tasolla auttaa tunnistamaan kunkin
liiketoimintamallin elementit ja kehittämään koko
yrityksen toimintaa, auttaen valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivimman liiketoimintamallin.
Neljä pääliiketoimintamallia ratkaisutoimituksille
(kuva 3, Lähde: Kujala ym. 2009, 2010) voidaan
tunnistaa kahden liiketoimintamallin komponentin kautta: arvolupaus asiakkaalle ja toimittajan
ansaintalogiikka.

Nelikentän pääliiketoimintamallit ratkaisutoimituksille ovat projektitoimitus ja myynninjälkeiset
palvelut, projektitoimitus ja asiakastukipalvelut,
projektivetoiset ratkaisut ja elinkaariratkaisut.
Kutakin toimintamallia voidaan tarkastella suppeammin kahden akselin kautta tai laajemmin
kunkin toimintamallin elementtien kautta. Projekti- ja palveluliiketoiminnan kirjallisuudessa
esitettyjä havaintoja kunkin liiketoimintamallin
elementeistä on kiteytetty taulukkoon 3. Kuvan
3 pystyakselilla siirtyminen lyhytkestoisista projektitoimituksista ja mahdollisista jälkipalveluista
ratkaisuihin, edellyttää toimittajaa hyväksymään
laitteen toiminnallisuuteen liittyvän riskin. Tällöin
toimittajan ansaintalogiikka muuttuu – huoltotarpeen väheneminen voi nostaa katetta myyntivolyymin pienenemisen sijaan. Vaaka-akselilla
muutos tuotetta tukevista palveluista asiakkaan
prosessia tukeviin palveluihin kuvaa toiminnan
fokuksen muutosta tuotelähtöisestä asiakaslähtöiseksi. Tuotetta tukevat palvelut takaavat, että
toimitettu tuote toimii sovitut normit täyttäen.
Palvelun arvo perustuu asiakkaan vapauttamiseen
tietyistä huoltotoimenpiteistä, kuten vuosihuolloista. Asiakkaan prosessia tukevat palvelut sen
sijaan auttavat asiakasta saamaan parhaan hyödyn
toimitetusta projektituotteesta. Toimituksen yhteydessä ja sen jälkeen toimitetut palvelut, kuten
prosessisuunnittelu ja optimointi, tai kokonaisen
elinkaariratkaisun suunnittelu auttavat muovaamaan asiakkaan prosessia tavalla, joka parhaimmillaan auttaa asiakasta luomaan uutta arvoa
omaan liiketoimintaansa. Siten liiketoimintamalleilla, jotka on suunnattu tukemaan asiakkaan
prosessia, on myös parhaat mahdollisuudet sekä
hyödyttää asiakasta että olla tuottavia palvelun
toimittajalle.

Arvolupaus asiakkaalle

Epäjatkuvat palvelut
Jatkuvat palvelut

Toimittajan ansaintalogiikka

Tuotetta tukevat palvelut

Asiakkaan prosessia
tukevat palvelut

Liiketoimintamalli 1:
Projektitoimitus ja myynninjälkeiset palvelut

Liiketoimintamalli 2:
Projektitoimitus ja asiakas
tukipalvelut

Laite-/ projektitoimitus
+
Kuljetuspalvelu
Asennus
Varaosat
Korjauspalvelut

Projektitoimitus
+
Asiakaskonsultointi ja koulutus
Prosessisuunnittelu ja optimointi
Varaosahallinnointi

Liiketoimintamalli 3:
Projektivetoinen ratkaisu

Liiketoimintamalli 4:
Elinkaariratkaisu

Projektitoimitus
+
Käytön ja huollon (osittainen)
ulkoistaminen

Projektitoimitus ja
elinkaarilähtöinen käyttö- ja
huoltopalvelu yhdistettynä
yhtenäiseksi toimitukseksi

Kuva 3. Neljä liiketoimintamallia ratkaisutoimituksille.
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Liiketoimintamalli 1:
Projektitoimitus ja
tuotetukipalvelut

Liiketoimintamalli 2:
Projektitoimitus ja
asiakkaan prosessia
tukevat palvelut

Liiketoimintamalli 3: Liiketoimintamalli 4:
Projektivetoinen
Elinkaariratkaisu
ratkaisu

Asiakas

Strategiana riippumattomuus toimittajasta.
Asiakkaalla vahva teknologinen tietotaito.

Halu jakaa toimittajan osaaminen.
Asiakkaan tietotaito vahvaa
tai heikkoa.

Ulkoistus joustavuuden
Luottamus toimittajan ammatlisäämiseksi.
titaitoon ja halu pitkäaikaiseen
Käyttö- ja huolto ei asiakkumppanuuteen.
kaan ydintoimintaa.

Arvolupaus

Yhteinen ratkaisun kehittäminen
Perushuolto ja varaosat
Tuotteen sopivuus ja tehok- Taattu kustannustaso tuotparhaan toiminnallisuuden talaitteen sovitun toiminnan
kuus asiakkaan prosessissa. teen käytön aikana.
kaamiseksi.
varmistamiseksi.

Kilpailustrategia Hintataso ja toimitusaika.

Laatu ja teknologinen pa- Käyttökustannuksen hin- Aikainen asiakaskontakti ja ratremmuus, kyky avustaa asi- tataso ja standardoitu tar- kaisun vaatimusten yhteinen
akasta.
jooma.
jalostaminen.

Asema
arvoverkossa

Osaprojekti/ kokonaisprojekti toimitukset.
Palveluiden tarjonta ei ole
keskeistä toimintaa tai sen
on ulkoistettu itsenäisille
toimijoille.

Osaprojekti/ kokonaisprojekti
Projektitoimitukset ja niiden Projektitoimitukset, käyttö- ja
toimitukset.
jälkeiset käyttö- ja huolto- huoltopalvelut ja muut elinkaaToimituksen jälkeiset palvelut
palvelut.
ripalvelut.
tärkeässä roolissa.

Organisaatio –
Rakenne ja
avainkyvykkyydet

Projektiorganisaatio ja projektikyvykkyydet, palvelutoiminta erillisessä tulosvastuullisessa yksikössä.

Kyky tarjota asiakkaan toimintaa tukevia palveluita projektin
aikana tai sen jälkeen erillisen
palveluyksikön toimesta.

Projektiorganisaatio erillinen paikallisesti toimivista
palveluyksiköistä.
Palvelukapasiteetin käyttöasteen hyödyntäminen
keskeinen kyvykkyys.

Integroidut asiakastiimit tulosvastuussa ratkaisusta sen
elinkaarella.
Ratkaisun kokonaisoptimointi
korostuu.
Markkinoinnin rooli strateginen.

Projektitoimitukset + korkean
marginaalin asiantuntijapalveProjektitoimitukset + epälut epäjatkuvasti asiakastarjatkuva tulovirta palveluista
Ansaintalogiikka huoltotarpeen mukaan kus- peen mukaan.
Hinnoittelu on mahdollista
tannusperusteisesti.
sitoa lopputuotteen toimivuuteen

Projektitoimitukset + kiinteä palvelutuotto.
Käyttö- ja huoltopalvelussa
kate tuotteen toiminnallisuuteen liittyvän riskin
ottamisesta.

Projektitoimitus ja kiinteä palvelutuotto; mahdollisuus räätälöidä
rahoitusratkaisu, jakaa säästöt
tai ylimääräinen tuotto.
Hinnoittelu asiakkaan vaihtoehtoisten ratkaisuiden perusteella.

Taulukko 1. Neljä liiketoimintamallia ratkaisutoimituksille.
Liiketoimintamallien analysointi osoittaa, että
elinkaariratkaisuilla voidaan saavuttaa sekä taloudellisia että toiminnallisia etuja, joita perinteiset
liiketoimintamallit eivät tarjoa. Toimittajan ja asiakkaan vahva yhteys ja yhden asiakastiimin vastuu
projektin alkuvaiheista pitkälle elinkaarelle luovat
luonnollisen kannustimen kokonaisvaltaiseen
suunnitteluun ja optimointiin. Elinkaariratkaisuiden toteuttaminen on kuitenkin haastavaa, sillä ne
edellyttävät muutoksia projekti- ja palveluyksiköt
eriyttäviin organisaatiorakenteisiin – ja organisaatiokulttuuriin. On myös muistettava sopeuttaa
kukin ratkaisu kyseisen asiakkaan vaatimuksiin
kannattavan lopputuloksen saavuttamiseksi;
vaikka elinkaariratkaisuilla on etunsa, täytyy
projektiyritysten kyetä hyödyntämään useaa
liiketoimintamallia rinnakkain päivittäisessä toiminnassaan.

Organizing by Projects, IRNOP IX Research
Conference, October 11-13, 2009, Berlin,
Germany
Kujala, S., Artto, K., Aaltonen, P., ja Turkulainen,
V. 2010. Business models in project-based
firms – Towards a typology of solution-specific business models, International Journal of
Project Management (in press, forthcoming
2010).
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Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Onnistumisen avaimia
kehittämisohjelmiin valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia
Yhä useammassa suomalaisessa yrityksessä ja julkisen sektorin organisaatiossa toimintaa kehitetään suurten ja monimutkaisten kehittämisohjelmien avulla. Nämä kehittämisohjelmat tavoittelevat merkittävää muutosta esimerkiksi organisaation
rakenteeseen, prosesseihin, toimintatapoihin, tietojärjestelmiin tai tuotevalikoimaan. Suppeampiin projekteihin verrattuna
suuret kehittämisohjelmat ovat luonteeltaan strategisempia ja pitkäkestoisempia ja koostuvat useasta osaprojektista tai
työryhmästä. Kehittämisohjelmat koskettavat tyypillisesti merkittävää osaa organisaation henkilöstöstä, ja niiden toteuttamiseen voi osallistua myös ulkoisia kumppaneita, konsultteja tai asiakkaita. Usein lähtökohtana on tulevaisuuden
visio tai muutostarve, joka vähitellen ohjelman aikana konkretisoituu tarkemmiksi tavoitteiksi. Välitulosten arvioinnin,
tiedon lisääntymisen ja toimintaympäristön muutosten kautta saatetaan ohjelman aikana joutua tekemään muutoksia
ohjelman tavoitteisiin ja sisältöön. Yhdessä nämä erityispiirteet tekevät suurten kehittämisohjelmien johtamisesta ja
arvioinnista haastavaa.
Mikko Lehtonen
Päivi Lehtonen

L

aajoissa ja monimutkaisissa kehittämisohjelmissa systemaattinen projektinhallintaote
on tarpeen, muttei vielä riitä takaamaan
ohjelman onnistumista. Lisäksi tarvitaan kykyä hallita monimutkaisia kokonaisuuksia, johtaa
muutosta ja toimia epävarmassa, alati muuttuvassa ympäristössä. Teknillisen korkeakoulun BIT
Tutkimuskeskuksessa toimiva Projektiliiketoiminnan tutkimusryhmä tutki ja kehitti suurten kehittämisohjelmien johtamistapoja Tekesin ja viiden
yhteistyöorganisaation rahoittamassa STRAP–
PPO-projektissa (Strategic Linking of Programs for
Public and Private Organizations). Vuosina 2004
- 2008 toteutetun projektin viimeisen vaiheen
keskeisenä osana toteutettiin valtakunnallinen
kyselytutkimus ”Kehittämishankkeet menestyksen välineinä”. Tämä artikkeli esittelee kyselyn
keskeisimpiä tuloksia ohjelmien onnistumisesta ja
onnistumiseen johtavista toimintatavoista.

vastaajista oli vähintään viiden vuoden kokemus
hankkeiden ja projektien johtamisesta.

Kehittämisohjelmat suomalaisissa
organisaatioissa
Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin keskittymään vastauksissaan yhteen jo päättyneeseen
kehittämisohjelmaan. Kyselyn vastauksista
puolet käsitteli toiminnankehittämisohjelmia,
kuten organisaation, prosessien, toimintatapojen,
laadun, henkilöstön ja strategian kehittämistä
ohjelmamuotoisesti. Neljännes vastauksista koski
tuotekehitysohjelmia kattaen olemassa olevien ja

Tuotekehitys
24%

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus
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Toiminnankehitys
50%

Tietojärjestelmäkehitys
18%

ti 8%
stoin
Inve

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta
tietoa suurten kehittämisohjelmien tehokkaasta
johtamisesta niitä toteuttaville organisaatioille
ja tiedeyhteisölle. Tutkimus kohdistettiin yli 250
henkeä työllistäviin suomalaisiin yrityksiin ja
julkisen sektorin organisaatioihin. Vastaajiksi tavoiteltiin hiljattain päättyneiden kehittämisohjelmien vetäjiä. Kyselyyn saatiin 236 vastausta (12%
lähetetyistä lomakkeista).Vastauksista hieman yli
puolet (55 %) tuli yksityisistä yrityksistä ja loput
julkiselta sektorilta. Kyselyn vastaajista suurin osa
edusti joko keskijohtoa tai ylintä johtoa. Vastaajat
olivat pääosin kokeneita projektijohtajia: 80 %:lla

Kuva 1. Vastaukset käsittelevät erityyppisiä
kehittämisohjelmia.
www.pry.fi

Ohjelmaan osallistuneet henkilöt ohjelman aikana

Ohjelmien kokonaiskustannukset

500-1000 tEUR
20%

100-500 tEUR
31%

51-100
21%
1-5 MEUR
26%

101-200
17%
21-50
41%

5-20 MEUR
7%
alle
100 tEUR
12%

201-500 6%

37-48 kk
16%

6-10
30%

yli 48 kk
15%
13-24 kk
29%

yli 500 2%

Osaprojektien määrä ohjelman aikana

Ohjelmien kestot

25-36 kk
24%

alle 20
13%

20-50 MEUR 3%
yli 50 MEUR 1%

7-12 kk
14%

2-5
55%
6 kk tai alle 2%

11-20
10%
21-50 2%
yli 50 3%

Kuva 2. Perustietoja ohjelmista. Ohjelmien kestot ja koot vaihtelivat merkittävästi alle puolen vuoden ja alle 20 henkilön
kokonaisuuksista kuuden vuoden mittaisiin ja 500 osallistujan kokonaisuuksiin.
uusien tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden kehittämisen. Loput vastaukset käsittelivät tietojärjestelmäkehitystä,
esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien tai muiden organisaation tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa,
tai muita investointeja.
Kyselyvastauksissa käsiteltyjen kehittämisohjelmien laajuus vaihteli merkittävästi sekä ohjelman kustannusten ja
henkilöstömäärän että keston osalta.
Tyypillisessä ohjelmassa kustannukset
olivat olleet noin 500 000 euroa, ja
ohjelman toteutukseen oli osallistunut
joitakin kymmeniä henkilöitä. Vastausten joukossa oli kuitenkin myös erittäin
suuria, yli 50 miljoonan euron ja viidensadan hengen ohjelmia. Tuotekehitysohjelmissa oli keskimäärin vähemmän
osallistujia kuin muissa kehittämisohjelmissa. Lisäksi julkisella sektorilla
kehittämisohjelmienosallistujamäärät
olivat keskimäärin olleet suurempia
huolimatta siitä, että yksityisen sektorin
ohjelmien kokonaiskustannukset olivat
suuremmat. Kehittämisohjelmien kesto
vaihteli vajaasta puolesta vuodesta jopa
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kymmeneen vuoteen. Tyypillisimmillään
ohjelmat olivat kestäneet 1-3 vuotta.
Julkisen sektorin ohjelmat olivat keskimäärin pidempiä kuin yksityisen sektorin
ohjelmat.
Kysely keskittyi useasta osaprojektista
koostuneisiin ohjelmiin. Suurimmassa
osassa ohjelmia oli ollut 2-5 osaprojektia, mutta joissakin ohjelmissa jopa yli 50
osaprojektia. Kuva 2 esittää tarkemmin
ohjelmien perustietoja.

Ohjelmien onnistuminen
Keskeisenä osana ohjelmajohtamisen
kyselytutkimusta kartoitettiin kehittämisohjelmien onnistumista eri näkökulmista. Pitkien ja laajojen ohjelmien onnistumisen arviointi ei ole yksiselitteinen
tehtävä. Ohjelman onnistumista voidaan
arvioida toisaalta ohjelman toteutuksen
tehokkuuden, kuten aikataulussa ja
budjetissa pysymisen kannalta, toisaalta
ohjelman aikaansaamien vaikutusten
kautta. Toteutuksen tehokkuutta voidaan arvioida jo ohjelman aikana, kun
taas vaikutusten ja hyötyjen toteutumista usein vasta ohjelman päättymisen

jälkeen, joskus vasta useiden vuosien
kuluttua. Lisäksi näkemys ohjelman onnistumisesta voi vaihdella tarkastelijan
näkökulman mukaan: toteuttajajoukolla
voi olla erilainen näkemys onnistumisesta kuin ohjelman asiakkailla tai vaikkapa
yrityksen ylimmällä johdolla.
Kyselytutkimuksessa ohjelmien onnistumista arvioitiin usean eri mittarin
avulla, joista seuraavassa esitellään
kuusi. Mittareista neljä ensimmäistä tarkastelevat ohjelman onnistumista eri aikajänteillä ja kaksi muuta eri toimijoiden
tyytyväisyyttä ohjelmaan. Onnistumismittarit muodostettiin useista kyselyn
kysymyksistä summamuuttujina.
Kuva 3 esittää ohjelman onnistumisen
arvioinnin neljä eri aikajännettä. Ohjelman on määrä tuottaa määriteltyjä
tuotoksia käytettävissä olevilla resursseilla. Ohjelman työn ja sen tuotosten
toivotaan saavan aikaan ensisijaisia
vaikutuksia ohjelman kohdeorganisaatiossa. Pidemmällä aikavälillä ohjelma,
sen tuotokset ja ensisijaiset vaikutukset
avaavat mahdollisesti uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia organisaatiolle.
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Ohjelman onnistumismittarit
Sisäinen
tehokkuus

Resurssit

Tuotosten
onnistuminen

Vaikutusten
saavuttaminen
Ensisijaiset
vaikutukset

Tuotokset

Hanke

Tulevaisuuden
mahdollisuuksien
avaaminen
Pitkän tähtäimen
vaikutukset

Ohjelman tavoittelemat asiat
Kuva 3. Ohjelmissa voidaan mitata eri aikaväleillä tavoiteltavia ja
saavutettavia asioita erilaisilla mittareilla.
Kuvan yläreunassa on kuvattu onnistumismittarit eri aikajänteille. Kuva 4
esittää eri mittareilla saadut tulokset
ohjelmien onnistumisesta.
Jotta kyselytutkimukseen osallistuneiden ohjelmien onnistumisen
arviointi oli mahdollista, tutkimuksessa
edellytettiin, että vastausten kohteena
olleet ohjelmat olivat jo päättyneitä.
Kyselytutkimuksen vastaajat arvioivat
ohjelmansa keskimäärin varsin onnistuneiksi. Vain muutama ohjelma (4 %) oli
vastausten mukaan keskeytetty ennen
suunniteltua päätöstä.
Kyselytutkimuksessa ohjelman toteutuksen onnistumista arvioitiin kahdella
mittarilla. Ohjelman sisäinen tehokkuus
(keskiarvo 3,9/5, keskihajonta 0,7) kuvaa ohjelman puitteissa tehdyn työn
toteutuksen tehokkuutta ja aikataulun
ja budjetin pitämistä. Toteutuksen
onnistumiseen liittyy myös ohjelman
tuotosten onnistuminen (keskiarvo
4,1/5, keskihajonta 0,7), joka kuvaa
ohjelman sisällöllisten tavoitteiden
saavuttamista ja tuotosten laatua. Nämä
kaksi mittaria arvioivat lyhyen aikavälin
onnistumista.
Keskipitkän ja pitkän aikavälin arviointi keskittyi vaikutusten saavuttamiseen (keskiarvo 3,9/5, keskihajonta 0,7)
ja luotujen tulevaisuuden mahdollisuuksien merkitykseen (keskiarvo 3,8/5,
Sisäinen
tehokkuus

13%

37%

Tuotosten 7%
onnistumisen aste
Vaikutusten
saavuttamisen aste
Luotujen tulevaisuuden
mahdollisuuksien merkitys

keskihajonta 0,7). Ensimmäisen kuvaa,
kuinka laajoja vaikutuksia ohjelmalla
on ollut organisaation toimintaan ja
sen suorituskykyyn. Jälkimmäisellä arvioidaan ohjelman luomaa uudistuskykyä
eli onko esimerkiksi ohjelma uudistanut
kohdeorganisaation strategiaa ja luonut
organisaatiolla uusia toimintamahdollisuuksia.
Kyselyn tulosten mukaan eri aikajänteillä onnistumista arvioivat mittarit
ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa: yhden
mittarin mukaan onnistuneet ohjelmat
onnistuivat usein myös muilla mittareilla
arvioituina. Poikkeuksen muodostaa luotujen tulevaisuuden mahdollisuuksien
merkitys, joka on jossakin määrin irrallinen muista onnistumismittareista. Myös
heikommin tavoitteensa saavuttaneet
kehittämisohjelmat saattavat tuottaa
arvokkaita oppeja ja avata merkittäviä
tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Kyselyn vastaajien arviot ohjelmien
onnistumisesta vaihtelivat hieman onnistumismittarin aikajänteen mukaan:
mitä pidemmän aikajänteen onnistumismittarista oli kyse, sitä harvinaisempaa
oli erittäin merkittävä onnistuminen.
Tulos kielii siitä, että ohjelmien johtamisessa huomio saattaa kohdistua
liikaa sisäiseen tehokkuuteen, vaikka
johtamisessa pitäisi painottaa ohjelman
vaikuttavuutta ja muita pidemmänaika48%

43%

9%

47%

48%

9%

41%
29%

59%

Tiimin tyytyväisyys ja
sitoutuminen

15%

41%

43%

Asiakkaan tyytyväisyys

10%

45%

42%

0%
Erittäin matala

20%

Melko matala

40%

60%

Melko korkea

80%

100%

Erittäin korkea

Kuva 4. Tutkittujen ohjelmien onnistumisarviot. Kyselytutkimukseen saatiin
vastauksia pääosin varsin hyvin onnistuneista ohjelmista, vain muutamia (4%) oli
keskeytetty ennen suunniteltua päätöstä.
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välin onnistumismittareita. Tulokseen on
saattanut vaikuttaa myös se, että kaikkien kyselyn kohteena olleiden ohjelmien
pitkän aikavälin vaikutukset eivät vielä
olleet vastaushetkellä toteutuneet. Pitkän aikavälin vaikutusten arviointi on
myös usein vaikeampaa kuin lyhyen
aikavälin vaikutusten ja toteutuksen
tehokkuuden arviointi, mikä saattaa
näkyä tuloksissa.
Ohjelman monimutkaisuus ja sen osaprojektien keskinäinen erilaisuus näyttävät vaikeuttavan ohjelman toteuttamista. Tämä näkyi kyselyn tuloksissa
heikompana sisäisenä tehokkuutena
sellaisissa ohjelmissa, joissa osaprojektit
olivat hyvin erilaisia. Näyttäisi myös
siltä, että osaprojektien keskinäinen
erilaisuus on merkittävämpi ohjelman
toteuttamista hankaloittava tekijä
kuin pelkkä osaprojektien suuri määrä.
Ohjelman korkea prioriteetti puolestaan tukee tavoiteltujen vaikutusten
saavuttamista. Siis jos organisaation
johto korostaa ohjelman tärkeyttä,
saavutetaan ohjelmalla todennäköisemmin merkittäviä vaikutuksia. Korkea
prioriteetti ei kuitenkaan lisää ohjelman
toteutuksen sisäistä tehokkuutta eli ei
takaa budjetin ja aikataulun pitämistä,
vaikka korkean prioriteetin ohjelmilla on
tutkimuksen mukaan ollut käytössään
enemmän resursseja.
Ohjelman toteuttajatiimin tyytyväisyyttä (keskiarvo 3,9/5, keskihajonta 0,7)
ja sitoutumista arvioitiin tutkimuksessa
kysymällä ohjelman sisäisen ilmapiirin
myönteisyyttä, ohjelman henkilöstön
tyytyväisyyttä ja vastaajan arviota siitä,
toimiko ohjelman henkilöstö ohjelman
edun mukaisesti. Asiakasnäkökulmaa
eli asiakkaan tyytyväisyyttä (keskiarvo
3,9/5, keskihajonta 0,8) arvioitiin kysymällä ohjelman tuotosten käyttöönoton
onnistumista ja sitä, vastasivatko ohjelman tuotokset kohdeorganisaation
tarpeita. Koska kysely keskittyi organisaation sisäisiin kehittämisohjelmiin,
asiakkaalla tarkoitettiin tyypillisesti
sisäistä asiakasta, esimerkiksi uuden
prosessin tai järjestelmän käyttäjiä.
Analyysin mukaan ohjelmatiimin
tyytyväisyys ja asiakkaan tyytyväisyys
olivat vahvasti yhteyksissä toisiinsa. On
vaikea sanoa, johtaako toteutustiimin
tyytyväisyys asiakkaan tyytyväisyyteen
vai toisin päin eli onko tyytyväisen asiakkaan kanssa mukavampaa tehdä töitä.
Ohjelmissa, joissa oli tehty runsaasti
muutoksia ohjelman aikana, raportoitiin matalampi sisäinen tehokkuus ja
heikompi asiakastyytyväisyys. Muutosten negatiivinen vaikutus aikataulujen
ja budjettien pitävyyteen on tuttu
ilmiö ohjelmien ja projektien parissa
toimiville. Kyselyn tulosten mukaan
myös muutosten vaikutukset asiakkaan
tyytyväisyyteen on otettava huomioon.
www.pry.fi

Muutokset voivat lisätä asiakkaiden
tyytyväisyyttä, jos heidän toiveisiinsa
mukaudutaan ohjelman aikana. Toisaalta muutokset voivat heijastella epäonnistumisia, mikäli asiakkaan toiveet on
alussa arvioitu väärin, ja myöhemmin
toteutuksen aikana tehtävät muutokset
voivat aiheuttaa epävarmuutta ja asiakkaan tyytymättömyyttä. Muutosten
vaikutus asiakkaan tyytyväisyyteen
lienee siistilannekohtaista.

