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TIIVISTELMÄ 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan projektinhallintaa Rajavartiolaitoksessa ja toteutettuja 

strategisia hankkeita. Tutkimustyön tavoite on kehittää Rajavartiolaitoksen projektijohta-

mista ja varmistaa sen yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin sekä alalla yleisesti 

käytössä oleviin menetelmiin. Lopullisena tutkimustuloksena selvitetään miten projektit 

Rajavartiolaitoksessa tulisi johtaa ja organisoida. Lisäksi tutkimuksessa luodaan keskeinen 

sisältö Rajavartiolaitoksen projektikäsikirjalle.  

Tutkimuksessa käytetään induktiivista yleistystä teorianmuodostuksessa ja laadullista tutki-

musasetelmaa. Tutkimusprosessissa hyödynnetään aineistoina projektinhallinnan yleisimpiä 

viitekehyksiä, standardeja ja tutkimusta. Tapaustutkimusaineiston muodostavat kahdeksan 

strategista hanketta, niiden arkistodokumentaatio ja primääriaineistona hankehenkilöstön 

haastattelut. Analyysimenetelminä käytetään kirjallisuuskatsauksen kuvailevaa aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysiä ja teemahaastattelujen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.  

Projektinhallinnan standardimallin määritellään koostuvan alan yleisimpien viitekehyksien 

muodostamasta ja toisiaan täydentävästä käsitteistöstä, jossa mallin huipulla olevalle käy-

tännön toiminnalle luodaan perusteita sen alla olevien osa-alueiden avulla. Rajavartiolaitok-

sen projektinhallintametodologian runko koostuu alan parhaiden käytänteiden hyödyntämi-

sestä, projektinhallinnan käytäntöpätevyyksistä sekä projektin laajuuden suunnittelusta ja 

hallinnasta. Nämä muodostuvat tärkeimmiksi tunnistetuista ominaisuuksista, kokemuksista 

ja korostetuista haasteista. Metodologian keskeiseen sisältöön kuuluvat lisäksi projekti-

organisaation sekä vastuiden ja roolien kuvaukset. Projektinhallinnan viisi tärkeintä periaa-

tetta Rajavartiolaitoksessa ovat jatkuva oppiminen, poikkeamiin puuttuminen, vaiheistus, 

roolien ja vastuiden sekä laajuuden ja tavoitteiden määrittely.  

Projektiorganisaatiossa tulee huomioida erityisesti hanke- ja ohjausryhmän standardimallin 

mukaiset kokoonpanot sekä selkeästi määritetyt ja henkilöidyt vastuut. Merkittävimmät 

projektinhallinnassa tunnistetut haasteet, kuten epäselvyydet projektin laajuudessa, tavoit-

teissa, organisaatiossa, ohjausryhmässä ja vastuissa, on huomioitava esityö- ja suunnittelu-

vaiheissa. Projektien ja projektinhallinnan onnistumisen keskeisimpiä avaintekijöitä, pää-

töksenteko- ja vastuunkantokykyä, aktiivisuutta, sitoutuneisuutta, motivaatiota sekä yhteisiä 

arvoja, on hyödynnettävä projektitehtävissä ja henkilöstövalinnoissa. Tutkimustulos auttaa 

tulevia hankepäälliköitä ja -johtajia hallitsemaan projekteja. Se toimii ohjenuorana, jonka 

avulla on helpompi jäsennellä projektinhallinnan tietoja ja muodostaa niistä projektiin 

sopivia kokonaisuuksia. Tulos auttaa hyödyntämään organisaation positiivisia ominaisuuk-

sia ja välttämään sen negatiivisia vaikuttimia. Lisäksi tulos soveltuu erinomaisesti Raja-

vartiolaitoksen arvojen mukaisen toiminnan kehittämiseen. 
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PROJEKTINHALLINTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Rajavartiolaitoksessa on toteutettu 2000-luvulla useita merkittäviä strategisia hankkeita, joissa 

on pääsääntöisesti korvattu vanhenevaa aluskalustoa ja rakennettu uusia suorituskykyjä alus-

kaluston hankintojen avulla. Tässä yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössä tarkastellaan 

Rajavartiolaitoksen strategisia hankkeita ja liiketaloustieteen alalla yleisesti käytössä olevia 

projektinhallinnan menetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Rajavartiolaitoksen pro-

jektijohtamista luomalla yhtenäinen projektinhallinnan ja -organisoinnin malli tulevia suoritus-

kykyhankkeita ja projekteja varten. 

Rajavartiolaitokselle rajavartiolaissa ja meripelastuslaissa määritetyt tehtävät edellyttävät 

organisaatiota kehittämään ja ylläpitämään suorituskykyjä, joilla turvataan tehtävien tehokas ja 

tarkoituksenmukainen suorittaminen [1]. Rajavartiolaitoksen strategian mukaisesti näiden 

vaatimuksien täyttämiseksi on toteutettava johdonmukaista, suunnitelmallista ja syklistä alus-

kaluston kehitystyötä ja uudistamista suorituskykyjen elinjaksohallinnan mukaisesti [2, s. 7]. 

Näin ollen merkittäviä hankkeita käynnistetään Rajavartiolaitoksessa tasaiseen tahtiin myös 

tulevaisuudessa. 

Puolustusvoimissa hanke määritellään yleisesti joukon tai järjestelmän suorituskyvyn syn-

nyttävänä toimintokokonaisuutena. Puolustusvoimallinen hanke on yleensä osa mittavaa 

suorituskykyalueen kokonaiskehittämiseen tähtäävää kehittämisohjelmaa. Rajavartiolaitoksen 

strategisissa hankkeissa tavoitteet liittyvät useimmiten aluskaluston hankintaan järjestelmän 

kokonaiskehittämisen asemesta. Rajavartiolaitoksella ei ole prosessiohjattuja kehittämisohjel-

mia ja strategisiin hankkeisiin käytettävissä oleva resurssi on monin tavoin rajallinen verrattuna 

Puolustusvoimiin. 

Rajavartiolaitoksen hankkeita ja projekteja määrittävien ohjeiden näkökulma on kokonaisuu-

tena erittäin hankintakeskeinen. Hankintatoimea ohjeistetaankin valtionhallinnossa varsin 

monipuolisesti. Organisaatiolta kuitenkin puuttuu projekteja ja niiden hallintaa yhtenäistävä ja 

ohjaava malli, ohje tai käsikirja. Tämä on johtanut projektien johtamiseen ja organisointiin 

perimätiedon tai henkilöiden omakohtaisten kokemusten ja projekteihin liittyvän aikaisemman 

osaamisen perusteella. Näin ollen Rajavartiolaitoksen projektinhallinta ei ole muodostunut 
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johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja sitä toteutetaan käytännössä ilman soveltuvia normeja 

tai ohjeita. 

Tutkimuksen tarkastelujakson aikana, viimeisenä 15 vuotena, Rajavartiolaitoksen merkittävien 

strategisten hankkeiden tuotoksina on hankittu ulkovartiolaiva, rannikkovartioveneitä, nopeita 

jäykkärunkoisia kumiveneitä, helikoptereita ja rajanylitystietojärjestelmiä. Lisäksi tutkimuksen 

tekoaikana ovat käynnissä hankkeet valvontalentokoneiden ja ulkovartiolaivojen suoritus-

kykyjen korvaamisesta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan strategisten hankkeiden johtamista, organisointia ja kokonais-

valtaista toteutusta. Tutkimusaineistoa luodaan haastattelemalla hankepäälliköitä ja muita 

keskeisissä tehtävissä olleita henkilöitä. Lisäksi ymmärrystä Rajavartiolaitoksen hanke-

kokonaisuudesta rakennetaan arkistomateriaalin perusteella. Tutkimuksen empiirisen osuuden 

tavoitteena onkin muodostaa ymmärrys siitä miten projektit ovat johdettu ja organisoitu sekä 

siitä mitkä ovat olleet niiden merkittävimmät haasteet ja onnistumisen avaintekijät. Liikkeelle 

tutkimustyössä lähdetään kuitenkin luomalla yleinen projektinhallinnan standardimalli, jota 

vasten näitä hankkeita voidaan peilata. 

Lopullisena tutkimustuloksena selvitetään miten projektit Rajavartiolaitoksessa tulisi johtaa ja 

organisoida. Tutkimuksen toissijainen tavoite on luoda kattavat perusteet ja luonteva lähtökohta 

mahdolliselle Rajavartiolaitoksen projektikäsikirjalle. Varsinainen tutkimustyö on jaettu 

neljään vaiheeseen, joista kolmessa ensimmäisessä vastataan jokaisessa yhteen tutkimusongel-

man alakysymykseen. Neljäs vaihe liittyy tutkimusongelman pääkysymyksen vastaukseen ja 

tutkimusongelman ratkaisuun. Tässä raportissa jokaiselle tutkimusongelman alakysymykselle 

ja pääkysymykselle on varattu oma lukunsa. Näiden lisäksi raportissa on luku tutkimuksessa 

hyödynnettävien tutkimusmenetelmien esittelylle ja niiden tieteelliselle pohdinnalle. 

Tällä tutkimustyöllä tavoitellaan Rajavartiolaitoksen projektien johtamisen yhdenmukaista-

mista ja kehittämistä. Johtamisen kehittyessä projektit todennäköisemmin pysyvät niille määri-

tetyissä rajoitteissa ja saavuttavat tuotokselle asetetut tavoitteet. Johdonmukainen projektin-

hallinta on ennustettavaa, tehokasta, luotettavaa ja yhteistyökykyistä. Tutkimus onkin erityises-

ti suunnattu niille projektipäälliköille ja projektin omistajille, jotka löytävät itsensä ensimmäistä 

kertaa Rajavartiolaitoksen projektin johtotehtävistä. 

1.2 Tausta ja motivaatio 

Tutkija on valmistunut Maanpuolustuskorkeakoulusta Ilmavoimien kadettikurssilta sotatietei-

den maisteriksi vuonna 2005 sekä Turun kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi 

vuonna 2007. Valmistuttuaan upseeriksi tutkija on toiminut ilma-aluksen ohjaajana sekä 

esimies- ja asiantuntijatehtävissä Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueessa. Vuodet 2015–

2017 tutkija oli projektisihteerinä valvontalentokoneiden päivitysprojektissa, jossa varusteltiin 
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ilma-alusten ohjaamo uusimmalla teknologialla vastaamaan nykyisiä ja tulevia ilmailu-

määräysten vaatimuksia. 

Kokemukset projektien toteuttamisesta ja johtamisesta ohjasivat vahvasti tutkimuksen aiheen 

ja näkökulman valintaa. Tutkijan oman kokemuksen mukaan useita eri kokoisia projekteja 

jatkuvasti toteuttavassa organisaatiossa on muodostunut käytännön toimintamalleja projektien 

toteuttamisesta, mutta ohjaavaa normistoa tai kirjallisuutta ei aiheesta ole saatavilla. Näin ollen 

jokaisesta projektista muodostuu vahvasti projektipäällikön näköinen kokonaisuus. Tällöin 

toiminnan riskit kasvavat, ennustettavuus vähenee ja luotettavuus kärsii. Lisäksi alkuperäisiä 

tavoitteita ei välttämättä saavuteta. 

Tutkijan motivaationa toimii vahva uskomus työn merkityksestä organisaatiolle, sen toiminta-

tavoille ja ennen kaikkea projektien tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi kannustajina toimivat 

kauppatieteellisten opintojen aikana saadut opit johtamisesta ja organisoinnista sekä toive 

niiden käytännönläheisestä ja kehittävästä soveltamisesta organisaatiota hyödyttävällä tavalla. 

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknilliseltä osastolta saatu ohjaus tutkimuksen aihealueeseen ja 

käytännön tarpeellisuuteen liittyen on otettu huomioon tutkimuksen taustatyössä sekä lopul-

lisen aiheen ja näkökulman valinnassa. Tutkijan tavoite käytännönläheiseen Rajavartiolaitok-

sen toimintoja kehittävään ja soveltavaan tutkimustyöhön on hyvin linjassa organisaation 

toiveiden kanssa. Lisäksi tutkijalla on tahto tuottaa tutkimustyön sivutuotteena käytännön pohja 

ja keskeinen sisältö ohjeelle tai käsikirjalle liittyen Rajavartiolaitoksen projektien hallintaan. 

1.3 Tutkimusongelma ja dispositio 

Tutkimusongelman onnistunut määrittely on tutkimustyön menestymisen edellytys. Tutkimus-

ongelma myös johdattaa koko tutkimusprosessia alusta loppuun asti ja siinä kiteytyvät työn 

tarkoitus ja tavoitteet. Määrittelyssä on huomioitava ongelman ratkaistavuus, aineistonkeruu ja 

tarvittavien analyysimenetelmien hallinta. [3, s. 41] Tutkijan taito näkyy hänen kyvyssään 

muuttaa tutkimuksen aihe ja tavoitteet yksityiskohtaisiksi tutkimuksen osakysymyksiksi [4, s. 

27]. Luvussa esitetään työn tutkimusongelma tutkimuskysymyksineen nojaten tutkimuksen 

tavoitteisiin ja luomalla viitekehys ongelman määrittelylle. 

Tutkimuksen aihe on projektinhallinta Rajavartiolaitoksessa. Tutkimuksen tavoite on kehittää 

Rajavartiolaitoksen projektijohtamista ja varmistaa toteutettavien projektinhallintaprosessien 

yhteensopivuus kansainvälisten standardien ja alalla yleisesti käytössä olevien menetelmien 

kanssa. Rajavartiolaitoksella ei ole projektikäsikirjaa, -opasta tai -ohjetta eikä projektitoimin-

taan liittyvää normistoa. Tutkimustyön toissijainen ja käytännönläheinen tavoite on tuottaa 

tärkein sisältö mahdolliseen Rajavartiolaitoksen projektikäsikirjaan. 

Tutkimusongelman määrittelyssä rajaamisen tavoite on saada tutkittavan ilmiön ongelma 

hallintaan, jolloin työ on toteutettavissa sille annetuissa raameissa [3, s. 46]. Jotta tutkimus-

ongelma voidaan asettaa johdonmukaisesti viitekehykseensä ja tehtyjen valintojen taustat ovat 
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kirkkaita, on tässä yhteydessä syytä lyhyesti esitellä tutkimuksen luonne ja rajaukset. 

Tutkimusprosessin suunnittelussa tehdyt tieteenfilosofiset ja tutkimusstrategiset valinnat kohti 

laadullista kriittistä tapaustutkimusta johdattelevat myös tutkimusaineiston ja -menetelmien 

valintaa. Tapaustutkimuksen luonteen mukaisesti tutkittava ilmiö, projektinhallinta Rajavartio-

laitoksen strategisissa hankkeissa, linjaa hyödynnettävän sekundääriaineiston olemusta ja ohjaa 

tuotettavaa primääriaineistoa. Tapaustutkimuksellinen tavoite on tuottaa syvällistä ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä, joka näkyy tutkimusongelman määrittelyssä. 

Kuten edellä esitettiin, perustuu tutkimuksen tavoite todelliseen tarpeeseen kehittää organisaa-

tion prosesseja. Projektinhallinnan tieteellisen ilmiön näkökulmasta vain merkittävät suoritus-

kykyjen kasvattamiseen tähtäävät projektit muodostavat tutkimuksen tavoitteiden näkökulmas-

ta tutkittavissa olevan projekti-ilmiön. Näistä käytetään organisaatiossa termiä strategiset 

hankkeet, jonka tarkempi kuvaus esitetään Rajavartiolaitoksen hankintamääräystä analysoivas-

sa luvussa 3.3.5.5. Käsitteellä on merkittävä rooli tutkimusongelman viitekehyksessä. 

Tutkimusongelma määritellään mahdollisimman yksinkertaisesti yhden lauseen muodossa, 

josta on suoraan johdettavissa tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. Tutkimusongelma 

on seuraava Rajavartiolaitoksen johtamisprosesseihin liittyvä käytännönläheinen ratkaistavissa 

oleva ongelma: 

 Rajavartiolaitoksen projektinhallinta ei ole johdonmukaista ja sitä toteutetaan ilman 

normeja tai ohjeita. 

Tutkimuksen aiheesta, tutkimusongelmasta ja tavoitteista luodaan johdonmukaisesti tutkimuk-

selle päätutkimuskysymys ja sen alakysymykset, jotka vastaavasti peilaavat valittua tutkimus-

strategiaa ja tehtyjä valintoja tutkimusrajauksista. Tutkimuksen pääkysymys johdetaan suoraan 

tutkimusongelmasta ja se on muotoiltu seuraavasti. 

 Miten projektit Rajavartiolaitoksessa tulisi johtaa ja organisoida? 

Pääkysymyksen lisäksi tutkimuksessa määritellään myös tutkimusongelman alakysymyksiä. 

Vastaamalla alakysymyksiin on ensisijaisesti tarkoitus tuottaa tietoa pääkysymyksen ratkaise-

miseksi ja siten ne myös edistävät tutkimuksen tavoitteellista ratkaisua. Seuraavat ovat pää-

kysymyksestä johdettuja tutkimuksen alakysymyksiä (AK). 

AK1 = Mikä on projektinhallinnan standardimalli? 

AK2 = Miten projektit ovat Rajavartiolaitoksessa johdettu ja organisoitu? 

AK3 = Mitkä ovat olleet projektien merkittävimmät haasteet ja onnistumisen avaintekijät? 

Seuraavaan kuvaan on muotoiltu tutkimusongelmaan ratkaisuun tähtäävä prosessi kaaviona. 

Prosessikaavion päämäärä on ilmaista tutkimusongelman määrittely ja sen ratkaisemiseksi 

toteutettavan tutkimuksen tavoite koherenttina kokonaisuutena. Luodun tutkimusprosessin 

toteutus ja pääkysymyksen vastaus, eli tutkimustulokset, muodostavat tavoitteiden kautta 

tutkimusongelman ratkaisun. 
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Kuva 1. Tutkimusongelman viitekehys kokonaisuudessaan 

Tutkimusongelman määrittely, pääkysymykset ja sen alakysymykset muodostuvat loogisen 

jatkumon tutkimusraportin dispositiossa. Työssä noudatetaan tieteellisessä kirjoittamisessa 

yleisintä raportoinnin IMRaD-rakennemallia, jossa johdanto ja tutkimusmenetelmien esittely 

luovat pohjan tutkimustuloksille ja johtopäätöksille [5, s. 950]. 

IMRaD-mallia kuvataan yleisesti tiimalasin muodolla. Johdantoluvussa (introduction), 

tiimalasin yläosassa, esitellään tutkimuksen merkityksellisyys ja kavennetaan näkökulmaa 

tutkimusongelman määrittämisellä. Menetelmäosiossa (materials and methods) kuvaillaan 

tutkimuksen toteuttamistapa rajaten näkökulmaa entisestään. Laajuuden ollessa hallittavalla 

tasolla voidaan kaulassa, tiimalasin kapeimmassa kohdassa, esitellä yksityiskohtaisemmin 

aineiston analyysi ja siitä johdetut tutkimustulokset (results). Laajentamalla jälleen näkökulmaa 

esitellään pohdinnassa (discussion) tutkimustulosten merkitystä asetettujen tavoitteiden kautta 

sekä ehdotuksia mahdollisista jatkotutkimustarpeista. [6] 

Johdannon ja tutkimusmenetelmien esittelyn jälkeen tutkimusongelman määrittelyssä laaditut 

alakysymykset muodostavat raportissa itsenäiset luvut, joissa lyhyen johdannon jälkeen 

esitellään analyysi ja johdetut tutkimustulokset sekä yhteenvedossa kyseisen alakysymyksen 

vastaus. Johtopäätökset-luvussa esitetään vastaus päätutkimuskysymykseen ja Pohdinta-

luvussa käsitellään tulosten merkitystä asetettujen tavoitteiden kautta. 

Luvussa luotu käsitys tutkimusongelmasta, tavoitteista, tutkimuskysymyksistä ja näiden 

ilmentymisestä tutkimuksen dispositiona on koostettu seuraavaan kuvaan kokonaisuutta 

havainnollistava yhteenveto. 
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Kuva 2. Tutkimusongelman ilmeneminen tutkimuksen dispositiona 

Tutkittavana olevan ilmiön käsitteellistäminen yhteisesti ymmärretyillä termeillä palvelee 

tutkimuksen yleisiä tieteellisiä tavoitteita kriittisyydestä, objektiivisuudesta ja tieteen edistämi-

sestä. Tieteellisen tutkimus- ja kehittämistyön ominaispiirteisiin sisältyy myös tutkimusesityk-

sen ja sen tulosten kommunikoitavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa tieteellisen prosessin 

riittävää dokumentointia sekä tulosten viestintää ymmärrettävällä ja läpinäkyvällä tavalla 

tarkastamista ja arviointia varten. [3, s. 120] [7, s. 1.2] Tulosten kommunikoitavuuden ja 

luotettavuuden sekä tieteellisen tutkimuksen periaatteen edistämiseksi keskeisimmät ilmiöön 

liittyvät käsitteet on esitetty tutkimusraportin liitteessä 1 "Käsitteet ja määritelmät". 

1.4 Tutkimusrajaukset 

Tutkittavan ilmiön sisällä on tehtävä määrityksiä, joiden avulla voidaan kohdentaa tutkimusta 

tavoitteiden määrittelemään suuntaan ja hallita tutkittavan materiaalin määrää. Tutkimuksen 

tavoite on kehittää Rajavartiolaitoksen projektinhallintaa ja varmistaa yhteensopivuus kansain-

välisiin standardeihin. Tutkimusongelman ensimmäinen alakysymys liittyy projektinhallinnan 

standardimallin ja seuraavat alakysymykset projektien johtamiseen sekä kohdattuihin 

haasteisiin ja onnistumisen avaintekijöihin. Näin ollen tutkimusrajauksia on tehtävä projektin-

hallinnan ja Rajavartiolaitoksessa toteutettujen projektien ympärille. 

Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja jäljempänä selostetut tutkimusmenetelmät 

muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella projektinhallinnan tutkimusta ja kirjallisuutta 

tutkittaessa tehdään seuraava rajaus. 

 Projektinhallinnan standardia määriteltäessä mahdollisesta perusjoukosta, eli alan standar-

deista, valitaan näytteeksi yleisesti hyväksytyt, laajalti käytössä olevat ja tieteellisten tutki-

musten perusteella yleisimmät standardit ja viitekehykset. 

Rajavartiolaitoksessa toteutetaan vuosittain useita projekteja. Osa projekteista on pieniä ja 

tuotoksellaan Rajavartiolaitoksen toimintaan vain vähän vaikuttavia. Hyvin pieni osa on 
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kooltaan suuria ja merkittävästi Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavia. Näiden kahden 

ääripään väliin mahtuu iso määrä eri kokoisia ja luonteeltaan erilaisia projekteja. Tutkimuksen 

tavoitteiden vuoksi on tutkittavien projektien kuitenkin muodostettava projektinhallinnan 

näkökulmasta tutkimisen mahdollistava kokonaisuus. Tutkittavien projektien on näin ollen 

täytettävä projektin määritelmä ja niissä tulee olla tunnistettavia projektinhallinnan ominais-

piirteitä. Projektien on siis muodostettava niiden johtamisen ja organisoinnin osalta mielek-

käästi tutkittavissa oleva havaintoyksikkö. 

Isosta projektien perusjoukosta tutkittavaksi valittava näyte tulee muodostua riittävän suurista 

projekteista, jotta niissä olisi oletettavasti hyödynnetty projektinhallinnallisia menetelmiä. 

Niiden organisaation tulisi koostua useamman hallintoyksikön henkilöstöstä, jolloin linja-

organisaation johtamismenetelmät ovat todennäköisesti korvattu projektinhallinnallisilla mene-

telmillä. Lisäksi niiden tuotoksen on oltava riittävän merkittävä Rajavartiolaitoksen toiminnan 

kannalta, jotta myös varsinaiseen projektinhallintaan on todennäköisimmin käytetty resursseja. 

Projektien arkistojen on myös oltava saatavilla. Projektien tulisi lisäksi olla päätettyjä tai 

riittävän pitkällä elinkaaressaan, jotta projektinhallintaa on mielekästä tutkia. 

Näiden perusteiden valossa ja tutkimuksen tavoitteet huomioiden tehdään tässä tutkimuksessa 

seuraavia tarkoituksenmukaisia rajauksia näytteen valikoimiseksi. 

 Tarkoituksenmukaiseksi näytteeksi muodostuvat Rajavartiolaitoksen strategiset hankkeet, 

jotka ovat useimmiten, mutta eivät yksinomaan, merkittävien aluskalustojen hankintoihin 

liittyviä projekteja. 

 Projektissa toteutettujen hankintojen kokonaisarvon tulee olla yli miljoona euroa. 

 Toimitiloihin, ohjelmistoihin, organisaatioon ja sen johtamiseen tai muihin valvonta-

järjestelmiin liittyvät projektit rajautuvat näytteen ulkopuolelle. 

 Ennen vuotta 2005 aloitetut projekti rajautuvat näytteen ulkopuolelle. 

 Asettamis- tai suunnitteluvaiheessa olevat projektit rajautuvat näytteen ulkopuolelle. 

Rajausten tuloksena tutkimuksen projektien perusjoukon näytteeksi päätyneet Rajavartio-

laitoksen strategiset hankkeet esitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 4.2. Strateginen hanke 

-käsite esitellään Rajavartiolaitoksen hankintamääräystä käsittelevässä luvussa 3.3.5.5. 

Käytännössä kyse on harvoin toteutettavista Rajavartiolaitoksen päällikön erikseen toimeen-

panemista hankkeista, joiden tavoite on yleensä rakentaa uusia tai korvata vanhentuvia alus-

kaluston suorituskykyjä. 

1.5 Aikaisempi tutkimus 

Luvun tavoite on lyhyesti esitellä ilmiöön ja tutkittavaan aiheeseen liittyvä aikaisemman 

tutkimuksen saatavuus ja soveltuvuus lähdeaineistoksi. Erityisesti on hyvä huomioida 

jäljempänä selostettavan tutkimusprosessin mukaisesti suoritettavassa kirjallisuuskatsauksessa 
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otettavan syvällisemmin kantaa projektinhallinnan ja -johtamisen kirjallisuuteen ja aikaisem-

paan tutkimukseen. 

Projektinhallinta ja -johtaminen ovat liiketaloustieteen alalla yleisesti ja laajalti tutkittuja 

ilmiöitä. Opittujen parhaiden käytänteiden ja tieteellisen tutkimuksen perusteella on luotu useita 

osittain yhteneviä standardeja, toimintamalleja ja menetelmiä. Merkittävimpinä näistä voidaan 

tässä yhteydessä mainita kansainvälinen standardi ISO-21500 Ohjeita projektinhallinnasta, 

yhdysvaltalainen projektihallinnan ANSI-standardi The PMBOK® Guide -6th Edition sekä 

brittiläinen projektihallinnan menetelmä PRINCE2®. Näitä ja muita projektinhallintaan 

liittyviä merkittäviä kansainvälisiä teoksia käsitellään tutkimusraportissa jäljempänä. 

Kansainvälisesti projektinhallintaa juuri valtionhallinnossa on myös tutkittu joissain määrin. 

Yksittäisiä tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita tietyn valtionhallintoon liittyvän organisaation 

projektinhallintamenetelmistä tai -käytänteistä on saatavilla. Niiden soveltuvuus tämän tutki-

muksen lähteiksi on kuitenkin heikko eriävien kontekstien, organisaatiokulttuurien ja toiminta-

ympäristöjen johdosta. 

Suomalaisia tutkimuksia projektinhallinnasta yksittäisissä yrityksissä on saatavilla. Ne ovat 

kuitenkin useimmiten ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja joissain tapauksissa yliopis-

ton kandidaattitutkintoon liittyviä ja siten huonosti tämän tutkimuksen lähteiksi soveltuvia. 

Saman tutkintotason yksittäisiä suomalaisia tutkimuksia liittyen projektinhallintaan valtion 

virastoissa tai laitoksissa on myös saatavilla. Niissä tutkimuksen kohteena tai näkökulmana 

ovat kuitenkin lähes aina projektipäällikkö ja hänen pätevyyteensä liittyvät seikat. Näin ollen 

ne eivät sovellu lupaavista otsikoista huolimatta lähteiksi tässä tutkimuksessa. Tieteellisiä 

artikkeleita, joissa tutkimuskohteena olisi suomalaisen valtionhallinnon organisaation projek-

tinhallinta, ei myöskään ole saatavilla. 

Yksittäisenä esimerkkinä erinomaisesti tutkimuksen viitekehykseen ja tutkittavaan aiheeseen 

liittyen on mainittava Jouko Vaskimon väitöskirjatutkimus Organizational project management 

methodologies [8] vuodelta 2015. Tämän ansiokkaan tutkimuksen tuloksia hyödynnetään 

erityisesti projektinhallinnan standardiin liittyvän projektinhallintametodologian mallin määrit-

telyssä. 

Rajavartiolaitoksen hankkeiden tai projektien johtamista ei ole aiemmin tutkittu. Puolustus-

voimissa hankkeiden johtamista on tutkittu pro gradu -tutkielmassa projektipäällikön pätevyy-

den näkökulmasta. Lisäksi insinöörieversti Jyri Kosola on kirjoittanut puolustusvoimille useita 

suorituskykyjen rakentamiseen, hankkeisiin ja projekteihin liittyviä teoksia, joita käsitellään 

raportissa jäljempänä. 

Yhteenvetona voidaan todeta tämän tutkimuksen ongelmanasettelun olevan ainutkertainen. 

Aikaisempaa tutkimusta on erinomaisesti saatavilla projektinhallinnan kokonaisuuteen liittyen. 

Sen sijaan nimenomaisesti valtionhallintoon liittyvien organisaatioiden projektinhallintaa ei 
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Suomessa ole tutkittu. Myöskään Rajavartiolaitoksessa ei ole toteutettu aikaisemmin projektien 

hallintaa koskevaa tutkimusta. 

1.6 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessi muodostuu neljästä peräkkäin suoritettavasta vaiheesta. Vaiheistuksen pää-

määränä on tuottaa tutkimusongelman alakysymysten vastaukset loogisessa ja toisiaan täyden-

tävässä järjestyksessä. Vaiheen aikana tehtävä tutkimus luo edellytykset seuraavan vaiheen 

toteutukselle ja ohjaa hyödynnettäviä menetelmiä. Prosessin ensimmäiset kolme vaihetta 

koostuvat aineiston keräämisestä, analyysista ja johtopäätösten muodostamisesta. Erityisesti 

ensimmäisen vaiheen tulos toimii perustana seuraavissa vaiheissa toteutettavalle analyysille. 

Vaiheen tuotoksena kerätyt havainnot ja niistä muodostetut johtopäätökset rakentuvat tutkimus-

ongelman alakysymysten vastauksiksi. Tutkimusprosessi muodostaakin yhtenevän kokonai-

suuden edellä esitettyjen tutkimusongelman viitekehyksen sekä disposition kanssa. 

Seuraavaan kuvaan on muotoiltu tutkimusprosessista havainnollinen kokonaisuus mukaillen 

Kanasen [9, s. 31] mallia prosessin esittämisestä. Prosessin yläosassa esitettyyn tutkimustyön 

tavoitteeseen päästään ratkaisemalla vaiheittain jokainen kolmesta alakysymyksestä, 

muodostamalla näistä johtopäätökset ja neljännessä vaiheessa johtopäätöksistä vastaus 

tutkimusongelman pääkysymykseen. Tutkimusprosessin vaiheet 1–3 etenevät kuvan mallissa 

menetelmällisesti ylhäältä alas ja ajallisesti vasemmalta oikealle. 

 
Kuva 3. Tutkimusprosessin kuvaus 
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Kuvassa on tavoitteen alla esitetty kunkin vaiheen aineiston muodostava kokonaisuus. Kahdes-

sa ensimmäisessä vaiheessa tiedonkeruu toteutetaan dokumentaarisesta sekundääriaineistosta. 

Kolmannessa vaiheessa kerätään itsenäisesti primääriaineistoa. Näin ollen tutkimuksessa hyö-

dynnetään kolmea erillistä ja itsenäistä aineistolähdettä. Kuvassa alaspäin edettäessä on seuraa-

vassa osiossa esitelty aineiston keruu- ja analyysimenetelmät. Vaiheissa hyödynnetään osittain 

samoja tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa tehtävä työ 

suoritetaan kuitenkin vaiheittain ja ajallisesti toisistaan erillään. Vaiheissa kaksi ja kolme 

primääriaineiston tiedonkeruu toteutetaan yhtäaikaisesti, mutta analyysi suoritetaan vaiheittain 

ja eri aikaan. 

Kuvassa on myös havainnollistettu tutkimusongelman alakysymysten keskinäisiä yhteyksiä ja 

sidoksia analyysimenetelmiin. Ensimmäisen alakysymyksen vastaus ja projektinhallinnan 

standardimalli toimivat osittain perustana toisessa vaiheessa tehtäville johtopäätöksille ja 

erityisesti kolmannen vaiheen teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmälle. Lisäksi toisessa 

vaiheessa muodostettu näkemys Rajavartiolaitoksen projektien johtamisesta ja organisoinnista 

vaikuttaa kolmannen vaiheen alakysymyksen käsittelyyn. Toisaalta kolmannessa vaiheessa 

toteutettavat haastattelut tuottavat olennaista tietoa myös alakysymykseen AK2. 

Tutkimusprosessin neljännessä ja viimeisessä vaiheessa vastataan tutkimusongelman pää-

kysymykseen synteesinä aikaisemmissa vaiheissa luodun tiedon ja ymmärryksen pohjalta. 

Tutkimusongelman määrittelyn mukaisesti samalla luodaan tutkimustulos ja ongelmanratkaisu. 

Prosessin viimeinen vaihe ei näin ollen sisällä aineiston keräämistä tai analyysia. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusstrategia-käsite on laaja ja moniulotteinen. Tässä tutkimuksessa tutkimusstrategia 

muodostuu niistä periaatteellisista valinnoista ja määritelmistä, joiden kautta tutkimus toteu-

tetaan ja joiden näkökulmasta tutkimuksen tuloksia tulee tarkastella. Tutkimusstrategia on 

ratkaisujen kokonaisuus, joka ohjaa menetelmien valintaa ja käyttöä niin teoreettisella kuin 

käytännöllisellä tasolla. Periaatteelliset valinnat voivat olla laajempia tieteenfilosofisia 

valintoja tai suppeampia käytännön metodologisia valintoja. Tässä luvussa kuvataan tämän 

tutkimuksen strategia laajemmista kohti suppeampia valintoja. 

Tutkimus toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksella, jossa tutkimuksen 

teema jäsentyy sotatalouden opintojen piiriin. Tutkimuksen aihe on myös vahvasti liike-

taloustieteellinen, liittyen organisaation johtamisprosesseihin ja -menetelmiin. Kuten jäljempä-

nä tullaan osoittamaan, johtavat tutkimusstrategiset valinnat perustellusti laajaan tutkimus-

menetelmälliseen pohdintaan, jota ei yleisesti sotateknillisissä opinnäytetöissä painoteta. 

Subjektiivisen tulkinnallisuuden lähtökohdan ja tehtyjen menetelmävalintojen perusteellinen 

esittäminen edistää tutkimuksen luotettavuutta ja sisältyy avoimen tieteellisen tutkimuksen 

periaatteisiin. 

Tutkimustyön suunnitteluvaiheessa on tehtävä valintoja ongelmanasettelusta, tieteen-

filosofiasta, teoreettisesta ymmärryksestä, sekä tutkimusmenetelmistä. Mikäli kaikilla näillä 

tasoilla tehdyt valinnat ovat koherentteja, on tutkimukselle luotu hyvä pohja. [10, s. 124] 

Seuraavaksi käsitellään tutkimusstrategiset valinnat asettaen ne näille neljälle tasolle. 

Tavoitteena on luoda looginen jatkumo ongelmanasettelusta tutkimusmenetelmiin. 

2.1 Ongelmanasettelu 

Tutkimuksen suunnittelun alkuvaiheessa muotoiltava ongelmanasettelu on koko tutkimus-

prosessin toteuttamista ohjaava ja motivoiva tekijä. Se on määräävässä roolissa muihin 

tutkimusstrategisiin valintoihin nähden. Tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun on 

oltava keskenään koherentteja. Ongelmanasettelussa pohditaan minkälaista tietoa tutkimuksen 

avulla on tavoitteena tuottaa. Tämä ohjaa kysymysten esittämistä tutkittavasta ilmiöstä. 

Tavoitteena on myös muodostaa käsitys ongelman rajattavuudesta, jäsentämisestä ja selkeästä 

ymmärrettävästä muotoilusta. [10, s. 124] Ongelmanasettelu ohjaa tutkimusongelman ja tutki-

muskysymysten kirjoittamista. 

Tutkimuksessa pyritään yksittäistapauksen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, joten tutki-

muskohteiden määrä on kapeasti rajattu. Samalla ilmiöön myös pureudutaan mahdollisimman 

perusteellisesti selvittäen sen rakenteita ja merkityksiä. Ilmiöön vaikuttavien taustojen selvittä-

minen on siten olennainen osa tutkimuksen ongelmanasettelua. Taustojen ja ilmiön muotoutu-

miseen vaikuttaneiden seikkojen ymmärtäminen ovatkin humanistisen tutkimuksen ydinalueita 
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[11]. Lisäksi tutkimuksen päämäärässä on selkeästi nähtävissä kriittisen vaikuttamisen 

lähtökohta. Tutkimuksen ongelmanasettelu onkin muodostettu siten, että tavoite organisaatio-

prosessien kehittämisestä ja toimintatapakriittisyys ovat otettu huomioon. 

Projektinhallinta Rajavartiolaitoksessa -tutkimusotsikkona määrittelee ongelmanasettelun täs-

mällisesti Rajavartiolaitoksen kontekstiin. Samalla projektinhallinnan käsitteistö voidaan 

luontevasti sisällyttää ongelmanasettelun jäsentelyyn. Yksittäisenä ilmiönä Rajavartiolaitoksen 

projektien johtaminen on näin ollen ongelmanasettelun keskiössä. Jotta ilmiö voidaan ymmär-

tää kokonaisvaltaisesti, tulee huomioida myös sen kulttuuriset taustat ja historialliset tekijät. 

Sisällyttämällä ongelmanasetteluun asiaa taustoittavan ja ymmärrystä avartavan elementin, 

käytännössä Rajavartiolaitoksessa toteutuneet strategiset hankkeet, pystytään huomattavasti 

laajentamaan käsitystä ilmiöstä. Ongelmanasettelussa katsotaan siis sekä nykytilaa että mennei-

syyttä, jotta mahdollisuus asian monipuoliseen selvittämiseen on ihanteellinen. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on tietoa hyödyntämällä tiedon lisäämiseen ja uusien 

sovellusten kehittämiseen tähtäävää systemaattista toimintaa. Yleisesti se jaetaan perus-

tutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kehittämistyöllä tavoitellaan 

tutkimuksen tuloksena tai kokemuksen kautta saadun tiedon hyödyntämistä uusien prosessien, 

menetelmien tai järjestelmien luomisessa tai nykyisten olennaisessa parantamisessa. [12] 

Tämän tutkimuksen ongelmanasettelussa on havaittavissa selkeä kehittämistarkoitus ja tavoite 

organisaation toimintojen kriittiseen tarkasteluun. Ongelmanasettelun ytimessä ovat Raja-

vartiolaitoksen toimintamenetelmien luominen ja kehittäminen, joten tutkimus asemoituu 

kehittämistyöksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan piirissä. 

2.2 Tieteenfilosofia 

Tutkimuksen tieteenfilosofisen suuntauksen määrittäminen aloitetaan käsittelemällä tiedon 

alkuperää. Tiedon muodostuminen voidaan jakaa kahteen ryhmään syntyperän mukaan. Empi-

rismin käsitteen mukaisesti tieto syntyy kokemuspohjaisesti havainnoista. Rationalismissa tieto 

muodostuu puhtaasti ihmisjärkeen perustuen. Rationalismin a priori -tieto syntyy aiemmasta 

järjestä ja empirismin a posteriori -tieto myöhemmästä kokemuksesta. [13, s. 51] 

Tässä tutkimuksessa tiedon katsotaan syntyvän Aristoteleen ja brittiläisen empirismin tiede-

traditioiden mukaisesti havainnoista kokemuspohjaisesti, a posteriori. Aristoteleen tradition 

mukaisesti ihmisen toimintaa ei voi rinnastaa luonnon toimintaan, sillä subjektiivinen momentti 

on aina osa inhimillistä toimintaa. Lisäksi tiedon kriteeriksi katsotaan sen tarkoitus ja asetettu 

tavoite. [14, s. 33–35] Lisäksi tässä tutkimuksessa ajatellaan, wieniläisen loogisen empirismin 

mukaisesti, että a priori -tieto on aina analyyttista eikä siten kerro maailmasta. Todellisuutta 

taas kuvaa synteettinen a posteriori -tieto. Esimerkiksi matematiikka nähdään analyyttisena 

tietona ja luonnontieteet synteettisinä reaalitieteinä [13, s. 53]. 
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Tutkimuksessa noudatetaan interpretivismistä tieteenfilosofiaa, eli tulkinnallisuuden paradig-

maa. Sen mukaisesti todellisuuden luonne on subjektiivinen ja sosiaalisesti rakennettu, muuttu-

va ja moninainen [15, s. 140]. Tutkijan empaattinen asennoituminen tutkittavaan ilmiöön ja 

ihmisiin korostuu interpretivismissä. Haasteeksi nähdään tutkijan asemoituminen ihmisten 

sosiaaliseen maailmaan ja heidän perspektiivin omaksuminen. [16, s. 2] Interpretivistinen näkö-

kulma voidaankin nähdä erityisen sopivaksi juuri johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen 

tutkimuksessa [15, s. 137]. 

Tutkimuksen tavoitetta lähestytään edellä mainituin perustein lähtökohdasta, jossa projektin-

hallinta on käsitteenä ja kokonaisuutena kontekstisidonnainen ja täten organisaatioon nähden 

subjektiivinen. Yhtä oikeaa ajallisesti riippumatonta objektiivista projektinhallinnan mallia ei 

nähdä olevan olemassa vaan kokonaisuus, kuten tämän tutkimuksen lopputulos, on vahvasti 

organisaatiosidonnainen, subjektiivinen ja kausaliteetiltaan moninainen. 

Tutkimuksessa myös epistemologinen kysymys ratkaistaan tulkinnallisuuden paradigman 

mukaisesti. Saunders et al. mukaan tässä ajattelutavassa korostuu subjektiivisten merkitysten ja 

sosiaalisten ilmiöiden tulkinnan tuottama tieto. Siinä keskitytään tutkittavan ilmiön yksityis-

kohtiin. [15, s. 140] Tässä tutkimuksessa luodaan tietoa sosiaalisesti rakentuvan konstruktion, 

projektinhallinnan mallin, ympärillä sisällönanalyysin ja haastattelujen avulla. Tutkittavan 

kohteen projektinhallinnan käsitteistä ja käytänteistä pyritään luomaan subjektiivisten tulkinto-

jen kautta hankittuun yksityiskohtaiseen tietoon pohjautuva malli. 

Tulkinnallisuuden paradigman aksiologiassa korostuu sidonnaisuus arvoihin. Tutkijan ollessa 

osa tutkimuskohdetta ei tutkimusta voida irrottaa tutkijan tai tutkimuskohteen arvoista. Tutkija 

on siis väistämättä subjektiivinen toimija. [15, s. 140] Tutkija, kuuluessaan koulutuksen ja 

kokemuksen kautta tutkimuksen kohteen sisäiseen arvoyhteisöön, voi muodostaa käsityksen 

yhteisön toimintatavoista ja periaatteista nojautuen yhteneviin arvokäsitteisiin. Tutkimus onkin 

vahvasti sidottu työyhteisössä muodostuneisiin arvoihin. Sidonnaisuus arvoihin pyritään 

tunnistamaan, sitä peittelemättä tai korostamatta. Tutkittavan yhteisön arvoja ei pidetä 

lähtökohtaisesti hyveellisinä tai paheellisina vaan niihin pyritään suhtautumaan neutraalisti. 

2.3 Suhde teoriaan ja tietoon 

Eteneminen kohti suppeampia tutkimusstrategisia valintoja aloitetaan määrittämällä suhdetta 

teoriaan sekä tapaan tuottaa tietoa tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa suhde teoriaan 

määritellään induktiiviseksi. Induktiivisessa päättelyssä lähdetään liikkeelle havainnoista, 

joiden pohjalta muodostetaan teoria. Lähestymistapa tutkimuksen tekemiseen korostaa tiedetty-

jen oletusten pohjalta testaamattomien johtopäätösten muodostamista. Induktiivisella lähesty-

mistavalla pyritään selvittämään miksi ilmiö tapahtuu ja muodostamaan yleistettävää tietoa 

tarkemman informaation pohjalta [15, s. 144]. 
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Induktiivinen päättely ei välttämättä aina ole totuuden säilyttävää tai loogisesti pätevää, toisin 

kuin deduktio, joka säilyttää totuuden ja jossa johtopäätös on aina premissien looginen seuraus 

[13, s. 100]. Niiniluodon [17] mukaan esimerkki aidosta induktiivisesta päättelystä on lähtö-

kohta, jossa kaikki tähän mennessä havaitut korpit ovat olleet mustia, ja siitä johdettu päätelmä, 

että kaikki korpit ovat mustia. Vaikka päätelmän lähtökohdassa ei luetella kaikkia tapauksia, 

mikä olisi mahdotonta, ilmaisee päätelmä kuitenkin populaatiota koskevan universaalin 

yleistyksen. Tämä on loogista, mikäli lähtökohta edustaa aitoa osaa populaatiosta. Voidaan 

perustellusti ajatella, että vain induktiivinen päättely tuottaa uutta tietoa, sillä deduktiivisen 

päättelyn premissit pitävät kätkettyinä sisällään johtopäätöksen. [17, s. 25–31] 

Tutkimuksessa pyritään aineistoin analyysin pohjalta muodostamaan teoria Rajavartiolaitoksen 

projektinhallinnan mallista. Tutkimuksessa ei siis aseteta laisinkaan testattavaa hypoteesia vaan 

pyritään havaintojen pohjalta muodostamaan oletuksia ja johtamaan niistä testaamattomia 

johtopäätöksiä. Tutkimuksen varsin käytännönläheinen tavoite on luoda uutta tietoa Rajavartio-

laitoksen organisaatioprosesseihin liittyen. Tutkimuksessa teorianmuodostus on siis perustel-

lusti induktiivista yleistystä. 

Kuten edellä esitettiin, noudatetaan tutkimuksessa empirismin tietofilosofiaa. Empiirinen 

tutkimus taas on tiedon tuottamista suunnitelmallisten havaintojen pohjalta [18, s. 3]. Varsinkin 

yhteiskuntatieteissä sen vastapariksi määritellään usein teoreettinen tutkimus [19, s. 514]. 

Teoreettisessa tutkimuksessa painotetaan teorian muodostamista havainnoinnin tai kokeellisen 

toiminnan sijasta. Kohdetta ei havainnoida välittömästi vaan siitä muodostetaan käsitteellisiä 

malleja tai rakenteita sekundääritutkimuksen pohjalta. [11] 

Myös empiirinen tutkimus sisältää aina jonkin verran teoreettista analyysia. Empiirinen 

argumentaatio voi kuitenkin olla määrällistä, laadullista tai molempia. [20, s. 103] Tälle 

tutkimukselle asetettu tavoite ja tutkimuskysymykset edellyttävät empiirisen tutkimuksen 

menetelmien hyödyntämistä. Voidaan kuitenkin perustellusti ajatella, että tutkimuksessa 

luodaan edellytykset empiiristen havaintojen tekemiselle teoreettisella tutkimuksella projektin-

hallinnan ilmiöstä, sillä tutkimuksessa toteutettava kirjallisuuskatsaus on teoreettista tutkimusta 

[14, s. 138]. Teoreettisella lähestymisellä luodaan siis edellytyksiä lähtökohdiltaan empiiriselle 

tutkimusasetelmalle. 

Laadullinen tutkimus liitetään useimmiten tässäkin tutkimuksessa lähtökohtana olevaan tulkin-

nallisuuden paradigmaan [15, s. 163]. Laadullisen tutkimuksen tyypittely teoreettiseksi tai 

empiiriseksi ei ole aivan yksiselitteistä. Erityisesti, jos lähtökohtana pidetään pinnallista jakoa 

tutkimuksen teorian olemassaolosta, on syytä välttää yksinkertaistamasta empiirisen tutkimuk-

sen teoriattomuutta ja teoreettisen tutkimuksen teoriakorostuneisuutta. Laadullinen tutkimus on 

empiiristä ja siinä on kyse empiirisen analyysin tavasta tarkastella havaintoja ja argumentoida. 

[14, s. 24–27] 



15 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii näkemään ilmiön yksilöiden näkökulmasta ymmär-

tääkseen ihmisten vuorovaikutusta määritetyissä kehyksissä. Samanaikaisesti vallitsee oletus, 

jonka mukaan sosiaalisia merkityksiä voidaan systemaattisesti tarkastella kokonaisuutena. [21, 

s. 3] Laadullisissa menetelmissä pyritään yleensä ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia 

ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti [11]. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi antamalla tutki-

muskohteiden näkökulmille ja kokemuksille tilaa sekä perehtymällä ilmiöön liittyviin tunteisiin 

ja ajatuksiin [22, s. 174]. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään laadullisen tutkimuksen menetel-

miä. Tutkimusprosessi kokonaisuutena, ongelmanasettelu ja esitetyt tieteenfilosofiset lähtökoh-

dat edellyttävät laadullista lähestymistä, jossa tutkittavaa ilmiötä voidaan ymmärtää holistisesti 

ja siten pyrkiä päämäärätietoisesti kohti tutkimuksen tavoitteita. 

Tapaustutkimuksessa tarkoituksena on tutkia syvällisesti yhtä tai muutamaa ilmiötä. Tapauk-

sesta pyritään tuottamaan intensiivistä ja yksityiskohtaista tarkkaa tietoa. [23, s. 54] Tutkimuk-

sessa ei välttämättä pyritä yleistettävyyteen, mutta syvällisellä kontekstisidonnaisella ymmär-

ryksellä tapauksesta voidaan luoda tietoa ilmiön prosesseista tai mekanismeista ja tutkimuksella 

voi olla laajempaa merkitystä tai yleistettävyyttä [11]. Tapaustutkimuksessa ilmiötä tai tapahtu-

maa tutkittaessa käytetään monipuolisia ja eri menetelmillä hankittuja tietoja, joita tutkitaan, 

kuvataan ja selitetään pääasiassa miten-, miksi- ja kuinka-kysymysten avulla [24, s. 5.5]. 

Kriittisellä tutkimuksella viitataan kyseenalaistavaan lähestymistapaan suhteessa niihin 

prosesseihin ja rakenteisiin, joissa tapahtuma tai ilmiö esiintyy. Kriittisen tutkimuksen tavoit-

teena on organisaation kehittäminen sekä oikeudenmukaisempien ja parempien rakenteiden 

tuottaminen tai vakiinnuttaminen. Kuten tapaustutkimuksessa, myös kriittisessä tutkimuksessa 

pureudutaan ilmiön syviin rakenteisiin. [11] Kriittisen tutkimuksen asetelma voidaan nähdä 

vastakkaisena perinteiselle yhteiskuntateorialle, mikä pyrkii ymmärtämään tai selittämään 

yhteiskuntaa ja siten tukemaan olemassa olevaa järjestystä [25]. 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan kriittisen tapaustutkimuksen strategiaa. Tavoitteena on tuottaa 

juuri Rajavartiolaitoksen järjestelmiin, organisaatioon ja menetelmiin suoraan vaikuttavaa 

tietoa. Tätä tietoa luodaan voimassa olevia rakenteita ja prosesseja sekä projektinhallinnan 

mallia kyseenalaistavalla lähestymistavalla. Tutkittavasta ilmiöstä, Rajavartiolaitoksen projek-

tinhallinnasta, pyritään tuottamaan yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa ilman tavoitetta laajem-

masta merkitsevyydestä tai yleistettävyydestä organisaation ulkopuolelle. 

2.4 Aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät 

Luvussa esitellään tutkimuksessa hyödynnettävät tutkimusaineiston hankinta- ja analyysi-

menetelmät. Tavoitteena on selventää tehtyjä menetelmällisiä valintoja ja sitoa ne tutkimuksen 

aiheeseen ja tavoitteisiin. Luvun sisältö on sidoksissa tutkimusraportin edellisessä pääluvussa 

esiteltyyn tutkimusprosessiin sekä tutkimusongelman määrittelyyn. Erityisesti luvussa 1.6 
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selvennetty ja kuvassa 3 havainnollistettu tutkimusprosessi on tiiviisti yhteyksissä tässä esitettä-

viin menetelmällisiin ratkaisuihin. 

Luvussa esiteltävien menetelmien soveltamista tarkennetaan raportin seuraavissa pääluvuissa 

sitoen ne yksityiskohtaisemmin kyseiseen tutkimusongelman alakysymykseen. Tässä yhtey-

dessä siis selvitetään käytetyt menetelmät ja jäljempänä tarkennetaan niiden soveltamista 

aineistoon ja tutkimuskysymyksiin. Poikkeuksen tästä muodostaa seuraavaksi käsiteltävä 

kirjallisuuskatsauksen metodi, jonka soveltamisen käytäntö kuvataan jo tässä luvussa. 

2.4.1 Kirjallisuuskatsaus 

Useimpien tieteellisten tutkimusraporttien ja artikkelien yksi keskeisistä osista muodostuu 

kirjallisuuskatsauksesta. Usein kirjallisuuskatsaus on raportin alkuosiin sisältyvä selvitys aihee-

seen liittyvästä tutkimuksesta. Se voi kuitenkin olla myös täysin itsenäinen tutkimusmetodi, 

jonka tavoitteena on kehittää teoria tai arvioida sitä. Kirjallisuuskatsauksen päämääränä voi olla 

laajan ja hajanaisen lähdeaineiston tiivistäminen lukijan kannalta lähestyttävään muotoon. 

Lisäksi kirjallisuuskatsauksen avulla on mahdollista muodostaa laajoja tai teoreettisia johto-

päätöksiä tasolla, johon yksittäisellä tutkimustuloksella ei voida päästä. [26, s. 311–312] 

Yleisten tieteellisten periaatteiden mukaisesti toteutettu tutkimuksellinen kirjallisuuskatsaus on 

systemaattinen, toistettava ja täsmällinen. Kirjallisuuskatsauksen prosessissa tutkijoiden ja 

asiantuntijatahojen julkaistu aineisto tunnistetaan, arvioidaan ja tiivistetään sopivaan muotoon. 

[27, s. 3] Salmisen mukaan katsaus-termi johtaa tässä yhteydessä lisäksi harhaan. Kirjallisuus-

katsaus ei ole lyhyt vilkaisu tai tiivis yhteenveto ilman analyyttista otetta. Sen toteuttamiseen 

sisältyy perusteellinen arviointi sekä ilmiön kriittinen ja syvällinen puntarointi. [28, s. 5] Kirjal-

lisuuskatsauksen toteuttamiseen löytyy menetelmäkirjallisuudesta useita toisistaan poikkeavia 

malleja. Tässä yhteydessä kirjallisuuskatsausta käsitellään hyödyntämällä seuraavaan kuvaan 

havainnollistettua Salmisen esimerkkiä kirjallisuuskatsauksen eri tyyppien jaottelusta. 

Tarkemmin tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa hyödynnettävää sovellusta kuvailevasta 

narratiivisesta yleiskatsauksesta. 

 
Kuva 4. Kirjallisuuskatsauksen tyypit Salmisen [28] perusteella 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on menetelmällisesti vapaamuotoisin yleiskatsaus, jossa tutkitta-

vaa ilmiötä pyritään kuvaamaan monipuolisen aineiston avulla laaja-alaisesti ja luokittelemaan 
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sen ominaisuuksia. Narratiivisella otteella pyritään kuvailemaan epäyhtenäistä tietoa jatkuvana 

kokonaisuutena, joka on samalla koostettu helposti lähestyttävään muotoon. Kuvailevassa 

katsauksessa hyödynnettävä aineisto ei yleensä ole käynyt läpi systemaattista seulaa. Siinä 

analyysi muodostuu kuvailevasta yhdistämisestä, jossa yhteenveto on toteutettu johdonmukai-

sesti ja tiivistetysti. Kuvailevalla otteella voidaan päätyä johtopäätöksiin, joiden luonne on 

kirjallisuuskatsaukselle tyypillinen synteesi. [28, s. 7] 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa on täsmällisempi ja tarkemmin määritelty lähesty-

mistapa, jota hyödynnetään esimerkiksi hoitokäytäntöjä tutkittaessa [29, s. 39]. Hyvin tarkasti 

määritettyyn tutkimuskysymykseen perustuva yksityiskohtainen kirjallisuuden tarkastelu on 

systemaattisen katsauksen ydin. Aineisto käydään läpi tarkasti kuvatulla menetelmällä askel 

askeleelta, yleensä usean arvioijan toimesta, ja arvostellaan esimerkiksi pisteytysjärjestelmällä. 

[30, s. 104] Meta-analyysi on menetelmällisesti vaativin kirjallisuuskatsauksen muoto. Siinä 

suuri määrä kvantitatiivisten tutkimusten havaintoja yhdistetään ja yleistetään tilastollisin 

menetelmin. Analyysin tavoite on luoda yleistettäviä tuloksia yksittäisten julkaistujen tutkimus-

ten avulla. [28, s. 12–15] 

Tässä tutkimuksessa kirjallisuuskatsausta hyödynnetään monipuolisesti itsenäisenä tutkimus-

metodina, aineiston hankinnan menetelmänä sekä projektinhallinnan käsitteistöön liittyvän 

esittelyn muodostamisessa. Käytännössä kirjallisuuskatsauksesta rakennetaan tähän tutkimuk-

seen soveltuva menetelmä tutkimusongelman alakysymyksen AK1 vastaamiseksi. Tutkimus-

prosessin mukaisesti kirjallisuuskatsauksessa hyödynnettävä aineisto analysoidaan ja raportoi-

daan kuvailevan aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tämä aineiston analyysi-

menetelmä esitellään jäljempänä luvussa 2.4.3. Sovellettavasta kirjallisuuskatsauksen metodis-

ta selvitetään tässä yhteydessä vain aineiston keräämiseen ja valintaan liittyvä kokonaisuus. 

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu tutkimuksessa sovellettava kirjallisuuskatsauksen 

prosessi. Prosessin taustalla ja päämääränä ovat ratkaistaviksi määritetyt tutkimuskysymykset. 

Kirjallisuuskatsauksen metodi aloitetaan käytännön seulan asettamisella. Sen voivat muodostaa 

esimerkiksi teosten ajankohtaisuus, julkaisukieli ja sisällön merkityksellisyys. Tämän jälkeen 

asetetaan metodologinen seula, joka voi rakentua esimerkiksi otantamenetelmästä. Näiden 

perusteella valitaan tutkimustyön kannalta merkityksellisin aineisto ja suoritetaan katsaus. 

Havainnot analysoidaan jäljempänä kuvatulla sisällönanalyysin menetelmällä. 

 
Kuva 5. Kirjallisuuskatsauksen prosessi tässä tutkimuksessa 
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Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen käytännön seula asetetaan seuraavien periaatteiden 

mukaisesti. 

 Ajankohtaisuuden varmistamiseksi teosten tulee olla julkaistu vuoden 1999 jälkeen. 

 Saavutettavuuden varmistamiseksi teosten julkaisukielen tulee olla suomi tai englanti. 

 Johtopäätösten yleistettävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi projektinhallintaan 

liittyvien teosten tulee olla yleisesti tunnustettu olevan alansa merkittävimpiä lähdeteoksia. 

Tieteellisten artikkelien ja verkkojulkaisujen tulee olla alaan liittyvistä lehdistä tai lähteistä. 

 Ajankohtaisuuden ja viitekehykseen sitomisen varmistamiseksi Puolustusvoimien tai Raja-

vartiolaitoksen teosten tulee olla voimassa olevia normeja, ohjeita tai määräyksiä. 

 Muodollisuuden varmistamiseksi Rajavartiolaitoksen arkistosta hyödynnettävän materi-

aalin tulee koostua virallisista, allekirjoitetuista asiakirjoista. 

Tutkimuksessa hyödynnettävä metodologinen seula muodostuu tarkoituksenmukaisen näytteen 

otantamenetelmästä. Käytännössä tutkijan harkinnan perusteella, tutkimuskysymyksiä palvel-

len ja edellä asetettujen käytännön seulan periaatteiden mukaisesti, näytteeksi valikoituvat 

erityisesti tyypilliset tapaukset tutkittavan ilmiön ympäriltä. Tyypillisten tapausten tarkoituk-

senmukaisella näytteellä pyritään case-tyyppisesti keskittymään tutkimusongelman asettamiin 

vaatimuksiin ja löytämään ne teokset, jotka määrittelevät ilmiön yleisesti tunnistetulla ja 

hyväksytyllä tavalla. Rajavartiolaitoksen arkistomateriaalin osalta metodologisen seulan aset-

taminen on tarpeetonta, sillä tavoite on saada materiaalista koko perusjoukon täysin kattava 

otos. 

2.4.2 Teemahaastattelu 

Haastattelu on yksi suosituimmista empiirisen tutkimuksen tiedonhankintamenetelmistä, jonka 

ominaispiirteitä ovat joustavuus ja soveltuvuus useaan käyttötarkoitukseen. Haastattelussa 

toimitaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tämän vuoksi haastattelulla on sekä 

hyviä että haitallisia ominaisuuksia. Haastattelun eduiksi luetaan kyky tuottaa uutta tietoa 

tutkimattomista aiheista ja mahdollisuus syventää tietoa. Toisaalta haastattelun joustava ja 

tavoitteellinen eteenpäin vieminen vaatii taitoa ja kokemusta. Lisäksi aineiston analyysille ei 

yleensä ole olemassa valmiita malleja. Haastattelu on myös aikaa vievää, potentiaalisesti 

kallista ja sisältää useita mahdollisia virhelähteitä. [31, s. 34–35] 

Haastattelemalla pyritään muodostamaan kuva niistä käsityksistä, ajatuksista ja kokemuksista, 

joita haastateltavalla on tutkittavasta ilmiöstä. Keskustelusta poiketen haastattelu tähtää 

informaation keräämiseen ja sen tulee olla päämäärätietoista ja suunniteltua. Haastattelemisen 

tärkein tavoite on saada luotettavaa tietoa tutkimusongelman kannalta merkityksellisistä 

aiheista. [10, s. 204–206] 

Teemahaastattelu-termin käyttö suomalaisessa tiedeyhteisössä perustuu pitkälti kasvatus-

tieteilijöiden Hirsjärvi ja Hurmeen määrittelyyn Merton et al. jo 1950-luvulla esittelemästä 
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focused interview -käsitteestä. Käytännössä teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoi-

hin, joista keskustellaan haastateltavan kanssa. [32, s. 21] Näitä haastatteluja varten tutkija on 

usein valmistellut käsiteltäviä teemoja ja kenties joitain tärkeimpiä kysymyksiä, mutta haastat-

telujen ei tarvitse edetä yhtenevällä tavalla. Asioiden käsittelyjärjestystä voidaan muuttaa, 

tiettyjä teemoja voidaan käsitellä syvällisemmin tai jättää kokonaan käsittelemättä ja saatuja 

vastauksia voidaan tarkentaa. [15, s. 374–375] Teemahaastattelun neljä peruslähtökohtaa ovat 

Merton et al. mukaan seuraavat [33, s. 3–4]. 

1. Haastateltavilla on kokemusperäistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

2. Tutkija on alustavasti selvittänyt ilmiön kokonaisuutta sekä sen tärkeitä osia, rakenteita ja 

prosesseja. Analyysin pohjalta hän on päätynyt oletuksiin ilmiön määräävistä piirteistä. 

3. Tutkija koostaa haastattelurungon määräävien piirteiden pohjalta. 

4. Haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin ilmiöstä. 

Yleensä teemahaastatteluilla pyritään tähän tutkimukseen sopivasti induktiiviseen hypoteesien 

löytämiseen tai selittävään tutkimukseen eikä niinkään deduktiiviseen hypoteesien testaami-

seen. Teemahaastattelun suunnitteluvaiheessa tutkijan tulee teemojen lisäksi huomioida aineis-

ton analyysimenetelmä ja johtopäätösten tyyli. Useimmiten tutkittavan ilmiön teoreettisen 

tutkimuksen pohjalta muodostetut peruskäsitteet rakentuvat teemojen pääluokiksi. [31, s. 66] 

Ominaisuuksiensa johdosta haastattelu yleisesti ja sen alalajina teemahaastattelu sopivat 

erinomaisesti tämän tutkimuksen aineistonhankintamenetelmiksi. Tutkimuksen tavoite ja 

tutkimusongelmat huomioiden haastattelun edut tutkimustiedon tuottamiseksi ovat merkittävät. 

Erityisesti korostuvat tapauskohtaisen syventävän tiedon luominen aiemmin tuntemattomasta 

alueesta, mahdollisuus sitoa aineisto laajempaan kontekstiin ja tarvittaessa mahdollisuus kysyä 

tarkentavia kysymyksiä. Puolistrukturoitu ja teoreettisen tarkastelun pohjalta teemoitettu 

haastattelurunko soveltuu mainiosti aineiston analyysin pohjaksi ja edistää samalla tutkimus-

tavoitteiden mukaisten johtopäätösten tekoa. Näin ollen valmiiden analyysimallien puuttumi-

nen ei muodostu ongelmaksi. 

Haastattelun ominaisuuksiin sisältyvät edellä mainittujen lisäksi maantieteen, rajallisten 

resurssien, ajankäytön ja sosiaalisten kontaktien muodostamat haasteet. Tutkimushaastattelut 

toteutetaan aikana, jolloin Suomessa on todettu poikkeusolot ja valmiuslain pykäliä on otettu 

käyttöön COVID-19-pandemian vuoksi. Valtioneuvosto on asettanut rajoitteita tapaamisille ja 

sosiaalisille kontakteille sekä ihmisten vapaalle liikkuvuudelle. Näistä muodostuvan kokonai-

suuden vuoksi teemahaastattelut suoritetaan puhelimitse. 

Yleisimmin puhelinhaastatteluja käytetään suuren haastateltavan joukon tavoittamiseksi. 

Haastattelun tyyppi on tällöin useimmiten täysin strukturoitu lomakehaastattelu tai pitkälle 

strukturoitu teemahaastattelu. Puolistrukturoituja teemahaastatteluja toteutetaan puhelimitse 

useimmiten pitkien maantieteellisten etäisyyksien tai joustavien aikataulujärjestelyjen vuoksi. 

Myös turvallisuus- tai terveysnäkökulmat voivat ohjata puhelinhaastattelun suuntaan. 
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Tiettyihin tutkimustyyppeihin puhelinhaastattelu ei kuitenkaan sovellu laisinkaan. Esimerkiksi 

haastattelun yhteydessä toteutettava etnografinen ympäristön havainnointi ei voi onnistua 

puhelimitse. [34, s. 271–275] 

Puhelinhaastattelua hyödyntävä tutkija voi joutua perustelemaan valintaansa siitäkin huolimat-

ta, ettei esimerkiksi Ikonen [34] löytänyt vertailututkimuksissa merkittäviä eroa haastattelu-

menetelmien välillä. Ääneen lausumattomat nyanssit tai ilmeet jäävät puhelinhaastattelussa 

huomioimatta. Tästä voi kuitenkin olla myös hyötyä, sillä tutkittavan on ilmaistava itseään 

eksplisiittisesti ja sanallinen aineisto voi tällöin olla runsaampaa ja rikkaampaa. Taustatieto 

haastateltavista, yhteisesti jaettu kokemus- tai arvomaailma ja luottamuksen rakentaminen ovat 

puhelinhaastattelun onnistumista edistäviä seikkoja. [34, s. 274–276] 

Puhelinhaastattelussa osapuolet voivat olla itselleen tutussa fyysisessä ympäristössä, niin 

sanotusti kotikentällä. Puhelinhaastattelun ajallisen joustavuuden johdosta ovat ympäristön 

rauhallisuus ja muiden virikkeiden vähyys helpommin järjestettävissä. Puhelinhaastattelua 

tehdessään tutkija pystyy lisäksi järjestämään tilan ja välineistön mahdollisimman hyvin työ-

tapaansa sopivaksi. [35, s. 29] Menetelmällisessä kokonaisuudessa korostuvat soveltamisen 

huolellinen harkinta, suunnittelu ja arviointi. Suunnittelussa tuleekin huomioida tutkijan ja 

tutkittavan näkökulma. Selkeä tutkimustavoitteita edistävä pohjatyö, menetelmän vahvuuksien 

ja heikkouksien huomiointi yhdessä huolellisen suunnittelun kanssa varmistavat puhelin-

haastattelun tuottavan hyödynnettävissä olevaa tutkimusaineistoa. [36, s. 12] 

Puhelinhaastattelun ominaisuudet huomioidaan tässä tutkimuksessa huolellisella valmistautu-

misella. Valmistautuminen käsittää tutkijan huolellisen suunnittelutyön haastattelujen läpi-

viemiseksi ja haastateltavien perehdyttämisen käsiteltäviin teemoihin ennen haastatteluhetkeä. 