Menestyksen avaimia
Tilastollisen analyysin avulla todettiin
useiden organisointi- ja johtamistapojen
olevan yhteydessä ohjelmien menestykseen. Seuraavaksi nostetaan esiin kolme
onnistumista edistävää toimintatapaa.
Poikkiorganisatorinen toteuttajajoukko
Ohjelmat, joiden toteuttajajoukkoon
on koottu monipuolisesti edustajia ja
osaajia organisaation eri yksiköistä,
ovat useimpien kyselyssä käytettyjen
onnistumismittareiden mukaan onnistuneet muita ohjelmia paremmin. Nämä
ns. poikkiorganisatorisesti toteutetut
ohjelmat on keskimäärin toteutettu
tehokkaammin, niiden tuotokset ovat
olleet onnistuneempia ja vaikutukset
suurempia. Lisäksi asiakastyytyväisyys
on ollut korkeampi.
Aiemmassa tutkimuksessa poikkiorganisatoriset tiimit on todettu menestyksekkäiksi tuotekehitysprojektien organisoinnissa, ja kyselytulosten mukaan
poikkiorganisatorinen toteuttajajoukko
tukee myös toiminnankehittämisohjelmien menestymistä. Kaikkien ohjelmaan
liittyvien yksiköiden edustajien kokoaminen ohjelmaryhmään paitsi tuo ohjelmaan monialaista osaamista ja useita
näkökulmia myös varmistaa jatkuvan
yhteyden ja tukee viestintää ohjelman
kannalta olennaisiin yksiköihin. Jokaisen
olennaisen yksikön oma edustaja ohjelmatiimissä voi myös osaltaan auttaa
muutosvastarinnan voittamisessa. On
huomattava, ettei kyselytutkimuksessa
selvitetty tarkemmin, onko jokaisessa
ohjelman osaprojektissa ollut koottuna edustus eri organisaatioyksiköistä
vai onko ohjelmassa esimerkiksi ollut
yksikkökohtaiset osaprojektit - tapoja
poikkiorganisatorisen toteuttajajoukon
kokoamiseen on useita.
Yhteistyö ja yhteydenpito ohjelman ja
organisaation muiden toimintojen välillä
Koska kehittämisohjelmat tähtäävät
merkittävään muutokseen kohdeorganisaatiossaan, täytyy ohjelman aikana
varmistaa riittävä yhteys ohjelman ja
kohdeorganisaation välillä. Jos pitkäkestoinen ohjelma eristyy liiaksi muusta
organisaatiosta, saattaa ohjelman tuotosten jalkauttaminen kohdeorganisaatioon olla hyvin vaikeaa - pahimmassa
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tapauksessa tuotokset eivät valmistuessaan ole enää ajankohtaisia tai
tarpeiden mukaisia. Yhteyksiä ohjelman
ja kohdeorganisaation välillä voidaan
luoda organisatorisilla ratkaisuilla, kuten
perustamalla erilaisia ohjausryhmiä ja
viiteryhmiä. Usein on tarpeen hoitaa
jatkuvasti ohjelman ulkosuhteita osana
ohjelman päivittäistä johtamista.
Kyselyssä kartoitettiin erilaisia yhteistyön ja yhteydenpidon muotoja
ohjelman keskeisten toimijoiden ja
organisaation muiden tahojen välillä, ja
tulosten mukaan moni näistä on vahvasti yhteydessä ohjelman onnistumiseen.
Kehittämisohjelmat edellyttävät usein
tiedonhakua, neuvottelua ja yhteyksien luomista eri puolille organisaatiota.
Lisäksi ohjelman keskeiset toimijat
voivat aktiivisesti etsiä tukea ohjelmalle
ylemmiltä organisaatiotasoilta ja luoda
täten ohjelmalle toimintaedellytyksiä.
Toisaalta tiedottaminen ohjelman olemassaolosta, etenemisestä ja varhaisista
tuloksista sekä käytännön yhteistyön
tekeminen ohjelman ulkopuolisten
tahojen kanssa tukevat ohjelman onnistumista. Tutkimustulosten mukaan
yhteistyö ja yhteydenpito ohjelman ja
sen organisaatioympäristön välillä tukee
erityisesti tavoiteltujen vaikutusten
saavuttamista ja asiakastyytyväisyyttä,
mutta myös tuotosten onnistumista.
Kyselytulosten mukaan ohjelman toteuttajajoukon poikkiorganisatorisuus
tukee yhteydenpitoa ohjelman ja muiden toimintojen välillä, eli ohjelman toteuttajajoukkoon kootut eri yksiköiden
edustajat tarjoavat kanavan viestinnälle
ja yhteistyölle.
Ohjelmajohtajan ja organisaation
johdon yhteistyö ohjelman
ohjauksessa ja seurannassa
Ohjelmajohtajan panostus ohjelman
aktiiviseen ohjaukseen edistää ohjelman
onnistumista monipuolisesti eri onnistumismittareilla mitattuna toteutuksen
tehokkuudesta vaikutusten saavuttamiseen. Myös organisaation johdolla on
oma tehtävänsä ohjelman onnistumisen
edistämisessä. Kyselyn tulosten mukaan
ohjelman seuranta organisaation johdon
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taholta edistää erityisesti tavoiteltujen
vaikutusten saavuttamista sekä ohjelman ja sen ympäristön välisen koordinoinnin onnistumista. Johdon panostus
ohjelman seurantaan ei kuitenkaan
edistä ohjelman toteutuksen sisäistä
tehokkuutta tai ohjelmantuotosten
saavuttamista. Ohjelmajohtajalla ja
organisaation johdolla on siis omat,
erilaiset tehtävänsä ohjelman ohjaamisessa ja sen tavoitteiden edistämisessä.
Ohjelmajohtajalla on mahdollisuus viedä
ohjelman työtä tehokkaasti eteenpäin,
ja organisaation johdolla on mahdollisuus tasoittaa tietä ohjelman tuomalle
muutokselle.

Yhteenveto
Ohjelmilla tavoitellaan suomalaisissa
organisaatioissa merkittäviä, strategisia
muutoksia, mutta ohjelmien toteutukseen liittyy monenlaista epävarmuutta.
Ohjelmien suunnittelun ja ohjauksen
haasteiden lisäksi ohjelman onnistumisen arviointi on monitahoinen ongelma,
joka ei ratkea pelkästään projektinhallinnasta tutuilla onnistumismittareilla
- vaikutusten arviointi jatkuu ohjelman
päätyttyä, ja suurin osa tavoitelluista
vaikutuksista toteutuu vasta ohjelman
jälkeen. Esittelimme tässä artikkelissa
useita erilaisia onnistumismittareita
ohjelmien arviointiin ja kolme toimintatapaa menestyksekkääseen ohjelmien johtamiseen. Näitä menestyksen
avaimia ovat poikkiorganisatorinen
toteuttajajoukko, jatkuva yhteydenpito
ja yhteistyö ohjelman ja sen organisaatioympäristön välillä sekä ohjelman
johdon ja organisaation johdon yhteistyö ohjelman ohjaamisessa. Vaikkei
kyseessä tietenkään ole kattava lista
kehittämisohjelmien menestystekijöistä,
tutkimuksen tulokset antanevat tukea
ohjelmien onnistuneeseen organisointiin ja toteutukseen.
Tässä artikkelissa on ollut mahdollista
nostaa esiin vain pieni osa kyselytutkimuksen tuloksista. Lisää tietoa ja
materiaalia tutkimusprojektista on saatavilla Internet-sivustolta http://pb.hut.
fi/program_management.htm.
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Lean-projektijohtaminen

Voiko Lean-periaatteita
hyödyntää projekteissa?
Mitä Lean on?
Lean (laiha, kevyt, ohut) johtaminen perustuu ajatukseen poistaa kaikki turha tekeminen prosessista.
Suomalaisessa teollisuudessa Lean -ajatusta on
hyödynnetty tietoisesti 1990-luvun puolivälistä,
mutta jo 1980-luvulla teollisuuden JIT/JOT -innostus pohjautui samaan alkulähteeseen eli Toyotan
oppeihin. (JIT = Just-In-Time, joka suomennettiin
aikanaan onnistuneesti JOT:ksi eli Juuri Oikeaan
Tarpeeseen). Rakennusteollisuus ja ICT-ala ovat
siirtymässä Lean-periaatteiden hyödyntäjiksi.
Lean sanana yhdistyy Toyotan kehittämään käytännön toteutukseen, joka kuvataan 1990-luvulla
ilmestyneessä kirjassa (Machine That Changed
the World : The Story of Lean Production) viidellä
toiminnolla:
1. Arvo määritetään asiakkaan näkemänä
arvona.
2. Arvoketjun tunteminen ja arvoa tuottamattomien toiminteiden poistamisena.
3. Toimittaminen asiakkaan tarpeiden mukaan so. Imuohjaus.
4. Työntekijöiden osallistaminen toiminnan
kehittämiseen.
5. Jatkuva kehittäminen (jap. Kaizen).
Toyotan Lean ajattelu pohjautuu amerikkalaisen
Demingin (TQM, Plan-Do-Study-Act) opetuksiin
sodanjälkeisessä Japanissa ja takautuu Demingin
ja erityisesti Shewhartin (SPC, kontrollikortti, PlanDo-Check-Act) Western Electricsillä (ja sittemmin
Bell Telephone Laboratory) 1920-luvulla tekemään
pohjatyöhön. Taustalla tässä kaikessa on siis valmistavassa kappaletavaratuotannossa saatu oppi
Toyotalla autovalmistuksessa ja Western Electricsillä/ATT:llä puhelinkeskusten valmistuksessa.

asian asiakastaan paremmin tai kuten ystäväni
leikkisästi määritteli: asiantuntija on aina oikeassa.
Joka tapauksessa asiantuntijan johtaminen vaatii
kehittynyttä johtamisosaamista.
Asiantuntijaa pitää johtaa siten, että hän: 1.
osaa (ja voi) itse hakeutua tehtäviin, joissa hänen
panoksensa on suurin, 2. oppii jatkokouluttamaan
itseään, 3. pysyy henkisesti virkeänä ja nuorena/
nuorekkaana työikänsä.

Projektijohtaminen
Projekteissa johdetaan pääsääntöisesti asiantuntijoita – tämä pätee nykyisin lähes kaikilla
toimialoilla. Työt ovat muuttuneet ammattilaisten
tekemäksi työksi ja monet ammattilaiset ovat
käytännössä oman alansa asiantuntijoita.
Kun yhdistetään Lean-ajattelu ja johtaminen
sekä sovelletaan näitä projektin johtamiseen, niin
ollaan haasteen edessä! Voiko projektia ylipäätään
tehdä Lean-filosofiaa soveltaen? Ja jos voikin, niin
mikä takaa että projekti onnistuu? Ja mitä Leanperiaatteet voivat projektijohtamiselle tarjota?

Johtaminen
Johtaminen voidaan määritellä toiminnoksi, jonka tavoite on saada resurssit (esim. työntekijät,
laitteet, raha) toimimaan halutun lopputuloksen
oikea-aikaiseksi saavuttamiseksi. Asiantuntijan
johtaminen on erilaista kuin perinteisen tuotannollisen työntekijän johtaminen. Määritelmän
mukaan asiantuntija on henkilö, joka tuntee
46
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Seitsemän turhaa toimintoa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuljetus ja käsittely
Varastointi
Liike
Odotus
Ylituotanto
Yliprosessointi
Virhe, uusinta, tarkastus

Johtajan näkökulmasta Lean-johtaminen määrittyy tavoitteeksi poistaa turha työ, materiaali ja
odottaminen. Tässä mielessä Lean on siis jatkuvaa
säästämistä. Projektijohtamisen näkökulmasta
jokainen edellä luetelluista Lean-johtamisen tavoitteista tukee projektityöskentelyä; poistamalla
turha työ saadaan jäljelle projektin kova ydin.
Voidaan siis todeta Lean-periaatteen tukevan
tehokasta projektin suunnittelua ja johtamista.
Huomaa tuo 1980-luvulla Suomessakin yleistynyt JIT/JOT –periaate: On turha aloittaa aikaisin,
jos voi aloittaa myöhemmin. (JOT = Juuri Oikeaan
Tarpeeseen, engl. JIT = Just In Time). Periaate
sisältyy Lean-ajatteluun.
Projektisuunnitteluun ja muutosten hallintaan
Lean tuo hyvän työkalupakin auttamaan päätöksentekoa. Kiteytettynä Lean-ajattelun tavoite on
poistaa turha, ja parhaiten tämä käy muistamalla
oheiset ”seitsemän turhaa toimintoa”, joilla voi
helposti ohjata projektin tekemään vain tarvittavia asioita.
Eli Lean antaa hyvän pohjan toisaalta suunnitella, mutta ennen kaikkea hallita projektin
aikaisia muutoksia. Kun tähän yhdistetään muutamia malliin liittyviä toimintatapoja, saadaan
varsin käyttökelpoisia tapoja ohjata toimintaa.
Monet perinteiset projektityömenetelmät ovat
toki aina olleet samoja kuin Lean-menetelmään
pohjautuvat - kyseessähän on looginen asioiden
tunnistaminen, oikeiden ja tarpeellisten tehtävien
tunnistaminen sekä vain niiden tekeminen.
Itse olen tuon turhan työn poistamisen lisäksi
käyttänyt projekteissa Lean-filosofiaan perustuvasti esimerkiksi:
1. Imuohjausta eli ohjaustapaa, jossa jälkimmäinen vaihe odottaa edellä olevaa tekemään
sovitun asian aikataulussa ja oikein. Esimerkiksi:
tehdään asiakkaan tarpeeseen.
2. Visuaalista ohjausta eli yksinkertaisimmillaan
vaikkapa tukkimiehenkirjanpitoa seinällä näkyvissä. Toki projektin Pert– ja Gant-kaaviot ovat
aina olleet visuaalisia menetelmiä. Oleellista on
se, että tieto on jatkuvasti näkyvissä tarvitsijoille – ei siis piilossa tietokoneen muistissa.
3. Asiakaskeskeisyys tai paremminkin siitä kehitetty asiakaslähtöisyys.
4. Jatkuva kehittäminen eli Kaizen.
5. Turha tekeminen pois. Esimerkiksi: tiimityöskentely vähentää ja joskus jopa poistaa erillisen
Projektitoiminta 2/2009

työnjohdon tarpeen.
6. Turhat työkalut pois.
7. Yksinkertaistus eli turha monimutkaisuus
pois.
8. Työntekijöiden osallistaminen työn suunnitteluun ja ohjaukseen: sitouttaminen.
9. Tarpeellinen mittaaminen - mielellään automaattisesti työtä tehdessä syntyvät mittaritiedot.
Lean-ajatteluun kuuluu kuitenkin kaiken sen
tekeminen, jolla varmistetaan, että oleellinen
tulee suoritetuksi . Erityisesti projektisuunnitelma,
tarpeellinen valvonta ja raportointi pitää tehdä,
samoin erilaiset määrittelyt, dokumentit ja testaukset, mikäli niiden avulla vähennetään virheitä tai
säästetään kokonaisaikaa tai ne tuovat asiakkaalle
lisäarvoa. Eli säästäminen tehdään turhaksi katsotun osalta, mutta oikeasti tarpeelliseen työhön ja
toimintaan ei kajota – pikemminkin päinvastoin.
Turha määritellään aina asiakkaan näkökulmasta
katsottuna.
Hyvin toteutettuna Lean-filosofian käyttö helpottaa läpimenoaikojen lyhentämistä, tarjoaa päätöksenteon tueksi hyvän arvopohjan, mahdollistaa
yksinkertaisen viitekehyksen kommunikointiin
tavasta toimia projektin aikana, ja ennen kaikkea
tämän filosofian pohjana on koettu joukko hyviä
käytänteitä, joiden oikea käyttö parantaa todennäköisyyttä onnistua.
Leanin perustana on asiakkaalle tuleva lisäarvo,
huomion kiinnittäminen kokonaisuuteen ja jatkuva kustannusrakenteen keventäminen. Erityisesti
tiedonkulun suoruus ja avoimuus ovat osa tämän
tavan käyttöä. Jatkuva oman toiminnan kehittäminen sekä joustavat ja nopeat toimitusketjut sekä
henkilöresurssien järkevä yhdistäminen nykyaikaiseen tuotantotekniikkaan ovat avain Lean-mallin
soveltamiseen projekteissa.
Käytännössä projektijohtamiseen sovellettuna
Lean-filosofia mahdollistaa nopean, tehokkaan
ja ammattitaitoisen yhteistyön projektin sisällä ja
tietenkin asiakkaan kanssa. Parhaimmillaan saman
Lean-ajattelun omaavat projektin osapuolet ovat
heti samalla aallonpituudella, jopa päätöksenteko
helpottuu. Itselläni on paljon positiivisia kokemuksia, aina 1990-luvun loppupuolelta lähtien, siitä,
miten minulla toimittajan edustajana ja asiakkaallani oli täsmälleen sama agenda, kun molemmat
olivat oppineet noudattamaan Lean-ajattelua.
Eli Lean-periaatteita voi soveltaa projektijohtamiseen, ja kokemuksesta voin suositella Lean-periaatteiden hyödyntämistä projektijohtamiseen.

Harri Luuppala
Johtaja
Tieto Finland Oy
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Oppimisratkaisujen kehitystä
Lean-projektinhallintakäytännöllä
Tieturilla on ohjattu eLearning-sisältötuotantoa kuuden vuoden ajan laihan ohjelmistotuotannon
piirteitä omaavalla ”RePa”-menetelmällä. Seuraavassa Tieturin Pentti Virtanen esittelee laihan
ohjelmistotuotannon ja hukan käsitteet. Kalle Huhtala kuvaa Tieturilla käytetyn RePa-menetelmän
ja välineet.

Laiha ohjelmistotuotanto ja
oppimisratkaisut
Laiha ohjelmistotuotanto on japanilaisesta autoteollisuudesta peräisin olevan laihan tehdastuotannon (Lean Manufacturing) sovitus ohjelmistojen
tekemiseen. Sen keskeisiä piirteitä ovat työn
arvoketjun analysointi, hukan välttäminen ja työn
ohjaus tilausten pohjalta.
Oppimisratkaisujen arvoketjulle tyypillinen piirre
on pitkä odotus ennen luokkakurssin toteutumista,
koska lähiopetuksessa suuri joukko oppilaita pitää
koota kuulemaan opetusta yhtä aikaa. Tämä läpimenoaikaongelma voidaan ratkaista toteuttamalla
sähköisiä oppimissovelluksia, joita oppilas voi
käyttää haluamanaan aikana riippumatta muista
mahdollisista oppilaista. Oppimisratkaisuissa on
myös tyypillistä, että opetus voidaan jaksottaa
pieniin osiin, jolloin opiskelu voidaan paremmin
sovittaa muun työn sekaan.

Työn ohjaaminen tilausten pohjalta on kätevä
tapa työskennellä kun kehitystiimi tekee useaa
pientä projektia yhtä aikaa. Tällöin työ alkaa
tilauksesta, joka käynnistää ensimmäisen työvaiheen ja sen valmistuminen seuraavan työvaiheen
ja lopulta tuotteen valmistuvan vaiheen. Tämä
menetelmä on tuttu tavarataloista, joissa tavaran
väheneminen hyllyssä tilausrajan kohdalle lähettää
ilmoituskortin eli kanbanin eteenpäin ja aloittaa
hyllyn täydentävän tilausprosessin.
Perinteinen ohjelmistotuotanto tuottaa suuren
määrän hukkaa, josta eroon pääsyllä saavutetaan
merkittäviä tuottavuushyötyjä. Keskeneräisten
tuotosten, kuten laajat vaatimusmäärittelydokumentit, ovat ongelma, kun vaatimukset vaihtuvat
nopeasti. On myös tyypillistä, että ohjelmisto
sisältää suuren määrän toiminnallisuuksia, joita
ei todellisuudessa kannattaisi tehdä. Massatuotannosta peräisin oleva tapa siirtää työtä tekijältä
toiselle hävittää suuren osan ohjelmistojen teossa
tarpeellisesta hiljaisesta tiedosta. On myös tavanomaista, että työntekijä on useassa projektissa
yhtä aikaa ja menettää näin pääosan työtehostaan.
Ohjelmistovirheet eivät ole väistämättömiä. Ne
voidaan estää luomalla testausjärjestelmä, joka
tekee niiden tekemisen vähintäänkin hankalaksi.
Tämän lisäksi halutaan vähentää odotteluaikoja
varmistamalla, että työntekijä voi keskittyä yhteen
asiaan kerrallaan. Koska laiha ajattelu on eräs oppivan organisaation sovellus, pidetään siinä myös
tärkeänä, että kerran opittua asiaa ei unohdeta.

”Laiha” RePa-menetelmä sähköisten
oppimisratkaisujen tuotannossa

Kalle Huhtala
Johtaja, eLearning-sisältötuotanto
Tieturi Oy
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Sähköiset oppimisratkaisut (eLearning) voivat olla
esimerkiksi multimediapohjaisia itseopiskelupaketteja. Oppimisratkaisun toteuttavan projektiryhmän
rooleja ovat projektipäällikkö, konseptisuunnittelija, käsikirjoittaja, graafinen suunnittelija ja
ohjelmoija. Lisäksi työhön osallistuu koulutettavan
aiheen asiantuntijoita, usein asiakkaan puolelta.
Ammatilliset taustat vaihtelevat insinööristä
taiteilijaan.
Projektit ovat yleensä verraten pieniä, ja eri
vaiheissa olevia projekteja on käynnissä useita yhtä
aikaa. Aikatauluja venyttää lähinnä asiakkaiden
www.pry.fi

kanssa tapahtuva viestintä. Tällaisen nopeatahtisen työn kustannustehokkaaseen ohjaamiseen
käytetään laihan työnohjauksen periaatteita.
Tieturilla on ohjattu eLearning-sisältötuotantoa
kuuden vuoden ajan ”RePa”-menetelmällä (resurssipalaveri). RePa on viikoittainen palaveri,
jossa tiimi käy läpi meneillään olevat projektit
ja niihin noin kahden seuraavan viikon aikana
tehtävät työt.
Tehtävien kokoamiseen, aikatauluttamiseen ja
jakamiseen käytetään ”Repa-Excel”-taulukkoa,
johon kaikilla on pääsy. Ennen palaveria töistä
vastaavat tarkistavat, että tehtävälista on ajan
tasalla. RePa-taulukkoon listattavat tehtävät ovat
työmäärältään 2 h – 2 htp. Taulukon täyttäminen
pakottaa ajattelemaan tehtävät työt tuntien
tarkkuudella. Avoimia tehtäviä on yleensä muutamia kymmeniä projektien ja tekijöiden määrästä
riippuen.
Palaverin tarkoitus on järjestellä nämä lähiajan
työmäärät niin, että ne mahtuvat työajan puitteisiin. Työn ”pursuessa ylitse” tehtäviä priorisoidaan,
siirretään mahdollisia deadlineja tai hankitaan
ulkopuolista apua. Palaverin vetää tuotannosta
vastaava, muut kommentoivat omia tehtäviään
tarvittaessa. Näin kaikki tietävät, mitä projekteja
on menossa ja ottavat vastuun omista työmääristään.
Repa-Excel listaa projektit, tekijät, projektipäälliköt, tehtävät ja niiden deadlinet, työmääräarviot,
prioriteetin ja kuittauksen tehdystä työstä. Excelin
makroilla ja suodattimilla on rakennettu halutut
näkymät. Tärkein näistä on näkymä, jossa värikoodein (keltainen, vihreä, punainen) on nähtävissä
kullekin tekijälle päivittäin kertyvä työmääräarvio.
Taulukko osaa myös värittää ajankohtaiset deadlinet huomiovärein (kuva 1).
Palaverissa katsotaan projektikohtaisesti ajankohtaiset tehtävät ja tarkistetaan, ylittyvätkö henkilökohtaiset työmäärät. Jos näin käy, järjestellään
töitä tehtävälistalla niin, että viikon työmääräarvio
palautuu ”vihreälle” eli noin 35 tuntiin.
Työviikon aikana tiimin jäsenet näkevät tehtävälistansa RePa-taulukossa ja voivat kuitata sinne
tehdyt työt.
Toiminnan pyörittäminen edellyttää palaverin
vetäjältä tunnollisen ja ripeäsormisen kirjanpitäjän
piirteitä, jotta tehtävät tulevat tarkasti kirjatuiksi.
RePa-menetelmän haasteisiin kuuluu työmääräarvioinnin ajoittainen vaikeus ja linkin puuttuminen
tuntiseurantajärjestelmään.
RePa-taulukko on verkon kautta tavoitettavissa
etätöissä, ja palaveri on mahdollista pitää myös
virtuaalipalaverivälineillä. Tällöin osa tiimistä voi
osallistua etänä. Ääni ja mahdollinen videokuva
kulkevat verkon kautta, ja kaikki voivat muokata
jaettuna sovelluksena esitettyä taulukkoa helpomminkin kuin neuvotteluhuoneessa (kuva 2).

Yhteenveto
Tieturin käyttämä RePa-menetelmä perustuu älykkääseen ja yksinkertaiseen työkaluun sekä säännölliseen toimintatapaan, jossa kaikki työntekijät
pääsevät vaikuttamaan työhönsä. Menetelmällä
hallitaan lyhyen aikavälin työkuormaa yksittäisten
työtehtävien aikataulun ja työmääräarvion perusteella. Uusi ja kokematonkin työntekijä pääsee
Repa-rutiinin avulla nopeasti töihin käsiksi.
Projektitoiminta 2/2009

Kuva 1. RePa-Excelin tehtävälistanäkymä. Excel värittää lähimmät
deadlinet automaattisesti.

Kuva 2. Esimerkki virtuaalisesta RePa-palaverista ja tehtävälistan
käsittelystä jaettuna sovelluksena.

Pentti Virtanen
FT, systeemityön
asiantuntija
Tieturi Oy
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Sitoutuminen asiakkaan tarpeisiin,
luotettavuus ja korkea osaamisen taso
ovat Skanskan projektitoiminnan ohjenuorana
”Skanska Oy on tavanomaisesti määriteltynä rakennusliike.
Rakentaminen teknisenä suorituksena ei kuitenkaan ole se
olennaisin. Skanskassa tärkeimpänä toiminnan tuloksena
pidetään hyvän ympäristön aikaansaamista asiakkaiden
tarpeisiin, oli sitten kysymys kaupan ja muun liike-elämän,
asukkaiden tai vaikkapa liikenteen tarpeista. Tärkeätä on
siis se, että tie on turvallinen ja hyvä ajaa, kauppakeskus on
viihtyisä ja vetovoimainen, asuinympäristö täyttää korkeat
viihtyisän ja turvallisen asumisen vaatimukset. Tyytyväinen
asiakas on jokaisen rakennusprojektin tavoite.”
Näin kuvaa toimitusjohtaja Juha Hetemäki Skanskan toiminnan keskeisiä periaatteita.
Haastattelun pohjalta Kestävien arvojen pohjalta
Juhani Keppo
Juha Hetemäen mielestä tärkein toiminnan ohjenuora syntyy oikeasta arvopohjasta:
- Visiomme on, että Skanska johtavana rakentajana on asiakkaan ensimmäinen valinta. Tämä
tavoite ohjaa jokaista projektia esimerkiksi siten,
että uuden asunnon ostaja voi todeta Skanskan
rakentaman asunnon niin laadukkaaksi, että hän
voi ystävilleen ja tutuilleen suositella Skanskan
rakentamia asuntoja. Tai että toistuvasti liiketiloja
rakennuttava asiakas on saanut sellaisen kokemuksen Skanskasta, että seuraavan projektin tullessa
toivoo saavansa Skanskasta parhaan tarjouksen.
Skanska pyrkii eri tilanteissa olemaan asiakkaan
ensimmäinen valinta.
- Skanskan tavoitteena on olla osaava, luotettava ja sitoutunut jokaisessa hankkeessa, johon
sopimuksen kautta on ryhdytty. Tämän tarkoittaa
sitä, että jokaisen hankkeen kohdalla on tarkasti
harkittava: onko meillä olemassa sellainen osaaminen, että tarjous kannattaa tehdä, että kykenemme täyttämään lupaukset, olemaan siis luotettava
ja aidosti sitoutunut asiakkaan tarpeisiin. Tämän
saman periaatteen tulee toimia myös muiden osapuolien suhteen, siis hankkeiden suunnittelijoihin,
alaurakoitsijoihin, tavarantoimittajiin päin. Samat
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säännöt pätevät luonnollisesti myös
suhteissa Skanskan sisällä henkilökunnan piirissä.
- Code of Conduct on eettinen ohje,
jossa Skanskan toiminnan arvomaailma
on määritelty. Se toimii perustana konsernin toiminnalle ympäristöasioissa,
liiketoimintaetiikassa, ihmisoikeuksiin
liittyvissä asioissa ja suhteissa työntekijöihimme ja sidosryhmiimme.
- Skanska Code of Conduct perustuu
lukuisiin kansainvälisiin YK:n, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja OECD:n
sopimuksiin. Skanska Code of Conduct
heijastaa myös sopimusta, jonka Skanska
on tehnyt Kansainvälisen rakennus- ja
puutyöväen liiton (IFBWW, International
Federation of Building and Wood Workers) kanssa. Yleistä Code of Conduct
-ohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat ohjeet.
- Skanska otti käyttöön Skanska
Code of Conductin vuonna 2002. Kaikki
Skanskan toimihenkilöt Suomessa suorittavat Code of Conduct -verkkokoulutusohjelman sekä sitoutuvat noudattamaan Skanskan eettisiä periaatteita
omassa työssään.
Hetemäki kuvaa esimerkeillä ohjeiden vaikutusta käytännön projekteissa:
- Ohjeet merkitsevät mm. sitä, että
kiinnitämme työmaillamme erityistä
huomiota työturvallisuuteen ja ergonomiaan. On suuriarvoista, että työmaalta
päästään joka päivä terveenä kotiin ja
vaikkapa lopulta sitten terveenä eläkkeelle. – Rakennusalahan tunnetaan
siitä, että eläkkeelle lähdetään valitettavan usein ennen täyttä eläkeikää. Sama
henki on oltava myös toiminnassamme
mm. kaavoituskysymyksissä tai tarjouskilpailuissa. Minkäänlaiset sopimiset ohi
hyväksyttävän yleisen menettelyn eivät
tule kysymykseen. – Yksinkertaisesti
ilmaisten: reilu avoin peli on toiminnan
periaate.

Jokaisen projektin tavoitteena
on viisi nollaa
Skanskan ohjeisto asettaa jokaiselle
projektille yleisellä tasolla viiden nollan
tavoitepaketin. Hetemäki selittää näitä
tarkemmin:
- Eettiset periaatteet ovat varsin
selkeästi esillä edellä esitetyssä arvopohjassa. Lienee aika selvää, että
kansainvälisesti toimivalle yritykselle
epäselvyydet toiminnan etiikassa ovat
pitkän päälle kestämättömiä. Virheet
siellä tulevat nopeasti yleiseen tietoon ja
vaikuttavat välittömästi liiketoimintaan.
Brandi tuhoutuu kovin helposti.
- Tappiottomat työt ovat luonnollisesti jokaisen yrityksen tavoitteena
puhtaasti jo taloudellisista syistä. Tällä
tavoitteella on kuitenkin myös syvällisempi merkitys. Yleinen kokemus on, että
juuri mikään ei vahingoita pahemmin
52

Jokaisen projektin
tavoitteena on viisi nollaa:
0 eettistä rikettä
0 tappiota
0 ympäristövauriota
0 työtapaturmaa
0 virhettä
asiakassuhdetta kuin tappiollisen työn
tekeminen. Kun tieto tappiollisuudesta
havaitaan, alkaa syyllisten hakeminen.
Riidellään keskenään, asiakkaan kanssa, syytetään yhteistyökumppaneita,
tavarantoimittajia. Työmaalla kaikilla
on paha olla ja lopulta projektin tulos
useinkaan ei täytä asetettuja tiukkoja
laatuvaatimuksia. Asiakas ei saa tilaamaansa: aikataulu viivästyy, laadussa
on puutteita. Asiakkaan seuraavassa
hankkeessa valinta tuskin osuu tähän
urakoitsijaan. Tappioton työ syntyy
sillä, että hankkeeseen ryhdyttäessä on
varmistettu riittävä osaaminen, on kartoitettu riskit ja hinnoiteltu ne oikein.
- Ympäristön merkitys kasvaa koko
ajan. Skanskan töissä ympäristökysymykset nostettiin erityisen tarkastelun
ja hoidon kohteeksi jo 1990-luvun
puolella. Herättäjänä toimi silloin eräs
tunnelityömaa Ruotsissa, jossa injektointien yhteydessä ympäristöön pääsi
karkaamaan haitallisia aineita. Tapaus
sai paljon huomiota, jonka kielteinen
vaikutus tuntui huomattavana Skanskan toiminnassa. Opiksi otettiin, ja nyt
ympäristön suojeleminen on tärkeä osa
rakennushankkeen kokonaishallintaa:
Skanskan työt ovat moninaisia ja usein
ollaan tekemisissä herkän luontoympäristön kanssa, kosketuksissa veteen
ja maapohjaan. On tärkeätä, että työ
voidaan luovuttaa olosuhteissa, joissa
ympäristö on säilytetty mahdollisimman
koskemattomana.
- Työturvallisuutta seurataan rakennustyömailla tarkemmin ja tarkemmin.
Rakennustyömailla vahingon mahdollisuus on aina läsnä, mutta määrätietoisella toiminnalla riskejä voidaan
jatkuvasti vähentää. Tarkkaan ottaen:
kaikki tapaturmat ovat estettävissä.
Tapaturma on lähes aina osoitus puutteellisesta projektinjohdosta. Projektinjohdon johtamistaitoa, leadershipia,
voidaan arvioida työturvallisuuden
tasolla. Pystyykö johtaja laittamaan
turvallisuusasiat siihen kuntoon, että
nollatavoite saavutetaan. Skanskassa
tällä mittarilla on suuri merkitys, kun
vertaillaan projekteja keskenään.
- Työturvallisuustavoitteisiin pääseminen edellyttää tarkkaa ennakkovalmistautumista, suunnittelua siinä missä
muutkin keskeiset tekijät: resurssointi,
aikataulut ym. Ja sitten riittävää valvontaa, että myös turvallisuussuunnitelmia

noudatetaan. Turvallisuusnäkökohta
ei ole irrallinen muusta työn suunnittelusta: kun menetelmät, vaiheet ja
aikataulut on oikein ja riittävän tarkasti
mietitty, usein turvallisuus toteutuu jo
sitä kautta. Tuottavuus ja laatu paranevat ja projekti saavuttaa myös muut
tavoitteet. Siksi työturvallisuus antaa
erinomaisen mittarin koko hankkeen
seuraamiselle. Mittari on mahdollisimman yksinkertainen ja yleispätevä,
käyttökelpoinen ympäri maailman. –
Rakennusalalla tapaturmataajuus on
noin 80 tapaturmaa (joka aiheuttaa
päivän poissaolon) miljoonaa työtuntia
kohden. Vuodesta 2004 tähän päivään
Skanskassa ollaan määrätietoisella
työllä saatu tuo luku putoamaan noin
10 tapaturmaan.
- Virheetön luovutus on luonnollisesti
jokaisen projektin tavoite. Asiakastyytyväisyys on ehkä parhaiten saavutettavissa sillä, että kohde voidaan heti
ensimmäisessä luovutustarkastuksessa
luovuttaa virheettömänä, aikataulussaan ja suunnitelmien mukaisena.
Havaitut puutteet toki aina korjataan,
mutta korjausmiesten pyöriminen asiakkaan tiloissa ja jaloissa ei ole miellyttävää. Se jää helposti asiakkaan mieleen ja
heikentää tekijän mahdollisuuksia seuraavissa valinnoissa. Vielä vuosikymmen
sitten mahdottomana pidetty virheetön
luovutus on paremman osaamisen, paremman suunnittelun ja projektinjohdon
kautta osoitettu mahdolliseksi.
- Nollavirheluovutus on kuitenkin
kova vaatimus. Rakentamisessahan on
kysymys suunnitelmien toteuttamisesta
rakennuspaikalla ja virheetön lopputulos
edellyttää paitsi moitteetonta rakentamista myös virheettömiä suunnitelmia.
Vasta kun käytettävissä on virheettömät
suunnitelmat, voidaan tehdä virheettömiä massalaskelmia, kustannuslaskelmia, hankintoja, aikatauluja ja toteutus.
Erimielisyys suunnittelijan ja rakentajan
välillä lienee valitettavan tavallinen asia
työmaan arkityössä. Virheettömyyden
avuksi on nyt kuitenkin tullut erinomainen väline: suunnitelmien mallintaminen, BMI (Building Information
Modelling).
Juha Hetemäki haluaa lisätä edellä
kuvattuihin alkuperäisiin viiteen nollaan
vielä kuudennen: nolla hukkaa: - Materiaalihukkaa rakentamisessa syntyy,
mutta sen määrään voidaan vaikuttaa
ja samalla vaikuttaa myös muiden
osatavoitteiden saavuttamiseen. Tarkka tuotannonsuunnittelu, täsmällinen
tavaroiden hankinta sovitettuna tuotantovaiheisiin, työmaan puhtaanapito
ja monet muut seikat vähentävät materiaalihukkaa ja parantavat sitä kautta
tuottavuutta, työn laatua, aikataulussa
pysymistä, jopa työturvallisuutta.
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Projektien hallinta Skanskassa
Hetemäki korostaa koko henkilöstön
sitoutumisen merkitystä kehitysprojekteissa: - Ei voi olla muuta kuin sellaista
kehitystyötä, johon kaikki ovat sitoutuneet, ylimmästä johdosta jokaiseen
osallistuvaan henkilöön. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että kehityshankkeiden määrä pidetään kohtuullisena.
Kaikkien ajan pitää riittää täysipainoiseen osallistumiseen.
- Tärkeätä on, että johtoa myöten
kaikki ovat sitoutuneet hankkeisiin,
mutta yhtä tärkeätä on niiden toiminnan seuraaminen. On löydettävä oikeat,
riittävän selkeät mittarit seurantaan,
siten että kaikissa tilanteissa mittaustulokset voidaan todeta. Esimerkiksi
sopii Skanskassa aikanaan erityiseen
seurantaan ja kehittämisen aiheeksi
otettu työturvallisuus. Jokainen hallituksen kokous, jokainen johtoryhmän
kokous, jokainen työmaakäynti alkoi
turvallisuusmittareiden toteamisella.
Kehitettävää asiaa oikeaan suuntaan
vievien seurantamittareiden merkitys
on avainasemassa. Mittarit on sidottava
myös henkilöiden tuloksiin: hyvien tulosten pitää näkyä myös palkkioissa.
- Projektisalkkujen hoidossa ja riskien hallinnassa Skanskalla on oma
systeeminsä. Jokaisella yksiköllä on oma
”heat mappinsa”, joka kuvaa yksikön
osaamisen ja antaa sille toiminnan rajat.
Rajojen puitteissa yksikkö voi toteuttaa
hankkeita varsin itsenäisesti. Kun sitten
joku hanke ylittää rajan, asia siirtyy
riskikomiteaan. Siellä hankkeen tueksi
löytyy yksikkö, jolta tarvittava osaaminen löytyy, ja hanke toteutetaan yksikköjen yhteisenä työnä. Skanska AB:n
riskikomiteaan siirrytään silloin, kun
kansalliset voimat eivät hankkeeseen
ryhtymiseen riitä.
- Jatkuva koulutus on välttämätöntä
korkean osaamistason säilyttämiseksi
ja osaamisen lisäämiseksi. Skanskalla
on järjestelmä, jolla varmistetaan se,
että eri vaatimustasoilla on jatkuvasti
riittävät osaamisresurssit otettavissa
eteen tulevien projektien käyttöön. Koulutusjärjestelmää testataan jatkuvasti
niin, että se vastaa yleisiin ammatillisiin
vaatimuksiin ja että se on myös yrityksen
oman strategian suuntainen. Koulutuksen suuntauksessa katsotaan myös koko
ajan eri toiminta-alueiden tarpeita ja
koulutusta painotetaan sen mukaan.
Samat koulutuksen aiheet käydään
läpi jokaisella tasolla eli työtekijöiden,
työnjohdon, keskijohdon ja ylimmän
johdon työssä.
- Tärkeimmät toimintaohjeet on
tiivistetty yhden sivun iskulauseiksi, ja
siitä luettelosta jokainen, niin työmaan
vastaava mestari kuin toimitusjohtajakin
voi vaikkapa päivittäin tarkistaa, että
kaikki asiat ovat hoidossa.
Projektitoiminta 2/2009

Rakentamisen haasteena
tuottavuuden kehittäminen
Lähitulevaisuuden haasteet ovat Juha
Hetemäellä selkeinä näkyvissä. Tutkimuksissa rakennusalaa on moitittu
tuottavuuden vaatimattomasta kehittymisestä – alalla esitetyistä vastaväitteistä huolimatta. Oli historia sitten miten
hyvänsä selvää on, että tuottavuuden
parantuminen on alan tärkeimpiä menestymisen ehtoja.
- Teknologia kehittyy hyvää vauhtia
ja sen kelkkaan on hypättävä. 3D- ja
4D-mallintaminen tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet jopa tietynlaiseen tuottavuushyppäykseen.
- Skanskassa tälle tielle on lähdetty.
Esimerkiksi sopii Skanskassa vuoden
projektiksi valittu suomalainen kerrostalokohde (Skanskalla on maailmanlaajuisesti vuosittain noin 12000 projektia).
Tässä kohteessa lähdettiin tekemään
suunnitelmia uudella mallinnustekniikalla: talo ja sen tuotantomenetelmät
kehittyivät suunnitelmatasolla, mallissa, yhtä jalkaa pienimpiä yksityiskohtia myöten. Mallissa on mukana
ja suunnittelun aiheena myös aika,
jolloin suunnitelma (tässä kohteessa 15
minuutin tarkkuudella) osoittaa mitä
milloinkin on tehtävä, millä tavalla ja
missä ajassa.

- Mikä sitten on mallintamisen juju?
Käytettäessä 4D-mallinnusta suunnittelun käyttöön tulee paljon laajemman
joukon osaaminen kuin perinteisessä
toimintamallissa. Vanha tapahan on se,
että ensinnä yksi joukko, suunnittelijat,
laatii rakennussuunnitelmat, siis kuvauksen lopputuotteesta, ja sitten toinen
porukka, rakentajat, miettivät miten nuo
suunnitelmat saataisiin edullisimmin
toteutetuiksi eli laatii tuotantosuunnitelmat. Mallinnus yhdistää nämä kaksi
asiaa, jolloin tuotanto-osaaminen pääsee vaikuttamaan tuotekuvaukseen ja
päinvastoin. Tuloksena on tuottavuuden
selkeä nousu.
Juha Hetemäki päättää esityksensä
viittauksella esimerkkikohteeseen.
Mallintamisessa olivat mukana niin
kirvesmiesten nokkamies, työnjohtajat,
vastaava mestari, työpäällikkö, tuotantoinsinööri, aliurakoitsijat, kaikki
suunnittelijat. Kaikkien osaaminen oli
mukana muokkaamassa lopputulosta,
johon sitoutuminen oli luonnollisesti
aivan eri luokkaa kuin tavanomaisessa
projektissa. – Eli niin kuin eräs kokenut
työpäällikkö sanoi: ”Onhan tämä mallintaminen todella mielenkiintoista. Me
saamme työntekijöiden ruumiin lisäksi
käyttöömme myös heidän aivonsa”.

Skanska tiiviisti
Skanska-konserni toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska kuuluu maailman kymmenen
suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Skanska löytyy myös Fortune 500
-listalta, eli se on yksi maailman viidestäsadasta isoimmasta yrityksestä. Palveluksessa on noin 58000 henkilöä, jotka osallistuvat vuosittain noin 12000
hankkeen toteuttamiseen.
Skanska-konsernin emoyhtiö Skanska AB on listattu Tukholman pörssiin, ja
sen liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 15 miljardia euroa.
Skanska on jakautunut neljään toimialaan, jotka ovat rakentamispalvelut sekä
asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin projektikehitys. Konsernin rakentamispalvelut on järjestetty omiksi maakohtaisiksi yksiköikseen. Projektikehitysyksiköt puolestaan ovat kansainvälisiä ja toimivat useissa eri maissa.
Skanska Oy on osa Skanska-konsernia, ja sen alaisuudessa ovat rakentamispalvelut Suomessa ja Virossa. Rakentamispalveluihimme kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen.
Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna
2008 oli yli 1 miljardi euroa ja henkilöstöä oli noin 2 900. Suomessa heistä
työskentelee reilut 2 500.
Skanska on yksi maailman vanhimmista ja menestyneimmistä rakennusyhtiöistä. Skanska perustettiin vuonna 1887 Etelä-Ruotsissa. Jo kymmenen vuoden
kuluttua toiminta oli laajentunut kansainvälisiin projekteihin.
Skånska Cementgjuteriet -nimellä alkuun lähtenyt yritys otti vuonna 1984
käyttöönsä nimen Skanska, joka oli jo vakiintunut kansainvälisessä käytössä.
1990-luvulla Skanska laajeni nykyiseksi globaaliksi yritykseksi, joka toimii
valituilla alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Skanska Oy:n liiketoimintaa kuvaavat kokonaisluvut vuodelta 2008. Vuoden
2007 vastaavat luvut on merkitty sulkuihin.
Liikevaihto vuonna 2008 oli 1036,7 milj. euroa (1140,1).
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Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Vapaa teknologia

muuttaa projektinhallinnan
ohjelmistokenttää
Artikkelissa tarkastellaan vapaan teknologian luomia uusia mahdollisuuksia
projektinhallinnan ohjelmistojen alueella. Tällä tarkoitetaan ratkaisuja, jotka ovat
kaikkien halukkaiden käytettävissä ilman käyttömaksuja ja riskejä patenttiriidoista. Vähitellen näitä avoimeen lähdekoodiin perustuvia vapaita ohjelmistoja on
tullut myös projektinhallinnan alueelle. Vapaa teknologia näyttää merkittävältä
muutosvoimalta, joka on viime vuosina vain edelleen vahvistunut, löytänyt uusia
muotoja ja alkanut vaikuttaa jo lähes kaikilla aloilla.

Muutos kuin vallankumous
Suomessa ollaan syystäkin ylpeitä Linus
Torvaldsin kehittämästä Linux-käyttöjärjestelmästä ja sen aikaansaamista
muutoksista tietotekniikka-alalla. Linuxkäyttöjärjestelmä ja sen sovellukset
rakentuvat ns. avoimen lähdekoodin ja
tätä edelleen kehittävän yhteisön tuotosten ympärille. Avoimen lähdekoodin
ratkaisut ovat kaikkien kiinnostuneiden
vapaassa käytössä, niitä saa edelleen
kehittää mutta kehitetyt uudet ratkaisut tulee edelleen antaa myös muiden
halukkaiden käyttöön.
MySQL on toinen suomalaisten mieliä
erityisesti lämmittävä avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Tämä ohjelmisto,
siihen liittyvät palvelut sekä myöhempi
kaupallinen menestystarina ovat syntyneet suomalaisruotsalaisena yhteistyönä. MySQL toimii esimerkiksi Facebook
palveluiden tietokantaratkaisuna.
Avoimeen lähdekoodiin perustuvilla
sovelluksilla on ollut kasvavaa merkitystä erityisesti ns. tietoteknisenä infrastruktuurina. Tämä tarkoittaa niitä perusohjelmistoja, joihin perustuen kaikki
jokapäiväiset palvelut toimivat, kuten
esimerkiksi digitaalinen tietoliikenne ja
Internet-palvelut. Laajoille käyttäjäryhmille ovat siten avoimeen lähdekoodiin
perustuvat ohjelmistot jääneet vielä
varsin etäisiksi ja vähämerkityksellisiksi.
Tietotekniikan ammattilaisille avoimeen
lähdekoodiin perustuva vapaa teknologia on jo nyt hyvin merkittävä alue.
Lähes kaikessa ohjelmistokehitystyössä
käytetään avoimeen lähdekoodiin perustuvia osaratkaisuja.
Amerikkalainen Gartner-tutkimuskeskus on arvioinut, että vuoteen 2012
mennessä 90 % yrityksistä maailmanlaajuisesti käyttää avoimeen lähdekoodiin
perustuvia vapaita ohjelmistoja.
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Vapaan teknologian perusajatukset
tunkeutuvat uusille alueille
Vapaan teknologian merkittävyys ei ole
jäänyt vain tietotekniikan ammattilaisten erityisalueeksi, vaan sillä alkaa olla
monenlaisia maailmanlaajuisia vaikutuksia. Vapaaseen teknologiaan liittyy
idealistinen ajattelumalli, jonka mukaan
tulee pitkälle hylätä omistusoikeudet ja
niiden mukaiset riippuvuussuhteet. Tällä
tarkoitetaan sitä, että vapaata teknologiaa tulee saada käyttöön ilman käyttömaksuja tai riskejä patenttiriidoista.
Vapaan teknologian ajattelumallin
mukaisia ratkaisuja on vähitellen lähtenyt syntymään kaikille tietotekniikan
sovellusaloille. Tämä tarkoittaa myös
kaikkein käytetyimpien ohjelmistotyyppien, kuten tekstin- tai kuvankäsittelyohjelmien vapaita avoimeen
lähdekoodiin perustuvia ratkaisuja.

Tunnetuimpia näistä ovat Openoffice,
Mozilla Firefox ja GIMP. Ks. myös http://
www.valo-cd.fi/valo
Vapaaseen teknologiaan liittyy myös
uudenlaista aktivismia. Tässä suhtaudutaan kriittisesti immateriaalioikeuksiin
kuten tekijänoikeuksiin ja patentteihin.
Äärimmillään tämä on tarkoittanut videoiden ja musiikkitallenteiden vapaata
jakamista vertaisverkostoissa, mikä on
luonnollisestikin synnyttänyt vakavan
konfliktin sekä johtanut oikeudellisiin
toimenpiteisiin. Ruotsiin ja sittemmin
myös Suomeen perustetut piraattipuolueet ovat osa tätä kansainvälistä
poliittista piraattiliikettä.
Syntynyt uudenlainen aktivismi
otetaan kuitenkin vakavasti huomioon
uutena mahdollisuutena useissa maissa.
Ajattelumalli jokamiehen ja -naisen
laajoista vapaista oikeuksista digitaalisessa maailmassa voi edistää kehitystä
alhaisen tulotason maissa. Näissä maissa
vapaan teknologian hyödyntäminen on
jo nyt korkealla tasolla, ja se vie luonnollisesti näitä ratkaisuja eteenpäin entistä
kilpailukykyisemmille tasoille.
Vapaa teknologia näyttää kehittyvän
hyvin merkittäväksi lähtökohdaksi,
joka perustavaa laatua olevalla tavalla
muuttaa erilaisten palveluiden ja niiden
teknologioiden kenttää, luo uudenlaisen
tavan tehdä yhteistyötä sekä samalla
luo täysin uudenlaisia menestymisen
mahdollisuuksia.

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat
ohjelmistot projektialalla
Projektinhallinnan tietokoneohjelmat
ovat tärkeitä työkaluja lähes jokaiselle projektialan ammattilaiselle. Myös
tälle alueelle on alkanut ilmestyä avoimeen lähdekoodiin perustuvia vapaita
ratkaisuja. Wikipedian projektialan
ohjelmistojen (http://en.wikipedia.org/

Kuva 1. Gnome Planner vapaa ohjelmisto projektinhallintaan esimerkki käyttöliittymästä.
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esille Internetin ja ohjelmiston käytön
osana verkostomaista hajautettua
toimintaa. Globaalit projektit ja niihin
liittyen esimerkiksi työskentely eri aikavyöhykkeillä ovat ominaisuuksia, joita
mainitaan ohjelmistoissa.

Uusia innovatiivisia ohjelmistoja
Vapaiden ohjelmistojen kehittäjät ovat
uusia toimijoita, joilta usein löytyy myös
uusia innovatiivisia oivalluksia. Esimerkki tällaisesta ohjelmistosta on Gnome
Time Tracker. Ohjelmisto automatisoi
projektiraportointia. Lähtökohtana tässä
on tilanne, jossa projektin avainresurssit
työskentelevät tietokoneella niin, että
monitoroimalla tätä tarkoituksenmukaisella tavalla saadaan suoraan koottua
projektiraportin perustietoa.

Kohden uusia mahdollisuuksia

Kuva 2. Gnome Time Tracker ohjelmisto automatisoi projektin seurantaraportointia monitoroimalla asiantuntijoiden tietokoneen käyttöä.
wiki/Comparison_of_project_management_software) lista sisältää 104
tietokoneohjelmaa. Näistä 20 mainitaan
tyypiltään avoimen lähdekoodin vapaiksi ratkaisuiksi.
Käytännössä vapaan teknologian
maailmassa voi kohdata mitä tahansa
vaihdellen todellisista helmistä täysin
kehittymättömiin ideatason demojärjestelmiin. Monien parhaiden ratkaisujen
ympärille on syntynyt palveluiden tarjoajia, joita voi hyödyntää, kun kiinnostava avoimen ohjelmiston ammattikäyttö
on tarkoituksena.

PRY:n uusien web-sivujen takana Drupal vapaa teknologia
Projektiyhdistyksen
web-sivusto uudistuu
vuoden 2010 alussa.
Kehitysympäristöksi on
valittu avoimen lähdekoodin ohjelmisto Drupal
(http://drupal.org/). Kehitystyön
toteuttajana toimii MainosLähde
Oy yhdessä Luovanet Oy:n kanssa.
Drupal on erinomainen esimerkki
menestyksekkäästä vapaasta ohjelmistosta, josta on jo kirjoitettu
lukuisia kirjoja, sitä käytetään
laajasti maailmanlaajuisesti ja
sillä on sen mukaisesti jo tarjolla
palveluita sekä tullut mittavasti
referenssejä.
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Seuraavissa luvuissa esitellään muutamia projektinhallinnan vapaita ohjelmistoja esimerkkeinä näistä ratkaisuista.

Projektien hallinnan
perusratkaisuja
Esimerkkejä vapaista ohjelmistoista
projektinhallinnan perustehtävien toteuttamiseen ovat ProjectPier (http://
www.projectpier.org/), Gnome Planner
(http://live.gnome.org/Planner), TaskJuggler (http://www.taskjuggler.org/)
ja GanttPV (http://www.pureviolet.net/
ganttpv/). ”Gnome” eräiden ohjelmistojen edessä viittaa vapaaseen graafiseen
työpöytäympäristöön, jota käytetään
varsin yleisesti vapaiden ohjelmistojen
kehitysympäristönä.
Edellä listattujen ohjelmistojen käyttökohteena ovat tyypillisesti joukko
projektien suunnittelun ja seurannan
perustehtäviä: aikataulutus, resursointi
ja edistymisen seuranta. Ohjelmistojen
ominaisuuslistoilta voi löytää yllättävänkin paljon toimintoja sekä myös
harvinaisia erityisominaisuuksia. TaskJuggler -ohjelmiston toimintolistalta
löytyy mm. resurssien automaattinen
tasaus, tehtävien keskinäisten loogisten
ongelmakohtien tunnistaminen, riskien analysointi, projektiskenaarioiden
laadinta ja entä jos -analyysien teko.
GanttPV -ohjelmiston toimintojen
listalta löytyy myös projektin seurantamenetelmä perustuen ansaitun arvon
menetelmään.
Useat ohjelmistojen kehittäjät tuovat

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat
vapaat projektinhallinnan ohjelmistot
ovat uusi mielenkiintoinen mahdollisuus
etenkin aloitteleville yrityksille, pk-sektorille ja koulutukselle. Parhaimmillaan
nämä ratkaisut voivat hyvin kustannustehokkaasti luoda uutta kilpailuetua.
Kiinnostavia vapaita ohjelmistoja tulee
ensi vaiheessa arvioida seuraavista näkökulmista:
− Kehitysyhteisö ja sen aktiivisuus
− Ohjelmistoon liittyvät palvelut ja
kaupallinen toiminta
− Lisenssiehdot
− Referenssit
Vapaa teknologian hyödyntämisen
pelisäännöt ovat erilaiset verrattuna
lisenssisopimuksilla suojattuihin tuotteisiin. Useat vapaat ohjelmistot ovat
General Public License (GNU yleinen
lisenssi) vapaan ohjelmistolisenssin
alaisia. Vapaan teknologian omistaja
on lähtökohtaisesti se yhteisö, joka sitä
kehittää, kuitenkin ilman suoranaisia
myyntituloja kuten käyttömaksuja tai
lisenssituloja. Teknologian käyttäjä on
näin vastuussa tekemisistään tälle yhteisölle, joka sääntörikkomuksen seuraamuksena voi kieltää ohjelmiston käytön.
Tällainen sääntörikkomus voi esimerkiksi
olla vapaan ohjelmiston edelleen kehittäminen ja tämän sisällyttäminen osaksi
omaa suljettua tuotetta ja kokonaisuuden myyminen edelleen.