Tutkittava ilmiö, tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmien kokonaisuus soveltuvat hyvin 

puhelimitse toteutettavaan haastatteluun. Ilmiselviä ristiriitoja aineiston hankintamenetelmän, 

aineiston laadun, sen analyysin ja tutkimustavoitteiden välillä ei ole havaittavissa. Tutkimuksel-

linen kokonaisuus ei siis vaadi tutkijan ja tutkittavien kasvotusten tapahtuvaa kohtaamista. 

Tässä yhteydessä ei esitellä tutkimusaineiston keräämiseksi rakennettavaa teemahaastattelun 

runkoa. Haastattelut perustuvat tutkimusongelman ensimmäisen alakysymyksen yhteydessä 

käsiteltävään teoreettiseen projektinhallinnan tarkasteluun sekä alakysymyksen vastaukseen. 

Näin ollen haastattelun runko ja sen rakentamisen periaatteet esitellään tutkimusongelman 

toista alakysymystä käsittelevässä tutkimusraportin luvussa 4. Puhelinhaastatteluun menetel-

mällisesti liittyvät käytännön toimintatavat sekä haastateltaville ennen haastattelua lähetettävä 

informaatiopaketti esitellään myös samassa luvussa. 

2.4.3 Sisällönanalyysi 

Tutkimusprosessin mukaisesti edellä kuvatuilla menetelmillä vaiheittain kerättävä aineisto 

analysoidaan tässä luvussa selostettavilla analyysimenetelmillä. Kirjallisuuskatsauksena 
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toteutettavat projektinhallinta-alan kirjallisuuden sekä Rajavartiolaitoksen hankkeisiin 

liittyvien arkistojen analysointi suoritetaan kuvailevan aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

menetelmällä. Teemahaastatteluna suoritettava henkilöstön haastatteluaineiston analyysi taas 

toteutetaan teoriaohjaavana sisällönanalyysina. Luvussa kuvaillaan ensin sisällönanalyysi 

pääpiirteittäin. Tämän jälkeen selostetaan molemmat hyödynnettävistä menetelmistä omissa 

alaluvuissaan. Tavoitteena on selventää menetelmien käyttöä tässä tutkimuksessa ja sitä, miten 

merkityksellinen sisältö ja tutkimustulokset ovat aineistosta tuotettu. 

Hirsjärvi et al. mukaan tutkimuskirjallisuudessa yleisesti tunnistetaan tutkimustyön keskeisim-

miksi kokonaisuuksiksi aineiston analysointi ja analyysin perusteella johtopäätösten muodosta-

minen [10, s. 221]. Analyysimenetelmien pintapuolinen tarkastelu on kuitenkin toistuva teema 

erityisesti laadullista tutkimusta käsittelevässä kirjallisuudessa. Toisaalta laadullisen tutkimuk-

sen ominaispiirteinä pidetään tiukoista säännöistä vapaampia lähtökohtia ja tulkinnallisuutta 

[37, s. 5]. Laadullisen aineiston analyysiin ei olekaan määritettävissä vakioitua lähestymistapaa. 

Tutkimuksen suhde teoriaan ja tapa tuottaa tietoa, eli induktiivinen tai deduktiivinen, käytän-

nössä kuitenkin rajaavat vaihtoehtoja. Deduktiiviseen teorian testaamiseen liittyvät menetelmät 

ovat jäsenneltyjä ja sääntöihin perustuvia. Tämän tutkimuksen induktiiviseen lähtökohtaan 

sopivat menetelmät taas ovat vähemmän strukturoituja ja perustuvat vapaamuotoisempaan 

tulkintaan. Analyysimenetelmän tulee lisäksi olla yhteensopiva määritetyn tieteenfilosofian, 

tutkimusprosessin ja aineistonkeruumenetelmien kanssa. [15, s. 556] 

Sisällönanalyysi on lähes kaikkeen laadulliseen tutkimukseen sopiva analyysimenetelmä. Sitä 

ei ohjaa määrätty teoria tai epistemologia vaan siihen voidaan soveltaa melko vapaasti eri 

teoreettisia lähtökohtia. Menetelmällä pyritään saamaan aineistosta tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa kuvaus tutkimuksen aiheeseen ja ratkaistaviin ongelmiin liittyen. Analyysilla 

saadaan aineisto järjestettyä johtopäätösten tekoa varten. [14, s. 103] Laadullisen aineiston 

sisällönanalyysiä ei siis voida pitää kovin jäykästi kuvattuna tekniikkana. Se on pikemminkin 

prosessi, jossa päätöksiä menettelystä ja vaiheista on tehtävä jatkuvasti. Näiden päätösten tulisi 

perustua joko aineistoon tai teoriaan. Aineisto on kuitenkin aina menetelmän keskiössä ja 

sisältöön liittyviä perusteluita tulisi aina painottaa menettelytapojen sijasta. Sisällönanalyysissa 

validiteettia arvostetaan reliabiliteettia enemmän. [38, s. 41] 

Sisällönanalyysi voidaan suorittaa induktiivisesti tai deduktiivisesti. Suomalaisessa kirjalli-

suudessa näistä puhutaan aineisto- tai teorialähtöisenä sisällönanalyysina. Näiden kahden 

lähestymistavan väliin sijoittuu abduktiivinen, eli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineisto-

lähtöisessä analyysissa tavoitellaan teoreettisen kokonaisuuden muodostamista aineiston 

perusteella. Teoriaohjaavassa analyysissa täydennetään aineistolähtöistä menetelmää aikaisem-

malla tiedolla tai teorialla. Aineiston sisältö on kuitenkin analyysia pääpiirteittäin ohjaava 

tekijä. Teorialähtöinen sisällönanalyysi taas perustuu tiedossa olevaan teoriaan, jonka mukaan 
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määritellään aineiston analyysia ohjaava malli. Aineiston sisältö ei tällöin ohjaa analyysia ja 

kyse on useimmiten teorian testaamisesta. [14, s. 108–110] 

Sisällönanalyysissa korostuu aina tutkijan aktiivinen toiminta. Tuomi ja Sarajärven mukaan 

aineistosta esille nousevat seikat eivät ilmesty passiivisesti aineistoa tuijottamalla vaan kyse on 

aina tutkijan aktiivisista toimista aineiston tulkinnassa. Lopullinen tulkinta riippuu näin ollen 

paitsi aineistosta myös ennen kaikkea tutkijasta. Toisin sanoen laadullisen aineiston sisällön-

analyysissä hyväksytään premissi siitä, että saman aineiston perusteella voidaan päätyä 

erilaisiin tulkintoihin. [14, s. 143] 

2.4.3.1 Kuvaileva aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Projektinhallinnan ja Rajavartiolaitoksen arkistomateriaalin aineistot analysoidaan kuvailevan 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tutki-

muksen tavoitteet ja tutkimusongelma ohjaavat analyysin muodostumista. Päämäärä on luoda 

aineistosta teoreettinen kokonaisuus, jossa analysoitavat yksiköt rakentuvat tutkittavasta 

aineistosta. Aikaisemman kokemuksen, tutkimuksen, olemassa olevan teorian tai tutkijan 

mielipiteen ei tulisi etukäteen ohjata analyysin muodostumista. Tehdyt metodologiset valinnat 

ja niiden kautta kehittyneet sidonnaisuudet tieteen tekemisen teorioihin toki ohjaavat analyysia. 

[14, s. 108] Tässä tutkimuksessa aineistolähtöinen sisällönanalyysi muotoutuu induktiiviseksi 

päättelyksi, sillä tehtyjen havaintojen perusteella muodostetaan teoreettinen malli. 

Kuvaileva aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu Laineen [39] malliin, jossa aloitetaan 

nostamalla aineistosta esille tutkimusongelman kannalta olennaiset asiat. Aineiston alustavan 

kuvauksen jälkeen pyritään tunnistamaan merkityskokonaisuuksia, jotka muodostuvat sisäisen 

yhteenkuuluvuuden ja samankaltaisuuden perusteella. Näistä omat ryhmänsä muodostavat 

toistensa kanssa samanlaiset merkitykset. Myös kokonaisuudesta eroavat merkitykset jäsenty-

vät muihin ryhmiin erityispiirteidensä mukaisesti. Lopullisessa analyysissa pyritään temati-

soimaan, käsitteellistämään tai kerronnallisesti yleistämään esitettyjä kuvauksia ja merkityksiä. 

Aineisto jaotellaan analyysissa merkityskokonaisuuksiin, joista luodaan tutkimusongelmaan 

liittyviä yhteenvetoja johtopäätöksinä. [39, s. 38–42] 

Laineen mallia aineistolähtöisestä sisällönanalyysista ei kuitenkaan tule hyödyntää teknisenä 

ratkaisuna sisällönanalyysin toteuttamiseksi. Se on pikemminkin järjestelmä, jolla tulkinta-

prosessiin pyritään luomaan järjestystä ja välttämään mielivaltaisuutta. Tulkinnan objektiivi-

suus ja säännöt ovat laadullisen tutkimuksen alalla keskustelussa olevia aiheita, joihin tämän 

kaltaisilla malleilla pyritään tuomaan yhtenäisyyttä ja parantamaan luotettavuutta. [14, s. 116] 

Tässä tutkimuksessa kuvaileva aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutetaan yhdistämällä 

edellä esitettyjä Tuomi ja Sarajärven [14] mallia aineistolähtöisen sisällönanalyysin toteuttami-

sesta sekä Laineen [39] mallia kuvailevasta analyysista. Seuraava kuva havainnollistaa 

menetelmän prosessia. 
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Kuva 6. Kuvailevan aineistolähtöisen sisällönanalyysin prosessi tässä tutkimuksessa 

Menetelmän taustalla analyysia jatkuvasti ohjaavina kokonaisuuksina ovat tutkimusongelma ja 

käytettävissä oleva aineisto. Analyysin tulosten hyväksytään heijastavan tutkimuksen tavoit-

teita ja tutkimushetkellä käytettävissä olevaa aineistoa. Varsinainen menetelmä käynnistyy 

aineiston pelkistämisellä ja suodattamisella, eli tutkimusongelman näkökulmasta epäoleellisen 

pois karsimisella. Käytännössä aineistosta etsitään tutkimusongelman kannalta merkityksellistä 

sisältöä. Tämä muodostaa perustan samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien etsimiselle. 

Merkityskokonaisuuksien ryhmittelyllä tavoitellaan aineistosta muodostuvien ja samaa ilmiötä 

kuvaavien käsitteiden jäsentelyä kokonaisuuksiksi niiden samankaltaisuuden perusteella. Myös 

muista kokonaisuuksista eroavat merkitykset huomioidaan ryhmittelyssä. Ryhmittelyn jälkeen 

toteutetaan aineiston käsitteellistäminen, jossa erotetaan tutkimustavoitteiden kannalta merki-

tyksellinen tieto ja muodostetaan tämän perusteella teoreettisia käsitteitä. Käytännössä kyse on 

tutkimuskohteen kuvauksen rakentamisesta tutkijan muodostamien käsitteiden kautta. Johto-

päätöksissä esitetään aineistosta muodostettu käsitejärjestelmä tai malli, jonka avulla voidaan 

vastata tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimusraportissa esitellään toteutetusta sisällönanalyysista prosessin viimeisiä vaiheita, 

käytännössä käsitteellistämistä ja johtopäätöksiä. Lisäksi raportissa edetään iteroivasti 

projektinhallinnan aineiston analyysin osalta. Aineistosta esitellään vain merkityskokonai-

suuksia ja käsitteitä, jotka täydentävät edellä esitettyä tai poikkeavat siitä. Käsitteellistäminen 

ja johtopäätökset esitetään vapaamuotoisesti ilman ennalta määritettyä rakennetta, taulukointia 

tai vastaavaa mallia. 

2.4.3.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tutkimuksessa empiirisen primääriaineiston hankinta toteutetaan teemahaastattelujen avulla. 

Tätä aineistoa analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissä kytkentä teoriaan muodostuu teorian toimiessa analyysin apuna. Analyysi 

ei kuitenkaan perustu teoriaan vaan aineisto on aina analyysiyksiköiden perusta. Aikaisemmin 

muodostettu tieto ohjaa tai edistää analyysia, mutta tarkoitus ei ole testata teoriaa. [14, s. 109] 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee prosessina pääpiirteittäin kuten aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi. Eroavaisuus menetelmissä ilmenee vasta aineiston käsitteellistämisen yhtey-

dessä, jolloin teoriaohjaavassa menetelmässä teoreettiset käsitteet ja empiirinen aineisto 

liitetään yhteen. [14, s. 133] Tässä vaiheessa voidaan teorian ohjaavan vaikutuksen johdosta 
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myös muuttaa aikaisemmin prosessissa tehtyjä valintoja [37, s. 120]. Käytännössä aineistoa siis 

lähestytään sen omilla ehdoilla ja vasta analyysin edetessä muokataan käsittelyä teorian 

ohjauksen perusteella. Analyysia ohjaa vuoroin aineisto ja teoria. 

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu tässä tutkimuksessa hyödynnettävää teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin menetelmää teemahaastattelujen aineistoon. Malli pohjautuu edellä esitettyyn 

aineistolähtöisen analyysin menetelmään täydennettynä teorian ohjaavalla sisällöllä sekä 

haastatteluaineiston ominaisuuksilla. 

 
Kuva 7. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin prosessi tässä tutkimuksessa 

Varsinainen analyysi aloitetaan aineiston litteroinnilla ja järjestämisellä haastattelun runkona 

toimiviin teemoihin. Litteroinnin tarkkuustasossa tulee huomioida tutkimuksen tavoitteet ja 

analyysimenetelmä. Tutkittavien mielentilaan tai motivaatioihin perustuva ja diskurssi-

analyysiin tähtäävä litterointi vaatii suurta yksityiskohtaisuutta. Puheen yleiseen sisältöön 

keskittyvissä tutkimuksissa ja analyyseissa voidaan litteroida huomattavasti suurpiirteisemmin. 

[40, s. 427] 

Tämän tutkimuksen tavoitteiden ja sisällönanalyysin perusteella litterointi toteutetaan 

referoituna ja teemoitettuna peruslitterointina. Tällöin äänite litteroidaan pääsääntöisesti 

puhekielellä eikä esimerkiksi täytesanoja, äännähdyksiä, toistoja tai haastattelijan myötäilyjä 

huomioida. Referointi toteutetaan jättämällä litteroinnista pois kaikki aiheeseen liittymätön 

keskustelu. Lisäksi aineiston litteroidaan suoraan haastattelujen rungoksi koostettavien 

aiheiden mukaisesti teemoittain Hirsjärvi ja Hurmeen [31, s. 141] mallin mukaisesti. Litte-

rointia varten muodostetaan teemakortiston pohjatiedosto, jossa jokainen käsiteltävä teema 

muodostaa yhden sivun. Yksittäisestä haastattelusta litteroidaan yksi kortisto ja lopuksi eri 

kortistojen teemat yhdistetään keskenään. Näin toimittaessa jokaiseen teemaan liittyvä 

materiaali on jo litterointivaiheessa jäsennelty analyysia varten. 

Aineiston litteroinnin ja jäsentelyn jälkeen sen pelkistäminen, suodattaminen, ilmausten 

listaaminen, yhtenevyyksien etsiminen ja merkitysten ryhmittely noudattavat edellä esitettyä 

aineistolähtöisen analyysin kaavaa. Vasta käsitteellistämisvaiheessa huomioidaan tutkimuk-

sessa jo luotu teoria projektinhallinnan standardimallista. Käsitteellistämisessä aineistosta 
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tunnistetaan teorian ohjaamana tutkimustavoitteiden kannalta olennainen sisältö. Olennaisten 

käsitteiden perusteella voidaan siten muodostaa johtopäätökset tutkimuskysymyksiin. 

Projektinhallinnan standardimallia käytetään myös käsitteellistämisen yhteydessä tehtävässä 

priorisoinnissa. Hyödyntämällä mallin rakennetta luokitellaan havaintojen merkityksellisyys 

tutkimusongelman ja tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi huomioidaan havainnon lähteen 

luotettavuus liittyen käsiteltävään aiheeseen. Esimerkiksi useammassa projektissa mukana 

olleella henkilöllä voidaan arvioida olevan laaja käsitys keskusteltaessa projektinhallinnan 

kokonaisuudesta. Havaintojen merkityksellisyyden resoluution kasvattamisella tavoitellaan 

mahdollisimman käyttökelpoisia ja tärkeitä johtopäätöksiä. Näin toimittaessa pyritään myös 

lisäämään tutkimuksen vaikuttavuutta. Lisäksi aineiston looginen ja teoriaan perustuva 

käsittely edistää tutkimuksen luotettavuutta. 

Tässä tutkimusraportin pääluvussa tuotiin esille tutkimuksen tekemiseen liittyviä tutkimus-

strategisia valintoja ja niiden perusteluja. Tavoite oli luoda käsitys periaatteellisiin ja käytän-

nöllisiin valintoihin ohjaavasta tieteellisestä, teoreettisesta ja metodologisesta kokonaisuudesta. 

Luvussa edettiin järjestelmällisesti ongelmanasettelusta tieteenfilosofian ja teorian kautta kohti 

käytännön tutkimusmenetelmiä. Tehtyjen tutkimusstrategisten valintojen kautta päädyttiin 

esittämään laajaa menetelmällistä pohdintaa, jonka päämääränä on tutkimuksen luotettavuuden 

parantaminen ja toiminta avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Tutkimusraportin seuraa-

vassa pääluvussa aloitetaan varsinaisten tutkimusongelmien käsittely. 
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3 PROJEKTINHALLINNAN STANDARDI 

Tutkimusprosessin ensimmäinen vaihe koostuu tässä luvussa toteutettavasta projektinhallinnan 

standardimallin määrittämisestä. Luvussa käsitellään projektinhallinnan keskeisimmät käsitteet 

sekä alan yleisimmät standardit ja viitekehykset. Luku on ensimmäinen varsinaisia tutkimus-

tuloksia käsittelevä raportin osio. Tavoitteena on luoda kattava käsitys projektinhallinnan 

kokonaisuudesta sekä analysoida alan yleisimpien viitekehyksien suhteita ja toisiaan täydentä-

viä ominaisuuksia. Lisäksi tavoite on luoda perusteet tutkimusongelman alakysymyksen AK1 

”Mikä on projektinhallinnan standardimalli?” vastaukselle. Luvun yhteenvedossa vastataan 

tähän tutkimusongelman alakysymykseen. 

Luvussa lähdetään liikkeelle standardisoinnista ja sen merkityksellisyydestä. Tavoitteena on 

perustella miksi myös Rajavartiolaitoksen tulisi soveltaa projektiensa johtamisessa ja organi-

soinnissa yleisesti käytössä olevia standardeja ja viitekehyksiä. Tämän jälkeen esitellään 

projektinhallinnan keskeisimmät käsitteet yleisimpien viitekehyksien sekä relevanttien tutki-

musten pohjalta. Projektinhallintametodologian määrittelyllä luodaan yhteys viitekehyksien ja 

tutkimuksen tavoitteiden välille. Käsitteiden määrittelyä seuraa analyysi alan yleisimmistä 

kansainvälisistä standardeista ja viitekehyksistä. Näiden lisäksi analysoidaan Rajavartio-

laitoksen ja Puolustusvoimien normeja ja ohjeita projektinhallinnasta. Teoksista käsitellään 

tutkimusongelman kannalta olennaisinta ydinsisältöä, keskinäisiä eroavaisuuksia sekä toisiaan 

täydentäviä kokonaisuuksia. 

3.1 Standardeista 

Standardi on yleisesti hyväksytty toimintatapa ja toistuvan tapauksen yhdenmukainen ratkaisu. 

Standardisointi on näiden yhteisten toimintatapojen laatimista. Standardien tarkoitus on 

helpottaa viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden elämää. Tuotteiden ja palvelujen 

yhteensopivuus ja turvallisuus taataan standardeilla, kuten myös ympäristön ja kuluttajien 

suoja. Lisäksi niillä edistetään kansallista ja kansainvälistä kaupankäyntiä. Standardit julkais-

taan asiakirjoina, joiden hankinta ja käyttö ovat kaikille avointa. [41] 

Standardit jaetaan perus-, tuote-, palvelu-, menetelmä-, ohjaus- ja hallintajärjestelmä-

standardeihin. Perusstandardit sisältävät mittayksiköitä ja tunnuksia. Tuotestandardit yksilöivät 

tuotteen vaatimukset esimerkiksi mitoituksesta ja aineen kestävyydestä. Palvelustandardeilla 

varmistetaan palveluiden tarkoituksenmukaisuuden täyttyminen. Menetelmästandardit käsitte-

levät mittaus-, testaus- ja työmenetelmiä. Hallintajärjestelmästandardit ovat viitekehyksiä 

organisaation johtamisjärjestelmälle ja ohjausstandardeissa annetaan toiminnanohjausta. [42, s. 

10] Standardeja ovat myös laajalti hyväksytyt ja yleisesti käytössä olevat de facto -standardit. 

Niitä voi muodostua markkinoilla ensimmäisenä toimivan vaikutuksesta, vahvan markkina-

johtajan toimeenpanemana tai standardisoijien hitauden vuoksi. [43] Tässä tutkimuksessa 

sovellettavat ja jäljempänä esiteltävät standardit ovat ohjaus- ja de facto -standardeja. 
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Standardi on yhteiskunnan toimivuuden takaava työkalu, jonka avulla kaikilla osapuolilla on 

yhteinen kieli. Standardeja käytetään esimerkiksi sertifioinneissa, oikeusistuimissa, lainsää-

dössä, kaupankäynnissä, tuotteiden valmistuksessa ja palveluiden tuottamisessa. Standardien 

noudattaminen synnyttää keskinäistä luottamusta ja poistaa kitkaa organisaatioiden väliltä. 

Myös viranomaisten on noudatettava toiminnassaan soveltuvia standardeja kansalaisten 

luottamuksen säilyttämiseksi ja toiminnan oikeuttamiseksi. Vaikka viranomaisten toimivaltuu-

det ovat lailla ja asetuksilla säädetty, perustuu yhteiskuntajärjestys keskinäiseen luottamukseen, 

jota standardit osaltaan edistävät. 

Edellä esitetyn perusteella myös Rajavartiolaitoksen on syytä hyödyntää toimintaansa soveltu-

via standardeja. Standardien noudattaminen kasvattaa organisaation toiminnan tehokkuutta, 

vähentää epäselvyyksiä sidosryhmien kanssa ja lisää luottamusta Rajavartiolaitokseen kansal-

lisena ja kansainvälisenä toimijana. Vaikka organisaatio ei hakisi sertifiointeja standardien 

noudattamisesta, viestii standardien soveltaminen sen kyvykkyydestä ja halukkuudesta toimia 

yhteisesti hyväksi todetuilla pelisäännöillä edistäen yhteisiä tavoitteita. 

Rajavartiolaitoksen arvot – ammattitaito, luotettavuus ja yhteistyökyky – ovat ominaisuuksia, 

joita organisaatio voi viestiä yhteistyökumppaneilleen, asiakkailleen ja työntekijöilleen noudat-

tamalla standardien yhteisiä pelisääntöjä. Standardit ovat ilmiönä luotettavuuden ja yhteistyö-

kyvyn ytimessä. Niiden jouheva soveltaminen viestii organisaation ammattitaidosta. Standar-

dien merkityksellisyys organisaatioiden päivittäisessä kanssakäymisessä on olennainen Raja-

vartiolaitoksen toimintaan konkreettisesti vaikuttava tekijä. Näin ollen tutkimusongelman 

alakysymykseen AK1 on aiheellista etsiä vastausta projektinhallinta-alan kansallisista ja 

kansainvälisistä standardeista. 

3.2 Projektinhallinta ja projektinhallintametodologia 

Luvussa esitellään projekti ja projektinhallinta -käsitteet sekä projektinhallintametodologian 

konsepti. Luvun tavoitteena on muodostaa sisällönanalyysillä kuva projektinhallinnan käsitteis-

töstä ja koota yhteen projektinhallintaan liittyvien menetelmien tutkimusta. Tässä kuvatut 

käsitteet ja seuraavan luvun yleisimpien viitekehyksien analyysi muodostavat perusteet 

alakysymyksen AK1 vastaamiselle luvun yhteenvedossa. Lisäksi projektinhallintametodolo-

gian konsepti on keskeisessä roolissa alakysymysten AK2 ja AK3 käsittelyssä sekä tutkimus-

ongelman pääkysymyksen ratkaisemisessa. 

3.2.1 Projekti, hanke, ohjelma ja salkku 

Projektia käytetään arkikielessä usein ja väljästi yleiskielisenä ilmauksena. Termien projekti, 

hanke ja ohjelma merkitykset voivat herkästi sekoittua keskenään ja aiheuttaa epäselvyyksiä. 

Tutkimuksen tavoitteiden kannalta onkin tärkeää määritellä selkeästi projektin käsite ja siitä 

johdettuna projektinhallinta. Termien yhtenäinen määrittely on myös olennainen osa organisaa-

tion projektinhallintametodologiaa. 
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ISO 21500 -standardissa ja PMBOK Guidessa projekti määritellään ainutkertaiseksi joukoksi 

prosesseja, johon kuuluu koordinoituja ja ohjattuja tehtäviä. Näillä tehtävillä ovat tarkat aloitus- 

ja lopetuspäivämäärät ja ne täytyy suorittaa, jotta projektin tavoitteet saavutetaan. Määriteltyjen 

vaatimusten mukaisten tuotosten saavuttaminen on edellytys koko projektin tavoitteiden toteu-

tumiselle. Myös projektilla on selkeät alku- ja loppukohdat ja se jakautuu vaiheisiin. Tarkat 

aloitus- ja lopetushetket viittaavat tilapäisyyteen, mutta niillä ei indikoida projektin olevan 

välttämättä lyhytikäinen käsite. [44, s. 8–9] [45, s. 542] PRINCE2:n lähestymistapa projektiin 

on suunnattu liiketoiminnan tarpeisiin kuvaillen sen tilapäiseksi organisaatioksi, jonka tavoite 

on tuottaa tehtäviä tai tuotteita sovitulle liiketoimintatarkastelulle. Erona normaaliin liike-

toimintaan projektin määritellään olevan tapa tuottaa muutosta työskentelemällä tilapäisesti 

organisaation normaaleja rakenteita ylittäen ja ulottaen työn jopa organisaation ulkopuolelle. 

Projektit voivat olla samankaltaisia, mutta eivät koskaan identtisiä. [46, s. 8–9] 

Vaskimon mukaan projektin tyypillisimmät tunnusmerkit ovat tilapäisyys, ainutlaatuisuus, 

kehittämisen asteittaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Tilapäisyydellä viitataan projektin alkuun, 

yleensä päätökseen projektin toteuttamisesta, sekä loppuun, jossa asetetut tavoitteet ovat 

saavutettu. Projektin nähdään tuottavan ainutlaatuisia tuotteita tai palveluja. Kehittämisen 

asteittaisuus on asioiden edistämistä peräkkäisten harkittujen toimintojen jatkumona. Projektin 

perimmäinen tarkoitus on saavuttaa haluttu lopputulos mahdollisimman tarkoituksen-

mukaisesti. [47, s. 7–8] Mäntyneva täydentää projektin ilmiötä huomioiden sen käytössä olevat 

rajalliset resurssit ja tuotoksen saavuttamiseen liittyvän riskin. Rajalliset resurssit kytkeytyvät 

aikaan, kustannuksiin ja tuotoksen laajuuteen. [48, s. 11] 

Organisaatioiden projekteihin ja niiden hallintaan liittyy olennaisesti myös ohjelman käsite, jota 

projektin tavoin käytetään yleiskielessä ja erityisesti puolustusvoimallisessa viitekehyksessä 

väljästi. ISO-standardissa ohjelma määritetään yhdessä hallittujen ja toisiinsa liittyvien 

projektien tai muiden ohjelmien muodostamaksi tilapäiseksi rakenteeksi, joka edistää 

tavoitteiden saavuttamista ja hyötyjen toteutumista. Ohjelman päämäärä on tuottaa hyötyjä, 

joita ei olisi saavutettavissa sen komponentteja erikseen hallittaessa. [49, s. 7] Myös PMBOK 

Guidessa ja PRINCE2:ssa painotetaan ohjelmasta saatavia hyötyjä verrattuna projektien 

itsenäiseen hallintaan sekä ohjelmanhallinnan vaatiman työn laajuutta, joka ylittää projektin-

hallinnan työn [45, s. 543] [46, s. 12]. Ohjelmaan voi lisäksi kuulua tehtäviä tai muita kokonai-

suuksia, jotka eivät ole osia yhdestäkään ohjelmaan liittyvästä projektista [47, s. 21].  

Organisaation johtamisen näkökulmasta on hyvä tehdä mahdollisimman selväksi erot projektin 

ja ohjelman välillä. Hyödyllisen mallin tähän tarjoaa tiivistetty esitys Haukan [50, s. 50] 

kolmesta selkeästä projektin ja ohjelman eroavaisuudesta. 

1. Projektin ali- tai osaprojekteja ei voi johtaa erikseen, sillä ne kytkeytyvät operatiivisella 

tavalla toisiinsa monella eri tasolla. 
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2. Ohjelma voi tuottaa strategisia tai liiketoiminnallisia hyötyjä jo kestäessään ja projekti 

yleisesti ottaen vasta päätyttyään. 

3. Ohjelman päämäärä on projektia elävämpi ja joustavampi. Se voi muuttua ohjelman aikana. 

Ohjelma määritellään tässä tutkimuksessa ISO-standardiin soveltuen tilapäiseksi ja kestäessään 

muuttuvaksi kokoelmaksi yhdessä hallittavia ja toisiinsa liittyvä ohjelmia ja projekteja, jonka 

päämäärä on tuottaa enemmän hyötyä kuin sen komponentteja erikseen hallittaessa. 

Tutkimuksen viitekehyksen vuoksi on syytä selventää puolustusvoimallisen kehittämis-

ohjelman käsitettä. Kehittämisohjelmat liittyvät yksinomaan puolustusjärjestelmän ja sen 

tehtävien edellyttämien suorituskykyjen ylläpitämiseen tai tuottamiseen. Kehittämisohjelma on 

tuote Puolustusvoimien strategisen suunnittelun ensimmäisen pääprosessin ”Suorituskyvyn 

suunnittelu ja kehittäminen” osaprosessista 1.3 ”Puolustusvoimien toiminnan ja puolustus-

järjestelmän kehittämisen suunnittelu”. Se koostuu jokaisen puolustusjärjestelmän osajärjestel-

män omista kehittämisohjelmista, jotka toimeenpannaan puolustushaarojen ja pääesikunnan 

sekä sen alaisten laitosten kehittämissuunnitelmissa. [51, s. 38] Kehittämisohjelmat toteutetaan 

käytännössä hankkeina, joiden määritelmä käsitellään jäljempänä. Kokonaisuutena puolustus-

voimallisen kehittämisohjelman käsitteen voidaan katsoa olevan pääosin yhtenevä edellä 

määritellyn ohjelma-käsitteen kanssa. Rajavartiolaitoksella ei ole verrattavissa olevaa normi-

ohjattua strategisen suunnittelun prosessia eikä sen tuotteena syntyviä kehittämisohjelmia 

tai -suunnitelmia. 

Projekteihin liittyy myös käsite projektisalkku tai salkku. Kaikki yleisimmät viitekehykset 

määrittelevät projektisalkun yhtenevästi. Projektisalkku on projektien, ohjelmien ja muiden 

töiden kokoelma [44, s. 11]. Projektisalkun hallinnan tavoite on varmistaa salkun suoriutuvan 

organisaation tavoitteiden mukaisesti ja arvioida sen komponentteja resurssien optimaalisen 

jakamisen varmistamiseksi. Tehokas hallinta ja organisaation strategisten päämäärien saavut-

taminen ovat projektisalkun kokonaisuuden ytimessä. [45, s. 543] 

Projektisalkku ja ohjelma eroavat toisistaan tavoitteissa sekä niiden sisällä olevien projektien 

riippuvuussuhteissa. Ohjelman projektit ja muut toiminnot ovat keskenään toiminnallisissa ja 

tavoitteellisissa riippuvuussuhteissa. Projektisalkun hallinnan päämäärä on edistää koko 

organisaation strategisia tavoitteita ja siihen kuuluvat projektit voivat olla toisistaan täysin 

riippumattomia. [47, s. 22] Salkun hallintaa voidaan myös tarkastella organisaation strategisen 

johtamisen näkökulmasta resursointivalintoina. Asettamalla organisaation salkkuja, ohjelmia ja 

projekteja niiden nykyarvon perusteella esimerkiksi riskin, kustannusten tai takaisinmaksuajan 

mukaiseen kaavioon voidaan tehdä strategisia valintoja ohjaamalla resursseja joko matalan 

riskin, halvan kustannuksen tai nopean voiton tarjoaviin salkkuihin. [52, s. 7–10] 

Tutkimuksen julkishallinnollisessa ympäristössä on myös yleisessä käytössä termi hanke, jolle 

ei ole olemassa yksiselitteistä englanninkielistä vastinetta. Hankkeen määritelmää ei myöskään 

löydy projektin- tai ohjelmanjohtamisen ISO-standardeista. Hanke voi olla yleisnimi kaikille 
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projekteille ja ohjelmille [50, s. 49]. Melander sijoittaa hankkeen ohjelman ja projektin väli-

maastoon laajuuden ja strategisen tason vaikuttavuuden akseleilla [53, s. 16]. Kosola taas sitoo 

hankkeen puolustusvoimalliseen kontekstiin, jossa ohjelmien pääsääntöinen tavoite on kehittää 

laajaa suorituskykyaluetta kokonaisvaltaisesti. Tällöin hanke on määritelty yksittäisen suoritus-

kykykokonaisuuden kehittämiseksi tarkoitetuksi kokoelmaksi tehtäviä. Kosolan mukaan hanke 

tai sen osia voidaan toteuttaa projekteina tai linjaorganisaation prosesseina. Hankkeen projekti-

na toteuttamisen edellytyksinä mainitaan vaatimukset poikkeavasta suunnittelusta, johtamises-

ta, nopeudesta tai useiden organisaatioiden tiiviistä yhteistyöstä. [54, s. 9] 

Puolustusvoimien hankkeisiin liittyvän normiohjeen perusteella ne kuitenkin käytännössä 

toteutetaan projektitoiminnan periaattein. Hankkeen todetaan olevan luonteeltaan projekti-

mainen. Ne myös johdetaan ja organisoidaan kuten projektit. Laajat hankkeet voidaan jakaa 

osahankkeisiin ja projektien tavoitteet ovat hankepäällikön vastuulla. [55, s. 5–8] Käytännössä 

puolustusvoimalliset hankkeet ovat projektinhallinnan ja tämän tutkimuksen näkökulmasta 

ohjelmia tai projekteja niiden laajuudesta ja tavoitteista riippuen. 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan hanke on aikomus, aloite, projekti tai määräasian toteuttami-

seen tähtäävä usein laajamittainen työ [56]. Suomenkielisissä kirjoituksissa hankkeella ja 

projektilla tarkoitetaankin usein samaa asiaa. Hanke-sanalla voidaan kuitenkin viitata kehittä-

mistyön innovointi- tai aloitusvaiheeseen, josta se kypsyessään toteutuskelpoiseksi kehittyy 

projektiksi. Artton mukaan erityisesti julkishallinnossa hanketta käytetään projektin tai ohjel-

man synonyymina ja hankkeella voidaan viitata riittävän ison kokoluokan tai tietyn tyyppiseen 

projektiin [57, s. 30]. Projektinhallinnassa suomalaisessa termistössä hanke-sanaa voidaan joka 

tapauksessa katsoa käytettävän yhtenevästi termien projekti, ohjelma tai projektisalkku kanssa. 

Myös tämän tutkimuksen tavoitteiden näkökulmasta hanke ja projekti -termejä voidaan käyttää 

toistensa synonyymeinä. Rajavartiolaitoksessa strategisella hankkeella on oma vakiintunut 

merkityksensä, jota käsitellään raportin seuraavassa pääluvussa. 

3.2.2 Projektinhallinta 

Projektinhallinnan historia ulottuu teoriassa ihmiskunnan varhaiseen sivilisaatioon ja Egyptin 

pyramidien rakentamiseen asti. Käytännössä kuitenkin 1950-luvulla vaatimukset tuottavuuden 

kasvusta aiheuttivat hallittavien kokonaisuuksien laajentumisen ja johtivat modernien 

projektinhallintamenetelmien kehittämisen. [58] ISO-standardin ja PMBOK Guiden mukaisesti 

projektinhallinta koostuu menetelmistä, työkaluista, tekniikoista ja pätevyyksistä sekä näiden 

hyödyntämisestä projektissa. Projektin elinkaaren eri vaiheiden kokonaisuuden hallinta on 

tärkeä osa projektinhallintaa. Vaiheilla tulisi olla omia tuotoksia, joita arvioidaan säännöllisesti 

projektin aikana. Projektinhallinnan ytimessä ovat prosessit, joiden avulla projekteja hallitaan 

ja joista tulisi muodostua johdonmukainen järjestelmä. [44, s. 9] 
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PRINCE2:n toiminnallinen näkökulma määrittelee projektinhallinnan projektin osa-alueiden 

suunnitteluksi, delegoimiseksi, valvonnaksi, ohjaamiseksi ja siihen osallistuvien henkilöiden 

motivoimiseksi. Tavoitteena on saavuttaa asetetut suorituskykytavoitteet ajan, kustannusten, 

laadun, laajuuden, hyötyjen ja uhkien ulottuvuuksissa. Tiivistettynä projektinhallinnan todetaan 

olevan projektin tuotosten saavuttamiseksi tarvittavien asiantuntijatöiden hallintaa. [46, s. 9] 

Kosola määrittelee projektinhallinnan jatkuvaksi projektin seurantaa ja ohjausta sisältäväksi 

tuloskeskeiseksi prosessiksi, jolla projektin tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan [54, s. 67]. 

Myös Munns ja Bjeirmin mukaan projektinhallinta on prosessi, jolla valvotaan projektin tavoit-

teiden saavuttamista. Hyödyntämällä organisaatiorakenteita ja resursseja projektinhallinnalla 

pyritään johtamaan projektia soveltamalla kokoelmaa työkaluja ja tekniikoita kuitenkaan 

häiritsemättä organisaation rutiinitoimintoja. [59, s. 81] Vaskimon määritelmä projektin-

hallinnasta menetelmien, työkalujen, tietojen ja taitojen käyttämisestä tavoitteiden ja laajuuteen 

liittyvien vaatimusten täyttämiseksi on lähellä ISO-standardia ja PMBOK Guidea [47, s. 11]. 

Ruuska tarjoaa johtamisteorioihin kytkeytyvän perspektiivin projektinhallintaan. Projektin-

hallintaa voidaan tarkastella myös tekniikoiden ja niiden luonteen näkökulmasta jakaen ne 

koviin, hallintaan liittyviin, sekä pehmeisiin, johtajuuteen liittyviin, osa-alueisiin. Tässä 

management–leadership -jaottelussa hallinnalla viitataan työvälineiden ja vakiintuneiden 

menettelyjen kautta johtamiseen ja johtajuudella ihmisten johtamiseen, vuorovaikutukseen ja 

viestintään. Ruuskan mukaan projektinhallinta on aina sekä asioiden että ihmisten johtamista. 

Onnistuminen perustuu johtamistaitoihin, rakenteiden ja päätöksenteon toimivuuteen sekä 

henkilöiden kommunikointikykyihin. [60, s. 32–33] 

Projektinhallinnan kultainen kolmio on yksi tunnetummista projektinhallinnan rajoituksia 

kuvaavista malleista. Siitä käytetään myös nimityksiä rautakolmio, projektinhallinnan kolmio 

ja triple constraint. [61] Tutkimuskentän laajentumisen myötä mallista on muokattu useita 

toisistaan hieman poikkeavia versioita. Yleisimmin malli sisältää kolmesta neljään projektin-

hallinnan muuttujaa projektin tavoitteisiin liittyvistä vaatimuksista. Seuraavaan kuvaan 

mukailtu Warnerin esitys klassisesta kultaisesta kolmiosta sisältää projektinhallinnan neljä 

vaatimusta liittyen laajuuteen, aikaan, kustannuksiin ja laatuun. 

 
Kuva 8. Projektinhallinnan kultainen kolmio Warneria [62] mukaillen 
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Mallissa korostetaan projektin tavoitteisiin liittyvien vaatimusten tasapainottamisen merkitystä. 

Projektipäällikön haasteena on hallita projektin aikataulua, laatua, ja kustannuksia suhteessa 

projektin tavoitteeksi asetettuun tuotoksen laajuuteen. Onnistunut projektinhallinta pitää 

vaatimuskolmion tasapainossa ja tuottaa sovitun laajuisen tuotoksen. [62] Laajuus määritellään 

projektissa tavoiteltavana tuotoksena ja käsittää tarkalleen sen mitä kaikkea projektin loppu-

tuloksena on määrä syntyä. Laajuus voi sisältää tuotteita, palveluita, toiminnallisuuksia ja 

näiden ominaisuuksia sekä tarvittavia tukitoimintoja. Projektin laajuus käsittää myös rajoitteet, 

eli aikataulun, laadun ja kustannukset. [44, s. 14] Kultainen kolmio kuvastaa näin ollen myös 

projektin kokonaisuutta. 

Warnerin mallista poiketen kuvassa on painotettu laajuudenhallinnan haasteita. Korostamalla 

kahta projektinhallinnan vaatimusta ajaudutaan kauemmaksi kolmannen vaatimuksen tavoit-

teesta ja siten sovitusta laajuudesta. Esimerkiksi projektin aikataulun nopeuttaminen ja alku-

peräisen laatutavoitteen ylläpitäminen vaativat todennäköisesti kustannusten kasvattamista. 

Projektin vaatimuskolmio muuttaa tällöin muotoaan eikä laajuus täytä sovittua tavoitetta. 

Edellä esitetyn perusteella projekti ja projektinhallinta määritellään tässä tutkimuksessa ISO-

standardiin mukautuen seuraavasti. 

 Projekti on organisaatioltaan ja tavoitteiltaan ainutlaatuinen, ajallisesti tilapäinen, vaiheis-

tettu ja tarkasti rajattu kokoelma prosesseja ja niiden tehtäviä. Projektin päämäärä on 

prosessien tuotosten kautta saavuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti projektille 

asetetut organisaatiota hyödyttävät tavoitteet. 

 Projektinhallinta on johdonmukainen järjestelmä, joka koostuu menetelmien, työkalujen, 

tekniikoiden, tietojen ja taitojen soveltamisesta projektin johtamisessa ja prosessien hallin-

nassa. Projektinhallinnan päämäärä on projektin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien 

asiantuntijatöiden hallinta sovitun laajuuden sekä ajan, kustannusten ja laadun rajoitteiden 

muodostamassa viitekehyksessä. 

3.2.3 Projektinhallintametodologia 

Projektinhallintametodologian käsitteestä ei ole muodostunut tieteellisen tutkimuksen piirissä 

universaalia ja yleisesti hyväksyttyä kokonaisuutta [63, s. 1]. Usean saatavilla olevan kuvauk-

sen analysointi mahdollistaa kuitenkin projektinhallintametodologian komponenttien ja vaati-

musten määrittelyn. Projektinhallintametodologian merkityksellisyyttä vahvistavat Joslin ja 

Müllerin tutkimustulokset, joiden mukaan organisaation metodologian olemassaolon ja projek-

tin onnistumisen välillä on kausaalinen yhteys [64]. 

Vaskimon väitöskirjassa projektinhallintametodologia määritellään jäsennellyksi kokoelmaksi 

projektinhallinnan tietoa ja kokemusta, jota organisaatiot kehittävät ja hyödyntävät tavoit-

teidensa saavuttamiseksi [8, s. 2]. Hill esittää projektinhallintametodologian tarjoavan organi-

saatiolle normin ja toistettavan prosessin, joka ohjaa projektin suoritusta konseptoinnista 
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valmistumiseen. Siinä esitellään ja sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä projektinhallinnan 

tekniikoita ja käytänteitä, jotka sopivat organisaation kulttuuriin ja toimintaympäristöön. [65, 

s. 3]. Hasanin mukaan projektinhallintametodologia on yhdistelmä toisiinsa loogisesti liittyvistä 

prosesseista, käytänteistä ja metodeista, jotka määrittelevät miten projekti suunnitellaan, 

määritellään, hallitaan ja tuotetaan onnistuneesti. Lisäksi se on tieteellisesti todistettu 

kurinalainen lähestymistapa projektin toteuttamiseen. [66] 

PMBOK Guide määrittelee metodologian alalla käytössä olevana järjestelmänä koostuen 

käytänteistä, tekniikoista, menettelytavoista ja säännöistä [45, s. 2]. Useimmiten projektin-

hallintametodologia-termi on alan kirjallisuudesta yhdistettävissä Vaskimon määrittelemään 

projektinhallinnan viitekehys -käsitteeseen. Vaskimon mukaan viitekehys on projektinhallinta-

menetelmään kuuluva esitystapa tai rakenne, jonka tavoite on konkretisoida ja strukturoida sen 

ominaisia piirteitä mahdollisimman ymmärrettävästi. Esimerkkeinä viitekehyksistä mainitaan 

jo aiemmin esiin tulleet ISO 21500 -standardi, PMBOK Guide ja PRINCE2. [47, s. 50] 

Toisaalta Kähönen-Anttila käyttää viitekehys-termiä kuvaillessaan ISO 21500 -standardia, 

menetelmä-termiä kuvaillessaan PRINCE2-teosta, käytänne-termiä PMBOK Guidesta ja mallia 

IPMA:n ICB-julkaisusta [67, s. 7]. 

Chin et al. tarjoavat artikkelissaan käyttökelpoisen mallin projektinhallintametodologian 

määrittelyyn ja erittelyyn. Projektinhallintametodologioiden luokittelu viiteen ryhmään, 

seuraavassa kuvassa olevan lehtipuun metaforan mukaisesti, helpottaa organisaatioita muok-

kaamaan laajalti saatavissa olevista metodologioista omaan käyttöönsä parhaiten sopivia 

kokonaisuuksia. [63, s. 3] 

 
Kuva 9. Projektinhallintametodologioiden luokittelu Chin et al. mukaisesti [63, s. 3] 

Ensimmäisellä tasolla puun juurissa olevaa ryhmää kutsutaan yleisesti metodologioiksi. 

Lukuisien lähteiden mukaan ne ovat kuitenkin useimmiten parhaiden käytänteiden tietokirjoja 

ja niistä puuttuvat metodologialle tyypilliset alakohtaiset ominaispiirteet. Tason teokset ovat 

yleensä erittäin hyödyllisiä lähteitä uusien metodologioiden kehittämiseen niiden sisältämän 
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laajan projektinhallinnan tietämyksen ja kokemuksen johdosta. Esimerkiksi PMBOK Guide ja 

PRINCE2 mainitaan ensimmäisen tason metodologioina. [63, s. 4] 

Seuraavalla tasolla ovat ala- tai sektorikohtaiset metodologiat. Alakohtaiset metodologiat 

koostetaan poimimalla ensimmäisen tason juurista parhaiten soveltuvat elementit ja lisäämällä 

alalle ominaisia sääntöjä ja käytänteitä. Esimerkiksi rakennusalalla menestyksekkäästi hyödyn-

netyt perinteiset Waterfall-metodologiat voivat soveltua huonosti informaatioteknologian 

sovelluskehitykseen. Työn luonteen ja virtauksen erilaisuudet, paineet, tarvittavat taidot ja riskit 

määrittelevät parhaiten soveltuvaa metodologiaa. Informaatioteknologian alalta esimerkkejä 

ovat Agile, Scrum ja Rapid Application Development -metodologiat. [63, s. 4] 

Kolmannella tasolla ala- tai sektorikohtaiset metodologiat muokataan tietyn organisaation 

strategian, rakenteen, tarpeiden ja projektien luonteen mukaiseksi. Esimerkiksi Microsoftin 

kehittämä Microsoft Solution Framework soveltuu käytettäväksi organisaation kaikissa projek-

teissa riippumatta koosta tai monimutkaisuudesta. Tämän tason metodologioiden kehittämises-

sä olennaista on kustannusten välttäminen hyödyntämällä alempien tasojen metodologioita sekä 

projektinhallintaprosessien integroiminen organisaation toimintajärjestelmiin. Tällöin ediste-

tään pääsyä kriittiseen informaatioon ja pienennetään tarvittavia resursseja. [63, s. 5] 

Powell ja Youngin mukaisesti kolmannen tason organisaatiokohtainen metodologia pyrkii 

varmistamaan organisaation henkilöiden ja järjestelmien puhuvan yhteistä kieltä useita 

projekteja toteuttavassa ympäristössä. Organisaatiometodologian päämäärä on sovittaa 

projektien toteuttamistapa organisaatiokontekstiin ja -kulttuuriin. Metodologia tulisi syntyä 

organisaation tarpeista ja sille tulisi olla organisaatiolaajuinen kannatus. Sen tulisi sisältää 

käytänteet, metodit, proseduurit, prosessit ja säännöt. Lisäksi sen ulkoisia komponentteja ovat 

työkalut, mallit, standardit, opit, periaatteet ja soveltuvat tapaustutkimukset. [68, s. 952–954] 

Tasolla neljä organisaation metodologia voidaan skaalata ja jakaa haaroihin vastaamaan 

luonteeltaan erilaisiin projektityyppeihin. Neljännen tason projektityyppikohtaiset ja viidennen 

tason projekteihin räätälöidyt yksilölliset metodologiat auttavat projektitiimiä toteuttamaan 

tuotokset ja ymmärtämään projektityön laajuuden suhdetta organisaation tavoitteisiin. [63, s. 6] 

Jatkotutkimuksessaan Chin et al. tarkentavat kolmannen tason organisaatiokohtaisia metodolo-

gioita tutkimalla niiden eroavaisuuksia akateemisissa instituutioissa, teollisuusorganisaatioissa 

ja valtionhallinnossa. Tavoitteena oli tuoda esiin yhteneviä lähtökohtia organisaatiokohtaisille 

metodologioille. Tutkimuksessa tunnistettiin seuraavat vaatimukset organisaation projektin-

hallintametodologialle. 

 Sen tulisi helpottaa riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista ja hallintaa. 

 Sen tulisi edistää tavoitteiden ja laajuuden määrittämistä yhdistämällä parhaita käytänteitä 

kaikista prosessiryhmistä, työkaluista, tekniikoista ja malleista. 

 Sen tulisi luoda projektihallitus projektin etenemisen seuraamiseksi ja ohjaamiseksi. 
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 Sen tulisi olla skaalattavissa ja muokattavissa eri kokoisiin projekteihin. 

 Sen tulisi hyödyntää parhaita käytänteitä esteiden ja epäonnistumisten minimoimiseksi. 

 Sen tulisi edistää organisaation oppimista. 

 Sen tulisi pohjautua organisaation ja alan standardeihin ja määräyksiin. [69, s. 115] 

Myös Kerzner käsittelee teoksessaan kattavasti metodologian kokonaisuutta ja erityisesti hyvän 

metodologian piirteitä. Kerznerin mukaan organisaatio ei voi olla alansa huipulla ilman maail-

manluokan projektinhallintametodologiaa. Kriittisimmät komponentit metodologiassa ovat: 

 enintään kuusi limittäin olevaa vaihetta, joiden lopussa ovat päätöksentekoportit 

 prosessien keskinäinen integraatio 

 jatkuva kehittyminen 

 asiakkaan metodologian huomiointi 

 metodologian käyttö koko organisaatiossa 

 tasojen käyttö työn ositusrakenteessa 

 kriittisen polun käyttö aikataulusuunnittelussa 

 yksinkertainen raportointiohjelmisto 

 paperityön minimointi. [70, s. 162–163] 

Vaskimo tunnisti väitöskirjatutkimuksessaan useita organisaatiotasoisen metodologian tär-

keimpiä rakenteellisia ja sisällöllisiä ominaisuuksia sekä tärkeimpiä syitä metodologian 

hyödyntämiselle. Vaskimon mukaan organisaatiokohtaisen projektinhallintametodologian 

hyödyntämisen perusteet liittyvät vahvasti yhtenäiseen tapaan toteuttaa tehtäviä ja projekteja 

sekä metodologian tuottamaan johdonmukaisuuteen. Lisäksi yhteisen kielen synnyttäminen ja 

ennen kaikkea projektinhallinnan laadun parantaminen ovat tärkeimpiä syitä metodologian 

käyttöön. Tärkeimmiksi rakenteiksi organisaation metodologiassa tunnistettiin: 

 projektinhallinnan rakenne 

 kustannus- ja budjettihallinnan järjestelmä 

 aikatauluhallintajärjestelmä 

 riskinhallintajärjestelmä 

 raportointi-, viestintä- ja informaatiojärjestelmä. [8, s. 206] 

Tärkeimmiksi sisällöllisiksi ominaisuuksiksi organisaation metodologiassa tunnistettiin: 

 dokumenttien mallipohjat 

 prosessikuvaukset ja -ohjeet 

 roolien määritelmät ja kuvaukset 

 projektien vähimmäisvaatimusten määrittely 

 aikataulunhallinnan materiaalit ja ohjeet. [8, s. 206] 

Organisaatiokohtaisen projektinhallintametodologian suunnittelu ja toimeenpano ovat usein 

projektitoimiston tai vastaavan osaamiskeskuksen tehtäviä [46, s. 32]. Hill on kuvaillut 



36 

teoksessaan elinkaarimallin projektinhallintametodologian kehittämiselle. Mallin tavoite on 

antaa projektitoimistoille yksinkertainen ja yhtenäinen prosessi toteuttaa projektinhallinta, 

toimeenpanna kyseinen prosessi organisaatiolaajuisesti sekä seurata ja hallita sen käyttöä ja 

kehittämistä. [65, s. 8] Malli on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. 

 
Kuva 10. Projektinhallintametodologian toimeenpanomalli Hillin mukaan [65, s. 8] 

Metodologian pohjan luomisella varmistetaan kaikkien siihen osallistuvien yhteinen kommuni-

koitavissa oleva suunta kollektiivisen lähestymistavan omaksumiseen projektinhallintakäytän-

teiden suhteen. Erityisesti metodologian käyttöönottostrategian valmistelu on toimeenpanon 

onnistumisessa tärkeä kokonaisuus, jonka organisaation johto hyväksyy kehittämisen suun-

naksi. Strategia on koko organisaation käytössä oleva teos liittyen metodologian suunnitteluun, 

rakentamiseen, toimeenpanoon ja ylläpitoon. Sen tulee olla ajantasainen kuvaus nykytilanteesta 

sekä tulevaisuuden näkymistä ja sitä tulee päivittää tarpeen mukaan. [65, s. 9–12] 

Metodologian kehittämisvaihe on monimutkainen kärsivällisyyttä, liiketoimintaosaamista, 

projektinhallintataitoja ja organisaation kokonaisvaltaista tuntemista edellyttävä prosessi. 

Liiketoiminta- ja johtamisprosessien tunteminen ja metodologian integroiminen niiden ympä-

rille on helposti toimeenpantavan ja suorituskykyisen metodologian lähtökohta. Erityisesti 

organisaation johdon tuki metodologian rakentamiselle ja toimeenpanolle on merkittävä tekijä 

vaiheen onnistuneeseen läpivientiin. Toimeenpanon suunnittelussa on huomioitava metodo-

logian esitteleminen projektitiimeille, johdon tuen osoittaminen ja käyttöönoton yksityiskohdat 

projektinhallintaympäristössä. Käytännössä toimeenpanovaiheen suunnittelussa täydennetään 

jo käyttöönottostrategiassa tehtyjä suunnitelmia toimeenpanosta. [65, s. 24–39] 

Toimeenpanomallin viimeinen vaihe on jatkuva prosessi, jossa arvioidaan metodologian 

toteutuksen ja käytön onnistumista liiketoiminnan tavoitteiden kannalta. Päämääränä on myös 

tunnistaa mahdollisuudet metodologian laajentamiseen ja parantamiseen tarkastelemalla 

havaittuja käyttäjätarpeita, yhteensopivuutta organisaation liiketoimintamenetelmiin ja kykyä 

ottaa käyttöön uusia kehittyneempiä konsepteja. [65, s. 46] 

3.3 Merkittävimmät alan viitekehykset 

Tässä luvussa raportoidaan kirjallisuuskatsauksen ja sisällönanalyysin menetelmin projektin-

hallinta-alan yleisimpien viitekehyksien merkityksellisestä sisällöstä. Erityisesti päämäärä on 
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tuottaa johdonmukaista analyysia luvun lopussa esitettävään vastaukseen tutkimusongelman 

alakysymykseen AK1. Luvussa analysoidaan yleisimmät viitekehykset sekä Puolustusvoimien 

ja Rajavartiolaitoksen ohjeet korostaen eritoten niiden toisistaan poikkeavia ominaisuuksia. 

Projektinhallintaan liittyvistä teoksista käytetään vaihtelevia ja osittain vieraskielisen alkuperän 

vuoksi poikkeavia nimityksiä. Esimerkiksi termejä viitekehys, standardi, menetelmä, metodo-

logia, malli, tietokokoelma, lähestymistapa ja ohje voidaan käyttää ristiin puhuttaessa yhdestä 

ja samasta teoksesta. Useampaan lähteeseen pohjautuen on kuitenkin selvää, että seuraavat 

neljä teosta ovat parhaiten tunnettuja ja yleisesti tunnustettuja projektinhallinnan peruslähteitä 

[71, s. 3] [47, s. 50] [67, s. 7]: 

 SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta [44] 

 Project Management Institute (PMI) Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

Guide [45] 

 AXELOS Projects in Controlled Environments 2 (PRINCE2) [46] 

 International Project Management Association (IPMA) Individual Competence Baseline 

(ICB) [72]. (Alleviivaukset osoittavat teoksista yleisesti käytetyt nimet.) 

Näistä ISO 21500 sekä PMBOK Guide ovat virallisia standardeja ja yleisen tason viitekehyksiä. 

ISO-standardi on virallisesti ohjeistus projektinhallinnasta [44, s. 6]. PMBOK Guide on oman 

määritelmänsä mukaisesti tietokokoelma projektinhallinnan käytänteistä, mutta se sisältää 

myös virallisen ANSI-standardin ja siihen saatetaan viitata menetelmänä tai ohjeena [45, s. 1]. 

PRINCE2 on virallisesti menetelmä [46, s. 2] ja Britanniassa de facto -standardi. Siitä käytetään 

usein myös termejä metodologia ja lähestymistapa. ICB on oman määritelmänsä mukaisesti 

globaali standardi yksilön kompetenssiin projektinhallinnassa [72, s. 11]. Tässä tutkimuksessa 

kaikista edellä mainituista teoksista käytetään termiä viitekehys. 

Nämä yleisimmät viitekehykset ovat globaalisti suosittuja teoksia myös niiden toisiaan 

täydentävien luonteidensa johdosta. Skogmarin [71] artikkelista on löydettävissä käyttö-

kelpoinen yleistävä malli viitekehyksien eroavaisuuksien ja täydentävien ominaisuuksien 

analysoimiseksi. Malli voidaan nähdä myös eräänlaisena projektinhallintametodologian 

käsitteen kuvauksena. Se ei kuitenkaan sisällä kaikkia niitä komponentteja, joita projektin-

hallintametodologiaan tunnistettiin raportin edellisessä luvussa sisältyvän. 

Skogmarin mukaan ISO-standardi yhtenäistää alan terminologiaa ja projektipäällikön prosessi-

luontoista tehtäväkenttää. PMBOK Guide taas keskittyy projektipäällikköön liittyviin tieto-

tarpeisiin ja sisältää kattavat prosessikuvaukset sekä esimerkkejä käytettävistä työkaluista ja 

tekniikoista, joita muista viitekehyksistä ei samassa laajuudessa löydy. PRINCE2 on muihin 

viitekehyksiin verrattuna lähimpänä kokonaisvaltaista projektinhallintamenetelmää. Sitä 

toteuttamalla on teoriassa mahdollista viedä projekti läpi kokonaisuudessaan. Teos ei tosin 

sisällä kovin yksityiskohtaisia kuvauksia työkaluista tai projektipäällikön osaamisalueista ja 

vaatiikin käytännössä myös muiden viitekehyksien hyödyntämistä projektissa. [71, s. 4–5] 
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Skogmarin mallia on myös syytä täydentää IPMA:n ICB:llä. Individual Competence Baseline 

on yksilön kompetenssiin liittyvä kokonaisuus ja eroaa siten muista edellä mainituista viite-

kehyksistä merkittävästi. ICB:n mukaisesti yksilön kompetenssi määritellään tietojen, taitojen 

ja kykyjen soveltamisena tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseksi. ICB on nämä yksilön 

kompetenssit määrittävä standardi, johon yksilö voi sertifioitua. [72, s. 11] 

Seuraavissa alaluvuissa analysoidaan yksityiskohtaisemmin tässä esiteltyjä tärkeimpiä projek-

tinhallinnan viitekehyksiä. Viitekehyksiä ei referoida, vedetä yhteen tai lyhennetä. Teoksista 

raportoidaan tutkimusmenetelmien yhteydessä kuvattujen kirjallisuuskatsauksen ja kuvailevan 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmiä hyödyntäen. Erityisesti viitekehyksien eroavai-

suuksia ja toisiaan täydentäviä ominaisuuksia korostetaan. Mikäli käsittelyssä olevasta viite-

kehyksestä löytyvä asiakokonaisuus on jo yhtenevästi toteutettu aiemmin selitetyssä viite-

kehyksessä, ei tätä samankaltaisuutta pääsääntöisesti tuoda esille. 

3.3.1 ISO 21500 

Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n vuonna 2012 julkaisema ”SFS-ISO 21500 Ohjeita 

projektinhallinnasta” -standardi [44] on kansainvälinen ohjausstandardi, johon yksilö tai 

organisaatio ei voi sertifioitua. Se on osa projektinhallintaan liittyvää standardiperhettä, johon 

kuuluvat lisäksi seuraavat standardit: 

 SFS-ISO 21503:2017 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita ohjelmanhallinnasta 

 SFS-ISO 21504:2015 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta 

 ISO 21505:2017 Project, programme and portfolio management. Guidance on governance 

 ISO/TR 21506:2018 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Sanasto 

 ISO 21508:2018 Earned value management in project and programme management 

 ISO 21511:2018 Work breakdown structures for project and programme management 

 SFS-ISO 10006:2018 Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa. 

Projektinhallinnan standardisointi ISO:n toimenpitein on alkanut vasta 2010-luvulla. ISO 

21500 on ensimmäinen aiheesta julkaistu kansainvälinen standardi. [58] Standardisarjan 

kattavuudesta voidaan päätellä alalla olevan laaja yhteinen tahtotila jaettuun ymmärrykseen ja 

yhteneviin menettelytapoihin. ISO-standardissa annetaan yleisellä tasolla kuvaus projektin-

hallinnan hyvien käytänteiden muodostamista käsitteistä ja prosesseista. Sen voi tulkita olevan 

viitekehys erilaisten menetelmien, mallien ja käytäntöjen soveltamiseen sekä linkki 

organisaation liiketoiminta- ja projektinhallintaprosessien välillä. Yleisesti standardia käyte-

tään vertailukohtana ja tarkistuslistana organisaation projektinhallinta käytänteitä ja osaamista 

auditoitaessa. [67, s. 6–7] 

ISO-standardissa on prosessipohjainen ryhmiin ja osa-alueisiin perustuva lähestymistapa 

projektinhallintaan, joka mahdollistaa sen käytön kaikissa projekteissa. Standardin näkökulma 

projektinhallinnasta on PMBOK Guiden kaltainen ja eroaa PRINCE2:n tavasta tarkastella 
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projekteja hallinnan, ohjauksen ja organisoinnin kautta. Yksinään ISO 21500 -standardia 

soveltamalla ei kuitenkaan voi projektia hallita. 

Seuraavassa standardiin perustuvassa kuvassa havainnollistetaan käsitystä projektinhallinnan 

toimintaympäristöstä ja sen kokonaisuuksien keskinäisistä suhteista. Organisaation toiminta-

ympäristön ja strategian muodostamat mahdollisuudet arvioidaan ja muodostetaan liike-

toimintatarkasteluksi, jonka kautta ne johtavat yhteen tai useampaan tuotoksia synnyttävään 

projektiin. Tuotosten kautta saavutettavat hyödyt toimivat lähtökohtana strategian toteuttami-

selle ja organisaation kehittämiselle. 

 
Kuva 11. Projektinhallinnan toimintaympäristö ISO-standardissa [44, s. 8] 

Liiketoimintatarkastelu on dokumentoitu perustelu, joka tukee projektiin sitoutumista koskevaa 

päätöksentekoa ja helpottaa tunnistettujen mahdollisuuksien asettamista tärkeysjärjestykseen 

[44, s. 9]. Olennaista on tuoda esille perustelut projektista aiheutuville kustannuksille sen 

synnyttämien hyötyjen avulla. Hyötyjen tunnistaminen edellyttää mahdollisuuksien, niiden 

avulla ratkaistavien ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamista, parhaan vaihtoehdon 

esittämistä sekä toimeenpanomallin kuvaamista. [73, s. 78] 

Projektin hallinnoinnista vastaa projektin ohjausryhmä tai projektin omistaja. Hallinnolla 

viitataan projektiin liittyvän organisaation johtamisen ja ohjaamisen kokonaisuuteen. Johtamis-

rakenteen, toimintaperiaatteiden, prosessien, menetelmien, sidosryhmien vastuiden, vuoro-

vaikutuksen ja päätöksentekovaltuuksien määrittely kuuluvat projektin hallintoon. [44, s. 11–

12] Projektiorganisaation yksityiskohtainen kuvaaminen projektin päämäärien perusteella 

määriteltyine rooleineen ja vastuineen on keskeistä projektin onnistumisen kannalta. ISO-

standardissa projektin hallintoon ja projektiorganisaatioon on tunnistettu kuuluvan ainakin 

seuraavan kuvan mukaiset roolit, vastuut ja ryhmät. 
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Kuva 12. Projektin hallinto ja projektiorganisaatio ISO-standardin mukaisesti [44, s. 12] 

On syytä huomioida ISO-standardin kuitenkin jättävän projektiorganisaation yksityiskohtaisen 

rakenteen avoimeksi ja mallin olevan yksi standardin mukainen vaihtoehto järjestää projektin 

hallinto. Projektin sidosryhmien väliset juridiset, kaupalliset ja muut tekijät voivat vaikuttaa 

organisaation rakenteeseen. Lisäksi kuvasta puuttuvien projektiorganisaation ulkopuolisten 

sidosryhmien, kuten viranomaisten, rahoittajien, työntekijöiden ja asiakkaiden välisiä raja-

pintoja on hallittava prosessien avulla. 

Projektin ohjausryhmä tukee projektia välittämällä organisaation ylimmän johdon ohjeistuksen. 

Projektin omistaja tekee johtotason päätökset ja ratkaisee niitä ongelmia, joihin projekti-

päällikön valtuudet eivät riitä. Vastuu projektin valmistumisesta on projektipäälliköllä, joka 

johtaa ja hallitsee projektissa suoritettavia tehtäviä tukenaan projektin johtoryhmä. Varsinaiset 

projektitehtävät suorittaa projektiryhmä. [44, s. 12] 

Standardissa projektinhallintaprosessi määritellään menetelmäksi hallita projektiin valittuja 

tehtäviä [44, s. 14]. PMBOK Guidessa prosessin todetaan olevan systemaattinen kokoelma 

tavoitteeseen tähtäävistä toimenpiteistä, jossa toimimalla määritettyjen syötteiden perusteella 

luodaan määritetyt tuotteet [45, s. 714]. Seuraavassa kuvassa on esitys prosessin mallista, jossa 

työkalujen ja tekniikoiden avulla sekä syötteiden perusteella luodaan projektin tavoitteisiin 

liittyviä tuotteita. 