Kalle Kähkönen, PhD
Johtava tutkija, VTT
Rakentamistalouden dosentti ,
Teknillinen korkeakoulu &
Tampereen teknillinen yliopisto
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Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Hankehallinnan toiminnanohjaus
Teknologian rooli projektitasolta yrityksen
strategisen suunnittelun tasolle
Timo Visa, CA Software Finland Oy
Kukapa ei olisi kuullut projektipäälliköstä, jonka projekti myöhästyi reilusti aikataulusta, ylitti kustannukset moninkertaisesti eikä tuottanut alkuunkaan sellaista lopputulosta kuin oli tarkoitus. Tarina on tuttu, ja asiaan on myös puututtu.
Projektipäälliköitä ja projektijohtoa koulutettu, projektinhallinnan prosessiin panostettu, prosessit jalkautettu ja kaiken
lisäksi prosessin tueksi on hankittu välineet töitä helpottamaan. Mutta edelleenkin projektit ovat myöhässä, projektipäälliköt pulassa, eikä homma tunnu toimivan.

Mitä hyötyä on strategisesta
projektin ja portfolionhallinnasta
(PPM)?
Tutkimusyhtiö IDC tutki 13 suurta
yritystä, jotka olivat ottaneet käyttöön
PPM-sovelluksen*. Yritysten kanssa
käytiin tutkimuksessa läpi liiketoiminnan perustelut PPM-sovelluksen
hankinnalle sekä käyttöönoton jälkeen
saavutetut todennetut hyödyt. Tulokset
olivat vaikuttavia, mutta alaa tunteville
eivät yllättäviä. Samanlaisia tuloksia on
saavutettu Suomessakin niissä edelleen
harvoissa organisaatioissa, joissa PPMalueelle on todella investoitu. IDC:n tutkimuksen mukaiset saavutetut hyödyt:
- Läpivietyjen projektien määrä
kasvoi 35 %.
- Projektikohtaiset kustannukset
laskivat 37 %.
- Turhien projektien määrä putosi
78 %.
- Henkilökunnan tuottavuus parani
14 %.

- Epäonnistuneiden projektien
määrä putosi 59 %.
- Vuosittainen hyöty 100 käyttäjää
kohti $83 500.
- Investoinnin takaisinmaksuaika
oli 7,4 kuukautta.
Vertailtaessa PPM-sovelluksen kustannuksia ja hyötyjä ajan funktiolla
huomataan kustannuksen pysyvän
melko vakiona vuosittaisen hyödyn
kasvaessa kolmen ensimmäisen vuoden
aikana.

Missä on vika
projektinhallinnassa?
Ongelma on siinä, että projektinhallinnan haasteiden syyt eivät todellisuudessa
enää ole projektiorganisaatiossa, vaikka
sieltä niitä edelleen yritetään korjata.
Projektit eivät ole stand-alone olioita,
vaan riippuvaisia kaikesta muusta, mitä
organisaatiossa tapahtuu: projektit
liittyvät toisiinsa, niitä tekee iso joukko
ihmisiä, ne vaativat muitakin kuin hen-
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kilöresursseja, lisäksi ne saavat jostain
alkunsa ja toivotun sisältönsä. Projektinhallinnan prosessien parantaminen ei
olennaisesti paranna lopputulosta, vaan
koko yrityksessä vaaditaan toiminnan
muutosta. Kuitenkin projektinhallinnan
kehitystä lähestytään yleensä projektipäällikön näkökulmasta. Projektipäälliköt ovat toki projektien sankareita,
mutta eivät silti pysty muuttamaan
koko organisaatiota ja ympäristöä, jossa
joutuvat projektinsa vetämään.
Tilanne on analoginen siihen nähden,
että yksittäistä kontrolleria pidettäisiin
vastuussa koko yrityksen toiminnanohjauksen tuloksena syntyvästä huonosta
tuloksesta. Eihän se ole laskuttajan syy,
jos ympärillä oleva organisaatio ei toimi.
Tällöin yrityksen johto yleensä käynnistää hankkeen yrityksen toiminnan
organisoimiseksi uudelleen, ja jossain
vaiheessa hankitaan myös toimintaa
tukemaan toiminnanohjausjärjestelmä
– ei pelkkä laskutusjärjestelmä. Mutta
projektimaailmassa elävät tietävät, että
projektinhallinnan avuksi yksittäinen
projektipäällikkö voi hankkia aikataulutustyökalun, jos sitäkään.

Tilanne ei silti ole aivan näin paha. Toki
projektimaailman tueksi on prosesseja ja
tukea tarjolla, ja niitä myös käytetään.
Ongelma on kuitenkin siinä, että näkökulma on edelleen projektipäällikön – alhaalta ylöspäin, yksittäisestä projektista
hankesalkkuun katsova. Kuitenkin asiaa
pitäisi katsoa ylhäältä alas: yrityksen
johdon pitäisi ymmärtää, että hankehallinta on osa toiminnanohjausta. Siis
sen tason asia, että sitä pitäisi puida
yrityksen johtoryhmässä - ei pelkästään
www.pry.fi

Kuinka teknologia voi auttaa?
Kuten yleensä ihmisten käyttäytymiseen
vaikutettaessa, teknologia voi ainoastaan tukea prosesseja, jotka halutaan
saada organisaatiossa toimimaan. Samat
teknologiset välineet ovat käytössä ympäri maailmaa, joten ehkäpä välineitä
tarkastelemalla voidaan oppia jotain
siitä, mitkä asiat ovat muualla tärkeitä.
Ensimmäiset varsinaiset projektinhallinnan välineet tukivat yksittäisten
projektien aikataulutusta. Puhuttiin
pelkästään ’Project Managementista’ ja
välineiden käyttäjiä olivat projektipäälliköt, jotka aikatauluttivat yksittäisiä
projekteja. Tästä siirryttiin eteenpäin
jo 1990-luvulla – ajankohtaiseksi tuli
hallita myös resursseja ja koota projektit
yhteen paikkaan, jolloin projektien välisten riippuvuuksien ja resurssien hallinta
oli mahdollista.
Seuraava askel eteenpäin välinetasolla otettiin 2000-luvun alussa hankesalkunhallintaan ja siihen liittyvään
”vaatimusten” hallintaan. Vaatimuksilla
tarkoitettiin lähinnä tulevia, vielä suunnitteluvaiheessa olevia ”projektiaihioita”.
Näihin alettiin liittää myös taloustietoja,
kuten resursseihinkin, ja itse asiassa
kokonaisuutta pystyttiin arvioimaan
hankesalkuissa – tai laajemmin ajatellen investointisalkuissa. Näin voitiin
esimerkiksi investointeja (olivatpa
nämä sitten projekteja, tuotteita tai
palveluita) arvioida salkuissa tuottojen,
kustannusten ja strategisen sopivuuden
perusteella, ja näistä tehdä päätöksiä.
Päätöksenteon tukena voidaan käyttää
skenaarioita ja muita apukeinoja. Nyt
puhutaan jo salkunhallinnasta laajassa
mitassa, jota voidaan tukea prosesseilla
välinemielessäkin. Tästä luonnollinen
jatkoaskel on miettiä, mihin kokonaisuuksiin hankesalkut liittyvät - ja mitä
tavoitteita organisaatioilla on.
Hypätään vielä tasoa ylemmäksi
PPM:sta yritystason Governanceen.
Tällöin keskustellaan siitä, mihin Governance-prosesseihin tarvitaan teknologista tukea. Tällaisiksi prosessialueiksi
on tunnistettu esimerkiksi
- Delivery projects ,organisaatioille,
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-

joiden liiketoiminta on projektimuotoista
IT Governance
Tuotekehitys
GRC, eli Governance, Risk ja
Compliance
Green Governance, sekä
Enterprise Program Management
(EPM)

Miten nykyinen teknologia enää
liittyy projektinhallintaan?
Esimerkiksi, kansainvälinen yritys toteuttaa liiketoimintansa projekteissa,
minkä seurauksena liiketoiminnan
taloudellinen ennustaminen ja kannattavuus ovat seurausta projektien
ennustamisesta ja kannattavuudesta.
Yrityksen tuloksen kannalta projektit
ovat siis avainasemassa. Mikäli tulosta
halutaan parantaa, on projektien kannattavuutta parannettava nostamalla
katteita tai laskemalla kuluja. Myös koko
projektikokonaisuuden hallitseminen on
olennaista: kun samankaltaisia asioita
tehdään kerrasta toiseen projekteissa,
on mahdollisimman yhdenmukaisten
prosessien käyttö tehokasta. Yhdenmukaisiin prosesseihin on myös helpompi
tehdä muutoksia, niitä on helpompi
tehostaa ja yksillä prosesseilla toimiessa
ennustaminen on helpompaa.
Loppujen lopuksi myös yksittäisen
projektin hallinta on helpompaa, kun
koko prosessialue on tuettu prosessilla
ja teknologialla yhdenmukaisesti koko
yrityksessä. Projektiin vääjäämättä
vaikuttaa toiset projektit, niiden resurssinkäyttö, prioriteetti ja ennustettavuus.
Kun tämä ymmärretään, on jokaisen
yksittäisen projektin läpivienti helpompaa. Näin ollen yrityksen avainprosessien
teknologinenkin hallitseminen on tärkeää, ja siitä on suora linkki yksittäisiin
työsuoritteisiin.

Mitä pitäisi tehdä?
Ongelmaa pitäisi ryhtyä korjaamaan
sieltä, missä vika on. Kun ei nähdä kokonaisuutta, ei tiedetä mitä hankkeita
on menossa, mitä hyötyä niistä on,

mitä ne maksavat, mihin ne liittyvät,
paljonko niissä on resursseja kiinni,
mitä muuta nämä resurssit tekevät ja
niin edelleen. Jos tietoa ei ole missään
yhdessä paikassa helposti ajan tasaisesti saatavilla, eikä ymmärretä, mihin
yritystason Governance-prosesseihin
projektit loppujen lopuksi liittyvät, on
odotettavissa haasteita. Ongelmaa ei
voi korjata yksittäinen projektipäällikkö,
vaan yrityksen johdon on ymmärrettävä ongelmien syyt ja tartuttava niihin
yritystasolla. Kysymyksessä pitäisi olla
ensimmäisen prioriteetin asia, johon tartutaan yrityksen johdossa – ei haudata
sitä projektitoimistoon, jossa muutama
projektipäällikkö yrittää muiden töidensä ohella saada toimintaan parannuksia
ilman riittäviä valtuuksia.
Miksi yritystasolla ei sitten tartuta
hankehallinnan toiminnanohjaukseen?
Sen hyötyjä ei vieläkään riittävästi ymmärretä. Hankehallinnan saralla pitäisi
tehdä samanlainen kumous kuin tehtiin
joitakin vuosia sitten taloudellisessa toiminnanohjauksessa. Hyödyt perusteltiin
yritysjohdolle selkein numeroin niin
aukottomasti, että suuriin prosessiuudistuksiin ja teknologiainvestointeihin
ryhdyttiin ja ne saatiin onnistumaan – ei
helposti, mutta sitkeällä työllä ja yritysjohdon tuella. Governance-alueella on
vastaavanlaisia hyötyjä saavutettavana,
mutta niiden selittämiseen yritysjohdolle tarvitaan meitä projektimaailmassa
toimivia. Asiaan investoineet yritykset
ovat saaneet aikaan hyviä tuloksia ja
niistä eteenpäin kertominen on tärkeää.
Muussa tapauksessa epäonnistuneita
projekteja pyritään edelleen välttämään
aivan liian suppeasta näkökulmasta,
ja projekti säilyy monessa paikassa
synonyymina epäonnistuneelle työsuoritteelle.
Governance-alueella teknologista
tukea on saatavissa, ja sitä kautta löytyy
keinoja tukea välttämättömiä prosesseja. Tätä tukea pitäisi kuitenkin osata
käyttää nykyistä paremmin, ja saada
yritysjohdon tuki projektinhallinnan
Governance-prosessien tukemiseen.
Kuva: Jyry Louhisto

IT-johtoryhmässä tai jossain toisen tason
päättävässä elimessä. Pitäisi ymmärtää,
että hankehallintaan satsaaminen on organisaation tavoitteiden saavuttamisen
kannalta yhtä olennaista kuin muukin
toiminnanohjaus.
Projektimaailmassa taloudellisen
toiminnanohjauksen luvut tulevat
hankkeista – ja talouden ennustamisen
luotettavuus on samalla tasolla kuin
hankkeiden ennustettavuus. Tätä ei
monessa projekteilla tuloksensa tekevässä yrityksessäkään vielä ymmärretä.
Ja jos ymmärretäänkin, asiaan ei osata
puuttua oikein.

Timo Visa, Senior Solution Strategist (Governance), CA Software Finland Oy
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Tietojärjestelmän hankinta
on muutosjohtamista

Kuva: Jyry Louhisto

Esko Hannula
Toimitusjohtaja
Qentinel Oy
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ietojärjestelmät vaikuttavat yritysten, yhteiskunnan ja kansalaisten arkeen suoraan
ja laajasti. Monet yritykset ja julkishallinnon
organisaatiot palvelevat asiakkaitaan internetissä tietojärjestelmän välityksellä, useimpien
yritysten ohjauksen ja päätöksenteon ytimessä
sykkii toiminnanohjausjärjestelmä ja valtaosa yritysten viestinnästä ja tiedonhallinnasta tapahtuu
tietojärjestelmien avulla. Samalla liiketoiminnan
rytmi on kiihtynyt niin, että järjestelmiä joudutaan
muuttamaan ja uudistamaan nopeissa sykleissä.
Voisi luulla, että nykykokemuksella tietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto on suoraviivainen ja helposti hallittava projekti. Todellisuus
on kuitenkin karu: esimerkiksi Standish Groupin
tunnetun tutkimuksen mukaan alle 30 % projekteista onnistuu, yli neljännes keskeytetään ja
loput viedään päätökseen osittain tai kokonaan
epäonnistuneina.
Ylivoimaisesti tärkein syy järjestelmähankkeiden
epäonnistumiseen on puutteellinen vaatimustenhallinta: järjestelmän vaatimukset määritellään
riittämättömällä tarkkuudella, järjestelmän rajaukset tehdään hatarasti, vaatimusten annetaan
muuttua hallitsemattomasti tai niiden ei sallita
muuttua edes hallitusti.
Kokenut projektipäällikkö tietää, että projektit
harvoin toteutuvat täsmälleen suunnitelmansa
mukaisesti. Poikkeamien havaitseminen ja niistä
seuraavat korjaavat toimenpiteet ovat oleellinen

osa projektin johtamista. Projektijohto voi onnistua vain, jos se saa oikeaa ja ajantasaista tietoa
päätöksenteon tueksi. Erityisesti järjestelmän
toteutusvaihe on usein kuin musta aukko, jonka
suulla tilaaja ja toimittaja varjonyrkkeilevät.
Yksi laadunvarmistuksen päätehtävistä on
tuottaa projektijohdolle luotettavaa tietoa.
Projektijohdon ja laadunvarmistuksen suhde on
samantyyppinen kuin toimitusjohtajan ja kontrollerin: toinen johtaa ja päättää, toinen tuottaa ja
tulkitsee päätöksenteossa tarvittavaa tietoa.
Moni tilaaja lankeaa olettamaan, että toteutusvaihetta ei tarvitse valvoa, koska hankintasopimus
on tietenkin toimittajan viivästymisen tai muun
epäonnistumisen varalta tiukasti sanktioitu. Viime
kädessä tilaaja kuitenkin vastaa projektista, sen
tuloksista ja laadusta, koska jokaisessa liiketaloudellisesti järkevässä järjestelmäprojektissa tilaajan
absoluuttinen riski on suurempi kuin toimittajan.
Jos projektissa on monta toimittajaa, tilaajan rooli
toteutuksen valvonnassa on vieläkin tärkeämpi.
Mitä hallitumpi toimittajan kehitysprosessi on ja
mitä avoimemmin toimittaja jakaa laatu- ja etenemismittareitaan tilaajan kanssa sitä helpompaa ja
halvempaa on toimituksen valvonta. Vastaavasti,
jos toimittajan prosessit ovat alkeelliset tai raportointi epämääräistä, tilaaja joutuu joko lisäämään
omaa testauspanostustaan tai hyväksymään korkean riskitason.
Järjestelmäprojektien onnistumisen todenwww.pry.fi

näköisyyttä voidaan merkittävästi kasvattaa
lisäämällä johtamishuomiota projektin todennäköisiin kompastuskohtiin. Kuvassa 2 esitetyn
4xOikein -mallin kaltainen, harkiten kohdistettu
laadunvarmistus auttaa lisäämään läpinäkyvyyttä
ja kontrollia ja siten parantamaan päätöksenteon
laatua. Onnistuminen edellyttää järjestelmällisyyttä, raakaa työtä ja jämäkkää johtamista - siis aikaa
ja energiaa, ei ihmetekoja.
Harva järjestelmä toimii eristyksissä. Järjestelmät vaihtavat tietoa keskenään ja liiketoimintaprosessin toteuttamiseen voi osallistua useampi
järjestelmä. Näin järjestelmien välille syntyy yllättäviäkin teknisiä ja toiminnallisia riippuvuuksia ja
integraatioita, joissa muutos yhdessä järjestelmässä voi laukaista muutosten ketjun muissa.
Järjestelmähankinta voi siis olla melkoinen
muutosten miinakenttä. Projektin hallittavuuden
kannalta on viisasta minimoida muutokset, vaikka
lopputuloksen kelvollisuuden kannalta monet
muutokset voisivat olla hyvästä.
Ketterät menetelmät, toistaiseksi tämän vuosisadan merkittävin ohjelmistotyön tuottavuusinnovaatio, suhtautuvat muutoksiin perinteisiä
menetelmiä joustavammin ja sallivammin. Ketterät
menetelmät ovat etäistä sukua tehdastuotannosta
tutulle lean-ajattelulle: minimoidaan varastot,
reagoidaan muutoksiin nopeasti ja optimoidaan
tuotantoa jatkuvan mittaustiedon avulla.
Ketterien menetelmien käyttö tietojärjestelmähankinnoissa on vielä vähäistä ja tapahtuu
useimmiten toimittajalähtöisin motiivein. Ketterät
menetelmät sopivat heikosti yhteen hankintaprojektien sopimuskäytäntöjen kanssa, joissa toimittaja sitoutuu aikatauluun ja budjettiin ja tilaaja
sitoutuu muuttumattomiin vaatimuksiin. Jännittäviä mahdollisuuksia aukeaisi, jos onnistuisimme
kehittämään sopimuskäytäntöjä niin, että tilaaja
kantaisi nykyistä suuremman riskin aikataulusta
tai kustannuksista ja vastaavasti pienemmän riskin
vaatimusten muutoksista.
Vaikein muutos ei kuitenkaan liity projektinhallintaan tai vaatimuksiin. Uusi tietojärjestelmä
muuttaa monen ihmisen työtä, toimenkuvaa
ja toimintaprosesseja, eivätkä nämä muutokset
todellakaan tapahdu itsestään ja kivutta. Jonkun
työ saattaa muuttua radikaalisti, toisen kadota kokonaan. Tutut toimintaprosessit menevät uusiksi.
Tiedon kulku organisaatiossa muuttuu. Muutokset
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jää pois
Turhaa lisätään
Tur

Ymmärrys on
puutteellinen

Puutteellisen
P
tiedon
kierre
Aikaa ei riitä
Rah
R
h eii riitä
iitä
Raha

Laatu kärsii
Kontrolli väheneee

Kuva 1. Puutteellisen tiedon kierre rappeuttaa päätöksenteon.
saattavat näkyä asiakkaille saakka. Inhimillinen ja
usein tiedostamaton reaktio muutokseen on muutosvastarinta, joka ilmenee pyrkimyksenä osoittaa,
että uudesta järjestelmästä on lähinnä haittaa.
Ihmisiin liittyvän muutoksen johtaminen on
harvoin tietojärjestelmän projektisuunnitelmassa - tai missään muussakaan suunnitelmassa.
Unohtamalla inhimillinen muutosvastarinta tai
huomioimalla se vasta käyttöönottovaiheessa vaarannetaan järjestelmän onnistunut käyttöönotto,
menetetään ainakin osa sen tuomista hyödyistä ja
hukataan viisaus, joka järjestelmän käyttäjillä olisi
annettavanaan järjestelmän kehittämiseen.
Tietojärjestelmien monimutkaisuus, käyttäjämäärät, keskinäiset riippuvuudet ja vaikutukset
liiketoimintaan ovat kasvaneet moninkertaisiksi
viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Teknologiat ja arkkitehtuurit ovat vaihtuneet moneen
kertaan. Sekä tilaajien että toimittajien osaaminen
on kohentunut merkittävästi, ja johtamisessa
kullanarvoinen realismin taitokin on kehittynyt.
Paljon on saavutettavissa pelkästään tekemällä
hankinnan johtamisen perusasiat oikein. Mullistavia uudistuksia ei kuitenkaan ole nähty, vaan
sovellamme vanhoja menetelmiä paremmin kuin
aikaisemmin. Riittääkö se?

Toteutus

Hyväksyminen

Valvo Oikein

Käyttöönotto

Testaa Oikein

Johda riskejä
Johda riippuvuuksia
Varmista päätöksenteon nopeus ja laatu
Kuva 2: Qentinelin 4xOikein -laadunvarmistusmalli keskittyy
järjestelmähankinnan kompastuskohtiin.
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Telepresence-studion testi Wärtsilässä. Helsingin
studiossa Sami Masalin tapaa virtuaalipöydän toisella
puolella Vaasan studiossa istuvan Ari Kaakisen.

Wärtsilässä neuvotellaan virtuaalisesti:

Etäneuvottelu työtapana
60
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Miten saada asiat sujumaan nopeammin vähemmällä ajankäytöllä, vähemmällä matkustamisella, vähemmällä vaivalla myös silloin, kun projekteihin kuuluvat henkilöt ovat
eri puolilla maailmaa? Tai eri puolilla Suomea ja yleensä vain aikaa vievän matkanteon
päässä toisistaan? Tilanne on varmasti hyvin samankaltainen useimmissa kansainvälisesti
toimivissa yrityksissä, joiden pelikenttänä on käytännössä koko maapallo.
Wärtsilässä otettiin vuoden 2009 alussa käyttöön uusimmat etäneuvottelutekniikat, olkoonkin, että jo pitkään virtuaalitekniikat ovat kuuluneet yrityksen työskentelytapoihin.
Yrityksen toimipisteitä on Shanghaista ja Singaporesta Houstoniin ja Rio de Janeiroon.
Matkat ovat pitkiä, aikaa kuluu ja kustannuksia syntyy. Kolmen huoneen pilotti laajeni
isoksi 20 huoneen Telepresence-projektiksi. Hankkeen vastuullinen vetäjä, johtaja Sami
Masalin kertoo enemmän.

a on tehokas ja edullinen
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Tekniikka on kehittynyt nopeasti yhä
luontevampaan yhteydenpitoon
Samin Masalin kertaa yhteydenpidon tekniikoita
Wärtsilässä: - Puhelimen myötä kehittyi aikanaan
mahdollisuus usean osallistujan kokousten pitoon
puhelimien kautta. Se oli tapa muodostaa osallistujien kesken yhteinen mielipide tai selvittää
samalla kertaa osallistujien käsitys esillä olevista
asioista. Muun informaation kuin puheen välittämiseen tekniikka ei riittänyt.
- Kuvallinen informaatio saatiin mukaan tietokoneiden myötä. Monet keskusteluohjelmistot,
kuten Microsoftin Netmeeting ja Saban Centra
emeeting, tarjosivat mahdollisuuden usean osallistujan istunnoissa mielipiteiden vaihtamiseen
ja keskustelun tukemiseen kuvallisella ja kirjoitetulla informaatiolla. Osallistujat pysyivät vielä
piilossa.
- Tietokoneet kehittyivät, videokuva tuli
mukaan ja sen myötä keskustelukumppani tuli
näkyväksi. Microsoftin Live Meeting otettiin nopeasti käyttöön helposti omaksuttavana työtapana.
Muun kuvallisen informaation liittäminen osaksi
yhteydenpitoa tuli entistä helpommaksi.
- Viimeisintä kehitystä etäneuvottelutekniikassa
edustaa Telepresence, videoneuvottelustudio, jossa
käyty keskustelu toisen samanlaisessa studiossa
istuvan joukon kanssa tuo keskustelijat todentuntuisesti saman pöydän ääreen.
Sami Masalin vie haastattelijansa Wärtsilän
Telepresence-studioon toteamaan tekniikan toimivuuden. Saatoimme todeta esittelypuheiden paikkansapitävyyden. Yhteys Wärtsilän Vaasan studioon
toi kokouspöydän taakse keskustelukumppaniksi
Ari Kaakisen, kuin samaan huoneeseen: videokuva
oli juuri oikean kokoinen, kuvausasetelma jatkoi
Helsingin kokouspöytää lähes saumattomasti Vaasan pöydällä, valaistusolosuhteet olivat studioissa
samat. Kuvaus- ja äänitekniikka siirsi kuvan ja
äänen aina puhujaan, samoin vastapäätä istuva
virtuaalihahmo tuntui aina kääntävän katseensa
aina keskustelukumppaniinsa. Ensimmäistä kertaa
koettuna todentuntuisuus oli melkeinpä pelottavaa. Studion tekniikka on erittäin käyttäjäystävällinen: painallus varauskalenterissa olevaan omaan
varaukseen käynnistää yhteyden.
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Wärtsilän tilanteesta Masalin toteaa: - Ensimmäiset Telepresence-studiot otettiin käyttöön
vuoden 2009 alussa. Nopeasti lisääntynyt käyttö
ja myönteiset kokemukset johtivat siihen, että
uusia studioita on rakennettu ja rakennetaan
koko ajan. Vuoden lopussa Wärtsilällä on jo noin
20 studiota ympäri maailman. Suuremmat studiot
ovat ns. kuuden istuimen ja pienemmät kahden
istuimen studioita. Nähtävissä on myös, että
tärkeät yhteistyökumppanit näkevät etäneuvottelun hyödyt ja vähitellen yhteensopivia studioita
rakennetaan myös muissa organisaatioissa. Informaatiotekniikka myyvät yritykset perustavat myös
studioiden verkostoja, jotka ovat vuokrattavissa
kokouskäyttöön.

Studion tekniikka on erittäin
käyttäjäystävällinen:
painallus varauskalenterissa
olevaan omaan varaukseen
käynnistää yhteyden.

Etäneuvottelun edut
- On osoittautunut, että Telepresence on omimmillaan päätöksentekotilanteissa eli silloin, kun ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys.
Korkealuokkainen tekniikka tuo esille paitsi kuvan
ja äänen myös ihmisten ilmeet ja kehon kielen,
kertoo Sami Masalin. – Telepresence on vaihtoehto
sille, että kokoonnutaan todella samaan tilaan
keskustelemaan ja muodostamaan käsitys esillä
olevista asioista, tekemään päätöksiä.
- Monien neuvottelujen päätarkoitus on tiedon
välittäminen, jolloin välitettävä tieto on usein
kuvina, taulukoina, videoina, teksteinä, sen lisäksi että ko. informaatiosta keskustellaan. Tässä
tilanteessa Teleprensence-istuntoa luontevampi
ja nopeammin käytettävissä oleva tapa on Live
Meeting. Myös Live Meeting-istuntoon voidaan
kutsua useampia henkilöitä, parhaimmillaan on
pidetty jopa sadan kuulijakunnan tapaamisia.
Silloin tapahtuma helposti kuitenkin muodostuu enemmänkin virtuaaliseksi esitelmäksi
kuin interaktiiviseksi kokoukseksi. – Wärtsilä
Live-valmiuteen on organisaatiossa viritetty noin
13.000 työasemaa, joten tekniikka on useimpien
tarvitsijoiden käytettävissä.
- Luonnollisesti myös yksinkertaisemmat yhteydenpitotavat ovat edelleen käytössä: puhelin on
jokaisen taskussa ja pienellä järjestelyllä myös puhelinneuvottelut saadaan käyntiin. Käyttö on tosin
uusien mahdollisuuksien kautta vähentynyt.
Mitkä ovat sitten etätyöskentelyn edut? Selvää
on, että aikaa ja matkarahoja säästyy, kun nopea yhteysmahdollisuus on jokaisen ulottuvilla.
Telepresence edellyttää etukäteistä sopimista ja
valmistautumista, mutta siinäkin ajan säästö on
selvä, matkustaminen kauas vaihtuu siirtymiwww.pry.fi

seen studioon. Aikavyöhykkeet ovat globaalissa
kanssakäymisessä aina ongelma, joka ei poistu
Telepresence-tekniikassakaan. Joustavuutta ajan
käytössä tarvitaan ja voi todeta, että sitä myös
löytyy.
- Telepresence-studion rakentaminen ja yhteyksien luominen ei ole ihan halpaa puuhaa. Yksi
kuuden istuimen studio maksaa noin 200.000
euroa. Kokemukset jo tähän mennessä ovat
osoittaneet, että Wärtsilän käyttömäärillä tuo
investointi tulee maksamaan itsensä takaisin
vajaassa vuodessa, melkeinpä vain säästyneiden
matkustuskulujen myötä. Vaikeampaa on mitata
säästyneen ajan tuoma hyöty, mutta jokainen voi
kuvitella eron puolen päivän studiokokouksen ja
toiselle puolelle maapalloa tehdyn kokousmatkan
välillä, laskeskelee Masalin.
- Edut eivät aina ole helposti mitattavia.
Matkustaminen on tiettyjen kokemusten jälkeen
rasittavaa ja aikaa vievää työtä. Miten voi mitata
säännöllisen työn ja kohtuullisen ajankäytön vaikutusta ihmisten elämänlaatuun? Ja sitä kautta
melko varmasti suoraan työn tehokkuuteen ja
tuottavuuteen. Ja onhan matkustamisen vähentymisellä myös yleisempiä merkityksiä: hiilijalanjälki pienenee. Sen verran pitää kuitenkin voida
matkustaa, ettei maailma muutu kokonaan virtuaaliseksi, että voi omakohtaisesti todeta Kiinassa
todella olevan sen tehtaan, johon pitkään on oltu
vain virtuaalisesti yhteydessä, toteaa Masalin.
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Mitä uutta tulevaisuudessa?
- Informaatiotekniikka tulee edelleen kehittymään ja virtuaalisesti päästään yhä lähemmäs
todellisuudenmukaisuutta. Kuvan välittämiseen
tulee mukaan kolmiulotteisuus eri tavoin. Kehittyvien 3D-suunnittelutekniikoiden kautta
suunnittelumalleihin ”päästään sisään” nykyistä
huomattavasti paremmin. Keskustelu mallin ympärillä on varmasti paljon hedelmällisempää kuin
totuttujen piirustuslakanoiden äärellä. Masalin
näkee informaatiotekniikoissa olevan vielä paljon
kehittymisen varaa.
Masalin piirtää lopuksi näkemystä tulevaisuuden työtavoista: - Tulevaisuudessa tullaan
pohtimaan yhä tarkemmin kommunikaation
osuutta koko työn tekemisen tavassa. Työtapa
tarvitsee siihen soveltuvan kommunikaatioalustan.
Vaikuttaa siltä, että lisääntyvästi ollaan menossa
point-to-point-kommunikaatiosta multipointkommunikaatiotapaan. Ihmiset työskentelevät
yhdessä ja siihen tarvitaan yhteisen kommunikaation mahdollistava tekniikka. Sosiaalisten
näkökulmien vaikutus kommunikaatioratkaisuihin
tulee korostumaan, informaatiosisällöt muuttuvat
ja tekniikan on taivuttava siihen.

Sosiaalisten
näkökulmien
vaikutus
kommunikaatioratkaisuihin tulee
korostumaan,
informaatiosisällöt
muuttuvat ja
tekniikan on
taivuttava siihen.

Teksti haastattelun pohjalta Juhani Keppo.
Valokuvat Jyry Louhisto.
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Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Kuntaliitos - mitä se tarkoittaa
- kuntarakenteen kehitys Suomessa lyhyesti

Jarkko Majava
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V

uosituhannen alun yksi merkittävämpiä
julkishallinnon puolella tapahtuvia rakenteellisia muutoksia on ollut kuntaliitokset.
Erityisesti vuoden 2009 alussa tapahtuneet
32 kuntaliitosta ovat olleet näkyvä ja vaikuttava
osa kunnissa tapahtuvaa kehitystä.
Tällä hetkellä Suomessa onkin kuntia ”enää”
348, kun vielä vuosituhannen vaihteessa niitä oli
yli sata enemmän (452). Näin suurta kuntien lukumäärän vähennystä lyhyessä ajassa ei ole nähty
sitten vuoden 1944, jolloin noin viisikymmentä
Suomen kuntaa jäi valtakunnan rajan muutoksen
seurauksena Neuvostoliiton puolelle. Ominaista
viime vuosien kuntaliitoksille on ollut monikuntaliitosten lisääntyminen, näkyvimpänä näistä Salon
seudun kymmenen kunnan yhdistyminen.
Kuntien lukumäärän väheneminen ei ole
pysähtymässä ainakaan lähivuosina. Parikymmentä kuntaa on jo sopinut liitoksista vuosille
2010 – 2013, ja tällä hetkellä kuntaliitosselvitystä
tehdään yhteensä 35 kunnassa. Uusia selvityksiä käynnistetään harva se kuukausi. Joidenkin
kunta-alan asiantuntijoiden visioissa alle sata
kuntaa Suomessa olisi riittävä määrä turvaamaan
laadukkaat ja hyvin saavutettavat palvelut ja
paikallistason demokratian toimivuuden. Kuntien
lukumäärä on sinänsä sivujuonne kuntarakennekeskustelussa, mutta kuvastaa osaltaan tarvetta
ja pyrkimyksiä Suomen paikallishallinnon uudistamiseen. Tärkeämpää onkin keskustella miksi ja
miten kuntaliitoksia tehdään.
”Miksi kuntaliitoksia tehdään?” –kysymys saa
erilaisia vastauksia vastaajasta riippuen. Osa
vastaajista on sitä mieltä, ettei kuntaliitoksia
tulisikaan tehdä, vaan nykyinen kuntarakenne
on optimi eikä liitoksista ole juuri mitään hyötyä. Yleisimmin kuntaliitoksen perusteluina ovat
kuitenkin kuntien talouden heikko tila ja kuntalaisten palvelujen turvaaminen. Vuosikausia on
eletty tilanteessa, jossa tulojen riittämättömyys
ja menojen kasvu ovat olleet arkipäivää. Riippuvuus toisista kunnista ja valtiosta on kasvanut jo
sellaisiin mittoihin, että on aiheellista kysyä onko
itsenäisyys pelkästään näennäistä.

Menojen ja tulojen epäsuhdalle on tietenkin
monia eri syitä: väestön ja työpaikkojen vähenemisestä johtuva verotulojen lasku, väestön ikääntymisestä johtuvat muuttuvat palvelutarpeet,
kunta-alan palkkaratkaisuista johtuvat menojen
lisäykset, valtion harjoittama tukipolitiikka sekä
lukuisat paikalliset erityissyyt.
Syitä liitoksille on varmaan löydettävissä muitakin. Toimintaympäristön ja elinkeinoelämän
muutos sekä rajojen madaltuminen vaativat
paikallishallinnon toimijoilta yhä leveämpiä hartioita ja nopeampaa reagointia. Yksi kooltaan ja
resursseiltaan tarpeeksi suuri kunta on parempi
vastaamaan haasteeseen kuin erikseen monta
pientä. Väestörakenteen muutos eli yhteiskunnan
ikääntyminen ja 2010-luvulla suurten ikäluokkien eläköityminen vaatii kunnilta tehokasta
palvelujen järjestämistä ja henkilöstöpolitiikkaa.
Kuntien keskinäiselle kilpailulle paikallistasolla ei
enää ole varaa. Ilmastonmuutos vaatii kunnilta
yhä kokonaisvaltaisempaa ja laaja-alaisempaa
yhdyskuntarakenteen ja liikenteen suunnittelua, jota tehokkaimmillaan toteuttaa yksi koko
kaupunkiseudun kattava kunta. Toki samalla
on tunnistettava, ettei kuntaliitoksilla ratkaista
Suomen kuntien perusongelmia, mutta kenties
suuremmilla yksiköillä voidaan paremmin vastata
näihin haasteisiin.
Osa voi olla sitä mieltä, että valtion käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus ajaa
kunnat liitoksiin. Itse ajattelen kuitenkin, että jos
kuntaliitokseen päädytään, ovat syyt ja perustelut
paikallisista tarpeista johtuvia eivätkä ”ylhäältä
alaspäin” annettuja mahtikäskyjä. Varsinkaan kun
valtiolla ei ole mitään mahdollisuutta lain mukaan
tämänlaisia mahtikäskyjä antaa.
On myös syytä huomata, että Suomessa kaikilla kunnilla Helsingistä Utsjoelle on yhtäläiset
velvollisuudet, jotka ovat ”kuntamittakaavassa”
maailman laajimmat. Samalla meillä on kuitenkin
esimerkiksi pohjoismaisella mitalla mitattuna erittäin hajanainen kuntarakenne, ainakin suhteessa
kunnan tehtäviin.
Ei tarvinne siis olla kovinkaan suuri visiowww.pry.fi

nääri arvelleessaan, että kuntaliitokset tulevat
edelleen jatkumaan. Onko itse asiassa niin, että
olemme nähneet vasta alkusoittoa? Samalla voi
ennakoida, että kuntaliitoshankkeet muuttuvat
yhä hankalammin hallittaviksi. Yhä suuremmat
kuntaliitoshankkeet, esimerkiksi Päijät-Hämeen
lähes maakunnan laajuinen selvitys ja Oulun seudun selvitys, puhumattakaan pääkaupunkiseudun
mahdollisista selvityksistä, ovat mittakaavaltaan
valtavasti haasteellisimpia projektihallinnan
näkökulmasta kuin mitä kahden pienen kunnan
keskinäinen selvitys.

Kuntaliitosprosessi
Tarkasteltaessa kuntaliitosta projektina huomataan ensimmäiseksi, että itse asiassa kyseessä usein
onkin monta päällekkäistä ja toisiaan seuraavaa
projektia. Voidaan tunnistaa ainakin seuraavat
projektit:
- kuntaliitoksen esiselvitys (sis. suuntautumisselvitykset)
- itse kuntaliitosselvitys ja kuntaliitossopimusneuvottelut
- itse kuntaliitospäätös ja siihen liittyvät neuvottelut
- kuntaliitoksen valmisteluprojekti(t)
- kuntaliitoksen täytäntöönpano ja integraatio
On selvää, ettei edellä mainittuja vaiheita ole
aina helppo erottaa toisistaan. Varsinkin ”esiselvitys” ja varsinainen ”selvitys” ovat häilyviä käsitteitä
ja voivat tarkoittaa samaa asiaa. Kyseessä on usein
myös politiikasta: ”esiselvityksen” nimellä kuntaliitos keskusteluihin voidaan helpommin suostua.
Joissain tapauksissa mitään esiselvityksiä ei tarvita,
vaan kuntien pitkän yhteistyöhistorian takia voidaan suoraan aloittaa liitosneuvottelut.
Edellä mainittujen kuntaliitosprosessin eri
vaiheiden lisäksi on huomattava, että prosessin eri vaiheista huolimatta on samanaikaisesti
huolehdittava asianmukaisesta viestinnästä ja
mm. kuntalaisten ja sidosryhmien kuulemisesta.
Poikkeuksena yrityspuolen fuusioprosesseihin on,
että lain ja hyvän hallintotavan mukaan kunnan
on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta ja
kuntalaisten kuulemisesta.

Kuntaliitoksen esiselvitys
Moni kunta aloittaa kuntaliitoksen selvittämisen
ja valmistelun esiselvityksellä. Esiselvityksen osa
voi olla niin sanottu suuntautumisselvitys, jonka
tavoitteena on kartoittaa mahdollisen kuntaliitoksen kumppani tai kumppanit. Joillakin erityisesti pienemmillä kunnilla on maantieteellisesti ja
toiminnallisesti useita yhteistyökuntia toimintoja
ja palveluita järjestettäessä. Suuntautumisselvityksen pohjalta on kuitenkin yleensä melko
helppoa määritellä mahdollisen kuntaliitoksen
suunta. Suuntautumisen perusteena ovat yleensä
seuraavat seikat:
- kuntien yhteistyö palvelujen järjestämisessä
(mm. sairaanhoitopiiri)
- kuntalaisten työssäkäyntisuunta
- kuntalaisten vapaa-ajan asioimissuunta
- kuntalaisten näkemys
- maantieteellinen asema ja mahdollisen uuden
kunnan yhdyskuntarakenne
- taloudellinen tilanne kunnissa
- poliittisen voimasuhteet ja luottamushenkilöiden näkemykset suuntautumisesta (sekä
omassa että mahdollisessa liitoskumppanissa)
Esiselvitys menee yleensä suuntautumisselvitystä pidemmälle: siinä mahdolliset liitoskumppanit jo
tiedetään ja kyseessä onkin liitoksen edellytysten
ja vaikutusten selvittäminen. Tarkastelussa ovat
useimmiten palveluiden järjestäminen, taloudellinen tilanne ja vaikutukset, kuntien henkilöstön
asema, vaikutukset kunnan johtamiseen, demokratiaan ja luottamushenkilöelimiin, yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu sekä elinkeinorakenteen
tarkastelu.
Pääosin tässä vaiheessa kyse on vielä ns. faktojen ja tilastotietojen keräämisestä ja jäsentämisestä, mutta osittain myös monien eri tahojen ja
osallistujien näkemysten huomioonottamista ja
yhteensovittamista. Ominaista kuntaliitosselvityksille onkin, että varmoja faktoja ja niistä tehtäviä
aukottomia tulkintoja on vähän, tai ainakin jokaiseen asiaan on vaihtoehtoinen näkökulma, jolloin
johtopäätökset voivat muuttua.

Kuntalaiset, henkilöstö ja sidosryhmät

Viestintä
PROJEKTINHALLINTA
Tunnustelu/ Selvitys- ja
Yhdistymisen
esiselvitys- sopmusvaihe valmistelu
vaihe
Tahtotilan muodostus
Tavoitteiden määrittely
Suurista linjoista sopiminen
Kuntaliitossopimuksen
laatiminen

Kuntalaiset ja henkilöstö

Integraatio
ja uusien
rakenteiden
käyttöönotto

Hallintorakenteet ja
johtamisjärjestelmä
Palvelurakenteet
Henkilöstöorganisaatio
Tietojärjestelmät
Uuden kunnan käynnistyminen

Kuntalaisten kuuleminen
ja osallistuminen
Päätös liitoksesta

Aika

Kuva 1. Kuntaliitosprosessi
Projektitoiminta 2/2009

65

Tarkastelutaso on kuitenkin tässä vaiheessa
vielä melko yleisellä tasolla. Esi- ja suuntautumisselvityksessä käytetään usein apuna ulkopuolista
asiantuntijaa tai konsulttia. Tällä haetaan toisaalta
puolueetonta ulkopuolista näkökulmaa, mutta
myös asiantuntemusta ja prosessoijaa monitahoiseen kysymykseen. Ominaista esiselvitysvaiheelle
on, että ulkopuolisen selvittäjän asema voi olla
poikkeuksellisen itsenäinen puolueettomuuden
varmistamiseksi.
Ulkopuolisen selvittäjän tukena on luonnollisesti kuntien päättäjistä, useimmiten hallitusten
ja valtuustojen puheenjohtajista sekä kunnanjohtajista koostuva ohjausryhmä. Projektinhallinnan näkökulmasta on myös oleellisen tärkeää,
että kunnissa on nimetyt yhteyshenkilöt ja joku
henkilö, joka hoitaa usein kuukausia kestävän
selvityksen aikana kaikki käytännön järjestelyt
kokouskutsuista lähtien.
Kunnille ja kuntien päättäjille esiselvitysvaihe antaa hyvän mahdollisuuden niin sanotusti
tunnustella liitoksen edellytyksiä, mahdollisen
liitoskumppanin ajatuksia ja tavoitteita sekä
kuntalaisten odotuksia. Parhaimmillaan esiselvitysvaihe on avointa vuoropuhelua eri osapuolien
välillä ja luottamuksen rakentamista varsinaisten
liitosneuvottelujen käynnistämiseksi.

Kuntaliitoselvitys
Kuntaliitosselvityksessä keskeistä on tuottaa
kuntien valtuustoille tarvittavaa tietoa liitospäätöksen tekemiseksi. Yksiselitteisiä faktatietoja ja
niiden pohjalta tehtäviä yhtenäisiä tulkintoja on
kuitenkin kuntaelämässä usein haasteellista saada
aikaan. Syynä tähän ovat poliittisten ryhmien ja
kuntien näkemyserot sekä muiden olennaisten
ryhmien, kuten kuntalaisten, eriävät mielipiteet.
Kaikenkattavan ja absoluuttisen totuuden sijaan
kuntaliitosselvitys ja -neuvottelut toimivatkin
liitoskuntien yhteisen tahtotilan rakentajana.
Koska tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti
vaikeaa, on kuntien päättäjien lopulta luotettava
siihen, että epävarmuuden vallitessa päätös on
tehtävä, vaikka kaikkia mahdollisia vaikutuksia ei
tiedettäisikään.

Olennaista kuntaliitosselvityksessä on, että näkökulmat liitoksen vaikutuksiin, mahdollisuuksiin
ja uhkiin ovat tarpeeksi monipuoliset. Usein tarkastelun keskiössä ovat oikeutetusti kuntalaisille
järjestettävät palvelut ja talous, mutta kuntien
vastuulla on muitakin tehtäviä: muun muassa
yhdyskuntarakenteen kehittäminen, elinkeinoelämän edellytysten luominen sekä toimiminen
paikallisdemokratian ”kenttänä”.
Kuntaliitoksen tavoitteita ja vaikutuksia onkin
hyvä tarkastella esimerkiksi ”elinvoimaisen ja
toimintakykyisen kunnan” näkökulmista. Näin
paljastuu hyvin, kuinka monia eri vastuita suomalaisella kunnalla on. Ja kuinka haasteellista pienen
kunnan selviytyminen kaikista näistä vastuista
nykypäivänä on.
Edellä mainittujen asioiden selvittäminen ja
uuden kunnan rakentaminen vaatii lukemattomia
alaselvityksiä, kokouksia, palavereja ja seminaareja
sekä infotilaisuuksia. Usein pelkästään eri hallintosektoreiden työryhmiä on puolenkymmentä.
Lisäksi selvityksien aikana kokoontuvat ainakin
ohjausryhmä, valmisteluryhmät, henkilöstöjärjestöt sekä eri poliittiset järjestöt ja ryhmät. On
valtuustoseminaaria ja kuntalaiskeskustelutilaisuuksia sekä tiedotustilaisuuksia medialle. Kuntaliitosselvitys työllistääkin kuntien viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä usein enemmän kuin mikään
muu yksittäinen hanke. Lisäksi selvitykset tehdään
usein oman työn ohella.
Kuntaliitospäätöksen pohjaksi selvityksessä on
laadittava kuntien yhdistymissopimus. Yhdistymissopimuksessa tulee sopia ainakin seuraavista
asioista:
- yhdistymisen toteuttamistapa (eli kunnan
liittäminen toiseen vai uuden kunnan
perustaminen)
- yhdistymisen ajankohta
- uuden kunnan nimi
- uuden kunnan hallinnon järjestäminen
- kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamisen periaatteet
- taloudenhoidon periaatteet
- siirtymäkauden hallinnosta
- kunnanjohtajien asemasta

Liitoksen tavoitteiden ja vaikutusten tarkastelu- ja arviointikehikko

Demokratia ja
johtaminent

Elinvoimainen
ja toimintakykyinen
kunta

Palvelut ja
asiakkaat
Yhdyskunta
ja ympäristö

Elinkeinot ja
työllisyys

Talous ja
resurssit

Kuva 2. Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta.
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Kuntaliitosselvityksissä ja -neuvotteluissa
laadittavat yhdistymissopimukset ovat hyvin eritasoisia. Selvityksestä riippuen kunnat haluavat
kiinnittää huomiota esimerkiksi tulevien palvelurakenteiden sopimiseen eri tavalla. Varsinkin pienet
kunnat haluavat usein sopimuksella turvata oman
kunnan alueella olevien palveluiden säilymisen. On
kuitenkin syytä huomata, että yhdistymissopimus
on voimassa vain kolme vuotta, jonka jälkeen
uuden yhdistyneen kunnan valtuusto voi sopia
vapaasti lain asettamissa puitteissa hallinnosta
ja palveluista. Muutenkaan viime aikoina ei ole
enää suosittu, ns. kaiken vanhan säilyttämistä
kuntaliitosten yhteydessä. Yleisesti nähdään, että
liitosten hyödyt saavutetaan vain, jos vanhoista
toimintatavoista ja rakenteista ollaan valmiita
luopumaan ja kehittämään uutta kuntaa uuden
kokonaisuuden näkökulmasta.
Samoin kuin esiselvityksessä, varsinaisissa liitosselvityksissä käytetään usein apuna ulkopuolista
asiantuntijaa tai konsulttia.
Konsultin keskeinen rooli selvitystyön asiantuntijuuden lisäksi on tukea tilaajaa prosessin
johtamisessa ja hallinnassa suunnittelemalla ja
organisoimalla selvitysprosessi sekä ohjaamalla
prosessin kulkua. Neuvotteluvaiheessa ulkopuolinen selvittäjä toimii parhaimmillaan eri näkemysten yhteen sovittajana ja usein kiihkeidenkin
liitosneuvottelujen prosessoijana. Ulkopuolisella
on tarpeeksi etäisyyttä arvioida kulloinkin olennaiset kysymykset sekä hallinnon ja palveluiden
järjestämisen eri vaihtoehtojen realistiset mahdollisuudet. Silti usein keskustelu liitosneuvotteluissa
saattaa jumiutua tiettyihin, sillä hetkellä tärkeäksi
koettuihin asioihin. Näitä ovat usein eri lähipalveluiden kohtalo (mm. kyläkoulut, terveysasemat), eri
hallinnolliset ratkaisut (mm. lautakuntarakenne),
taloudelliset järjestelyt, uuden kunnan nimi ja vaakuna tai liitoksen ajankohta. Kaikkien osapuolien
joustavuutta ja vastaan tulemista eri kysymyksissä
vaaditaan, jotta kaikkien osapuolien hyväksyttävissä oleva yhdistymissopimus saadaan aikaan.

Liitoksen valmistelu ja integraatio
Liitospäätöksen jälkeen varsinainen työ vasta
alkaa. Lainsäädäntö takaa sen, että kunnissa
tehtävän kuntaliitospäätöksen ja varsinaisen liitoshetken välillä on vähintään noin vuosi aikaa.
Joissakin tapauksissa siirtymäaika voi olla yli kaksikin vuotta. Siirtymäkausi on yleensä työtäyteistä
aikaa: kuntien pitää, tai ainakin pitäisi, sen aikana
mahdollisimman pitkälle suunnitella ja osittain
myös toteuttaa hallinto- ja palvelurakenteiden
yhteensovittaminen. Keskeisiä integroitavia asioita
ovat muun muassa hallinnon järjestäytyminen ja
viranhaltijaorganisaation yhteensovittaminen.
Selvää on kuitenkin, ettei kaikki ole valmista vuodenvaihteessa, jolloin liitokset toteutuvat. Suurin
osa fuusioprosessista jää toteutettavaksi kuntien
yhdistymisen jälkeiseen aikaan. Usein kuultu viesti
liitoksen tehneistä kunnista on, että aina tulee jossakin vaiheessa kiire, vaikka valmistautumisaikaa
olisi ollut kuinka paljon tahansa.
Kuntien työntekijöiden korkea ikärakenne ja
työntekijöiden eläköityminen takaa useissa tapauksissa sen, ettei päällekkäisissä viroissa olevien
henkilöiden sijoittelussa tule suuria ongelmia.
Kunta-alan erikoisuushan on, ettei kuntaliitosten
Projektitoiminta 2/2009

yhteydessä henkilöstöä voi irtisanoa viiden vuoden
aikana. Työtehtävät voivat sen sijaan muuttua, joten henkilöstöorganisaatiossa ainakin hallintopalveluissa voi tulla suuria muutoksia kuntaliitoksen
vuoksi. Kaikki muutokset edellyttävät tietenkin
normaalia yhteistoimintamenettelyä.
Oma projektinsa, tai itse asiassa useiden projektien suma, on kuntien erilaisten tietojärjestelmien
yhteensovittaminen ja yhtenäistäminen. Yhdistyvillä kunnilla voi olla ennen liitosta yhteensä jopa
kymmeniä eri järjestelmiä käytössä talous- ja henkilöstöhallinnossa, sosiaali- ja terveyshallinnossa,
sivistystoimen hallinnossa sekä yhdyskunta- ja
ympäristöhallinnossa. Tietojärjestelmien yhteensovittamisissa ei olisi varaa epäonnistua, koska kyse
voi olla jopa kuntalaisten turvallisuudesta.
Kuntalaisten kiinnostus liitosta kohtaan usein
laskee siinä vaiheessa, kun päätökset on tehty,
ja kuntaorganisaatioissa alkaa arkinen aherrus
fuusion käytännön toteuttamiseksi. Kunta ei voi
kuitenkaan unohtaa kuntalaisia, vaan on tiedotettava aktiivisesti mahdollisista muutoksista kuntien
yhdistymisen jälkeen.

Miten kuntaliitos on nähtävissä projektina?
Kuntaliitoksen eri vaiheet ja ulottuvuudet takaavat sen, että kuntaliitosta on vaikea käsitellä
yksittäisenä projektina. Sen tarkka alkamishetki
voi olla vaikea määritellä, ja loppukaan ei koita
silloin kun kuntien yhdistyminen tapahtuu. Usein
kuntien yhdistyminen on vuosia kestävä jatkuva
prosessi, joka jatkuu ja kehittyy, ja jonka aikana on
vaikea sanoa, koska edessä on kuntaliitos. Tämän
kestäessä todennäköisesti liitoksella ei ole yhtä
selkeää projektipäällikköä tai -organisaatiota,
ei yksittäistä suunnitelmaa miten liitos viedään
läpi, ei budjettia tai aikataulutusta. Useimmiten
jonkinlainen ”projektisuunnitelma” on, mutta se
yltää vain seuraavaan vaiheeseen ja sen kunnialla
loppuun saattamiseen.
Kuntaliitos voidaan nähdä prosessina, joka
käynnistyy ylätasolla, kulkee siellä omia polkujaan
ja pikkuhiljaa antaa syötteitä organisaatioiden
alatasolle, kunnes jossakin vaiheessa ”rysähtää”
ja kaikki rattaat laitetaan pyörimään. Organisaatioiden eri tasoilla toteutettavissa alaprojekteissa
projektinhallinnan taidot ovat tarpeen:
- määrittele ja hyväksytä selkeät tavoitteet ja
pysy niissä, vaikka eri puolilta tulisi ristiriitaisia
viestejä ja toiveita,
- laadi aikataulu ja pysy siinä, pysy annetuissa
resursseissa, organisoi työ niin, että se on toteutettavissa (usein liian lyhyessä aikataulussa),
- raportoi tuloksista selkeästi niin, että eri organisaatiotasoilla olevat henkilöt ymmärtävät
tulokset ja osaavat tehdä niistä oikeat johtopäätökset.