 
Kuva 13. Prosessin kuvaus [45, s. 22] 

ISO-standardissa ei ole esimerkkejä prosesseissa käytettävistä työkaluista ja tekniikoista. 

Prosessien syötteitä ja tuotteita on lueteltu prosessikuvauksissa, mutta niiden sisältöä ei ole 

kuvailtu. Näin jokainen standardia soveltava organisaatio tai yksilö on vapaa valitsemaan 
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projektiinsa parhaiten sopivat käytännön menetelmät ja soveltamisen hallinta- ja ohjaus-

käytänteet. Kokonaisuutena standardissa on pyritty madaltamaan hyödyntämisen esteitä välttä-

mällä yksityiskohtaisuutta. [73, s. 78] Siinä korostetaan prosessien keskinäistä yhdenmukaista-

mista ja huolellista tarpeellisuuden tarkastelua. Prosesseja voidaan valita, yhdistellä ja muokata 

prosessin tai sen vaiheen vaatimusten mukaisesti. Jokaiseen prosessiin käytettävä aika ja vaiva 

tulee määritellä tarpeiden perusteella. Organisaation toimintaperiaatteiden ja projektissa 

käytettävien prosessien yhteensovittaminen on tärkeä projektin onnistumisen tekijä. [44, s. 14] 

ISO-standardissa on yhteensä 39 prosessia, jotka on aseteltu viiden ryhmän ja kymmenen osa-

alueen muodostamaan matriisiin. Taulukkomatriisi ja prosessiryhmien järjestys eivät kuvaa 

tehtävien suorittamisen kronologista järjestystä vaan esittävät ryhmien ja osa-alueiden välisiä 

sidoksia. Prosessiryhmät ja osa-alueet koostuvat prosesseista, joita voidaan hyödyntää kaikissa 

projekteissa kaikkiin vaiheisiin. Näennäisesti projektin elinkaareen viittaavat prosessiryhmät 

eivät siis liity projektin vaiheistukseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty ISO-standardin 

prosessit ryhmittäin ja osa-alueittain standardin esitystä mukaillen. Viitekehyksien vertailun 

helpottamiseksi prosessit on esitetty myös raportin liitteessä 2 ”Viitekehyksien prosessit”. 

Taulukko 1. ISO-standardin prosessit [44, s. 16] 

 

Tutkimuksen tavoitteiden tai sisällönanalyysimenetelmän näkökulmasta ei ole tarpeellista 

analysoida syvällisesti standardin prosessiryhmiä, osa-alueita tai yksittäisten prosessien 

tavoitteita. Olennaista on luoda ymmärrys ISO-standardin kokonaisuudesta ja sen roolista 

tärkeimpien viitekehyksien muodostamassa projektinhallinnan standardimallissa. Jotta 

viitekehyksien prosessikuvaukset voidaan hahmottaa, esitetään esimerkki kokonaisuuden osa-

alueelta ohjaamisen prosessiryhmästä löytyvästä projektityön ohjaaminen -prosessista. 

Prosessin tavoitteeksi on kuvattu projektin tehtävien valmiiksi saaminen hallittuna kokonai-

suutena suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi tätä prosessia ohjeistetaan suoritettavan koko 

Asettaminen Suunnitteleminen Toteuttaminen Ohjaaminen Lopettaminen

Kokonaisuus • Asettamisasiakirjan 

laatiminen

• Suunnitelmien laatiminen • Projektityön johtaminen • Projektityön ohjaaminen

• Muutosten hallinta

• Vaiheen tai projektin 

lopettaminen

• Opittujen asioiden 

kokoaminen

Sidosryhmät • Sidosryhmien 

tunnistaminen

• Sidosryhmien ohjaus

Laajuus • Laajuuden määrittely

• Työn ositusrakenteen 

laatiminen

• Tehtävien määrittely

• Laajuuden ohjaus

Resurssit • Projektiryhmän 

perustaminen

• Resurssien arviointi

• Projektiorganisaation 

määrittely

• Projektiryhmän 

kehittäminen

• Resurssien ohjaus

• Projektiryhmän ohjaus

Aikataulut • Tehtävien järjestyksen 

määrittely

• Tehtävien keston arviointi

• Aikataulun laatiminen

• Aikataulun ohjaus

Kustannukset • Kustannusten arviointi

• Budjetin laatiminen

• Kustannusten ohjaus

Riskit • Riskien tunnistaminen

• Riskien arviointi

• Riskien käsittely • Riskien ohjaus

Laatu • Laadun suunnittelu • Laadun varmistaminen • Laadunvalvonta

Hankinnat • Hankintojen suunnittelu • Toimittajien valinta • Hankintojen hallinnointi

Viestintä • Viestinnän suunnittelu • Tiedon välittäminen • Viestinnän ohjaus

Prosessiryhmät

Osa-alueet
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projektin ajan ja siihen kuuluvan suorituskyvyn mittaaminen, mittausten ja kehityssuuntien 

arviointi sekä muutosten käynnistäminen. [44, s. 23] Prosessin tärkeimmät syötteet ja tuotteet 

on listattu seuraavassa taulukossa. Vertailun helpottamiseksi kyseinen prosessi ja muiden 

viitekehyksien vastaavat prosessit ovat esitelty myös raportin liitteessä 4 ”Viitekehyksien 

projektityön ohjaaminen -prosessi”. 

Taulukko 2. Projektityön ohjaaminen -prosessin tärkeimmät syötteet ja tuotokset [44, s. 23] 

 

ISO-standardissa projektin elinkaaren todetaan koostuvan erikseen määrittelemättömistä 

vaiheista ja niiden välissä olevista päätöksentekopisteistä. Projektinhallintaprosesseja tulee so-

veltaa koko projektiin tai yksittäiseen vaiheeseen. [44, s. 13] Standardin luoma malli projektin 

elinkaaresta esitetään seuraavassa kuvassa. Kuvaan valittu esitystapa on yhtenevä PMBOK 

Guiden elinkaarimallin kanssa ja verrattavissa PRINCE2:n elinkaarimalliin. Yleisimpien 

viitekehyksien vertailun helpottamiseksi elinkaarimallit ovat esitetty myös tutkimusraportin 

liitteessä 3 ”Viitekehyksien elinkaarimallit”. 

 
Kuva 14. Näkemys projektin elinkaaresta ISO-standardin perusteella 

Kuvasta käy projektin elinkaaren lisäksi ilmi ISO-standardin prosessipohjainen lähestymistapa 

projektinhallintaan. Mallissa esitetty projektin vaiheistus ei edellä kuvatun mukaisesti ole 

kuitenkaan edellytys ISO-standardia hyödyntävässä projektinhallinnassa. Elinkaarimallin 

samanlaisuus PMBOK Guiden kanssa ja erilaisuus PRINCE2:n lähestymistavasta ilmentävät 

yksinkertaisella ja helposti havaittavissa olevalla tavalla näiden viitekehyksien yhdenmukai-

suuksia ja eroavaisuuksia. Tätä analysoidaan jäljempänä muita viitekehyksiä käsiteltäessä. 

Tärkeimmät syötteet Tärkeimmät tuotteet

- Projektisuunnitelmat - Muutosesitykset

- Edistymistiedot - Edistymäraportit

- Laadunvalvonnan mittaukset - Projektin valmistumisraportit

- Riskirekisteri

- Asiarekisteri
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ISO-standardissa ei listata tai tarkemmin esitellä prosesseihin liittyviä suunnitelmia tai 

asiakirjoja. Prosessien tuotoksista ja prosessiryhmien vuorovaikutusesimerkeistä voidaan 

kuitenkin luoda käsitys tärkeimmistä prosessien syötteinä ja tuotteina käytettävistä asia-

kirjoista. Tutkimusraportin liitteeseen 5 "Viitekehyksien asiakirjat ja suunnitelmat" on koottu 

yhtenevään taulukkomuotoon viitekehyksissä esiintyvät projektinhallinnan asiakirjat, 

suunnitelmat, raportit tai muut hallintatuotteet. 

Seuraavaksi siirrytään analysoimaan ISO-standardia varsin monipuolisesti täydentävää ja 

luonteeltaan samankaltaista PMBOK Guidea. Se syventää muun muassa yksityiskohtaisilla 

prosessikuvauksilla, työkaluilla ja tekniikoilla ISO-standardin yleisesti hyväksyttyä prosessi-

pohjaista projektinhallinnan elinkaarimallin viitekehystä. 

3.3.2 PMBOK Guide 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) [45] on yhdys-

valtalaisen Project Management Instituten (PMI) julkaisema kokoelma tunnistetuista ja hyväksi 

todetuista projektinhallinnan käytänteistä, prosesseista ja termeistä. Teoksesta käytetään 

yleisesti lyhennelmänimiä PMBOK Guide ja PMBOK. Vuonna 1996 julkaistusta teoksesta 

painettiin vuonna 2017 kuudes päivitetty versio. [58] PMBOK Guide esittää prosessipohjaisen 

elinkaarimalliin perustuvan lähestymistavan projektinhallintaan [45, s. 18]. 

PMI on maailmanlaajuisesti merkittävin projektinhallinnan standardisoija ja kouluttaja. Se on 

myös virallinen ANSI-järjestön akkreditoima standardisoinnin kehittäjä. PMBOK Guide on 

perusta PMI:n kursseille ja sertifikaateille. [74] PMI:llä on noin miljoona aktiivista projektin-

hallinnan sertifikaatin haltijaa [75, s. 4]. 

Teoksen ensimmäisen lyhyempi osa sisältää nimen mukaisen projektinhallinnan ohjeistuksen. 

Toinen laajempi osa on virallinen ANSI-standardi ANSI/PMI 99-001-2017 The Standard for 

Project Management. Teos ja sen sisältämä standardi ovat yhteyksissä PMI:n julkaisemiin 

ohjelman- ja salkunhallinnan ANSI-standardeihin ANSI/PMI 08-002-2017 The Standard for 

Program Management ja ANSI/PMI 08-003-2017 The Standard for Portfolio Management. 

Näiden yhteydessä ei ole julkaistu PMBOK Guiden kaltaista erillistä ohjeistusta. [45, s. 1–3] 

Vaskimon väitöskirjassa esitetään useaan eri lähteeseen perustuen PMBOK Guiden olevan 

yleisin perusta organisaatiokohtaisille projektinhallintametodologioille [8, s. 38]. Myös Chin et 

al. tunnistivat PMBOK Guiden olevan yleisin viitekehys kolmannen tason organisaatio-

kohtaisen projektinhallintametodologian luomisessa [69, s. 113]. Varsinaisessa teoksessa sen 

todetaankin olevan perustus, jolle organisaatio voi rakentaa metodologian, käytänteet, menet-

telytavat, säännöt, työkalut ja tekniikat projektinhallintaa varten [45, s. 2]. 

Teoksen lähestymistapa projektinhallintaan on prosessipohjainen ja projektin elinkaaren 

hallintaan perustuva. Sen näkökulma on projektipäällikön tietovaatimuksissa, eli siinä mitä 

pätevän projektipäällikön tulisi saada tietoonsa projektin aikana. Ohjeistus keskittyy niihin 
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toimenpiteisiin ja suoritustapoihin, joilla nämä tietovaatimukset voidaan täyttää. Näkökulma 

projektinhallintaan on samanlainen ISO-standardin kanssa ja viitekehyksien yhdenmukaisuus 

on ilmeinen. PMBOK Guide on kuitenkin sisällöltään huomattavasti laajempi ja monipuoli-

sempi. Sen ensimmäisen osan yksityiskohtaiset prosessikuvaukset sisältävät perusteelliset 

tavoitteet sekä kattavat listat syötteistä, työkaluista, tekniikoista ja tuotteista. [71, s. 4] 

Laajuudestaan ja monipuolisuudestaan huolimatta PMBOK Guide ei ole suoraan sovelletta-

vissa oleva metodologia [45, s. 2]. Se eroaa ISO-standardista ja PRINCE2:sta erityisesti 

projektin hallinnon ja organisoinnin kuvauksessa. Näkökulma projektin hallintoon on projekti-

päällikkökeskeinen ja muita toimijoita käsitellään lähinnä sidosryhminä. Lisäksi teoksessa 

korostetaan projektipäällikön johtamiskyvykkyyksien ja -ominaisuuksien merkitystä. Projektin 

omistajan roolia käsitellään kuitenkin yhtenevästi ISO-standardin kanssa. 

Teoksen ensimmäisessä osiossa kuvataan projektipäällikön roolia ja tarvittavia kompetensseja. 

Projektipäällikön kyvykkyydet jaetaan kolmeen osaan PMI Talent Triangle -mallin avulla 

seuraavasti: tekninen projektinhallinta, johtajuus sekä strateginen ja liiketoiminnan johtaminen 

[45, s. 56]. Erityisesti johtajuuteen liittyviä kyvykkyyksiä sekä johtajuuden ja johtamisen 

erovaisuuksia esitellään perusteellisemmin. Projektipäällikön kyvykkyyksiä käsittelevä osuus 

on kuitenkin hyvin pieni osa teosta eikä tarjoa suoranaisia työkaluja kykyjen kehittämiseen 

keskittyen asioiden pintapuoliseen esittelyyn. Talent Triangle -mallin yhteys jäljempänä esitel-

tävään ICB-teokseen ja sen kolmeen alueeseen jaettuihin projektinhallinnan pätevyys-

elementteihin on ilmeinen. 

Teoksen prosessipohjainen lähestymistapa ei merkittävästi eroa ISO-standardista. PMBOK 

Guidesta löytyviä elinkaarimallin kuvauksia ja Vaskimon esitystä yhdistämällä voidaan luoda 

varsin konkreettinen malli prosessipohjaisesta elinkaarihallinnasta. Seuraavassa kuvassa on 

havainnollistettu prosessiryhmien, vaiheiden ja projektikokonaisuuden kehitystä projektin elin-

kaaren aikana. Prosessiryhmien prosesseja toistetaan projektin vaiheiden sisällä tarpeen 

mukaan samalla kun projektin kustannukset ja tietomäärä kasvavat ja tuotokseen liittyvät riskit 

pienenevät. Siten esimerkiksi suunnittelemiseen liittyviä prosesseja suoritetaan uudestaan vielä 

projektin toteutusvaiheidenkin aikana. Vastaavasti lopettamiseen liittyvät prosessit aloitetaan 

jo hyvissä ajoin toteutusvaiheessa ja toistetaan lopetusvaiheen aikana. Kuvassa mallinnetaan 

näin ollen koko projektin elinkaarta ja sivuuttamalla vaihe-merkinnät myös yksittäisen vaiheen 

aikana toteutettavat prosessit. 



45 

 
Kuva 15. Projektinhallinnan muuttujien ja rajoitteiden kehitys ajassa PMBOK Guidea ja 

Vaskimoa soveltaen [45, s. 548–555] [47, s. 84] 

PMBOK Guidessa korostetaan ISO-standardin tavoin kaikkien prosessien, työkalujen, 

tekniikoiden ja hallintatuotteiden räätälöintiä organisaation tai projektin tarpeisiin. Teoksessa 

on 49 prosessia, jotka ovat ISO-standardin tavoin asetettu viiden ryhmän ja kymmenen osa-

alueen matriisiin. Ryhmät ja osa-alueet ovat käytännössä identtisiä ISO-standardin kanssa, 

mutta prosessien osa-alueet on nimetty tietoalueiksi. Termi ilmentää projektipäällikön tieto-

vaatimusten merkityksellisyydestä PMBOK Guidessa. 

Tutkimustavoitteiden tai sisällönanalyysimenetelmän näkökulmasta prosessitaulukkoa ei ole 

syytä analysoida tässä yhteydessä tarkemmin. Taulukko on kuitenkin löydettävissä tutkimus-

raportin liitteestä 2 ”Viitekehyksien prosessit”, jossa sen sisältöä voi verrata muiden viite-

kehyksien prosessimalleihin. PMBOK Guiden tapa käsitellä projektisuunnitelmaa ja sen eri 

osia poikkeaa ISO-standardista. Tämä ero lähestymistavassa on suurin yksittäinen selittävä 

tekijä PMBOK Guiden suurempaan prosessimäärään. Erilaisuus viitekehyksien välillä ei ole 

kokonaisuuden kannalta merkityksellinen ja prosessimallit ovat käytännössä samanlaiset. 

PMBOK Guiden laajuus ja monipuolisuus perustuvat pitkälti yksityiskohtaisiin prosessi-

kuvauksiin sisältäen pitkiä listoja syötteistä, työkaluista, tekniikoista ja tuotteista. Tätä ominai-

suutta havainnollistetaan seuraavassa kuvassa projektityön seuranta ja ohjaaminen -prosessilla, 

jonka tavoitteet ovat yhtenevät ISO-standardin projektityön ohjaaminen -prosessin kanssa. 

Edellä taulukossa 2 esitetty ISO-standardin prosessin sisältö on varsin niukka PMBOK Guiden 

prosessiin verrattuna eikä sisällä työkaluja ja tekniikoita. Viitekehyksien vertailun helpotta-

miseksi kyseinen prosessi ja muiden viitekehyksien vastaavat prosessit ovat esitelty myös 

raportin liitteessä 4 ”Viitekehyksien projektityön ohjaaminen -prosessi”. 
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Kuva 16. PMBOK Guiden projektityön seuranta ja ohjaaminen -prosessi [45, s. 105] 

Kuvassa esitetyn yleisen prosessikuvauksen lisäksi teoksesta löytyvät varsin yksityiskohtaiset 

selostukset jokaisesta syötteestä, työkalusta, tekniikasta ja tuotteesta. Esimerkiksi numeraalisen 

tiedon analysoinnissa käytettävän trendianalyysin tarkoitus, tavoitteet ja tulosten hyödyn-

tämisen periaatteet löytyvät prosessin kuvauksesta. Yhteensä teoksessa on listattu ja kuvailtu 

135 käytännön työkalua ja tekniikkaa projektinhallinnan prosessien toteuttamiseksi. 

Projektin elinkaarimallin hallinta on yksi PMBOK Guiden pääkomponenteista yhdessä vaihei-

den, prosessien ja tietovaatimusten kanssa. Projektin elinkaari voi olla suunnitelmallinen tai 

mukautuva. Sen vaiheet voivat olla peräkkäisiä, iteratiivisia tai limittyneitä. Varsinaisten 

tuotosten toteuttamisen vaiheet voivat lisäksi olla ketteriä tai hybridejä edellä mainituista. [45, 

s. 19] Projektiryhmän tehtävä on valita parhaiten kyseiseen projektiin sopiva lähestyminen 

projektin elinkaaren hallintaan. Valittu lähestymistapa vaikuttaa suoraan esimerkiksi tärkeimpi-

en projektinhallintaprosessien tunnistamiseen vaiheiden sisällä sekä niiden suorittamiseen 

varattavaan resurssiin projektin edetessä. Esimerkiksi ketterässä projektissa muutosten ja 

sidosryhmien hallinnan prosesseihin tarvitaan todennäköisesti enemmän resursseja kuin 

suunnitelmallisen elinkaarimallin projektissa. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu tätä 

PMBOK Guiden mukaista elinkaarimallien jatkumoa. 

 
Kuva 17. Projektin elinkaarimallien jatkumo PMBOK Guidea mukaillen [45, s. 666] 

PMBOK Guidessa projektin elinkaaren ulkopuolelle jäävät projektiin liittyvät esityöt ja liike-

toimintatarkastelun tuottaminen. Niiden nähdään olevan ISO-standardin kanssa yhtenevästi osa 

kokonaisuutta, mutta varsinaisen elinkaaren ulkopuolella. Esitöitä ei tule kuitenkaan sekoittaa 
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projektin aloitusvaiheeseen tai asettamisen prosessiryhmän tehtäviin. Seuraavaan kuvaan on 

yhdistetty PMBOK Guiden tärkeimpien komponenttien ja prosessien malli havainnolliseksi 

esitykseksi projektinhallinnasta. Viitekehyksien vertailun helpottamiseksi malli löytyy tutki-

musraportin liitteestä 3 ”Viitekehyksien elinkaarimallit”. ISO-standardiin verrattuna PMBOK 

Guidessa suunnittelun ja toteutuksen prosessiryhmien nähdään olevan keskenään tiiviimmässä 

vuorovaikutuksessa sekä seurannan ja ohjaamisen ulottuvan myös asettamisen prosessiryh-

mään. Lisäksi projektin vaiheet on nimetty selkeästi. 

 
Kuva 18. Projektinhallinnan komponentit ja elinkaarimalli PMBOK Guidessa 

Lopuksi PMBOK Guiden laajuuden ja monipuolisen sisällön korostamiseksi analysoidaan 

projektinhallintasuunnitelman sisältöä ja projektiasiakirjoja. ISO-standardissa prosessien syöt-

teinä ja tuotteina listataan suunnitelmia ja asiakirjoja, mutta niitä käytetään esimerkkeinä 

sisältöä tai merkitystä tarkentamatta. PMBOK Guidessa projektinhallintasuunnitelma koostuu 

useasta erillisestä suunnitelmasta, joiden tavoitteet ja käyttötapa on selvennetty. Myös projektin 

aikana tuotettavia asiakirjoja ja projektinhallintatuotteita on listattu ja niiden hyödyntämistä 

selvitetty. Lähes kaikkien prosessien tuotteissa on projektisuunnitelmiin ja -asiakirjoihin liitty-

viä tehtäviä. Teoksessa korostetaankin projektipäällikön ja projektiryhmän vastuulla olevan 

suunnitelmien ja asiakirjojen valinta ja räätälöinti projektiin sopivaksi. 

Tutkimusraportin liitteessä 5 "Viitekehyksien asiakirjat ja suunnitelmat" on esitetty yhdessä 

muiden viitekehyksien kanssa PMBOK Guiden projektinhallintasuunnitelman sisältämät osat, 

projektin asiakirjat ja muut hallintatuotteet. Projektipäällikön tehtävä on tunnistaa tietyn proses-

sin syötteeksi vaatimia projektinhallintasuunnitelman osia ja muita projektinhallintatuotteita 

sekä päivittää niitä tai muita asiakirjoja prosessin tuotteena. Lisäksi tulisi huomioida näiden 

integrointi osaksi organisaation muita prosesseja ja yleistä asiakirjahallintoa. 
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Edettäessä analyysissä kohti PRINCE2-menetelmää voidaan todeta ISO-standardin ja PMBOK 

Guiden olevan toisiaan kokonaisvaltaisesti tukevia teoksia. ISO-standardin tarjotessa yleisen 

viitekehyksen ja yleisesti hyväksytyn perustan prosessipohjaiseen projektinhallintaan syventää 

PMBOK Guide sitä yksityiskohtaisilla prosessikuvauksilla, työkaluilla, tekniikoilla ja elin-

kaarimalliin perustuvalla näkemyksellä projektipäällikön tietotarpeista. PRINCE2 on näitä 

täydentävä käytännön menetelmä, jonka projektiryhmä voi omaksua työhönsä. 

3.3.3 PRINCE2 

Managing successful projects with PRINCE2 [46] on britannialaisen AXELOS Ltd:n julkaise-

ma projektinhallintamenetelmä. Projects in controlled environments (PRINCE) julkaistiin 

Britannian valtionhallinnon telekommunikaatioviraston toimesta vuonna 1989, PRINCE2:ksi 

päivitetty versio vuonna 1996 ja sen uusin kuudes versio vuonna 2017. PRINCE2 on Britannias-

sa de facto -standardi projektinhallinnassa ja maailmanlaajuisesti laajalti käytössä julkishallin-

nossa ja informaatioteknologian alalla. [76] 

AXELOS on Britannian valtionhallinnon ja Capita plc:n yhteisyritys tehtävänään hallinnoida 

ja kehittää globaaleja parhaita käytänteitä projektinhallinnan, informaatioteknologiapalvelui-

den ja kyberresilienssin aloilla. Virallista tietoa ei ole saatavilla, mutta Buehringin arvion mu-

kaan sertifikaatti olisi vuoteen 2020 mennessä myönnetty noin kahdelle miljoonalle henkilölle 

[77]. PRINCE2-sertifikaatit ovat kuitenkin ikuisia, joten PMI:n miljoona aktiivista PMBOK 

Guide -sertifikaatin haltijaa muodostavat todennäköisesti merkittävämmän kokonaisuuden. 

PRINCE2:ssa on ISO-standardin ja PMBOK Guiden tavoin prosessipohjainen lähestymistapa 

projektinhallintaan. Teoksessa kuvattu projektinhallintamenetelmä soveltuu kaikkiin projek-

teihin niiden koosta, tyypistä tai organisaatiosta riippumatta. [46, s. 2] Menetelmä perustuu 

PMBOK Guiden tavoin parhaisiin tunnistettuihin käytänteisiin. Menetelmää hyödyntäessä sitä 

tulee räätälöidä ja skaalata organisaation tarpeiden ja projektien monimutkaisuuden perusteella. 

PRINCE2 erottaa projektin hallintatyön itse projektituotokseen tähtäävästä asiantuntijatyöstä 

ja keskittyy siihen mitä projektinhallinnassa tulee tehdä. 

ISO-standardista ja PMBOK Guidesta poiketen PRINCE2 on pragmaattinen esitys projektin-

hallinnasta. Se katsoo projektinhallintaa projektiryhmän näkökulmasta eri tehtäväroolien kautta 

ja kuvailee mitä rooleissa tulisi tehdä. Menetelmässä keskitytään projektinhallinnan tuotoksiin 

ja liiketoimintatarkastelun mukaisiin lopputuloksiin. Se on viitekehyksistä lähimpänä valmiiksi 

sovellettavissa olevaa metodologiaa. Teoksessa selostetaan selkeästi mitä tulee päättää sekä 

milloin ja kenen toimesta projektinhallintaan liittyviä päätöksiä tulee toteuttaa. [78, s. 15–16] 

PRINCE2:n rakennetta havainnollistetaan seuraavassa kuvassa. Mallissa projektinhallintaa 

lähestytään neljän toisiinsa integroidun elementin kautta: periaatteet, teemat, prosessit ja 

projektiympäristö. Periaatteita, teemoja ja prosesseja on kaikkia seitsemän kappaletta. 
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Projektiympäristö on liitettävissä menetelmän räätälöintiin organisaation toimintatapojen 

näkökulmasta ja johdonmukaisten projektinhallintakäytänteiden luomiseen. 

 
Kuva 19. PRINCE2:n rakenne ja tärkeimmät elementit [46, s. 3] 

PRINCE2 on joustava ja pitkälti räätälöitävissä oleva menetelmä, mutta sen keskeisimmät 

periaatteet ovat kiinteitä. Periaatteet ovat ohjaavia velvoitteita ja hyviä käytänteitä, joita 

projektinhallinnassa on noudatettava PRINCE2:sta hyödynnettäessä. Menetelmän perustami-

nen kiinteiden ja yleisten periaatteiden varaan mahdollistaa yksityiskohtien laajankin muok-

kaamisen tarpeiden mukaisesti. Menetelmässä kerrotaan teemojen, prosessien ja tuotosten 

kuvausten avulla mitä tulisi tehdä, mutta ei sitä miten asia tulisi hoitaa. Periaatteet tarjoavat 

hyvien käytänteiden viitekehyksen, jonka avulla projektiryhmä voi tunnistaa soveltuvimmat 

tavat räätälöidä muita menetelmän elementtejä. PRINCE2:n seitsemän periaatetta ovat: 

 jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu 

 jatkuva oppiminen 

 roolien ja vastuiden määrittely 

 vaiheistus 

 poikkeamiin puuttuminen 

 lopputuotokseen keskittyminen 

 räätälöinti ympäristöön sopivaksi. [46, s. 20] 

Teemat kuvaavat jatkuvasti projektin elinkaaren aikana huomioitavia projektinhallinnan näkö-

kulmia. Kuvassa esitetyt teemat ovat räätälöitävissä projektin tarpeiden mukaisesti ja niissä 

etsitään vastauksia projektin peruskysymyksiin: miksi, kuka, mitä, milloin, miten ja mitä jos. 

Teoksessa kuvataan kunkin teeman tavoite, minimivaatimukset sisällölle ja ylläpidettäville 

tuotoksille sekä ohjeet teeman soveltamisesta. Teoksessa esitellään myös muutamia yksittäisiä 

tekniikoita teemojen ja prosessien läpiviemiseksi, mutta niiden kuvaus on pintapuolista eivätkä 

ne juuri tarjoa käytännön apua projektiryhmälle. Teemat ovat käsitteenä lähellä edellä esitet-

tyjen viitekehyksien prosessien osa-alueita ja tietoalueita [78, s. 4]. Teemoja tarkastellaan 

projektin koko elinkaaren ajan aivan kuten prosessien tietoalueita PMBOK Guidessa. Lisäksi 
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teemojen toteuttamiseen tähtäävät vastuut on jaettu nimetyille rooleille. Teemojen yhteydessä 

ei kuitenkaan käsitellä prosesseja tai niiden aktiviteetteja samalla tavalla kuin PMBOK 

Guidessa ja ISO-standardissa. 

Jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu on sekä periaate että teema PRINCE2:ssa. Liike-

toimintaperuste on menetelmän keskeisin lähtökohta projektinhallinnassa tehtäville päätöksille. 

Perustetta tulee jatkuvasti tarkastella ja päivittää projektin vaiheiden edetessä. Tavoiteltujen 

hyötyjen on oltava kaiken aikaa realisoitavissa tai projekti tulee päättää ennenaikaisesti. 

Menetelmän mukaan tämä jatkuva saavutettavissa olevien hyötyjen ja liiketoimintaperusteen 

tarkastelu on onnistuneen projektinhallinnan yksi tärkeimmistä komponenteista. Päämääränä 

on myös välttää itse projektin muodostumista tärkeämmäksi kuin siinä tavoiteltavat tuotokset 

ja hyödyt. [46, s. 20–21] [78, s. 8] Käsitteenä liiketoimintatarkastelu ei PRINCE2:ssa merkit-

tävästi eroa ISO-standardista ja PMBOK Guidesta. Sen merkityksellisyyden korostaminen ja 

yksityiskohtaisempi sisällönkuvaus kuitenkin erottavat PRINCE2:n lähestymistavan muista 

viitekehyksistä. 

Myös organisaatio on samanaikaisesti yksi periaatteista ja teemoista. Teeman tavoitteena on 

määritellä yksiselitteisesti projektin vastuut ja roolit [46, s. 58]. Projektin nähdään toteuttavan 

organisaation liiketoiminnan, projektituotoksen käyttäjän ja sen toimittajan tarpeita. Näiden 

kolmen ydinsidosryhmän edustajat ovat projektiorganisaatiossa varmistamassa etujensa toteu-

tumista. Seuraavassa kuvassa on esitetty PRINCE2:n projektiorganisaatio ISO-standardin 

kanssa yhtenevässä muodossa. 

 
Kuva 20. Projektinhallintaryhmän roolit PRINCE2:sta mukaillen [46, s. 63] 

PRINCE2:ssa organisaatiota voi räätälöidä ja projektinhallintaryhmän rooleja yhdistää. Jokai-

nen menetelmän tehtävään liittyvä vastuu on kuitenkin osoitettava tietylle roolille. Olennaista 

on varmistaa kunkin ydinsidosryhmän tavoitteiden toteutuminen. Esimerkiksi pienessä 
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projektissa omistaja voikin edustaa myös käyttäjiä ja toimittajia. Minimissään projektille tulee 

määritellä erikseen omistaja ja projektipäällikkö. Projektihallitus vastaa projektin ohjauksesta, 

projektipäällikkö hallinnasta ja ryhmäpäälliköt tuotosten toimituksesta. Kokonaisvastuu pro-

jektin onnistumisesta on projektin omistajalla ja vastuu projektinhallinnan onnistumisesta 

projektipäälliköllä. [46, s. 60–67] 

Projektin varmistuksella tavoitellaan projektipäälliköstä riippumatonta suorituksen ja tuotosten 

valvontaa. Varmistus voidaan käsittää projektihallituksen toteuttamana projektin sisäisenä 

laadunvalvontana. Projektihallituksen jäsenet ovat kukin vastuussa varmistuksesta oman roo-

linsa mukaisesti, mutta voivat osoittaa muita henkilöitä toteuttamaan siihen liittyviä käytännön 

tehtäviä. Lisäksi hallituksen tulee neuvoa projektipäällikköä ja ryhmäpäälliköitä antamalla 

tukea liittyen organisaation toimintatapoihin ja prosesseihin. [46, s. 64] 

Suunnitteluvaiheessa on olennaista määritellä kuka voi myöntää muutoksia tai poikkeamia 

projektisuunnitelmassa eriteltyihin tuotoksiin tai niiden laajuuteen. Projektin omistaja on 

vastuussa projektin onnistumisesta spesifikaatioiden mukaisesti, mutta esimerkiksi monimut-

kaisissa tai laajoissa projekteissa muutosten hyväksyntä voidaan delegoida projektihallituksen 

ulkopuolelle [46, s. 65]. Lisäksi tulee määritellä toleranssit, joiden mukaisesti toimiessaan 

projektipäällikön ei tarvitse pyytää muutosoikeutta tuotoksiin. Tämä kokonaisuus on yksi 

PRINCE2:n periaatteista. 

PRINCE2:n määritelmä prosessille on yhtenevä ISO-standardin ja PMBOK Guiden kanssa. 

Käytännössä viitekehyksien prosessi-käsitteet kuitenkin eroavat toisistaan. PRINCE2:ssa 

prosessit koostuvat tehtävistä, joita on yhteensä 41 kappaletta. Teoksen seitsemän prosessia 

ovatkin käsitteenä lähempänä ISO-standardin ja PMBOK Guiden viittä prosessiryhmää. 

PRINCE2:n tehtävät taas vastaavat muiden viitekehyksien prosesseja. 

Myös elinkaarimalliin perustuva lähestyminen projektinhallintaan on viitekehyksissä erilainen. 

Muissa viitekehyksissä prosessiryhmissä olevia prosesseja suoritetaan tai jätetään suorittamatta 

ja toistetaan tai ei toisteta tarpeen mukaan projektin vaiheiden sisällä. PRINCE2:ssa prosessien 

muodostama kokonaisuus on lineaarisempi ja etenee projektin edetessä. Projektiryhmän 

toiminnan kannalta viitekehyksien erovaisuus elinkaarimallin lähestymistavassa ei kuitenkaan 

ole merkittävä. Käytännössä prosessien tehtäviä suoritetaan toistaen ja räätälöiden, eli samalla 

periaatteella kuin muissa viitekehyksissä. Seuraavassa kuvassa on esitetty PRINCE2:n prosessit 

ja projektin elinkaarimalli. 
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Kuva 21. Prosessit ja projektin elinkaarimalli PRINCE2:ssa [46, s. 158] 

Vertailun helpottamiseksi viitekehyksien elinkaarimallit on esitetty myös raportin liitteessä 3 

”Viitekehyksien elinkaarimallit”. Prosessien toteuttaminen on jaettu projektiorganisaation kol-

melle tasolle: ohjaus, hallinta ja toimitus. Ohjausta suorittaa projektihallitus, hallintaa projekti-

päällikkö ja tuotosten toimitusta ryhmäpäälliköt. Esimerkiksi projektin ohjaaminen -prosessia 

toteuttaa yksinomaan projektihallitus. Vastaavaa jaottelua ei ole muissa viitekehyksissä. 

Projektin elinkaaren aikana suoritettavat tehtävät ovat ryhmitelty prosesseihin toteutettaviksi 

vaiheittain projektin edetessä. Tarkemmin prosessimallin kokonaisuutta esitellään seuraavassa 

kuvassa, jossa mukana ovat prosessien välillä toimenpiteitä aiheuttavat syötteet ja tapahtumat. 

Prosessimallissa havainnollistetaan myös päätöksentekoa prosessien ja vaiheiden edetessä. 

Mallia ei kuitenkaan voida pitää yhtenevänä tai verrattavissa olevana esityksenä PMBOK 

Guiden ja ISO-standardin prosesseihin, sillä PRINCE2:n prosesseissa toteutettavat tehtävät 

ovat käsitteenä lähempänä muiden viitekehyksien prosesseja. 
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Kuva 22. PRINCE2 prosessimalli [46, s. 161] 

Prosessien sisällä toteutettavia tehtäviä ei ole rajallisen tilan vuoksi mahdollista esittää raportin 

tekstissä. Näin ollen menetelmän 41 tehtävää esitetään tutkimusraportin liitteessä 2 "Viite-

kehyksien prosessit". Liitteen taulukosta on mahdollista havainnoida tehtävien olevan täysin 

verrannollisia muiden viitekehyksien prosesseihin. Tehtävien esittelyn yhteydessä kuvataan 

kunkin tehtävän tavoitteet, mahdollinen aikataulu projektin elinkaaressa, tärkeimmät syötteet 

ja tuotteet sekä roolien vastuut tehtävään liittyen. Tehtävien kuvauksissa ei kuitenkaan esitetä 

mahdollisesti sovellettavia työkaluja tai tekniikoita. Näiltä osin sisältö eroaakin merkittävästi 

PMBOK Guidesta. 

PRINCE2:n tehtävien ja muiden viitekehyksien prosessien sisältöjen yhdenmukaisuuden 

havainnollistamiseksi on liitteeseen 4 ”Viitekehyksien projektityön ohjaaminen -prosessi" 

sisällytetty PMBOK Guiden ja ISO-standardin kanssa yhtenevällä esitystavalla PRINCE2:n 

tarkasta vaiheen tilanne -tehtävä. Kyseinen tehtävä on PRINCE2:n prosessimallissa lähimpänä 

muiden viitekehyksien osalta esiteltyä projektityön ohjaaminen -prosessia. 

PRINCE2:ssa projektinhallintaan liittyvistä suunnitelmista ja asiakirjoista käytetään projektin-

hallintatuotos-termiä. Projektinhallintatuotokset ovat menetelmän ytimessä ja niitä käsitellään 

teoksen liitteessä. Tuotosten tarkoitus, rakenne, muoto, laatuvaatimukset ja syötteet ovat selos-

tettu yksityiskohtaisesti. Yhteensä tuotoksia on 26 ja ne ovat ryhmitelty suunnitelmiin, rekiste-

reihin ja raportteihin. [46, s. 290–291] Suunnitelmat määrittävät projektia ja muutokset niihin 

on hyväksyttävä muutostenhallinnan menetelmin. Rekisterit ovat dynaamisia projektin etene-

miseen liittyviä tuotoksia ja raportit tarjoavat hetkellisen kuvan projektin tietystä vaiheesta tai 

tapahtumasta. Tutkimusraportin liitteessä 5 "Viitekehyksien asiakirjat ja suunnitelmat" on 

esitetty PRINCE2:n suunnitelmat, asiakirjat, raportit ja muut hallintatuotokset. 
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Raportissa tähän asti analysoidut viitekehykset ovat lähtökohdiltaan yhteneviä ja yksityiskoh-

diltaan eroavia. Ne täydentävät toisiaan alaluvun johdannossa esitellyn Skogmarin mallin 

mukaisesti. Seuraavaksi siirrytään prosessilähtöisestä lähestymistavasta yksilön kyvykkyyksiin 

ja pätevyyksiin. Lähestymällä kokonaisuutta yksilön näkökulmasta pyritään täydentämään 

käsitystä projektinhallinnasta huomioiden tutkimusongelman alakysymyksen AK1 tavoitteet. 

3.3.4 ICB 

Individual Competence Baseline (ICB) versio 4.0.1 [72] on International Project Management 

Associationin (IPMA) teos yksilön pätevyyksistä projektinjohtamisen alalla. ICB1-versio 

julkaistiin vuonna 1998 ja uusin ICB4 vuonna 2015. IPMA ei ole virallinen standardisoija, 

mutta ICB-teosta voidaan käsitellä globaalina de facto -standardina yksilön pätevyysvaatimuk-

sista projektinjohtamisessa. [79] IPMA on Amsterdamissa keskussihteeristöään pitävä vuonna 

1965 perustettu maailman ensimmäinen kansainvälinen projektinjohtamisen yhdistys [80, s. 

11]. Projektinjohtamisen ammattilainen voi sertifioitua IPMA ICB:n neliportaisessa järjestel-

mässä tasoille A–D. Ensimmäinen D-taso on suunnattu projekteihin osallistuville henkilöille, 

C-taso projektipäälliköille, B-taso vanhemmille projektipäälliköille ja A-taso projektinjohta-

jille. [81] ICB:n viiden vuoden välein uusittavia sertifikaatteja on aktiivisena noin 300 000 

henkilöllä [82]. 

Suomessa IPMA:n jäsenyhdistys on Projektiammattilaiset ry (PRY). PRY:llä on Suomessa 

yksinoikeus toteuttaa IPMA:n projektinjohtamisen sertifiointeja. PRY myös julkaisee suomen-

noksia IPMA:n ICB-standardeista, jotka toimivat samalla IPMA:n kansallisina National 

Competence Baseline -standardeina. [83] Tässä raportissa ICB:n termeistä käytetäänkin suo-

mennoksina PRY:n käännöksestä löytyviä sanoja ja niiden määritelmiä. 

ICB kuvaa kattavan kokonaisuuden pätevyyksistä, joita yksilöllä tulee olla tai joissa hänen tulee 

kehittyä johtaessaan projekteja. Pätevyyden määritellään olevan tietojen, taitojen ja kykyjen 

soveltamista haluttujen tulosten saavuttamiseksi. [72, s. 11–15] Teoksessa ei kuvata sitä miten 

projekteja johdetaan eikä projektin prosesseja tai vaiheita. ICB:tä tuleekin hyödyntää yhdessä 

muiden prosessipohjaisten projektinhallintastandardien rinnalla. 

ICB:ssä yksilön ja projektiympäristön pätevyys on jaettu 28 elementtiin. Nämä pätevyys-

elementit on ryhmitelty kolmeen alueeseen seuraavasti: 

 ihmispätevyydet (10 elementtiä) 

 näkökulmapätevyydet (5 elementtiä) 

 käytäntöpätevyydet (13 elementtiä). [72, s. 28] 

Ihmispätevyydet ovat henkilökohtaisia ja henkilöiden välisiä pätevyyksiä, joita tarvitaan 

menestykselliseen projektinjohtamiseen. Näkökulmapätevyydet liittyvät niihin perussyihin, 

jotka saavat ihmiset tai organisaatiot käynnistämään projekteja. Ne ovat myös menetelmiä, 

työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla yksilöt ovat vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. 
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Käytäntöpätevyydet liittyvät projektien onnistuneessa toteutuksessa käytettyihin menetelmiin. 

[72, s. 26] Edellä esitellyn PMI:n projektipäällikön kyvykkyyksiä käsittelevä Talent Triangle -

mallin osa-alueet ovat yhtenevät ICB:n kolmen pätevyysalueen kanssa. 

Kunkin pätevyyselementin yhteydessä kuvataan sen määritelmä ja tarkoitus. Lisäksi listataan 

elementin toteutumiseksi vaadittavaa tietoa sekä yksilön taitoja ja kykyjä. Jokaiselle elementille 

kuvataan keskeiset pätevyyden indikaattorit (KPI), joiden avulla voidaan todeta onnistuminen 

projektissa kyseisen elementin osalta. Arvioinnin toteuttamiseksi annetaan mittareita kuvaa-

maan suoritusta KPI:n sisällä. 

Vaikka ICB ei ole prosessipohjainen projektinhallintamenetelmä, projektinhallintametodologia 

tai kokoelma hyväksi todetuista käytänteistä, muistuttavat sen 13 käytäntöpätevyyden element-

tiä hyvin paljon prosessipohjaisten viitekehyksien prosessien osa-alueita. Käytäntöpätevyys-

elementtien KPI:t vastaavasti muistuttavat muiden viitekehyksien prosesseja. Oheisessa taulu-

kossa on havainnollistettu ICB:n 13 käytäntöpätevyyselementtiä sekä vertailun vuoksi PMBOK 

Guiden kymmenen tietoaluetta, jotka korreloivat kyseisiin elementteihin. 

Taulukko 3. ICB:n käytäntöpätevyydet ja PMBOK Guiden tietoalueet 

 

Lisäksi viitekehyksien vertailun vuoksi ja yhtenevyyden havainnollistamiseksi on seuraavassa 

taulukossa esitetty ICB:n 10. käytäntöpätevyysalueen Suunnittelu ja ohjaus -elementin KPI:t 

sekä PMBOK Guiden ja PRINCE2:n niihin parhaiten korreloivat prosessit ja tehtävät. 

Taulukko 4. ICB:n KPI:t, PMBOK Guiden prosessit ja PRINCE2:n tehtävät 

 

Keskeistä pätevyyden indikaattoria ei tule taulukoiden ilmeisten yhtäläisyyksien perusteella 

sekoittaa projektinhallintaprosessiin. Pätevyyden indikaattoreilla määritellään projektijohtami-

sen ammattilaisen pätevyyden mittaamisen mahdollistavia tietoja, taitoja ja kykyjä. Esimerkiksi 

ICB Käytäntöpätevyyselementit PMBOK Guiden tietoalueet

1. Toteutusmalli (sisältyy 1. Kokonaisuus)

2. Vaatimukset ja tavoitteet (sisältyy 1. Kokonaisuus)

3. Laajuus 3. Laajuus

4. Aika 5. Aikataulut

5. Organisaatio ja informaatio 10. Viestintä

6. Laatu 8. Laatu

7. Talous 6. Kustannukset

8. Resurssit 4. Resurssit

9. Hankinta 9. Hankinnat

10. Suunnittelu ja ohjaus 1. Kokonaisuus

11. Riskit ja mahdollisuudet 7. Riskit

12. Sidosryhmät 2. Sidosryhmät

13. Muutos ja muuntaminen (sisältyy 1. Kokonaisuus)

ICB:n Suunnittelu ja ohjaus -elementin KPI:t PMBOK Guiden prosessit PRINCE2 tehtävät

1. Aloittaa projektin ja laatii projektinhallintasuunnitelman 

ja hyväksyttää sen

Projektisuunnitelman laatiminen Kokoa projektinhallintasuunnitelma

2. Käynnistää ja johtaa siirtymisen uuteen 

projektivaiheeseen

Projektityön johtaminen ja hallinta Suunnittele seuraava vaihe

3. Ohjaa projektin suoritusta projektisuunnitelmaa 

vasten ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin

Projektityön seuranta ja ohjaaminen Tarkasta vaiheen tilanne

4. Raportoi projektin edistymistä Projektityön seuranta ja ohjaaminen Raportoi kohokohdat

5. Arvioi, hyväksyttää ja toteuttaa projektin muutokset Muutosten hallinta Selvitä ja tarkastele poikkeamia ja riskejä

Nosta esille poikkeamia ja riskejä

Tee korjaavia toimenpiteitä

6. Sulkee vaiheen tai projektin ja arvioi sen Vaiheen tai projektin lopettaminen Raportoi vaiheen päättäminen

Arvioi projekti
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taulukossa esitellyn suunnittelu ja ohjaus -elementin on tarkoitus osoittaa yksilön kykyä luoda 

ja ylläpitää tasapainoinen kuva projektin hallinnasta. Yksi keskeinen indikaattori tämän 

kyvykkyyden osoittamisessa ovat yksilön tekemät toimet projektin suorituksen ohjaamiseksi ja 

korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, joka on taulukon kolmas KPI. Teoksessa annetaan 

lisäksi kolme mittaria tämän indikaattorin toteamiseksi käytännössä. Näiden avulla ohjaukseen 

johtaneet toimet voidaan aktiivisesti todentaa. 

ICB:ssä esitetään kunkin pätevyyden elementin vaatimia tietoja, taitoja ja kykyjä. Näiden avulla 

projektia johtava yksilö pystyy toteuttamaan pätevyyden indikaattorien vaatimia toimenpiteitä, 

joita siis mitataan annetuilla mittareilla. Esimerkkinä käytetty suunnittelu ja ohjaus -elementti 

vaatii hyvin saman kaltaisia tietoja kuin mitä PMBOK Guiden projektityön seuranta ja 

ohjaaminen -prosessissa käytetään syötteinä. Listatut taidot ja kyvyt taas ovat samankaltaisia 

PMBOK Guiden prosessien työkalujen ja tekniikoiden kanssa. 

Edellä kuvailtujen ICB:n käytäntöpätevyyselementtien muodostaman kokonaisuuden voidaan 

todeta olevan yhtenevä aiemmin esiteltyjen prosessipohjaisten viitekehyksien kanssa. PMBOK 

Guiden ja PRINCE2:n laaja ja pitkäaikainen käyttö on todennäköisesti edistänyt kokonaisuuk-

sien kehittymistä toisiaan tukeviksi. Projektinhallinnan ammattilaisten yleisimmin käyttämät 

menetelmät ja käytänteet muodostavatkin luonnollisen lähtökohdan yksilöiden pätevyyden 

todentamiseen. ICB:ssä pyritään siis luomaan johdonmukainen menetelmä, jolla voidaan 

arvioida prosessipohjaisten viitekehyksien soveltamista yksilön tasalla. 

ICB sisältää käytäntöpätevyyksien lisäksi myös ihmis- ja näkökulmapätevyydet. Näillä elemen-

teillä täydennetään prosessien soveltamisen pätevyyttä ihmisten johtajuuden pätevyyksillä sekä 

projektin ulkoisten tekijöiden huomioimisen pätevyyksillä. Näiden elementit ovat listattuna 

seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 5. ICB:n ihmis- ja näkökulmapätevyyksien elementit 

 

Ihmispätevyyden elementeillä kuvataan projektin onnistumiseen vaadittavia henkilökohtaisia 

ja sosiaalisia pätevyyksiä. Elementit alkavat itsensä tuntemisen kyvystä ja päätyvät projektin 

tehtävien hoitamiseen sidosryhmiä tyydyttävällä tavalla. Näkökulmapätevyyksissä projektin 

ulkoisten tekijöiden lähtökohtia avataan sekä virallisten tavoitteiden että epävirallisten motiivi-

en kautta. Onnistuneen projektin läpiviemiseksi pätevän projektinjohtajan onkin kyettävä 

ymmärtämään ja hallinnoimaan organisaatiossa vallitsevat viralliset ja epäviralliset vaikuttimet. 

Ihmispätevyyden elementit Näkökulmapätevyyden elementit

1. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen 1. Strategia

2. Henkilökohtainen rehellisyys ja luotettavuus 2. Hallinto, rakenteet ja prosessit

3. Henkilökohtainen viestintä 3. Standardien ja määräysten noudattaminen

4. Suhteet ja sitoutuminen 4. Valta ja kiinnostus

5. Johtajuus 5. Kulttuuri ja arvot

6. Ryhmätyö

7. Ristiriidat ja kriisit

8. Oivaltaminen

9. Neuvottelu

10. Tulossuuntautuneisuus
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ISO-standardissa, PMBOK Guidessa tai PRINCE2:ssa ei käsitellä syvällisemmin projektipääl-

likön johtajuutta tai projektin ulkopuolisten tekijöiden huomioimista projektin johtamisessa. 

ICB täydentääkin muiden viitekehyksien kokonaisuutta tarjoamalla johtajuuteen todennettavis-

sa olevia ja konkreettisia mittareita. Prosessipohjaisilla metodologioilla organisaatio varmistaa 

projekteja hallittavan yhtenevin menetelmin sekä henkilöstön puhuvan yhteistä ja yleisesti 

tunnistettavaa kieltä. ICB:n tarjoamilla yksilön pätevyyksillä organisaatio voi varmistua henki-

löstönsä toteuttavan metodologioita yleisesti ja yhteisesti hyväksyttyjä tietoja, taitoja ja kykyjä 

hyödyntämällä. Lisäksi ICB:n avulla yksilö voi kehittää projektinjohtamisen pätevyyttään ja 

välillisesti myös organisaatio prosessejaan. 

3.3.5 Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien ohjeet ja normit 

Tutkimuksen tavoitteiden ja erityisesti tutkimusongelman alakysymysten AK2 ja AK3 näkö-

kulmasta on edellä käsiteltyjen yleisimpien viitekehyksien luomaa kokonaisuutta syytä täyden-

tää Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien ohjeiden ja normien analyysillä. Tavoitteena onkin 

jäsentää organisaatioiden lähestymistapaa projektinhallintaan sekä muodostaa näkemys ohjeis-

tusten kattavuudesta. Luvussa analysoidaan seuraavien ohjeiden ja normien sisältöä. 

 Kuuttiniemi, K. & Lehtomäki, L. Valtion hankintakäsikirja 2017 [84] 

 Sisäasianhallinnon hankintaohje [85] 

 Kosola, J. Puolustusvoimien projektiohje [54] 

 Suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito, HK666 [86] (Pääesikunta) 

 Hankeohje, HN918 [55] (Pääesikunta) 

 Rajavartiolaitoksen hankintamääräys, RVLPAK D.8 [87] 

Luvussa edetään ohjeistusten analyysissä yleisestä yksityiskohtaiseen. Järjestelmällinen koko-

naisuus luodaan valtionhallinnon ja ministeriötason ohjeista kohti Kosolan teosta ja organisaa-

tioiden tarkempia soveltamisnormeja ja -ohjeita. On hyvä huomioida valtionhallinnossa projek-

tinhallintaan viittaavan ohjeistuksen näkökulman olevan yleensä varsin hankintakeskeinen. 

Ohjeissa painopiste onkin usein säädösten ja määräysten huomioimisessa hankintaprojekteja 

toteutettaessa. 

3.3.5.1 Valtion hankintakäsikirja 

Valtion hankintakäsikirjan tavoite on opastaa virastoja ja laitoksia säädösten mukaiseen 

hankintojen toteuttamiseen sekä valtion hankintastrategian mukaisten toimintatapojen ja 

säännösten huomioimiseen. Käsikirjassa pyritään myös yhtenäistämään käytänteitä ja 

menetelmiä sekä antamaan käytännön neuvoja hankintojen suorittamiseen. [84, s. 7] 

Käsikirjan kahdeksasta osasta ensimmäinen käsittelee hankintojen johtamista. Teoksessa ei 

kuitenkaan oteta kantaa hankintojen projektiluontoisuuteen tai niiden toteuttamista osana 

laajempaa projekti- tai ohjelmakokonaisuutta. Ensimmäisessä osassa käsiteltävissä hankinta-

toimen organisoinnissa, johtamisessa ja suunnittelussa ei muodosteta liittymäpintaa 
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projektinhallintaan. Käytännössä teoksessa käsitellään valtion virastojen ja laitosten päivittäisiä 

tavaroiden tai palveluiden ostamiseen liittyviä prosesseja. Edes arvoltaan merkittävien yksit-

täisten hankintojen osalta niiden taustalla todennäköisesti vaikuttavia projekteja tai ohjelmia ei 

huomioida. Valtion hankintakäsikirja ei näin ollen muodosta projektinhallinnassa huomioitavaa 

kokonaisuutta. 

3.3.5.2 Sisäasianhallinnon hankintaohje 

Sisäministeriön julkaiseman hankintaohjeen tavoite on täydentää ja tarkentaa Valtion hankinta-

käsikirjan ohjeistusta sekä antaa täsmentäviä periaatteita tietyistä hankinnoista. Ohjeessa ei 

kuvata hankintamenettelyjä tai hankintaprosessia kokonaisuudessaan. Yksityiskohtaisempia 

linjauksia hankintojen toteuttamisesta ministeriö voi antaa vuosittain hankintojen toteuttamis-

menettelyt -asiakirjalla. [85, s. 13] 

Hankintojen toteuttamista käsittelevässä luvussa viitataan lyhyesti laajojen hankintojen 

valmisteluun liittyvään projektointiin ja erityisesti hankinnan huomioimiseen projektisuunnitel-

massa. Projektissa toteutettavaan hankintaan liittyvien sidosryhmien tunnistaminen ja riittävän 

hankintaosaamisen varmistaminen todetaan tärkeäksi. Hankinnan toteuttamiseen liittyvien 

toimenpiteiden aikataulutus tulisi myös huomioida suunnitelmissa. Hankintaohje ei kuitenkaan 

käsittele mahdollista projektia tai sen hallintaa tämän syvällisemmin. Valtion hankintakäsi-

kirjan tavoin ohjeen painopiste on hankintojen teknisessä toteutuksessa. Näin ollen Sisäasian-

hallinnon hankintaohjeesta ei ole löydettävissä projektinhallinnan ilmiötä täydentävää sisältöä. 

3.3.5.3 Puolustusvoimien projektiohje 

Puolustusvoimien yhteinen projektiohje laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Vuonna 

2012 julkaistun Kosolan teoksen [54] tavoite on saattaa projektitoiminta yhteensopivaksi ISO 

21500 -standardin kanssa ja selkeyttää projektiohjeistuksen kokonaisuutta. Siinä on huomioitu 

muita alan parhaita käytänteitä, kuten PMBOK Guiden viides painos. Ohjeessa määritellään 

puolustusvoimalliseen projektinhallintaan liittyvät käsitteet, toimintatavat ja prosessit. 

Yleisluontoisuutensa vuoksi sitä tulisi pystyä hyödyntämään kaikissa projekteissa. [54, s. 3] 

Teoksessa projektinhallinnan kokonaisuus on jaettu viiteen osa-alueeseen. Projektin yleis-

luonteisen toimintaympäristökuvauksen lisäksi osa-alueita ovat projektin vaiheistus, projektin-

hallinnan menetelmät, prosessit ja henkilöstön kompetenssit. Projektin elinjakson todetaan 

muodostuvan neljästä peräkkäisestä vaiheesta. [54, s. 25] Vaiheiden päättämiseen liittyvät 

PMBOK Guiden elinkaarimallin kaltaiset päätöksentekoportit. Näin ollen vaiheistus ei voisi 

olla esimerkiksi iteratiivinen tai limittyvä. Projektin elinkaarimalli on samalla käytännössä aina 

suunnitelmallinen. 

Projektinhallinnan menetelmiä ja prosesseja käsitellään osittain päällekkäisinä ja toisiaan 

täydentävinä kokonaisuuksina. Käytännössä teoksessa listatut menetelmät ovat lähellä ISO-

standardin prosessien osa-alueita. Varsinaiset projektinhallinnan prosessit ovat esitetty hyvin 
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lyhyesti ja typistetysti. Yhdessä menetelmistä ja prosesseista muodostuu ISO-standardin 

kaltainen projektinhallintaprosessien kokonaisuus. Menetelmien yhteydessä on annettu esi-

merkkeinä yksittäisiä työkaluja ja tekniikoita kyseisten tehtävien toteuttamiseksi. 

Projektinhallinnallisen kokonaisuuden havainnollistamiseksi nostetaan esille ohjeesta löytyvä 

projektin suunnittelu -prosessi. Sen todetaan muodostuvan projektisuunnitelman laadinnasta ja 

hyväksymisestä. Käytännössä prosessi on sidottu projektin elinjakson suunnitteluvaiheeseen. 

[54, s. 52] Suorittaakseen kyseisen prosessin on projektipäällikön hyödynnettävä useita ohjeen 

edellisessä luvussa kuvattuja menetelmiä, jotka voidaan käsittää myös projektinhallinnan 

prosesseina. Esimerkiksi ajan hallinta -menetelmä sisältää tehtävinä käytännössä samat proses-

sit kuin ISO-standardin aikataulujen hallinta -osa-alue. Ohjeessa projektin suunnittelu -prosessi 

ja siihen yhdistettävät menetelmät muodostavatkin ISO-standardin projektin suunnitteleminen 

-prosessiryhmän kaltaisen, joskin huomattavasti yksinkertaistetun, prosessikokonaisuuden. 

Ohjeessa on määritetty projektin vaiheistus ja valittu valmiiksi jokaiseen vaiheeseen sopivia 

prosesseja. Näistä vaiheista, niihin sopivista prosesseista ja prosessien tehtävistä on muodos-

tettu menetelmiä. Menetelmät sopivat kaikkiin projektin vaiheisiin, mutta yksinkertaistetun 

prosessimallin vuoksi myös niiden toteuttaminen muodostuu käytännössä vaiheittaiseksi 

yhdessä prosessien kanssa. Teoksen muodostaman projektinhallinnan kokonaisuuden voidaan-

kin katsoa olevan yleisesti ottaen yhteensopiva ISO-standardin kanssa. Valitulle lähestymis-

tavalle, jossa vaiheet, menetelmät ja prosessit ovat toisiinsa sidoksissa, ei tosin löydy ISO-

standardista tai muista viitekehyksistä yhtenevää mallia. 

Lisäksi on huomion arvoista, että yleisimmissä viitekehyksissä korostetaan kaikkia prosesseja 

suoritettavan tarpeen mukaan kaikissa projektin vaiheissa. Valmiiksi määritetty vaiheistus ja 

vaiheittain suoritettavaksi määritetyt prosessit voivat käytännössä rajata Kosolan ohjeen 

todellista soveltuvuutta kaikkiin projekteihin. Ohjeen varsin laaja yksinkertaistus saattaa myös 

johdattaa pois prosessipohjaisesta projektinhallinnasta. Esimerkiksi projektin päättämiseen 

liittyvä vaihe tulisi yleisimpien viitekehyksien perusteella asettaa, suunnitella, toteuttaa, ohjata 

ja lopettaa kuten muutkin projektin vaiheet ja valita näihin toimiin sopivat prosessit. Kosola ei 

kuitenkaan esitä asiaa näin. Teoksen käsitteet ja siinä luotu hallintamalli siis todellisuudessa 

eroavat ISO-standardista. Näin ollen voidaan myös kyseenalaistaa ohjeen täysi yhteensopivuus 

muiden viitekehyksien kanssa. 

Raportin luvussa 3.2.3 on määritelty projektinhallintametodologian käsite ja sen tärkeimmät 

tavoitteet. Kosolan muodostamaa kokonaisuutta voidaan asemoida Chin et al. [69], Kerznerin 

[70] ja Vaskimon [8] määritelmiin projektinhallintametodologian tärkeimmistä tavoitteista, 

rakenteista ja sisällöistä. Kosolan teoksessa voidaankin todeta tavoiteltavan useita keskeisiä 

organisaatiokohtaisen projektinhallintametodologian piirteitä, joskaan ei kaikkia. Lisäksi 

teoksessa käsitellään useita olennaisia metodologian piirteitä lyhyesti ja pintapuolisesti. 
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Nimensä mukaisesti teoksen voidaan todeta olevan organisaation projektiohje, joka on 

parhaiten sovellettavissa puolustusvoimallisten kehittämisohjelmien yhteydessä toteutettavissa 

hankkeissa. Se ei todennäköisesti kuitenkaan sovellu sellaisenaan hyödynnettävissä kaikissa 

projekteissa. Ohjeen keskeisin tavoite on luoda yhteinen kieli ja käsitys projektinhallinnan 

kokonaisuudesta sekä projektin rooleista ja jättää yksityiskohtaiset prosessien ja tekniikoiden 

kuvaukset muualta katsottaviksi. 

3.3.5.4 Pääesikunnan normit 

Puolustusvoimien Pääesikunnan normit HK666 ja HN918 muodostavat puolustusvoimallisten 

suorituskykyjen rakentamiseen ja niihin kytkeytyviin hankkeisiin liittyvän kokonaisuuden. 

Näistä HK666, Suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito [86], on prosessiohje ja perusteita 

antava asiakirja saman nimiselle puolustusvoimallisen prosessiohjauksen toiselle pääproses-

sille. Normissa määritellään suorituskyvyn rakentamiseen liittyvät vaiheet ja sen hallintaan 

kytkeytyvät keskeiset kokonaisuudet. Prosessiohjeen lisäksi pääprosessin toteuttamista 

täydennetään viidellä menetelmäohjeella ja muilla määräyksillä. Näistä menetelmäohjeista 

tutkimuksessa käsitellään projektinhallintaan liittyvää HN918 Hankeohje -asiakirjaa. 

HK666-prosessiohjeen mukaisesti hankkeet kuvataan kehittämisohjelmissa ja niiden tarkempi 

suunnittelu voidaan käynnistää kehittämissuunnitelmien perusteella. Hankkeen tavoite on 

tuottaa suorituskyvyn rakentamiseen liittyvä osatekijä. Sen organisaatio ja hankepäällikkö 

määritellään jo kehittämisohjelman yhteydessä ohjelman johtajan toimesta. [86, s. 5–9] 

Normissa selostetaan kehittämisohjelmaan tai -suunnitelmaan liittyvän hankkeen valmistelu ja 

hallinta noin kolmen sivun pituisessa luvussa. Hankkeen valmistelua käsitellään yleisellä 

tasolla ja listataan siihen liittyviä tehtäviä ja vastuurooleja. Käytännössä valmistelusta 

kuvaillaan useita tehtäviä ja tavoitteita, jotka ovat yhteneviä ISO-standardin asettaminen-

prosessiryhmästä löytyvien prosessien tavoitteiden kanssa. Myös PRINCE2:n projektin 

valmistelu -prosessin sisältämät tehtävät ovat samankaltaisia. Valmisteluvaiheen päättävässä 

asettamiskäskyssä todetaan päätettävän hankkeen aloittamisesta sekä määriteltävän hankkeen 

ohjaus- ja johtoryhmät sekä niiden sisältämiin rooleihin nimetyt henkilöt. Roolien tehtäviä tai 

vastuita ei kuitenkaan normissa tarkenneta hankepäällikköä lukuun ottamatta. Kokonaisuutena 

voidaan todeta hankkeen valmisteluvaihetta käsiteltävän yleisimmistä viitekehyksistä löytyvien 

projektin esitöiden tai projektin aloitus -vaiheiden kanssa yhtenevällä tavalla. 

Hankkeen valmisteluvaiheen jälkeen sen hallinnasta vastaa hankepäällikkö asettamiskäskyn 

toimivallan mukaisesti [86, s. 16]. Käytännössä hankepäällikölle määritetyt tehtävät vastaavat 

yleisimmistä viitekehyksistä löytyviä projektipäällikön vastuita. Normissa kuvaillaan myös 

hankesuunnitelman tavoitteita ja yhden sivun liitteessä annetaan esimerkki sen sisällöstä. 

Sisältöä ei avata sen kohtien lyhyttä kuvausta syvällisemmin. Hankesuunnitelmasta muo-

dostuva kokonaisuus on yleisellä tasolla yhtenevä sekä PRINCE2:n että PMBOK Guiden 
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projektinhallintasuunnitelmien kanssa. Normissa myös todetaan hankkeen päättyvän silloin, 

kun siinä rakennettu suorituskyky hyväksytään käytettäväksi. 

Normissa kuvailtu hanke-käsite siihen liittyvine organisaatioineen, tehtävineen ja vaiheineen 

on yhtenevä projektinhallinta-alalla käytetyn projekti-termin kanssa. Hankkeen organisaatio ja 

vastuut ovat lähes täysin samanlaiset ISO-standardin ja PRINCE2:n kokonaisuuksiin verrat-

tuna. Hankkeen kuvaus kehittämisohjelman alaisena tilapäisenä ja lopputuotteena määritetyn 

suorituskyvyn tuottavana kokonaisuutena sitoo sen edellä määritettyyn projekti-käsitteeseen. 

Sitä ei voida pitää ohjelmana, sillä hankkeessa tuotetaan tavoiteltu hyöty vasta sen valmistu-

misen yhteydessä. HK666-normin näkökulmasta muodostuva puolustusvoimallinen hanke-

hallinta on hyvin yleisellä tasolla ja lyhyesti projektinhallintaa ohjeistava kokonaisuus. 

Varsinaiseen käytännön projektinhallintaan ei normista ole löydettävissä merkittävää sisältöä. 

Sen perusteella voidaan kuitenkin todeta puolustusvoimallisia hankkeita johdettavan ja 

toteutettavan kuten projekteja yleisesti. 

HN918 Hankeohje -asiakirja on HK666-normia täydentävä menetelmäohje. Siinä kuvataan 

tarkemmin hankesuunnitelman sisältöä ja yleisellä tasolla hankkeen hallinnointia. Hankkeen 

todetaan jakautuvan kahteen osioon: hankkeen hallintaan ja hankkeen tuotteeseen. Hankkeen 

hallinta taas jakautuu yhteentoista kokonaisuuteen, joiden sisältöä tarkennetaan lyhyesti hanke-

suunnitelmaan liittyen. [55, s. 5–7] Hankehallinnan kokonaisuudet ovat samoja ISO-standardin 

prosessien osa-alueiden kanssa täydennettynä turvallisuus-osiolla. 