Jarkko Majava
Johtava konsultti
FCG Efeko Oy
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Ilmakuvaan on merkitty ehdotettuja maiseman avauksia sinisillä
viivoilla ja numeroilla. Kävijäkyselyssä kysytään ihmisten mielipidettä
jokaisesta ehdotuksesta. Ehdotus uudesta maisemareitistä on merkitty
oranssilla pisteviivalla ja historiareitti purppuralla pisteviivalla.
Nykyiset luontopolut on merkitty keltaisilla viivoilla ja
luonnonsuojelualueiden rajat punaisilla viivoilla.

Tulevaisuuden toimintatavat ja visiot

Puijon vuorovaikutteinen
hoito- ja käyttösuunnitelma
Vuorovaikutteisella suunnittelulla lisätään suvaitsevaisuutta ja kykyä kuunnella toisia. Tärkeää on,
että kaikki saavat äänensä kuuluviin ennen päätöksentekoa. Ympäristön suunnittelussa on usein
keskenään sovittamattomia ristiriitoja eivätkä kaikki voi saada tahtoaan läpi. Jos vuorovaikutuksella
pyritään eri lähtökohtien ymmärtämisen ja kuuntelemisen sijasta pusertamaan moninaiset arvot
yhteen muottiin, osallistuminen turhauttaa. Kuopiossa Puijon hoidon ja käytön suunnittelussa
osallistumisesta halutaan tehdä merkityksellistä.

Puijo on tärkeä kuopiolaisille, ja sen
suunnitteluun liittyy vastakkaisia
intressejä ja voimakkaita tunteita
Puijon on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
tunnettu 500 hehtaarin virkistysalue Kuopion kaupunkirakenteen sisällä. Sen käyttö on monipuolista
matkailua, kilpaurheilua, kuntourheilua, ulkoilua
ja sillä on merkittäviä luontoarvoja.
Puijon alueelle on vuosien varrella tehty paljon
suunnitelmia, joista harva on edennyt toteutukseen. ”Rahan puute on estänyt toteuttamisen tai
suunnitelmat on muusta syystä ammuttu alas.
Puijo on kuopiolaisille rakas ja siihen kohdistuu
valtavasti erilaisia odotuksia ja ristiriitoja syntyy
helposti”, kuvaa Kuopion kaupunginmetsänhoitaja
Seppo Jauhiainen Puijon suunnittelutilannetta.
”Tyypillistä eri kehittämissuunnitelmille on ollut,
että ne ovat kovasti kiinnostaneet kuopiolaisia ja
että niistä on esitetty paljon keskenään ristiriitaisia mielipiteitä. Myös alueen luonnonhoidosta on
käyty välillä kiivastakin keskustelua.”

Ulla Räihä
Koko alueen hoito- ja käyttösuunnitelman poh- FCG Planeko Oy

Suunnittelun kulku

jaksi Kuopion kaupunki laati Metsäntutkimuslaitoksen kanssa Puijon metsäalueen hoidon ja
käytön vuorovaikutteinen suunnittelu -raportin,
joka valmistui viime vuonna. Raporttiin koottiin
tärkeimmät Puijoa koskevat taustatiedot ja tehtiin ehdotus kävijätutkimuksen ja moniarvoisen
hoitosuunnitelman laadinnan prosessikuvaukseksi.
Metsäntutkimuslaitoksen edustajat kuuluvat
myös hankkeen ohjausryhmään, joka muuten
koostuu Kuopion kaupungin viranhaltijoista ja
luottamushenkilöistä. Konsultiksi valittiin FCG.
Konsultin metsäasiantuntijat ovat Pohjois-Savon
Metsäkeskus ja MMT Miika Kajanus.
Suunnittelun lähtökohtia ovat Puijon maisema
ja luonto, sen kulttuurihistoriallinen ja symbolinen
arvo, alueen toimijat, taloudelliset arvot ja kävijöiden käyttötarpeet. Suunnittelu käynnistyi syyskuussa 2008. Käyttösuunnitelma tehdään yleisellä
tasolla koko Puijon viheralueille. Yksityiskohtainen
suunnittelu koskee Puijon virkistysmetsiä.

Puijon suunnittelun prosessikaavio.
Projektitoiminta 2/2009
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Kesäkuussa suunnittelijat esittelivät Puijolla suunnittelukohteita
ja inventoituja arvokkaita luontokohteita.

Ryhmähaastatteluissa tutkittiin suunnitelmavaihtoehtoja.

Vuorovaikutteisen
suunnittelun suurimpia
heikkouksia on, että
hiljaisen enemmistön
ääni ei kuulu eikä näy
suunnitelmissa hyvästä
tahdosta ja ponnisteluista
huolimatta.
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FCG:n tärkein tehtävä on vastata
suunnittelun vuorovaikutteisuudesta.
Se on kansalaisfoorumien vetäjä, tekee
arvo- ja kävijätutkimukset, vastaa, että
suunnittelu perustuu vuorovaikutuksesta saatuun tietoon ja kansalaisfoorumeissa määriteltyyn visioon, ja esittelee
asiat ohjaus- ja suunnitteluryhmissä.
Osallistumisen välineinä käytetään kyselyitä, haastatteluja, julkisen keskustelun
herättämistä, kansalaisfoorumeita ja
työpajatyöskentelyä.
Vuorovaikutus painottuu prosessin
alkuun, jossa tehdään suunnittelua
ohjaavat arvovalinnat tavoitteista ja
päämääristä ja jossa osallisten mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan on suurin.
Osallisia kuullaan ennekuin viivaakaan
on piirretty. Asiantuntijasuunnittelu
alkaa vasta sitten, kun keskeiset linjaukset on tehty.
Puijon hankkeen alussa tehdyllä
arvo- ja kävijätutkimuksella selvitettiin,
millaisia odotuksia kuopiolaiset asettavat Puijolle. Kohteena oli ensisijaisesti
Puijon metsäluonto ja sen hoitaminen,
mutta kuopiolaisilla oli mahdollisuus
ottaa kantaa myös Puijon alueen toimintoihin. Arvo- ja käyttäjätutkimuksen
perusteella Puijolle luotiin yhteinen
visio, joka ohjaa suunnittelua ja alueen
hoitoa ja käyttöä. Suunnittelu on eden-
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nyt loppusuoralle. Laaditut vaihtoehdot
olivat alkusyksystä kansalaisten arvioitavana. Vaihtoehdoista saatava palaute
käsitellään toisessa Puijo-foorumissa
lokakuussa.
Vuorovaikutteisen suunnittelun suurimpia heikkouksia on, että hiljaisen
enemmistön ääni ei kuulu eikä näy
suunnitelmissa hyvästä tahdosta ja
ponnisteluista huolimatta. On tavallista,
että suunnitteluprosessissa osallisten
mielipiteitä edustaa alle prosentin suuruinen aktiivien ryhmä, häviävän pieni
osa kaikista osallisista, vaikka vaikutusmahdollisuuksia tarjotaan. Usein syynä
on huono tiedonkulku ja yhä enenevässä
määrin myös vaikuttamisen työläys, jos
siihen pitäisi lohkaista merkittävä osa
vapaa-ajasta.
Puijon suunnittelussa nämä sudenkuopat haluttiin välttää. Arvotutkimus
tehtiin riittävän laajapohjaisena siten,
että siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä
kuopiolaisten arvoista. Suora vaikuttaminen suunniteltiin niin, että se ei ole
kenellekään ylivoimaista: osallistuminen
kahteen kansalaisfoorumiin vuodessa
takaa hyvät vaikutusmahdollisuudet.
Tiedottamisessa tehokas väline on ollut
internet. Median valppaus hankkeen
seuraamisessa ja julkinen sanavaihto
sanomalehdissä ovat keskeinen osa kan-

salaiskeskustelua. Sitä ei voi eikä pidä
ohjata, mutta siihen on pyritty vaikuttamaan avoimella tiedottamisella.
Kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen pitää vuorovaikutteista suunnittelua hyvänä keinona saada eri tahot
ymmärtämään toistensa näkemyksiä.
”Puijon projektissa oli tärkeää selvittää
kuopiolaisten arvot hankkeen alkuvaiheen arvotutkimuksella. Merkittävä
on myös alueen eri toimijoiden panos
suunnitteluun. Ryhmähaastatteluissa
on kerätty ja käsitelty konkreettisia
toimenpide-esityksiä. Projektin lopputulosta on vielä liian aikaista arvioida,
mutta tähän asti suunnittelu on edennyt
myönteisessä ilmapiirissä.”
Ulla Räihä
Toimialapäällikkö,
Arkkitehti SAFA,
FCG Planeko Oy
www.puijo.kuopio.fi
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Busting remote
leadership myths
Henk Bellinga

For many professionals being a leader from a
distance is rapidly become reality. The cold shower of the credit crisis accelerates the process of
work transfer to low cost countries. This move
in combination with severe travel restrictions
creates a new challenge for program and project
managers. Having been a distance leader in the
years after the 9-11 attacks and having experienced similar travel restrictions, one can see
a repetition. The difference is that this time it
seems to be much more fundamental and more
wide spread.
Every crisis fuels the trends of change, that have
developed over the years before, to a level where
people start to experience that business and
collaboration as we know is really changing. In
our search for answers on how to behave in this
new business order we find many stories and get
lots of good advice from colleagues and business
relations. In our need of 'making sense', myths
explain the world, making it manageable. On the
other hand a myth can be an idea or explanation
which is widely held but untrue or unproven.
This publication is based on the presentation
delivered in Helsinki during the IPMA congress
Refres09. It will challenge five of the most common beliefs, or myths if you like, about remote
work and distance leadership. In line with one
of my favorite programs “Myth Busters” we will
try to bust the myths. Unlike the series our tests
will not end with spectacular explosions but with
the mere conclusion busted or not.
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One

, a myth that talks about the kind
of people most capable to lead a
distance team. Putting your ear to
the ground reveals that being a seasoned international manager preferably with expat experience
is in most companies a prerequisite to become
the distance team leader. People who have lived
abroad can claim to understand the local situation
and behavior. Although true there is more to it. If
you live abroad you are part of the local society,
you live according to their time table and daily
rhythm. Back at the home office you become part
of the local routine with scheduled meetings and
appointments starting at 9.30 in the morning and
maybe 13.30 in the afternoon. The notion of time
is very local and very personal so we have to find
ways to monitor and be aware of the time for
each and every member in our scattered team. I
wander how many of these seasoned managers
use the outlook option to display a second time
zone (quite easy if you know it’s there and how
to configure). So it is time and even more timing
that makes you get connected. Key ingredient is
not your past experience but your present ability
to be empathic and adapt to your distributed team
daily work cycles.
Key skill is not having the world rotate around
you but you being able to fit remote work into
your daily schedule. So depending the continent of
focus you are either a late worker or an early riser
(hopefully not both) and you become a predictable
communicator in sync with local time zones and
energy levels.
So in many cases the myth of extensive international experience as an asset for becoming a
distance leader is BUSTED.
www.pry.fi

Two

, an old world myth, projects are
best executed by a project team
and if you can’t work with a local
co-located team you have to rely on a distributed
or virtual team. For that kind of team to work,
literature and stories tell us, you need a face to
face kick-off meeting. The key to this dilemma is
the use we make of teams. Very seldom we question the need for having to create a team in the
first place. As Katzenbach and Smith show us in
their famous book “The wisdom of teams”, there
are more options between a individual executing
a job and a group of people collaborating to
complete a joint task. The graph adapted from
Katzenbach shows the effort spend on creating
an effective team in relation to the performance
impact. What we learn from this is that we face
a danger zone between having a simple working
group and a potential team. So the key question to
ask your self is do I need a team or will a straight
forward working group do the job. If your small
group of workers can achieve its performance goal
through the sum of individual assignments, then
you should not use a team approach . The more
traditional hierarchy and local leader approach
will be, by far, more efficient for you to meet your
goals. Teaming, and even more virtual teaming in
a distributed group, requires great skill to create
trust and mutual accountability for the team to
become effective and performing. Question then
is when do you need a team? A real team is needed when the group objective requires people to
works together and utilize complementary skills
with multiple leadership inputs and intensive interaction and iteration. This is where it pays-off to
create and maintain a team. The effort needed to
make the team work will be offset by the potential
performance impact. If one succeeds to create a
high performing team the output is unparalleled
by any other form of collaboration.

So the myth stating one always has to appoint a
team to execute the work effectively is BUSTED.

Three

, in this myth it’s people
first in dealing with team
members from a distance.
While reading articles and talking to people about
running distributed teams one can’t miss the point
they stress about becoming connected to your
team. The initial face to face meeting is being
promoted like a one solves all kind of solution
for every team. Needles to say this is all very true.
Any team needs to develop basic trust and mutual
responsibility in order to function. So maybe there
is merit in the saying it’s 90% people skills and 10%
technology . So many training programs aimed
at distance leadership focus on communication
skills and being a remote chairman in telecons
and webmeetings. So far so good but if we talk to
remote teams one of the most frequent complaints
is that they can’t get the technology to work. Local
IT departments are not willing to make exceptions
or available bandwidth is simply inadequate to
have interactive meetings over the internet. In
the early days of a team quite some meeting time
gets wasted to explain software settings or simple
tricks to schedule and start meetings. This brings
us to the statement that yes it’s 90% people skills
and 10% technology, the only problem is; technology comes first! Distance leaders have to master
all communication channels available as the use
of rich and appropriate channels increases the
effectiveness of communication. Distance leaders
need the drive to master the technology as an
instrument to be applied in the right way for the
right purpose.
So yes, the numbers are right but because we
need technology to reach and connect to the
people the myth is also BUSTED.

Performance Impact

High Perform.
Team
Real
Team

Working
Group

Potential
Team
Pseudo
Team
Team Effectiveness

Souce: Katzenbach-Smith

Lesson 2: Will the team deliver?
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Figure 2. Managers versus Team members

Four

, this myth talks about effective leadership styles one
needs to master while leading
a distributed team. The available literature on
management models and styles is vast and often
disputed. However, there is increasing support for
the notion that management styles and leadership
models cannot be captured in a simple set of oneor two dimensional perspectives. So when looking
for a model to measure effectiveness of distance
leadership, Martin van Beek turned to the work
of prof. Robert Quinn. Quinn’s competing values
model seems to do justice to the intricacies of
today’s organizational life as the model takes into
account the competing and often conflicting demands put on managers. The model known as the
competing values model claims that organizations
at the same time need to be adaptive and stable in
their internal and external environment. They are
supposed to be flexible, creative and at the same
time efficient and strong in control. Managers are
required to integrate these seemingly conflicting
demands and act towards their subordinates with
different and sometimes paradoxical behaviors to
maximize motivation and results.
The research done by Martin van Beek started
with a desk research on the prevailing opinion
in management literature. The conclusions were
tested by asking distance leaders to answer the
questions from the Quinn leadership styles. As
expected most leaders agree with literature conclusions and show a preference for combining the
producer and facilitator role in leading their distributed teams (as shown by the blue line in figure
2). The producer role behavior emphasizes work
focus, rationality and productivity. The facilitator
behavior focuses on people, process, cohesion and
participation.
In return the same questionnaire was answered
by their respective team members when requested
to identify the management style they experienced
to create strongest motivation and best results. As
a surprise team members agreed very much with
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each other but not with their managers (see the
green line in figure 2). Where managers show to
be a producer the team thinks being a director is
more productive. The same for the facilitator style
adopted by managers, teams think the mentor
style works much better. So distance leaders seem
to benefit from adopting a mentoring style which
consists of careful listening, providing feedback
and influencing based on mutual respect and trust.
Combined with a director style which is displayed
by being decisive, pursuing goals and having an
external focus on the market and competitors.
This initial study contradicts the common belief
about effective styles in distributed team management so we call this myth BUSTED.

Five

, our final myth talks about the
belief that the Northern European and American managers
are best positioned to be the leaders in global
distributed teams. Project management as we
know it is dominated by Anglo-Saxon influences
so it seems logical to transfer the well knowledge
and behaviors to this new field of management
and continue in the same fashion. In this light
the virtues of a distance leader are: logic, straight
forward, goal oriented, somewhat individualistic
and with a low power distance according the
Hofstede research. So let’s examine some of the
aspects mentioned when discussing multi cultural
teams. The first we come across is the high need
for contextual information in almost any culture
when starting to work with a new team or executing a a local task in a work group. This in sharp
contrast to northern Europe and the US where
we are proud to be fast starters. For most managers conversations in distributed teams seem to
dwell about insignificant details and background
stories instead of being sharp en to the point.
Key question is who’s problem is this? The other
item is related to the power distance difference
revealed by the Hofstede study. Where most of
us pay little attention to hierarchy this part plays
a very significant role in the majority of cultures
around the world. Understanding and dealing
with complicated overlapping hierarchies is key in
running a global distributed team. So finally our
pride in being individuals and the right determine
your own destiny. Here again a sharp contrast to
the group oriented societies in the east where lots
of our team members are based or at least have
their roots. As you will have noticed by now the
“natural” right for dominance in distributed teams
is at least debatable so not wrong and there for
we call this last myth BUSTED as well.
Looking back there is little that passes the acid
test, working in global distributed teams is a new
field of management about which we still know
very little. Practical experience and learning while
doing with a critical eye on what works for your
and the team seems to be the true story. No matter
where you look in the world or to whom you speak
in a conversation about distributed team three
words always come to the surface:
- Isolation
- Fragmentation
- Disorientation
So the best advice for distance leaders is to fowww.pry.fi

cus on a way to overcome these hurdles
and this seems to be a PLAUSABLE conclusion. For those in doubt whether to
accept a distance leader position there
are some key questions to answer:
1. Can you handle to be in two or
more worlds all the time?
2. Do you have the time to create
and maintain a team?
3. What is the level of your e-communication capabilities?
4. Do you feel you can learn to be a
director and mentor at the same
time?
5. Are you willing to discuss context
understand hierarchy and accept
group responsibilities?
Hope to see you around on-line with
your team. Interested to learn more,
join me at the IPMA advanced courses
in Copenhagen 4-6 March 2010.
Henk Bellinga gave a pesentation related to the same subject at the IPMA
World Congress 2009. The name of
the presentation was “Busting Remote
Leadership Myths, What Works for
Remote Workers”. Participants of the
World Congress have access (with the
given username) to the presentation
material and the presentation video
at the World Congress Material Bank
- Seminar 10 - 15.45-16.15. www.
refresh09.com/materials/login.htm

Henk Bellinga
Director
Advitec Consulting
Netherlands
Senior Consultant, Facilitator and Interim Manager. Specialized in Project
Management, Project start-up and Strategic Alliance management. Worked
as Director Strategic Corporate Accounts Europe for Honeywell Industrial.
20+ years of experience in program- and project management both in
Construction and ICT.
Founder and methodology designer of the Honeywell Project Definition
and Start-Up consultancy program. Has a BSc in Mechanical Engineering
and Business Administration and an MSc in Construction Management
from Reading University UK.
Acting board member of NAP network the process industry platform. Board
member the Dutch Association of Cost Engineers and former Chairman of
the Dutch Project Management Institute.
Active trainer and lecturer in Master Class programs from leading Universities and Institutes in Scandinavia, Austria and the Netherlands. Recent
assignments focus on development and implementation of corporate
project management methodologies and frameworks. This includes coaching of management teams and senior project management in the project
-/ program management application and capability improvement. Special
focus and interest in Global Distributed Work environment
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Uusi strategiasuunnitelma
PRY:lle

Kuva: Jyry Louhisto

Vuonna 2004 laaditussa strategiassa vuoden 2010 tahtotila kuvattiin seuraavasti:

Projektiosaaminen – osa suomalaista elämänmuotoa ja taloudellista kilpailukykyä
Projektiyhdistyksen päämääränä on saada aikaan käytännön läpimurtoja ja
näyttöjä projektitoiminnan myönteisistä tuloksista
- Työmuotona ja elämäntapana
- Talouselämässä ja lainsäädännössä

Maailma on suurten muutospaineiden alla.
Talous on taantumassa, ja yhtiöt, yhteisöt ja
järjestöt kilpailevat verisesti asiakkaista ja
jäsenistä. PRY on toiminut Suomessa yli 30
vuotta, ja sen viimeisin strategiasuunnitelma
on laadittu vuonna 2004: Projektiyhdistyksen
strategia 2005-2010. Onko maailma muuttunut
niin paljon, että yhdistyksen strategiaa pitäisi
tarkistaa?

Nyt

vuoden 2009 lopulla, kun strategiasuunnitelmakausi on kääntymässä
lopuilleen, on aika kysyä olemmeko
tavoittaneet määrittelemämme tahtotilan? Mielestäni kysymykseen voi vastata myöntävästi,
kun tarkastellaan niitä saavutuksia mitä PRY on
kuluvalla strategiakaudella saavuttanut: IPMAn
23:nnen Maailmankongressin isännyys viime
kesänä, lukuisien korkeatasoisten Projektipäivien
järjestäminen strategiakaudella ja näkyvän jalansijan saavuttaminen projektinjohdon ammattilaisena suomalaisessa mediassa. Jäsenmäärä on myös
kaksinkertaistunut strategiakauden aikana, mikä
osaltaan kertoo siitä, että PRY on mitä todennäköisimmin pystynyt vastaamaan positiivisesti jäsenistönsä odotuksiin. Samoin juuri äskettäin suoritettu jäsenkysely antaa ymmärtää, että jäsenet
valtaosin ovat tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan.
On kuitenkin oikeudenmukaista myöntää, että
palvelumme ei silti yllä tähtiluokkaan, siis ylitä
jäsenkunnan odotuksia.
PRY:n hallituksen piirissä on kuluvan kevään
aikana mietitty vaikuttaako nykyinen maailman
tilanne myös yhdistyksen tulevaisuuden kuvaan
ja mahdollisuuksiin, tiedämmekö tarpeeksi siitä
mitä jäsenistö meiltä tänään odottaa ja mitkä ovat
ne painopistealueet. joihin meidän yhdistyksenä
pitäisi suomalaisista lähtökohdista keskittyä. Viime
kuukausina jäsenistön määrä ei ole enää kasvanut.
Jos tämä trendi jatkuu, se on uhka yhdistyksen
toiminnan jatkumiselle pitkällä aikavälillä.
Yhdistys on myös aktiivisesti osallistunut projektihenkilöstön sertifiointiin, mutta myös tällä
alueella on nähtävissä ainakin hetkellistä kysynnän
hiipumista.
Maailman kongressin jälkeen emme ole myöskään päässeet paljon esiin medioissa. Kertooko
tämä kehitys siitä, ettei projektijohtaminen ja projektitoiminta enää kiinnosta vai eikö viestiemme
sävy ole kiinnostava kuulijakunnan kannalta?
Osa julkisen sektorin toimijoista, jotka ovat
olleet eräs tärkeimmistä kohderyhmistämme
kuluvana strategiakautena, pitää projektimaista
toimintatapaa heille sopimattomana ja ihmisiä
Projektitoiminta 2/2009

stressaavana. Onko viestintätapamme väärä ja
olemmeko tulleet väärinymmärretyiksi tällä sektorilla vai olisiko syytä kääntää fokusta ihmislähtöisempään suuntaan?
Yritysten ja yhteisöjen johto ei osallistu aktiivisesti yhdistyksemme toimintaan. Onko viestimme
väärä vai onko yhdistyksemme hallintomalli
sellainen, että yritysmaailmamme johto katsoo,
että se ei voi vaikuttaa riittävästi meidän painotuksiimme?
Suomi on yhdistysten luvattu maa. Meillä on
yhdistyksiä asukaslukuun nähden enemmän kuin
missään muualla maailmassa. Onko yhdistyksemme liian harmaa ja arkipäiväinen, jotta sen viestejä
kukaan ottaisi vakavasti? Pitäisikö yhdistyksellä
olla napakampi ja myyvempi nimi erottuakseen
suuresta yhdistysten massasta?
Nämä ovat kysymyksiä, jotka odottavat vastausta ja ovat yhdistyksen kannalta elintärkeitä. Mitä
siis tehdä asialle?
PRY:n hallitus päätti jo keväällä ennen Maailmankongressia, että kongressin jälkeen syksyllä
2009 keskitytään uuden imagon ja strategian
2010-2015 laatimiseen esiteltäväksi jäsenille
marraskuun vuosikokouksessa. Aikataulu on kireä ja siksi suunnitelma laaditaan ulkopuolisen
asiantuntijakonsultin avulla loka-marraskuun
2009 aikana. Hallitus on jo tätä kirjoitettaessa
istunut pari viikonloppua asioiden ympärillä
konsulttien johdolla. Perusmateriaalia on paljon;
on tehty jäsenkysely, benchmarkattu vastaavia
järjestöjä ja niiden toimintamalleja ja monia
mielenkiintoisia asioita on huomattu. Yksi huomio
on se, että yhdistyksen edustama kenttä on aika
sirpaloitunut ja kenties siksi se ei saa ääntään
kuuluviin siten kuin se ansaitsisi. Näyttääkin siltä,
että tässä talven tuloa odotellessa on aika kaivaa
esiin koipussi ja sieltä vanha marxilainen viisaus:
KAIKKI MAAILMAN PROJEKTI-IHMISET LIITTYKÄÄ
YHTEEN! Saataisiinko yhteenliittymällä enemmän
näkyvyyttä, painoarvoa ja aikaiseksi kuin erillisinä
PRY:nä. PMI:na, FINSE:nä jne.?
Ja vielä kolikon toinen puoli – kuka tarvitsee
tällaista massavoimaa? Onko sittenkin parasta
antaa kaikkien kukkien kukkia?
Siinä muutamia kysymyksiä, joihin toivoakseni
saadaan marraskuun vaalikokouksessa vastausehdotus.

SYKSYISIN STRATEGIATERVEISIN!
Osmo Härkönen
Hallituksen puheenjohtaja, PRY
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Kunniajäsen, Matti Ahvenharju

Intohimona projektijohtaminen
Kuva: Aki Latvanne

Kertomus siitä miten projektinjohtamisesta tuli minulle työ ja harrastus yli
kolmeksikymmeneksi vuodeksi ja jatkuu edelleen:

Jotkut ovat myyneet sielunsa pirulle;
minä taas projektinjohtamiselle;
huonomminkin siis olisi voinut käydä!
(Omaa toimintaani Projektiyhdistyksessä
voidaan katsoa useista eri näkökulmista:
Miksi ja milloin kiinnostuin yhdistyksen
toiminnasta? Minkälaisiin vaiheisiin
yhteyteni yhdistykseen voidaan jakaa?
Miten yhdistystoiminta on vaikuttanut
kansainvälisiin kontakteihini?)
Projekteihin menin mukaan ensimmäistä kertaa vuonna 1966, jolloin olin
mukana teekkarina Kuljun moottoritietyömaalla. Jääkiekkoharrastuksen
ansiosta sain sitten kesätyöpaikan
Lemminkäiseltä vuonna 1968 Porvoon
moottoritieprojektista. Siellä teinkin myös diplomityöni ”Hyvin lyhyen
tähtäimen työnsuunnittelusta isossa
projektissa” professori Juhani Kiirakselle. Urakehitys Lemminkäisellä seurasi
projektinjohtamisopin kehitystä. Työmaiden johto-, aikataulu- ja kustannussuunnittelutehtävistä integroituun
projektisuunnitteluun ja ohjaukseen,
ja lopulta päädyin kansainvälisen projektinjohto-liiketoiminnan kehittäjäksi
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ja vetäjäksi aina vuoteen 1992 saakka.
Lemminkäinen-jakson jälkeen siirryin
yrittäjäksi projektinjohtamiseen toisaalta Innomore Oy:n kautta ja toisaalta
1990 perustetun Suomen ProjektiInstituutti Oy:n kautta.
(Ajallisesti toimintani Projektiyhdistyksessä voidaankin jakaa aikaan WPL/
Projektiyhdistys (1983-1992), aikaan
Projekti-Instituutti/Projektiyhdistys
(1992-1997) ja vielä nykyaikaan.)
Ensimmäiset kokemukseni aktiivina
Projektitoimintayhdistyksessä (PTY)
olivat vuodelta 1983 palattuani komennukselta Lähi-Idästä. Ensimmäisen
esitykseni projektinjohtamisesta pidin
Norjassa (Nordnet 1983) Törnsbergissä
”Turn-key-projektin läpivienti Qatarissa”.
Samana vuonna hain jäsenyyttä yhdistykseen ja minut valittiin yhdistyksen
hallituksen jäseneksi.
Yhdistystoiminta oli varsin aatteellista, taloudellisia edellytyksiä ei juurikaan
ollut. Siksi yhdistyksen toiminnan yllä-

pitäminen ja erityisesti osallistuminen
kansainväliseen yhteistyöhön edellytti
ymmärtäväistä sponsoria. Yhdistyksen
ensimmäinen sponsori oli Imatran Voima
Oy (IVO), mistä jaksosta Juhani Silvasti
on kertonut. IVO:n jälkeen seurasi Lemminkäisen projektinjohtoyritys WPL
- SYSTEM OY sponsorina ja sittemmin
Projekti-Instituutti PTY Oy, jotka kaikki
antoivat toimihenkilöidensä työajalla
ahertaa aatteellisessa yhdistyksessä,
kulkea ulkomailla kongresseissa, markkinoida ja edustaa yhdistystä. IVO ja WPL
vailla korvauksia, Projekti-Instituutti
PTY Oy myöhemmin nimellisin kulukorvauksin.
IVO:n ”sponsori”- aikana yhdistys
vakiintui Suomen suurimmaksi alan
yhdistykseksi ja henkilöjäseniä oli jo yli
250. Kehitys oli tasaisen varmaa - olihan
silloinen IVO yksi suurimmista yrityksistämme - ja yhdistyksen varhaislapsuus
oli turvallista. Se jos mikä antoi uskoa
yhdistyksen henkiseen vahvuuteen
aikuisiässä. - Oma aktiivisin toimintani
Suomen yhdistyksessä ajoittuu yhdistyksen murrosikään aina aikuisuuden
kynnykselle.

PTY ja WPL (1988-1992)
Lemminkäinen perusti valmistumiseni
aikaan projektinjohtopalveluihin eriwww.pry.fi

koistuneen yhtiön ruotsalaisen WPSYSTEM AB:n kanssa. WP oli Ruotsissa
kehittänyt rakentamisesta laadukkaaseen projektinjohtamiseen perustuvan
palveluliiketoiminnan. Sopimusmallia
kutsuttiin ”fast arvode löpande räkning”.
Sopimus oli luottamuspohjainen, ja
luottamus ylläpidettiin laadukkailla projektinohjausmenettelyillä. Idearikkaasti
yrityksen nimeksi tuli WPL-SYSTEM
OY. Vuonna 1983 tulin sen toimitusjohtajaksi. Nimilyhenteen kerroimme
myöhemmin tulevan sanoista Work >
Pleasure and Leisure, siinä järjestyksessä.
Projektinjohtamisen oppini sainkin ruotsalaisilta, jotka käynnistivät Suomessa
ensimmäiset isot WPL-projektit.
Yhdistyksen lehteä toimitettiin
WPL:stä käsin, ja jälkeenpäin voidaankin lukea artikkeleita, jotka juontavat
ruotsalaisilta opittuun systematiikkaan.
Näitä olivat mm. integroitu projektinhallinta ja integroidun projektihallintaohjelmiston kehittäminen.
Ei jäänyt Lemminkäinenkään osattomaksi tästä symbioosista. Kehitimme
WPL:ssä laadukkaaseen projektihallintaan perustuvan Lemcon –projektinjohtomallin, jota hyödynnettiin onnistuneissa paperiteollisuuden investoinneissa
Englantiin (Shotton), Ranskaan (Stracel)
ja Saksaan (Eilenburg) puhumattakaan
onnistuneista projekteista Suomessa(
Kaipola, Jämsänkoski ym).
Kun Juhani Silvasti antoi yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät minulle
vuonna 1988, oli seuraavaksi vuodeksi
suunniteltu Suomessa järjestettäväksi
Nordnet-symposio.

ketoimintaa. Sisäinen tarkastaja olisi
henkilö, joka ohjaa yrityksen laadukkaan
projektisuunnittelun ja ohjauksen toteuttamista.
Vielä symposion jälkeenkin yhdistyksen talous oli kunnossa, ylijäämä vuoden
jälkeen oli 32 000 mk.
Sitten Suomeen iski paha lama.
Sponsorien tukemana yhdistys pysyi
kuitenkin maailmankartalla ja pystyi
ylläpitämään toimintaa.

PTY ja Projekti-Instituutti PTY Oy
Lama jatkui ja yhdistyksen koulutustoiminta alkoi tuottaa tappiota. Koulutusten järjestämisestä useimmat yhdistyksen hallituksessa halusivat luopua.
Hallituksessa heräsi ajatus koulutuksen siirtämisestä erilliseen yritykseen,
ja näin tehtiinkin. Kaikille hallituksen
jäsenille annettiin mahdollisuus lähteä
mukaan. Näin syntyi Projekti-Instituutti

PTY Oy, joka otti hoitaakseen yhdistyksen
koulutuksen ja maksoi siitä palkkiota yhdistykselle - vuosittain useita kymmeniä
tuhansia - ja piti yllä yhdistyksen nimeä
lehtien palstoilla. Toimitusjohtajaksi ja
osakkaaksi tuli Matti Haukka Dativo
Oy:sta, muina perustajaosakkaina olivat
Markku Levonen IVO:sta ja allekirjoittanut. Alkoi PTY:n ja Projekti-Instituutti
PTY Oy:n yhteinen taival keskellä varsin
pian alkanutta lamaa. Yhteistyö sellaisenaan jatkui aina vuoteen 1997.
Projekti-Instituutti PTY Oy oli siitä
harvinainen yksityinen yhtiö, että sen
osakassopimukseen oli kirjoitettu hyvin
yhteiskunnallinen päämäärä: ”Edistää ja
lisätä projektitoiminnan tunnettuutta
Suomessa yhdessä Projekti-Yhdistyksen
kanssa”. Eli johdimme yritystä sen alkutaipaleella ”from the love to the Art”. Ja
vaikuttamisen halusta.

Nordnet 1989 Quality and
Project Management
Nordnet 89 International symposium
“Quality and Project Management“ pidettiin Imatran valtiohotellissa elokuun
lopulla. Elettiin vielä Neuvostoliiton
aikaa, ja Valtionhotellin sviitistä saattoi
kurkkia itänaapuriin rajan yli. Symposion
esite oli kuin matkailumainos, jolla houkuteltiin kansainvälisiä asiantuntijoita
Järvi-Suomeen. Symposion järjestäminen tehtiin varsin lyhyen aikataulun
puitteissa. Imatralla pidettiin kuitenkin
hyvin onnistunut ”Quality and Project
Management” symposio – siitä erityiset
kiitokset WPL:ssä silloin vaikuttaneelle
Tarmo Kontrolle.
Symposio oli ensimmäinen yhdistyksen järjestämä englanninkielinen
projektinjohdon kongressi Suomessa.
Mukana oli pohjoismaalaisten lisäksi
joukko saksalaisia ja hollantilaisia osallistujia, yhteensä yli 70.
Omassa esitelmässäni Nordnet 89
symposiossa ehdotin mm. eräänlaista
projektinjohtovälineiden sisäisen laatutarkastajan virkaa yrityksissä, missä
projektinjohtotoiminta on perusliiProjektitoiminta 2/2009
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Nordnet 1992 Management of Opportunities by Projects (MOP)
Silloisesta lehdestä poimittua:
Suomi sai uuden mahdollisuuden NORDNET symposion järjestämiseen 1992, kun Islanti peruutti vuoronsa. Yhdistyksen hallitus tarttui
tilaisuuteen ja päätti järjestää symposion syksyllä 1992 aiheena
”Mahdollisuuksien johtaminen projektien kautta” Management of
Opportunities by Projects (MOP).
Teema-ajatus lähti muutoksesta, johon voidaan suhtautua kahdella
tavalla:
- muutos koetaan uhkaksi ja siihen suhtaudutaan negatiivisen torjuvasti, mikä aiheuttaa vastarintaa, passivoitumista ja toiminnan
heikkenemistä,
- muutos voidaan kokea mahdollisuutena, johon positiivisesti
suhtautumalla aikaansaadaan aktivoitumista ja liiketoiminnan
kasvua.
Projektitoimintayhdistys näkee projektitoiminnassa käyttämättömiä
”luonnonvaroja”. Niinpä symposion teema perustuu väitteeseen:
Projektinjohtoteknologia sanan laajassa merkityksessä tarjoaa
parhaimman mahdollisen tavan tutkia, analysoida, vertailla, valita ja organisoida erilaisia vaihtoehtoja, joita muutoksiin liittyvät
mahdollisuudet antavat. Mahdollisuus sellaisenaan ei tuo onnea
vaan vasta sen hyödyntäminen.
Yhteiskunnallisista muutoksista seuraa mahdollisuuksia, jotka
aiheuttavat joko hallittujen tai hallitsemattomien muutosten
vyöryn. Jälkimmäistä kutsutaan kaaokseksi. Mutta muutos voidaan
toteuttaa myös modernia projektinjohtamisoppia hyödyntämällä,
”Management by Projects” periaatteella, jolloin saadaan hallittu
muutos. (PTY lehti syksyllä 1991)
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Nordnet vuonna 1992 keskellä lamaa aiheenaan ”Management of Opportunities by Projects”
osoittautui hyvästä ajatuksestaan huolimatta
vasta 14-vuotiaalle murrosikäiselle ylivoimaiseksi
haasteeksi.
Meidän järjestäjien tavoitteena oli kiinnittää
myös valtiovallan huomio projektijohtamisen
antamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi paikalle oli
kutsuttu ja maksettu kansainvälisiä luennoitsijoita
eri puolilta maapalloa herättelemään laman ”jäykistämiä” suomalaisia toimintaan ja ”auttamaan
Suomea irti lamasta”. Todellista idealismia oli ilmassa, lähetettiinhän maan hallituksellekin ohjeita
kuinka päästä irti lamasta ”just use management
by projects”.
Yhdistys teki Projekti-Instituutti PTY Oy:n
kanssa projektinjohtosopimuksen Nordnet 1992
järjestämisestä. Osallistujamäärä ei ylittänyt
kannattavuusrajaa, ja oli silloin vain alle sata ja
tappiota tuli noin 100 000 mk. Tappio oli yhdistyksen mittakaavassa tosi paljon. Siinä oli hyvät
neuvot tarpeen.
Ratkaisu löytyi luovalla tavalla: Yhdistyksen
ja Projekti-Instituutti PTY Oy:n välille laadittiin
sopimus, jonka mukaan yhdistys antoi koulutustoiminnan yksinoikeudella Projekti-Instituutti
PTY:lle kolmeksi vuodeksi ja Projekti-Instituutti
PTY Oy vastaavasti otti kantaakseen yhdistykselle
kertyneet tappiot.
Tällä Projekti-Instituutti PTY Oy:n jaksolla
yhdistys vietiin ”hengissä” laman yli ylläpitäen
yhdistyksen näkyvyyttä mm. jatkuvien koulutusilmoituksien kautta. Lisäksi ideoitiin ja käynnistettiin mm. seuraavat asiat:
- rahoituksen hankkiminen projektipäällikkösertifioinnin käynnistämiseksi Kauppa- ja
teollisuusministeriöltä ja jatkorahoitus
Opetusministeriöltä,
- valmisteltiin laajaa tutkimusrahoitusta
(myöhemmin tuli tunnetuksi GBP:nä), jossa
aktiiviksi saatiin Kumeran johtaja Kumpulainen,
- osallistuttiin aktiivisesti IPMA:n toimintaan.
Nämä asiat loivat edellytykset toiminnalle, jonka
kautta yhdistyksen arvostus ja tunnettuus lisääntyi
sekä Suomessa että ulkomailla.
Seuraavien vuosien hyvä taloudellinen kehitys
lisäsi merkittävästi projektinjohtamisopin käyttöä. Sen myötä myös Projekti-Instituutti PTY Oy
alkoi hyötyä tehdystä sopimuksesta. Pääsi jopa
joinakin vuosina voitolle; osinkoa osakkaille oli
mahdollisuus jakaa kuitenkin ensi kerran vasta
vuonna 2000.
Uusia yrityksiä alkoi tulla mukaan projektinjohtamisen ”koulutusapajille”. Yhteisellä sopimuksella
yhdistyksen ja Projekti-Instituutti PTY:n väliset
sopimukset muutettiin ottaen huomioon muuttunut tilanne vuodesta 1998 lähtien. Samaan
aikaan Projekti-Instituutti PTY Oy muutti nimensä
nykyiseen muotoonsa Suomen Projekti-Instituutti
Oy. Yhteistyö yhdistyksen kanssa jatkuu edelleen
– aatteellisesta palosta on siirrytty kaupallisiin
motiiveihin puolin ja toisin.

www.pry.fi

Tämän jakson loppuun haluaisin siteerata sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjalausumaa
jo vuodelta 1990:
Yhdistyksen toiminnan aktivoimiseksi tarvittavista toimenpiteistä on keskusteltu jo
1980-luvulta lähtien. Asia on tullut jälleen
ajankohtaiseksi. … päätavoitteena löytää
malli … jolla jatketaan 1990-luvulle ja päätettiin lähteä ns. ”toiminnanjohtajalinjalle”,
jossa PTY palkkaisi koko- tai osa-aikaisen
vetäjän … ja todettiin ettei valtio anna
rahaa …
Tämän jälkeen hallitus totesi että ”tarvitaan
metsästäjä-luonteinen rahanhankkija”, joka
on ”nopea otteissaan mutta vähemmän
aatteellinen” Tähän yhdistys pääsi vasta
1990-luvun loppupuolella.

Projektinjohdon sertifioinnin alkutaival
Suomessa
Puheenjohtaja-aikani jälkeen olin mukana yhdistyksen hallituksessa vastuualueenani kansainväliset asiat. Mukana olo IPMA:n toiminnassa ja sen
sisäpiirissä antoi minulle mahdollisuuden seurata
sertifiointimenettelyn kansainvälistä valmistelua
ja edistää Suomessa sertifioinnin käyttöönottoa.
Vuonna 1994 kävelimme Juhani Silvastin kanssa
opetus-ministeriöön, joka lupasi tukea asiaa taloudellisesti, jos ensin kauppa- ja teollisuusministeriö
toteaa asian tarpeelliseksi.
Sen jälkeen KTM:ään ja sieltä hankin noin
70000 mk:n rahoituksen tarvittavan esiselvityksen
laadintaan.
Yhdistykseen perustettiin 1995 työryhmä edistämään sertifiointia ja toimin sen vetäjänä. Muut
aktiivit aivan alussa olivat Markku Inkeroinen,
Jussi Silvasti ja Pekka Mäkelä. Terhi Ruoppa laati
esiselvityksen, joka myöhemmin julkaistiin KTM:n
julkaisusarjassa. Esiselvitys sisälsi mm. kuvaukset
eri maissa olevista käytännöistä ja useiden yritysjohtajien haastattelut. Haastateltujen mielestä
projektinjohtamisen tärkeys oli kasvamassa eri
aloilla, ja he suosittelivat sertifioinnin käynnistämistä Suomessa. Näin oli luotu edellytykset Bsertifioinnin käynnistämiseksi vuosina 1996-1997
opetusministeriön merkittävän tuen turvin.
Myöhemmin vuonna 1999, jo jätettyäni yhdistyksen tehtävät, ehdotin silloiselle hallitukselle
C-tason sertifioinnin kehittämistä Suomeen Projekti-Instituutti Oy:n ja Yhdistyksen yhteistyönä.
Näin syntyi sopimus, jonka pohjalta käänsimme
Projekti-Instituutissa saksalaisten käyttämän Ctason sertifiointi-menettelyn suomenkielelle, ja
veimme läpi pilotin Elisa Oyj:n kanssa keväällä
2000. Näiden kokemusten pohjalta saatiin C-tason
sertifiointi nopeasti käyttöön myös Suomessa.
Projekti-Instituutti siirsi sopimuksen mukaan
sertifioinnin hallinnoitavaksi yhdistykseen, joka
tässä vaiheessa oli muuttanut nimensä nykyiseksi
PRY:ksi.

talousasioista vastaavana varapresidenttinä (Vice
President Finance). Vuosina 2004-2008 toimin
IPMA:n tutkimus- ja kehitystoimintaa johtavassa
hallituksessa (IPMA Research Management Board).
Tällä hetkellä olen mukana IPMA:ssa projektipäällikkönä tutkimusprojektissa, jossa tavoitteena
on selvittää niitä projektipäälliköiltä vaadittavia
johtamis– ja sosiaalisia ominaisuuksia (behavioral
competences), jotka ovat tärkeitä eri tyyppisten
ja eri kulttuureissa tapahtuvien projektien onnistumiselle.
Ollessani IPMAn varapresidentti erityiseksi
kiinnostukseni aiheeksi kohosi Kiinaan perustetun
Projektinjohtamisyhdistyksen kehittämisen tukeminen. Tämä alkoi Firenzen kongressin ”Project
Management without boundaries 1992” yhteydessä. Iltatilaisuuden jälkeen suurelle aukiolle jäi
yksin pienehkö kiinalainen mies. Sen enempää
miettimättä ehdotin yhteistä illallista, ja jo tämän
illallisen yhteydessä ystävystyimme.
Tällä tapaamisella on ollut monessakin mielessä
merkittävä vaikutus elämääni. Tämä henkilö on
nyt useiden suomalaisten tuntema professori Qian
Fupei, joka oli Firenzessä ensimmäistä kertaa osallistumassa IPMA:n kongressiin. Hän tuli Xi’anista,
missä omassa yliopistossaan oli business-koulun
johtaja.
Kyseisen yliopiston yhteyteen oli perustettu
Project Management Research Committee (PMRC),
joka oli paikallisten menettely-tapojen mukainen
yhdistys. Kutsuin Qian Fupein Suomeen Nordnet
symposiumiin, missä hän pitikin esitelmän projektinjohtamisen kehittymisestä Kiinassa. Itse
vierailin seuraavana vuonna Kiinassa järjestetyssä
ensimmäisessä kansainvälisessä Projektinjohdon
kongressissa Xi’anissa 1993.Yhteistyömme on
jatkunut jo yli 15 vuotta.
Useiden vierailujeni aikana sain Professori Qianin vakuutettua IPMA:n sertifiointimenettelyn
ylivertaisuudesta muihin projektipäällikkösertifiointeihin nähden. Heti vuoden 2000 alussa
koulutinkin ensimmäiset projektipäälliköt C-tason
sertifiointitutkinnon suorittamista varten. Näistä

Roolini IPMA:ssa
Vuodesta 1985 lähtien olen osallistunut IPMA:n
maailmankongresseihin. Kongressien yhteydessä
järjestettiin yleensä IPMA:n edustajiston (Council)
kokoukset, joihin osallistuin PTY:n edustajana.
Toimeenpanevaan hallitukseen (Executive Board) osallistuin 1997-2002. Tänä aikana toimin
Projektitoiminta 2/2009

Kuva 1. Qian Fupei ja Matti Ahvenharju.
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Oma kasvu ja kehitys

Kuva 2. Ou Lixiong ja Matti Ahvenharju.

suurin osa läpäisi saksalaisen ystäväni Motzelin
toimesta järjestetyn projektipäällikkö-tutkinnon.
Ensimmäisistä sertifioiduista C-tason projektipäälliköistä kasvoikin ensimmäiset asessorit Kiinaan,
mikä mahdollisti sertifiointimenettelyn nopean
kasvun siellä ja toi IPMA:lle merkittävän rahan
lähteen.
Kiinan PMRC:sta oli vähän aiemmin tullut
IPMA:n jäsen. Professori Qianin ystävänä ja luotettuna sekä IPMA:n varapresidenttinä jouduin
joskus selvittämään IPMA:n ja Kiinan osallistumiseen liittyviä asioita. Näin tapahtui myös silloin,
kun IPMA:n silloinen intialainen presidentti oli
tuomassa edustuston kokoukseen Taiwanin hyväksymistä täysjäseneksi IPMA:an. Kuten oli helposti
arvattavissa, tätä ei Kiinaa edustava PMRC voinut
hyväksyä, ja edessä oli pattitilanne. Professori
Qian soitti minulle ja pyysi auttamaan. Olinkin
yhteydessä ulkoministeriöömme Suomessa ja yritin selvittää sieltä, mikä olisi tässä hyvä ratkaisu.
Avulias ulkoministeriön virkamies kertoi, että toki
yhdistyksellä on vapaa oikeus valita jäsenensä,
mutta että se pitäisi tehdä loukkaamatta olemassa
olevia jäseniä. Ja samalla hän kertoi kuinka ratkaisu
oli syntynyt WTO:ssa, jossa molemmat ovat jäsenenä. Sen sijaan että Taiwan olisi tullut mukaan
kansallisena valtiona, se tulikin mukaan ”tullialue
Taipeina” WTO:hon. Tällä analogialla löytyikin sitten kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu IPMA:lle.
Kiinan kannalta se tarkoitti lähinnä sitä, etteivät
sanat ”Taiwan” ja ”kansallinen yhdistys” esiintyneet
uuden jäsenen nimessä.
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Projektinjohtamisoppi oli lähinnä menetelmäoppi, kun tutustuin siihen ensimmäiset kerrat
1970-luvulla. Se sisälsi hyviä menetelmiä lähinnä
investointiprojektien aikataulu- ja kustannushallintaan.
Vuonna 1985 kirjoitin projektinjohtamisen
muodostuvan vain kahdesta komponentista: 1)
tekniikasta ja 2) projektihallinnasta. Niin sanottuja
pehmeitä alueita en silloin tunnistanut. Projekti
oli onnistunut, jos aikataulu ja budjetti pitivät ja
lopputulos oli teknisesti sitä mitä oli luvattu. Tällaiseen maailmankuvaan perustuivat kirjoitukseni
PTY lehteen vuosina 1985–90, samoin pitämäni
esitelmät kansainvälisellä forumilla.
Projekti sana yleistyi 1980-luvulla, ja se alkoi
tarkoittaa tiettyä työtapaa. Vähän kaikkea alettiin
kutsua projekteiksi tai ”rojekteiksi”. Projektipäällikön arvostuskin laski tilapäisesti, kun yksi sun
toinen alkoi nimittää itseään projektipäälliköksi.
Tuntuikin välillä siltä, että kun linjaorganisaatiossa ei oikein muutakaan nimikettä keksitä, niin
nimitetään henkilö ”projektipäälliköksi”. Edistyneimmät yritykset alkoivat tehdä liiketoimintaa
”projekteina”. Wienin maailmankongressi 1990
oli tietty käännekohta, jolloin ”Management by
Projects” -johtamistapana alkoi yleistyä. 2000-luvulla on voimakkaasti noussut esiin muutoksen
johtaminen projektien kautta. Ja vasta viimeisten
kymmenen vuoden ajan Program Management
ja Portfolio Management ovat tulleet tutuiksi
laajemmille käyttäjäryhmille.
Ihmisten johtaminen ja vielä tarkemmin erilaisuuden johtaminen ja erilaisuuden hyödyntäminen
ovat nousseet itselleni tällä hetkellä kiinnostavimmiksi aiheiksi (projektin)johtamisessa.
Palattuani Lähi-Idästä 1990 asetin itselleni ihmisenä olemisen tavoitteet: Luova – luja – humaani –
hullu. Erityisesti projektinjohtamisen systematiikka
on pitänyt ”hulluuttani” jossain määrin aisoissa.
Samoin lujuutta ovat tukeneet projektinjohtamiseen kuuluvat käytännöt. Vuosien mittaan olen
todennut, etteivät johtamisominaisuuteni tule
parhaiten esiin projektipäällikkönä projekteissa,
joissa lopputulos on hyvin jo määritelty etukäteen;
ennemminkin sopisin ”strategisten ohjelmien vetäjäksi”. Projektinjohtamisoppiin on hyvin hitaasti
tullut mukaan ”ihmisten johtamisen opit”. Harva
teknisen koulutuksen saanut on kuitenkaan saanut
mitään psykologista koulutusta, joten näille opeille
tuntuisi olevan tarvetta. Oma ihmisenä kasvu on
tapahtunut ”kantapään kautta”.
Tuntuu siltä että luovuus ja hulluus ovat jääneet
vähemmistöön suomalaisessa johtamisessa. Vielä
odotankin että uusiksi osaamisalueiksi nousisi selkeästi ”mahdollisuuksien hallinta” ja ”erilaisuuden
hyväksyminen ja hyödyntäminen”.

Tuntuu siltä että
luovuus ja hulluus ovat
jääneet vähemmistöön
suomalaisessa
johtamisessa.
www.pry.fi

Kuva 3. Avajaiset: väylä 1, elokuu 2007.