Hankeohjeessa todetaan hankkeen hallinnan perustuvan hankejohtamiseen ja hanke-

suunnitelmaan. Hankejohtamisen käsitettä ei kuitenkaan tarkenneta. Hankkeet määritellään 

toteutettavaksi neljässä PMBOK Guiden elinkaarimallin kaltaisessa vaiheessa: valmistelu, 

suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Lisäksi ohjeessa listataan suorituskyvyn elinjakson hallin-

taan liittyen tuotettavien asiakirjojen ja toimenpiteiden toteuttamisvastuut vaiheistetussa RACI-

matriisissa. Samankaltainen matriisi löytyy työkaluna myös PMBOK Guidesta ja prosessien 

vastuisiin liittyen PRINCE2:sta. Vaikka matriisi esitetäänkin ohjeessa osana hankehallintaa, 

liittyy sen varsinainen sisältö siis suorituskyvyn elinjakson hallintaan eikä se siten ole 

todellisuudessa sovellettavissa sellaisenaan hankkeen vaiheisiin. 

HN918 Hankeohje -asiakirja on tiivistetty ja yleinen katsaus projektinhallintaan puolustus-

voimallisten suorituskykyjen rakentamisen yhteydessä. Asiakirjan johdannossa mainitusta 

tavoitteesta huolimatta siinä käytännössä selvitetään mitä hanke-käsite tarkoittaa ja mitä 

hankesuunnitelma pitää sisällään. Varsinaisesti hanke- tai projektinhallintaan, siten kuin käsite 

on edellä määritetty, liittyvä sisältö on hyvin vähäistä. Muodostuvasta kokonaisuudesta löytyy 

yhtenevyyksiä alan yleisimpiin viitekehyksiin, mutta asioita käsitellään pääsääntöisesti termien 

ja käsitteiden lyhyen selittämisen kautta. Ohjeen luonteen vuoksi hanke asemoidaan osaksi 

suorituskyvyn rakentamista ja se soveltuu siten huonosti ohjeeksi muihin mahdollisiin 

projekteihin. Esimerkiksi hankkeelle määritetty vaiheistus ja jako käyttöönotto- ja 
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materiaaliprojekteihin sekä hallintaan ja tuotteeseen eivät sovi kaikille projekteille. Lisäksi 

yleisimmät viitekehykset eivät tunnista projekteissa tämän kaltaista jakoa. 

3.3.5.5 Rajavartiolaitoksen hankintamääräys 

Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirja RVLPAK D.8 Hankintamääräys [87] on hankinta-

toimintaan tarkoitettu ja edellä käsiteltyjä Valtion hankintakäsikirjaa sekä Sisäasianhallinnon 

hankintaohjetta syventävä Rajavartiolaitoksen toimintaympäristössä sovellettava sisäinen 

määräys. Asiakirjassa annetaan perusteita ja tarkempia ohjeita tuotteiden, palveluiden ja 

immateriaalioikeuksien hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi siinä käsitellään 

tarjouskilpailuja ja sopimuksia sekä näihin liittyvää päätöksentekoa. 

Rajavartiolaitoksessa toteutettavat hankinnat jaetaan vuosittaisessa hankintasuunnitelmassa A- 

ja B-nimikeryhmiin niiden hankintahinnan ja merkityksellisyyden perusteella. Merkityksellisin 

ja arvokkain käyttöomaisuus sekä muut toiminnallisilta vaikutuksiltaan merkittävät kokonai-

suudet luetaan kuuluvaksi A-nimikkeisiin. Näiden hankinnat toteutetaan hankkeina ja ne edel-

lyttävät hankepäätöksen sekä toimeenpanomääräyksen. Erityisen merkityksellisten A-

nimikkeiden hankepäätöksen hyväksyy Rajavartiolaitoksen päällikkö ja muut Rajavartiolaitok-

sen apulaispäällikkö. [87, s. 9] Vakiintuneen käytännön mukaisesti erityisen merkityksellisten 

A-nimikkeiden hankintaan tähtääviä hankkeita kutsutaan Rajavartiolaitoksessa strategisiksi 

hankkeiksi. 

Asiakirjassa määritellään strategiseen hankkeeseen liittyvän hankepäätöksen ja toimeenpano-

määräyksen sisällöt. Hankepäätöksen tavoite on yhdistää hanke organisaation strategisiin 

tavoitteisiin ja dokumentoida hankkeen perusteet. Toimeenpanomääräyksessä tarkennetaan 

muun muassa hankkeen organisaatiota, aikataulua, viestintää ja hankintaan liittyviä seikkoja. 

Hankepäätös ja toimeenpanomääräys yhdessä muodostavat projektin asettamisasiakirjaan ver-

rattavissa olevan kokonaisuuden. Toimeenpanomääräyksen liitteenä oleva hankintaohjelma on 

yksityiskohtaisuutensa perusteella tosin lähempänä projektisuunnitelman sisältöä. 

Hankkeisiin liittyvän organisaation osalta määräyksessä nostetaan esille hankepäällikkö sekä 

ohjaus-, johto- ja työryhmät. Tarkemmin hankeorganisaation kokoonpanoa ei esitellä. Asia-

kirjassa todetaan Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokouksen käsittelevän ja 

antavan lausuntonsa kaikista strategisista hankkeista ennen niiden toimeenpanoa sekä ennen 

hankkeisiin liittyvää hankintaa. Osastopäällikkökokous muodostaa projektiorganisaatiosta 

ulkopuolisen Rajavartiolaitoksen johdolle näkemyksensä antavan ohjausryhmän. Hankkeita 

varten muodostettava organisaatio on muutoin ISO-standardin projektiorganisaation kaltainen. 

Hankepäällikkö toimii projektipäällikkönä ja nimettävät ohjausryhmän jäsenet projektin 

ohjausryhmänä. Projektin omistajan, projektin johtoryhmän tai projektiryhmän muodostamisen 

periaatteisiin ei kuitenkaan oteta kantaa. 
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Projektin asettamisasiakirjan yleistä sisältöä sekä projektiorganisaation pääpiirteistä rakennetta 

lukuun ottamatta pysyväisasiakirjassa ei käsitellä projektinhallintaa. Määräyksestä ei näin ollen 

muodostu projektinhallintaan vaikuttavaa kokonaisuutta. Onnistuneen projektinhallinnan 

merkittävä osatekijä on sen räätälöinti ja sovittaminen organisaation toimintatapoihin, kult-

tuuriin ja käytännön vuorovaikutukseen. Määräyksestä voidaankin päätellä Rajavartiolaitoksen 

esikunnan ja johdon toimintamallit merkittävien projektien päätöksentekoon liittyen. Näitä 

perusteita hyödynnetään tutkimuksen seuraavissa vaiheissa tutkittaessa toteutettuja strategisia 

hankkeita. 

Myös Puolustusvoimilla on virallinen hankintamääräys [88]. Kyseisen määräyksen tavoite on 

tukea hankintatoimen järjestämistä ja julkisiin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä. Siinä ohjeis-

tetaan hankintayksikköjä lainsäädännön ja valtion hankintastrategian mukaiseen hankintojen 

toteuttamiseen. Asiakirjan painopiste on juuri hankintalainsäädännössä sekä hankintojen kilpai-

luttamisessa. Hankintoihin mahdollisesti liittyvään projektointiin ja projektinhallintaan viita-

taan asiakirjassa vain ohimennen. Määräyksestä ei siis muodostu suoranaista yhteyttä projektin-

hallintaan. 

3.4 Yhteenveto 

Luvun tavoitteena oli luoda kattava käsitys projektinhallinnasta ja analysoida alan yleisimpien 

viitekehyksien suhteita ja toisiaan täydentäviä ominaisuuksia. Varsinaisena tutkimuksellisena 

sisältönä analysoitiin projektinhallinnan merkittävimmät käsitteet sekä alan yleisimmät viite-

kehykset. Tässä yhteenvedossa vastataan tutkimusongelman alakysymykseen AK1 ”Mikä on 

projektinhallinnan standardimalli?”. Tutkimusprosessin mukaisesti ensimmäisen alakysymyk-

sen vastauksella luodaan teoriapohja alakysymyksiin AK2 ja AK3 liittyvälle tutkimustyölle. 

Projektin määritellään olevan organisaatioltaan ja tavoitteiltaan ainutlaatuinen, ajallisesti 

tilapäinen, vaiheistettu ja tarkasti rajattu kokoelma prosesseja ja tehtäviä. Sen päämäärä on 

saavuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti prosessien ja tehtävien tuotosten avulla 

projektille asetetut organisaatiota hyödyttävät tavoitteet. Projektinhallinta on johdonmukainen 

järjestelmä, joka koostuu menetelmien, työkalujen, tekniikoiden, tietojen ja taitojen sovelta-

misesta projektin johtamisessa ja prosessien hallinnassa. Sen päämäärä on projektin tavoit-

teiden saavuttamiseksi tarvittavien asiantuntijatöiden hallinta sovitun laajuuden sekä ajan, 

kustannusten ja laadun rajoitteiden muodostamassa kehyksessä. 

ISO-standardi on viitekehyksistä lyhin ja yleisimmällä tasolla projektinhallinnan käsitettä ja 

ominaisuuksia määrittelevä teos. Se on PMBOK Guiden ja PRINCE2:n yhteen liittävä 

tiivistelmä, jossa näkökulma on lähempänä PMBOK Guidea. PMBOK Guide on yleisin organi-

saatiokohtaisen projektinhallintametodologian lähdeteos. Sen prosessipohjainen projektin-

hallinnan elinkaarimalli on käytännössä yleisin tapa jäsentää projektin hallinta ja ohjaus. 
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Lähestymistavan keskiössä ovat projektipäällikkö ja hänen tietotarpeet projektin onnistu-

neeseen hallintaan. PRINCE2 on pragmaattisempi esitys projektinhallinnasta ja lähimpänä 

suoraan hyödynnettävissä olevaa menetelmää. Sen näkökulma on projektiryhmän rooleissa, 

projektinhallintatuotoksissa, liiketoimintatarkastelun mukaisessa lopputuloksessa ja johtajuu-

dessa. Menetelmän taustalla ovat kuitenkin prosessipohjainen elinkaarimalli sekä parhaat 

tunnistetut käytänteet kuten PMBOK Guidessa. 

ICB luo kattavan kuvan projektipäällikön pätevyyksistä, joita hänellä tulee olla ja joissa hänen 

tulee kehittyä johtaessaan projekteja. Teoksen ihmis- ja näkökulmapätevyydet täydentävät 

projektipäällikön osaamisalueita ihmisten johtajuuteen ja toimintaympäristötietoisuuteen liitty-

en. Luvussa analysoitujen valtionhallinnon, Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien ohjeista 

muotoutuvan kokonaisuuden todettiin olevan hankintakeskeinen tai sidoksissa puolustus-

voimallisten kehittämisohjelmien hankkeisiin. Ohjeista ei muodostu projektinhallintaan liitty-

vää huomionarvoista kokonaisuutta. 

Luvussa kokonaisuutena esitettyyn perustuen tutkimusongelman ensimmäiseen alakysymyk-

seen muodostetaan vastaus seuraavasti. 

AK1 ”Mikä on projektinhallinnan standardimalli?” 

Projektinhallinnan standardimallin määritellään koostuvan alan yleisimpien viitekehyksien 

muodostamasta ja toisiaan täydentävästä käsitteistöstä. Projektinhallinta on prosessipohjainen 

projektin elinkaarimalliin nojautuva parhaiden käytänteiden muodostama kokonaisuus, josta 

projektipäällikön tulee räätälöidä projektiin ja organisaatioon sopiva malli. Toimiakseen 

tehokkaasti ja tavoitteellisesti tulee projektiorganisaatiolla olla sen tarpeiden ja toiminta-

ympäristön perusteella muodostettu projektinhallintametodologia. Tutkijan näkemys projektin-

hallinnan standardimallin kokonaisuudesta on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. 

 
Kuva 23. Projektinhallinnan standardimalli 
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Projektinhallinnan standardimallia kuvataan pyramidin muodolla, jossa huipulla olevalle 

käytännön toiminnalle luodaan perusteita sen alla olevien osa-alueiden avulla. Osa-alueiden 

järjestys kuvaa niiden luonnetta projektinhallinnan standardimallin sisällössä. Osa-alueen 

paksuudella viitataan sen sisältämän tiedon määrään ja yksityiskohtaisuuteen. Kunkin alueen 

oikealla puolella on ilmaistu sille pääasiallisesti sisällön muodostava yleinen viitekehys. 

Mallin perustana projektinhallinnallista kokonaisuutta määrittävät PRINCE2:ssa osuvasti 

linjatut periaatteet, joista yhteisiä kaikille viitekehyksille ovat jatkuva oppiminen, roolien 

määrittely, vaiheistus ja räätälöinti. Myös projektin jatkuvan hyödyllisyyden tarkastelu ja 

lopputuotokseen keskittyminen ovat eri käsittein muista viitekehyksistä löytyviä tärkeitä 

perusajatuksia. Periaatteita jatkuvasti noudattamalla kokematonkin projektipäällikkö voi 

muodostaa hyvän lähtökohdan projektinsa hallintaan. 

Projekteissa käytettävien termien käsitteistö muodostuu ISO-standardin myötä yhtenäiseksi ja 

kaikkien ymmärrettäväksi. Suomenkielisessä toimintaympäristössä onkin syytä hyödyntää 

ISO-standardin termistöä. Vaikka organisaation oma projektinhallintametodologia perustuisi 

organisaatiossa jo vakiintuneisiin termeihin, tulee ne metodologiassa sitoa yleisesti hyväksyt-

tyihin vastikkeisiin. 

Projektipäällikön tehtäviä ja vastuita määritellään melko yhtenevällä tavalla kaikissa viite-

kehyksissä. PRINCE2:ssa roolien ja tehtävien vastuut on määritetty tarkimmin ja teoksesta 

löytyvät tehtävä- ja vastuumatriisit ovat erinomainen lähtökohta projekteille. Projektin elin-

kaaren aikana toteutettavat prosessit ovat lähes samanlaiset kaikissa viitekehyksissä. ISO-

standardin voidaan kuitenkin luonteensa perusteella katsoa sisältävän todennäköisesti laajim-

min erilaisiin projekteihin sovellettavissa olevan prosessikehyksen. 

Projektipäällikön pätevyys on tietojen, taitojen ja kykyjen soveltamista haluttujen tulosten 

saavuttamiseksi. Pätevyydet jaotellaan ICB:ssä ja PMBOK Guidessa kolmeen osa-alueeseen, 

joissa prosessipohjaisen projektinhallinnan lisäksi huomioidaan ihmisten johtajuus sekä laa-

jempi toimintaympäristön ja liiketoimintastrategian ymmärrys. ICB:n malli yksilön pätevyyk-

sistä mahdollistaa lisäksi pätevyyden mittaamisen. 

Projektinhallinnan kovan ytimen voidaan katsoa sijaitsevan PRINCE2 ja PMBOK Guiden 

muodostamassa vaiheistuksen, roolien, organisaation, prosessikuvausten ja asiakirjojen 

kuvausten kokonaisuudessa. Näiden määrittely projektin tarpeiden pohjalta oikealla tavalla on 

keskeinen onnistuneiden projektinhallintakäytänteiden perusta. Prosessien syötteiden, tuottei-

den ja tavoitteiden kuvauksien voidaan perustellusti ajatella olevan prosessipohjaisen projektin-

hallinnan varsinainen painopiste. Käytettävien asiakirjojen ja hallintatuotteiden kuvausten 

kanssa nämä muodostavatkin projektinhallintametodologian tärkeimmäksi tunnistetun sisällön. 

Käytännön menetelmät, työkalut ja tekniikat muodostavat projektinhallinnan rutiininomaisen 

toteuttamisen mahdollistavan kokonaisuuden. Useimmat projektinhallintametodologiat ja 
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viitekehykset eivät kuvaile tai listaa työkaluja ja tekniikoita niiden suuren lukumäärän ja 

monipuolisten käyttötarkoitusten vuoksi. 

Projektinhallintametodologia on kokoelma projektinhallinnan tietoa ja kokemusta, jota kehite-

tään ja hyödynnetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä yhdistetään toisiinsa loogisesti liitty-

vät prosessit, käytännöt ja metodit, jotka määrittelevät onnistuneen projektin suunnittelun, 

hallinnan ja tuotteistamisen. Organisaation oma metodologia tarjoaa yhteisen kielen sekä 

normin ja toistettavan prosessin. Siinä esitellään ja sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä ja laajalti 

käytössä olevia tekniikoita ja käytänteitä räätälöitynä organisaation kulttuuriin ja toiminta-

ympäristöön. Metodologian tulee aina syntyä organisaation tarpeista ja sitä tulee hyödyntää 

koko organisaation laajuisesti. Projektinhallintametodologian olemassaolo on kriittinen tekijä 

projektiorganisaation onnistumisessa. 

Seuraavaan kuvaan on koostettu johtopäätös projektinhallintametodologian kokonaisuudesta, 

olennaisimmasta sisällöstä ja ominaisuuksista. Metodologian tulee sisältää projektinhallinnan 

rakenteen, jonka kriittisimmät komponentit ja vaatimukset on esitetty kuvassa. Lisäksi käyttö 

koko organisaatiossa, skaalautuvuus kaikkiin projekteihin ja projektihallituksen muodostami-

nen ovat tunnistettuja metodologian merkittävimpiä ominaisuuksia. 

 
Kuva 24. Projektinhallintametodologian kokonaisuus 

Projektinhallinnan standardimallin määrittämisen jälkeen voidaan tutkimuksessa edetä kohti 

Rajavartiolaitoksen projektinhallinnan kehittämistä ja tutkimusprosessin vaihetta kaksi. 

Seuraavissa tutkimusraportin pääluvuissa tullaan esittämään vastaukset tutkimusongelman 

alakysymyksille AK2 ja AK3, joissa tutkitaan Rajavartiolaitoksen strategisia hankkeita. 

Tutkimusprosessin mukaisesti tässä esitetty vastaus alakysymykseen AK1 toimii perustana 

seuraavissa vaiheissa tehtävälle tutkimustyölle ja analyysille. 
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4 STRATEGISTEN HANKKEIDEN JOHTAMINEN JA 

ORGANISOINTI 

Tässä tutkimusraportin toisessa varsinaisia tutkimuslöydöksiä käsittelevässä luvussa keskity-

tään Rajavartiolaitoksen strategisissa hankkeissa toteutettuun projektinhallintaan. Luvun 

tavoite on luoda käsitys Rajavartiolaitoksessa käytänteiksi muodostuneista projektinhallinnal-

lisista kokonaisuuksista ja menetelmistä. Lisäksi luodaan perusteet tutkimusongelman alakysy-

myksen AK2 ”Miten projektit ovat Rajavartiolaitoksessa johdettu ja organisoitu?” vastaukselle. 

Luvun ensimmäisessä alaluvussa esitellään tutkimuksen primääriaineiston keräämisen lähtö-

kohdat ja perusteet. Tavoitteena on luoda ymmärrys teemahaastattelujen toteutuneesta kokonai-

suudesta. Lisäksi esitellään lyhyesti tutkimusrajausten perusteella näytteeksi valikoituneet 

Rajavartiolaitoksen strategiset hankkeet. Tämän jälkeen analyysin ja raportoinnin painopiste 

muodostuu haastattelujen perusteella luotuun havaintoaineistoon. Aineiston käsittely jakautuu 

projektipäällikön rooliin, projektin organisointiin, projektinhallinnan käytänteisiin ja haastatel-

tavien näkemyksiin liittyviin osioihin. Tutkimusprosessin mukaisesti myös havainnot Raja-

vartiolaitoksen arkistomateriaaleista sisällytetään haastatteluhavaintojen yhteyteen. 

Tutkimusprosessin toinen vaihe on Rajavartiolaitoksessa toteutettujen projektien johtamisen ja 

organisoinnin selvittäminen. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa määritetty vastaus tutkimus-

ongelman alakysymykseen AK1 on luonut perustan tässä luvussa toteutettavalle haastattelu-

aineiston analyysille. Analyysin tuloksena muodostetaan luvun yhteenvetoon vastaus tutkimus-

ongelman alakysymykseen AK2. Ymmärrystä toteutuneiden projektien johtamisesta ja organi-

soinnista täydennetään jäljempänä tutkimusraportin seuraavassa pääluvussa vastaamalla tutki-

musongelman kolmanteen alakysymykseen. 

4.1 Tutkimushaastattelut 

Periaatteet, teoriat ja menetelmät toteutettujen tutkimushaastattelujen ja aineiston analyysin 

taustalla ovat esitelty tarkemmin raportin luvussa 2.4. Tässä yhteydessä kuvaillaan yksityis-

kohtaisemmin haastattelujen käytännön toteutusta ja tavoitteita. Luvun päämäärä onkin tuoda 

tieteen avoimuuden ja toistettavuuden periaatteiden mukaisesti esille haastattelujen toteutus-

tapa sekä aineiston analyysin lähtökohdat. Lisäksi raportoidaan haastattelujen määrälliset 

tiedot. Haastateltavia henkilöitä ei esitellä anonymiteetin säilyttämiseksi. Sen sijaan raportoi-

daan yleisellä tasolla niistä tehtävistä, joissa haastateltavat ovat tutkittavissa hankkeissa 

toimineet. Luvussa käydään läpi haastateltaville ennen haastatteluhetkeä annettu informaatio-

paketti sekä aineiston purku- ja analyysimenetelmät. Lisäksi kuvaillaan haastatteluteemojen 

valinnan taustalla ollut projektinhallinnan nykytilanteen selvittämiseen tähtäävä menetelmä. 
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Teemahaastattelun rungon rakentamisessa käytettiin apuna tutkimuksessa edellä kuvan 10 

yhteydessä esiteltyä Hillin projektinhallintametodologian toimeenpanomallia ja sen ensimmäi-

sen vaiheen nykyisten käytänteiden tarkastelu -kohtaa. Hillin teoksessa nykyisten käytänteiden 

tarkastelu on jaettu kolmeen osioon seuraavasti: 

1. nykyisten projektinhallintakykyjen arviointi 

2. arvioinnin löydösten analysointi 

3. analyysin vertailu viitekehyksiin ja standardeihin. [65, s. 20] 

Projektinhallinnan nykytilanteen tarkastelu aloitetaan projektinhallinnallisten kyvykkyyksien 

tarkastelulla. Käytännössä menetelmän avulla selvitetään ne prosessit ja käytänteet, joita 

organisaatiossa tällä hetkellä sovelletaan. Tarkastelu on kolmivaiheinen: arvioidaan projektin-

hallinnan rakennetta ja tukitoimia, arvioidaan käytänteitä ja kyvykkyyksiä sekä arvioidaan 

inhimillistä näkökulmaa projektinhallinnan menetelmissä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan 

ymmärrystä sovelletuista käytänteistä, niiden mahdollisista puutteista ja kehittämisen tarpeista. 

Lisäksi voidaan huomioida menetelmien käyttäjiltä suoraan tulevaa näkemystä. [65, s. 20–22] 

Nämä kokonaisuudet muodostavat tähän tutkimukseen teemahaastattelun ensimmäisen osion 

rungon. Toisen osion runko esitellään raportin seuraavassa pääluvussa. 

Tässä yhteydessä teemahaastattelujen rungosta esitetään vain pääteemat. Tutkimuksen liitteestä 

6 ”Teemahaastattelun runko” löytyy teemahaastattelun kokonaisuus alakohtineen. Lisäksi liit-

teessä 7 ”Haasteltaville toimitettu informaatiopaketti” on esitetty haastateltaville ennen haastat-

telutilannetta toimitettu informaatiopaketti, joka myös sisältää haastattelun teemat kokonai-

suudessaan. 

Tutkimushaastattelujen tavoitteena on tuottaa aineistoa tutkimusongelman toisen ja kolmannen 

alakysymyksen ratkaisemiseksi. Näin ollen haastattelujen avulla tulee selvittää toteutuneiden 

projektien johtamista ja organisointia sekä niissä kohdattuja merkittävimpiä haasteita ja 

onnistumisia. Haastattelujen teemat jaetaankin kahteen osioon nämä tavoitteet huomioiden. 

Ensimmäinen osio on nimeltään ”Projektissa toteutunut johtaminen ja projektinhallinta” tutki-

musongelman toiseen alakysymykseen perustuen. Osion sisällä haastateltavien kanssa keskus-

tellaan seuraavista pääteemoista: 

1. projektin yleiskuvaus ja mahdollisesti toteutunut hankinta 

2. haastateltavan rooli ja toiminta kyseisessä projektissa 

3. projektin organisaatio ja tukitoimet 

4. projektissa toteutetut projektinhallinnan käytänteet 

5. haastateltavan näkemys Rajavartiolaitoksen projektinhallintaan liittyen. 

On syytä huomioida, ettei ensimmäinen pääteema suoranaisesti liity projektinhallinta-

metodologian toimeenpanomallin mukaiseen tarkasteluun. Teeman tavoite on lisätä tutkijan 

ymmärrystä tutkittavaksi valikoituneiden projektien erityispiirteistä ja mahdollisesti huomion 
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arvoisista kokonaisuuksista projektinhallintaan liittyen. Lisäksi helposti lähestyttävä aihe 

haastattelun alussa tarjoaa mahdollisuuden luontevan keskusteluyhteyden muodostamiselle. 

Hillin toimeenpanomallin nykyisten käytänteiden tarkastelu -kohdan kaksi jälkimmäistä osiota, 

arvioinnin löydösten analysointi ja analyysin vertailu viitekehyksiin, toteutetaan jäljempänä 

havaintojen analyysin ja johtopäätösten koostamisen yhteydessä. Samalla suoritetaan toimeen-

panomallin ensimmäinen vaihe ja luodaan edellytykset etenemiselle metodologian kehittämis-

vaiheeseen. 

Ensimmäinen yhteydenotto haastateltaviin otettiin puhelimitse. Tässä yhteydessä esiteltiin 

haastattelija ja tutkimuksen aihe. Puhelun tavoite oli saada haastateltava myöntymään myöhem-

min toteutettavaan varsinaiseen puhelinhaastatteluun ja sopia haastattelulle tarkka ajankohta. 

Lisäksi pyrittiin luomaan haastateltavalle positiivinen mielikuva tutkimuksen vaikuttavuudesta 

ja motivoimaan mahdollisuudella Rajavartiolaitoksen toiminnan konkreettiseen kehittämiseen. 

Ennen sovittua haastatteluajankohtaa haastateltaville toimitettiin sähköpostitse lyhyt infor-

maatiopaketti. Paketin tavoite oli valmistaa haastateltavia puhelimitse toimitettavaan teema-

haastatteluun ja luoda yhteinen ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Puhelinhaastattelua menetel-

mänä ja sen haasteita on kuvattu raportin luvussa 2.4.2. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä 

lyhyesti esitellä tutkittaville lähetetyn informaatiopaketin pääsanomat. Kokonaisuutena paketti 

löytyy tutkimuksen liitteestä 7 ”Haastateltaville toimitettu informaatiopaketti”. 

Informaatiopaketissa pohjustetaan puhelimitse toimitettavaa haastattelua. Siinä esitellään 

lyhyesti tutkimuksen aihe ja tavoitteet, jotka ovat tiivistettynä kerrottu haastateltavalle myös 

ensimmäisen yhteydenoton aikana. Lisäksi paketissa annetaan perusteita haastattelun käytän-

nön järjestelyistä ja puhelimitse toteutettavan haastattelun erityispiirteistä. Näin on pyritty 

reagoimaan ennakkovalmistelujen avulla ja haastattelujen toteutuksessa mahdollisimman hyvin 

puhelinhaastattelun haasteisiin ja toisaalta hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Hillin projektinhallintametodologian kehittämisen ja toimeenpanomallin mukaisesti haastatel-

taville annetaan informaatiopaketissa edellä esitetyn lisäksi lyhyesti tietoa projektinhallintaan 

liittyen. Merkittävistä hanketehtävistään huolimatta haastateltavat eivät välttämättä ole projek-

tinhallinnan ammattilaisia. Näin toimittaessa heille luodaan perustiedot käsitteistä, jotta toteutu-

nutta projektinhallintaa voidaan arvioida yhteisistä lähtökohdista. Projektinhallinnasta annet-

tava tieto ja kuvat perustuvat tutkimusongelman AK1 vastaukseen. Haastateltaville esitetään 

paketissa perusteet seuraavista kokonaisuuksista: 

 projekti, projektinhallinta ja projektinhallinnan standardimalli 

 prosessi-käsite ja esimerkkinä ISO-standardin prosessit 

 projektinhallinnan elinkaarimalli 

 projektin organisointi esimerkkeineen 

 projektinhallintametodologia. 
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Kaikilla edellä mainituilla toimenpiteillä on pyritty valmistautumaan puhelinhaastatteluun 

mahdollisimman huolellisesti. Samalla on luotu haastateltaville ymmärrys haastattelun kulusta 

ja mahdollisuus valmistautua käsittelemään mahdollisesti jo unohduksissa olleita asioita. 

Haastattelulle luotiin luontevat perusteet, jotta kommunikaatiossa haastattelijan ja haastatelta-

van välillä tapahtuisi mahdollisimman vähän informaation väärin ymmärtämistä tai viestin 

katkeamista. Lisäksi on pyritty motivoimaan haastateltavia luomalla käsitys osallistumisen 

merkityksellisyydestä ja toteutettavan tutkimustyön tarpeellisuudesta. 

Haastattelut suoritettiin puhelimitse ja Skype-ohjelman avulla 27.4.–15.5.2020 välisenä aikana. 

Yhteensä haastatteluja toteutettiin kahdeksan kappaletta. Suurin osa haastateltavista oli toimi-

nut tutkittavissa Rajavartiolaitoksen strategisissa hankkeissa hankepäällikkönä tai projekti-

päällikkönä. Lisäksi haastateltiin hankintapäällikköä ja osastopäällikköä. Haastattelujen yh-

teenlaskettu kesto oli 12 tuntia ja 37 minuuttia. Keskimäärin haastattelut kestivät 86 minuuttia, 

lyhimmän ollessa 45 minuuttia ja pisimmän 114 minuuttia. 

Monet haastateltavista olivat toimineet useammassa hankkeessa hanke- tai projektipäällik-

köinä. Näin ollen yhdessä haastattelussa saatettiin käsitellä useampaan hankkeeseen liittyviä 

seikkoja. Toisaalta jotkut haastateltavista olivat toimineet myös hankkeissa, joita ei tämän 

tutkimuksen yhteydessä tutkita. Tällöin keskustelu ja aiheiden käsittely rajattiin tässä tutkimuk-

sessa käsiteltäviin hankkeisiin. Useat haastatteluteemat tosin mahdollistivat keskustelun 

hankkeista yleisellä tasolla. Tällöin, varsinkin kokeneiden haastateltavien osalta, haastattelujen 

avulla saatiin varsin syvä ymmärrys hankkeiden muodostamasta kokonaisuudesta. 

Haastattelujen aikana tehdyt äänitteet litteroitiin tutkijan toimesta viimeisen haastattelun 

jälkeen. Litterointimenetelmä ja sen perusteet ovat esitetty tarkemmin raportin luvussa 2.4.3.2. 

Litterointi toteutettiin referoituna ja valmiiksi teemoitettuna peruslitterointina. Tällöin esimer-

kiksi täytesanoja ja äännähdyksiä ei huomioitu. Haastattelijan puheista vain olennaiset sisältöön 

liittyvät kysymykset kirjoitettiin litterointiin. Myös kaikki aiheeseen liittymätön keskustelu 

jätettiin litteroinnin ulkopuolelle. Litterointi jäsenneltiin haastatteluteemojen perusteella heti 

kirjoitusvaiheessa. Näin ollen litterointi ei läheskään kaikissa tapauksissa ole kronologinen, 

sillä haastatteluissa on saatettu hypätä teemoista toiseen varsin vapaasti. 

Litterointien toteuttamisessa käytetty pohja on tutkimusraportin liitteessä 8 ”Esimerkki 

litteroinnista”. Litteroinnin jälkeen tutkimustyössä edettiin tutkimusraportin toisessa pää-

luvussa esitellyn teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmän mukaisesti. Tässä raportissa ei 

esitellä analyysimenetelmän vaiheiden edetessä toteutettuja analyysin välituotteita. Jäljempänä 

keskitytäänkin raportoimaan analyysin tuloksia, eli haastattelujen havaintoja, niistä tehtyjä 

päätelmiä ja johtopäätöksiä. Vastaavasti tutkimusongelman ratkaisemiseen liittyviä johto-

päätöksiä käsitellään tutkimustyön tulosten esittelyn yhteydessä. 
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4.2 Hankkeiden esittely 

Tutkimusraportin luvussa 1.4 esiteltyjen tutkimusrajausten myötä näytteeksi Rajavartiolaitok-

sen strategisista hankkeista valikoituivat kahdeksan kriteerit täyttävää hanketta. Käytännössä 

näyte kattoi kaikki strategiset hankkeet vuoden 2005 jälkeen. Suurimmaksi osaksi hankkeiden 

tuotoksena on hankittu suorituskykyjä lisääviä, täydentäviä tai korvaavia aluksia ja ilma-aluk-

sia. Kuitenkin yhden tutkimuksessa mukana olevan hankkeen alaprojektin tuotoksena hankittiin 

rajatarkastusjärjestelmiä. Lisäksi yksi tutkimuksessa mukana olevista hankkeista on tutkimuk-

sen tekoaikana vielä toteutusvaiheessa ja siihen liittyvä hankinta on kesken. 

Hankkeet esitellään tässä yhteydessä lyhyesti. Yksittäisiin hankkeisiin suoraan liittyviä havain-

toja raportoidaan muiden havaintojen yhteydessä seuraavassa alaluvussa. Koska hankkeiden 

yksilöimiselle ei ole perusteltua tarvetta, ei esiteltäviä havaintoja tai päätelmiä kohdenneta 

tietylle hankkeelle. Havainnot on myös kirjoitettu lopulliseen muotoonsa siten, ettei tutkimus-

raportin sisällä ole mahdollista yhdistää havaintoa, haastateltavaa tai hanketta toisiinsa. 

Hankkeiden tarkemmat esittelyt ovat sisällytetty viitteineen tutkimusraportin liitteeseen 9 

”Strategisten hankkeiden esittely”. Liitteessä hankkeista kuvaillaan yksityiskohtaisemmin 

alkuperäisiä tavoitteita, toteutunutta tuotosta, aikatauluja, kustannuksia ja organisointia. 

Rajavartiolaitoksen ilma-aluskalustoon liittyen tutkimukseen valikoituivat neljä strategista 

hanketta. Vuonna 2007 aloitetun Heko2008-hankkeen tuotoksena hankittiin neljä kappaletta 

AgustaWestland AW119Ke Koala -helikoptereita. Vastaavasti Heko2015-hankkeessa, joka 

käynnistettiin vuonna 2010, päädyttiin kahden Airbus H215 Super Puma -helikopterin hankin-

taan. Kyseisen hankkeen aikana, vuonna 2012, aloitettiin vanhentuvien Aérospatiale AS332L1 

Super Puma -helikopterien käyttöiän jatkamiseen tähtäävä AS332 retrofit -hanke. Sen tuotok-

sena kolme Rajavartiolaitoksen vanhempaa Super Puma -helikopteria modernisoitiin täysin 

Heko2015-hankkeen helikoptereita vastaaviksi. 

Neljäs ilma-aluskalustoon liittyvä tutkimuskohde on raportin kirjoittamisen aikana kesken 

oleva MVX-hanke. Vuonna 2019 käynnistetty Eye in the sky -nimellä aloitetun hankkeen 

tavoite on korvata käytössä olevat Dornier 228 -valvontalentokoneet uusilla suorituskyvyillä. 

Hanke on edennyt uudelleenorganisoinnin jälkeen toteutusvaiheeseen. Uudelleenorganisoinnin 

yhteydessä hankkeen johtamisesta vastaavat henkilöt vaihtuivat ja tutkimushetkellä uusi 

organisaatio on toiminut verrattain lyhyen ajan. Tämän vuoksi hankkeen vastuuhenkilöitä ei 

haastateltu tutkimukseen liittyen. Hanke huomioidaan kuitenkin tutkimusprosessin mukaisesti 

analysoitaessa Rajavartiolaitoksen arkistomateriaalia. 

Rajavartiolaitoksen merellisiin toimintoihin liittyen tutkimuksen kohteeksi valikoituivat kolme 

hanketta, joista vanhin ja mittavin on vuonna 2009 käynnistetty UVL10-ulkovartiolaivahanke. 

Hankkeen tuotoksena Rajavartiolaitos vastaanotti vuonna 2014 Turva-nimisen ulkovartio-

laivan. MIV15-merivehanke aloitettiin vuonna 2011 ja sen tuotoksena päätettiin vuonna 2018 
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hankkia RV20-sarjan rannikkovartioveneitä seitsemän kappaletta. Ensimmäiset hankkeeseen 

liittyvät veneet on vastaanotettu raportin kirjoittamisen hetkellä. Vastaavasti KEVAK2020-

kevytaluskalustohankkeen tuotoksena päätettiin hankkia NV17-sarjaksi nimettyjä jäykkä-

runkoisia kumiveneitä 21 kappaletta. Hanke aloitettiin vuonna 2014 ja tutkimushetkellä Raja-

vartiolaitos on vastaanottanut valtaosan sopimuksen veneistä. 

Ilmailun ja merellisten toimintojen ulkopuolelta tutkimuksessa analysoitiin Älykkäät rajat 

toimeenpanohanketta. Vuonna 2017 käynnistetyn hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Euroopan 

unionin Älykkäät rajat -lainsäädäntöön liittyvän Rajanylitystietojärjestelmän käyttöönotto 

Suomessa. Hankkeen alaprojektin toimesta hankittiin vuonna 2018 järjestelmäkokonaisuus, 

mikä sisälsi esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla noin sata automaattiporttia ja 

itsepalvelukioskia. Tutkimusraportin kirjoitushetkellä hankkeeseen liittyvät merkittävimmät 

hankinnat ovat vastaanotettu Rajavartiolaitoksen käyttöön. Sen sijaan varsinaisen Rajanylitys-

tietojärjestelmän Euroopan unionin laajuinen soveltaminen on viivästynyt. Sen arvioidaan 

toteutuvan aikaisintaan vuoden 2022 alkupuoliskolla. 

Alla olevaan kuvaan on koostettu tutkimuksessa käsiteltävien hankkeiden merkittävimmät 

tuotokset. Kuvassa hankkeet ovat lajiteltu aloittamisen ajankohdan perusteella. Erityisesti 

Älykkäät rajat toimeenpanohankkeen kuvassa olevat automaattiportit ovat kuitenkin vain yksi 

näkyvä osa varsin laajaa järjestelmää, johon sisältyy myös muita fyysisiä kokonaisuuksia. 

 
Kuva 25. Kuvakooste tutkimukseen liittyvien hankkeiden tuotoksista 

4.3 Projektipäällikön rooli ja vastuut 

Tämän ja seuraavien alalukujen tavoite on raportoida tutkimusprosessin toisen vaiheen mukai-

sesti Rajavartiolaitoksen strategisissa hankkeissa toteutuneesta johtamisesta ja organisoinnista, 

eli projektinhallinnasta. Luvuissa raportoidaan arkistodokumenteista ja tutkimushaastatteluista 
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koostetusta aineistosta sekä havaintojen perusteella tehdyistä päätelmistä. Alaluvuissa esiteltä-

vä tutkimus ja analyysi luovat perusteet viimeisen alaluvun yhteenvetoon ja vastaukseen tutki-

musongelman alakysymyksen AK2. 

Näissä luvuissa raportointi jäsennetään jo tutkimushaastattelujen rungon koostamiseen sovel-

letun Hillin projektinhallintametodologian toimeenpanomallin mukaisesti. Näin toimittaessa 

metodologian muodostamisen prosessi säilyy eheänä, sillä haastattelututkimuksen suunnittelu, 

toteutus, analysointi ja raportointi muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Käytännössä rapor-

toinnilla suoritetaan Hillin toimeenpanomallin ensimmäinen vaihe. Tutkimuksessa edetäänkin 

loogisen prosessin mukaisesti kohti tutkimusongelman ratkaisua hyödyntäen ja noudattaen jo 

olemassa olevaa mallia. 

Tutkimusprosessin mukaisesti analyysissa hyödynnetään haastattelujen lisäksi arkistomateri-

aalista tehtyjä havaintoja. Kirjallisuuskatsauksena kerätty ja kuvailevalla aineistolähtöisellä 

sisällönanalyysin menetelmällä analysoitu aineisto sulautetaan tässä luvussa yhteen haastattelu-

aineiston kanssa. 

Tutkimusraporttia lukevan on tässä yhteydessä syytä huomioida havaintoja ja johtopäätöksiä 

esiteltäessä käytettävän termejä projekti ja projektipäällikkö kontekstissa, jossa Rajavartio-

laitoksessa yleisesti käytettäisiin termejä hanke ja hankepäällikkö. Mittakaavaltaan suurimpia 

strategisia hankkeita voidaan projektinhallinnan standardimallin mukaisesti mieltää myös 

ohjelmiksi. Tällöin hankepäällikön sijaan standardin mukainen termi olisi ohjelmapäällikkö. 

Tässä ja tulevissa luvuissa esiteltävät havainnot on koostettu raportointia varten taulukko-

muotoon. Taulukoiden alla niissä olevia havaintoja käsitellään ja täydennetään arkistodoku-

mentaatioon ja projektinhallinnan standardimalliin perustuen. Tutkimushaastatteluiden aikana 

ja arkistodokumenteista tehdyistä havainnoista raportoidaan vain toisistaan selvästi itsenäiset 

ja erilliset kokonaisuudet. Taulukoiden summasarakkeesta ∑ käy ilmi kuinka monessa eri haas-

tattelussa kyseinen havainto tehtiin. Sarakkeessa viivalla ilmaistaan havaintoa, jonka tutkija on 

tehnyt itsenäisesti haastatteluvastaukseen pohjautuen. 

Lisäksi taulukoiden Prio-sarakkeessa on teoriaohjaavan sisällönanalyysin perusteella tutkijan 

määrittämä havainnon tärkeysluokka järjestysasteikolla, jossa 1 on tärkein ja 3 vähiten tärkein 

havainto. Havainnot on lajiteltu taulukoihin tärkeysluokkien perusteella. Tärkeysluokkien sisäl-

lä havaintojen järjestys on kuitenkin satunnainen. Havaintojen priorisointia on avattu tarkem-

min raportin luvussa 2.4.3.2. Kaikki jäljempänä esiteltävät taulukot on koostettu yhteen 

tutkimusraportin liitteessä 10 "Havainnot haastatteluista". 

Havaintojen yhteydessä esitetään teoriaohjaavan sisällönanalyysin perusteella niistä koostettuja 

päätelmiä ja johtopäätöksiä. Johtopäätöksissä huomioidaan aina vähintään tärkeysluokan 1 

havainnot. Usein myös luokan 2 ja ajoittain luokan 3 havainnot huomioidaan. Tutkimus-

ongelman kannalta olennaisimmat päätelmät ja johtopäätökset esitetään listana alaluvun 
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lopussa. Lista esitetään osa-alueittain niissä alaluvuissa, joissa on käsiteltävänä suuri määrä 

havaintoja jaoteltuna eri alueisiin. Myös johtopäätökset ovat priorisoidussa järjestyksessä siten, 

että tavoitteiden ja tutkimusongelman kannalta merkittävimmät ovat listojen kärjessä. 

Taulukko 6. Havainnot projektipäällikön vastuista ja tehtävistä 

 

Havaintojen perusteella voidaan todeta Rajavartiolaitoksessa projektipäällikön tehtävien 

vastaavan yleisellä tasolla varsin hyvin projektinhallinnan standardimallia. Projektipäällikön, 

tai tutkimuksen kontekstissa usein hankepäällikön, vastuulle sisältyvät projektin hallinta ja 

hallinnan onnistuminen. Yksityiskohtaisemmista tehtävistä korostuivat erityisesti projektin ja 

sen tavoitteiden esille tuominen organisaation laajuisesti sekä tuotoksen organisaatiotasoisten 

vaikutusten selvittäminen. Projektinhallinnan standardimallissa koko organisaatiota koskevat 

merkittävät kokonaisuudet ovat kuitenkin tavallisesti projektin omistajan vastuulla. 

Yleensä, mutta ei aina, projektipäällikkö on Rajavartiolaitoksen projekteissa mukana sen esi-

töistä alkaen. Projektinhallinnan standardimallissa ensimmäisten prosessien käynnistäjinä ovat 

projektin omistaja ja projektipäällikkö. Näin ollen, mikäli projektipäällikkö määritetään vasta 

myöhemmin esitöiden aikana tai jopa vasta projektin aloitusvaiheessa, ei toimita yleisesti 

hyväksi todettujen menetelmien mukaisesti. 

On myös syytä huomioida, että Rajavartiolaitoksessa projektipäälliköt toteuttavat projektin-

hallintaa lähes aina omien varsinaisten linjaorganisaation toimintaan liittyvien töiden ohella. 

Projektipäälliköiden onkin tunnistettava projektinhallinnan viemä resurssi jo heti projektin 

esitöistä alkaen. Linjaorganisaation toimintaan liittyvä työmäärä on pyrittävä suunnittelemaan 

yhdessä projektin omistajan kanssa. Merkittävimmissä projekteissa projektinhallinta saattaa 

viedä projektipäällikön työajan kokonaisuudessaan. 

Lisäksi haastatteluvastausten ja arkistomateriaalin perusteella tehdyssä havainnossa Raja-

vartiolaitoksessa projektipäällikölle määritetään alusta alkaen, tai hänelle liukenee projektin 

aikana, omistajalle kuuluvia vastuita. Yleisin alaspäin määritetty vastuu on koko projektin 

onnistuminen tavoitteiden mukaisesti. Tähän liittyy olennaisesti myös edellä käsitelty projekti-

tavoitteiden viestintä. Projektinhallinnan standardimallissa selvästi määritetyt vastuut ovat 

kuitenkin yksi tärkeimmistä ja jatkuvasti korostettu periaate. Mallissa projektin onnistumisen 

vastuu on lähtökohtaisesti aina projektin omistajalla, ei projektipäälliköllä. Projektinhallinnan 

Projektipäällikön vastuut ja tehtävät ∑ Prio

1. Toteuttaa projektinhallintaa ja johtaa tehtävien toteuttamista projektiryhmässä. 7 1

2. Viestittää projektista, sen tavoitteista ja tuotoksista koko organisaatioon. 2 1

3. Selvittää projektin tuotoksen vaikutuksia organisaatioon ja sen toimintaan. 1 1

4. Seuraa alaprojektien etenemistä. 2 2

5. On yleensä mukana projektissa sen esitöistä alkaen. 5 2

6. Projektipäällikölle saattaa valua omistajan vastuita projektin onnistumiseen liittyen. - 2

7. Projektinhallintaa toteutetaan useimmiten muiden linjaorganisaation töiden ohella. 

Suuremmissa projekteissa hallinta saattaa viedä merkittävän osan työajasta tai kaiken 

työajan.

6 3
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onnistumisesta vastaa projektipäällikkö. Näiden kriittisten vastuiden määrittelyssä ei tulisi 

missään projektissa olla epäselvyyttä. 

Taulukko 7. Havainnot projektipäälliköiden koulutukseen liittyen 

 

Sotilasorganisaationa Rajavartiolaitoksen ylemmissä esimies- ja johtotehtävissä ovat useim-

miten upseerien täydennys- tai jatkokoulutuksen saaneet henkilöt. Näiksi luetaan esiupseeri- ja 

yleisesikuntaupseerikurssit sekä sotatalouden ja -tekniikan lisäopinnot -kurssi. Myös strategis-

ten hankkeiden johtotehtäviin sijoitetaan useimmiten, mutta ei aina, kokeneita upseereita. 

Merkittävää kokemusta projektien johtamisesta tai hankittavaan tuotokseen liittyvää laajaa 

osaamista omaavia siviilivirkamiehiä on myös nimitetty projekti- tai hankepäälliköiksi. 

Kuitenkin hankkeita voivat johtaa myös henkilöt ilman merkittävää aikaisempaa koulutusta tai 

osaamista projektinhallintaan liittyen. 

Projektinhallinnan standardimallin perusteella yksilön pätevyyteen liittyviä seikkoja tulisi 

tarkastella ICB-teoksen pohjalta. Näkökulmana teoksessa ovat projektiin osallistuvien riittävät 

pätevyydet projektinhallinnan eri alueilla. Tutkimusraportin seuraavassa pääluvussa käsitellään 

tarkemmin projektinhallinnan haasteita ja onnistumisen avaintekijöitä. Jo tässä yhteydessä on 

kuitenkin aiheellista todeta varsin monen projektinhallinnassa tunnistetun haasteen liittyvän 

yksilön käytäntöpätevyyden elementteihin. Vastaavasti ihmis- ja näkökulmapätevyyteen liitty-

viä elementtejä on tunnistettavissa onnistumisen avaintekijöiden joukosta. 

Upseerien täydennys- ja jatkokoulutuksen voidaan yleisellä tasolla todeta antavan yksilöille 

laajoja valmiuksia johtajuuteen ja strategiseen johtamiseen liittyen. Nämä PMI:n Talent 

Trianglen mukaiset osaamisen osa-alueet korreloivat vahvasti ICB:n ihmis- ja näkökulma-

pätevyyksiin. On varsin todennäköistä, että upseereille annettavat lisäkoulutukset edistävät 

myös projektinhallintaan liittyviä pätevyyksiä. Samalla voidaan kuitenkin todeta, etteivät 

lisäkoulutukset sisällä projektinhallintakäytänteiden opetusta. Näin ollen käytäntöpätevyyden 

elementit voivat projektipäälliköillä olla keskimäärin heikolla tasolla. Näkemystä tukevat myös 

myöhemmin käsiteltävät havainnot projektinhallinnan haasteista. 

Toimittaessa projektinhallinnan standardimallin mukaisesti projekteihin osallistuvilla tulisi olla 

riittävät pätevyydet. Valtaosa Rajavartiolaitoksen projekteissa johtotehtävissä toimineista ei ole 

saanut muodollista koulutusta projektinhallintaan liittyen. Näin ollen on varsin todennäköistä, 

että heillä ei ole ollut esimerkiksi ICB:n mukaista pätevyyttä projektinhallinnasta. Rajavartio-

laitoksessa tulisikin huomioida projektipäällikkyyteen liittyvien pätevyyksien olevan olennai-

nen osa yleisesti hyväksi todettujen menetelmien mukaista toimintaa. 

Projektipäälliköiden koulutus, kokemus tai muu osaaminen ∑ Prio

1. Projektipäälliköt ovat käyneet upseerien täydennys- tai jatkokoulutuksen (EUK/YEK) 4 1

2. Projektipäälliköillä on aikaisempaa kokemusta projektinhallinnasta. 5 1

3. Pieni osa projektipäälliköistä on käynyt sotatalouden ja -tekniikan lisäopinnot (STLO). 1 2

4. Vain harvoilla projektipäälliköillä ei ole aikaisempaa osaamista tai koulutusta 

projektinhallintaan liittyen.

2 2
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Yhteenvetona tässä alaluvussa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektipäällikön vastuisiin ja kokemukseen liittyen. 

1. Omistajan vastuu projektin onnistumisesta määritettyjen tavoitteiden mukaisesti tulee olla 

selkeä. Sen ei tule liukua alaspäin projektipäällikölle. 

2. Projektipäällikön tulee aina olla mukana projektissa sen ensimmäisistä esitöistä alkaen. 

3. Rajavartiolaitoksessa projektipäällikön vastuut ovat yleisesti ottaen projektinhallinnan 

standardimallin mukaisia. 

4. Projektipäälliköiksi nimitettävien henkilöiden projektinhallinnan käytäntöpätevyydet tulisi 

huomioida projektinhallinnan standardimallin mukaisesti. Upseerien täydennys- tai jatko-

koulutuksen kautta näitä pätevyyksiä ei todennäköisesti saavuteta. Täydentävää projektin-

hallintaan liittyvää koulutusta tulisikin hankkia sitä tarjoavilta yrityksiltä tai yhteisöiltä. 

5. Projektipäällikön tehtävissä ovat korostuneet projektista, sen tavoitteista ja mahdollisista 

tuotoksista viestiminen koko organisaation laajuisesti. Projektinhallinnan standardimallis-

sa vastuu koko organisaation laajuisista asioista on kuitenkin projektin omistajalla. Tuotok-

sen vaikutusten selvittäminen on taas keskeinen projektin tehtävä. 

6. Projektipäällikön tulee tunnistaa projektin itseltään viemä resurssi ja sovittaa jo ennalta 

linjaorganisaation vaatimat työt tulevan projektinhallintatyön kanssa. Suuremmissa projek-

teissa on varauduttava projektinhallinnan vievän lähes kaiken työajan. 

4.4 Projektin organisointi 

Rajavartiolaitoksen projektien organisoitumisesta ja projektien liitännöistä linjaorganisaation 

toimintoihin tehtiin havaintoja neljän erillisen kokonaisuuden kautta. Käsiteltäessä suoraan 

projektiorganisaation rakennetta pyrittiin muodostamaan näkemys käytänteiksi muodostuneista 

tavoista rakentaa järjestely määräaikaisen projektitoiminnan ympärille. Ohjausryhmään liitty-

villä havainnoilla tarkennettiin organisoitumista Rajavartiolaitoksen johdon ja projektin 

omistamisen näkökulmasta. Vastaavasti linjaorganisaation tukea ja asiantuntijatoimintaa 

käsiteltäessä näkemys laajennettiin sisältämään koko organisaation laajuiset toiminnat. 
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Taulukko 8. Havainnot projektiorganisaatiosta 

 

Yleisesti ottaen Rajavartiolaitoksessa projekteista muodostuu standardin määritelmän mukai-

nen itsenäinen ja organisaation muusta toiminnasta erillinen kokonaisuus. Kuitenkin vahvassa 

linjaesikuntaorganisaatiokulttuurissa vallitsevien toimintamallien vuoksi projektin todellinen 

itsenäisyys on kyseenalaistettavissa. Erityisesti linjaorganisaatiossa omistajan ja projekti-

päällikön välissä toimiva esimies tai johtaja saattaa ohjata projektin toimintaa tai muodostaa 

informaatioportin molempiin suuntiin. Omistajan ja projektipäällikön sijainti eri osastoissa voi 

hankaloittaa tilannetta entisestään. Lisäksi linjaorganisaation yksiköille saattaa jo projektin 

alusta alkaen tai sen kuluessa muodostua vastuita projektin tuotoksiin tai toimintaan liittyen. 

Tällöin projektin ei voida katsoa toimivan itsenäisesti. 

Projektit eivät muodosta itsenäistä organisaatiota myöskään kustannusten näkökulmasta. 

Projektin hyödyntämä resurssi ei siirry projektin alle vaan jatkaa linjaorganisaation hallinto-

yksikössä tai osastossa normaaleissa työtehtävissä. Näin ollen projekti ei välttämättä synnytä 

itsenäisiä kustannuksia tai itsenäiset kustannukset muodostavat vain murto-osan käytetystä 

resurssista. Erityisesti usein käytetty tapa määrittää alaprojektin johtovastuu yksilön sijasta 

yksikölle on herkästi projektiorganisaation omavaraisuutta vähentävä toimintamalli. Projektin 

edetessä voi muodostua epäselvyyttä siitä, onko lopullinen vastuu projektin asioista yksikön 

päälliköllä vai yksiköstä myöhemmin erikseen nimetyllä projektipäälliköllä. 

Lisäksi projektin itsenäisyyttä muusta organisaatiosta vähentää merkittävästi toimintamalli, 

jossa projektin johtoryhmän henkilöt toimivat projektissa omien varsinaisten töiden ohessa. 

Käytännössä työntekijöitä ei siirretä organisaatiossa projektijohdon alaisiksi eivätkä he vaihda 

Projektiorganisaatio ∑ Prio

1. Projektista muodostuu selvästi muusta organisaatiosta erillinen ja itsenäinen 

kokonaisuus.

3 1

2. Linjaorganisaatio muodostaa helposti väliportaan projektipäällikön ja omistajan välille. 

Erityisesti teknillisen osaston alusyksikköön liittyvissä projekteissa näin voi tapahtua.

4 1

3. Projektiryhmälle on joissain hankkeissa asetettu ohjausryhmälle kuuluvia vastuita 

projektin ohjaamiseen liittyen.

1 1

4. Linjaorganisaatiolla saattaa olla erikseen käskettyjä vastuita projektin tuotokseen liittyen, 

joka aiheuttaa ristiriitaa projektin vastuiden ja tavoitteiden kanssa.

1 1

5. Projektiryhmän jäsenten roolit ja vastuut saattavat olla epäselviä. 6 1

6. Projektipäällikön tulee olla asiantuntija projektin tuotokseen liittyen. 4 1

7. Alaprojektien päälliköt saattavat olla projektin johtoryhmän ulkopuolella, joka vaikeuttaa 

alaprojektien koordinointia.

2 2

8. Omien töiden ohella alaprojekteja johtavien henkilöiden mahdollisuus osallistua projektin 

johtoryhmän työskentelyyn voi olla haastavaa erityisesti isossa projektiryhmässä.

1 2

9. Projektipäällikön ja omistajan sijainti eri osastossa tai hallintoyksikössä saattaa 

aiheuttaa epäselvyyttä projektin ja linjaorganisaation tehtävissä projektin tuotokseen 

liittyen.

1 2

10. RVL:ssa ei ole järjestelmää, jolla hallittaisiin merkittävien henkilöiden yllättäviä 

poistumisia projekteista.

1 2

11. Projektipäällikön apulaisen tehtäviä tai vastuita ei ole määritelty. 1 2

12. Projektipäällikön resurssi linjaorganisaatioon liittyvien töiden toteuttamiseen voi olla 

erittäin rajallinen.

2 3

13. Projektisihteeristä voi olla hyötyä projektinhallinnassa, erityisesti mahdollisen hankinnan 

alkuvaiheessa.

4 3
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työpistettä projektin vuoksi. Näin ollen projektit toimivat niin sanottuna virtuaaliorganisaationa 

varsinaisen virallisen organisaation päällä. Projektipäällikkö ei ole alaprojektien päälliköiden 

varsinainen esimies ja asiantuntijat toimivat usein eri hallintoyksikössä kuin projektin johto. 

Projektinhallinnan standardimallissa yleisesti hyväksytyn projektiorganisaation rakenne on 

ajoittain käytössä Rajavartiolaitoksen projekteissa. Erityisesti tuoreimmissa projekteissa 

organisaatio on standardimallin kaltainen tai lähellä sitä. Vanhemmissa projekteissa on kuiten-

kin havaittavissa poikkeavuuksia ja selkeästi erilaisia ratkaisuja. Myös melko räikeitä poikkea-

mia yleisesti hyväksytyistä rakenteista oli havaittavissa. Esimerkiksi ohjausryhmä oli joissain 

hankkeissa jätetty kokonaisuudessaan määrittämättä. 

Samalla on kuitenkin korostettava, että yhtenäistä mallia projektien organisoitumisesta ei 

Rajavartiolaitoksessa ole käytössä. Myös tämä on osaltaan selittävä tekijä havainnolle liittyen 

epäselviin rooleihin ja vastuisiin. Joissain projekteissa johtoryhmään kuuluvat standardimallin 

mukaisesti alaprojektien päälliköt, kun samaan aikaan toisissa projekteissa he eivät ole 

johtoryhmässä. Joissain johtoryhmissä on mukana asiantuntijoita ilman erikseen määritettyjä 

vastuita, kun toisissa johtoryhmissä heitä ei ole. Projektin organisoituminen on tietyissä 

projekteissa määritetty tarkasti selittävien kuvien avulla ja toisinaan organisoitumiseen on 

otettu kantaa vain nimeämällä johtajia. Yleisesti ottaen projektin johtoryhmän ja projekti-

ryhmän käsitteitä sovelletaan standardista poikkeavalla tavalla. Yhtenäistä ja toistuvaa mallia 

ei siis ole tunnistettavissa. 

Erityisen huomion arvoinen on havainto projektinhallinnan standardimallin mukaisten ohjaus-

ryhmälle kuuluvien vastuiden asettamisesta projektiryhmälle. Projektiryhmän ei tulisi olla 

vastuussa projektin ohjaamisesta. Se on nimenomaisesti projektin omistajan vastuulla oleva ja 

ohjausryhmälle kuuluva tehtävä, jolla pyritään varmistamaan organisaation johdon tavoitteiden 

toteutuminen projektin tuotoksessa. On kuitenkin mainittava myös mahdollisuus siitä, että 

projektinhallinnan sanaston mukaista ohjaus-termiä on käytetty arkistodokumentaatiossa 

virheellisesti ja tavoitteena on ollut käsitellä projektin johtamista ja hallintaa. 

Haastateltavien mukaan Rajavartiolaitoksessa projektipäälliköiden tulisi olla asiantuntijoita 

projektissa mahdollisesti hankittavaan tuotokseen liittyen. Erikseen kysyttäessä kaikki korosti-

vat aiheen asiantuntijuutta ohi projektinhallinnan asiantuntijuuden. Näin ollen esimerkiksi 

ilma-aluksiin liittyvissä projekteissa projektipäällikön tulisi olla ilmailualan ammattilainen. 

Havainto nousee esiin myös jäljempänä käsiteltävissä onnistumisen avaintekijöissä. 

Rajavartiolaitoksen strategiset hankkeet ovat useita vuosia kestäviä projekteja. Jatko-

koulutuksen saaneet korkea-arvoiset upseerit kuitenkin siirtyvät tehtävästä toiseen keskimäärin 

muutaman vuoden välein. Näin ollen jatkuvuus voi muodostua ongelmaksi projektin johto-

henkilöiden osalta. Erityisesti projektin omistajan tai projektipäällikön vaihtuminen saattaa 

aiheuttaa merkittäviä riskejä projektin rajoitteiden noudattamiseen tai tavoitteiden saavut-

tamiseen liittyen. Havaintojen perusteella onkin tunnistettu, että Rajavartiolaitokselta puuttuu 
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menetelmä hallita projektien kannalta tärkeiden henkilöiden vaihtumiseen liittyviä kokonai-

suuksia. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektien organisointiin liittyen. 

1. Projektit muodostavat pääsääntöisesti ainutkertaisen ja itsenäisen kokonaisuuden Raja-

vartiolaitoksessa. Yhtenäistä mallia projektin organisoitumiselle ei kuitenkaan ole ja sellai-

nen tulisi muodostaa. 

2. Erityisesti projektin johtoryhmän ja ohjausryhmän kokoonpanoissa tulisi pyrkiä noudat-

tamaan projektinhallinnan standardimallia säännönmukaisesti. 

3. Projektiryhmän jäsenten roolit ja vastuut on määritettävä selkeästi projektin alusta alkaen. 

On syytä huomioida, että vastuu on aina yksilöitävä henkilölle. Vastuuta ei tule antaa 

esikunnalle, osastolle, yksikölle tai ryhmälle. Näin toimittaessa myös vältetään mahdollisia 

epäselvyyksiä linjaorganisaation esimiesten ja projektin johdon välillä. 

4. Projektin johtoryhmään on määritettävä projektipäällikön lisäksi alaprojektien päälliköt. 

Johtoryhmän tehtävä on hallita projektia ja sen etenemistä. Johtoryhmään ei projektin-

hallinnan standardimallin mukaisesti kuulu muita henkilöitä. Projektipäällikkö vastaa 

projektinhallinnan onnistumisesta. Projektipäällikön tulisi olla asiantuntija projektin 

aiheeseen liittyen. 

5. Projektille tulee aina määrittää ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävä on ohjata projektia ja 

varmistaa asetettujen tavoitteiden täyttyminen. Projektin onnistuminen on kuitenkin aina 

projektin omistajan vastuulla. Ohjausryhmään tulisi erikseen nimetä aina vähintään 

käyttäjän ja hankkijan edustajat. 

6. Projekti ei voi toimia itsenäisesti, jos projektipäällikön varsinainen esimies tai johtaja 

muodostaa portin omistajan ja projektipäällikön välille. Tämä vahvan linjaorganisaatio-

kulttuurin synnyttämä ongelma ja riski tulee tiedostaa. Tilanteeseen voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi määrittelemällä roolit ja vastuut selkeästi. Omistajan ja projektipäällikön 

sijainti samassa linjaorganisaation osastossa tai yksikössä voi myös pienentää kyseistä 

riskiä. 

7. Projektin itsenäinen ja omavarainen toiminta edellyttävät hallintoyksiöiden sitoutumista 

projektin tavoitteisiin. Projektipäällikölle on luotava riittävä mahdollisuus hallita projektia 

tilanteessa, jossa projektiorganisaation jäsenet ovat muista osastoista tai hallintoyksiköistä. 

Projektin omistajan tehtävä on luoda projektipäällikölle nämä onnistumisen edellytykset. 

8. Projektin vastuut mahdolliseen tuotokseen liittyen on määritettävä selkeästi. Samoja 

vastuita ei voi olla linjaorganisaation yksiköillä. Päällekkäiset vastuut on tilapäisesti 

poistettava linjaorganisaatiolta ja siirrettävä projektille. Käytännössä tämä voidaan 

toteuttaa esimerkiksi perustamalla asiaan liittyvä alaprojekti ja määrittämällä sen johtoon 

asiasta linjaorganisaatiossa vastuussa oleva henkilö. 
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9. Projektin onnistumisen ja etenemisen kannalta kriittisten henkilöiden tulee tunnistaa oma 

roolinsa. Heidän tulisi jo ennalta varmistaa mahdollisen seuraajan onnistumisen edelly-

tykset ylläpitämällä opittujen asioiden lokia tai soveltaa muuta menetelmää kriittisten 

tietojen hallitsemiseksi. 

Taulukko 9. Havainnot ohjausryhmästä 

 

Rajavartiolaitoksen strategisia hankkeita ohjataan Rajavartiolaitoksen esikunnan osasto-

päällikkökokouksen toimesta. Osastopäällikkökokouksen puheenjohtajana toimii Rajavartio-

laitoksen apulaispäällikkö ja sen jäseninä ovat esikunnan eri osastojen päälliköt. Jäsenet ovat 

sotilasarvoltaan kenraaleja ja amiraaleja tai vastaavan tasoisissa siviiliviroissa olevia henkilöitä. 

Käytännössä aina strategisen hankkeen ollessa kyseessä on ohjausryhmäksi nimetty juuri 

osastopäällikkökokous. Laajennettuun osastopäällikkökokoukseen kuuluvat edellä mainittujen 

lisäksi kaikkien hallintoyksiköiden komentajat. Tietyissä tapauksissa ohjausryhmään onkin 

määritetty osastopäällikkökokouksen ulkopuolelta esimerkiksi Rajavartiolaitoksen hankinta-

päällikkö tai yksittäisen hallintoyksikön komentaja. 

Ohjausryhmän tehtävät, vastuut ja sisäiset roolit eivät ole kaikissa projekteissa selkeästi 

määritetty. Vähintään projektin omistajuudesta tai omistajan vastuun kohdentumisesta on ollut 

merkittävää epäselvyyttä. Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti projektin omistaja 

vastaa ohjausryhmän toiminnasta ja projektin onnistumisesta. Ohjausryhmän tehtävä on ohjata 

projektia omistajan kautta. Käytännössä ryhmän tavoite on siis ohjata omistajaa ja näin varmis-

taa organisaation tavoitteiden toteutuminen. Ohjausryhmällä ei kuitenkaan ole varsinaista 

vastuuta. Kuten edellä mainittiin, tulisi ohjausryhmän sisällä määrittää vähintään käyttäjää ja 

hankkijaa edustavat henkilöt. Nämä roolit voivat myös yhdistyä projektin omistajassa. 

Rajavartiolaitoksessa epäselvyyttä ohjausryhmän toiminnassa aiheuttaa nimenomaan osasto-

päällikkökokouksen nimeäminen ohjausryhmäksi. Usein tilannetta sekoittaa entisestään 

kirjaus, jossa mainitaan ohjausryhmän johtavan projektia. Projektin omistajan tulisi projektin-

hallinnan standardimallin mukaisesti johtaa sekä ohjausryhmää että koko projektia. Kuitenkin 

osastopäällikkökokouksessa puhetta johtaa apulaispäällikkö eikä hän käytännössä toimi projek-

tien omistajana. Osastopäällikkökokouksen toimiessa ohjausryhmänä projektin omistajalla ei 

Projektin ohjausryhmä ∑ Prio

1. Strategisissa hankkeissa ohjausryhmä koostuu RVLE OPK:n tai laajennetun OPK:n 

jäsenistä.

4 1

2. Usein projektin omistaja on jäänyt nimeämättä tai omistajan vastuun kohdentumisesta 

on epäselvyyttä.

5 1

3. Omistajalla on merkittävä vastuu organisaation sitouttamisessa projektin tavoitteisiin. 3 1

4. RVL:ssa linjaorganisaatio saattaa herkästi muodostaa portin projektipäällikön ja 

omistajan välille.

3 1

5. Omistaja ei välttämättä ole asiantuntija projektin tuotokseen liittyen. 1 2

6. Ohjausryhmän tuki projektipäällikölle on kriittinen erityisesti merkittävissä asioissa. 7 2

7. Hankintapäällikön rooli on keskeinen ohjausryhmän ja projektiryhmän neuvonnassa. 3 2

8. Projektipäällikkö ei aina pääse suoraan käsiksi ohjausryhmään. 2 3



81 

siis todennäköisesti ole hänelle kuuluvaa johtajaroolia ryhmän sisällä. Vastuu projektin onnistu-

misesta kuitenkin henkilöityy häneen. 

Tietyissä tilanteissa omistajalle kuuluvat vastuut ovat myös jääneet kohdentamatta tai omistaja 

nimeämättä. Tällöin esimerkiksi apulaispäällikkö on virheellisesti mielletty projektin omista-

jaksi johtaessaan osastopäällikkökokousta. Isoimmissa projekteissa myös projektipäällikkö on 

saatettu mieltää projektin omistajaksi. Yhteistä tilanteille on kuitenkin se, että vastuu projektin 

onnistumisesta on lähes aina käsitetty olevan virheellisesti projektipäälliköllä. 

Rajavartiolaitoksen projekteissa on joka tapauksessa tunnistettu omistajan merkittävä rooli 

koko organisaation sitouttamisessa projektin tavoitteisiin. Asiaan liittyy läheisesti myös ohjaus-

ryhmän tuki projektipäällikölle kohdattaessa haasteita projektin rajoitteiden sisällä pysymi-

sessä. Esimerkiksi vahvassa linjaorganisaatiokulttuurissa alemmalla tasolla toimivalla projekti-

päälliköllä ei välttämättä ole riittävää neuvotteluvaltuutusta toimiessaan sidosryhmien tai 

sopimuskumppaneiden kanssa. Erityisesti odottamattomissa pikatilanteissa tai havaittaessa 

merkittäviä erimielisyyksiä on ohjausryhmän ymmärrettävä projektin tavoitteet ja kyettävä 

tukemaan projektipäällikköä antamalla riittävää ohjausta omistajan välityksellä. 

Käytännössä kaikki strategiset hankkeet sisältävät merkittävän järjestelmän hankinnan ja tähän 

liittyvän kilpailutuksen sekä sopimusneuvottelut. Rajavartiolaitoksen hankintapäälliköllä on 

useimmiten merkittävä rooli projektien neuvonnassa ja hankinnan toteuttamisessa. Hankinta-

päällikkö toimii usein nimettynä ohjausryhmän jäsenenä tai neuvoo ohjausryhmää tarpeen 

esiintyessä. Projektin omistajan onkin jo varhaisessa vaiheessa tunnistettava hankintapäällikön 

rooli ohjausryhmässä ja osattava hyödyntää tätä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektin ohjausryhmään liittyen. 

1. Rajavartiolaitoksen johdolla ja esikunnan osastopäälliköillä on merkittävä rooli strategisten 

hankkeiden ohjauksessa. 

2. Projektille tulee aina nimetä omistaja, joka vastaa projektin onnistumisesta, johtaa 

projektin ohjausryhmää ja koko projektia. Lisäksi tulee nimetä ohjausryhmän jäsenet ja 

määritellä heidän roolinsa ryhmässä. On syytä huomioida, ettei ohjausryhmällä voi olla 

ryhmänä vastuita eikä se johda projektia. 

3. Mikäli projektin ohjausryhmä muodostetaan Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällik-

kökokouksesta, on pidettävä huolta projektin omistajan vastuun mukanaan tuomasta oikeu-

desta johtaa ohjausryhmää. 

4. Rajavartiolaitoksessa projektin omistajalla on merkittävä vastuu ohjausryhmän sitout-

tamisessa projektin tavoitteisiin. Vastaavasti ohjausryhmän tehtävä on tarjota omistajalle 

ja hänen välityksellään projektipäällikölle tarpeellista tukea erityisesti pikatilanteissa ja 

merkittävien erimielisyyksien esiin noustessa. 
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5. Hankintapäällikkö on usein merkittävässä roolissa ohjausryhmän toiminnassa. Projektin 

omistajan on tunnistettava tarve hankintapäällikölle ohjausryhmän jäsenenä tai neuvoa 

antavana asiantuntijana. 

Taulukko 10. Havainnot linjaorganisaation tuesta projektille 

 

Rajavartiolaitoksen projekteihin osallistuvat henkilöt toteuttavat projektiin liittyviä tehtäviä 

omien varsinaisten työtehtäviensä ohella. Työntekijöitä ei siirretä organisaatiossa projekti-

johdon alaisiksi eivätkä heidän työpisteidensä sijainnit muutu projektiin osallistumisen 

johdosta. Tämä, jo projektiorganisaation yhteydessä käsitelty asia, synnyttää haasteita projekti-

päällikön itsenäiselle projektinhallinnalle. Erityisesti pienemmissä projekteissa hallinto-

yksiköiden heikko sitoutuminen projektin tavoitteisiin saattaa aiheuttaa vaikeuksia asiantuntija-

resurssin käytettävyydessä. Projektin omistajan vastuu koko organisaation sitouttamisesta 

projektin tavoitteisiin onkin merkittävä tekijä myös tässä yhteydessä. 

Useimmissa projekteissa kohdataan tilanteita, jotka aiheuttavat haasteita annettujen rajoitteiden 

sisällä pysymiselle. Linjaorganisaation projektille antama tuki ja resurssi ovat näissä tilanteissa 

monesti ensiarvoisen ratkaisevia tekijöitä. Käytännössä projektipäällikön kohtaama haaste 

liittyykin usein virtuaalisen projektiorganisaation aiheuttamiin ongelmiin. Projektipäälliköllä ei 

välttämättä ole oikeutta päättää organisaatiossa käytännön asioista tarpeiden edellyttämällä 

tavalla. Tällöin hän ei pysty hallinnoimaan projektin tehtäviä tai niitä suorittavia henkilöitä ja 

tarvitsee linjaorganisaatiolta tukea asioiden edistämiseksi. 

Keskeiseksi havaittu linjaorganisaation tuki on sidoksissa projekteihin useimmiten liittyvään 

hankintatoimintaan. Koko hankintaorganisaation ja erityisesti strategisissa hankkeissa hankin-

tapäällikön rooli ja asiantuntemus ovat olennaisia hankintaprosessin onnistumisen kannalta. 

Hankintapäällikkö ei voi kuitenkaan jatkuvasti toimia projektipäällikön tai asiantuntijoiden 

apulaisena. Projektin johtoryhmän on omattava riittävä ymmärrys hankintatoimesta ja 

hankintapäällikön tehtävä on neuvoa projektia hankinnan kriittisimmillä hetkillä. On kuitenkin 

hyvä korostaa onnistuneen hankintaprosessin olevan onnistuneen projektin edellytys, mutta ei 

sen takaaja. Tavoitteisiinsa nähden kariutuneessa projektissa voidaan toteuttaa sinällään täysin 

onnistunut hankinta. 

Linjaorganisaation tuki projektille ∑ Prio

1. Projektin asiantuntijatöiden resursointi on haasteellista. Näin on erityisesti pienemmissä 

projekteissa.

3 1

2. Linjaorganisaation tuki projektille on tärkeää haastavien asioiden hoitamisessa sekä 

projektin laajuuden ulkopuolelle menevissä asioissa.

3 1

3. Hankintapäällikön rooli on keskeinen ohjausryhmän ja projektiryhmän neuvonnassa. 3 2

4. Projektin johtoryhmän jäsenten hankintaosaaminen on usein keskeistä projektissa 

mahdollisesti toteutettavan hankinnan onnistumisen kannalta.

1 2

5. Hankintapäällikön ei tarvitse olla projektin johtoryhmän nimetty jäsen. 1 3
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Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset liittyen linjaorganisaation tuesta projektille. 

1. Projektin asiantuntijatöiden resursointi on kyettävä koordinoimaan jo projektin alusta 

alkaen. Tämän mahdollistamiseksi projektin omistajan tehtävä on sitouttaa hallintoyksiköt 

projektin tavoitteisiin. Projektin hallintaa edistää mahdollisuus työtehtävien koordinoi-

miseen hallintoyksiköiden rajojen ylitse. 

2. Organisaation on oltava sitoutunut tukemaan projektia tilanteissa, joissa projektipäälliköllä 

ei ole mahdollisuutta tehdä päätöstä eteen tuleviin haasteisiin liittyen. 

3. Projektin johtoryhmällä on oltava riittävä ymmärrys hankintatoimesta. Hankintaorgani-

saation tehtävä on tukea projektia hankinnan kriittisimmillä hetkillä. Projektipäällikön on 

tunnistettava hankintaosaamisen mahdollinen koulutustarve johtoryhmän sisällä. Projektin 

omistajan on mahdollistettava projektille onnistumisen edellytykset myös hankintatoimeen 

liittyen. 

4. Onnistunut projekti edellyttää onnistunutta hankintaa. Onnistunut hankinta ei kuitenkaan 

automaattisesti synnytä onnistunutta projektia. Hankintaa tulee käsitellä vain yhtenä 

suoritusvaiheena projektin elinkaaressa. Sitä edeltää ja sen jälkeen toteutetaan myös muita 

projektin tavoitteiden kannalta kriittisiä suoritusvaiheita. 

Taulukko 11. Havainnot projektien asiantuntijoista 

 

Strategisissa hankkeissa oli havaittavissa varsin paljon vaihtelua asiantuntijaresurssiin liittyen. 

Suurimmissa projekteissa asiantuntijatyöhön tarvittava resurssi oli pääsääntöisesti hyvin 

käytössä ja motivoitunutta. Pienemmissä projekteissa oli havaittavissa haasteita käytettävyyden 

ja motivaation osalta. Havaintojen perusteella ei silti voida johtaa selkeää korrelaatiota 

resurssin käytettävyyden yhteydestä projektin mittakaavaan. Hyviä ja huonoja kokemuksia oli 

havaittavissa kaiken kokoisissa projekteissa. Useimmiten asiantuntijaresurssin koettiin olevan 

hyvin käytettävissä. Joissain tilanteissa kuitenkin tunnistettiin asiantuntijaresurssin riittämät-

tömyyden aiheuttavan myöhästymisiä projektin tehtävissä. 

Sitoutuneiden, osaavien ja motivoituneiden henkilöiden valinta projektiorganisaatioon on yksi 

raportin seuraavassa pääluvussa esiteltävä kriittinen onnistumisen avaintekijä. Korkea moti-

vaatio ja sitoutuminen projektin tavoitteisiin todennäköisesti edistävät henkilön käytettävyyttä 

projektin tehtäviin ja ennakoivat tehtävien toteutumista annetuissa aikarajoitteissa. Sitoutu-

miseen ja motivaatioon myös liittyvät ongelmalliseksi tunnistetut projektitehtävien palkkaus-

asiat. Projektipäälliköllä tulisikin olla käytettävissään mahdollisuus valita projektiryhmään 

Asiantuntijat projektissa ∑ Prio

1. Projektipäällikkö ei aina saa valita kaikkia projektiryhmän jäseniä tai asiantuntijoita 

itsenäisesti. Linjaorganisaatiosta esitetään halukkaita tai sopivia henkilöitä.

5 1

2. Asiantuntijoiden projektitöihin käytettävissä oleva resurssi ei aina ole riittävä, joka 

aiheuttaa projektien viivästymistä.

2 1

3. Projekteissa käytettävät asiantuntijat osallistuvat projektitöihin omien varsinaisten töiden 

ohella, mutta ovat usein hyvin käytettävissä projektin tehtäviin.

5 2

4. Asiantuntijoiden palkkausasiat projektitöihin liittyen ovat ongelmallisia. Usein 

asiantuntijan kokonaisansio pienenee projektiin osallistumisen johdosta.

3 2
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hänen parhaaksi katsomansa henkilöt. Useimmiten ja erityisesti pienemmissä projekteissa tätä 

mahdollisuutta ei ole, sillä henkilöt osoitetaan projekteihin hallintoyksiköiden toimesta. Tällöin 

projektipäälliköllä ei välttämättä ole käsitystä henkilön motivaatiosta tai sopivuudesta suunni-

teltuihin tehtäviin. 

Projektin esitöissä ja suunnitteluvaiheessa projektipäällikön on huomioitava alaprojektien 

päälliköiden ja asiantuntijoiden suorittavan tulevia projektitehtäviä omien varsinaisten töidensä 

ohella. Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti asia liittyy resurssien hallintaan. Tällä on 

kuitenkin selkeitä johdannaisvaikutuksia aikataulusuunnitteluun ja riskienhallintaan. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektin asiantuntijoihin liittyen. 

1. Projektipäällikön tulee tunnistaa oikeiden henkilöiden valinnan projektitehtäviin olevan 

kriittinen tekijä projektin ja sen hallinnan onnistumisen näkökulmasta. Henkilöt tekevät 

projektitöitä omien tehtäviensä ohella, joka on huomioitava projektisuunnitelmissa. Näin 

ollen henkilöiden sitoutuminen projektin tavoitteisiin ja motivaatio ovat avainasemassa 

tehtävien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisessa toteutumisessa. 

2. Projektin omistajan tehtävä on mahdollistaa projektipäällikölle käytettävissä olevan resurs-

sin valinta ja hallinta organisaation toimintatapojen luomien rajoitteiden sisällä. 

4.5 Projektinhallinnan käytänteet 

Projektien hallinnassa toteutettavia käytänteitä havainnoitiin neljän erillisen osa-alueen avulla. 

Selvittämällä projektipäälliköiden valmistautumista tuleviin projektinhallintatehtäviin pyrittiin 

muodostamaan käsitystä organisaation tavasta suhtautua strategisten hankkeiden hallintaan. 

Hyödynnettyjä projektinhallintamenetelmiä ja -prosesseja tutkittiin täsmentämään projekti-

päälliköiden käsitystä projektinhallinnasta ja sen luonteesta. Lisäksi kartoitettiin käytössä 

olevia projektinhallintasovelluksia ja käytännön työkaluja. Selvittämällä projektipäälliköiden 

tilannekuvan muodostumista projektin aikana pyrittiin rakentamaan ymmärrystä projektin-

hallintamenetelmien toimivuudesta ja projektinhallinnan yleisestä onnistumisesta. 

Taulukko 12. Havainnot projektinhallintaan valmistautumisesta 

 

Rajavartiolaitoksen strategisten hankkeiden johdossa toimivilla on yleensä aikaisempaa 

kokemusta projektien johtotehtävistä. He ovat toimineet projekteissa Rajavartiolaitoksessa tai 

muissa organisaatioissa. Kuitenkin joissain tilanteissa jopa strategisen hankkeen projekti-

päälliköksi saatetaan nimittää henkilö ilman aiempaa kokemusta tai muodollista koulutusta 

projektinhallinnasta. Aikaisempaa kokemusta omaavien projektipäälliköiden osalta valmistau-

tumista projektinhallinnallisiin tehtäviin ei käytännössä ollut havaittavissa. Asiaan on voinut 

Projektinhallintaan valmistautuminen ∑ Prio

1. Aiempiin vastaaviin projekteihin tutustuminen. 2 2

2. Suorituskyvyn rakentamiseen liittyviin puolustusvoimien asiakirjoihin tutustuminen. 1 2

3. Ei havaittu merkittävää valmistautumista projektinhallintaan liittyen. - 2
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myös vaikuttaa henkilön koulutustausta ja esimerkiksi näkemys upseerien täydennys- tai 

jatkokoulutuksen synnyttämistä edellytyksistä projektien johtamiseen liittyen. 

Projektinhallintaan valmistautuneet projektipäälliköt olivat tutustuneet vastaaviin aiempiin pro-

jekteihin tai suorituskyvyn rakentamiseen liittyviin puolustusvoimien asiakirjoihin. Huomion 

arvoista on, että varsinaisesti projektinhallintaan liittyvään kirjallisuuteen tai koulutusmateri-

aaliin ei perehdytty ennen projekteja. Näin ollen voidaan todeta todellisen valmistautumisen 

juuri projektin hallintaan olleen todennäköisesti melko vähäistä tai olematonta. 

Lisäksi projekteihin ei juuri valmistauduta tutustumalla aikaisemmissa vastaavissa projekteissa 

opittuihin asioihin. Rajavartiolaitoksessa ei ole käytössä järjestelmää opittujen asioiden taltioi-

miseen. Käytännössä aiemmin toteutetusta projektista voi parhaimmassa tapauksessa olla 

saatavilla viralliset asiakirjat ja mahdollisuus keskustella projektin johtamiseen osallistuneiden 

kanssa. Projektinhallinnan yksityiskohdat ja esimerkiksi kohdatut haasteet ovat kuitenkin 

käytännössä aina henkilöiden muistin varassa. 

Havainnoista voidaan myös tehdä mahdollinen päätelmä projektipäälliköiden suhtautumisesta 

tulevaan projektinhallintatehtävään. Usein projektikokonaisuus saatetaan yksinkertaistaa han-

kinnaksi. Tällöin varsinainen projektinhallinta, siten kuin se on tässä tutkimuksessa määritelty, 

hautautuu hankintaprosessin ja -toimen alle. Projektipäällikkö saattaa perehtyä edelliseen 

vastaavaan projektiin, mutta lähinnä hankintaprosessiin tutustumisen näkökulmasta. Lisäksi 

asiaan liittyy seuraavan taulukon yhteydessä käsiteltävä projektin elinkaarimalli. 

Taulukko 13. Havainnot projektinhallintamenetelmistä ja -prosesseista 

 

Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti projektinhallintamenetelmä on se mallirakenne, 

jonka pohjalta projekteja hallitaan. Esimerkiksi PRINCE2-teos on lähimpänä yleisesti saatavil-

la olevaa projektinhallintamenetelmää. Sen menetelmä perustuu projektien prosessipohjaiseen 

elinkaarimalliin. Havaintojen perusteella voidaan todeta Rajavartiolaitoksen projekteista 

puuttuvan yhteinen projektinhallintamalli ja -menetelmä. Menetelmät ja prosessit mielletään 

Rajavartiolaitoksessa yleisesti synonyymeiksi jäljempänä esiteltävien projektinhallintakäytän-

teiden kanssa. 

Enemmistö strategisissa hankkeissa toimivista projektipäälliköistä ei ole saanut projektin-

hallintaan liittyvää muodollista koulutusta siten kuin se projektinhallinnan standardimallissa 

käsitetään. Näin ollen haastateltavilla ei todennäköisesti ollut varsinaista ymmärrystä prosessi-

pohjaisesta elinkaarimalliin perustuvasta projektinhallinnasta. Osittain tästä johtuen käsityksen 

muodostaminen projektinhallintamenetelmistä ja -prosesseista tutkijan tavoittelemalla tavalla 

oli varsin haastavaa. 

Projektinhallintamenetelmät, -prosessit tai -toimenpiteet projektin aikana ∑ Prio

1. Projektissa toteutettiin normaaleja linjaorganisaation hallinnan tai johtamisen 

menetelmiä.

2 2

2. Käytössä oli viestintään tai riskienhallintaan liittyviä suunnitelma. 2 3
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Havaintojen perusteella voidaan todeta joissain projekteissa olleen käytössä yksittäisiä 

prosessipohjaiseen projektinhallintamenetelmään liittyviä tuotteita. Näitä haastateltavat eivät 

kuitenkaan ole mieltäneet projektinhallintamenetelmään liittyviksi. Samalla voidaan todeta, 

ettei projektinhallinnan standardimallin mukaista projektin elinkaarimallia ole sovellettu siinä 

tarkoitetulla tavalla. Vaiheistus ja vaiheesta seuraavan siirtyminen ovatkin standardimallista 

erityisen poikkeavasti toteutettuja kokonaisuuksia. 

Valtaosassa projekteja niiden yhteydessä toteutettu hankintaprosessi muodosti myös projektin 

vaiheet. Ainoastaan suurimmissa projekteissa oli havaittavissa hankinnasta irrallisia vaiheita. 

Lisäksi vaiheesta seuraavaan siirtymiseen liittyvien prosessien toteuttamista ei ollut dokumen-

taatiosta havaittavissa. Projekteissa on kuitenkin määritetty toimenpiteitä hankinnan vaiheesta 

seuraavaan siirtymisessä. Hankintatoimessa on siis havaittavissa järjestelmällisten vaihe-

prosessien toteuttamista. Samaa ei kuitenkaan ole projektikokonaisuudesta löydettävissä tai 

ainakaan sitä ei ole dokumentoitu. Esimerkiksi PRINCE2-menetelmään sisältyviä vaiherajan 

hallintaan liittyviä tai siihen rinnastettavissa olevia prosesseja ei ollut havaittavissa. 

Poikkeuksen edellä mainittuun muodostaa tutkimuksessa mukana olleista tuorein ja vielä 

kesken oleva MVX-hanke. Kyseisen hankkeen vaiheistus ja vaiherajan hallinta muodostavat 

projektinhallinnan standardimallia lähellä olevan kokonaisuuden. Hanke on myös yksi niistä, 

jonka organisaatio ja määritetyt vastuut ovat standardimallin kaltaisia. 

Taulukko 14. Havainnot projektinhallintakäytänteistä ja -sovelluksista 

 

Projektinhallinnan standardimallin perusteella mahdollisesti hyödynnettäviä käytänteitä ja 

ohjelmistosovelluksia on olemassa huomattavan paljon. Suurin osa niistä on hyvin tavallisia ja 

useimmille jo ennalta tuttuja. Esimerkiksi palaverit, haastattelut, SWOT-analyysit ja vuo-

kaaviot ovat PMBOK Guiden mainitsemia projektinhallinnan työkaluja. Ne ovat samalla myös 

hyvin arkisia toimistotyön käytänteitä. Vastaavasti yleisesti tutut Microsoftin Office-perheen 

sovellukset ja Microsoft Project -ohjelmisto ovat käytetyimpiä projektinhallintaohjelmia. 

Valtionhallinnossa ict-palvelut tuottaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. 

Esimerkiksi edellä mainittu Microsoft Project on Valtorin hyväksymä ohjelmisto käytettäväksi 

TUVE-työasemissa. Rajavartiolaitoksen työntekijät voivat tarpeen vaatiessa saada ohjelmiston 

lisenssin Rajavartiolaitoksen esikunnan ohjelmistoyhdyshenkilön kautta. Yleisimmät projek-

tinhallinnassa hyödynnettävät sovellukset ovat näin ollen käytettävissä myös Rajavartio-

laitoksen projekteihin osallistuvilla henkilöillä. 

Projektinhallintakäytänteet ja -sovellukset ∑ Prio

1. Projektinhallintaan ei yleisesti käytetä siihen erityisesti suunniteltuja ohjelmistoja tai 

työkaluja.

- 1

2. Yleiset toimistotyöohjelmistot ja -menetelmät ovat yleisimmin käytössä myös 

projekteissa.

2 2

3. Sharepoint-sivusto tai muita tiedonjakokäytänteitä on satunnaisesti käytössä. 3 3
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Edellä mainitun mukaisesti suurin osa projektipäällikkönä toimivista ei ole saanut projektin-

hallintaan liittyvää muodollista koulutusta. Näin ollen ja havaintojen perusteella voidaan olettaa 

tietoisuuden projektinhallintakäytänteistä ja -sovelluksista olevan keskimäärin matalalla 

tasolla. On varsin todennäköistä, että yleisen projektinhallintamenetelmän hyödyntäminen 

organisaatiossa ja oman projektinhallintametodologian käyttäminen edellyttävät projektipääl-

liköiltä ymmärrystä projektinhallinnan käytänteistä ja siihen suunnitelluista sovelluksista. 

Taulukko 15. Havainnot projektipäällikön tilannekuvasta projektin aikana 

 

Havaintojen perusteella projektipäälliköiden tietoisuus projektin tilanteesta on keskimäärin 

korkealla tasolla. Projektia muiden töiden ohella hallinnoivien projektipäälliköiden tilanne-

tietoisuus saattaa luonnollisesti ajoittain heikentyä. Projektipäällikön asiantuntijuus projektin 

tuotokseen liittyen on edellä esitetyn perusteella todettu olevan tärkeää Rajavartiolaitoksessa. 

Monesti projektipäällikkö toimiikin myös asiantuntijana projektin tehtävissä. Osallistuessaan 

projektin varsinaisiin tehtäviin hän pysyy todennäköisesti varsin hyvin kiinni projektin etene-

misen tilanteesta. Tällöin myös alaprojektien johtajien merkitys tilannekuvan ylläpitämisessä 

pienenee. Toisaalta tilannekuvan taso on sidoksissa projektipäällikön asiantuntijatyöhön 

käytettävissä olevaan resurssin määrään. 

Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti projektipäällikön ei kuitenkaan odoteta osal-

listuvan asiantuntijana projektitehtävien suorittamiseen tai toimivan koko projektiryhmän 

laajuudessa. Erityisesti suuren mittaluokan projekteissa projektipäällikkö ei voi ottaa osaa 

kaikkeen asiantuntijatyöhön. Myös Rajavartiolaitoksen projekteissa on kyettävä tunnistamaan 

ne tilanteet, joissa projektipäällikön on luotava tilannekuva projektista ja hallinnoitava projektia 

vain projektin johtoryhmän sisällä. 

Projektin johtoryhmän tilannetietoisuus näkyy myös alaprojektien johtajien tilannekuvassa. 

Projektipäällikön osallistuessa projektitehtäviin ja ylläpitäessä niiden kautta käsitystä projektin 

etenemisestä voi johtoryhmän jäsenten näkyvyys muiden alaprojektien tilanteeseen jäädä 

heikoksi. Asiaan liittyy myös jo käsitelty projektiorganisaation muodostaminen projektin-

hallinnan standardimallin mukaisesti. Standardimallissa projektin johtoryhmän kokoonpanon 

yksi päämäärä on mahdollistaa projektinhallinta reaaliaikaisen tilannekuvan perusteella. 

Yhteenvetona tässä alaluvussa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset liittyen projektinhallinnan käytänteisiin. 

1. Rajavartiolaitoksessa ei käytetä prosessipohjaista elinkaarimalliin perustuvaa projektin-

hallintamenetelmää. Useimmissa tapauksissa projektinhallinnan standardimallin mukais-

ten menetelmien, käytänteiden ja ohjelmistojen hyödyntäminen edellyttää ymmärrystä 

Projektipäällikön tilannekuva projektista ∑ Prio

1. Useimmiten projektipäälliköllä on hyvä tilannekuva projektiryhmän ja alaprojektien 

tilanteesta.

3 1

2. Projektipäällikön tilannekuva saattaa heikentyä, mikäli projektinhallintaan ei ole riittävästi 

resurssia käytettävissä.

3 1

3. Alaprojektin päällikön tilannekuva koko projektista saattaa olla ajoittain heikko. 1 2
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prosessipohjaisesta elinkaarimalliin perustuvasta projektinhallinnasta. Tämän ymmär-

ryksen muodostamiseksi tulisi projektien johtamiseen osallistuville tarjota mahdollisuutta 

osallistua projektinhallintaan liittyvään koulutukseen. 

2. Projektinhallinta muodostaa oman menetelmäkokonaisuuden, jonka yleisesti hyväksytyt 

periaatteet tuntemalla ja niitä soveltamalla voi ennalta tutut käytänteet helposti valjastaa 

projektinhallinnan työkaluiksi. Projektinhallinnassa hyödynnetäänkin useimmille hyvin 

tuttuja käytänteitä, työkaluja ja ohjelmistoja. 

3. Hankintaan liittyvät seikat muodostavat vain osan Rajavartiolaitoksen projektien tehtävistä 

ja projektinhallintaan liittyvistä asioista vain osa ovat hankintatoimessa hyödynnettäviä. 

Projektiin todennäköisesti sisältyy myös vaiheita ja tavoitteita, jotka eivät liity hankinta-

toimeen. Näin ollen projektin hallintaan valmistautumisen tulisi sisältää myös muuta kuin 

hankintatoimintaan tutustumista. 

4. Projektinhallinnan standardimallin mukaisen projektiorganisaation yksi päämääristä on 

mahdollistaa projektipäällikön ajantasainen tilannekuva. Projektinhallinnan ei tule perus-

tua projektipäällikön osallistumiseen projektin varsinaisiin tehtäviin vaan se on järjes-

teltävä siten, että johtoryhmällä on jatkuva tilannetietoisuus projektin etenemisestä. 

4.6 Näkemys projektinhallinnasta Rajavartiolaitoksessa 

Haastateltavien mielipiteitä Rajavartiolaitoksen projektinhallinnasta analysoitiin viiden osa-

alueen kautta. Lähtökohtia organisaation omalle projektinhallintametodologialle tutkittiin 

kartoittamalla mahdollista vastustusta ja toisaalta tarvetta yhtenäiselle menetelmälle. Lisäksi 

selvitettiin näkemyksiä menetelmän tärkeimmästä sisällöstä. Kysymällä tärkeimmiksi koetuista 

projektinhallinnan periaatteista laajennettiin perusteita organisaation metodologialle. Lopuksi 

haastateltavien näkemyksiä koulutustarpeista hyödynnettiin täydentämään käsitystä projektin-

hallintaopintojen tarpeellisuudesta. 

Taulukko 16. Havainnot projektinhallintametodologian esteistä 

 

Tärkeimpänä havaintona projektinhallintametodologian käyttöönottoa mahdollisesti haittaa-

vista tekijöistä tunnistettiin menetelmätekstin pituus. Yleisesti saatavilla olevat tärkeimmät 

viitekehykset ovat keskimäärin pitkiä ja ensituntumalta raskaita teoksia. Esimerkiksi PMBOK 

Guiden 756 sivua, PRINCE2:n 406 sivua ja ICB:n 210 sivua saattavat tuntua haasteellisilta 

projektinhallintaan ensimmäistä kertaa perehtyville. On kuitenkin syytä huomioida varsinaisen 

ydinsisällön koostuvan vain murto-osasta teoksien koko sivumäärästä. Lisäksi kaikissa on 

leipätekstin sisällä runsaasti taulukkoja ja listoja. ISO 21500 -standardin suomenkielinen osuus 

on vain 44 sivua ja Puolustusvoimien projektiohje koostuu 77 sivusta. Nämä kaksi eivät ole 

projektinhallintamenetelmiä, mutta toimivat hyvänä johdantona projektinhallintaan. 

Vastustus ja esteet projektinhallintametodologialle ∑ Prio

1. Jäsennellyn projektinhallinnan menetelmä ei saa olla liian pitkä, sillä se saattaa 

menettää merkityksensä.

2 1

2. RVLE:n osastojen erot toimintatavoissa huomioitava mallia koostettaessa. 1 3
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Organisaatiokohtaista metodologiaa koostettaessa on siis hyvä tiedostaa runsaan sivumäärän 

nostavan kynnystä teokseen tutustumiselle ja sen hyödyntämiselle. Metodologian ei tule olla 

projektinhallinnan oppikirja. Lähtökohtana siinä tuleekin olla asian esittäminen lukijakunnalle, 

jolla on ymmärrys prosessipohjaisesta projektin elinkaarimalliin perustuvasta projektinhallin-

nasta. Metodologian hyödyntämiseksi voi hyvin edellyttää esimerkiksi PRINCE2-menetelmän 

osaamista. Näin ollen organisaatiokohtaisen projektinhallintametodologian sivumäärä on mah-

dollista pitää kohtalaisena. 

Haastattelujen aikana nousivat esille Rajavartiolaitoksen esikunnan osastojen toisistaan 

poikkeavat toimintamallit. Esimerkiksi teknillisellä osastolla ja henkilöstöosastolla käsitel-

tävien asioiden erilaisen luonteen vuoksi ovat toimintatavat saattaneet eriytyä. Lisäksi 

komentajavetoisessa linjaesikuntaorganisaatiossa yksittäisenkin henkilön vaikutus osaston 

toimintatapoihin saattaa muotoutua merkittäväksi. Kuitenkin metodologian yksi tärkeimmistä 

periaatteista on käytettävyys koko organisaatiossa ja siinä esiteltävän mallin on oltava 

hyödynnettävissä sellaisenaan kaikissa osastoissa ja yksiköissä. Mallissa ei siis tule kuvata 

toimintatapoja liian yksityiskohtaisesti. Tällöin organisaatioon voi muodostua yhtenäinen tapa 

toteuttaa ja hallita projekteja. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset liittyen projektinhallintametodologian esteisiin. 

1. Organisaation projektinhallintametodologia ei ole projektinhallinnan oppikirja. Toden-

näköisesti metodologian hyödyntäminen edellyttää prosessipohjaisen projektinhallinnan 

ymmärrystä ja voi edellyttää esimerkiksi tietyn yleisen viitekehyksen tuntemusta. 

2. Projektinhallintametodologian on oltava sovellettavissa koko organisaatiossa. Siinä kuvat-

tujen toimintamallien täytyy olla kaikkien osastojen ja yksiköiden hyödynnettävissä. 

Taulukko 17. Havainnot projektinhallintametodologiaan liittyvistä mielipiteistä 

 

Organisaation projektinhallintametodologia ja sen sisältämä menetelmä koettiin kokonaisuu-

dessaan tärkeäksi ja positiiviseksi mahdollisuudeksi. Erityisesti ensimmäistä kertaa projektin 

johtoon nimettävien nähtiin saavan yhtenäisestä menetelmästä suurta hyötyä. Voidaankin 

todeta kaikkien haastateltavien suhtautuneen positiivisesti tutkimustyön tavoitteisiin ja korosta-

neen tarvetta projektien johtamisen ja organisoinnin vakioimiseen. Haastateltavien näkemyksiä 

projektinhallintamenetelmän keskeisestä sisällöstä on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Projektinhallinnan standardimallin mukaisen projektinhallintamenetelmän keskeinen periaate 

on hyödynnettävyys kaiken kokoisissa ja tyyppisissä projekteissa. Tavoite on menetelmän 

soveltuvuus aivan kaikkiin organisaation projekteihin. Menetelmää koostettaessa on siis 

Mielipide projektinhallintametodologiasta ∑ Prio

1. Projektinhallintamenetelmä tulisi olla. 5 1

2. Menetelmän tulisi huomioida erityyppisten projektien luonteet. 2 1

3. Menetelmä ei saisi merkittävästi lisätä kirjallisen työn määrää. 1 2
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huomioitava projektien erilaiset luonteet. Tähän liittyy myös jo mainittu yksityiskohtaisen 

menetelmäkuvauksen välttäminen. 

Yleisimmät projektinhallinnan viitekehykset sisältävät ja korostavat projektinhallinnan doku-

mentoinnin ja hallintatuotteiden merkitystä. Lähtökohtana pidetään perusteellisesti toteutetun 

esityö- ja suunnitteluvaiheiden dokumentoinnin tuottavan todennäköisimmin rajoitteissa 

pysyvän ja tavoitteiden mukaisen tuotoksen realisoivan projektin. Lisäksi toteutus- ja 

päättämisvaiheissa opittujen asioiden kirjaamisen sekä poikkeamista ilmoittamisen oletetaan 

edellyttävän kirjallista raportointia. Esimerkiksi PRINCE2-menetelmästä löytyvät moni-

puoliset projektin hallintatuotteiden sisältöpohjat. 

Näin ollen projektinhallinnan standardimallin mukaisesti toteutetussa projektissa oletetaan 

tuotettavan kirjallista dokumentointia projektin hallinnointiin liittyen. Käytännössä tätä doku-

mentointia tuottaa projektipäällikkö ja johtoryhmä. On kuitenkin syytä korostaa, ettei johto-

ryhmän tekemä projektinhallinnan tuote ole projektin tuotokseen liittyvää dokumentointia. 

Tuotoksen dokumentointia oletetaan tuotettavan projektiryhmän asiantuntijoiden toimesta. 

Rajavartiolaitoksessa projektipäällikön odotetaan olevan asiantuntija projektin tuotokseen 

liittyen. Käytännössä hänen myös oletetaan tuottavan tai hän tuottaa omasta halustaan asian-

tuntijan roolissa materiaalia varsinaiseen tuotokseen. Tällöin projektinhallintaan liittyvän doku-

mentoinnin tuottamiseen ei välttämättä ole riittävää resurssia käytettävissä. Havainto liittyen 

kirjallisen työn määrään on todennäköisesti sidoksissa tähän kokonaisuuteen. 

Tähän liittyen tuleekin tarkastella projektipäällikön roolia Rajavartiolaitoksen projekteissa. 

Toimittaessa yleisesti hyväksyttyjen viitekehyksien mukaisesti tulee projektinhallintaa doku-

mentoida monipuolisesti. Havaintojen perusteella dokumentointi on kuitenkin varsin heikoilla 

kantimilla Rajavartiolaitoksessa. Tosin on syytä huomioida linjaorganisaation käytäntöihin 

liittyvän dokumentaation voivan olla yhtä aikaa projektinhallintatuote. Näitä ovat esimerkiksi 

neuvottelumuistio ja palaverimuistiinpanot. Olennaista on kuitenkin ymmärtää projekti-

päällikön roolin standardimallissa olevan ensisijaisesti projektin hallinta. Hänen ei oleteta 

tuottavan asiantuntijana panosta projektin tuotokseen liittyen. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektinhallintametodologiaan liittyvistä mielipiteistä. 

1. Rajavartiolaitoksessa on kysyntää projektien hallintaa yhtenäistävälle projektinhallinta-

metodologialle. Se koetaan tärkeäksi ja positiiviseksi mahdollisuudeksi. 

2. Projektinhallintametodologian on oltava hyödynnettävissä kaikissa Rajavartiolaitoksen 

projekteissa. Se on muodostettava riittävän yleisellä tasolla, jotta sitä hyödyntävä projekti-

päällikkö voi aina räätälöidä siitä projektiinsa sopivan menetelmän. 

3. Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti dokumentointi ja hallintatuotteiden tekemi-

nen ovat olennainen osa projektin hallintaa. Projektipäällikön tulee ymmärtää roolinsa 

olevan ennen kaikkea projektin hallinnointi ja siten myös hallinnan dokumentointi. 
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Erityisesti strategisissa hankkeissa projektipäällikön resurssi ei todennäköisesti ole 

parhaassa hyötykäytössä hänen osallistuessaan asiantuntijatehtäviin. 

Taulukko 18. Havainnot projektinhallintamenetelmän sisällöstä 

 

Havaintojen perusteella projektinhallinnan standardimallin mukaisia menetelmän keskeisiä 

osuuksia tunnistettiin tärkeiksi myös Rajavartiolaitoksessa. Erityisesti menetelmän toivottiin 

muodostavan selkeyttä projektihenkilöstön vastuisiin ja tehtäviin sekä luovan yhtenäisen mallin 

projektin organisaatiosta. Molemmat näistä ovat jo aiempien havaintojen perusteella epä-

selvyyttä aiheuttaviksi tunnistettuja seikkoja. Lisäksi niitä käsitellään raportin seuraavassa 

pääluvussa kohdattujen haasteiden osiossa. 

Yleisesti ottaen menetelmän tavoite yleismallin ja projektikielen luomisesta organisaation 

sisälle nähtiin erittäin arvokkaaksi. Muutama haastateltavista toivoi tai oletti projektinhallinta-

menetelmän tai -metodologian sisältävän ainakin pienissä määrin projektinhallintaan liittyvää 

koulutussisältöä. Kuten edellä esitettiin, ei koulutus kuitenkaan ole organisaation oman meto-

dologian päämäärä. Projektinhallintakoulutuksesta tulee huolehtia metodologian ulkopuolella 

ja siitä riippumatta. Metodologiassa tulee kuitenkin esittää mihin yleisesti saatavilla oleviin 

viitekehyksiin siinä luotu menetelmä perustuu ja mistä näihin viitekehyksiin liittyvää tietoa on 

saatavilla. 

Hankintatoimeen liittyvä ohjeistus löytyy asiasta annetusta pysyväisasiakirjasta. Projektin-

hallinnan ohjeissa tai menetelmissä ei todennäköisesti ole tarpeellista käsitellä organisaation 

hankintatoimea. Sen sijaan menetelmään tulisi sisältyä kustannussuunnittelu ja -seuranta 

keskeisinä osina projektin prosesseja. Näin ollen tulee projektin suunnitteluvaiheessa määritellä 

esimerkiksi projektin omistajan ja projektipäällikön oikeudet päättää kustannusten muodostu-

misesta sekä tehtävät liittyen kustannusten seurantaan ja raportointiin. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektinhallintamenetelmän sisältöön liittyen. 

1. Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologian sisällön tulisi vastata projektinhallinnan 

standardimallin mukaista sisältöä. Yleisesti ottaen on tarve luoda yleinen projektimalli sekä 

yhteinen kieli organisaation sisälle. Erityisesti menetelmässä tulee huomioida projekti-

henkilöstön vastuut ja tehtävät sekä projektiorganisaation rakenne. 

2. Projektinhallintametodologian yhteydessä tulee esitellä mihin yleisimpiin viitekehyksiin 

siinä luotu menetelmä perustuu. Lisäksi tulee kertoa mistä viitekehyksiin liittyvää lisätietoa 

on saatavilla. 

Projektinhallintamenetelmän tärkein sisältö ∑ Prio

1. Menetelmän tulisi luoda projektin perusmalli ja yhteinen kieli projekteihin liittyen. 3 1

2. Vastuut ja tehtävät. 3 1

3. Organisaation kuvaus. 2 1

4. Tieto siitä, mistä projektinhallintaan liittyvää tietoa on saatavilla. 1 2

5. Päätösoikeus hankinnoissa. 1 2

6. Projektipäällikön linjaorganisaatioon liittyvien töiden hallinta projektin ohessa. 1 3
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Taulukko 19. Havainnot tärkeimmistä periaatteista projektien hallinnassa 

 

Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti PRINCE2-teoksesta löytyvät periaatteet 

muodostavat tärkeän kivijalan kaikelle projektinhallintatoiminnalle. Periaatteet on esitelty 

PRINCE2:sta käsittelevässä raportin luvussa 3.3.3. Organisaation omaan projektinhallinta-

metodologiaan voidaan kuitenkin muodostaa periaatteita, jotka korostuvat juuri kyseisen 

organisaation projektien hallinnassa. Periaatteiden tulisi edistää projektien tavoitteiden toteutu-

mista ja annetuissa rajoitteissa pysymistä etenkin kyseessä olevan organisaation kontekstissa. 

Kaikki tutkimuksessa tehdyt havainnot auttavat näiden periaatteiden muodostamisessa. 

Luonnollisesti tämän taulukon yhteydessä analysoitavat havainnot ovat erityisen arvokkaita. 

Haastatteluista oli havainnoitavissa seitsemän tärkeimmäksi tunnistettua periaatetta. Näistä 

seuraavat kolme ovat täysin samoja PRINCE2:ssa määritettyjen periaatteiden kanssa: vastuiden 

ja roolien määrittely, poikkeamiin puuttuminen sekä jatkuva oppiminen. Lisäksi projektin 

tavoitteiden ja laajuuden sekä tuotokseen liittyvä suorituskykyvaatimusten määrittely ovat 

ainakin osittain liitettävissä PRINCE2:n periaatteista lopputuotokseen keskittymiseen sekä 

jatkuvaan perusteiden tarkasteluun. 

Erityisen paljon haastatteluissa keskusteltiin juuri projektin tavoitteiden, laajuuden ja suoritus-

kykyvaatimusten määrittelystä. Yhdessä projektihenkilöstön roolien ja vastuiden määrittelyn 

sekä jatkuvan oppimisen kanssa nämä muodostavat jäljempänä käsiteltävien projekteissa 

kohdattujen haasteiden osiossa merkittävän kokonaisuuden. Näiden periaatteiden on näin ollen 

tunnistettu olevan yhtä aikaa erittäin tärkeitä ja projekteissa keskimäärin heikolla tasolla. 

Organisaation sitouttaminen projektin tavoitteisiin on tunnistettu jo aiempien havaintojen 

perusteella omistajan tärkeäksi tehtäväksi. Samoin hankintaosaamisen merkitystä projektin 

johtoryhmässä on korostettu organisoitumiseen liittyen. Tässä yhteydessä nämä tunnistettiin 

tärkeiksi projektien hallintaan liittyviksi periaatteiksi. Ne voidaan kuitenkin mieltää myös 

projektin onnistumisen edellytyksiksi ja siten vähemmän projektinhallinnan periaatteiksi. 

Projektin vaiheistus ja räätälöinti ympäristöön sopivaksi ovat PRINCE2:sta löytyviä periaat-

teita, jotka eivät nousseet haastattelujen aikana esille. Projektin vaiheistuksen on kuitenkin 

tunnistettu olevan usein projektinhallinnan standardimallista poikkeavasti toteutettu. Myöskään 

vaiheesta seuraavaan siirtymiselle ei ole havaittavissa yhtenäistä menetelmää. Standardimallin 

lähtökohta on prosessipohjainen projektin elinkaarimalliin perustuva projektinhallinta. Näin 

ollen vaiheistusta voidaan pitää yhtenä mallin kriittisimmistä periaatteista. Vaiheistus ja 

Tärkeimmät periaatteet projektien hallinnassa Rajavartiolaitoksessa ∑ Prio

1. Projektin tavoite ja laajuus oltava selkeästi määritettyjä alusta alkaen. 3 1

2. Vastuiden ja roolien määrittely. 1 1

3. Poikkeamiin puuttuminen. 2 1

4. Jatkuva oppiminen. 2 1

5. Suorituskykyvaatimusten määrittely. 2 1

6. Hankintaosaaminen. 2 2

7. Organisaation sitouttaminen projektin tavoitteisiin. 1 2
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vaiheiden hallinta ovatkin kokonaisuuksia, jotka ovat ehdottomasti huomioitava myös Raja-

vartiolaitoksen projekteissa. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektinhallinnan tärkeimpiin periaatteisiin liittyen. 

1. Projektin tavoitteiden, laajuuden, suorituskykyvaatimusten, projektihenkilöstön roolien ja 

vastuiden määrittely sekä jatkuva oppiminen ovat tärkeiksi tunnistettuja periaatteita, joiden 

on samalla havainnoitu olevan keskimäärin heikoilla kantimilla projekteissa. 

2. Projektin omistajan ja projektipäällikön on sisäistettävä tärkeimmäksi tunnistetut periaat-

teet. Niiden jatkuva noudattaminen on hyvin todennäköisesti merkittävä tekijä projektien 

onnistumisen taustalla myös Rajavartiolaitoksessa. 

3. Vaiheistus on projektinhallinnan standardimallin perusteella yleisesti tunnistettu yhdeksi 

kriittisimmistä periaatteista. Rajavartiolaitoksen projekteissa vaiheistus, vaiheiden hallinta 

ja vaiheesta toiseen siirtyminen eivät useimmiten noudata standardimallia. Todennäköi-

sesti vaiheistus onkin nostettavissa kriittiseksi periaatteeksi myös Rajavartiolaitoksen 

projektinhallinnassa. 

Taulukko 20. Havainnot koulutustarpeista 

 

Haastatteluista tehtyjen havaintojen perusteella projektinhallintaan liittyvä koulutus nähdään 

arvokkaana ja tarpeellisena. Suomessa useat eri yritykset, yhdistykset ja opistot tarjoavat 

projektipäälliköille ja projektihenkilöstölle suunnattua koulutusta. Esimerkiksi valtionyhtiö 

HAUS kehittämiskeskus Oy:ltä on saatavissa virkamiehille kohdennettua projektinhallinnan ja 

hankintatoimen peruskoulutusta. Projektinhallinnan IPMA ICB-henkilösertifikaateista Suo-

messa vastaa Projektiammattilaiset ry, joka tarjoaa myös koulutusta sertifiointeihin liittyen. 

Lisäksi lukuisat muut yritykset tarjoavat samoihin sertifiointeihin sidoksissa olevaa koulutusta. 

Toisaalta myös upseerien täydennys- ja jatkokoulutuksen koettiin antavan eväitä projektien 

johtamiseen. Erityisesti sotatalouden ja -tekniikan lisäopinnot -kurssilla tunnistettiin olevan 

hyödyllistä sisältöä suorituskyvyn rakentamisen näkökulmasta. On kuitenkin syytä huomioida, 

että varsinaista projektinhallinnan käytänteihin liittyvää opetusta ei upseerien täydennys- ja 

jatkokoulutuksen kursseilla ole tarjolla. Edellä havainnoidun mukaisesti kurssit kuitenkin 

antavat arvokkaita perusteita johtajuuden ja strategisen johtamisen osa-alueiden näkökulmista. 

Hankintatoimen osaaminen ja kouluttautuminen nousivat esille myös tässä yhteydessä. 

Erityisesti tunnistettiin projektin johtoryhmän korostettu tarve ymmärtää valtionhallinnon han-

kintatoimea, sen prosesseja ja hankintalainsäädäntöä. Hankinta ei kuitenkaan sisälly käsitteenä 

Tarpeet yksilöiden koulutukselle ∑ Prio

1. Projektinhallintaan liittyvää koulutusta tulisi olla. 4 1

2. Hankintatoimeen liittyvää koulutusta tulisi olla. 4 1

3. Yleisellä tasolla EUK ja YEK valmistavat hyvin johtotason tehtäviin ja siten myös 

projekteihin.

2 1

4. STLO:sta tai osasta siitä olisi hyötyä projektinhallintaan ja suorituskyvyn rakentamiseen 

liittyen.

5 1
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projektinhallinnan standardimalliin. Mallin perusteella hankintaa tulee kohdella projektin 

tuotokseen liittyvänä asiantuntijatoimena tai esimerkiksi alaprojektina. Projektissa toteutet-

tavaa kustannusten hallintaa ei myöskään tule sekoittaa hankintatoimeen. 

Näin ollen tärkeäksi huomioksi muodostuukin hankintaosaamisen kriittinen merkitys juuri 

Rajavartiolaitoksen projekteissa. Kokonaisuuteen ovat myös yhteyksissä edellä esitetyt havain-

not projektipäällikön asiantuntijatehtävistä sekä Rajavartiolaitoksen hankintapäällikön merkit-

tävästä roolista projektien neuvonnassa. Projektipäällikön onkin tunnistettava hankinta-

osaamisen mahdollinen tarve ja resursoida projekti sen mukaisesti. Esimerkiksi hankintaan 

liittyvien alaprojektien johtajiksi voi tarpeen vaatiessa nimittää juuri hankintatoimen osaajia. 

Yhteenvetona tässä osiossa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset koulutustarpeisiin liittyen. 

1. Projektinhallinnan koulutus on todettu Rajavartiolaitoksen projektien johtamiseen osal-

listuville tarpeelliseksi. Upseerien täydennys- tai jatkokoulutuksiin ei sisälly projektin-

hallinnan käytänteiden opetusta. Ne tarjoavat kuitenkin hyviä perusteita johtajuuden ja 

strategisen johtamisen näkökulmista. 

2. Suomessa on helposti saatavilla erityisesti valtionhallinnon virkamiehille suunnattua 

projektinhallinnan koulutusta. Projektipäällikön tulisi harkita näihin tai vastaaviin osal-

listumista ennen projektin aloittamista. 

3. Projektin omistajan ja projektipäällikön on tunnistettava hankintatoimen merkitys projek-

tille. Hankinta on asiantuntijatoimintaa, mikä on resursoitava samalla tavalla kuin kaikki 

tuotokseen liittyvä asiantuntijatoiminta. Yleensä projektipäälliköllä on ollut Rajavartio-

laitoksessa merkittävä rooli projektissa mahdollisesti toteutettavassa hankinnassa. 

4.7 Yhteenveto 

Luvun tavoitteena oli luoda käsitys Rajavartiolaitoksessa käytänteiksi muodostuneista projek-

tinhallinnallisista kokonaisuuksista ja menetelmistä. Lisäksi luvussa luotiin perusteet tutkimus-

ongelman alakysymykseen AK2 vastaukselle. Luvussa esiteltiin toteutetut haastattelut ja 

tutkitut strategiset hankkeet. Varsinaisena tutkimuksellisena sisältönä analysoitiin kirjallisuus-

katsauksessa ja tutkimushaastatteluissa tehdyt havainnot liittyen hankkeiden johtamiseen ja 

organisointiin. Lisäksi havainnoista muodostettiin päätelmiä ja johtopäätöksiä tutkimusongel-

man pääkysymyksen näkökulmasta. 

Tässä yhteenvedossa vastataan tutkimusongelman alakysymykseen AK2. Kysymykseen vasta-

taan tiivistämällä tutkimusongelman kannalta ja muodostetun projektinhallinnan standardi-

mallin perusteella merkittävimmät luvussa analysoidut havainnot. Luvun taulukoissa oli esillä 

yhteensä 189 haastatteluhavaintoa, joista 74 muodostivat erillisen ja itsenäisen kokonaisuuden. 

Korkeimman tärkeysluokan havaintoja oli 37. Lisäksi tekstiosissa on analysoitu havaintoja 

sekundääriaineiston dokumentaatioon perustuen. 



95 

Käytetyn tutkimusmenetelmän mukaisesti vastausta koostettaessa on painotettu erityisesti 

havaintojen priorisointia. Lisäksi käsittelyssä on otettu huomioon havaintojen esiintymisen 

lukumäärä. Vastaus koostetaan luvussa hyödynnettyyn ja raportin luvussa 3.2.3 esiteltyyn 

Hillin projektinhallintametodologian toimeenpanomallin mukaiseen järjestykseen. 

Luvussa kokonaisuutena esitettyyn perustuen tutkimusongelman toiseen alakysymykseen 

muodostetaan vastaus seuraavasti. 

AK2 ”Miten projektit ovat Rajavartiolaitoksessa johdettu ja organisoitu?” 

Rajavartiolaitoksen projekteissa projektipäällikön vastuut ja tehtävät vastaavat yleisesti ottaen 

varsin hyvin projektinhallinnan standardimallin mukaisia tehtäviä. Useammassa projektissa oli 

kuitenkin havaittavissa epäselvyyttä projektin omistajan ja projektipäällikön keskinäisessä 

vastuunjaossa. Projektipäällikön suuntaan oli usein liukunut projektin omistajalle standardimal-

lissa kuuluvia tehtäviä tai vastuita. Toiseen suuntaan tehtävien siirtymistä ei ollut havaittavissa. 

Rajavartiolaitoksessa projektipäällikkö on asiantuntija projektin tuotokseen liittyen. Hänen 

myös oletetaan osallistuvan projektitehtäviin asiantuntijaroolissa. Projektipäällikön resurssia 

kuluu näin ollen projektinhallintatöiden lisäksi asiantuntijatehtäviin ja varsin usein myös 

projektin ulkopuolisiin linjaorganisaation tehtäviin. Tällöin käytettävissä ole resurssi voi olla 

riittämätön ja aiheuttaa ongelmia projektin hallintaan tai rajoitteissa pysymiseen. On syytä 

huomioida, että projektinhallinnan standardimallissa ei edellytetä tai oleteta projektipäällikön 

osallistuvan asiantuntijana varsinaisiin projektitehtäviin. 

Useimmiten projektipäällikköinä toimivat täydennys- tai jatkokoulutuksen Puolustusvoimissa 

saaneet kokeneet upseerit tai aikaisempaa projektinhallintakokemusta omaavat siviilivirka-

miehet. Varsinaista projektinhallinnan käytänteihin liittyvää koulutusta projektipäälliköillä ei 

käytännössä ole. Upseerikoulutuksen voidaan yleisellä tasolla todeta antavan hyvät perusteet 

projektinhallinnan ihmis- ja näkökulmapätevyyksiin liittyen. Kuitenkin projektinhallinnan 

käytäntöpätevyyksien koulutuksen ja muodollisen osaamisen voidaan todeta olevan Rajavartio-

laitoksen projektipäälliköillä varsin heikolla tasolla. 

Vahvan linjaesikuntaorganisaatiokulttuurin toimintamalleissa on projektiorganisaation itse-

näisyyttä ja projektipäällikön toimintamahdollisuuksia vähentäviä piirteitä. Projektin omistajan 

ja projektipäällikön välissä linjaorganisaatiossa sijaitsevat johtajat ja esimiehet muodostavat 

herkästi projektiorganisaatiosta ulkopuolisen ja ylimääräisen portin tai suodattimen. Linja-

organisaation yksiköillä saattaa luonnostaan olla projektin tiettyyn tehtävään liittyviä vastuita. 

Lisäksi yleinen tapa asettaa vastuu henkilön sijaan ryhmälle tai yksikölle voi synnyttää epä-

selvyyttä rooleihin ja vastuisiin. Yhtä tai yhtenäistä tapaa järjestää projektiorganisaatio ei 

Rajavartiolaitoksessa ole käytössä. 

Projektin ohjausryhmän määrittelyssä, vastuissa ja toiminnassa oli havaittavissa standardi-

mallista poikkeavia menettelyjä. Rajavartiolaitoksen merkittävissä projekteissa ohjausryhmänä 
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toimii esikunnan osastopäällikkökokous, minkä käytänteet saattavat sekoittaa projektin omista-

jan roolia ohjausryhmässä ja hänen vastuuta projektista. Ohjausryhmän muita sisäisiä rooleja 

ei myöskään ole määritelty standardimallin mukaisesti. Joissain projekteissa on myös jätetty 

kokonaan nimittämättä omistaja tai ohjausryhmä. Lisäksi on saatettu virheellisesti määrittää 

projektin ohjaamisen vastuu johtoryhmälle tai käsittää vastuun projektin onnistumisesta olevan 

projektipäälliköllä. 

Seuraavaan kuvaan on havainnollistettu tutkituissa Rajavartiolaitoksen strategisissa hankkeissa 

yleisesti käytössä oleva projektin organisoitumisen malli. Kuvaan on lisätty organisaatiokaa-

vion viereen havaittuja poikkeavuuksia projektinhallinnan standardimallista. On syytä korostaa 

kuvassa esitettävän organisaation olevan tutkijan näkemys keskimääräisestä Rajavartiolaitok-

sen strategisesti hankkeesta. Kaikilta yksityiskohdiltaan juuri kuvatun kaltaista organisaatiota 

ei yhdessäkään tutkimuksessa mukana olleessa projektissa ollut havaittavissa. Organisoitu-

misen mallia voi verrata raportissa edellä esitettyihin kuvan 12 ISO-standardin tai kuvan 20 

PRINCE2:n projektiorganisaatioon.  

 
Kuva 26. Projektien organisoituminen Rajavartiolaitoksessa 

Rajavartiolaitoksessa projekteista muodostetaan virtuaaliorganisaatio varsinaisen linjaorgani-

saation päälle. Projektitehtäviin käytettävät asiantuntijat eivät virallisesti siirry organisaatiossa 

projektin alle vaan jatkavat vakiintuneissa työtehtävissään. Lisäksi projektipäälliköllä ei ole 

aina mahdollisuutta lausua alaprojektien johtajien tai asiantuntijoiden valintaan. Projektin 

aikataulusuunnitteluun voikin muodostua haasteita, sillä projektipäällikkö ei voi vaikuttaa 

asiantuntijaresurssin käytettävyyteen. Myös asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuudet projekti-

tehtävien suorittamiseen käytettävissä olevaan resurssin määrään tai töiden ajankohtaan ovat 

rajalliset. Asiantuntijoiden henkilökohtainen motivaatio ja sitoutuminen projektitehtävien 
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suorittamiseen muodostuvatkin merkittäviksi tekijöiksi. Toisaalta kohdattaessa haasteita 

rajoitteiden sisällä pysymisessä on linjaorganisaation yksiköillä usein kyky ja halu tukea 

projektia. 

Projekteissa ei havaittu olevan käytössä yhtenäistä projektinhallintamenetelmää. Projekteja ei 

myöskään käytännössä hallita standardimallin mukaisella prosessipohjaisella projektin elin-

kaarimallin menetelmällä. Erityisesti projektin vaiheistus ja hallinta hankintatoimea laajempana 

kokonaisuutena ovat heikoilla kantimilla. Edellä todetun mukaisesti olematon projektin-

hallintakäytänteiden koulutus on todennäköisesti merkittävässä roolissa menetelmien puutteel-

lisen hyödyntämisen taustalla. Tämä on näkyvillä myös havaintona valmistautumisesta 

projektipäällikkyyteen lähinnä aiemmin toteutettujen hankintojen pohjalta. 

Projektinhallinnan standardimallin mukaisia käytänteitä, sovelluksia ja työkaluja hyödynnetään 

myös Rajavartiolaitoksen projekteissa. Niitä ei kuitenkaan useimmiten mielletä projektin-

hallinnan työkaluiksi vaan arkiseen toimisto- tai linjatyöhön liittyviksi käytänteiksi. Projektin-

hallintaan erityisesti suunniteltuja ohjelmistoja ei hyödynnetä. Projektipäälliköillä on arkisten 

käytänteiden ja oman asiantuntijaroolinsa vuoksi usein hyvä tilannekuva alaprojektien 

etenemisestä ja projektitehtävien haasteista. Toisaalta projektin johtoryhmän muiden jäsenten 

tilanneymmärrys saattaa heikentyä projektipäällikön ylläpitäessään tilannekuvaansa itsenäisesti 

projektitehtävien asiantuntijaroolinsa kautta. Näin toimiessaan projektipäällikkö myös sitoo 

tilannekuvansa tason asiantuntijarooliin käytettävissä olevaan resurssinsa määrään. 

Haastateltavien näkemys projektinhallinnasta Rajavartiolaitoksessa vahvisti käsitystä tutkimus-

työn tarpeellisuudesta ja tavoitteiden hyödyllisyydestä. Havaintojen perusteella tunnistettiin 

selkeä tarve organisaation omalle projektinhallintametodologialle. Erityisesti projektin perus-

mallin ja yhteisen projektikielen luominen nähtiin arvokkaaksi. Metodologian tulisi olla 

hyödynnettävissä kaikissa projekteissa jokaisen osaston ja yksikön toimesta. Lisäksi sen käytet-

tävyyttä edistäisi yleisiä projektinhallinnan viitekehyksiä huomattavasti pienempi sivumäärä. 

Organisaation metodologian tärkeimmäksi sisällöksi haastateltavat tunnistivat vastuiden ja 

tehtävien määrittelyn, projektiorganisaation kuvauksen sekä yleistiedon projektinhallinnasta. 

Myös havainnot projektinhallinnan ydinperiaatteista korreloivat hyvin projektinhallinnan 

standardimallin kanssa. Erityisen kriittisiksi koettiin projektin tavoitteiden ja laajuuden määrit-

täminen sekä esimerkiksi aluksiin liittyen suorituskykyvaatimusten selvittäminen. PRINCE2-

menetelmän kanssa yhtenevästi tärkeiksi periaatteiksi tunnistettiin henkilöiden vastuiden ja 

roolien määrittely, poikkeamiin puuttuminen sekä jatkuva oppiminen. Vaikka projektin vaiheis-

tus ei periaatteista keskusteltaessa noussut esille, voidaan se muiden havaintojen perusteella 

nostaa merkittäväksi periaatteeksi myös Rajavartiolaitoksen projekteissa. 

Rajavartiolaitoksessa projektipäälliköt eivät juuri luo tai hyödynnä projektin hallintatuotteita 

standardimallin edellyttämällä tavalla. Linjaorganisaation toimintaan saattaa kuitenkin sellaise-

naan jo sisältyä hallintatuotteita synnyttäviä käytänteitä. Standardimalli ja esimerkiksi jatkuvan 
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oppimisen periaate joka tapauksessa edellyttävät hallintatuotteiden hyödyntämistä. Standardi-

mallissa ei oleteta projektipäällikön osallistuvan projektitehtäviin asiantuntijana, joten hänellä 

tulisi olla resurssia käytettävissä hallintatuotteiden koostamiseen. 

Projektinhallinnan käytäntöpätevyyksiin liittyvä puutteellinen koulutus on kytköksissä useam-

paan luvussa esitettyyn havaintoon. Koulutus tunnistettiin tärkeäksi tekijäksi myös asiasta 

erikseen keskusteltaessa ja tarve projektinhallintakoulutukselle todettiin suureksi. Lisäksi 

hankintatoimen osaaminen tunnistettiin välttämättömäksi juuri Rajavartiolaitoksen projekteis-

sa, joissa usein toteutetaan yksi tai useampi merkittävä hankinta. Osan Maanpuolustuskorkea-

koulussa tarjottavan sotatalouden ja -tekniikan lisäopinnot -kurssin sisällöstä arvioitiin antavan 

merkittävää hyötyä projektinhallinnan ja etenkin suorituskyvyn rakentamisen näkökulmasta. 

Tässä esitetyn tutkimusongelman alakysymyksen AK2 vastauksen jälkeen voidaan edetä rapor-

tin seuraavassa pääluvussa analysoimaan Rajavartiolaitoksen projekteissa kohdattuja haasteita 

ja onnistumisen avaintekijöitä. Samalla siirrytään tutkimusprosessin kolmanteen vaiheeseen. 

Vastaus alakysymykseen AK2 toimii myös pohjana ja lisähavaintojen tuottajana seuraavassa 

luvussa käsiteltävälle tutkimukselle. 
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5 HAASTEET JA ONNISTUMISEN AVAINTEKIJÄT 

Tässä tutkimusraportin kolmannessa varsinaisia tutkimuslöydöksiä käsittelevässä luvussa 

analysoidaan havaintoja Rajavartiolaitoksen projekteissa ja projektinhallinnassa kohdatuista 

haasteista ja onnistumisen avaintekijöistä. Luvussa on tavoite muodostaa ymmärrys tekijöistä, 

jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen ja projektinhallinnan rajoitteiden sisällä pysymi-

seen. Lisäksi luodaan perusteet tutkimusongelman alakysymyksen AK3 "Mitkä ovat olleet 

projektien merkittävimmät haasteet ja onnistumisen avaintekijät?" vastaukselle. 

Tutkimusprosessin kolmannessa vaiheessa vastausta tutkimusongelman alakysymykseen 

haetaan tutkimushaastattelujen avulla. Raportin edellisessä luvussa selostettiin toteutettujen 

haastattelujen tavoitteet, käytännön suoritus ja määrälliset tunnusluvut. Näitä ei toisteta, mutta 

haastattelusta esitellään sen toisen osion runko, joka on myös pohja tämän luvun rakenteelle. 

Hillin projektinhallintametodologian toimeenpanomallin nykyisten projektinhallintakykyjen 

arviointi -kohdan viimeisessä osassa huomioidaan inhimillinen näkökulma ja käyttäjiltä suo-

raan tuleva näkemys projektinhallinnasta. Näiden avulla pyritään parantamaan ymmärrystä 

projektinhallinnan kehittämistarpeista. Käytännössä tämä toteutetaan hyödyntämällä haasta-

teltavien näkemyksiä haasteista ja onnistumisen avaintekijöistä. Tutkimusongelman kolman-

teen alakysymykseen perustuen teemahaastattelujen toinen osio on nimeltään "Projektin 

merkittävimmät haasteet ja onnistumisen avaintekijät". Kokonaisuutena teemahaastattelun 

runko löytyy raportin liitteestä 6. Toisen osion sisällä haastateltavien kanssa keskusteltiin 

seuraavista pääteemoista: 

 projektin alkuperäiset tavoitteet ja saavutetut tuotokset 

 merkittävimmät kohdatut projektinhallinnan haasteet 

 mielipiteet merkittävimmistä onnistumisen avaintekijöistä projekteissa. 

Havaintojen, päätelmien, johtopäätösten ja alakysymyksen vastauksen raportointitapa on sama 

kuin edellisessä luvussa. Tutkimusprosessin mukaisesti havaintojen analyysissa hyödynnetään 

jo muodostettuja vastauksia tutkimusongelman alakysymyksiin AK1 ja AK2. Havaintoihin 

liittyen on syytä käsitellä myös niiden muodostamista haastatteluista. Valtaosa havainnoista on 

suoraan kyseisen teeman keskusteluista. Osa havainnoista on kuitenkin peräisin muista tee-

moista. Näin ollen esimerkiksi projektinhallinnassa kohdattuja haasteita on voinut nousta esille 

asiasta erikseen kysyttäessä ja vaikkapa projektin organisoinnista keskusteltaessa. Havaintoja 

voi täten esiintyä kahteen kertaan sekä tässä että edellisessä luvussa. Tällä ei ole vaikutusta 

tutkimuksen validiteettiin, sillä analyysi ei perustu kvantitatiivisiin menetelmiin. 

5.1 Projektien tavoitteiden saavuttaminen 

Strategisten hankkeiden tavoitteiden saavuttamista ja annettujen rajoitteiden sisällä pysymistä 

analysoitiin kahden erillisen osion avulla. Projektin rajoitteisiin liittyvien havaintojen avulla oli 
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tavoite selvittää mikä neljästä projektinhallinnan kolmion rajoitteista on Rajavartiolaitoksessa 

joustavin ja miten tämä tulisi ottaa huomioon projektien hallinnassa. Lisäksi selvitettiin 

projektien johtajien näkemyksiä projektin onnistumisesta niille asetettujen tavoitteiden näkö-

kulmasta. Tässä osiossa hyödynnettiin myös havaintoja sekundääriaineiston dokumentaatiosta. 