Onnistunut projekti: Golfkenttä ideasta
käyttöön 18 kk:ssa
Talvella 2006 syntyi omistamallani tilalla Kukkiajärven rannalla idea käyttää hyödytön muutaman
hehtaarin laajuinen istutusmetsä – entinen pelto
– parempiin tarkoituksiin. Kun lähimmälle golfkentälle oli yli 70 km:n matka ja golf-kärpänen
oli päässyt puraisemaan, tuli ratkaisuksi rakentaa
kenttä omalle maalle.
Tammikuun pakkasessa merkkasimme alueen,
jolta puut myytiin. Helmikuun alussa oli kaupat
tehty ja maaliskuulla puut ja osittain kannotkin
kuljetettu pois. Maapohja käsiteltiin valtavalla
jyrsinkoneella ja käynnistettiin tärkeimmät maansiirtotyöt vielä lopputalvesta. Golfarkkitehti Ahvenharjun suunnittelemiin paikkoihin rakennettiin
perustukset viheriöille ja väylille, vesi- ja hiekkaesteet kaivettiin. Vesiesteitä rakennettiin yhteensä
seitsemän. Väyliä rakennettiin lähes 1,5 km.
Työ saven ja turpeen seassa oli haastavaa ja
palautti mieleen työnjohtaja-ajat moottoritietyömailla 1960-luvulla. Apunani oli paikallinen
kokenut golf-kenttien rakentaja/urakoitsija.
Kerran kaivinkone ei pysynytkään maan pinnalla
suunnitellulla väylällä, vaan alkoi vajota turpeeseen. - Nopea palaveri heti paikan päällä ja
päätimme muuttaa suunnitelmat ja rakentaa ko.
kohtaan uuden vesiesteen. Eli jos eka proto ei toimi
niin sitten tehdään uusi versio!
Onko tämä sitten ketterä projektinhallintamenetelmä vai iteroiva menettely? Seuraavana
vuonna päästiin kylvötöihin niin, että saatoimme
ystäviemme kanssa pitää kentän avajaiset elokuussa 2007.
Projektitoiminta 2/2009

Lopuksi
Omaa työaikaa ei joidenkin oppineiden mielestä
saisi sekoittaa vapaa-aikaan. Itselläni kuitenkin
viimeiset 40 vuotta työ ja vapaa-aika ovat yhdistyneet omasta mielestäni positiivisella tavalla.
Kaiken kaikkiaan projektinjohto intohimona on
rikastuttanut suuresti elämääni. Vuosien mittaan
olen saanut mahdollisuuden olla mukana mitä
erilaisemmissa projekteissa ympäri maailmaa ja
ystävystyä eri kulttuureista tuleviin ihmisiin.
Matti Ahvenharju
Projektiyhdistyksen kunniajäsen numero 2
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Projektijohtamisen SM-kilpailut
Vuoden 2008 Projektijohtamisen
SM-kisojen voittajajoukkueeksi
selviytyivät Antti Korhonen, Jussi
Lehtonen ja Santeri Lahdensalo
Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Korkeakoulut kilpailevat projektijohta
84

www.pry.fi

Yliopistoille, korkeakouluille ja ammattikorkeakouluille järjestetään jälleen
projektijohtamisen SM-loppukilpailut.
Viime vuonna Suomen mestaruuden voitti Tampereen ammattikorkeakoulu, ja
tänä vuonna on ainakin joukkueita seitsemästä eri koulusta.

SM

-kisojen karsintavaihe on
tätä kirjoittaessa meneillään ja päättyy lokakuun
lopussa. Opiskelijat vastaavat verkossa
sataan projektinhallinnan, projektiliiketoiminnan ja johtamisen monivalintakysymykseen. Kilpailussa arvioidaan
teknistä osaamista ja käyttäytymispätevyyttä.
Karsinnassa parhaiten sijoittuneet
joukkueet kokoontuvat SM-loppukilpailuun 17. marraskuuta Teknilliselle
korkeakoululle Espooseen. Joukkueeseen
kuluu 3–4 opiskelijaa.
Loppukilpailu on jaettu kahteen
kokeeseen. Aamupäivällä joukkueet
osallistuvat projektinhallinnan perustaitoja testaavaan, teknistä osaamista
vaativaan tehtävään. Iltapäivällä joukkueet ratkaisevat yritystehtävän. Siinä
korostuvat projekteissa nykyisin yhä
tärkeämmän sijan saaneet sosiaaliset
johtamis- ja ryhmätyötaidot. Opiskelijat
esittelevät ratkaisun tuomaristolle. Se
vertaa tuloksia arviointikriteeristöön.

Kuva: Aki Latvanne

Kisat organisoi nuorten verkosto
Projektijohtamisen SM-kisat järjestää
Projektiyhdistys ry:n nuorten projektiammattilaisten verkosto Young Professional Crew yhteistyössä korkeakoulujen
kanssa.
Erityisesti Oulun yliopisto, Teknillinen
korkeakoulu, Åbo Akademi, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia kuuluvat
SM-kisojen yhteistyökumppaneihin.
– Nämä korkeakoulut ovat havainneet projektiosaamisen tärkeyden niin
työelämän kuin koko yhteiskunnan
kannalta. Niillä on pitkät perinteet
alan tutkimuksessa ja opetuksessa, ja
ne haluavat kehittää koulutusta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi, kertoo
kisapäällikkö, kauppatieteiden opiskelija
Essi Rautiainen.

Nuoret haluavat olla kärjessä
mukana
– Osaavista projektiammattilaisista on
kova pula sekä Suomessa että kansainvälisesti, sanoo YPC:n ryhmänjohtaja
Ray Lindberg.
Hän toimii projektipäällikkönä Ramboll Finland Oy:ssä.
Projektijohtamisen SM-kilpailujen
tarkoituksena on tukea projektiopetusta, kehittää nuorten kiinnostusta
projektitoimintaa kohtaan ja samalla
kehittää hauskempi tapa verkottaa
suomalaisia tulevaisuuden tekijöitä korkeakoulujen ja yrityskentän kanssa. Kisa
on tarkoitettu projektiliiketoiminnasta
ja -johtamisesta kiinnostuneille sekä
projektikursseja opiskeleville korkeakouluopiskelijoille.

Lisätietoja
Essi Rautiainen
Projektijohtamisen SM-kisat
puh. 050 575 9355
rautiainen.essi@gmail.com
www.yc.fi
Ray Lindberg
Young Professional Crew
puh. 040 749 1526
ray.lindberg@ramboll.fi
www.yc.fi
www.pry.fi

misen Suomen mestaruudesta
Projektitoiminta 2/2009
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Workshopin osanottajat ryhmäkuvassa. Vasemmalla edessä SM-kisapäällikkö Essi Rautiainen ja
oikealla edessä YPC ryhmävetäjä Ray Lindberg.

Hyväntekeväisyystempaus/Workshopmuisto –
Unicef-nukke.

Young Professional Crew

YPC verkottaa nuoria osaajia
Young Professional Crew toimii nuorten
projektipäälliköiden ja nuorten johtajien
verkostona. Se on tarkoitettu projektitoimintaa ja johtamista harjoittaville
nuorille, opiskeleville tulevaisuuden
tekijöille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneet projektitoiminnasta ja johtamisesta yleisesti.
YPC auttaa, verkottaa, jakaa tietoa ja
innostaa projektialan nuoria tekijöitä.
Toimintaan ja jäseneksi voivat liittyä
Suomessa kaikki, jotka ovat iältään noin
20–35-vuotiaita.

Toiminta 2009
Tämän vuoden iso tapahtuma oli luonnollisesti IPMAn Maailmankongressi,
joka järjestettiin Helsingissä kesäkuun
alussa. Viime keväänä lähes kaikki
energia ja aika meni nuorten Workshopin järjestelyihin, joka perinteisesti
järjestetään viikonloppuna ennen Maailmankonferenssia.
Suomen YPC- toiminnan näkökulmasta tämä oli enemmän kuin yksittäinen tapahtuma. Oli ainutlaatuinen
tilaisuus osallistua megatapahtumaan
kotikentällä, pääsimme näyttämään
osaamisemme kansainvälisessä ympäristössä ja pystyimme rekrytoimaan
paljon uusia innokkaita nuoria mukaan
projektitoimintaamme.
Tästä on hyvää jatkaa ja tavoitteenamme on olla eloisa ja dynaaminen
porukka, joka tarjoaa jotain vähän
erilaista. Perustana pitää tietysti olla
kiinnostava ja innovatiivinen ohjelma,
mutta lisäksi tulemme levittämään
YPC:n tunnettuutta yrityksiin sekä
tiivistämään suhteemme entisestään
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kouluihin, mm. SM-kisojen kautta.
Seuraavat YPC -tapahtumat:
- epäviralliset ”after work”tapaamiset kerran kuukaudessa
Jo sovitut päivät ovat ke 4.11. ja
ke 9.12. Paikalle voi saapua klo
18.00, "kovat" keskustelut alkavat
viimeistään noin 18.30 ja jatkuvat niin kauan kuin jaksetaan.
- SM-kisan finaali 17.11. Kisat
kestävät koko päivän. Illalla on
teemailta ja ohjelmaa kaikille
YPC:läisille yhdessä PRY:n kanssa.
- Teemaillat ja yritysvierailut; Tieto
ja Ixonos ovat lupautuneet isänniksi seuraaviin teemailtoihin,
jotka järjestetään ensi vuoden
alkupuolella. Sisältö määräytyy
tavoitteen mukaisesti. Erilaisia
tavoitteita: esimerkiksi projektiosaamisen syvällisempi kehittäminen ja itsensä haastaminen,
jolloin teemailta voi koostua mm.
leikkimielisestä case-kilpailusta,
korkean tason asiantuntijaluento
tai sertifiointia tukeva ja valmentava esitys/keskustelutilaisuus.
Pyritään vaikuttamaan myös muualla
kuin pääkaupunkiseudulla, ja ensimmäinen alueryhmä kokoontui Ouluun
tänä vuonna tammikuussa. Heillä on jo
pari tilaisuutta sekä kokouksia takana
ja hyvän ydinryhmän voimin ovat jopa
tehneet oman toimintasuunnitelman.
Seuraavaksi on Tampere ja Turku tähtäimessä!
Lisäksi on välttämätöntä käyttää uusia
kanavia hyödyksi. Mm. LinkedIn olemme
perustaneet YPC-keskusteluryhmän, jota
vielä kehitetään vähän aikaa, kunnes

on riittävät valmiudet saada hyvät ja
aktiiviset keskustelut käyntiin.

IPMA Maailmankongressin
Young Crew Workshop
Vuonna 2002 International Project
Management Associationin maailmanlaajuisessa konferenssissa Berliinissä
huomattiin, että mukana olivat aina
samat kaikenkuulleet konkarit. Konferenssin sisältöä piti koko ajan uudistaa,
ja aineistosta oli tullut niin radikaalia,
että siitä ei ollut vielä käytännön kokemusta. Haluttiin kannustaa toimintaa,
jossa projektinjohtamisen asioita tarkastellaan nuorten ihmisten silmin. Syntyi
Young Crew, joka on IPMA:n nuorisojärjestö. Tämä oli IPMA:n varapuheenjohtajan Prof. Nino Graun näkemys.

Kuvassa on IPMA:n varapuheenjohtaja
ja Young Crew yhteyshenkilö,
Prof. Dr. Nino Grau.
www.pry.fi

Luentojen lisäksi oli erilaisia projektimuotoisia
tehtäviä, joita piti ratkaista ryhmissä – sekä sisällä…

Tänä vuonna IPMA:n maailmankonferenssi järjestettiin Helsingissä 1517.6. PRY:n tukema ja Suomen Young
Professionals Crew:n järjestämä Young
Crew Workshop oli sitä edeltävänä
viikonloppuna. Teemana oli kuten varsinaisessa konferenssissa ”Refresh” ja
ohjelmaan mahtui myös paljon uusia
ideoita. Workshop oli aidosti kansainvälinen. Yhteinen kieli oli englanti, jolla
myös esitelmöitiin.
Ensimmäinen puhuja perjantaina oli
Sirkku Salo Nokialta, joka puhui muuttuvasta työympäristössä. Hän sanoi,
että miehensä työ valtiolla on vielä
"today" eli rutinoitunut, jossa työajat,
työpiste, hierarkiat, mutta Nokialla on
jo "tomorrow" eli itsenäinen, liikkuva,
maailmanlaajuinen, muuttuva.
Perjantai-illan Young Crew – kehityskeskustelujen ja tervetuliaisjuhlien
jälkeen esitykset jatkuivat lauantaina.
Käsiteltiin teemaa "tehokas organisaatio", ja sitä esittelivät Innotiimin Kai
Laamanen ja Adriaan Bekman. Mielenkiintoisinta oli mielestäni heidän näkemyksensä työntekijöiden hengellisistä

tarpeista. Työhön uskominen on tärkeää. He paljastivat myös liike-ideansa,
joka on se, että he juttelevat yrityksen
työntekijöiden kanssa, kysyvät heiltä
miten homma sujuisi helpommin ja
toteuttavat heidän ideoitaan: tekijät siis
osallistuvat prosessien kehittämiseen.
Heidän mielestään työntekijän tehtävään kuuluu tietoinen prosessi-ajattelu
ja sen kehittäminen. Laamanen ja Bekman kannustivat kokeilemaan uutta.
YC:ssä oli tämän jälkeen kaksi samanaikaista esitelmäsarjaa, joissa toisessa
YC:n nuoret esittivät omia kokemuksiaan ja toisessa Wärtsilän, Pöyryn
ja Ixonoksen kokeneemmat henkilöt
case-luonotoisesti omia projektinjohtotoimintojaan.
Lauantai-ilta lopetettiin gaalailtaan,
joka tänä vuonna toteutettiin rennommalla tyylillä SOK-hotellien päämajassa.
Musiikin soitto, laulaminen, tanssiminen
ei tahtonut loppua, ja meidät melkein
kannettiin ulos ravintolasta.
Viimeisenä päivänä oli kokonaan
uusi ohjelmanumero nimeltään ”Forest
Style – Learning by doing”. Halusimme

Projektitoiminta vaatii useimmiten tiimityöskentelyä onnistuakseen.
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…että ulkona.

näyttää vieraille muuta kuin hotellin
konferenssitiloja ja lähdettiin kiertämään kaupunkia. Opastetun kierroksen
aikana ratkottiin erilaisia ryhmätehtäviä
eri pisteissä.
Workshopin lopuksi Suomen YPC oli
pienenä lisämausteena keksinyt hyväntekeväisyystempauksen. Osanottajien
Workshopmuisto Helsingistä oli Unicefin
nukke, jonka tuotot menevät lasten
rokotuksiin kehitysmaissa.
YC Workshopissa oli noin 80 osallistujaa: oli IT-alalta, rakennusalalta, koulutuksesta, ja monet esittelivät itsensä
vain "I am a Project Manager". Tässä
ryhmässä oli helppo jutella ja intoa riitti.
Oli ikimuistoinen tapahtuma, ja toivottavasti meitä on iso joukko suomalaisia
ensi vuonna lähdössä seuraavaan Workshoppiin Istanbuliin!
Ray Lindberg
Projektipäällikkö
Ramboll

Ja lisää yhteistoimintaa – noin 7-8 eri kansalaisuuden voimin
(komennot olivat toki englanniksi…)
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Projektiyhdistyksen yhteisöjäsenet
4SUM Partners
Acute FDS
AEL Oy
Ajoneuvohallintokeskus AKE
Amsonic Oy
Aon Finland Oy
Apastron Oy
ARITO-TSM
Artemis Finland Oy
Aureolis Oy
Automaatiolinja Oy
Buildercom Oy
CA Software Finland Oy
Camako Finland Oy
Citec Engineering Oy Ab
Corenet Oy
CSC - Tieteellinen laskenta Oy
CTS Engtec Oy
DIGIA Oyj
DNA Oy
EC Project Solutions Oy
Edutech / TTY
Elektroskandia Suomi Oy
Elisa Oyj
Eläketurvakeskus
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
eWork Nordic Oy
Eximia Business Intelligence Oy
Falcon Leader Oy
FC Sovelto Oyj
FCG Finnish Consulting Group Oy
Fingrid Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finn-Power Oy
Finsight Oy
Fortum Oyj
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy
Helsingin Energia/Helen Engineering
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
HUS
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
International Institute for Learning
Finland Oy
Itella Oyj
Ixonos Oyj
Joensuun seudun kehittämisyhtiö
JOSEK Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto
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Kela/atk-keskus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/Liikelaitos MediKes
KeskusrikospoliisiRikostekninen laboratorio
Kone Oyj
Koordinet Oy
Kronodoc Oy
Kuopion kaupunki / Tietohallinto
Kuopion yliopistollinen sairaala /
atk- ja lääketieteellisen tekniikan
osasto
Lemcon Oy
Logica Suomi Oy
Luottokunta
Marsh Oy
Mercuri International Oy
Metso Automation Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Microsoft Oy
NCC Rakennus Oy
Nokia Siemens Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
OP-Keskus OSK
Oriola Oy
Panorama Partners Oy
Patria Oyj
PCP Partner Oy
Peakgate Oy
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Prego Oy
PrimaLog Oy
Profit Consulting Oy
Profit Software Oy
Project-TOP Oy
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj
Qentinel Oy
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rastor Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy

Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sininen Meteoriitti Oy
Sirius Engineers Oy
Sofor Oy
Solteq Oyj
Space Systems Finland Oy
SRV Yhtiöt Oyj
STX Finland Cruise Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/
Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO Industry Oyj
SWECO PM 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
Tieto Oyj
Tieto-Tapiola Oy
Tieturi Oy
Tilastokeskus
TKK Dipoli
TocoSoft Oy
Toyota Motor Finland Oy
Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiö
Työterveyslaitos
Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Wakaru Partners Oy
Valtiokonttori
ValueFrame Oy
Veikkaus Oy
Verohallitus
Vetokonsultit Oy
WSP Finland Oy / WSP Finland Ltd
VTI Technologies Oy
Väestörekisterikeskus
Wärtsilä Finland Oy
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkeshögskolan Novia
ÅF-Consult Oy

www.pry.fi

SIG -ryhmät

PKV -ryhmät

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.

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen Vertailu) ovat Projektiyhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenille tarkoitettu palvelu,
jonka tarkoituksena on projektinhallinnan ja kilpailukyvyn
kehittäminen. Uusien ryhmien perustamisesta kiinnostuneita
henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Jyry Louhistoon.

SIG-2 Projektiportfolio- & ohjelmajohtaminen

PKV-10 "Projektitoiminnan tilan arviointi ja
kehittäminen Business-As-Usual –
organisaatioissa"

Matti Haukka
Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-instituutti.fi
0500 50 6004
09 4391 4121

SIG-4 Projektien epävarmuuden hallinta
Matti Karvinen
Amsonic Oy
matti.karvinen@amsonic.fi
040 583 7403

SIG-7 Projektien kustannushallinta
Petteri Puurunen
TietoEnator Oyj
petteri.puurunen@tietoenator.com
040 868 5443

Riitta Sutinen
Ramse Consulting Oy
riitta.sutinen@ramse.fi
050 502 5197

PKV-11 "Sopimuksilla johtaminen
palvelutoiminnoissa"
Matti Urho
Partisan Oy
matti.urho@partisan.inet.fi
040 830 4500

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
LayKeel Associates Ltd.
eero.hollming@laykeel.com
050 544 1714

SIG-12 Leadership
Minna Rasila
Heuristica Oy
minna.rasila@heuristica.fi
040 553 6774

SIG-13 Kuntien projektitoiminta
Heikki Lonka
FCG Efeko Oy
heikki.lonka@fcg.fi
050 3504297

SIG-14 Tuotekehitys
Olli Kuismanen
olli.kuismanen@gmail.com
040 766 5678

PM-Club Vaasa
Mikael Hallbäck
Levón Institute / University of Vaasa,
mikael.hallback@uwasa.fi
06 324 8300

Projektitoiminta 2/2009
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Yhdistyksen hallitus 2009
Puheenjohtaja
Osmo Härkönen
Wärtsilä Finland Oy, Power Plants
PL 196 (John Stenbergin ranta 2)
00531 Helsinki
osmo.harkonen@wartsila.com
010 709 5659

Varapuheenjohtaja
Heikki Lonka
FCG Efeko Oy
PL 30 (Osmontie 34)
00611 Helsinki
heikki.lonka@fcg.fi
050 350 4297

Jäsenet
Kalle Kähkönen
VTT
PL 1000 (Kemistintie 3)
02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi
040 553 3102
Matti Mantere
Lemminkäinen Oyj
PL 169
00181 Helsinki
matti.mantere@lemminkainen.fi
0400 407 608

Pekka Pere
Eficor Oy
Keilasatama 3
02150 Espoo
pekka.pere@eficor.com
040 767 5100
Susanna Sacklén
Logica Suomi Oy
PL 38
00381 Helsinki
susanna.sacklen@logica.com
050 3949 3223
Marjut Siintola
Valtiokonttori
PL 100
00054 Valtiokonttori
marjut.siintola@valtiokonttori.fi
050 439 0533
Jouko Vaskimo
Ixonos Oyj
PL 284 (Hitsaajankatu 24)
00811 Helsinki
jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198
Veikko Välilä
VVConsulting
Liinasaarenkuja 3-5 I 18
02160 Espoo
veikko.valila@ipma.ch
040 514 0666

Jos et ole vielä Projektiyhdistyksen jäsen, nyt on hyvä aika liittyä!
Tarjolla on alan tietoa, kontakteja ja tilaisuuksia! Tule mukaan verkostoitumaan !
Kaikille 2009 aikana liittyneille toimitetaan tämän vuoden lehdet maksutta annettuun osoitteeseen, vaikka tästä
vuodesta ei veloiteta jäsenmaksua.
Teematilaisuudet, ryhmätoiminta, ajankohtaistiedon toimittaminen ja lehdet ovat jäsenille ilmaisia. Lisää tietoa
jäseneduista saat osoitteesta: www.pry.fi – Jäsenyys – Jäsenedut tai Projektiyhdistyksen toimistosta.
Jäseneksi voi liittyä henkilö-, opiskelija- tai yhteisöjäsenenä. Yhteisöjäsenluokkia on useita ja valinta riippuu lähinnä siitä, millainen organisaatio on kyseessä ja kuinka monta henkilöä halutaan jäsenkiintiöön. Alle 10 henkilön
yrityksille pienyritysjäsenyys on henkilöjäsenyyttä huomattavasti edullisempaa, jäsenetujen arvo on suurempi
kuin jäsenmaksu.
Projektiyhdistyksen jäsenyys on edullista ja parhaimman hyödyn saat aktiivisesti osallistumalla.
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Projektien riskienhallinta
ja vakuuttaminen
Riskienhallintasuunnitelma

Sopimus- ja vastuuriskienhallinta

Vakuutusratkaisun
suunnittelu,
kilpailutus ja hoito

Vahinkokonsultointi

Työturvallisuusriskienhallinta

Aon Finland on monipuolinen asiantuntijaorganisaatio, jonka palveluksessa on noin 75
riskienhallinnan ja vakuuttamisen ammattilaista.
Aon Finland kuuluu kansainväliseen Aon Corporationiin, joka on alansa suurimpia maailmassa.
Aonin asiakkaista 41 kuuluu Suomen Top 100-yrityslistalle. Aon toteuttaa palveluita projekteille
laajasti eri toimialoilla esim. voimalaitos-, vienti- ja
infraprojektit sekä metsäteollisuuden investointiprojektit.

Aonin riskienhallinnan asiantuntijat, vasemmalla Kalle Koivula, oikealla Veikko Välilä ja keskellä toimitusjohtaja Ilkka
Jaakkola. Yhteistyö Veikko Välilän VV Consultingin kanssa
vahvistaa Aonin osaamista erityisesti mittavien ja monimutkaisten projektien riskienhallinnassa, josta Välilällä on
monia merkittäviä referenssejä.

Lisätietoja:
Kalle Koivula
Aon Risk Services
Aon Finland Oy
tel: + 358 40 745 3129
e-mail: kalle_koivula@aon.fi

v e r t o r i a a l i

- Projektin riskikenttä on laaja kokonaisuus
mahdollisia tapahtumia. Näiden tapahtumien
kartoitus on riskienhallinnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohta. Vakuuttaminen on tapa
vähentää toteutuneista riskeistä muodostuvaa
taloudellista vahinkoa. Kaikista projektin riskeistä
noin neljännes on normaalisti vakuutettavissa.
Osa riskeistä voidaan projektin toteuttamiseen
liittyvillä sopimuksilla siirtää muille, mutta suurin
osa jää edelleen projektin omalle vastuulle. Näin
kuvaa Aon Finlandin Kalle Koivula projektien
riskienhallintaa ja vakuuttamista : – Aonin projektipalvelut kohdistuvat riskikentän ymmärtämiseen,
sen optimointiin, riskikustannusten minimointiin
ja riittävien riskienhallintatoimenpiteiden varmistamiseen. Hyvällä riskienhallinnan toteutuksella
varmistetaan projektin onnistuminen.
- Riskien kartoitus ja sitä seuraavat vaiheet tarjoavat asiakkaalle koko projektin kattavan riskienhallintastrategian. Mikäli asiakas haluaa optimoida
koko riskikentän, silloin tarkasteluun otetaan jo
projektin alkuvaiheessa koko riskiprofiili. Se kattaa
myös asiakkaan omassa kontrollissa olevat liiketoimintariskit tai muut vastaavat riskit.
- Projektin läpivienti perustuu aina useisiin
eri osapuolten kanssa tehtyihin sopimuksiin.
Sopimusjärjestelmässä täytyy huomioida myös
riskienhallinta, ja siirtää sopimuksilla vastuuta
riskeistä myös sopimuskumppaneille. Sopimusten
tarkastelu riskienhallinnan näkökulmasta on osa
Aonin palvelutarjontaa.
Koivula jatkaa: - Vakuutusratkaisun suunnittelu,
optimointi ja hallinta sekä vahinkojen hoitaminen
on palvelukokonaisuus, josta koituu asiakkaalle
suoraa taloudellista hyötyä. Tämä edellyttää vakuutusmaailman perusteellista tuntemista, mihin
Aonissa panostetaan.
- Oheinen kaavio esittää Aonin palvelukokonaisuutta: kohteena on esimerkiksi asiakkaan
investointiprojekti, jolle laajimmillaan voidaan
tarjota riskienhallinta- ja vakuuttamispalveluja.
Ensin toteutetaan riskikartoitus ja laaditaan
riskienhallintasuunnitelma, johon sisältyy erityisriskien kuten sopimus- ja vastuuriskien tarkastelu
sekä vakuutusratkaisun suunnittelu ja kilpailutus.
Riskin toteutuessa tapahtuneen vahingon hoitaminen nopeasti oikealla tavalla on tärkeätä. Aonin
palvelu sisältää tällaisen vahinkokonsultoinnin,
päättää Koivula.

Ad

Riskikartoitus

KASVUN PAIKKA
Olet keskellä ihmisviidakkoa
Lähdit mukaan vetääksesi projektin tavoitteeseen, muttet tiedä missä mennään. Tarkemmin ajatellen
et tunne tavoitettasikaan kunnolla. Tiimisi on itseohjautuva, mutta valinnut eri reitin tavoitteeseen, tai
montakin eri reittiä, kuka tietää? Projektin sidosryhmiä, kriittistä polkua tai riskejä on hankalaa erottaa
ihmisjoukosta. Ohjausryhmäsi on taustalla ja vuorovaikutus tuntuu vaikealta saada aikaan, oikea suunta
johtaa projektia on hukassa...
Oletko joutunut harhailemaan projekteissasi liikaa? Hanki jo ennen starttia oikeat eväät, työkalut ja taidot, jotta selviäisit projektiviidakon läpi maaliin! Varmista, että Ganttin karttasi on ajan tasalla ja riittävän
tarkka! Varmista vuorovaikutustaitosi sidosryhmien kanssa! Varmista että sinulla toimivat sekä GPS että
WBS, tule hakemaan akkuihisi lisää virtaa!

Suositut pitkät valmennusohjelmamme
Projektijohtamisen valmennusohjelma – Project Champion, www.tieturi.fi/projektivalmennus
Tietohallintojohdon valmennusohjelma – TIJO, www.tieturi.fi/tijo

alk. 8.2. 2010
alk.15.3. 2010

Muita hyviä mahdollisuuksia kehittymiseen lähiaikoina
Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen
Projektin aikataulu ja kustannukset hallintaan
Ohjausryhmätyön tehostaminen
Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti
Ketterän ohjelmistoprojektin läpivienti
Project Leadership
Päivässä sinuiksi projektityön kanssa

14.-15.12. 2009
17.-18.12. 2009
18.1. 2010
11.-13.1. 2010
18.-20.1. 2010
25.-26.1. 2010
1.2. 2010

PS: tarkista myös, onko yritykselläsi jo koulutussopimus Tieturin kanssa!

KAIKKI PROJEKTIKURSSIT: WWW.TIETURI.FI/PROJEKTITOIMINTA
ilmoittautumiset@tieturi.fi | puh. 09 4315 5333 | Ota yhteyttä ja kysy lisää!