Päämääränä oli muodostaa käsitys nykyisten projektinhallintakäytänteiden onnistumisesta 

projektin tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. 

Taulukko 21. Havainnot projektin rajoitteista 

 

Havaintojen perusteella Rajavartiolaitoksen projekteissa rajoite ja tavoite miellettiin yleisesti 

ottaen samaksi asiaksi. Projektinhallinnan standardimallissa projektin laajuuden määrittelyn 

yhteydessä muodostetaan projektin tavoitteet. Rajoitteet laaditaan tavoitteiden ympärille 

kriteereiksi, joiden sisällä projektin on toimittava saavuttaakseen tavoitteet. Rajavartio-

laitoksessa projektin rajoitteita ei kuitenkaan aseteta standardimallin mukaisella tavalla. 

Erityisesti laatu- ja kustannusrajoitteiden osalta asettelu on usein epämääräistä. 

Rajavartiolaitoksen projekteissa laatuun liittyviä tavoitteita ja rajoitteita käsitellään usein 

viranomaishyväksynnän tai suorituskykyvaatimuksen muodossa. Käytännössä näistä ei käytetä 

laatu-termiä. Standardimallin mukaisia projektin tuotoksen tai hallinnan laaturajoitteita ei 

projekteille aseteta. Vaatimuksia suorituskyvystä tai hyväksynnästä muodostetaan tehtävien 

tuotoksina projektin toteutusvaiheissa. Näin ollen laatu ymmärretään usein projektin tuotoksen 

kykynä toteuttaa projektin aikana sille määritetyt vaatimukset. Esimerkiksi alkuperäiset esityö- 

tai suunnitteluvaiheessa määritetyt tavoitteet täyttämättä jättänyt tuotos voidaan kokea laaduk-

kaaksi sen täyttäessä myöhemmin projektissa uudestaan määritetyt tavoitteet. Projektin laadun 

kokonaisvaltainen arviointi ja näkemys laadusta jäävät käytännössä projektiryhmän sisäiseksi 

kvalitatiiviseksi määrittelyksi. 

Kustannuksia taas käsitellään yksinomaan toteutettavan hankinnan arvoon liittyen. Vain yksit-

täisissä projekteissa oli havaittavissa hallintaan liittyvää kustannusten suunnittelua. Asiaan 

vaikuttaa jo käsitelty projektien organisointi virtuaalisesti linjaorganisaation päälle. Suurin osa 

tai kaikki projektin käyttämistä resursseista jatkavat hallintoyksiköissä tai osastoissa varsinai-

sissa työtehtävissään. Usein projektit eivät siis muodosta itsenäistä organisaatiota kustannusten 

näkökulmasta. Näin ollen projektille on hankalaa muodostaa muita kuin toteutettavaan hankin-

taan liittyviä kustannusrajoitteita. 

Edes merkittävään hankintaan liittyvää kustannusarviota ei ole kaikkien projektien suunnittelu-

vaiheessa laskettu. Merkittävien hankintojen kustannukset katetaan useimmiten eduskunnan 

erikseen myöntämien tilausvaltuuksien ja rahoituksen avulla. Näin ollen niiden arviointi ei 

Annettujen rajoitteiden sisällä pysyminen ∑ Prio

1. Projekteissa laatu on tärkein saavutettava tavoite. 5 1

2. Kustannusrajoitteet on huomioitava laatutavoitteissa. 4 1

3. Laadussa huomioitava realistiset pyrkimykset. 2 2

4. Hankintavaiheen kilpailutus aiheuttanut usein aikataulun venymistä. 2 2
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esityö- tai suunnitteluvaiheissa ole välttämättä tarpeellista projektinhallinnan näkökulmasta. 

Hankinnan kustannusarvio on kuitenkin joissain tapauksissa laskettu projektin esitöissä valtio-

neuvoston budjetointimekanismien tarpeisiin. 

Haastateltavat olivat käytännössä yksimielisiä siitä, että projektin rajoitteista laadulla on suurin 

painoarvo. Edellä esitetyn mukaisesti laatu on käsitettävä laajasti ja liittyen tuotoksen tavoit-

teiden täyttymiseen yleensä suorituskyvyn osa-alueella. Laadussa todettiin olevan hyvin vähän 

jouston varaa eikä kyseisen rajoitteen siirtämistä alkuperäisiä tavoitteita alhaisemmalle tasolle 

nähty mahdollisena. Havaintojen perusteella laadun rajakustannuksen ymmärrettiin olevan 

hyvin suuri tietyn perustason jälkeen. Parhaan saatavilla olevan laadun tavoittelu nähtiinkin 

käytännössä epärealistiseksi. 

Sen sijaan aikataulun koettiin olevan rajoite, josta voidaan yleensä helposti joustaa laatu-

tavoitteen saavuttamiseksi. Useammat haastateltavat totesivat aikataulutavoitteiden olevan 

toissijaisia erityisesti pitkälle käyttöiälle suunniteltujen tuotosten osalta. Esimerkiksi 30 vuoden 

käyttöiälle suunnitellun laadukkaan tuotoksen käyttöönotto vuotta tavoitetta myöhemmin voi 

ymmärrettävästi olla houkuttelevampaa kuin heikkolaatuisen tuotoksen käyttöönotto ajallaan. 

Luonnollisesti kokonaisuuteen vaikuttavat seuraukset tuotoksen myöhästymisestä. 

Käytännössä kaikki Rajavartiolaitoksen strategiset hankkeet sisältävät rahalliselta arvoltaan 

merkittävän hankinnan. Ne ovat pitkiä ja monimutkaisia prosesseja hankintatoimen, sopimus-

juridiikan ja resurssien käytön näkökulmasta. Hankintaan liittyvä kilpailutus on monivaiheinen 

aikaa vievä tehtävä, joka on usein aiheuttanut haasteita projektin aikataulurajoitteissa pysymi-

selle. Projektin esityö- ja suunnitteluvaiheissa onkin muodostettava realistinen arvio hankintaan 

liittyvien tehtävien aikatauluttamisesta. Myös edellä tehdyt havainnot projektin johtoryhmän 

hankintaosaamisesta ovat sidoksissa aikataulurajoitteissa pysymisen kanssa. 

Taulukko 22. Havainnot tavoitteiden saavuttamisesta 

 

Havaintojen perusteella Rajavartiolaitoksen projektit onnistuvat yleisesti ottaen hyvin niille 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Haastatteluissa nousivat esille erityisesti suhteellisen 

pienellä resurssilla aikaansaadut hyvät tulokset, jotka olivat useamman mielestä keskimäärin 

jopa odotuksia paremmat. Edellä esitetyn mukaisesti on kuitenkin hyvä huomioida tavoitteita 

käsiteltävän useimmiten vain laadun ja sen suorituskyvyn osa-alueen kautta. Projektin siis 

koetaan onnistuneen sen tuotoksen täyttäessä sille asetetut suorituskykytavoitteet. Esimerkiksi 

aikataulurajoitteista myöhästynyt projekti voidaan silti kokea onnistuneeksi. 

Yksittäisissä projekteissa asetettiin toimeenpanon yhteydessä suorituskykyyn liittyviä tavoittei-

ta, joita ei projektissa saavutettu. Useimmiten näissä oli kyse korvattavaksi tarkoitetun kaluston 

käytön jatkamisesta projektin tuotoksen vastaanotosta huolimatta. Myös suorituskyvyille tai 

Tavoitteiden saavuttaminen ∑ Prio

1. Projektit onnistuvat tavoitteiden mukaisesti. 5 1

2. Projektit onnistuvat osittain tavoitteiden mukaisesti. 3 1

3. Projektin alkuperäisiä tavoitteita ei saavutettu. 3 1
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kaluston käyttöperiaatteille asetettuja tavoitteita jäi projekteissa saavuttamatta. Kaikki 

tutkimuksessa mukana olleet ja päätetyt projektit kuitenkin täyttivät tuotoksen hankintaan tai 

rakentamiseen liittyvät nimelliset tavoitteet. 

Kokonaisuuteen liittyy edellä käsitelty suorituskykyvaatimusten muodostaminen projekti-

tehtävien sisällä. Projektille on saatettu toimeenpanon yhteydessä asettaa alustavia suoritus-

kykyyn tai käyttöperiaatteisiin liittyviä rajoitteita, jotka todetaan myöhemmin projektitehtävien 

tuotoksissa tarpeettomiksi tai suhteettoman kalliiksi. Näihin liittyvät esitykset ovat hyväksy-

tetty ohjausryhmässä muutostenhallinnan menetelmillä ja projektin rajoitteita on päivitetty. 

Näin ollen projekti, mikä ei saavuta alun perin asetettuja tavoitteita, voi kuitenkin olla laajuuden 

kokonaisuudessa onnistunut. 

Erityisesti aikatauluihin liittyvien rajoitteiden osalta oli projekteissa havaittavissa tavoitteista 

lipsumista. Lähes kaikissa projekteissa asetettu alkuperäinen tavoite suorituskyvyn käyttöön-

oton ajankohdasta oli jäänyt saavuttamatta. Joissain projekteissa rajoite oli venynyt kuukausilla 

ja joissain jopa vuosilla. Edellä todetun mukaisesti voi projektiin liittyvän hankinnan kilpailu-

tusvaihe aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä ja haasteita aikataulurajoitteissa pysymiselle. 

Kustannusrajoitteiden osalta projektien onnistumista ei ollut mahdollista arvioida havaintojen 

avulla. Kuten edellä on todettu, ei Rajavartiolaitoksen projekteissa useimmiten ole asetettu 

rajoitteita liittyen kustannusten hallintaan eikä projektiorganisaatio ole kustannusten näkö-

kulmasta itsenäinen. Projektiresurssin aiheuttama kustannus jää käytännössä linjaorganisaation 

yksiköiden ja osastojen kannettavaksi. 

Yhteenvetona tässä alaluvussa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset liittyen projektien tavoitteisiin ja rajoitteisiin. 

1. Rajavartiolaitoksen projekteille tulisi aina määrittää tavoiteltava laajuus sekä vaatimukset 

aikataulun, kustannusten ja laadun rajoitteista. Lisäksi projekteissa on oltava käytössä 

menetelmä laajuuteen ja rajoitteisiin esitettävien muutosten hallintaan. 

2. Projekteissa saavutetaan keskimäärin hyvin tuotoksen laadulle asetetut tavoitteet. Lisäksi 

laadun koetaan olevan tärkein projekteille asetettavista vaatimuksista. Laatua käsitellään 

useimmiten tuotoksen suorituskykyvaatimusten ja viranomaishyväksyntöjen kautta. 

Tavoiteltavaa laatutasoa ei ole välttämättä mahdollista asettaa projektin esityö- ja 

suunnitteluvaiheissa vaan se selviää projektitehtävien tuotoksina. Myös tällöin tavoiteltava 

laatutaso on hyväksytettävä projektin ohjausryhmässä. 

3. Projektissa toteutettavan hankinnan kilpailutusvaiheen kesto ja monimutkaisuus on 

huomioitava projektin esitöissä ja aikataulusuunnittelussa. Projektin johtoryhmässä 

tarvittava hankintaosaamisen taso on myös määritettävä mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, jotta toimenpiteitä esimerkiksi koulutukseen liittyen on mahdollista toteuttaa. 
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5.2 Projektinhallinnassa kohdatut haasteet 

Rajavartiolaitoksen projektinhallinnassa kohdattuja haasteita selvitettiin asiasta keskustele-

malla ja haastattelun muihin osioihin annettujen vastausten avulla. Tavoite oli muodostaa 

projektinhallintametodologian perusteita ja täydentää menetelmäkokonaisuutta. Metodologiaa 

hyödyntävän tai siitä omaan projektiinsa sopivan menetelmän räätälöivän projektipäällikön 

tulisi aina huomioida aiemmista projekteista opitut asiat. Lisäksi haasteiden ymmärtäminen 

auttaa projektipäällikköä projektinhallintatehtävissä erityisesti johtajuuden ja ihmispätevyyk-

sien näkökulmista. Useammat jäljempänä esitettävistä havainnoista voivat muodostaa projektin 

esityö- tai suunnitteluvaiheissa huomioon otettavia seikkoja tai jopa kokonaisia projekti-

tehtäviä. 

Taulukko 23. Havainnot projektinhallinnassa kohdatuista haasteista 

 

Projektinhallintaan osallistuvien henkilöiden roolien ja vastuiden määrittely tunnistettiin edel-

lisessä luvussa tärkeäksi projektinhallinnan periaatteeksi Rajavartiolaitoksessa. Tässä yhtey-

dessä niissä havaittiin kuitenkin olevan usein epäselvyyksiä. Projektin johtoryhmässä tai 

Kohdatut haasteet projektinhallinnassa ∑ Prio

1. Projektiryhmän jäsenten roolit ja vastuut saattavat olla epäselviä. 6 1

2. Usein projektin omistaja on jäänyt nimeämättä tai omistajan vastuun kohdentumisesta 

on epäselvyyttä.

5 1

3. Linjaorganisaatio muodostaa helposti väliportaan projektipäällikön ja omistajan välille. 

Erityisesti teknillisen osaston alusyksikköön liittyvissä projekteissa näin voi tapahtua.

4 1

4. Yhteisen projektinhallintamallin puuttuminen. 1 1

5. Projektin laajuuden määrittely kunnolla. 2 1

6. Projektiin liittyvän suorituskykyvaatimuksen määrittely kunnolla. 2 1

7. Organisaation sisäinen viestintä projektin tavoitteista. 2 1

8. Opittujen asioiden siirtäminen eteenpäin. 1 1

9. Linjaorganisaatiolla saattaa olla erikseen käskettyjä vastuita projektin tuotokseen liittyen, 

joka aiheuttaa ristiriitaa projektin vastuiden ja tavoitteiden kanssa.

1 1

10. Projektipäällikkö ei aina saa valita kaikkia projektiryhmän jäseniä tai asiantuntijoita 

itsenäisesti. Linjaorganisaatiosta esitetään halukkaita tai sopivia henkilöitä.

5 1

11. Asiantuntijoiden projektitöihin käytettävissä oleva resurssi ei aina ole riittävä, joka 

aiheuttaa projektien viivästymistä.

2 1

12. Asiantuntijoiden palkkausasiat projektitöihin liittyen ovat ongelmallisia. Usein 

asiantuntijan kokonaisansio pienenee projektiin osallistumisen johdosta.

3 2

13. Projektipäällikön ja omistajan sijainti eri osastossa tai hallintoyksikössä saattaa 

aiheuttaa epäselvyyttä projektin ja linjaorganisaation tehtävissä projektin tuotokseen 

liittyen.

1 2

14. Pienten resurssien aiheuttama suoraviivainen projektinhallinta ja siten kasvavat riskit. 1 2

15. Organisaation avoimuus uusille ratkaisumalleille. 1 2

16. Johtajuusosaaminen siviilivirkamiesten osalta. 1 2

17. Projektipäällikön resurssi linjaorganisaatioon liittyvien töiden toteuttamiseen voi olla 

erittäin rajallinen.

2 3

18. Projektipäällikkö ei aina pääse suoraan käsiksi ohjausryhmään. 2 3

19. Pieni organisaatio voi olla liiankin ketterä reagoimaan poikkeamiin. 1 3

20. Yhteistoimintaprojekteissa kokonaisuuden hallinta on haasteellista, sillä projektiryhmä 

on organisaation ulkopuolelta. Myös yhteinen johtaminen ja vastuunkanto ovat 

ongelmallisia yhteistoimintaprojekteissa.

1 3

21. Projektin hallinnan tarvitsema resurssi on pois varsinaisista työtehtävistä, sillä hallintaa 

tehdään varsinaisten tehtävien ohessa.

1 3

22. Projektiin liittyvän hankinnan rahoituksen turvaaminen. 1 3
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ohjausryhmässä puutteellisesti määritetyt vastuualueet aiheuttavat hyvin todennäköisesti 

merkittäviä haasteita projektinhallintaan ja aikataulurajoitteissa pysymiseen sekä turhautumista 

henkilöstössä. Projektinhallinnan standardimallin perusteella roolien tulisi olla yhteneviä 

organisaation kaikissa projekteissa ja siten aina ennakoitavissa. Organisaatiokohtaisella 

projektinhallintametodologialla on suuri merkitys juuri projektinhallintaan liittyvien tehtävien 

määrittämisessä ja yhtenäistämisessä koko organisaation laajuudella. 

Projektihenkilöstön roolien ja vastuiden määrittely on kiinteästi yhteydessä projektiorgani-

saation kokonaisuuteen. Ohjausryhmässä omistajan nimeämättä jättäminen on merkittävä puute 

johtamisen näkökulmasta. Omistajalle kuuluva vastuu projektin onnistumisesta on oltava 

selkeästi henkilöity. Esimerkiksi hallintoyksikön tai esikunnan osaston sisällä toteutetaan mitta-

kaavaltaan pienempiä projekteja, joissa on myös noudatettava projektinhallinnan standardi-

mallia. Näihin projekteihin on asetettava omistaja ja ohjausryhmä, eikä näitä todennäköisesti 

muodosteta Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokouksesta. Projektinhallinnan 

standardimallin mukaisesti myös ohjausryhmän sisäiset roolit tulisi määritellä. Vain selkeästi 

määritetyt vastuut tuottavat selkeästi määritettyjä tehtäviä ja sitoutumista sekä motivaatiota 

projektia kohtaan. Lisäksi selkeys edistää projektin läpinäkyvyyttä koko organisaatiolle. 

Edellä esitelty tapa asettaa vastuu ryhmälle tai osastolle ei ole projektinhallinnan standardi-

mallin mukaista vastuiden kohdentamista. Erityisesti se haastaa projektipäällikön itsenäisyyttä. 

Kyseinen toimintatapa saattaa myös muodostaa portin projektipäällikön ja omistajan välille 

linjaorganisaation esimiehistä. Tämä voi toisaalta olla myös vahvan linjaesikuntaorganisaatio-

kulttuurin ja komentajavetoisen johtamismallin aiheuttama piirre juuri Rajavartiolaitoksen 

projekteissa. Omistajan ja projektipäällikön on tunnistettava tämä johtamiskulttuurin ominai-

suus ja pyrittävä lieventämään sen negatiivisia vaikutuksia johtamiseen. 

Projektin tavoitteisiin ja vastuisiin liittyy myös havainto linjaorganisaation yksiköille määrite-

tyistä projektin kanssa päällekkäisistä vastuista. Haaste on vaikutuksiltaan samankaltainen kuin 

epäselvästi asetetut henkilökohtaiset vastuut. Projektipäällikön itsenäisyys ja mahdollisuus 

hallita projektitehtäviä heikkenevät linjaorganisaation ottaessa vastuulleen tehtäviä organisaa-

tion yleisten toimintamallien perusteella. Kuvitteellisena esimerkkinä projektin tuotoksen 

käyttöönoton aiheuttamien työaikasopimusten muutostarpeiden selvittäminen voisi herkästi 

liukua alaprojektilta palvelussuhdeyksikölle. 

Projektipäällikön ja omistajan sijainti linjaorganisaatiossa selkeästi toisistaan erillään, esimer-

kiksi eri hallintoyksiköissä tai osastoissa, voi heijastua haasteiksi kahdessa edellisessä kappa-

leessa analysoidun kaltaisesti. Rajavartiolaitoksessa omaksuttu malli ajatella vastuuta ja asettaa 

yksikkö johtovastuuseen voi muodostaa ristiriitoja. Onko johtovastuu projektin omistajan vai 

projektipäällikön yksikössä? Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti toimittaessa 

vastuissa ei olisi epäselvyyttä, mutta Rajavartiolaitoksen malli käsitellä johtovastuuta voi niitä 
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synnyttää. Lisäksi erot yksiköiden ja osastojen käytännön toimintatavoissa voivat aiheuttaa 

kitkaa projektinhallinnan toiminnoissa. 

Projektin laajuuden määrittämisen yhteydessä asetetaan tavoitteet sekä vaatimukset rajoitteista. 

Laajuuden epämääräinen tai puutteellinen asettaminen on projektin hallintaa ja suunnitelmal-

lista etenemistä selkeästi häiritsevä tekijä. Esimerkiksi projektille asetettu tavoite hankkia neljä 

meripelastushelikopteria on huomattavasti yksityiskohtaisempi kuin toteamus siitä, että 

projektin lopputuloksena käytössä ovat nykykaluston korvaavat suorituskyvyt. Jälkimmäinen 

on kuitenkin täysin mahdollinen ja usein Rajavartiolaitoksen kontekstissa projektin päämäärän 

kannalta parempi tavoitteenasettelu. Olennaista onkin ymmärtää laajuuden määrittämisen suuri 

merkitys tavoitteiden ja rajoitteiden kautta projektin hallintaan sekä tavoitteiden huomiointi 

suunniteltaessa projektitehtäviä. 

Projektin laajuuteen liittyy myös havainto suorituskykyvaatimusten määrittelystä. Rajavartio-

laitoksessa strategisten suorituskykyjen rakentamista ja hallintaa ei perinteisesti ole lähestytty 

Puolustusvoimien prosessiohjauksen kaltaisilla menetelmillä. Perustavoite suurimmassa osassa 

projekteissa oli aluskaluston hankinta ei suorituskyvyn korvaaminen tai kehittäminen. Näin 

ollen organisaation toimintaan ja tuloksellisuuteen liittyvä suorituskyvyn näkökulma ei varsi-

naisesti sisältynyt projektin laajuuteen. Se oli mahdollisesti huomioitu organisaation johdon 

ohjauksessa ja projektin esitöissä, mutta ei ollut dokumentaatiosta havaittavissa. 

Haasteeksi tämä muodostuu projektin joutuessa joka tapauksessa määrittämään tuotokselta 

odotettuja suorituskykyjä koko organisaation näkökulmasta. Yksinkertaisena projektiesimerk-

kinä voidaan esittää varsin mutkaton tavoite ostaa meripelastushelikopteri. Huomattavasti 

monimutkaisempi tavoite olisi rakentaa suorituskykyjä, jotka täyttävät Rajavartiolaitoksella nyt 

ja tulevaisuudessa olevat tarpeet ja odotukset ilmasta käsin toteutettavasta meripelastuksesta. 

Tällöin projektin todellinen laajuus on merkittävästi suurempi kuin mitä esitöiden ja 

toimeenpanon aikana on mahdollisesti otaksuttu meripelastushelikopterin ostamisesta. 

Projektin hallintaan tämä heijastuu juuri epämääräisten tavoitteiden ja rajoitteiden kautta. 

Haastatteluissa esiin nousseista haasteista useampi liittyi projektitehtävissä käytettävään 

resurssiin, eli asiantuntijoihin. Projektipäällikön mahdollisuus vaikuttaa henkilöiden valintaan, 

asiantuntijoilla käytettävissään oleva resurssi ja palkkausjärjestelmään liittyvät yksityiskohdat 

ovat kaikki projektin laatu- ja aikataulurajoitteisiin vaikuttavia tekijöitä. Palkkausjärjestelmän 

ominaisuuksien vuoksi projektihenkilöstön sitoutumis- ja motivaatiotekijät ovat erityisen 

merkityksellisiä. Projektipäälliköltä usein puuttuva mahdollisuus vaikuttaa projektin johto-

ryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden valintaan muodostaakin haasteita. 

Asiantuntijoiden motivaatiosta riippumatta he suorittavat projektitehtäviä omien varsinaisten 

työtehtäviensä ohessa. Usein nämä työtehtävät ovat operatiivista raja- tai merivalvontaa, raja-

tarkastusta tai rikostorjuntaa. Ne ovat tehtäviä, joiden suorittamisen aikaan tai paikkaan henkilö 

ei pysty itse vaikuttamaan eikä niitä tehdä toimistossa. Näissä tapauksissa motivoituneenkin 
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henkilön projektille käytettävissä oleva resurssi voi olla suunniteltua pienempi tai käytettävissä 

suunniteltua myöhemmin. Kokonaisuus voi muodostua haasteelliseksi erityisesti silloin, jos 

asiantuntijan varsinaiset esimiehet eivät ole sitoutuneet projektin tavoitteisiin. 

Koko organisaation sitouttamista projektin tavoitteisiin on käsitelty edellä useammassa kohdas-

sa. Koko organisaatiolla tarkoitetaan soveltuvia henkilöitä jokaisesta organisaation yksiköstä, 

ei kaikkia henkilöitä organisaatiossa. Projektinhallinnan standardimallissa tavoitteiden viestin-

tää voidaan pitää yhtenä projektin omistajan merkittävimmistä tehtävistä. Sen on myös todettu 

vaikuttavan erityisesti Rajavartiolaitoksen projektien hallinnassa useampaan osa-alueeseen. 

Tässä yhteydessä sen on lisäksi havainnoitu olevan haasteellista. 

Tavoitteista viestimisen haasteisiin liittyy myös käsitelty havainto projektin omistajalta projek-

tipäällikölle herkästi liukuvista tehtävistä. Projektipäälliköllä ei välttämättä ole käytettävissään 

soveltuvia menetelmiä tai pääsyä tilaisuuksiin, joiden avulla hän voisi luontevasti viestiä 

projektin asioista koko organisaation laajuisesti. Tehtävä voi täten muodostua haasteelliseksi 

eivätkä siihen liittyvät tavoitteet ole helposti saavutettavissa. Rajavartiolaitoksen projekteissa 

juuri projektin omistaja on se henkilö, jolle organisaatiotason viestintä on tehtävänä luontevin. 

Projektin omistajan harteilla voidaan katsoa lepäävän myös uusien toimintatapojen ja ratkaisu-

mallien hyväksynnän edistäminen. Sotilaallisesti järjestäytynyt organisaatio ja vahva linja-

johtamisen kulttuuri eivät todennäköisesti luo uusille organisoitumisen tai johtamisen malleille 

hedelmällisintä kasvualustaa. Uusien esitysten ilmaantuessa on projektin johdon tehtävä selvit-

tää niiden hyödynnettävyys ja edistää toimivien mallien käyttämistä projektissa. 

Haasteeksi on tunnistettu myös projektikokemusten ja opittujen asioiden siirtäminen seuraaville 

projekteille. Rajavartiolaitoksessa ei ole käytössä opittujen asioiden kirjaamiseen erityisesti 

tarkoitettua järjestelmää eikä projekteissa varauduta avainhenkilöiden yllättäviin poistumisiin. 

Puuttuvan opittujen asioiden järjestelmän vuoksi projektinhallintaan voidaan valmistautua 

lähinnä hankintatoimen näkökulmasta. Kynnys opittujen asioiden taltioimiseen voikin muodos-

tua korkeaksi, jos vaihtoehdot asian hoitamiseksi ovat kasvotusten keskustelu tai asiakirjan 

koostaminen virallisiin rekistereihin. 

Havainto yhteisen projektinhallintamallin puuttumisen aiheuttamasta haasteesta liittyy suoraan 

tutkimusongelmaan ja vahvistaa käsitystä tutkimuksen merkityksellisyydestä. Projektit ovat 

määritelmällisesti ainutlaatuisia eikä niiden muodostamien kokonaisuuksien keskinäinen ver-

tailu ole aina mielekästä. Organisaation yhtenäinen perusmalli projektien hallintaan kuitenkin 

edesauttaa tavoitteiden saavuttamista ja parantaa kustannustehokkuutta. Juuri tähän haasteeseen 

pyritään tuomaan ratkaisuja tutkimusongelman viitekehyksessä. 

Yksittäisenä matalamman tärkeysluokan havaintona nostetaan esille siviilivirkamiesten johta-

juusosaaminen. Edellä analysoitujen havaintojen perusteella upseerien perus- ja jatkokoulutuk-

set antavat laajan näkemyksen johtajuuteen ja projektinhallinnan ihmispätevyyksiin liittyen. 
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Jatkokoulutuksen saaneilla upseereilla on usein myös merkittävää kokemusta esimiestehtävistä. 

Tämän koulutustaustan ulkopuolelta tulevilla virkamiehillä ei välttämättä ole aikaisempaa 

johtamiskokemusta tai -opintoja. Tämä puutteellinen osaaminen voi heijastua projektipäällik-

kyyteen ja aiheuttaa haasteita ihmisten johtamisessa. 

Yhteenvetona tässä alaluvussa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektinhallinnassa kohdattuihin haasteisiin liittyen. 

1. Rajavartiolaitoksella tulisi olla oma projektinhallintametodologia. Esimerkiksi projekti-

käsikirjan muodossa teos olisi kokoelma projektinhallinnan tietoa ja kokemusta Rajavartio-

laitoksessa, joka tarjoaa yhteisen kielen, normin ja toistettavan prosessin. Metodologiassa 

tulisi yhdistää yleisesti hyväksytyt käytänteet räätälöitynä organisaation kulttuuriin ja 

toimintaympäristöön. 

2. Merkittävimmät tunnistetut haasteet liittyvät henkilöiden roolien ja vastuiden määrittelyyn 

sekä epäselvyyksiin projektiorganisaatiossa. Selkeästi määritetyt roolit ja vastuut ovat yksi 

tärkeimmistä projektinhallinnan periaatteista. Projektinhallinnan standardimallin mukai-

sesti esimerkiksi PRINCE2:n projektiorganisaation roolit ja vastuut ovat räätälöitävissä 

Rajavartiolaitoksen organisaatiokulttuuriin sopiviksi. Projekteissa on aina määritettävä 

kirjallisesti ja tarkasti vähintään projektin omistajan, ohjausryhmän jäsenten ja projekti-

päällikön vastuut. 

3. Kaikkiin Rajavartiolaitoksen projekteihin tulee määrittää projektin omistaja ja ohjaus-

ryhmä. Omistajan vastuut ja ohjausryhmän tehtävät todennäköisesti noudattavat projektin-

hallinnan standardimallia. 

4. Projektin esityö- ja suunnitteluvaiheissa on erityisesti huomioitava projektin laajuuden ja 

tavoiteltavan loppuasetelman määrittäminen. Rajavartiolaitoksessa ei ole käytössä Puolus-

tusvoimiin verrattavissa olevaa järjestelmää suorituskykyjen rakentamisen hallintaan. 

Suorituskyvyn määrittäminen on näin ollen usein sisällytettävä projektin laajuuteen kuulu-

vaksi tehtäväksi. 

5. Sotilasorganisaatiossa toimiva projekti on altis johtamiskulttuurin ja komentajavetoisen 

toimintamallin ulkoisille vaikutuksille. Esimerkiksi projektipäällikön esimiehen rooli 

projektin ulkopuolisena toimijana ja yksikölle asetettavat vastuut heikentävät projektin 

itsenäisyyttä ja vähentävät projektipäällikön omavaraisuutta. Nämä ominaisuudet on 

tunnistettava ja huomioitava projektin hallinnassa. 

6. Linjaorganisaation yksiköillä saattaa olla projektitehtäviin liittyviä vastuita. Projektin on 

kuitenkin toimittava itsenäisesti päästäkseen tavoitteisiinsa. Projektiryhmän organisointi, 

alaprojektien järjestäminen ja henkilöstövalinnat ovat tehtävä linjaorganisaation vastuut 

huomioiden. Projektit on resursoitava siten, ettei projektille kuuluvia tehtäviä liukene 

linjaorganisaation yksiköille. Esimerkiksi yksikön päällikön asettaminen alaprojektin 

johtoon voi sitouttaa yksikön projektin tavoitteisiin edistäen samalla projektin itsenäi-

syyttä. 



108 

7. Varsinaisten työtehtävien ohessa suoritettavan asiantuntijatyön suunnitelmanmukainen 

käyttö on haasteellista. Projektipäällikkö ja omistaja voivat vaikuttaa resurssin riittävään ja 

ajantasaiseen käytettävyyteen sitouttamalla hallintoyksiköiden esimiehet projektin tavoit-

teisiin. Strategisissa hankkeissa projektin omistajan on lisäksi toimittava organisaatiossa 

tasolla, josta käsin hän kykenee vaikuttamaan käytettävyyteen kaikissa hallintoyksiköissä. 

Tällöin on todennäköisimmin mahdollista järjestää linjaorganisaation työt siten, että 

suunnitelman mukainen resurssi on projektin käytössä suunniteltuna ajankohtana. 

8. Projektin omistajan tärkeä tehtävä on viestiä organisaation johdolle ja komentajistolle 

projektin tavoitteista sekä sitouttaa heidän kautta koko organisaatio. Projektin hallinta, 

erityisesti odottamattomia haasteita kohdattaessa, on huomattavasti vaivattomampaa koko 

organisaation ollessa sitoutunut projektin tavoitteisiin. 

9. Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi projektin johtoryhmän on 

kiinnitettävä erityistä huomiota asiantuntijaresurssin valintaan. Avoin informointi 

palkkausjärjestelmästä ja asiantuntijoiden esimiesten sitouttaminen projektin tavoitteisiin 

mahdollistavat motivoituneen asiantuntijaresurssin rekrytoinnin. 

10. Rajavartiolaitoksen projekteissa opitut asiat eivät siirry tehokkaasti seuraaville projek-

teille. Tämä muodostuu haasteeksi tehottomuuden ja toistuvien vastoinkäymisten kautta. 

Järjestelmän perustamista opittujen asioiden keräämiseksi ja välittämiseksi tulisi harkita. 

11. Esityö- ja suunnitteluvaiheessa tulee arvioida projektipäälliköiden tarve projektinhallinta-

koulutukselle. Vähintään henkilöiden ihmis- ja käytäntöpätevyyksien osaamista tulee 

arvioida ja tehdä koulutustarvekartoitus niiden perusteella. 

12. Projektin asettamisen yhteydessä on mahdollistettava uusien johtamiseen ja organisoitu-

miseen liittyvien ratkaisumallien käyttöönotto projektin edetessä. 

5.3 Projektinhallinnan onnistumisen avaintekijät 

Projektien johtamiseen osallistuneiden näkemykset projektinhallinnan onnistumisen avainteki-

jöistä ovat arvokasta tietoa tuleville projektipäälliköille, omistajille ja johtoryhmän jäsenille. 

Lisäksi ne osoittavat suuntaa niihin projektien ja projektinhallinnan ominaispiirteisiin, joita 

projektinhallintametodologiassa tulisi korostaa. Yhdessä edellä käsiteltyjen haasteiden kanssa 

onnistumisen avaintekijät muodostavat tärkeän osan kokemusperäisestä tiedosta ja opittujen 

asioiden kokonaisuudesta, joiden tunnistettiin siirtyvän puutteellisesti projektilta toiselle. 

Onnistumisen avaintekijöitä selvitettiin asiasta erikseen keskustelemalla ja muiden haastattelu-

teemojen yhteydessä esiin nousseiden havaintojen avulla. Tavoite oli saada haastateltavien 

näkemys Rajavartiolaitoksen organisaatioon ja johtamiskulttuuriin yhdistettävistä seikoista, 

joiden ansiosta projektinhallinta onnistuu ja on vaivatonta. Useammat analysoitavista havain-

noista voivat muodostaa esimerkiksi projektinhallintasuunnitelmassa korostettavia periaatteita 

tai johtajuudessa huomioitavia seikkoja. Projektipäällikön tulee hyödyntää onnistumisen 

avaintekijöitä ja lieventää haasteiden seurauksia. 
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Taulukko 24. Havainnot onnistumisen avaintekijöistä 

 

Rajavartiolaitoksen projektien hallintaan liittyvä päätöksentekokyky tunnistettiin useammassa 

yhteydessä merkittäväksi tekijäksi projektinhallinnan onnistumisessa. Erityisesti muista organi-

saatioista projektikokemusta omanneet korostivat päätöksentekokyvyn nousevan Rajavartio-

laitoksen johtamiskulttuurissa positiivisella tavalla monen muun ominaispiirteen ylitse. Odotta-

mattomissa ja haastavissa tilanteissa päätöksentekokyvyn merkityksen tunnistettiin korostuvan 

entisestään ja mahdollistavan projektien etenemisen ulkoisista tai sisäisistä vaikutteista huoli-

matta. 

Organisaation ylimmän johdon halukkuus ja kyky ohjata strategisten hankkeiden päätöksen-

tekoa haastavissa tilanteissa nähtiin positiivisena tekijänä. Strategisen hankkeen omistaja on 

usein komentajistoon kuuluva kenraalin tai everstin arvoinen upseeri. Heillä on yleensä työ-

tehtäviensä kautta syntyneet luontevat yhteydet Rajavartiolaitoksen päällikköön ja apulais-

päällikköön. Projekteissa on koettu arvokkaaksi tämän vuorovaikutuksen avulla muodostuva 

mahdollisuus tavoittaa ylin johto helposti ja saada esiin nousseeseen hankalaan tilanteeseen 

ohjaus lyhyessäkin ajassa. On samalla huomion arvoista, ettei ylimmän johdon ole koettu 

puuttuvan negatiivisessa mielessä projektien itsenäisyyteen tai esimerkiksi ohjaavan projekteja 

ohjausryhmän ohitse. 

Päätöksentekokykyyn liittyy läheisesti havainto henkilöiden kyvystä kantaa heille asetettu 

vastuu. Komentajan jakamaton ja kaiken kattava vastuu yksiköstään on sotilaallisen johtamis-

kulttuurin keskeinen ominaispiirre, jolla on merkittävä vaikutus yksilöiden vastuunkanto- ja 

päätöksentekovalmiuksiin. Merkittävissä johto- ja esimiestehtävissä toimineet projektien 

omistajat ja projektipäälliköt ovat tottuneet kantamaan vastuun annettujen tavoitteiden saavut-

tamisesta. He myös tietävät, että heiltä odotetaan vastuunkantokykyä. Tätä ei tule kuitenkaan 

sekoittaa edellä käsiteltyyn merkittävään haasteeseen projekteissa epäselvästi määritetyistä 

vastuista. Päätöksenteko- ja vastuunkantokyky ovat merkityksellisiä vasta tehtävien ja vastui-

den kohdentumisen ollessa täysin selkeää projektiryhmän jäsenille ja projektin sidosryhmille. 

Sitoutuminen yhdessä tekemiseen ja selkeät yhteiset tavoitteet havaittiin Rajavartiolaitoksen 

organisaatiokulttuurin positiivisiksi ilmentymiksi. Nämä toisiinsa liittyvät työyhteisön ominai-

suudet ovat arvokkaita projektiympäristössä, sillä Rajavartiolaitoksessa projektitehtävät ovat 

Kohdatut onnistumisen avaintekijät projektinhallinnassa ∑ Prio

1. Päätöksentekokyky. 5 1

2. Henkilöstön sitoutuminen yhdessä tekemiseen. 4 1

3. Henkilöstön oma-aloitteisuus. 2 1

4. Johtamiskulttuurin luomat selkeät ja yhteiset tavoitteet. 2 1

5. Itsenäinen toteuttaminen mahdollista pienessä organisaatiossa. 4 1

6. Henkilöiden kyky kantaa vastuu. 1 1

7. Ylimmän johdon tavoitettavuus. 1 1

8. Tehokas tiedonkulku 1 2

9. Pienen organisaation kyky nopeisiin toimiin. 1 2

10. Alttius kompromisseille pienessä organisaatiossa. 1 2

11. Oikeiden henkilöiden valinta tehtäviin. 2 2
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pitkälti asiantuntijatyötä. Näin ollen asiantuntijoiden sitoutuminen yhteisiin toimintatapoihin ja 

tavoitteisiin ovat projektinhallinnassa vaalittavia työyhteisön kulttuurin ominaispiirteitä. 

Projektin johtoryhmän tulee myös huomioida näiden potentiaalinen hyötyarvo projektitehtäviin 

esimerkiksi viestintäsuunnittelussa. Luomalla selkeitä ja helposti viestittäviä tavoitteita voi 

projekti hyödyntää vallitsevaa kulttuuria omista lähtökohdistaan. 

Kaikkia tähän asti analysoituja onnistumisen avaintekijöiden havaintoja tukevat Rajavartio-

laitoksessa toteutetun työtyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2020. Eezy Spirit oy:n analy-

soiman VMBaro-henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella Rajavartiolaitoksen johtajuus-

indeksi oli noin kahdeksan prosenttia korkeampi kuin valtionhallinnon muissa organisaatioissa 

keskimäärin. Tutkimuksen johtajuusindeksi mittaa henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä 

esimies- ja johtamistoiminnasta. Muun muassa yhteisön yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja 

innostavuutta mittaava työyhteisöindeksi oli vastaavasti noin kolme prosenttia keskiarvoa 

parempi. Myös arvojen tunnettuus organisaatiossa ja usko työsuhteen jatkuvuuteen olivat 

Rajavartiolaitoksessa keskimääräistä paremmalla tasolla. [89] 

Edellä analysoiduista havainnoista päätöksenteko- ja vastuunkantokyky, johdon tavoitettavuus 

sekä johtamiskulttuurin luomat selkeät tavoitteet saavat lisävahvistusta työtyytyväisyyskyselyn 

johtajuusindeksin tuloksesta. Vastaavasti henkilöstön sitoutuminen yhdessä tekemiseen 

heijastuu hyvässä työyhteisöindeksissä, arvojen tunnettuudessa ja uskossa työsuhteen 

jatkuvuuteen. Voidaankin todeta, että merkittävä osa tunnistetuista onnistumisen keskeisistä 

avaintekijöistä on yhteneviä valtionhallinnon henkilöstötutkimuksen tulosten kanssa. 

Tutkimushaastattelujen havaintojen perusteella pienen organisaation sallima mahdollisuus 

itsenäiseen työskentelyyn on merkittävä onnistumisen avaintekijä. Projektipäälliköllä todettiin 

olevan laaja autonomia hallita projektia haluamallaan tavalla. Tutkimuksessa edellä analysoi-

tujen havaintojen perusteella projektinhallintaa suoritetaan usein suhteellisen pienin resurssein 

ja varsinaisten työtehtävien ohella. Projektipäälliköllä on erittäin harvoin käytössään apulaisia 

tai vastaavaa resurssia projektin hallitsemiseksi. Useat haastateltavista kuitenkin kokivat itse-

näisen toteuttamisen positiiviseksi ja tavoitteiden saavuttamista edistäväksi toimintamalliksi. 

Suhteellisesti pieniin resursseihin liittyvät myös havainnot kompromissialttiudesta ja kyvystä 

nopeisiin toimiin. Kyky nopeisiin toimiin on rinnastettavissa päätöksentekokykyyn. Päätöksen-

teon lisäksi siihen sisältyy kuitenkin myös kyky toimeenpanna päätetyt asiat ilman viiveitä. 

Kompromissialttius taas estää asioiden jumiutumista ja mahdollistaa aikataulussa pysymisen. 

Havaintojen perusteella pienessä organisaatiossa rattaat siis pyörivät kaiken kaikkiaan 

nopeammin, jota pidettiin positiivisena ominaisuutena projektinhallinnan näkökulmasta. 

Pieneen organisaatioon ja projektien itsenäisyyteen liittyy kuitenkin edellisessä luvussa 

toteutetun analyysin perusteella myös haasteita. Projektien itsenäisyyteen vaikuttavat havainnot 

liittyivät linjaorganisaation esimiehiin ja yksiköiden vastuisiin. Itsenäisyys ei muodostu vain 

käytettävissä olevista resursseista vaan kokonaisuutena organisaation toimintamallien ja 
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ominaisuuksien ehdoilla. Itsenäisyys ei siis ole itsestäänselvyys pienessä organisaatiossa. Se on 

standardimallin perusteella projektissa tavoiteltava olosuhde ja sitä vähentävien tekijöiden 

vaikutusta on pyrittävä aktiivisesti lieventämään. 

Havaituista haasteista tähän ovat lisäksi sidoksissa rajallisten resurssien aiheuttamat kasvavat 

riskit, havainnot varsinaisten työtehtävien resursseista ja liiallinen ketteryys poikkeamiin 

reagoitaessa. Itsenäinen ja suoraviivainen toteuttaminen voi kasvattaa riskejä asioiden 

keskittyessä yhden henkilön varaan. Näissä tilanteissa esimerkiksi yllättävä irtisanoutuminen, 

tehtävän vaihto tai haasteet yksityiselämässä voivat heijastua erittäin voimakkaasti projektin 

hallintaan. Pienessä organisaatiossa, jossa ei ole erikseen projektityöhön varattua henkilöstöä, 

projektin vaatima resurssi on pois varsinaisista työtehtävistä. Projektinhallinnan näkökulmasta 

pienen organisaation rajalliset resurssit aiheuttavat siis sekä hyviä että huonoja vaikutuksia. 

Organisaatio voi myös innostua ketteryydestään ja reagoida eteen tuleviin haasteisiin ylimitoi-

tetusti ja vailla riittävää harkintaa. Monet edellä analysoidusta onnistumisen avaintekijöistä 

luovat mielikuvan ketterästä, yhteen hiileen puhaltavasta ja mukautuvasta organisaatiosta, jossa 

pienet resurssit pyritään kääntämään eduksi. Projekteissa yllättäen eteen tulevat tilanteet eivät 

kuitenkaan automaattisesti edellytä poikkeamiin puuttumista, luo uutta päätöksentekotilannetta 

tai vaadi nopeaa reagointia. Esimerkiksi sopimuskumppanin kiireellinen ilmoitus saattaa 

aiheuttaa ohjausryhmässä ylimitoitettua tarvetta pikaisille päätöksille, vaikka tilanne olisi 

projektipäällikön suunnitelmissa ennakoitu. Projektin esityö- ja suunnitteluvaiheissa onkin 

erityisen tärkeää määritellä poikkeamiin puuttumisen periaatteet ja päätöksenteko-oikeudet. 

Keskenään toisiinsa sidoksissa ovat myös projektiorganisaation itsenäisyys, organisaatio-

kulttuurin mahdollistava itsenäinen toteuttaminen, vastuunkantokyky ja työntekijöiden aktiivi-

suus. Näin ollen havainto henkilöstön oma-aloitteisuudesta on myös luonnollinen osa tätä 

onnistumisen avaintekijöiden kokonaisuutta. 

Asiaan liittyy myös havainto oikeiden henkilöiden valitsemisesta projektitehtäviin. Onkin 

hyvin todennäköistä, että pienessä organisaatiossa esimerkiksi strategisen hankkeen projekti-

päällikkö tuntee potentiaaliset johtoryhmän jäsenet aiempien työtehtäviensä kautta. Hänellä on 

siten mahdollisuus tehdä valintoja myös henkilökohtaisten kokemustensa perusteella. Projekti-

päällikkö ei kuitenkaan aina pääse valitsemaan johtoryhmänsä jäseniä. Lisäksi linjaorganisaa-

tion yksiköille kuuluvat vastuut voivat aiheuttaa rajoitteita henkilöiden valinnalle.  

Minkä tahansa monimutkaisemman kokonaisuuden hallinnan peruslähtökohtana voidaan pitää 

tehokasta tiedonkulkua. Näin ollen havaintoa asian merkityksellisyydestä voidaan pitää 

luontevana. Useammat edellä analysoidut organisaation ja kulttuurin ominaisuudet voivat 

edistää järjestelmän muotoutumista tehokkaaksi tiedon välittäjäksi. Olennaista on ymmärtää 

tiedonkulun merkitys ja todennäköinen kriittisyys myös Rajavartiolaitoksen projekteissa. 
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Yhteenvetona tässä alaluvussa esitetyn perusteella on muodostettu seuraavat päätelmät ja johto-

päätökset projektinhallinnassa onnistumisen avaintekijöihin liittyen. 

1. Sotilaalliseen organisaatiokulttuuriin liittyy kiinteästi päällikön kyky tehdä päätöksiä. Se 

on merkittävä tekijä myös projektinhallinnassa. Tätä projekteissa korostunutta onnistumi-

sen avaintekijää on hyödynnettävä päätöksenteko-oikeuksia ja poikkeamiin puuttumisen 

järjestelmää suunniteltaessa. Projektipäällikön tulee voida luottaa projektin omistajan 

saavan tarvitsemansa ohjauksen päätöksentekoa varten. Toisaalta projektipäällikölle on 

taattava mahdollisuus tehdä hänelle kuuluvat päätökset. 

2. Vastuiden asettaminen on yksi projektinhallinnan tärkeimmistä periaatteista. Sen mer-

kityksellisyys on kuitenkin riippuvainen henkilöiden kyvystä kantaa asetetut vastuut. 

Yksilöiden kyky kantaa vastuu on tunnistettava projektitehtäviä asetettaessa. 

3. Monet työyhteisön positiiviset ominaispiirteet ja johtamiskulttuuri luovat merkittäviä 

mahdollisuuksia projektinhallinnan onnistumiselle. Esimerkiksi henkilöstön sitoutunei-

suutta, motivaatiota, aktiivisuutta, vastuunkantokykyä sekä johtamiskulttuurin luomia 

selkeitä yhteisiä tavoitteita on kyettävä vaalimaan ja korostamaan myös itsenäisissä 

projekteissa. Projektin onnistuminen perustuukin laajalti projektitehtävien asiantuntijatyön 

tuloksiin. Näin ollen asiantuntijaresurssin ominaisuudet ovat tunnistettava ja projektin-

hallinta suunniteltava niihin perustuen. 

4. Useat onnistumisen avaintekijät ovat oletettavasti yhdistettävissä suhteellisen pienen 

organisaation ominaisuuksiin. Esimerkiksi mahdollisuus itsenäiseen toteuttamiseen, 

toimeenpanon jouhevuus, kompromissialttius ja ylimmän johdon tavoitettavuus ovat 

projektinhallinnassa hyödynnettäviä Rajavartiolaitoksen organisaation ominaispiirteitä. 

Rajalliset resurssit aiheuttavat kuitenkin myös haasteita, joiden vaikutuksia projektin-

hallintaan on pystyttävä lieventämään projektin suunnitteluvaiheessa. 

5. Rajavartiolaitoksen ylimmällä johdolla on merkittävä rooli strategisten hankkeiden 

tukemisessa. Johdon tavoitettavuus, kyky ohjata päätöksiä ja tarpeen tullen myös kyky 

niiden tekemiseen ovat merkittäviä vahvuuksia Rajavartiolaitoksessa. 

6. Rekrytointivalinnoilla on merkittävä vaikutus projektinhallinnan onnistumiseen ja koko 

projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstöön liittyvät projektinhallinnan onnistumi-

sen avaintekijät on tunnettava ja rekrytointipäätökset tehtävä ne huomioiden. Projektin 

johdon tulisi aina itse valita projektiryhmän jäsenet. 

5.4 Yhteenveto 

Tämän tutkimusraportin kolmannen ja viimeisen tutkimushavaintoja käsittelevän luvun tavoite 

oli luoda ymmärrys projektien tavoitteiden saavuttamiseen ja projektinhallinnan rajoitteiden 

sisällä pysymiseen vaikuttavista tekijöistä. Varsinaisena tutkimuksellisena sisältönä luvussa 

analysoitiin havaintoja Rajavartiolaitoksen projekteissa ja projektinhallinnassa kohdatuista 

haasteista ja onnistumisen avaintekijöistä. Lisäksi havainnoista muodostettiin päätelmiä ja 

johtopäätöksiä tutkimusongelman pääkysymyksen näkökulmasta. 
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Tässä yhteenvedossa vastataan tutkimusongelman alakysymykseen AK3. Kysymykseen 

vastataan tiivistämällä tutkimusongelman kannalta ja projektinhallinnan standardimallin sekä 

alakysymyksen AK2 vastauksen perusteella merkittävimmät luvussa analysoidut havainnot. 

Luvun taulukoissa oli esillä yhteensä 94 haastatteluhavaintoa, joista 40 muodostivat erillisen ja 

itsenäisen kokonaisuuden. Korkeimman tärkeysluokan havaintoja oli 23. Lisäksi tekstiosiossa 

on analysoitu havaintoja sekundääriaineiston dokumentaatioon perustuen. 

Käytetyn tutkimusmenetelmän mukaisesti vastausta koostettaessa on painotettu erityisesti 

havaintojen priorisointia. Lisäksi käsittelyssä on otettu huomioon havaintojen esiintymisen 

lukumäärä. Luvussa kokonaisuutena esitettyyn perustuen tutkimusongelman kolmanteen ala-

kysymykseen muodostetaan vastaus seuraavasti. 

AK3 ”Mitkä ovat olleet projektien merkittävimmät haasteet ja onnistumisen 

avaintekijät?" 

Rajavartiolaitoksen projekteissa merkittävimpiä haasteita ovat epämääräisesti määritetyt 

projektihenkilöstön roolit ja vastuut, epäselvyydet omistajasta, henkilöstön rekrytointi sekä 

projektin laajuuteen ja vaatimuksiin liittyvien tavoitteiden asettaminen. Määrällisesti tarkas-

teltuna suurimman yhtenäisen havaintojen ryhmän muodostavat suoraan ja epäsuorasti juuri 

henkilöiden tehtäviin, rooleihin ja vastuisiin liittyvät haasteet. Puutteellisesti määritetyt vastuut 

projektin johtoryhmässä tai ohjausryhmässä aiheuttavat merkittävää epäselvyyttä, turhautu-

mista ja tarpeettomia viivästyksiä projektitehtävissä. Haasteita syntyy myös projektista ulko-

puolisten linjaorganisaation esimiesten ja yksiköiden vastuista projektin rinnalla. 

Tutkimusongelman alakysymyksen AK2 vastauksen yhteydessä rooleista, vastuista ja omista-

jasta raportoitujen standardimallista poikkeavien toimintamallien tunnistettiin siis aiheuttavan 

merkittäviä haasteita. Samoin jo projektin organisointia käsiteltäessä havaitun linjaorganisaa-

tion esimiesten muodostaman portin projektipäällikön ja ohjausryhmän välissä vahvistettiin 

vaikuttavan negatiivisesti projektipäällikön toimintamahdollisuuksiin ja projektin itsenäisyy-

teen. Lisäksi linjaorganisaation yksiköille työjärjestyksissä määrätyt projektitehtävien kanssa 

päällekkäiset vastuut ja tapa asettaa vastuu yksikölle henkilön sijasta aiheuttavat haasteita 

vastuiden ja tehtävien epäselvyyden kautta. 

Valtaosa projekteissa hallittavasta resurssista koostuu käytännössä organisaation omasta 

henkilöstöstä ja operatiivisessa työssä toimivista asiantuntijoista. Tästä muodostuvaan kokonai-

suuteen ja erityisesti asiantuntijoiden käytössä olevaan resurssiin, palkkaukseen sekä projekti-

päällikön rekrytointimahdollisuuksiin ovat yhdistettävissä useat kohdatuista haasteista. 

Projektin johtoryhmän käytettävissä olevat mahdollisuudet projektitehtäviin sitoutuneen ja 

motivoituneen asiantuntijaresurssin varmistamiseksi ovat vähäiset. Rajalliset ovat myös 

vaikutusmahdollisuudet asiantuntijoiden resurssitason määrittämiseen ja aikatauluttamiseen. 

Näin ollen standardimallin mukainen resurssienhallinta voi muodostua erittäin haastavaksi. 
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Merkittäviä haasteita muodostavat myös epämääräisyydet projektin laajuudessa ja tavoitteen-

asettelussa. Puutteellisesti asetetut vaatimukset projektinhallinnan rajoitteista ja tavoiteltavasta 

tuotoksesta haittaavat projektia kokonaisuudessaan ja aiheuttavat sekavuutta projektin-

hallintaan. Lisäksi suorituskykyvaatimusten määrittäminen jo esityö- tai suunnitteluvaiheessa 

voi heijastua epämääräisinä tavoitteina ja rajoitteina projektin edetessä. 

Rajavartiolaitoksen projekteissa asetetaankin vain harvoin standardimallin mukaisia vaatimuk-

sia projektinhallinnan rajoitteista. Useimmiten määritetään vain projektin aikatauluun liittyviä 

rajoitteita. Sen sijaan kustannus- tai laaturajoitteet jäävät monesti asettamatta tai ne määritetään 

hyvin karkeasti. Tuotoksen laadusta ja laajuudesta annetut tavoitteet ovat vaatimuksista 

tärkeimpiä. Laadun tavoittelussa voidaan todeta lisäksi olevan luonnollisia rajoitteita kustan-

nusvaatimusten vuoksi. Aikataulurajoitteissa taas koetaan olevan eniten varaa joustolle. 

Projekteille asetetut tavoitteet saavutetaan Rajavartiolaitoksen omasta näkökulmasta katsottuna 

hyvin. Projektin onnistuminen määritellään kuitenkin usein vain tuotoksen suorituskyky- ja 

laajuustavoitteiden kautta. Projektinhallinnalle mahdollisesti asetetut muut vaatimukset 

jätetäänkin usein huomioimatta projektia jälkikäteen arvioitaessa. Esimerkiksi osassa projek-

teista tuotos otettiin käyttöön vuosia alkuperäisiä tavoitteita myöhemmin, mutta projektit 

arvioitiin onnistuneiksi. Myös alkuperäisestä laajuudesta tai suorituskykytavoitteista vajaaksi 

jääneet projektit koetaan onnistuneiksi, mikäli ne täyttävät projektin aikana päivitetyt tavoitteet. 

Projektinhallinnan merkittävimpiä onnistumisen avaintekijöitä ovat organisaatiokulttuuriin ja 

johtamiseen liitettävissä olevat kokonaisuudet. Monet tunnistetut projektinhallintaan positiivi-

sesti vaikuttavat organisaatiokulttuurin tekijät ovat yhdistettävissä organisaation suhteellisen 

pieneen kokoon ja sen mahdollistamiin etuihin. Vastaavasti johtamiseen liittyvät onnistumisen 

tekijät voidaan yhdistää sotilaallisen johtamiskulttuurin ominaisuuksiin. 

Erityisesti päätöksenteko- ja vastuunkantokyky sekä selkeät yhteiset tavoitteet ovat sotilaallisen 

johtamiskulttuurin tekijöitä, jotka luovat hyvän lähtökohdan projektinhallinnan onnistumiselle. 

Haastavien ja odottamattomien tilanteiden käsittely ylintä johtoa myöden ennustettavalla 

mallilla luo projektinhallinnalle vahvan perustan, jonka päälle projektipäällikkö voi suunnitella 

hallintatehtäviä. Projektien johtamiseen osallistuvien laaja kokemus organisaation toiminnasta 

ja johtotehtävistä muodostavat kyvyn kantaa vastuuta ja luovat mahdollisuuden vaikeidenkin 

asioiden välittömälle käsittelylle. 

Rajavartiolaitoksen projekteissa organisaatiokulttuurin positiivisia ilmentymiä ovat henkilös-

tön sitoutuminen yhdessä tekemiseen, oma-aloitteisuus sekä mahdollisuus itsenäiseen toteut-

tamiseen. Edellä todetun mukaisesti projekteissa hallittava resurssi koostuu käytännössä 

organisaation omista asiantuntijoista. Näin ollen asiantuntijoiden sitoutuminen yhteisiin 

toimintatapoihin ja arvoihin sekä aktiivinen ote projektitehtäviin ovat ensiarvoisen tärkeitä ja 

vaalittavia työyhteisön kulttuurin piirteitä. Toisaalta organisaatiokulttuurin yhteisten tavoit-

teiden korostaminen onkin johtamiskulttuurin keskeinen tavoite. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimusprosessin ja disposition mukaisesti prosessin neljännessä vaiheessa ja tässä viimeises-

sä tutkimustuloksia käsittelevässä luvussa esitetään vastaus tutkimusongelman pääkysymyk-

seen. Vastauksen ja johtopäätösten avulla saavutetaan tutkimuksen tavoitteet ja ratkaistaan 

koko tutkimustyön lähtökohtana oleva tutkimusongelma. 

Lopullisten tutkimusjohtopäätösten esittelyn yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota tutkimus-

prosessin kokonaisuuteen, joka on havainnollistettu kuvassa 3. Disposition mukaisesti tutki-

musraportin edellisten lukujen yhteenvedoissa on vastattu tutkimusongelman alakysymyksiin. 

Näitä vastauksia ei tässä luvussa toisteta yksittäisiä kriittisiä yksityiskohtia lukuun ottamatta. 

Tutkimusprosessissa vastaus tutkimusongelman pääkysymykseen muodostetaan alakysymys-

ten AK1–AK3 käsittelyssä analyysin perusteella laadituista päätelmistä ja johtopäätöksistä. 

Prosessin aikana alakysymysten AK2 ja AK3 kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen sisällön-

analyysien yhteydessä muodostettiin yhteensä 64 erillistä johtopäätöstä. Alakysymyksen AK1 

kirjallisuuskatsauksen sisällönanalyysissa johtopäätökset raportoitiin leipätekstin sisällä ilman 

listaamista. Kaikki alakysymysten AK2 ja AK3 käsittelyn yhteydessä muodostetut johto-

päätökset löytyvät tutkimusraportin liitteestä 11 "Johtopäätökset AK2 ja AK3". 

Tutkimusongelman mukaisesti yksi tutkimuksen oheistavoitteista on Rajavartiolaitoksen 

projektikäsikirjan perusteiden luominen. Tämän vuoksi lopulliset tutkimustulokset esitetään 

tässä luvussa tekstimuodossa ilman numerointia tai listaamista. Samalla vältetään aiheettomia 

päätelmiä priorisoinneista johtopäätösten välillä. Tulosten mahdolliset priorisoinnit kuvaillaan 

tekstissä merkityksellisyyttä ilmaisevilla sanavalinnoilla. 

Tutkimustyön tutkimusongelmaksi on määritetty Rajavartiolaitoksella ilman normeja tai 

ohjeita toteutettava epäjohdonmukainen projektinhallinta. Tämän ongelman ratkaisemiseksi 

tutkimustyön tavoite on kehittää Rajavartiolaitoksen projektijohtamista ja varmistaa sen 

yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin sekä alalla yleisesti käytössä oleviin menetel-

miin. Tässä luvussa täytetään asetettu tavoite vastaamalla tutkimusongelman pääkysymykseen 

seuraavasti. 

”Miten projektit Rajavartiolaitoksessa tulisi johtaa ja organisoida?" 

Rajavartiolaitoksessa laajalti omaksuttu arvopohja edellyttää yhteisesti hyväksyttyjen ja 

yleisesti käytössä olevien standardien hyödyntämistä. Tämän tutkimustyön perusteella 

projektinhallinta-alan yleisimmät viitekehykset ja niiden toisiaan täydentävä käsitteistö 

muodostavat projektinhallinnan standardimallin. Mallin mukainen projektinhallinta on 

prosessipohjainen projektin elinkaarimalliin perustuva parhaiden käytänteiden muodostama 

kokonaisuus, josta projektipäällikön tulee räätälöidä organisaatioon ja projektiin sopiva malli. 

Seuraavaan kuvaan on havainnollistettu tutkijan näkemys projektinhallinnan standardimallista. 
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Kuva 27. Projektinhallinnan standardimalli 

Projektinhallinnan standardimallin sisältö on selitetty yksityiskohtaisesti alakysymyksen AK1 

vastauksen yhteydessä raportin luvussa 3.4. Mallia kuvataan pyramidin muodolla, jossa huipul-

la olevalle käytännön toiminnalle luodaan perusteita sen alla olevien osa-alueiden avulla. Osa-

alueiden järjestys kuvaa niiden luonnetta mallin sisällössä. Osa-alueen paksuudella viitataan 

sen sisältämän tiedon määrään ja yksityiskohtaisuuteen. Kunkin alueen oikealla puolella on 

ilmaistu sille pääasiallisen sisällön muodostava yleinen projektinhallintamenetelmä, metodolo-

gia tai merkittävä viitekehys. 

Organisaation tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja ollakseen luotettava ja 

yhteistyökykyinen toimija. Näin ollen tulee Rajavartiolaitoksen projektien johtamisessa ja 

organisoinnissa omaksua projektinhallinnan standardimallissa luodut puitteet. Rajavartiolaitok-

sessa ei ole pääsääntöisesti toteutettu prosessipohjaista elinkaarimalliin perustuvaa projektin-

hallintaa. Projektien johtamisen ja organisoinnin yhtenäistävälle projektinhallintametodolo-

gialle on tunnistettu kysyntä ja tarve. Se koetaan organisaatiossa tärkeäksi ja positiiviseksi 

mahdollisuudeksi. 

Projektinhallintametodologia 

Projektinhallintametodologia on kokoelma projektinhallinnan tietoa ja kokemusta, jota 

kehitetään ja hyödynnetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä yhdistetään toisiinsa loogisesti 

liittyvät prosessit, käytännöt ja metodit, jotka määrittelevät onnistuneen projektin suunnittelun, 

hallinnan ja tuotteistamisen. Organisaatiokohtainen metodologia tarjoaa yhteisen kielen, 

normin ja toistettavan prosessin. Siinä esitellään ja sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä ja laajalti 

käytössä olevia tekniikoita ja käytänteitä räätälöitynä organisaation kulttuuriin ja toiminta-

ympäristöön. Metodologian tulisi aina syntyä organisaation tarpeista ja sitä tulisi hyödyntää 



117 

koko organisaation laajuisesti. Projektinhallintametodologian olemassaolon on tunnistettu 

olevan kriittinen tekijä projektiorganisaation onnistumisessa. 

Organisaation projektinhallintametodologia ei ole projektinhallinnan oppikirja. Metodologian 

täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää prosessipohjaisen projektinhallinnan ymmärrystä ja 

yleisimpien viitekehyksien tuntemusta. Siinä kuvattujen toimintamallien tulee olla kaikkien 

osastojen ja yksiköiden hyödynnettävissä sellaisenaan. Metodologia on siis muodostettava 

sopivan yleisellä tasolla, jotta projektipäällikkö voi räätälöidä siitä projektiinsa sopivan 

menetelmän. Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologian tulisi vastata projektinhallin-

nan standardimallin mukaista sisältöä. Sen tulisi olla kokoelma projektinhallinnan tiedosta ja 

kokemuksesta Rajavartiolaitoksessa. 

Seuraavaan kuvaan on mallinnettu tutkimusongelman alakysymysten johtopäätöksiin perustu-

va näkemys Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologian rungosta. Se pohjautuu tutki-

muksessa luotuun käsitykseen metodologian yleisestä sisällöstä räätälöitynä juuri Rajavartio-

laitoksen tarpeisiin. 

 
Kuva 28. Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologian runko 

Rajavartiolaitoksen projektinhallinnan järjestelmässä määritetään ne tärkeimmät asiat, joihin 

projektinhallinnan on perustuttava ja jotka on ehdottomasti huomioitava projektinhallintaa 

suunniteltaessa. Metodologian selkäranka koostuu alan parhaiden käytänteiden hyödyntämi-

sestä, projektinhallinnan käytäntöpätevyyksistä sekä projektin laajuuden suunnittelusta ja 

hallinnasta. Nämä muodostuvat tärkeimmiksi tunnistetuista ominaisuuksista, kokemuksista ja 

korostetuista haasteista, jotka selvitetään tarkemmin jäljempänä metodologian sisällön ja 

menetelmäkuvauksen yhteydessä. Rakenteen selkärankaa täydentävät kuusi Rajavartio-

laitoksen projekteissa tärkeäksi tunnistettua ominaisuutta ja prosessialuetta. 
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Projektinhallintaprosessit ja elinkaarimallin mukaiset vaiheet ja vaiheportit ovat alan parhaiden 

käytänteiden perusteella projekteissa ehdottomasti hyödynnettäviä kokonaisuuksia. Useim-

missa tapauksissa projektinhallinnan standardimallin mukaisten prosessien, menetelmien, 

käytänteiden ja ohjelmistojen hyödyntäminen edellyttää projektinhallinnan käytäntöpätevyyk-

sien osaamista. Projektin laajuuden, resurssien ja aikataulun hallinta ovat merkityksellisimmät 

prosessialueet projektinhallinnassa Rajavartiolaitoksessa. Lisäksi projektitehtävissä korostuu 

hankintaosaaminen. Myös opittujen asioiden järjestelmä tulisi ottaa käyttöön ja hyödyntää 

nykyistä selvästi enemmän. 

Projekteille tulisi aina määrittää tavoiteltava laajuus sekä vaatimukset aikataulun, kustannusten 

ja laadun rajoitteista. Lisäksi projekteissa on oltava käytössä menetelmä hallita näihin 

esitettäviä muutoksia. Rajavartiolaitoksessa laatu on tärkein asetettavista vaatimuksista ja sitä 

käsitellään usein suorituskykyvaatimusten ja viranomaishyväksyntöjen kautta. On mahdollista, 

että tavoiteltava laatutaso voidaan asettaa vasta projektin suoritusvaiheessa. Myös tällöin laatua 

on käsiteltävä sekä osana laajuudenhallintaa että itsenäisesti laadunhallintaprosessien avulla. 

Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologian tärkein sisältö muodostuu projektiorgani-

saation sekä vastuiden ja roolien kuvauksista. Projekteissa tunnistetut haasteet ja korostettavat 

ominaisuudet muodostavat lisäksi tärkeän opittujen asioiden kokonaisuuden. Näiden tärkeim-

pien sisältöjen ydinkohdat esitellään projektinhallinnan perusmallin jälkeen. 

Myös käytettävät asiakirjapohjat ja sovellettavat prosessikuvaukset ovat osa projektinhallinta-

metodologian sisältöä. Erityisesti prosessikuvaukset ovat löydettävissä suoraan yleisemmistä 

viitekehyksistä eikä niitä ole syytä toistaa tässä. Metodologiassa on kuitenkin mainittava ne 

viitekehykset, joita organisaatiossa yleisesti hyödynnetään. Projektipäällikön on suunniteltava 

käyttämänsä prosessit ja asiakirjat sekä räätälöitävä niiden sisältö yleisten viitekehyksien 

kuvauksien pohjalta. 

Ohjausryhmän malli, sille määritettävät tehtävät ja sisäiset roolit ovat koko projektinhallinta-

järjestelmää ohjaava kokonaisuus, johon on otettava kantaa kaikissa tilanteissa. Projektin-

hallinnan järjestelmän on oltava käytettävissä hallintoyksiköiden ja Rajavartiolaitoksen 

esikunnan projekteissa. Sen on myös skaalauduttava kaiken kokoisiin projekteihin suurista 

strategisista hankkeista esimerkiksi yksiköiden kehittämisprojekteihin asti. 

Projektinhallinnan perusmalli 

Seuraavaan kuvaan on havainnollistettu yhteenvetona tutkimuksessa toteutetun analyysin 

perusteella muodostettu Rajavartiolaitoksen projektinhallinnan perusmalli. Malli koostuu 

projektinhallinnan tärkeimmistä periaatteista, prosessialueista ja -ryhmistä sekä elinkaarimallin 

vaiheista. Malli on osa projektinhallintametodologiaa ja se täydentää metodologian runkoa. 

Lisäksi sen tarkoitus on viedä projektipäällikköä lähemmäksi metodologian käytännön hyödyn-

tämistä. 
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Kuva 29. Rajavartiolaitoksen projektinhallinnan perusmalli 

Rajavartiolaitoksen projektinhallinnan viisi tärkeintä periaatetta ovat muodostettu synteesinä 

tutkimuksen kaikista havainnoista, päätelmistä ja johtopäätöksistä. Periaatteista korostuivat 

erityisesti jatkuva oppiminen, roolien ja vastuiden sekä laajuuden ja tavoitteiden määrittely. Ne 

ovat sekä erittäin tärkeitä projektinhallinnan onnistumisen avaintekijöitä että puutteellisesti 

Rajavartiolaitoksen projekteissa toteutettuja kokonaisuuksia. Vaiheistus ja poikkeamiin 

puuttuminen taas ovat projektinhallinnan standardimallin mukaisia ja Rajavartiolaitoksessa 

korostettavia projektinhallinnan ydinalueita. Näiden viiden periaatteen noudattaminen luo 

todennäköisesti jokaiselle Rajavartiolaitoksen projektipäällikölle erittäin hyvän lähtökohdan 

oman projektinsa hallintaan ja korkean todennäköisyyden tavoitteiden mukaisen tuotoksen 

toteutumiselle. 

Periaatteiden päällä lepäävät projektinhallinnan standardimallin mukaiset prosessit, joista 

muodostuu projektinhallinnan kova ydin. Näiden prosessien räätälöinti ja tärkeäksi tunnistet-

tujen osa-alueiden erityinen huomiointi ovat standardimallin mukaisen projektinhallinnan 

edellytys. Edellä esitettyjen projektinhallintametodologian ja periaatteiden perusteella tärkeim-

miksi tunnistetut prosessialueet ovat korostettu kuvassa punaisella. Laajuuden, resurssien, 

aikataulujen ja viestinnän hallinta muodostavat tärkeimpiä tehtäväalueita, joihin jokaisen 

projektipäällikön on otettava suunnitelmissa ja hallintatyön aikana kantaa. Lisäksi Raja-

vartiolaitoksen projekteissa korostuvat erityisesti hankintaosaaminen ja kokonaisuuden 

hallinta. 
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Organisaation projektinhallintametodologiassa ei ole tarvetta suoraan määritellä tai listata 

organisaatiossa käytettäviä prosesseja. Jokaisen projektipäällikön on tunnistettava oman 

projektinsa tarpeet ja räätälöitävä projektinhallinnan standardimallista itselleen tarpeelliset 

prosessit ja projektitehtävät. Projektinhallintametodologian käytännön rakentamista helpot-

tamiseksi tutkimusraporttiin on kuitenkin koostettu liitteeseen 12 "Projektinhallintameto-

dologian prosessimalli" yhteenveto prosesseista, joiden ainakin voidaan katsoa sisältyvän 

projektinhallinnan standardimalliin. Liite tarjoaa perusteet yleisimpien viitekehyksien prosessi-

en hyödyntämiselle ja räätälöimiselle, mutta sitä ei ole rakennettu erityisesti Rajavartiolaitoksen 

näkökulmasta. 

Projektin elinkaaren aikana suoritettavat prosessit toistuvat prosessiryhmittäin projektin-

hallinnan standardimallin mukaisesti myös Rajavartiolaitoksen mallissa. Projektien aloitus-, 

suunnittelu-, suoritus- ja lopetusvaiheet tulee kaikki asettaa, suunnitella, toteuttaa, ohjata ja 

lopettaa prosessien avulla ja vaiherajan päätöksentekopisteen kautta. Nämä suoraan projektin-

hallinnan standardimalliin perustuvat kokonaisuudet on nostettu myös Rajavartiolaitoksen 

malliin, sillä analyysin perusteella niitä ei projekteissa tällä hetkellä hyödynnetä tehokkaasti. 

Lähtökohtaisesti Rajavartiolaitoksen projektinhallinnan perusmallissa toteutetaan projekteja 

suunnitelmallisella elinkaarimallilla. Näin ollen projektin vaiheet ovat peräkkäisiä ja edel-

lyttävät johdonmukaisia päätöksentekopisteitä siirryttäessä vaiheesta seuraavaan. On kuitenkin 

hyvä huomioida, että useamman suoritusvaiheen sisältävän projektin suoritusvaiheet voidaan 

toteuttaa myös limittäin tai iteratiivisesti. 

Projektiorganisaatio 

Projektiorganisaatio on ensimmäinen Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologian sisäl-

löstä käsiteltävä kokonaisuus. Projektinhallinnan standardimallin mukainen ja Rajavartio-

laitokselle tutkimuksen perusteella soveltuva organisaatio on esitetty seuraavassa kuvassa. 

Organisaation yhteisen kielen mukaisesti tässä osiossa ja kuvassa käytetään projektin sijaan 

hanke-termiä. 
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Kuva 30. Projektiorganisaatio Rajavartiolaitoksessa 

Hankeryhmä koostuu hankkeen johtoryhmästä ja hankkeelle töitä tekevistä asiantuntijoista. 

Hankeryhmän tehtävä on toteuttaa projekti. Hankkeen johtoryhmään kuuluvat hankepäällikön 

lisäksi alaprojektien päälliköt ja merkittävissä hankkeissa mahdollisesti hankesihteeri. Johto-

ryhmän tehtävä on hallita projektia ja sen etenemistä. Jokaiselle hankkeen johtoryhmän jäsenel-

le on määritettävä hänelle kuuluva tehtävä tai vastuu. Johtoryhmään ei sisälly erillisiä asian-

tuntijajäseniä. 

Hankkeille tulee aina määritellä hankejohtaja ja ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävä on ohjata 

projektia ja varmistaa sille asetettujen tavoitteiden täyttyminen. Näin ollen ohjausryhmä ei 

johda projektia. Ohjausryhmä saa oman ohjauksensa ja tavoitteiden puitteet esimerkiksi Raja-

vartiolaitoksen päälliköltä. Lisäksi ohjausryhmän tehtävä on tarjota hankejohtajalle ja hanke-

päällikölle heidän tarvitsemansa tuki yllättävissä tilanteissa ja merkittävien erimielisyyksien 

esiin noustessa. Myös ohjausryhmässä on määritettävä jokaisen jäsenen tehtävä tai vastuu. 

Ohjausryhmässä on hankejohtajan lisäksi oltava nimettynä vähintään käyttäjän ja hankkijan 

edustajat. Pienemmissä hankkeissa nämä vastuut voidaan osoittaa hankejohtajalle. 

Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokous voi muodostaa hankkeen ohjausryhmän. 

Myös tällöin on jokaisen ryhmän jäsenen vastuu tai tehtävä erikseen määritettävä eikä ohjaus-

ryhmässä tule olla henkilöitä ilman nimettyä tehtävää. Hankejohtajan tulee toimia ohjaus-

ryhmän puheenjohtajana. Pienemmissä hankkeissa ohjausryhmä voi koostua myös muista kuin 

osastopäällikkökokouksen jäsenistä. Esimerkiksi hallintoyksikön sisäisissä projekteissa 

ohjausryhmä voi koostua päällikkötason henkilöistä ja saada ohjauksensa hallintoyksikön 

johdolta. Näissä projekteissa osastopäällikkökokouksella ei todennäköisesti ole roolia. 
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Hankeorganisaation kokonaisuuteen liittyvät jäljempänä käsiteltävät roolit ja vastuut. Tässä 

yhteydessä on kuitenkin hyvä huomioida vastuiden henkilöityminen. Rajavartiolaitoksen 

päällikkö valtuuttaa hankejohtajan päättämään hankkeen asioista annettujen rajoitteiden kehyk-

sissä. Vastaavasti hankejohtaja valtuuttaa hankepäällikön hallinnoimaan hanketta ja päättämään 

asioista määrittämiensä rajoitteiden raameissa. Näin ollen ohjaus- ja johtoryhmällä ei ole varsi-

naisesti vastuita, ainoastaan hankejohtajaa ja hankepäällikköä tukevia tehtäviä. 

Rajavartiolaitoksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankepäällikön ja hankejohtajan 

välissä mahdollisesti toimivien esimiesten tai johtajien rooliin. Näillä henkilöillä ei ole tehtäviä 

hankkeissa. Hankejohtajan on määritettävä hankkeen tavoitteet ja hankepäällikön vastuut 

selvästi ja siten, ettei ristiriitaa linjaorganisaation kanssa pääse syntymään. Lisäksi hanke-

johtajan on mahdollistettava hankkeen hallinta tilanteissa, joissa alaprojektien päälliköt ja 

asiantuntijat ovat muista hallintoyksiköistä tai osastoista. Hallintoyksiköt ovat kyettävä sitout-

tamaan hankkeen tavoitteisiin ja hankepäällikölle taattava riittävän itsenäinen toiminta. 

Roolit ja vastuut 

Toinen projektinhallintametodologian sisältökokonaisuus muodostuukin tarkasti määritetyistä 

rooleista ja vastuista. Kaikkiin projektin johtotehtäviin osallistuvien roolit ja vastuut ovat mää-

ritettävä selkeästi projektin alusta alkaen ja vastuu on aina yksilöitävä henkilölle. Vastuuta ei 

tule osoittaa esikunnalle, osastolle, yksikölle tai ryhmälle. Näille voidaan määritellä tehtäviä tai 

rooleja. 

Hankejohtaja vastaa hankkeen onnistumisesta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hänen 

tehtävänään on hallita johtamisen ja organisoinnin kokonaisuutta ja määrittää esimerkiksi 

johtamisrakenne, toimintaperiaatteet, käytettävät prosessit, päätöksentekovaltuudet ja projek-

tinhallinnan rajoitteet. Hankejohtaja siis johtaa hanketta ja ohjausryhmää. Hän ratkaisee kaikki 

ne asiat, joihin hankepäällikön valtuudet eivät riitä ja raportoi hankkeesta ohjausryhmälle sekä 

Rajavartiolaitoksen johdolle. Hankejohtajalla on lisäksi vastuu ohjausryhmän ja hallinto-

yksiköiden sitouttamisessa hankkeen tavoitteisiin. Tällä on merkittävä vaikutus hankepäällikön 

onnistumisen edellytyksiin. 

Hankepäällikkö vastaa projektinhallinnan onnistumisesta ja hankkeen valmistumisesta rajoit-

teiden mukaisesti. Hankepäällikön tehtävä on hallinnoida koko hanketta sekä johtaa suoraan 

hänen allaan suoritettavia prosesseja. Hän myös ylläpitää hankejohtajan tilannekuvaa ja johtaa 

hankkeen johtoryhmää. Hankepäällikön vastuulla ei siis ole hankkeen onnistuminen eikä tämän 

hankejohtajalle kuuluvan vastuun tule liukua hankepäällikölle. Hankepäällikön tulisi olla hank-

keessa mukana sen aloitusvaiheesta alkaen. Hankesihteerin tehtävä on auttaa hankepäällikköä 

tehtävissään. Johtoryhmään kuuluvilla projektipäälliköillä on käytännössä samat vastuut ja 

tehtävät oman projektinsa osalta kuin hankepäälliköllä on koko hankkeesta. 
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Rajavartiolaitoksessa hankepäälliköllä on usein merkittävää asiantuntemusta hankkeessa 

toteutettavaan tuotokseen liittyen. Hankepäällikön ensisijainen tehtävä on kuitenkin hankkeen 

hallinnointi ja dokumentointi hallintatuotteiden avulla. Erityisesti laajoissa hankkeissa hanke-

päällikön resurssi ei todennäköisesti ole parhaassa hyötykäytössä hänen osallistuessaan projek-

titehtäviin asiantuntijana. 

Hankkeen ohjausryhmään nimetyn käyttäjän edustajan tehtävä on ohjata ja neuvoa hanke-

johtajaa sekä varmistaa loppukäyttäjän edun toteutuminen hankkeen tuotoksissa. Vastaavasti 

hankkijan edustajan tehtävä on ohjata hankejohtajaa tuotoksen tuottamiseen ja hankintaan 

liittyvissä asioissa. Käyttäjän edustaja voi olla esimerkiksi Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- 

ja meriosaston päällikkö tai yksittäisen vartioston komentaja. Hankkijan edustaja voi olla 

esikunnan teknillisen osaston päällikkö tai esimerkiksi hankintapäällikkö. 

Hankintapäälliköllä onkin merkittävä rooli Rajavartiolaitoksen hankkeissa. Hankintapäällikön 

erityisosaamista hyödynnetään usein sekä ohjausryhmässä että hankeryhmässä. Erityisesti 

strategisissa hankkeissa hankintapäällikkö voidaan nimetä suoraan ohjausryhmän jäseneksi 

tehtävänään ohjata hankkeessa toteutettavaa hankintaa. Hänet voidaan myös nimetä asian-

tuntijaksi esimerkiksi hankintaan liittyviin projektitehtäviin. 

Tunnistetut haasteet ja korostettavat ominaisuudet 

Projektinhallintametodologian muodostamisen prosessiin sisältyy merkittävimpien haasteiden 

ja korostettavien ominaisuuksien huomiointi. Merkittävimmät tunnistetuista haasteista ovatkin 

jo sisällytetty tähän asti esitettyyn tutkimusongelman pääkysymyksen vastaukseen. Epäselvyy-

det rooleissa, vastuissa, projektiorganisaatiossa, ohjausryhmässä, omistajassa, projektin laajuu-

dessa ja tavoitteissa ovat näitä tärkeimpiä jo huomioituja haasteita. 

Näiden lisäksi on kuitenkin tunnistettu myös muita haasteita Rajavartiolaitoksen projektin-

hallinnassa. Esimerkiksi linjaorganisaation muodostavilla yksiköillä saattaa olla projektitehtä-

vien kanssa päällekkäisiä vastuita. Projektin on kuitenkin toimittava itsenäisesti saavuttaakseen 

tavoitteensa. Projekti onkin aina resursoitava siten, että sen tehtävät eivät pääse siirtymään 

linjaorganisaation yksiköille. Esimerkiksi yksikön esimiehen asettaminen alaprojektin johtoon 

voi sitouttaa yksikön projektin tavoitteisiin ja edistää projektin omavaraisuutta. 

Haasteita syntyy myös varsinaisten työtehtävien ohella suoritettavasta asiantuntijatyöstä. 

Resurssin suunnitelmanmukainen, riittävä ja ajantasainen käytettävyys on mahdollista saavut-

taa sitouttamalla hallintoyksiköiden esimiehet projektin tavoitteisiin. Strategisissa hankkeissa 

hankejohtajan on oltava organisaatiossa tasolla, josta käsin hän kykenee sitouttamaan 

henkilöstöä ja vaikuttamaan resurssin käytettävyyteen hallintoyksiköissä. Projektin tavoitteista 

viestiminen koko organisaation laajuisesti, esimerkiksi johdon ja komentajiston kautta, lisää 

tietoisuutta projektista, sitouttaa koko organisaatiota ja helpottaa projektinhallintaa kohdat-

taessa yllättäviä haasteita. 



124 

Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi johtoryhmän on kiinnitettävä 

erityistä huomiota asiantuntijaresurssin valintaan. Henkilöiden valinta on kriittinen tekijä 

projektin ja sen hallinnan onnistumisen näkökulmasta, sillä sitoutuminen ja motivaatio ovat 

avainasemassa tavoitteiden ja aikataulujen toteutumisessa. Avoin informointi palkkausjärjestel-

mästä ja asiantuntijoiden esimiesten sitouttaminen projektin tavoitteisiin mahdollistavat 

motivoituneen resurssin rekrytoimisen projektitehtäviin. Näin ollen johtoryhmän tulisikin itse 

saada rekrytoida asiantuntijaresurssinsa mahdollisuuksien mukaan suoraan hallintoyksiköistä. 

Useat projektinhallinnassa tunnistetuista haasteista liittyvät opittujen asioiden eteenpäin siirtä-

miseen. Rajavartiolaitoksessa opitut asiat eivät siirry tehokkaasti projektilta seuraavalle. Tämä 

synnyttää tehottomuutta ja toistuvia vastoinkäymisiä samojen haasteiden edessä. Erityisesti 

projektinhallinnan tarpeisiin, mutta myös yleisesti käytettäväksi, tulisi Rajavartiolaitoksessa 

harkita opittujen asioiden järjestelmän perustamista. 

Projektinhallinnan käytäntöpätevyyksiin liittyvä koulutus on tarpeellista projektien johtami-

seen osallistuville myös Rajavartiolaitoksessa. Projektinhallinnan standardimallin mukaisten 

menetelmien, käytänteiden ja ohjelmistojen hyödyntäminen edellyttää prosessipohjaisen 

projektinhallinnan osaamista. Upseerien täydennys- tai jatkokoulutukseen ei sisälly projektin-

hallinnan käytänteiden opetusta, mutta ne tarjoavat hyvät perusteet johtajuudesta ja strategisesta 

johtamisesta. Projektipäälliköiden tulisi harkita esimerkiksi valtionhallinnon virkamiehille 

suunnattuun projektinhallintakoulutukseen osallistumista ennen projektin suunnitteluvaihetta. 

Rajavartiolaitoksen sotilaalliseen organisaatiokulttuuriin sisältyy keskeisesti esimiesten ja 

johtajien kyky päätöksentekoon. Tätä projekteissa korostuvaa onnistumisen avaintekijää on 

hyödynnettävä päätöksenteko-oikeuksia ja poikkeamiin puuttumisen yksityiskohtia suunnitel-

taessa. Projektipäällikölle on taattava mahdollisuus tehdä päätöksiä, joilla on yhteys hänelle 

määritettyihin vastuisiin. Rajavartiolaitoksessa yksilöillä on lisäksi erinomainen kyky kantaa 

heille asetettu vastuu. Tämä on tunnistettava ja hyödynnettävä projektitehtävien vastuita ja 

tehtäviä asetettaessa. 

Monet Rajavartiolaitoksen työyhteisöstä tunnistetut positiiviset ominaispiirteet sekä organisaa-

tion johtamiskulttuuri luovat erittäin hyvät edellytykset projektinhallinnan onnistumiselle. 

Henkilöstön aktiivisuuden, sitoutuneisuuden, motivaation, vastuunkantokyvyn ja organisaatio-

kulttuurin kautta muodostuvia jaettuja tavoitteita on kyettävä vaalimaan ja korostamaan myös 

ainutkertaisissa projekteissa. Projektipäällikön on tunnistettava asiantuntijaresurssinsa ominai-

suudet ja suunniteltava projektinsa johtaminen niiden perusteella. 

Useat korostettavista ominaisuuksista ovat lisäksi yhdistettävissä suhteellisen pienen organi-

saation luonteeseen. Mahdollisuus itsenäiseen toteuttamiseen, toimeenpanon jouhevuus, 

kompromissialttius ja ylimmän johdon tavoitettavuus ovat projektinhallinnassa hyödynnettäviä 

Rajavartiolaitoksen organisaation piirteitä. Ylimmän johdon tavoitettavuus ja kyky ohjata 
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päätöksentekoa ovatkin merkittävässä roolissa strategisten hankkeiden ohjaamisessa ja tukemi-

sessa. 

Yhteenveto 

Päämäärä tässä tutkimustyön lopullisia tuloksia käsittelevässä luvussa oli saavuttaa tutkimuk-

selle luodut tavoitteet ja ratkaista tutkimusongelma. Noudattamalla luvussa esitettyjä päätelmiä 

ja johtopäätöksiä on mahdollista kehittää Rajavartiolaitoksen projektijohtamista ja varmistaa 

sen yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin sekä yleisesti käytössä oleviin menetelmiin. 

Toteuttamalla tutkimustulosten keskeisiä periaatteita voi Rajavartiolaitoksen projektinhallinta 

muodostua johdonmukaiseksi. Lisäksi luvun kokonaisuudet yhdessä aiemmin esiteltyjen 

tutkimushavaintojen kanssa luovat monipuoliset perusteet mahdolliselle Rajavartiolaitoksen 

projektikäsikirjalle. 

Voidaankin todeta pääkysymyksen vastauksen tuottavan tutkimustuloksen, mikä täyttää 

tutkimukselle asetetut tavoitteet. Näin ollen tutkimustyössä muodostettiin ratkaisu määritettyyn 

tutkimusongelmaan. Tutkimustyön tulosten käsittelyn jälkeen edetään tutkimusraportin 

seuraavaan ja viimeiseen lukuun pohtimaan saavutettujen tulosten merkitystä, luotettavuutta, 

sovellusmahdollisuuksia sekä mahdollisia jatkotutkimustarpeita. 
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7 POHDINTA 

Tässä tutkimusraportin viimeisessä luvussa tarkastellaan tutkimustulosten merkitystä. Lisäksi 

luvussa käsitellään tutkimustulosten luotettavuuteen liittyviä huomioita ja tulosten sovellus-

mahdollisuuksia. Luvun lopuksi mietitään mahdollisia jatkotutkimustarpeita aiheeseen liittyen. 

Päämäärä on pohtia saavutettuja tutkimustuloksia kriittisesti ja arvioida minkälaisiin kokonai-

suuksiin samaa aihepiiriä tutkivien tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. 

Tutkimustyön merkityksellisimmät tulokset ovat tiivistetty ja kuvien avulla havainnollistettu 

raportin Johtopäätökset-lukuun. Tutkimusprosessin mukaisesti tulokset ovat koostettu niistä 

päätelmistä ja johtopäätöksistä, joita muodostettiin tutkimusongelman alakysymysten käsitte-

lyssä. Tutkimushavaintojen perusteella on siis muodostettu myös johtopäätöksiä, mitkä eivät 

päätyneet lopulliseen tutkimustulokseen. Käytetyllä toteutustavalla kiireellisempi lukija saa 

keskeisen tiivistetyn tiedon lukemalla raportin johdannon ja Johtopäätökset-luvun. Asiaan 

syvällisemmin perehtyvä voi muodostaa laajemman käsityksen tutustumalla lisäksi kaikkiin 

muodostettuihin johtopäätöksiin ja alakysymysten vastauksiin. 

Tutkimustulosten merkitys 

Tutkimusongelman viitekehys muodostuu harvoin toteutettavien ja Rajavartiolaitoksen toimin-

nan kannalta kriittisten projektien johtamisen ja organisoinnin ympärille. Kuten alakysymyksen 

AK3 yhteydessä havaittiin, onnistuvat projektit ainakin niiden johtamiseen osallistuneiden mie-

lestä varsin hyvin. Jo haastattelujen aikana ja myöhemmin analyysin yhteydessä kävi kuitenkin 

selväksi, että haastateltavien oli vaikea erottaa projektin onnistuminen ja projektinhallinnan 

onnistuminen toisistaan. Vaikka tutkija pyrki jatkuvasti ohjaamaan keskustelua juuri projektin 

hallintaan, koskivat vastaukset monesti projektia ja sen tuotoksia. Onkin mielenkiintoista pohtia 

projektinhallinnan onnistumisen ja projektien onnistumisen keskinäistä suhdetta. 

Tähän voidaan hakea perspektiiviä katsomalla asiaa ensin yksilöiden näkökulmasta ja sitten 

projektinhallinnan standardimallin näkökulmasta. Havaintojen perusteella haastateltavat koki-

vat kaikkien projektien onnistuvan Rajavartiolaitoksessa keskimäärin hyvin. Näin oli siis myös 

niiden projektin osalta, joiden kanssa he eivät olleet läheisesti tekemisissä ja joista heillä oli 

vain toisen käden tietoa. Haastateltavien toisistaan riippumattomasti muotoutuneen yhteisen 

näkemyksen perusteella tunnistetut onnistumisen avaintekijät ovat todella synnyttäneet 

onnistuneita projekteja ja jouhevaa projektinhallintaa. Henkilöstön näkökulmasta projektin-

hallinta onkin onnistunut kaiken kaikkiaan yhtä hyvin kuin projektit. 

Projektinhallinnan standardimallin näkökulmasta voidaan tutkimushavaintojen perusteella 

todeta projektinhallinnan olevan keskimäärin erittäin huonosti dokumentoitu sekä prosesseihin 

perustuvan ja elinkaarimalliin pohjautuvan projektinhallintamenetelmän puuttuvan kokonai-

suudessaan. Parhaimmillaankin Rajavartiolaitoksessa hyödynnetään projektinhallinnan stan-

dardimallista vain yksittäisiä ja toisistaan irrallisia elementtejä. Näin ollen tutkimusongelman 
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sisällä muodostettu hypoteesi siitä, että Rajavartiolaitoksen projektinhallinta ei ole johdon-

mukaista ja sitä toteutetaan ilman normeja tai ohjeita, voidaan todeta paikkaansa pitäväksi. 

Tutkimustuloksena luodut menetelmärunko ja projektikäsikirjan pohja mahdollistavat tähän 

asti hyväksi koettujen toimintatapojen ja ominaisuuksien hyödyntämisen yhdessä yleisesti 

käytettyjen projektinhallintamenetelmien kanssa. Näillä tuloksilla Rajavartiolaitoksen sinänsä 

onnistunutta, mutta varsin kotikutoista, projektinhallintaa voidaan viedä kohti varsinaisen 

projektiorganisaation toimintamalleja. Tutkimustulosten tulisi konkretisoitua paremmin tavoit-

teita ja ohjausta vastaavina tuotoksina sekä annettujen rajoitteiden noudattamisena. Sen tulisi 

myös tehostaa resurssien käyttöä ja auttaa ennakoimaan projektien sudenkuoppia. 

Tutkimustulosten tulisi myös edistää Rajavartiolaitoksen luotettavuutta ja yhteistyökykyä 

kumppanien ja sidosryhmien näkökulmasta. Yleisesti alalla käytössä olevan projektinhallinta-

kielen ja -menetelmien hyödyntäminen edistävät asioiden yhteensovittamista ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa. Lisäksi projektinhallinnan käytäntöpätevyyksien kehittäminen kasvattaa 

henkilöstön ammattitaitoa. 

Yksinkertaisesti sanottuna tutkimustulos auttaa tulevia projektipäällikköitä ja projektin omista-

jia hallitsemaan projekteja. Tulos toimii ohjenuorana, jonka avulla on helpompi jäsennellä 

projektinhallinnan tietoja ja muodostaa niistä omaan projektiin sopivia kokonaisuuksia juuri 

Rajavartiolaitoksessa. Tulos auttaa hyödyntämään organisaation positiivisia ominaisuuksia ja 

välttämään sen negatiivisia vaikuttimia. Lisäksi tulos soveltuu erinomaisesti Rajavartiolaitok-

sen arvoihin ja niiden mukaisen toiminnan kehittämiseen. 

Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologiassa järjestelmän tärkeimmiksi rakenteiksi 

tunnistettiin alan parhaat käytänteet, projektinhallinnan käytäntöpätevyydet sekä laajuuden 

suunnittelu ja hallinta. Näitä täydentäviä rakenteita ovat prosessien hyödyntäminen, vaiheet ja 

portit, hankinnat, opitut asiat, aikataulunhallinta ja resurssien hallinta. Tärkeimmäksi metodo-

logian sisällöksi tunnistettiin projektiorganisaation kuvaus, vastuiden ja roolien määrittely, 

tunnistetut haasteet ja korostettavat ominaisuudet, asiakirjapohjat sekä prosessikuvaukset. 

Tulokset organisaation metodologian päämäärästä ja yleisrakenteesta ovat linjassa Chin et al. 

[69] tutkimuksen ja Hillin [65] teoksen kanssa. Tulokset organisaation projektinhallinta-

metodologian rakenteesta ja sisällöstä ovat vastaavasti linjassa Vaskimon [8], Kerznerin [70], 

Powell & Youngin [68], Joslin & Müllerin [64] sekä Hillin teosten ja tutkimustulosten kanssa. 

Metodologian sisällön osalta Rajavartiolaitoksen projektiorganisaation kuvaus vastaa yleisim-

pien viitekehyksien organisaatiomalleja. Organisaation yksityiskohdissa tulokset ovat linjassa 

erityisesti ISO-standardin [44], PRINCE2:n [46] ja esimerkiksi Artton [57] teoksen kanssa. 

Lisäksi metodologian sisällössä henkilöstön roolit ja vastuut ovat yhteneviä PRINCE2 ja 

PMBOK Guiden [45] kanssa. 
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Tutkimuksessa tärkeimmiksi projektinhallinnan haasteiksi tunnistettiin epäselvyydet rooleissa, 

vastuissa, projektiorganisaatiossa, ohjausryhmässä, omistajassa, projektin laajuudessa ja tavoit-

teissa. Nämä tulokset ovat saman suuntaisia Vaskimon väitöskirjatutkimuksen, Melanderin 

[53], Munns & Bjeirmin [59] ja Kerznerin teosten kanssa. Vastaavasti päätöksenteko- ja 

vastuunkantokyky, henkilöstön aktiivisuus, sitoutuneisuus, motivaatio sekä johtamiskulttuurin 

luomat yhteiset tavoitteet olivat kriittisimpiä onnistumisen avaintekijöitä. Erityisesti Kerznerin 

ja Hillin teokset tukevat tätä analyysia projektinhallinnan onnistumisen avaintekijöistä. 

Tutkimuksen perusteella yleisimmät viitekehykset ja niiden toisiaan täydentävä käsitteistö 

muodostavat projektinhallinnan standardimallin. Mallin mukainen projektinhallinta on proses-

sipohjainen projektin elinkaarimalliin perustuva parhaiden käytänteiden rakentama kokonai-

suus, josta projektipäällikön tulee räätälöidä organisaatioon ja projektiin sopiva malli. 

Projektinhallinnan standardimalliin liittyvät tulokset ovat yhteneviä Skogmarin [71] artikkelin, 

Vaskimon väitöskirjan, ISO-standardin ja Pelinin [90] teoksen kanssa. 

Yksityiskohtana voidaan lisäksi mainita projektipäälliköiden pätevyyksiin liittyvien havainto-

jen, niistä muodostettujen johtopäätösten ja yleisesti projektinhallinnan haasteita käsittelevien 

tulosten olevan yhteneviä Grandinin [91] projektipäällikön pätevyyttä Puolustusvoimissa 

käsittelevän pro gradu -tutkimuksen kanssa. 

Tulosten sovellusmahdollisuudet 

Jo tutkimusongelman asettelun yhteydessä tunnistettu tutkimustulosten hyödyllinen käytännön 

sovellus on organisaation projektikäsikirja. Projektikäsikirja on tiivis kokoelma organisaation 

projektinhallinnan tietoa ja kokemusta, joka muodostaa yhteisen projektinhallintakielen ja 

toistettavan menetelmäkokonaisuuden. Sen tulisi sisältää yleisesti hyväksytyt käytänteet räätä-

löitynä organisaation kulttuuriin ja toimintaympäristöön. Tutkimuksen toissijainen tavoite oli 

muodostaa keskeinen sisältö tälle käsikirjalle. 

Projektikäsikirjan runko ja tärkeimmän asian sisältö voidaan muodostaa tutkimusongelman 

pääkysymyksen vastauksesta. Erityisesti projektinhallintametodologian rakenteesta ja sisällös-

tä kehittyvät käsikirjan perusteet ja keskeinen viesti. Täydentämällä pääkysymyksen sisältöä 

alakysymysten vastauksilla on mahdollista koostaa vielä kokonaisvaltaisempi esitys erityisesti 

projektinhallinnan standardimalliin liittyen. Käsikirjan ei tulisi olla projektinhallinnan 

oppikirja, mutta yleisimpien viitekehyksien esittely auttaa lukijaa ymmärtämään organisaation 

projektinhallinnan lähtökohdat ja etsimään oikeaa tietoa oikeasta paikasta. 

Tutkimustyön tulokset, erityisesti AK3:n yhteydessä tehdyt havainnot ja johtopäätökset, ovat 

sovellettavissa myös projekteja pienemmissä kokonaisuuksissa. Monet projektien hallinnassa 

kohdatuista haasteista ja onnistumisen avaintekijöistä muodostuvat organisaatiokulttuurin ja 

työyhteisön ominaispiirteistä. Mitä tahansa kokonaisuutta johtavan henkilön tulisi huomioida 
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ne ja hyödyntää niitä omassa tehtävässään. Tuloksista voi hyötyä myös organisaatiokulttuurin 

tai työpsykologian näkökulmasta asiaan perehtyvä. 

Epävirallinen projekti voi muodostua myös yksittäisen työntekijän saamasta tehtävästä, missä 

tavoitteisiin pääseminen edellyttää projektinhallinnalle tyypillisten menetelmien hyödyntämis-

tä. Vaikka tehtävään liittyen ei esimerkiksi muodosteta organisaatiota tai anneta vaatimuksia 

rajoitteista, voi monessa eri työtehtävässä hyödyntää projektinhallinnan periaatteita tai sen 

tiettyjä yksityiskohtia. Minkä tahansa työryhmän johtajaksi asetettua henkilöä voivat siis 

hyödyntää useat tässä tutkimustyössä tehdyt havainnot ja johtopäätökset. 

Luotettavuustarkastelu 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan tarkastella soveltamalla työhön sopivalla 

tavalla reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä, joita useimmiten hyödynnetään määrällisten 

tutkimusten luotettavuusarvioinnissa. Reliabiliteetti arvioi toteutetun analyysin johdonmukai-

suutta ja tulosten toistettavuutta. Aineiston analyysissa hyödynnettyjen mittarien pätevyyttä, 

tarkoituksenmukaisuutta, muuttujien kausaalisia yhteyksiä ja tulosten yleistettävyyttä tarkas-

tellaan validiteetti-käsitteen sisällä. [15, s. 191–194] Tämän tutkimuksen luotettavuutta käsitel-

lään työn luonteeseen ja tavoitteisiin istuvalla tavalla arvioimalla käytettyjen tutkimusmenetel-

mien soveltuvuutta ja käytännön toteutusta. Lisäksi pohditaan tiedonkeruun ja analyysin 

puutteita sekä niiden mahdollisia vaikutuksia havaintoihin, johtopäätöksiin ja tutkimuksen 

luotettavuuteen. 

Tässä empiirisessä laadullisesti toteutetussa tutkimuksessa on subjektiivinen lähestyminen 

tutkimustuloksiin ja hyväksytty premissi siitä, että analyysin tulokset ovat tutkijan subjek-

tiivisesti muodostamia. Tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien valinta on 

selostettu perusteellisesti ja menetelmät ovat esitelty kattavasti. Lisäksi varsinainen tiedonkeruu 

ja analyysi on täsmällisesti toteutettu kuvattujen menetelmien mukaisesti. Johdonmukainen 

analyysi parantaa tutkimuksen reliabiliteettia. Valitut sisällönanalyysin menetelmät sopivat 

kerättyyn aineistoon ja asetettujen ongelmien ratkaisuun. Menetelmät mittaavat juuri niitä 

asioita, joita tutkimustyössä pyritään selvittämään. Näin ollen voidaan myös todeta tutkimuksen 

aineisto- ja rakennevaliditeettien olevan hyvällä tasolla. 

Johdonmukaisen analyysin ja validien menetelmien vuoksi on varsin todennäköistä, että samaa 

aineistoa analysoiva toinen tutkija päätyisi esitettyjen johtopäätösten kanssa yhteneviin tulok-

siin. Tämä indikoi tutkimuksen sisäisen reliabiliteetin ja sisäisen validiteetin olevan hyvällä 

tasolla. Sen sijaan ulkoista validiteettia ja reliabiliteettia, jotka käsittelevät tulosten yleistettä-

vyyttä ja toistettavuutta, on syytä tarkastella lähemmin erityisesti tiedonkeruun ja havaintojen 

muodostamisen näkökulmasta. 

Esimerkiksi haastatteluissa ei pystytty muodostamaan havaintoja kaikista suunnitelluista 

kokonaisuuksista. Haastattelujen rajatun keston vuoksi jouduttiin tiettyjen osa-alueiden 
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käsittelystä luopumaan ja joissain tilanteissa asia ohitettiin tietoisesti haastattelijan toimesta. 

Näissä tilanteissa oli aikaisempien vastausten tai haastattelujen perusteella ilmiselvää, ettei 

kyseisen osa-alueen käsittelystä ollut todennäköistä saada merkityksellistä sisältöä. On 

kuitenkin mahdollista, että käsittelemättä jääneet aiheet ovat vaikuttaneet havaintojen määrään 

tai laatuun. 

Tutkimusprosessin suunnitteluvaiheessa oli pohdinnassa kahden kierroksen haastattelu-

menetelmä. Toinen täydentävä kierros olisi mahdollistanut havaintojen määrän kasvattamisen. 

Lisäksi toisen haastattelukierroksen avulla tutkija olisi voinut täydentää haastatteluissa epä-

selväksi jääneitä vastauksia ja kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä mielenkiintoisista aiheista. 

Myös käsittelemättä jääneitä osa-alueita olisi voitu ottaa esille toisella kierroksella. Toden-

näköisesti toinen haastattelukierros olisi antanut arvokasta sisältöä erityisesti haasteita ja 

onnistumisen avaintekijöitä käsittelevään osioon. Osio oli sijoitettu haastattelun loppuosaan, 

jolloin osapuolten vireystaso ei välttämättä ollut enää parhaimmillaan. 

Toinen haastattelukierros ei todennäköisesti olisi kuitenkaan tuottanut tutkimusongelman 

kannalta sellaista merkittävää lisätietoa, joka olisi aiheuttanut nyt muodostettujen tutkimus-

tulosten ja johtopäätösten muuttumista. Haastattelujen litteroinnin yhteydessä havaittiin vain 

yhden haastattelun nauhoituksessa epäselviä kohtia, joiden vuoksi yksittäisiä lauseita ei kyetty 

litteroimaan. Lisäksi projektinhallinnan haasteista ja onnistumisen avaintekijöistä oli mahdol-

lista muodostaa havaintoja myös monen muun osion vastauksista. Haastatteluissa kokonaan 

käsittelemättä jääneet osa-alueet todettiin jo ensimmäisten haastattelujen aikana tutkimusongel-

man kannalta merkityksettömiksi. Näin ollen toisen haastattelukierroksen avulla saavutettu 

hyöty olisi todennäköisesti jäänyt pieneksi. 

Tutkimuksen yleistettävyyttä ja toistettavuutta olisi voitu kehittää muodostamalla kokonais-

valtaisempi näkemys tutkittavien projektin määrää kasvattamalla tai laajentamalla haastatelta-

viksi valittujen tehtäväprofiileja. Ottamalla mukaan vanhempia strategisia hankkeita tai 

laajentamalla rajauksen sisältämään myös pienempiä projekteja olisi kasvatettu sekä arkisto-

materiaalin että haastateltavien määrää. Vastaavasti haastattelemalla esimerkiksi projektien 

omistajia, alaprojektien päälliköitä tai projekteissa asiantuntijoina toimineita olisi näkökulma 

projektinhallinnasta muodostunut holistisemmin. 

Vanhempien strategisten hankkeiden arkistomateriaalin ja niiden johtotehtävissä toimineiden 

saavutettavuus todettiin jo tutkimuksen esityövaiheessa erityisen huonoksi. Lisäksi organisaa-

tio, sen kulttuuri ja toimintatavat ovat muuttuneet nyt tutkimuksessa mukana olleen vanhimman 

projektin ja tutkimusajankohdan välillä. Näin ollen tutkittavien projektien määrän kasvattami-

nen vanhempien projektien avulla ei välttämättä olisi lisännyt luotettavuutta ulkoisen validitee-

tin näkökulmasta. 

Sen sijaan, haastattelemalla myös projektien omistajia ja asiantuntijoita olisi näkökulma 

toteutuneesta projektinhallinnasta voinut laajentua vertikaalisesti. Se olisi lisännyt havaintojen 
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määrää ja parantanut tutkimuksen ulkoista validiteettia. Nyt näkemys on muodostunut pääosin 

projektipäälliköiden kautta. Moni haastateltavista oli kuitenkin toiminut myös asiantuntijan 

roolissa useammassa projektissa ja he pystyivät käsittelemään Rajavartiolaitoksen projektin-

hallintaa laajasta perspektiivistä. Näin ollen nyt valituksi muodostuneella näytteellä oli 

mahdollista rakentaa ainakin osittainen näkemys projektinhallinnasta myös asiantuntijoiden 

näkökulmasta. Projektin omistajan ulottuvuus jäi tämän tutkimuksen haastatteluissa varsin 

vähäiselle huomiolle. 

Rajausten myötä tutkimusaineiston ulkopuolelle jäivät useat projektit, jotka eivät täyttäneet 

Rajavartiolaitoksessa käsitteeksi muodostuneen strategisen hankkeen määritelmää. Pienempien 

projektien hallintaa saatetaan toteuttaa linjaorganisaation päivittäisten menetelmien ja organi-

saation avulla. Siten ne eivät välttämättä sisällä kaikkia projektinhallinnan keskeisiä element-

tejä. Niiden merkityksellisyys tässä tutkimuksessa olisi siis saattanut olla melko pieni. Otta-

malla näytteeseen mukaan valikoituja pienempiä projekteja olisi todennäköisesti kasvatettu 

havaintojen määrää ja tulkinnan monipuolisuutta, mutta samalla tutkimuksen sisäinen 

validiteetti olisi saattanut kärsiä. 

Tutkimuksen esityövaiheessa harkittiin Puolustusvoimien projektien sisällyttämistä tutkimus-

aineistoon. Tavoitteena olisi ollut mahdollisuus vertailla projektinhallintaan liittyviä havaintoja 

Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien välillä. Samalla tutkimusongelman kannalta merkityk-

selliset havainnot Rajavartiolaitoksen projekteista olisi voitu asettaa laajempaan valtionhallin-

nolliseen kontekstiin. Lisäksi tutkimuksen luotettavuus olisi ulkoisen validiteetin kasvaessa 

voinut parantua. Tutkimukselle asetettujen tavoitteiden ja tutkimusongelman näkökulmasta 

katsottuna aineiston laajentamista puolustusvoimallisiin projekteihin ei kuitenkaan nähty 

tarpeelliseksi. 

Kokonaisuutena tutkimuksen luotettavuuteen on pyritty vastaamaan edellä esitetyn mukaisesti 

huomioimalla laadullisen tutkimuksen haasteet sekä huolehtimalla tiedonkeruun ja analyysin 

toteuttamisesta määriteltyjen menetelmien mukaisesti. Tieteellisen tutkimuksen menetelmäl-

linen ote on pyritty säilyttämään kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Lisäksi tutkimustyön suoritus 

on pyritty kuvaamaan tässä raportissa mahdollisimman totuudenmukaisesti siten kuin tutkimus 

on tosiasiassa toteutettu. On hyvin perusteltua olettaa esitettyjen tutkimustulosten kuvaavan 

uskottavasti ja luotettavasti sitä todellisuutta, joka tutkimusongelman ja tavoitteiden ympärillä 

vallitsee tutkimushetkellä. 

Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimusta tehtäessä tunnistettiin jo varhaisessa vaiheessa Rajavartiolaitoksen merkittävien 

suorituskykyjen hallintaan liittyvien prosessien olevan Puolustusvoimiin verrattuna puutteel-

lisia tai ainakin puutteellisesti normitettuja. Puolustusvoimallisen prosessiohjauksen toista 

pääprosessia määrittelevän ohjeen HK666 [86] ja siihen liittyvien menetelmäohjeiden 
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muodostaman kokonaisuuden soveltaminen Rajavartiolaitoksen kontekstissa olisi diplomi-

työtutkimuksen arvoinen aihealue.  

Tarkemmin muotoiltuja aiheita kyseisen prosessikokonaisuuden sisällä voisivat olla esimerkik-

si suorituskykyjen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa hyödynnettävien vaatimusten-

hallinnan perusteiden tai suorituskykyhankintojen yhteydessä toteutettavien elinkaaren 

kustannusten arviointiin ja elinjakson hallintaan liittyvien menetelmien soveltaminen Raja-

vartiolaitoksessa. Yleisesti ottaen tarve suorituskykyjen rakentamisen ja ylläpidon prosessi-

ohjaukselle tulisi selvittää ja määritellä miten prosessiohjaus tulisi käytännössä toteuttaa. 

Tutkimuksessa nousivat esille muodostetun projektinhallinnan standardimallin mukaiset 

projektipäällikön pätevyydet ja niiden tilanne Rajavartiolaitoksessa. Tutkimuksessa ei kuiten-

kaan käsitelty muiden organisaatioiden tilannetta. Valtionhallinnossa toteutettavien projektien 

johtamiseen osallistuvien pätevyyksien selvittäminen ja vertailu vastaaviin yksityisen sektorin 

konserneihin voisi muodostaa mielenkiintoisen näkökulman pätevyyksistä ja niiden merkityk-

sellisyydestä. 

Tutkimuksen ensimmäisen alakysymyksen vastauksessa muodostettiin projektinhallinnan 

standardimalli. Kyseistä teoriaa projektinhallinnasta ei testattu tai todennettu tässä tutkimukses-

sa. Luonnollinen jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää vastaako nyt luotu teoreettinen malli 

todellisuutta laajasti vai onko kyseessä esimerkiksi länsimaisen kulttuurin lähtökohdista 

rakennettu vain osittain reaalimaailmaa kuvaava teoria. 

Mikäli muodostettuihin tutkimustuloksiin perustuva Rajavartiolaitoksen projektikäsikirja tai 

vastaava teos kirjoitetaan, olisi sen ensimmäisten käyttökertojen jälkeen aiheellista tutkia 

tulosten hyödynnettävyyttä käytännössä. Koska tässä induktiivisessa tutkimuksessa ei siis 

testattu muodostettua hypoteesia Rajavartiolaitokselle soveltuvasta projektinhallintamallista, 

voitaisiin deduktiivisella tutkimuksella varmistua mallin toimivuudesta todellisessa toiminta-

ympäristössä. 



133 

LÄHTEET 

[1]  L 15.7.2005/578. Rajavartiolaki. 

[2]  Strategia 2027. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunta, 1.11.2017. 

[3]  Kananen, J. Opinnäytetyön kirjoittajan opas: näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro 

gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015. 391 s. 

ISBN 978-951-830-387-2.  

[4]  Niiniluoto, I. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: 

Otava, 1980. 314 s. ISBN 951-1-14831-1. 

[5]  Martin, E. How to write a good article. Current Sociology, 2014. Vol. 62, no. 7, p. 

949-955. ISSN 0011-3921. 

[6]  McAnsh & Pennington. Academic Writing in English: Style / Report structure 

[verkkojulkaisu]. Suomen Virtuaaliyliopisto, 2004. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

http://sana.aalto.fi/awe/style/reporting/sections 

[7]  Halonen, I. Johdatus tieteenfilosofiaan [verkkojulkaisu]. Helsinki: Helsingin yliopisto, 

Filosofian laitos, 2009. [viitattu 13.1.2020]. Saatavissa: 

http://www.helsinki.fi/hum/fil/tietfil  

[8]  Vaskimo, J. Organizational project management methodologies: Structures, contents 

and use. Väitöskirja. Helsinki, 2015. Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos. 242 s. 

[9]  Kananen, J. Verkkotutkimus opinnäytetyönä: laadullisen ja määrällisen 

verkkotutkimuksen opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014. 286 s. 

ISBN 978-951-830-349-0.  

[10]  Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 21. painos. Helsinki: Tammi, 

2016. 464 s. ISBN 978-951-31-4836-2. 

[11]  Lähdesmäki, T., Hurme, P., Koskimaa, R., Mikkola, L. & Himberg, T. 

Menetelmäpolkuja humanisteille [verkkojulkaisu]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 

humanistinen tiedekunta, 2014. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

http://www.jyu.fi/mehu 

[12]  Tilastokeskus. Tutkimus ja kehittämistoiminta - Käsitteet. [viitattu 22.1.2021]. 

Saatavissa: https://www.stat.fi/meta/kas/t_ktoiminta.html 

[13]  Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: 

Gaudeamus, 2016. 175 s. ISBN 978-952-495-397-9. 

[14]  Tuomi, J. & Sarajajärvi, A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. 

Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2018. 204 s. ISBN 978-951-3199-53-1. 

[15]  Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. Research Methods for Business Students. 

Sixth edition. Harlow: Pearson, 2012. 696 s. ISBN 978-0-273-75075-8. 



134 

[16]  Livesey, C. Sociology Shortcuts - M3 Approaches: Interpretivism. [viitattu 22.1.2021]. 

Sociology Central. Saatavissa: 

http://www.sociology.org.uk/notes/SocShortcuts_methods3.pdf 

[17]  Niiniluoto, I. Tieteellinen päättely ja selittäminen. Helsinki: Otava, 1983. 416 s. ISBN 

951-1-07379-6. 

[18]  Patten, M. Proposing empirical research: A guide to the fundementals. Fifth edition. 

New York: Routledge, 2017. 208 s. ISBN 978-1-936-52330-6. 

[19]  Kallio, T.J. Teoreettinen tutkimus ja liiketaloustieteet. Liiketaloudellinen 

aikakausikirja, 2006. No 4, p. 510-538. 

[20]  Töttö, P. Pirullisen positivismin paluu: laadullisen ja määrällisen tarkastelua. 

Tampere: Vastapaino, 2000. 224 s. ISBN 951-768-077-5. 

[21]  Headley, M.G. & Plano Clark, V.L Multilevel Mixed Methods Research Designs: 

Advancing a Refined Definition. Journal of Mixed Methods Research, 2019. ISSN 

1558-6898. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: https://doi-org.mp-

envoy.csc.fi/10.1177%2F1558689819844417 

[22]  Hirsjärvi, S. & Huttunen J. Johdatus kasvatustieteeseen. 4. painos. Porvoo; Helsinki; 

Juva: WSOY, 1995. 216 s. ISBN 951-0-20512-5. 

[23]  Kananen, J. Case-tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu, 2013. 152 s. ISBN 978-951-830-256-1. 

[24]  Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen 

tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006. 

[viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus 

[25]  Bohman, J. Critical Theory [verkkojulkaisu]. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Fall 2016 Edition. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/critical-theory 

[26]  Baumeister, R.F. & Leary, M.R. Writing Narrative Literature Reviews. Review of 

General Psychology, 1997. Vol. 1, no. 3., p. 311-320. ISSN 1089-2680. 

[27]  Fink, A. Conducting research literature reviews : from the Internet to paper. 3rd 

edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications cop., 2010. 253 s. ISBN 978-1-4129-

7189-8. 

[28]  Salminen, A. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja 

hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2011. 50 s. ISBN 978-952-

476-349-3. 

[29]  Cronin, P., Ryan, F. & Coughlan, M. Undertaking a Literature Review: A Step-by-Step 

Approach. British Journal of Nursing, 2008. Vol. 17, no. 1, p. 38-43. ISSN 0966-0461. 

[30]  Green, B.N., Johnson, C.D. & Adams, A. Writing Narrative Literature Reviews for 

Peer Reviewed Journals: Secrets of the Trade. Journal of Chiropractic Medicine, 2006. 

Vol. 5, No. 3, p. 101-117. ISSN 0899-3467. 



135 

[31]  Hirsjärvi, S. & Hurme, H. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2008. 213 s. ISBN 978-952-495-073-

2. 

[32]  Hyvärinen, M. Haastattelun maailma. Kirjassa: Hyvärinen, M., Nikander, P. & 

Ruusuvuori, J. (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino, 2017. s. 

11-45. ISBN 978-951-768-579-5. 

[33]  Merton, R.K., Fiske, M. & Kendall, P.L. The focused interview: a manual of problems 

and procedures. 2nd edition. New York, NY: Free Press, 1990. 200 s. ISBN 0-02-

920985-4. 

[34]  Ikonen, H-M. Puhelinhaastattelu. Kirjassa: Hyvärinen, M., Nikander, P. & 

Ruusuvuori, J. (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino, 2017. s. 

270-286. ISBN 978-951-768-579-5. 

[35]  Eskola, J. & Vastamäki, J. Teemahaastattelu: opit ja koetukset. Kirjassa: Aaltola, J. & 

Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineiston keruu: 

virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 2007. s. 25-43. ISBN 978-

952-451-164-3. 

[36]  Oltmann, S.M. Qualitative Interviews: A Methodological Discussion of the Interviewer 

and Respondent Contexts. Forum: Qualitative Social Research, 2016. Vol. 17, No. 2, 

Art. 15. ISSN 1438-5627. 

[37]  Eriksson, P. & Kovalainen, A. Qualitative methods in business research. 2nd edition. 

London: Sage Publications, 2016. 363 s. ISBN 978-1-4462-7338-8. 

[38]  Mayring, P. Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and 

software solution [verkkojulkaisu]. Klagenfurt: GESIS Leibniz Institute for the Social 

Sciences, 2014. 144 s. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173 

[39]  Laine, T. Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Kirjassa: 

Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittavalle tutkijalle 

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 5. uudistettu painos. 

Jyväskylä: PS-kustannus, 2018. s. 28-45. ISBN 978-952-451-875-8. 

[40]  Ruusuvuori, J. & Nikander, P. Haastatteluaineiston litterointi. Kirjassa: Hyvärinen, 

M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: 

Vastapaino, 2017. s. 427-442. ISBN 978-951-768-579-5. 

[41]  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Standardien laadinta. [viitattu 22.1.2021]. 

Saatavissa: https://www.sfs.fi/standardien_laadinta 

[42]  Avain standardien maailmaan: SFS-käsikirja 1 [verkkojulkaisu]. Helsinki: Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry, 2019. 46 s. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://sfs.fi/palvelut/oppimateriaalit-ja-oppilaitosyhteistyo/avain-standardien-

maailmaan-2 

[43]  The Linux Information Project. De Facto Standard Definition. [viitattu 22.1.2021]. 

Saatavissa: http://www.linfo.org/de_facto_standard.html 



136 

[44]  SFS-ISO 21500. 2012. Ohjeita projektinhallinnasta. Helsinki: Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry. 85 s. 

[45]  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth 

edition. Pennsylvania: Project Management Institute Inc., 2017. 756 s. ISBN 978-1-

62825-184-5. 

[46]  Managing successful projects with PRINCE2®. Sixth edition. Norwich: AXELOS Ltd; 

TSO (The Stationery Office), part of Williams Lea Tag, 2017. 406 s. ISBN 978-0-11-

331533-8. 

[47]  Vaskimo, J. Projektisuunnittelu ja -johtaminen. Helsinki 11.9.2019, 

Maanpuolustuskorkeakoulu. Luentomateriaali. YEK:n Rajavartiolaitoksen hallinto -

opintojakso. 125 s. 

[48]  Mäntyneva, M. Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen 

toteutukseen. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari, 2016. 156 s. ISBN 978-952-

246-400-2. 

[49]  SFS-ISO 21503. 2017. Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita 

ohjelmanhallinnasta. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 38 s. 

[50]  Haukka, M. Ohjelmajohtaminen ja sen soveltaminen. Projektitoiminta, 2007. Vol. 

XXX, no. 2, p. 49-53. ISSN 1455-4178. 

[51]  Puolustusvoimien strateginen suunnittelu, PESUUNNOS 010, HK659. Helsinki: 

Pääesikunnan suunnitteluosasto, 13.1.2015. 48 s. 

[52]  Kokcharov, I. What is Project Portfolio Management [verkkojulkaisu]. SimulTrain+, 

2017. 18 s. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.slideshare.net/igorkokcharov/what-is-project-portfolio-management 

[53]  Melander, M. Projektin suunnittelu ja johtaminen julkishallinnon organisaatiossa. 

Diplomityö. Lappeenranta, 2012. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 

Teknistaloudellinen tiedekunta. 100 s. 

[54]  Kosola, J. Puolustusvoimien projektiohje. 3. uud. painos. Helsinki: 

Maanpuolustuskorkeakoulu, 2012. 77 s. ISBN 978-951-25-2236-9. 

[55]  Hankeohje, Hankeohje 001 - PELOGOS, HN918. Helsinki: Pääesikunnan 

Logistiikkaosasto, 22.12.2017. 26 s. 

[56]  Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten keskus. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi 

[57]  Artto, K. Martinsuo, M. & Kujala, J. Projektiliiketoiminta. Helsinki: WSOY, 2011. 

420 s. ISBN 978-952-92-8534-1. 

[58]  Haughey, D. A Brief History of Project Management. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.projectsmart.co.uk/brief-history-of-project-management.php 



137 

[59]  Munns, A.K. & Bjeirmi, B.F. The role of project management in achieving project 

success. International journal of project management, 1996. Vol. 14, no. 3, p. 81-87. 

ISSN 0263-7863. 

[60]  Ruuska, K. Pidä projekti hallinnassa: suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. 7. 

painos. Helsinki: Talentum, 2012. 302 s. ISBN 978-952-14-1941-6. 

[61]  Atkinson, R. Project Management: cost, time and quality, two best guesses and a 

phenomenon, its time to accept other success criteria. International journal of project 

management, 1999. Vol. 17, no. 6, p. 337-342. ISSN 0263-7863. 

[62]  Warner, M.H. Scope and the Triple Constraints of Quality-Time-Cost. [viitattu 

22.1.2021]. Saatavissa: https://www.theprojectmanagementblueprint.com/blog/project-

overview/scope-and-the-triple-contraints-of-quality-time-cost 

[63]  Chin, C.M.M., Spowage, A.C. Defining & Classifying Project Management 

Methodologies. PM World Today, 2010. Vol. 7, no. 5, p. 1-9. [viitattu 22.1.2021]. 

Saatavissa: 

https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Spowage2/publication/233835849_Clas

sifying_Defining_Project_Management_Methodologies/links/02e7e518734eb2bdb300

0000.pdf 

[64]  Joslin, R. & Müller, R. The impact of project methodologies on project success in 

different contexts. In: Project Management Institute Research and Education 

Conference, Phoenix, AZ, 29. heinäkuuta 2014. Newtown Square, PA: Project 

Management Institute. 14 s. 

[65]  Hill, G.M. The Complete Project Management Office Handbook. 2nd edition. Boca 

Raton, FL: Auerbach Publications, 2008. 690 s. ISBN 978-1-4200-4680-9. 

[66]  Hasan, S. Top 20 Project Management Methodologies & their Scions: Which One You 

Should Choose & Why? [viitattu 22.1.2021]. TaskQue, 2019. Saatavissa: 

https://blog.taskque.com/top-project-management-methodologies/ 

[67]  Kähönen-Anttila, P. ISO 21500 ja ISO 10006: projektinhallinnan kansainväliset 

standardit sekä johtamisjärjestelmä [verkkojulkaisu]. Suomen standardisoimisliitto 

SFS ry, 2019. 26 s. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.slideshare.net/SuomenStandardisoimisliitto/pivi-khnen-anttila-notkia-it-

oy-4122019 

[68]  Powell, M. & Young, J. The Project Management Support Office. Kirjassa: Morris, 

P.W.G. & Pinto, J.K. (toim). The Wiley Guide to Managing Projects. Hoboken, NJ: 

John Wiley & Sons Inc., 2004. s. 937-969. ISBN 978-047-123-302-2. 

[69]  Chin, C.M.M., Spowage, A.C. & Yap, E.H. Project Management Methodologies: A 

Comparative Analysis. Journal for the Advancement of Performance Information and 

Value, 2012. Vol. 4, no. 1, p. 106-118. ISSN 2169-0464. 

[70]  Kerzner, H. Project Management Best Practices: Achieving Global Excellence. 2nd 

edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010. 707 s. ISBN 978-0-470-52829-7. 



138 

[71]  Skogmar, K. PRINCE2®, the PMBOK® Guide and ISO 21500:2012 [verkkojulkaisu]. 

London: AXELOS Ltd, 2015. 10 s. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.axelos.com/content-hub 

[72]  IPMA Individual Competence Baseline Version 4.0.1 - Project Management. Nijkerk: 

International Project Management Association (IPMA®), 2015. 210 s. ISBN 978-94-

92338-16-7. 

[73]  Brioso, X. Integrating ISO 21500 guidance on project management, lean construction 

and PMBOK. Procedia Engineering, 2015. Vol. 123, p. 76-84. ISSN 1877-7058. 

[74]  PMI. Learn About PMI. [viitattu 22.1.2021] Saatavissa: 

https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi 

[75]  PMI Today: August 2019 [verkkojulkaisu]. Newtown Square, PA: Project 

Management Institute Inc., 2019. 20 s. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

http://www.pmitoday-digital.com/pmitoday/august_2019 

[76]  ILX Group. What is PRINCE2? [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.prince2.com/eur/what-is-prince2 

[77]  Buehring, S. Popularity of PRINCE2: Illustrated guide [verkkojulkaisu]. London: 

Knowledge Train, 2019. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.knowledgetrain.co.uk/project-management/prince2/prince2-popularity-

grows 

[78]  Buehring, S. PRINCE2 vs the PMBOK Guide: A comparison. [verkkojulkaisu] 

London: Knowledge Train, 2018. 19 s. [viitattu 22.1.2021]. Saatavissa: 

https://www.knowledgetrain.co.uk/res/ebooks/comparing-prince2-and-pmbok-

ebook.pdf 

[79]  Vukomanovic, M., Young, M., Huynink, S. IPMA ICB 4.0 - A global standard for 

project, programme and portfolio management competences. International Journal of 

Project Management, 2016. Vol. 34, no. 8, p. 1703-1705. ISSN 0263-7863. 

[80]  Building Bridges Worldwide Between People and Competences [verkkojulkaisu]. 

International Project Management Association IPMA, 2017. 12 s. [viitattu 22.1.2021]. 

Saatavissa: 

https://www.ipma.world/assets/IPMA_Main_Brochure_2017_ENG_screen.pdf 

[81]  IPMA. Become recognised as a Professional - Certification. [viitattu 22.1.2021]. 

Saatavissa: https://www.ipma.world/individuals/certification/ 

[82]  Janssens, C. Certification statistics. IPMA:n sihteeristön vastaus sähköpostikyselyyn 

19.2.2020. Sähköposti tutkijalla. 

[83]  PRY. Projektiammattilaiset ry. [viitattu 4.1.2021]. Saatavissa: https://www.pry.fi/ 

[84]  Kuuttiniemi, K. & Lehtomäki, L. Valtion hankintakäsikirja 2017. Helsinki: 

Valtiovarainministeriö, 2017. 334 s. ISBN 978-952-251-879-8. 

[85]  Sisäasianhallinnon hankintaohje. Helsinki: Sisäministeriö, 2018. 94 s. ISBN 978-952-

324-180-0. 



139 

[86]  Suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito, PVOHJEK-PE, PVLOG 002, HK666. 

Helsinki: Pääesikunnan logistiikkaosasto, 3.12.2014. 36 s. 

[87]  Rajavartiolaitoksen hankintamääräys, RVLPAK D.8, RVL1736554 2143/50/2017. 

Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 21.12.2017. 41 s. 

[88]  Puolustusvoimien hankintamääräys, PVHSMK - PE, HK1206. Helsinki: Pääesikunnan 

logistiikkaosasto, 9.1.2015. 173 s. 

[89]  VMBaro-henkilöstötutkimus RVL 2020, Tutkimuksen raportti. Helsinki, marraskuu 

2020. Eezy Spirit. Esitysmateriaali. 19 s. 

[90]  Pelin, R. Projektihallinnan käsikirja. 6. painos. Helsinki: Projektijohtaminen Oy Risto 

Pelin, 2009. 413 s. ISBN 978-952-67201-0-4. 

[91]  Grandin, A. Projektipäällikön pätevyys puolustusvoimissa. Pro gradu. Helsinki, 2018. 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotatekniikan laitos. 88 s. 

Seuraavia lähteitä on hyödynnetty raportin liitteessä 9 "Strategisten hankkeiden esittely". 

[92]  Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelma 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 - 

2010, Suunnitelma 1532/460/2005. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan 

suunnittelu- ja talousyksikkö, 23.12.2005. 40 s. 

[93]  AB206-helikopterin seuraajan hankinta, Käsky 290/52/2007. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunta, 2.2.2007. 1 s. 

[94]  Hankintapäätös: Procurement of 3 single engine helicopters and option for one 

helicopter, Päätös 290/52/2007. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunta, 18.4.2008. 9 s. 

[95]  Monitoimivartiolaiva 2010 -hanke (MVL 10), Päätös 640/52/2009. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 28.7.2009. 3 s. 

[96]  Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2014, 2/21/2015. Helsinki: Rajavartiolaitos, 9.3.2015. 

81 s. 

[97]  Ulkovartiolaiva 2010 (UVL 10) hankkeen toimeenpano, Käsky 640/52/2009. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunta, 15.9.2009. 6 s. 

[98]  AB412 helikopterin uusintahanke (Heko2015), Päätös 1322/52/2010. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 30.6.2010. 1 s. 

[99]  AB412 helikopterien uusintahankkeen (Heko2015) toimeenpano, Määräys 

1322/52/2010. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 30.6.2010. 5 

s. 

[100]  Merivene 2015 -hanke (MIV 15), Päätös 8087/52/2011. Helsinki: Rajavartiolaitoksen 

esikunta, 22.11.2011. 2 s. 

[101]  Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2019. Helsinki: Rajavartiolaitos, 28.2.2020. 77 s. 

[102]  Merivene 2015 - Hankkeen toimeenpano, Päätös id1116900 8087/52/2011. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 25.2.2014. 2 s. 



140 

[103]  AS332L1 helikopterin G-huolto ja käyttöiän jatkaminen (AS332retrofit), Päätös 

1298/52/2012. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 16.2.2012. 1 

s. 

[104]  Taustamuistio retrofithankkeessa koetuista haasteista, Muistio RVL204095 

1298/52/2012. Vantaa: Vartiolentolaivueen esikunta, 7.2.2020. 4 s. 

[105]  AS332L1 helikopterien G-huollon ja käyttöiän jatkamisen toimeenpano (AS332retrofit 

-hanke), Määräys 1298/52/2012. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen 

osasto, 16.2.2012. 2 s. 

[106]  AS332retrofit hankkeen toteutus, Käsky 1298/52/2012. Helsinki: Vartiolentolaivueen 

esikunta, 28.2.2012. 1 s. 

[107]  KEVAK 2020 - Rajavartiolaitoksen kevytaluskaluston suorituskyky 2020, Päätös 

id1113130 112/52/2014. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 

26.2.2014. 1 s. 

[108]  KEVAK 2020 hankeen toimeenpano, Päätös id1115171 112/52/2014. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 25.2.2014. 2 s. 

[109]  NV17 venesarjan hankinta, Käsky RVL17411 2403/57/2016. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 2.5.2017. 3 s. 

[110]  Älykkäät rajat toimeenpanohanke, Käsky RVL1740801 2405/41/2017. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosasto, 21.12.2017. 4 s. 

[111]  Helsinki-Vantaa lentoaseman uusien rajatarkastuslaitteiden käyttöönotto, Suunnitelma 

RVL1925898 477/57/2018. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 

16.10.2019. 5 s. 

[112]  Entry/Exit System (EES) [verkkojulkaisu]. European Commission. [viitattu 

22.1.2021]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-

and-visas/smart-borders/ees_en 

[113]  DO-valvontalentokoneiden suorituskykyjen korvaamishanke, Päätös RVL1834117 

1423/52/2018. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosasto, 1.2.2019. 

[114]  Dornier-valvontalentokoneiden suorituskykyjen korvaamishankkeen toimeenpano, 

Määräys RVL1826755 1423/52/2018. Helsinki: Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja 

meriosasto, 4.2.2019. 

[115]  MVX-hankkeen toimeenpano, Käsky RVL2012433 1423/52/2018. Helsinki: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto, 4.4.2020. 

 

 



141 

LIITTEET 

Liite 1. Käsitteet ja määritelmät ............................................................................................. 142 

Liite 2. Viitekehyksien prosessit ............................................................................................ 146 

Liite 3. Viitekehyksien elinkaarimallit ................................................................................... 150 

Liite 4. Viitekehyksien projektityön ohjaaminen -prosessi.................................................... 153 

Liite 5. Viitekehyksien asiakirjat ja suunnitelmat .................................................................. 154 

Liite 6. Teemahaastattelun runko ........................................................................................... 156 

Liite 7. Haastateltaville toimitettu informaatiopaketti ........................................................... 157 

Liite 8. Esimerkki litteroinnista ............................................................................................. 164 

Liite 9. Strategisten hankkeiden esittely ................................................................................ 165 

Liite 10. Havainnot haastatteluista ......................................................................................... 175 

Liite 11. Johtopäätökset AK2 ja AK3 .................................................................................... 180 

Liite 12. Projektinhallintametodologian prosessimalli .......................................................... 188 

 

 

 



LIITE 1 142 

 

LIITE 1. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

Liitteessä on esitelty tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ja niiden määritelmät. Esiteltävässä 

termistössä painotetaan eritoten projektinhallintaan liittyvää termistöä yleisesti sekä Puolustus-

voimien ja Rajavartiolaitoksen kontekstissa. Lähdeaineistoina on käytetty seuraavia teoksia. 

ISO/TR 21506. 2019. Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Sanasto. Helsinki: 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 24 s. 

Kosola, J. Puolustusvoimien projektiohje. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2012. 

77 s. ISBN 978-951-25-2236-9. 

Pelin, R. Projektihallinnan käsikirja. 6. painos. Helsinki: Projektijohtaminen Oy Risto 

Pelin, 2009. 413 s. ISBN 978-952-67201-0-4. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. Research Methods for Business Students. Sixth 

edition. Harlow: Pearson, 2012. 696 s. ISBN 978-0-273-75075-8. 

SFS-ISO 21500. 2012. Ohjeita projektinhallinnasta. Helsinki: Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry. 85 s. 

SFS-ISO 21503. 2017. Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita 

ohjelmanhallinnasta. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 38 s. 

Tuomi, J. & Sarajajärvi, A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. 

Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2018. 204 s. ISBN 978-951-3199-53-1. 

Projektinhallintaan liittyvien käsitteiden määritelmät ovat yhteensopivia edellä mainittujen 

Suomen Standardisoimisliiton julkaisemien kansallisien standardien kanssa. Kokonaisuutena 

käsitteet ja niiden määrittely vastaavat tutkijan näkemyksiä tutkittavasta ilmiöstä. 

Empiirinen tutkimus perustuu kokemukseen tutkimuskohteesta ja tuloksia saadaan 

tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla sitä. 

Epistemologia on filosofian osa-alue, joka pyrkii selvittämään minkälainen tieto on oikeaa 

tietoa ja mitä voimme tietää. Kysymys totuudesta ja totuuden määrittelystä liittyy olennaisesti 

epistemologiaan.  

Hallinto on koonnos periaatteista, päätöksentekomenettelyistä ja viitekehyksestä 

organisaation johtamisessa ja ohjaamisessa. 

Hanke on suorituskyvyn synnyttävä toimintokokonaisuus, joka on sisällöltään ja 

tavoitteiltaan täsmennetty sekä aikataulultaan rajattu. Suomessa projektijohtamisen alalla 

synonyymina käytetään myös sanaa projekti. 

Hankepäällikkö ks. projektin omistaja. 

Hankesuunnitelma sisältää hankkeen määrittämisen ja alustavat tiedot ja laskelmat 

toteutettavasta kokonaisuudesta. 

Hankinta tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa 

toimintaa sekä urakalla teettämistä vastiketta vastaan. 

Hyöty on projektissa aikaansaatu etu, arvo tai muu positiivinen vaikutus. 
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Interpretivismi on ontologialtaan ja epistemologialtaan subjektiivinen. Sen todellisuus on 

sosiaalisesti rakennettu, muuttuva sekä moninainen ja hyväksytty tieto koostuu 

subjektiivisista merkityksistä ja tulkinnasta. 

Kriittinen polku on sellaisten tehtävien ketju, jotka määrittävät projektin aikaisimman 

mahdollisen valmistumisajankohdan. 

Laadunvarmistus koostuu suunnitelluista ja järjestelmällisistä toimista, joilla saavutetaan 

riittäväksi katsottu varmuus prosessin tai palvelun laatuvaatimuksien täyttymisestä. 

Liiketoimintatarkastelu on dokumentoitu perustelu, joka tukee projektiin sitoutumista 

koskevaa päätöksentekoa. 

Linjaorganisaatio on yrityksen virallinen organisaatio, jolla on muodollisessa asiakirjassa 

määritetyt tehtävät, valtuudet ja vastuut. 

Ohjaus on todellisen suorituskyvyn vertaamista suunniteltuun, poikkeamien analysointia sekä 

tarvittavien korjaavien tai ehkäisevien toimenpiteiden alulle panemista. 

Ohjelma on joukko komponentteja, yleensä projekteja ja asiaan liittyviä muita töitä, joita 

hallitaan koordinoidusti hyötyjen saavuttamiseksi. 

Ontologia tutkii olemassaolon ja olemisen käsitteitä, kuten mitä tyyppiä olevia asioita on 

olemassa ja mitkä ovat niiden väliset suhteet. Ontologia on yleistä metafysiikkaa, joka tutkii 

olevaa itsenään, ei sellaisena kuin oleva esiintyy. 

Opitut asiat ovat projektin kautta saatu tietämys, joka osoittaa miten tapahtumia käsiteltiin ja 

miten niitä olisi tulevaisuudessa käsiteltävä projektin suorituskyvyn parantamiseksi. 

Organisaation ositusrakenne on projektiin kuuluvan työn suorittavan organisaation jaottelu. 

Osaprojekti on itsenäinen projektiin kuuluva rajattu osa projektia. 

Projekti on henkilöstöltään ja tavoitteiltaan ainutlaatuinen, ajallisesti tilapäinen, vaiheistettu 

ja tarkasti rajattu kokoelma prosesseja ja tehtäviä. Projektin päämäärä on prosessien ja 

tehtävien tuotosten kautta saavuttaa projektille asetetut organisaatiota hyödyttävät tavoitteet. 

Toteuttamisesta vastaa projektia varten perustettu johtosuhteiltaan ja vastuiltaan selkeä 

organisaatio, jolla on käytössään määritellyt resurssit. Suomessa projektijohtamisen alalla 

synonyymina käytetään myös sanaa hanke. 

Projektin asettaja on henkilö, joka on päättänyt projektin käynnistämisestä, antanut sille 

resurssit ja asettanut sille tavoitteet. 

Projektin elinkaari sisältää määritellyt vaiheet projektin alusta loppuun. 

Projektin ohjaus on projektin tehtävien suunnittelu, valvonta ja niihin liittyvä päätöksenteko. 

Projektin omistaja on vastuussa resurssien hankinnasta ja johtotason päätösten tekemisestä. 

Projektikansio on projektin hallinnollisten asiakirjojen muodostama kokonaisuus. 

Projektinhallinta on menetelmien, työkalujen, tekniikoiden ja pätevyyksien soveltamista 

projekteissa. Se tarkoittaa johtamista, ohjausta ja niitä toimenpiteitä, joilla projekti viedään 

asetettuihin tavoitteisiin. 
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Projektinhallintametodologia on kokoelma projektinhallinnan tietoa ja kokemusta, jota 

kehitetään ja hyödynnetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä yhdistetään toisiinsa loogisesti 

liittyvät prosessit, käytännöt ja metodit, jotka määrittelevät onnistuneen projektin 

suunnittelun, hallinnan ja tuotteistamisen. 

Projektipäällikkö on projektin omistajan määräämä henkilö, joka johtaa tulosvastuullisesti ja 

itsenäisesti projektiryhmää. 

Projektisalkku on kokoelma komponentteja, yleensä ohjelmia ja projekteja, jotka on 

ryhmitelty yhteen niiden hallittavuuden helpottamiseksi ja strategisten tavoitteiden 

saavuttamisen edistämiseksi. 

Projektisuunnitelma on projektin toteutussuunnitelma sekä kuvaus projektin sisältöä ja 

hallintaa koskevista vertailukohdista, joiden mukaan projektia ohjataan. 

Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä. Projektinhallintaa toteutetaan pätevyyksiä ja 

projektinhallinnan käsitteitä hyödyntävillä prosesseilla.  

Rajoite on projektia tai projektinhallintaa rajoittava vaatimus, joka voi liittyä esimerkiksi 

projektin kestoon, määräaikaan, budjettiin, laatuun, riskeihin tai turvallisuuteen.  

Resurssien ositusrakenne on henkilöiden tai muiden tarvittavien resurssien erittely. 

Sidosryhmä on henkilö, ryhmä tai organisaatio, jolla on projektiin tai sen osa-alueeseen 

liittyviä tavoitteita tai vaikutusmahdollisuuksia tai joka kokee olevansa projektin vaikutuksen 

kohteena. 

Sisällönanalyysi on lähes kaikkeen laadulliseen tutkimukseen sopiva analyysimenetelmä eikä 

sitä ohjaa määrätty teoria vaan siihen voidaan soveltaa melko vapaasti eri lähtökohtia. 

Menetelmällä pyritään saamaan aineistosta tiivistetyssä ja yleisessä muodossa kuvaus 

tutkimuksen aiheeseen ja ongelmiin liittyen. 

Strateginen hanke on merkittävästi Rajavartiolaitoksen suorituskykyyn vaikuttava 

aluskaluston hankintaan tähtäävä projekti. 

Suorituskyky muodostuu järjestelmän tai joukon toiminnan mahdollistavista suunnitelmista 

ja eri tehtäviin harjoitelluista käyttö- ja toimintaperiaatteista, riittävästä ja osaavasta 

henkilöstöstä, tehtävään tarvittavasta materiaalista, toimintaan tarvittavasta infrastruktuurista 

ja tukeutumismahdollisuuksista. 

Suorituskykyhanke ks. hanke. 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jossa kohteena on yksi tai muutama kohde tai ilmiö. 

Tutkimuksessa pyritään tuottamaan tapauksesta yksityiskohtaista tietoa. 

Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan haastateltavan 

kanssa. Tutkija on valmistellut käsiteltäviä teemoja ja kenties joitain tärkeimpiä kysymyksiä, 

mutta haastattelujen ei tarvitse edetä yhtenevällä tavalla. 

Tehtävä on työkokonaisuuden määritelty osa, joka on aikataulussa määritelty ja suoritettava, 

jotta projekti voi valmistua. 

Toiminnallinen ositusrakenne on projektiin kuuluvien työn osatekijöiden suorittamisen 

toiminnallinen erittely. 
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Toimintatutkimus on tutkimusstrategia, jonka tavoite on vaikuttaa tutkimuskohteeseen tai 

sen toimintaan kehittävästi ja parantavasti. 

Tulkinnallisuuden paradigma ks. interpretivismi. 

Tuotos on tehtävän aineeton tai aineellinen tulos. Voi olla myös koko projektin tulos. 

Työn ositusrakenne on projektin laajuuden erittely aleneviin tasoihin, jotka sisältävä työn 

osatekijät. 

Työpaketti on projektiosituksen pienin elementti. 

Vertailukohta (baseline) on vertailun lähtökohta, johon projektin suorituskykyä seurataan ja 

valvotaan. 

Viestintäsuunnitelma sisältää sidosryhmien ja niiden viestintätarpeiden kuvaukset. 
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LIITE 2. VIITEKEHYKSIEN PROSESSIT 

Liitteessä esitellään tutkimuksen aiheeseen liittyvien projektinhallinnan yleisten viitekehyksien 

prosessit. Prosessien esitystapa on tutkimusraportin varsinaisen tekstin ja vastaavan viite-

kehyksen mukainen. 

 
ISO 21500 -standardin prosessit 

Asettaminen Suunnitteleminen Toteuttaminen Ohjaaminen Lopettaminen

Kokonaisuus • Asettamisasiakirjan 

laatiminen

• Suunnitelmien laatiminen • Projektityön johtaminen • Projektityön ohjaaminen

• Muutosten hallinta

• Vaiheen tai projektin 

lopettaminen

• Opittujen asioiden 

kokoaminen

Sidosryhmät • Sidosryhmien 

tunnistaminen

• Sidosryhmien ohjaus

Laajuus • Laajuuden määrittely

• Työn ositusrakenteen 

laatiminen

• Tehtävien määrittely

• Laajuuden ohjaus

Resurssit • Projektiryhmän 

perustaminen

• Resurssien arviointi

• Projektiorganisaation 

määrittely

• Projektiryhmän 

kehittäminen

• Resurssien ohjaus

• Projektiryhmän ohjaus

Aikataulut • Tehtävien järjestyksen 

määrittely

• Tehtävien keston arviointi

• Aikataulun laatiminen

• Aikataulun ohjaus

Kustannukset • Kustannusten arviointi

• Budjetin laatiminen

• Kustannusten ohjaus

Riskit • Riskien tunnistaminen

• Riskien arviointi

• Riskien käsittely • Riskien ohjaus

Laatu • Laadun suunnittelu • Laadun varmistaminen • Laadunvalvonta

Hankinnat • Hankintojen suunnittelu • Toimittajien valinta • Hankintojen hallinnointi

Viestintä • Viestinnän suunnittelu • Tiedon välittäminen • Viestinnän ohjaus

Prosessiryhmät

Osa-alueet
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PMBOK Guiden prosessit 

Asettaminen Suunnitteleminen Toteuttaminen Seuranta ja ohjaus Lopettaminen

Kokonaisuus • Asettamisasiakirjan 

laatiminen

• Projektisuunnitelman 

laatiminen

• Projektityön johtaminen 

ja hallinta

• Projektin tiedon hallinta

• Projektityön seuranta ja 

ohjaaminen

• Muutosten hallinta

• Vaiheen tai projektin 

lopettaminen

Sidosryhmät • Sidosryhmien 

tunnistaminen

• Suunnittele sidosryhmien 

osallistaminen

• Sidosryhmien 

osallistamisen ohjaus

• Sidosryhmien 

osallistaminen seuranta

Laajuus • Suunnittele laajuuden hallinta

• Vaatimusten kerääminen

• Laajuuden määrittely

• Työn ositusrakenteen 

laatiminen

• Laajuuden vahvistaminen

• Laajuuden ohjaus

Resurssit • Suunnittele resurssien 

hallinta

• Tehtäväresurssien arviointi

• Resurssien hankinta

• Projektiryhmän 

kehittäminen

• Projektiryhmän ohjaus

• Resurssien ohjaus

Aikataulut • Suunnittele aikataulun 

hallinta

• Määrittele tehtävät

• Tehtävien järjestyksen 

määrittely

• Tehtävien keston arviointi

• Aikataulun laatiminen

• Aikataulun ohjaus

Kustannukset • Suunnittele kustannusten 

hallinta

• Kustannusten arviointi

• Budjetin laatiminen

• Kustannusten ohjaus

Riskit • Suunnittele riskien hallinta

• Riskien tunnistaminen

• Riskien laadullinen analyysi

• Riskien määrällinen analyysi

• Suunnittele riskien käsittely

• Riskien käsittely • Riskien seuranta

Laatu • Suunnittele laadun hallinta • Laadun hallinta • Laadun ohjaus

Hankinnat • Suunnittele hankintojen 

hallinta

• Hankintojen toteutus • Hankintojen ohjaus

Viestintä • Suunnittele viestinnän 

hallinta

• Viestinnän hallinta • Viestinnän seuranta

Projektinhallinnan prosessiryhmät

Tietoalueet



LIITE 2 148 

 

 
PRINCE2 prosessit esitettynä projektin elinkaarimallin sisällä 
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PRINCE2:n prosessit ja niiden sisältämät tehtävät 
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LIITE 3. VIITEKEHYKSIEN ELINKAARIMALLIT 

Liitteessä esitellään tutkimuksen aiheeseen liittyvien projektinhallinnan yleisten viitekehyksien 

elinkaarimallit. Elinkaarimallien esitystapa on tutkimusraportin varsinaisen tekstin ja vastaavan 

viitekehyksen mukainen.  

 
ISO-standardin perusteella koottu näkemys projektin elinkaarimallista 
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PMBOK Guiden projektinhallinnan pääkomponentit ja elinkaarimalli 
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PRINCE2:n projektin elinkaarimalli 
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LIITE 4. VIITEKEHYKSIEN PROJEKTITYÖN OHJAAMINEN -

PROSESSI 

Liitteen tavoite on havainnollistaa yhtenevyyksiä ja eroavaisuuksia viitekehyksien tavassa 

käsitellä projektinhallinnan prosesseja. Esimerkiksi on valittu raportissakin käytetty ISO-

standardin projektityön ohjaaminen -prosessi. PMBOK Guiden vastaava prosessi on projekti-

työn seuranta ja ohjaaminen. PRINCE2:ssa lähimpänä kyseistä prosessia on tarkasta vaiheen 

tilanne -tehtävä. PRINCE2:ssa tehtäviä ei esitetä kuvassa toteutetulla tavalla. Esitystapa on 

valittu prosessien vertailun helpottamiseksi. 

 
ISO-standardin projektityön ohjaaminen -prosessi 

 
PMBOK Guiden projektityön seuranta ja ohjaaminen -prosessi 

 
PRINCE2:n tarkasta vaiheen tilanne -tehtävä 

 

Tärkeimmät syötteet Tärkeimmät tuotteet

- Projektisuunnitelmat - Muutosesitykset

- Edistymistiedot - Edistymäraportit

- Laadunvalvonnan mittaukset - Projektin valmistumisraportit

- Riskirekisteri

- Asiarekisteri
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LIITE 5. VIITEKEHYKSIEN ASIAKIRJAT JA SUUNNITELMAT 

Liitteen tavoite on havainnollistaa yhtenevyyksiä ja eroavaisuuksia viitekehyksien tavassa 

käsitellä projektinhallintaan liittyviä asiakirjoja, suunnitelmia, raportteja tai muita hallinta-

tuotteita. Liitteen taulukoissa on esitetty ISO-standardissa, PMBOK Guidessa ja PRINCE2:ssa 

taulukko- tai leipätekstimuodossa löytyvät listaukset asiakirjoista tai vastaavista projektin-

hallinnan tuotteista. Esitystapa on yhtenäistetty vertailtavuuden helpottamiseksi. 

ISO-standardin projektinhallinnan asiakirjat 

 

PMBOK Guiden projektinhallintasuunnitelmat ja projektiasiakirjat 

 

Asettaminen Ohjaaminen

1. Liiketoimintatarkastelu 11. Korjaavat toimenpiteet

2. Sopimus 12. Edistymäraportit

3. Työseloste 13. Hyväksytyt muutokset

4. Edellisen vaiheen tulokset 14. Riskirekisteri

5. Projektin asettamisasiakirja 15. Ongelmaloki

6. Sidosryhmärekisteri 16. Projektin valmistumisraportit

Suunnitteleminen Toteuttaminen

7. Projektisuunnitelmat 17. Muutosesitykset

8. Projektinhallintasuunnitelma 18. Asiarekisteri

9. Liiketoimintatarkastelu 19. Opitut asiat

10. Aiemmista projekteista opitut asiat 20. Edistysmistiedot

Lopettaminen

21. Projektin tai vaiheen loppuraportti

Projektinhallintasuunnitelma

1. Laajuuden hallinta 1. Tehtävien ominaisuudet 20. Laatumittarit

2. Vaatimusten hallinta 2. Tehtävälista 21. Laaturaportti

3. Aikataulun hallinta 3. Oletusloki 22. Vaatimukset

4. Kustannushallinta 4. Ennusteiden perusteet 23. Vaatimusten jäljitysmatriisi

5. Laadunhallinta 5. Muutosloki 24. Resurssien ositusrakenne

6. Resurssien hallinta 6. Kustannusarviot 25. Resurssikalenteri

7. Viestinnän hallinta 7. Kustannusennusteet 26. Resurssien vaatimukset

8. Riskinhallinta 8. Ennusteet kestosta 27. Riskirekisteri

9. Hankintojen hallinta 9. Ongelmaloki 28. Riskiraportti

10. Sidosryhmien sitouttaminen 10. Opitut asiat -rekisteri 29. Aikataulutiedot

11. Muutosten hallinta 11. Lista virstanpylväistä 30. Aikatauluennuste

12. Kokoonpanon hallinta 12. Fyysisten resurssien tehtävät 31. Sidosryhmärekisteri

13. Laajuuden vertailukohta 13. Kalenterit 32. Ryhmän asettamisasiakirja

14. Aikataulun vertailukohta 14. Viestintä 33. Testaus- ja arviointiasiakirjat

15. Kustannusten vertailukohta 15. Aikataulu

16. Suorituksen mittaamisen vertailukohta 16. Toimintaverkkoaikataulu

17. Projektin elinkaarin kuvaus 17. Laajuuden määritelmä

18. Projektituotoksen muodostaminen 18. Projektiryhmän tehtävät

19. Hallintatoimien katselmukset 19. Laadunhallinnan toimenpiteet

Projektin asiakirjat
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PRINCE2:n suunnitelmat ja asiakirjat 

 

 

 

Suunnitelmat Rekisterit Raportit

1. Hyötyjenhallinta 1. Kokoonpanokirjasto 1. Tarkastusraportti

2. Liiketoimintatarkastelu 2. Päivittäisrekisteri 2. Projektin päätösraportti

3. Muutostenhallinta 3. Ongelmarekisteri 3. Vaiheen päätösraportti

4. Viestintähallinta 4. Opitut asiat -rekisteri 4. Poikkeamaraportti

5. Projektisuunnitelmat 5. Laaturekisteri 5. Kohokohtaraportti

6. Tuotosten kuvaukset 6. Riskirekisteri 6. Ongelmaraportti

7. Projektin asettamisasiakirja 7. Opitut asiat -raportti

8. Projektinhallintasuunnitelma 8. Tuotostilanneraportti

9. Projektin lopputuotteen kuvaus

10. Laadunhallinta

11. Riskinhallinta

12. Työpaketti
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LIITE 6. TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

 

1. Projektissa toteutunut johtaminen ja projektinhallinta 

 Projektin yleiskuvaus ja mahdollisesti toteutunut hankinta 

 Haastateltavan rooli ja toiminta kyseisessä projektissa 

o Vastuut ja tehtävät 

o Mahdollinen koulutus, kokemus tai muu osaaminen ennen projektia 

 Projektin organisaatio ja tukitoimet 

o Suunniteltu ja toteutunut projektiorganisaatio 

o Yksilöiden toiminta organisaation mukaisesti tai sen ulkopuolella 

o Projektin ohjausryhmä 

o Organisaation johdon osallistuminen projektin hallintaan 

o Linjaorganisaation tuki projektille 

o Henkilöstön osallistuminen projektitoimintoihin asiantuntijoina 

o Linjaorganisaation johdon ja esimiesten tietotarpeet projektiin liittyen 

 Toteutetut projektinhallinnan käytänteet 

o Sovelletut menetelmät, kirjallisuus, standardit, opintomateriaalit tms. 

o Toteutettuja toimenpiteitä, prosesseja tai aktiviteetteja projektin elinkaaren 

aikana 

o Lähestytään asiaa esimerkiksi kokonaisuuden, sidosryhmien, laajuuden, 

resurssien, aikataulun, kustannusten, riskien, laadun, hankintojen ja viestinnän 

hallinnan näkökulmien avulla 

o Ei toteutettuja toimenpiteitä… 

o Yleisesti ottaen sovelletut projektinhallinnan käytänteet 

o Näkemys tärkeimmistä käytänteistä 

o Projektiryhmän jäsenten osallistuminen projektinhallintaan 

o Projektiryhmän ulkopuolisten henkilöiden osallistuminen projektinhallintaan 

 Haastateltavan näkemys Rajan projektinhallintaan liittyen 

o Mielipide muodollisesta ja jäsennellystä projektinhallinnasta yleisesti 

o Mahdollinen vastustus ja esteet jäsennellylle projektinhallinnalle 

o Mielipide muodollisen ja jäsennellyn projektinhallintamenetelmän tarpeesta 

o Muodollisen menetelmän tärkein sisältö 

o Tärkeimmät periaatteet projektien hallinnassa Rajalla 

o Tarpeet yksilöiden ja ryhmien koulutukselle 

 

2. Projektin merkittävimmät haasteet ja onnistumisen avaintekijät 

 Yleisesti ottaen projektin alkuperäiset tavoitteet vs. tuotokset 

o Aika, kustannus, laatu 

o Laajuus, eli alkuperäinen suorituskykytavoite vs. lopullinen tuotos 

 Kohdatut merkittävimmät projektinhallinnan haasteet 

o Kokonaisuuden hallinta ja projektin ohjaus 

o Sidosryhmien, laajuuden, resurssien, aikataulun, kustannusten, riskien, laadun, 

hankintojen ja viestinnän hallinta 

o Projektinhallintaosaaminen haasteena? 

o Prosessipohjainen projektinhallinta, johtajuus vai näkökulma organisaation 

kokonaisuuteen 

 Merkittävimmät onnistumisen avaintekijät 

o Samat kuin yllä 

o Projektinhallintaosaaminen onnistumisen takaajana? 
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LIITE 7. HAASTATELTAVILLE TOIMITETTU INFORMAATIO-

PAKETTI 
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LIITE 8. ESIMERKKI LITTEROINNISTA 
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LIITE 9. STRATEGISTEN HANKKEIDEN ESITTELY 

Heko2008-helikopterihanke 

Heko2008-helikopterihanke käynnistettiin 

Rajavartiolaitoksen esikunnan toimesta helmi-

kuussa vuonna 2007. Perusteita hankkeen to-

teuttamiselle oli kerätty ja sen tarpeellisuuden 

tarkastelu oli suoritettu jo vuonna 2005 tehtä-

essä Rajavartiolaitoksen toiminta- ja talous-

suunnitelmaa vuosille 2007–2011 [92]. Hank-

keen keskeisin tavoite oli korvata neljällä uudella helikopterilla kaikki kolme Raja-

vartiolaitoksen käytössä ollutta AgustaBell 206 Jet Ranger -helikopteria sekä yksi viidestä 

AgustaBell 412 -helikopterista. Alkuperäinen aikataulutavoite oli uusien helikopterien myötä 

poistaa käytöstä vanhentuvat helikopterit vuonna 2010. Arvio hankintojen kokonaiskustan-

nuksista oli hankkeen käynnistämisen yhteydessä 11 miljoonaa euroa. [93] 

Hankkeessa päätettiin käydyn tarjouskilpailun jälkeen ostaa huhtikuussa vuonna 2008 neljä yllä 

olevan kuvan mukaisia AgustaWestland AW119Ke Koala -helikoptereita. Hankinta vaiheis-

tettiin ostamalla ensin kolme helikopteria ja varaamalla optio neljänteen. Tämä optio käytettiin 

tammikuussa vuonna 2010 sopimalla neljännen helikopterin ostamisesta. Ensimmäinen uusi 

helikopteri toimitettiin Rajavartiolaitokselle kesäkuussa vuonna 2010 ja viimeisin optio-

helikopteri heinäkuussa vuonna 2011. Jet Ranger -helikopterien käyttö lopetettiin helmikuussa 

vuonna 2012, mutta vanhimman 412-helikopterin käyttö vasta toukokuussa vuonna 2016 

jäljempänä esiteltävän Heko2015-hankkeen yhteydessä. Neljän Koala-helikopterin hankinnan 

kokonaiskustannus oli noin 15 miljoonaa euroa. [94] 

Hankkeen käynnistyksen yhteydessä sen hallintaa varten perustettiin projektiryhmä. Kyseiseen 

projektiryhmään nimitettiin johtajan lisäksi neljä jäsentä, jotka olivat kukin alansa asian-

tuntijoita hankinnassa, lentotekniikassa, lentotoiminnassa ja rajaturvallisuudessa. Projekti-

ryhmälle annettiin neljä kuukautta aikaa esitellä hankinnan operatiivinen spesifikaatio ja 

sopimusluonnos. Tarjouspyynnön valmisteluun oli tämän jälkeen aikaa kolme kuukautta. 

Käytännössä projektiryhmä toimi Rajavartiolaitoksen johdon ja esikunnan osastopäälliköiden 

muodostaman hankintalautakunnan alaisena, jonka päätösvaltaan sisältyi A-nimikkeiden 

hankinta. Projektiryhmän toimintaa tai projektinhallintaan liittyviä seikkoja ei hankkeen 

käynnistyksen yhteydessä määritetty. [93] 
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UVL10-ulkovartiolaivahanke 

UVL10-ulkovartiolaivahanke käynnis-

tettiin vuoden 2009 heinäkuussa Moni-

toimivartiolaiva 2010 -nimellä. Ulko-

vartiolaiva 2010 -nimen se sai hank-

keen toimeenpanokäskyn yhteydessä 

myöhemmin samana vuonna. Hank-

keen tavoite oli kehittää Itämeren 

alueen rajaturvallisuuden, meripelastuksen ja öljyntorjunnan edellyttämiä suorituskykyjä. 

Tähän sisältyi myös välitön tavoite kahden vartiolaivan hankinnasta käyttöönotettaviksi vuosi-

na 2014 ja 2016. Käytännössä päämäärä oli korvata kolme vanhentuvaa Telkkä-luokan 

vartiolaivaa. Hankkeen käynnistämisen yhteydessä ei asetettu arviota hankintojen kustan-

nuksista vaan todettiin toimittavan eduskunnan myöntämien tilausvaltuuksien ja rahoituksen 

mukaisesti. [95] 

Hankkeessa päätettiin esisuunnittelun ja tarjouskilpailun jälkeen joulukuussa vuonna 2011 

hankkia yksi yllä olevan kuvan mukainen Turva-nimen saanut vartiolaiva. Käytännössä alus 

suunniteltiin alusta asti Rajavartiolaitoksen tarpeita silmällä pitäen. Vartiolaiva luovutettiin 

Rajavartiolaitokselle sopimuskumppani STX Finland Oy:n toimesta vuoden 2014 toukokuussa. 

Hankkeessa toteutetun hankinnan hinnaksi muodostui noin 96 miljoonaa euroa. Hankkeen 

yhteydessä Telkkä-luokan vartiolaivojen käytöstä luovuttiin kuitenkin jo vuoden 2010 

loppupuolella. [96] 

Hankepäätöksen yhteydessä hankkeeseen asetettiin johtamista ja toimeenpanoa varten 

johtoryhmä ja hankeryhmä. Johtoryhmälle nimettiin puheenjohtaja ja hankeryhmälle hanke-

päällikkö. Johtoryhmä koostui Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäälliköistä ja meri-

vartiostojen komentajista. Lisäksi johtoryhmään sisältyi Suomen ympäristökeskuksen edustaja. 

Hankeryhmään nimitettiin merellisen toiminnan ja hankinta-alan asiantuntijoita sekä 

Ympäristöministeriön edustajia. Hankeryhmän tehtäväksi määritettiin johtoryhmän avusta-

minen ja hankepäällikkö toimi hankeryhmän johtamisen ohella johtoryhmän sihteerinä. 

Erikseen todettiin kuitenkin Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston hoitavan 

hankinnan kaupallisen valmistelun ja toimeenpanon. Kokonaisuutenaan Rajavartiolaitoksen 

esikunnan roolia hankkeen toteuttamisessa korostettiin. [97] 

Hankkeen toimeenpanon yhteydessä määritettiin myös sen vaiheistus ja toteutettaviin tehtäviin 

liittyvät vastuut. Johtoryhmän vastuulle määritettiin hankkeen seuranta, isot sopimusmuutokset 

sekä yhteydenpito sidosryhmiin. Hankkeen johdolle, johon kuuluivat hankepäällikkö ja 

hankekoordinoija, määritettiin konseptin määrittely, vaatimuserittely, merkittävät sopimus-

muutokset sekä erikoiskysymysten ratkaisu tai esittely. Hankekoordinoijan vastuulle määri-

tettiin käytännössä kaikki projektinhallintaan liittyvät projektipäällikön tehtävät. Nämä 
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hankekoordinoijan tehtävät määritettiin ostettavaksi kolmannelta osapuolelta, käytännössä 

insinööritoimistolta. [97] Tätä ulkopuolelta ostettavaa projektinhallintaa ei kuitenkaan 

hankkeessa koskaan toteutettu. 

Hanke toimeenpantiin kolmessa vaiheessa. Näistä ensimmäinen oli käytännössä hankkeen 

suunnitteluvaihe ja kaksi seuraavaa toteutusvaiheita. Toteutusvaiheista ensimmäinen nimettiin 

kuitenkin laivan rakentamiseen tähtäävää hankintaa silmällä pitäen suunnitteluvaiheeksi ja 

toinen rakennusvaiheeksi. Hankkeessa käytetyin termein toiseen suunnitteluvaiheeseen 

määritettiin neljä erillistä laivan järjestelmiin liittyvää työryhmää vastuuhenkilöineen. Samalla 

jätettiin mahdollisuus perustaa myöhemmin lisää työryhmiä esimerkiksi sotilaallisiin 

suorituskykyihin liittyen. Kolmanteen rakennusvaiheeseen liittyen varsinaisia työryhmiä ei 

määritetty vaan laivan rakentamisen valvontaan nimitettiin vastuuhenkilöitä. [97] 

Heko2015-helikopterihanke 

Heko2015-helikopterihanke käynnistettiin kesä-

kuussa vuonna 2010. Hankkeen tavoitteeksi 

määritettiin kaikkien viiden käytössä olevan 

AgustaBell AB412 -helikopterin korvaaminen 

neljällä uudella nykyaikaisella helikopterilla. 

Rajavartiolaitoksen esikunta asetettiin johtamaan 

hanketta, mutta sen toteuttamisesta vastasi Vartio-

lentolaivue. Hankkeen aikataulutavoite oli vastaanottaa ensimmäinen uusi helikopteri vuoden 

2013 loppuun mennessä ja luopua kaikista AB412-helikoptereista kesäkuussa vuonna 2015. 

Lisäksi hankkeen tehtäväksi tuli selvittää vanhentuvien Aérospatiale AS332L1 Super Puma -

helikopterien mahdollinen korvaaminen hankittavalla helikopterityypillä. Arvioita hankinnan 

kustannuksista tai käytettävissä olevista varoista ei määritelty. [98] 

Hankkeen tuotoksena hankittiin kaksi yllä olevan kuvan mukaista Airbus H215 Super Puma -

helikopteria. Käytännössä kyse on modernisoidusta versiosta Rajavartiolaitoksella käytössä 

olleista Super Puma -helikoptereista. Ensimmäinen helikopteri vastaanotettiin helmikuussa 

vuonna 2016 ja toinen saman vuoden toukokuussa. Hankkeessa toteutetun kahden helikopterin 

hankinnan hinta oli yhteensä noin 57 miljoonaa euroa. Hankkeen yhteydessä luovuttiin kahden 

AB412-helikopterin käytöstä, ensimmäisestä vuonna 2016 ja toisesta vuonna 2018. Lisäksi 

Rajavartiolaitoksella on tutkimuksen tekemisen aikana käynnissä hanke kahden AB412-

helikopterin päivittämisestä nykyvaatimuksia vastaaviksi, jolloin voitaisiin luopua yhdestä 

jäljelle jäävistä helikoptereista. Tällöin alun perin käytössä olleesta viidestä AB412-

helikopterista jäljelle jäisi kaksi. 

Heko2015-hankkeen aikana käynnistettiin helmikuussa vuonna 2012 vanhentuvien Super 

Pumien käyttöiän jatkamiseen liittyvä AS332 retrofit -hanke, jota käsitellään erikseen 

jäljempänä. Lisäksi käynnistettiin huhtikuussa 2014 jo mainittu kahden AB412-helikopterin 
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päivittämiseen liittyvä hanke. Näiden kolmen hankkeen lopullisena päämääränä on korvata 

Rajavartiolaitoksen viisi AB412-helikopteria ja kolme Super Puma -helikopteria viidellä 

uudenaikaisella H215 Super Puma -helikopterilla ja kahdella päivitetyllä AB412-helikopterilla. 

Heko2015-hankkeelle asetettiin ohjausryhmä ja hankeryhmä. Ohjausryhmälle nimitettiin 

puheenjohtaja ja sen jäseniksi Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokouksen jäsenet 

sekä suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö. Vastaavasti hankeryhmälle nimitettiin päällikkö 

ja jäseniksi henkilöitä Vartiolentolaivueesta sekä raja- ja meriosastolta että teknilliseltä 

osastolta. Lisäksi määriteltiin teknillisen osaston vastaavan hankinnan valmistelusta ja 

toimeenpanosta. Projektiorganisaatiota määriteltiin UVL10-hankkeen tavoin selvittämällä 

hallinnollisen linjaorganisaation ja hankkeen toimintojen keskinäisiä yhteyksiä. [99] 

Hanke vaiheistettiin jo toimeenpanovaiheessa kuuteen vaiheeseen. Määritetyt vaiheet ovat 

kuitenkin kaikki projektinhallinnan standardimallin mukaisesti projektin toteutusvaiheita. Tosi-

asiallisesti kyse onkin hankintaan liittyvistä vaiheista, joista viimeinen oli lisäksi vanhojen 

helikopterien myyntiin liittyvä. 

MIV15-merivenehanke 

MIV15-merivenehanke käynnistettiin marraskuussa vuonna 2011. Hankkeen tavoitteena oli 

uusia raskas merikelpoinen venekalusto ja parantaa merialueella toimivien viranomaisten 

kaluston suorituskykyjä. Lisäksi tavoite oli kasvattaa Suomen öljyntorjuntakapasiteettia Itä-

merellä. Käynnistysvaiheessa hankkeelle ei asetettu hankintaan liittyviä määrärahatavoitteita 

vaan todettiin toimittavan eduskunnan myöntämien tilausvaltuuksien ja rahoituksen perus-

teella. [100] 

Hankkeessa aikataulutavoitteiksi asetettiin 

ensin konseptiveneen tuottaminen vuonna 

2013 ja varsinaisen sarjaveneen tuotanto 

vuodesta 2015 alkaen. Sarjaveneen opera-

tiiviselle käyttöönotolle ei kuitenkaan asetettu 

aikataulutavoitetta. Hankintapäätös kuvassa 

olevasta konseptiveneestä toteutettiin vasta 

alkuvuonna 2016 ja se vastaanotettiin RV15E-nimellä (rannikkovartiovene) marraskuussa 

vuonna 2017. Kyseistä konseptivenettä evaluoitiin vuoden 2018 heinäkuuhun asti. Päätös 

seitsemän RV20-sarjan veneen hankinnasta tehtiin saman vuoden elokuussa. Kyseisen 

sarjaveneen toimitus alkoi hankintasopimuksen mukaisesti vuoden 2020 loppupuolella. 

Hankkeessa toteutettujen hankintojen kokonaishinta oli noin 25 miljoonaa euroa, josta 

ensimmäisen konseptiveneen osuus oli kolme miljoonaa. RV20-sarjan veneiden toimittaja oli 

Uudenkaupungin Työvene Oy. [101] 
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Toimeenpanovaiheessa hanke jaettiin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen tavoitteeksi 

asetettiin hankittavan veneen käyttökonseptin ja kustannusjaon määrittely viranomaisten 

kesken. Toinen vaihe koostui hankittavan veneen konseptoinnista ja teknisestä erittelystä. 

Konseptiveneen ja sarjaveneiden hankinta muodosti hankkeen kolmannen ja viimeisen vaiheen. 

Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti määritetyt vaiheet edustavat toteutusvaiheita. 

Esityö-, suunnittelu- ja lopettamisvaiheita ei hankkeessa ole erikseen määritetty. 

Ensimmäisessä vaiheessa hankeryhmän määriteltiin koostuvan usean eri viranomais-

organisaation edustajista ja ryhmän johtoon määritettiin hankevastaava. Samalla linjattiin 

toisen ja kolmannen vaiheen toimeenpanosta käskettävän erikseen ensimmäisessä vaiheessa 

hyväksytyn toimintamallin perusteella. Nämä vaiheet käynnistettiin helmikuussa vuonna 2014. 

Tällöin myös asetettiin uusi hankeryhmä, joka koostui hankepäälliköstä ja Rajavartiolaitoksen, 

Suomen Ympäristökeskuksen, Sisäministeriön pelastusosaston sekä Suomen Meripelastus-

seuran henkilöistä. 

Hankkeen ohjausryhmäksi määriteltiin hankintalautakunta, jota käytännössä edusti Raja-

vartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokous vahvennettuna hankintapäälliköllä. Myöhem-

missä käskyissä vastuu kaikkien meneillään olevien strategisten hankkeiden ohjauksesta 

siirrettiin suoraan osastopäällikkökokoukselle. Ohjausryhmän puheenjohtajaa tai hankkeen 

omistajaa ei kuitenkaan nimetty. Lisäksi määriteltiin Rajavartiolaitoksen esikunnan johtavan 

hanketta ja hankepäällikön vastaavan käytännössä projektinhallinnallisista asioista. Samalla 

kuitenkin hankkeeseen liittyvät ratkaisut ja päätökset todettiin tehtävän hallinnollisen 

linjaorganisaation mukaisesti. [102] Vastuut ja päätöksenteon oikeudet jäivätkin toimeen-

panokäskyjen perusteella hyvin epäselviksi. 

AS332 retrofit -hanke 

Helmikuussa vuonna 2012 käynnistettiin Rajavartio-

laitoksen Aérospatiale AS332L1 Super Puma -heli-

kopterien käyttöiän jatkamiseen tähtäävä AS332 

retrofit -hanke. Tavoitteena oli päivittää kolme kuvassa 

olevaa vanhentuvaa Super Puma -helikopteria siten, 

että niiden käyttöikää pystyttäisiin jatkamaan vähintään 

15 vuodella. Hankkeessa toteutettavalle hankinnalle ei 

asetettu kustannusarviota vaan todettiin toimittavan eduskunnan myöntämän tilausvaltuuden ja 

rahoituksen rajoissa. Myöskään tarkempaa aikataulua helikopterien päivittämisestä tai niiden 

käyttöönotosta ei annettu, mutta hanke todettiin toteutettavan vuosien 2015 ja 2017 välisenä 

aikana. Käytännössä hanke oli tiiviisti sidoksissa aikaisemmin käynnistettyyn Heko2015-

hankkeeseen. [103] 
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Hankkeessa päätettiin kesäkuussa vuonna 2013 hankkia sopimuskumppani Airbus Helicopters 

France:lta kolmen Rajavartiolaitoksen Super Puma -helikopterin modernisointityö. Sopimus-

aikataulun mukaisesti ensimmäisen helikopterin tuli valmistua päivityksestä vuoden 2017 

tammikuussa ja viimeisen tammikuussa vuonna 2019. Helikopterit tulisivat takaisin tyyppi-

merkinnällä Airbus H215 Super Puma ja olisivat käytännössä täysin yhteneviä Heko2015-

hankkeessa ostettujen uusien helikopterien kanssa. Hankintasopimuksen arvo oli noin 30 

miljoonaa euroa. [101] 

Merkittävien viivästyksien myötä ensimmäinen päivitetty helikopteri vastaanotettiin touko-

kuussa vuonna 2019. Kolmannen helikopterin vastaanoton arvioidaan toteutuvan kesällä 

vuonna 2021. Viivästyksien lisäksi kahden ensimmäisen helikopterin toiminnallisuudessa ja 

varustuksissa on merkittäviä sopimuksen vastaisia puutteita, joiden osalta selvittämistä 

jatketaan. Hankkeen myöhästyminen alkuperäisestä tavoiteaikataulusta on aiheuttanut 

Rajavartiolaitokselle haasteita vanhenevien helikopterien lentokelpoisuuden ylläpidossa sekä 

ilma-aluskaluston käytettävyystavoitteiden saavuttamisessa. [104] 

Hankkeelle määrättiin ohjausryhmä ja hankeryhmä. Ohjausryhmänä toimi käytännössä jo 

esitellyn Heko2015-hankkeen ohjausryhmä. Myös nimetty hankepäällikkö toimi samassa 

roolissa Heko2015-hankkeessa. Hankeryhmään määriteltiin erikseen sihteeri sekä hankinta-

alan, lentotekniikan ja lentotoiminnan asiantuntijoita. Käytännössä lähes kaikki nimetyt 

henkilöt toimivat samoissa rooleissa Heko2015-hankkeessa. Lisäksi retrofit-hankkeen hallin-

toon liittyvistä vastuista linjattiin kokonaisuudessaan yhtenevästi Heko2015-hankkeen kanssa. 

[105] [106] 

Hanke määritettiin toteutettavaksi neljässä vaiheessa. Kaikki kyseiset vaiheet ovat projektin-

hallinnan standardimallin mukaisesti projektin toteutusvaiheita ja liittyivät hankkeessa suoritet-

tavan hankinnan vaiheisiin. Varsinaisiin projektin esityö-, suunnittelu- tai lopettamisvaiheisiin 

ei otettu kantaa. 

KEVAK2020-kevytaluskalustohanke 

Projekti käynnistettiin vuoden 2014 helmikuussa nimellä Rajavartiolaitoksen kevytalus-

kaluston suorituskyky 2020 -hanke. Tavoite hankkeessa oli turvata uudella kevyellä aluskalus-

tolla merivartioasemien toimintakyky aina 2030-luvulle asti. Kaluston suorituskyvyllä oli 

määrä täydentää lähiaikoina uudistettujen partio- ja rannikkovartioveneiden muodostamaa 

kokonaisuutta. Lisäksi hankkeen tavoite oli pienentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia 

suorituskykyisellä kalustolla, joka korvaisi käytössä olevat nopeat pikaveneet, apuveneet ja 

jääkulkuneuvot yhdellä alustyypillä. Kaluston tulisi myös soveltua käytettäväksi vartiolaivoilla 

ja kansainvälisissä operaatioissa. Hankkeessa ei asetettu tavoitteita tarkemmasta alustyypistä, 

lukumäärästä tai kustannuksista. Hankkeeseen ei haettu tilausvaltuutusta ja rahoitusta 

eduskunnalta vaan se rahoitettaisiin osana Rajavartiolaitoksen toimintamenoja. [107] 
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Hankkeen ensimmäisessä toteutusvaiheessa teetettiin NV15E-nimeä kantava evaluointivene 

Marine Alutech Oy:ssä. Vene vastaanotettiin marraskuussa vuonna 2015. Kertyneiden koke-

musten perusteella toukokuussa vuonna 

2017 päätettiin hankkia NV17:ksi nimetty 

venesarja sopimuskumppani Yamaha 

Motor Europe N.V.:ltä. Hankittava vene-

sarja oli Rajavartiolaitokselle suunniteltu 

Zodiac MilPro SRA 850 -tyypiksi ristitty 

kuvassa oleva nopea jäykkärunkoinen 

kumivene. Hankintasopimus sisälsi 21 kappaleen venesarjan sekä option viidelle lisäveneelle. 

Alusten toimituksen tulisi olla toteutunut kokonaisuudessaan vuoden 2022 tammikuuhun 

mennessä. Venesarjan hankintahinta oli noin 6,5 miljoonaa euroa. Evaluointiveneen kustannus 

oli vastaavasti noin puoli miljoonaa euroa. 

NV17-venesarjan ensimmäinen alus vastaanotettiin elokuussa vuonna 2018 ja seuraavat viisi 

venettä vuotta myöhemmin elokuussa vuonna 2019. Hankkeen yhteydessä ollaan luopumassa 

vanhentuvista nopeista veneistä sekä jääkulkuneuvoista. Rajavartiolaitoksen käyttöön jää 

kuitenkin yksittäisiä apuveneitä. KEVAK2020-hanke jatkuukin näiden suorituskykyjen 

korvaamisen selvittämisellä. Näin ollen voidaan todeta, että alkuperäinen tavoite yhdestä 

alustyypistä pienvenekaluston korvaajana ei toteutunut. 

Hankkeen käynnistyessä sille asetettiin ohjausryhmä ja hankeryhmä. Hanke määritettiin 

kuitenkin toteutettavan Rajavartiolaitoksen esikunnan johtamana. Ohjausryhmäksi asetettiin 

hankintalautakunta, joka kuitenkin myöhemmin samana vuonna muutettiin kaikissa strategisis-

sa hankkeissa Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokoukseksi. Raja- ja meriosaston 

määriteltiin vastaavan operatiivisten suorituskykyvaatimusten asettamisesta hankkeelle ja 

teknillisen osaston hankkeen toimeenpanosta. Lisäksi todettiin molempien osastojen osallistu-

van hankkeen ohjaukseen. Hankkeelle ei kuitenkaan nimetty asettamisen yhteydessä selkeää 

omistajaa. [108] 

Hankepäällikön todettiin vastaavan vaatimusten erittelystä, hankinnan teknillisestä valmis-

telusta, organisaation sisäisestä tiedonvaihdosta ja käytännön projektinhallinnallisista toimen-

piteistä. Hankeryhmään nimitettiin lisäksi viisi asiantuntijaa. [108] Myöhemmin NV17-sarjan 

hankintaan liittyvään suunnitteluvaiheeseen asetettiin erillinen projektiryhmä. Sitä johtamaan 

nimitettiin kuitenkin hankkeen hankepäällikkö. Vaikka hankinta toteutettiin KEVAK2020-

hankkeen sisällä, asetettiin myös tälle projektille oma ohjausryhmä ja projektiorganisaatio. 

Käytännössä ohjausryhmä oli kuitenkin sama kuin KEVAK2020-hankkeessa. Myöskään tälle 

projektille ei nimetty omistajaa ja teknillisen osaston todettiin johtavan hanketta. [109] 
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Älykkäät rajat toimeenpanohanke 

Älykkäät rajat toimeenpanohanke -nimen saanut hanke käynnistettiin vuoden 2017 joulu-

kuussa. Hanke liittyi Euroopan unionin Älykkäät rajat -lainsäädäntökokonaisuuteen ja erityi-

sesti sen Rajanylitystietojärjestelmän soveltamiseen Suomessa. Rajanylitystietojärjestelmä, 

Entry/Exit System, on automaattinen tietojärjestelmä kolmansista maista saapuvien matkusta-

jien rekisteröimiseksi Euroopan unionin ulkorajoilla. Rajat ylittävistä henkilöistä tallennetaan 

järjestelmään esimerkiksi nimi, biometriset tiedot, matkustusasiakirjan tyyppi sekä rajan-

ylityksen aika ja paikka. Hankkeen tavoitteena oli selvittää Älykkäät rajat -lainsäädännön 

käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet ja vaatimukset sen operatiivisen käytön tekniselle 

toteutukselle. [110] 

Hankkeelle asetettu alkuperäinen tavoite oli saada uuden Rajanylitystietojärjestelmän vaatimat 

toiminnallisuudet käyttöön vuoden 2021 alkuun mennessä. Lisäksi sen toimeenpanon yhtey-

dessä todettiin hankkeen päättyvän vuoden 2021 lopussa. Varsinaista kustannusarviota hank-

keeseen mahdollisesti liittyville hankinnoille ei annettu. Toteutettavat hankinnat todettiin 

vahvistettavan erikseen vuosittaisen Rajavartiolaitoksen tulossuunnittelun yhteydessä. [110] 

Hanke jaettiin jo toimeenpanovaiheessa neljään erilliseen ja käytännössä lähes yhtäaikaisesti 

toteutettavaan osahankkeeseen. Ensimmäisen osahankkeen tavoite oli määritellä rajatarkastus-

prosessin toiminallisuudet vaatimukset. Toinen osahanke keskittyi järjestelmän teknisten 

vaatimusten selvittämiseen sekä laitteiston ja järjestelmien hankintaan. Kolmannen osa-

hankkeen vastuulla oli lainsäädännöllisten vaatimusten ja muutosten selvittäminen. Neljännen 

osahankkeen tehtävä oli määritellä ja toimeenpanna järjestelmäuudistuksen vaikutukset 

henkilöstöön. [110] Tässä tutkimuksessa Älykkäät rajat toimeenpanohanke huomioitiin 

kokonaisuutena. Erikseen käsiteltiin kuitenkin myös sen toista, teknistä, osahanketta. 

Teknisen osahankkeen toimesta hankittiin joulukuussa 

vuonna 2018 portugalilaiselta Vision-Box S.A. -nimi-

seltä yritykseltä rajatarkastusjärjestelmäkokonaisuus. 

Kokonaisuuteen liittyi rajanylityspisteillä tehtävien 

rajatarkastusten järjestelmiä, laitteita ja ohjelmistoja 

sekä automaattisia rajatarkastuslaitteita. Esimerkiksi 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla kyseinen järjestelmä 

sisältää 50 kappaletta kuvassa olevia automaattiportteja sekä 40 itsepalvelukioskia. Hankinnan 

kokonaishinta siihen liittyvine järjestelmän ylläpitosopimuksineen oli 12 miljoonaa euroa. 

Tästä summasta noin 8 miljoonaa euroa olivat sidoksissa varsinaisiin suoriin järjestelmä-

ostoihin. Sopimuksessa asetettu tavoite oli asentaa laitteistot vuoden 2020 syyskuuhun 

mennessä otettaviksi käyttöön saman vuoden marraskuussa. [111] 

Laitteistojen asennus ja käyttöönotto toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Varsinaisen 

Euroopan unionin Rajanylitystietojärjestelmän käyttöönotto unionin laajuisesti on sen sijaan 
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viivästynyt alkuperäisestä tavoitteestaan. Raportin kirjoitushetkellä järjestelmän käyttöönoton 

arvioidaan tapahtuvan vuoden 2022 alkupuoliskolla. [112] 

Hankkeen toimeenpanon yhteydessä nimitettiin ohjausryhmä ja hankeryhmä. Ohjausryhmänä 

toimi Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokous. Sen tehtäväksi määritettiin 

suunnitelmien ja aikataulujen merkittävien muutosten hyväksyntä. Hankkeelle ei kuitenkaan 

nimetty varsinaista omistajaa. Hankeryhmälle nimitettiin puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi 

korkean tason asiantuntijaa. Jokaiselle osahankkeelle määritettiin projektipäällikkö. Osa-

hankkeille annettiin myös mahdollisuus perustaa omia alatyöryhmiä tarpeen mukaan. 

Projektipäälliköt eivät kuitenkaan olleet osa hankeryhmää. [110] Tämä oli selvästi poikkeava 

käytäntö verrattuna muihin tutkimuksen kohteina oleviin hankkeisiin. 

MVX-hanke 

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueella käytössä olevien Dornier 228 -valvontalentokoneiden 

korvaamiseen tähtäävä hanke käynnistettiin helmikuussa vuonna 2019 nimellä Eye in the sky. 

Hankkeen tavoite oli saada vuonna 2025 käyttöön lentokoneiden korvaavat kustannustehokkaat 

suorituskyvyt. Hankkeelle ei määritetty varsinaiseen hankittavaan tuotokseen liittyviä kustan-

nustavoitteita. [113] 

Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosasto määritettiin johtamaan hanketta. Ohjausryhmäksi 

hankkeelle nimettiin Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokous vahvennettuna 

Vartiolentolaivueen komentajalla. Varsinaista hankkeen omistajaa ei määritetty. Hankkeelle 

nimettiin myös hankeryhmä ja hankepäällikkö. Hankeryhmän johtoon nimettiin kuitenkin 

erillinen hankeryhmän puheenjohtaja. Projektipäälliköiden lisäksi hankeryhmään määritettiin 

kuuluvaksi eri toimialojen asiantuntijoita. Hankkeeseen nimettiin Vartiolentolaivueesta myös 

hankekoordinaattori, joka ei kuitenkaan sisältynyt hankeryhmään. Hankeryhmän tehtäväksi 

määriteltiin hankkeen ohjaaminen ja valvonta, jotka projektinhallinnan standardimallin perus-

teella kuuluvat yleensä ohjausryhmän vastuisiin. [113] [114] 

Hanke määritettiin toimeenpantavaksi kahtena erillisenä ja peräkkäin toteutettavana osa-

hankkeena. Näille osahankkeille määritettiin projekteja ja niille henkilöstö, aikataulut ja 

tavoitteet. Lisäksi jokaiselle hallintoyksikölle sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastolle 

määriteltiin tehtäviä tai osallistumisvastuita hankkeeseen liittyen. Toimeenpanomääräyksessä 

otettiin kantaa myös tiedonhallintaan, riskeihin, turvallisuuteen ja viestintään. Lisäksi 

hankkeelle määritettiin taulukon muodossa tavoiteaikataulu vuoden 2021 loppuun asti. [114] 

Ensimmäisen osahankkeen päätyttyä asiasta annettiin vuoden 2020 huhti-

kuussa uusi toimeenpanokäsky. Sen yhteydessä hanke nimettiin 

MVX-hankkeeksi ja se organisoitiin kokonaisuudessaan uudestaan. 

Hankkeen ohjausryhmänä toimi edelleen osastopäällikkökokous vahven-

nettuna Vartiolentolaivueen komentajalla. Hankkeelle nimettiin kuitenkin nyt 
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ohjausryhmän sisälle erillinen hankejohtaja sekä hankejohtajan apulainen. Ohjausryhmän 

tehtäviksi määritettiin projektinhallinnan standardimallin mukaisesti hyväksyä vaiheiden 

tavoitteet ja tulokset sekä vaiheesta seuraavaan siirtyminen. Hankejohtajan vastuulle määrättiin 

hankkeen toimeenpanon johtaminen sekä hankkeen esittelyt ohjausryhmälle. Hankkeen 

päättymisen ajankohtaa ei varsinaisesti määritelty, mutta viimeisen vaiheen tulosten esittely 

käskettiin toteutettavaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. [115] 

Hankkeen toimeenpanon vastuu määriteltiin Rajavartiolaitoksen esikunnan teknilliselle 

osastolle. Hankeryhmän johtoon nimettiin hankepäällikkö sekä hänelle hankepäällikön apulai-

nen. Hankeryhmään ei nimetty projektipäälliköiden lisäksi muita henkilöitä. Hankkeen 

yhteydessä toteutettavalle hankinnalle annettiin taulukon muodossa yleiset aikaraamit, mutta ei 

tarkkoja aikatauluja. Lisäksi hanke vaiheistettiin, mutta projektinhallinnan standardimallin 

mukaisesti vaiheet olivat toimeenpanovaiheita toteutettavaan hankintaan liittyen. [115] 

Tämän tutkimuksen toteuttamishetkellä hanke on toteutusvaiheessa. Mahdollisilta toimittajilta 

on saatu vastaukset alustaviin tietopyyntöihin ja näiden pohjalta sekä hankkeen ensimmäisten 

vaiheiden tuotosten perusteella viimeistellään tarjouspyyntökokonaisuutta. 
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LIITE 10. HAVAINNOT HAASTATTELUISTA 

Havaintoja tehtiin yhteensä 266 kappaletta. Näistä 108 havaintoa muodostivat toisistaan 

selvästi itsenäisiä ja erillisiä kokonaisuuksia, jotka on esitetty alla olevissa taulukoissa. Taulu-

koiden summasarakkeessa ∑ on ilmoitettu kuinka monessa eri haastattelussa kyseinen havainto 

tehtiin. Lisäksi taulukoiden Prio-sarakkeessa on teoriaohjaavan sisällönanalyysin perusteella 

tutkijan määrittämä havainnon tärkeysluokka, jonka mitta-asteikossa 1 on tärkein ja 3 vähiten 

tärkein havainto. Havainnot on lajiteltu tärkeysluokkien perusteella, mutta tärkeysluokkien 

sisällä havaintojen järjestys on satunnainen. Taulukot kokonaisuutena ovat siinä järjestyksessä, 

missä ne esiintyvät tutkimusraportissa. Lisäksi taulukot ovat osioitu tutkimusraportin lukujen 

ja alalukujen mukaisesti. 

Osio 1 - Projekteissa toteutunut projektinhallinta 

 Alaosio 1 - Projektipäällikön rooli ja vastuut 

 

 

Projektipäällikön vastuut ja tehtävät ∑ Prio

1. Toteuttaa projektinhallintaa ja johtaa tehtävien toteuttamista projektiryhmässä. 7 1

2. Viestittää projektista, sen tavoitteista ja tuotoksista koko organisaatioon. 2 1

3. Selvittää projektin tuotoksen vaikutuksia organisaatioon ja sen toimintaan. 1 1

4. Seuraa alaprojektien etenemistä. 2 2

5. On yleensä mukana projektissa sen esitöistä alkaen. 5 2

6. Projektipäällikölle saattaa valua omistajan vastuita projektin onnistumiseen liittyen. - 2

7. Projektinhallintaa toteutetaan useimmiten muiden linjaorganisaation töiden ohella. 

Suuremmissa projekteissa hallinta saattaa viedä merkittävän osan työajasta tai kaiken 

työajan.

6 3

Projektipäälliköiden koulutus, kokemus tai muu osaaminen ∑ Prio

1. Projektipäälliköt ovat käyneet upseerien täydennys- tai jatkokoulutuksen (EUK/YEK) 4 1

2. Projektipäälliköillä on aikaisempaa kokemusta projektinhallinnasta. 5 1

3. Pieni osa projektipäälliköistä on käynyt sotatalouden ja -tekniikan lisäopinnot (STLO). 1 2

4. Vain harvoilla projektipäälliköillä ei ole aikaisempaa osaamista tai koulutusta 

projektinhallintaan liittyen.

2 2
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 Alaosio 2 - Projektin organisointi 

 

 

 

Projektiorganisaatio ∑ Prio

1. Projektista muodostuu selvästi muusta organisaatiosta erillinen ja itsenäinen 

kokonaisuus.

3 1

2. Linjaorganisaatio muodostaa helposti väliportaan projektipäällikön ja omistajan välille. 

Erityisesti teknillisen osaston alusyksikköön liittyvissä projekteissa näin voi tapahtua.

4 1

3. Projektiryhmälle on joissain hankkeissa asetettu ohjausryhmälle kuuluvia vastuita 

projektin ohjaamiseen liittyen.

1 1

4. Linjaorganisaatiolla saattaa olla erikseen käskettyjä vastuita projektin tuotokseen liittyen, 

joka aiheuttaa ristiriitaa projektin vastuiden ja tavoitteiden kanssa.

1 1

5. Projektiryhmän jäsenten roolit ja vastuut saattavat olla epäselviä. 6 1

6. Projektipäällikön tulee olla asiantuntija projektin tuotokseen liittyen. 4 1

7. Alaprojektien päälliköt saattavat olla projektin johtoryhmän ulkopuolella, joka vaikeuttaa 

alaprojektien koordinointia.

2 2

8. Omien töiden ohella alaprojekteja johtavien henkilöiden mahdollisuus osallistua projektin 

johtoryhmän työskentelyyn voi olla haastavaa erityisesti isossa projektiryhmässä.

1 2

9. Projektipäällikön ja omistajan sijainti eri osastossa tai hallintoyksikössä saattaa 

aiheuttaa epäselvyyttä projektin ja linjaorganisaation tehtävissä projektin tuotokseen 

liittyen.

1 2

10. RVL:ssa ei ole järjestelmää, jolla hallittaisiin merkittävien henkilöiden yllättäviä 

poistumisia projekteista.

1 2

11. Projektipäällikön apulaisen tehtäviä tai vastuita ei ole määritelty. 1 2

12. Projektipäällikön resurssi linjaorganisaatioon liittyvien töiden toteuttamiseen voi olla 

erittäin rajallinen.

2 3

13. Projektisihteeristä voi olla hyötyä projektinhallinnassa, erityisesti mahdollisen hankinnan 

alkuvaiheessa.

4 3

Projektin ohjausryhmä ∑ Prio

1. Strategisissa hankkeissa ohjausryhmä koostuu RVLE OPK:n tai laajennetun OPK:n 

jäsenistä.

4 1

2. Usein projektin omistaja on jäänyt nimeämättä tai omistajan vastuun kohdentumisesta 

on epäselvyyttä.

5 1

3. Omistajalla on merkittävä vastuu organisaation sitouttamisessa projektin tavoitteisiin. 3 1

4. RVL:ssa linjaorganisaatio saattaa herkästi muodostaa portin projektipäällikön ja 

omistajan välille.

3 1

5. Omistaja ei välttämättä ole asiantuntija projektin tuotokseen liittyen. 1 2

6. Ohjausryhmän tuki projektipäällikölle on kriittinen erityisesti merkittävissä asioissa. 7 2

7. Hankintapäällikön rooli on keskeinen ohjausryhmän ja projektiryhmän neuvonnassa. 3 2

8. Projektipäällikkö ei aina pääse suoraan käsiksi ohjausryhmään. 2 3

Linjaorganisaation tuki projektille ∑ Prio

1. Projektin asiantuntijatöiden resursointi on haasteellista. Näin on erityisesti pienemmissä 

projekteissa.

3 1

2. Linjaorganisaation tuki projektille on tärkeää haastavien asioiden hoitamisessa sekä 

projektin laajuuden ulkopuolelle menevissä asioissa.

3 1

3. Hankintapäällikön rooli on keskeinen ohjausryhmän ja projektiryhmän neuvonnassa. 3 2

4. Projektin johtoryhmän jäsenten hankintaosaaminen on usein keskeistä projektissa 

mahdollisesti toteutettavan hankinnan onnistumisen kannalta.

1 2

5. Hankintapäällikön ei tarvitse olla projektin johtoryhmän nimetty jäsen. 1 3
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 Alaosio 3 - Projektinhallinnan käytänteet 

 

 

 

 

 Alaosio 4 - Näkemys projektinhallinnasta Rajavartiolaitoksessa 

 

 

 

Asiantuntijat projektissa ∑ Prio

1. Projektipäällikkö ei aina saa valita kaikkia projektiryhmän jäseniä tai asiantuntijoita 

itsenäisesti. Linjaorganisaatiosta esitetään halukkaita tai sopivia henkilöitä.

5 1

2. Asiantuntijoiden projektitöihin käytettävissä oleva resurssi ei aina ole riittävä, joka 

aiheuttaa projektien viivästymistä.

2 1

3. Projekteissa käytettävät asiantuntijat osallistuvat projektitöihin omien varsinaisten töiden 

ohella, mutta ovat usein hyvin käytettävissä projektin tehtäviin.

5 2

4. Asiantuntijoiden palkkausasiat projektitöihin liittyen ovat ongelmallisia. Usein 

asiantuntijan kokonaisansio pienenee projektiin osallistumisen johdosta.

3 2

Projektinhallintaan valmistautuminen ∑ Prio

1. Aiempiin vastaaviin projekteihin tutustuminen. 2 2

2. Suorituskyvyn rakentamiseen liittyviin puolustusvoimien asiakirjoihin tutustuminen. 1 2

3. Ei havaittu merkittävää valmistautumista projektinhallintaan liittyen. - 2

Projektinhallintamenetelmät, -prosessit tai -toimenpiteet projektin aikana ∑ Prio

1. Projektissa toteutettiin normaaleja linjaorganisaation hallinnan tai johtamisen 

menetelmiä.

2 2

2. Käytössä oli viestintään tai riskienhallintaan liittyviä suunnitelma. 2 3

Projektinhallintakäytänteet ja -sovellukset ∑ Prio

1. Projektinhallintaan ei yleisesti käytetä siihen erityisesti suunniteltuja ohjelmistoja tai 

työkaluja.

- 1

2. Yleiset toimistotyöohjelmistot ja -menetelmät ovat yleisimmin käytössä myös 

projekteissa.

2 2

3. Sharepoint-sivusto tai muita tiedonjakokäytänteitä on satunnaisesti käytössä. 3 3

Projektipäällikön tilannekuva projektista ∑ Prio

1. Useimmiten projektipäälliköllä on hyvä tilannekuva projektiryhmän ja alaprojektien 

tilanteesta.

3 1

2. Projektipäällikön tilannekuva saattaa heikentyä, mikäli projektinhallintaan ei ole riittävästi 

resurssia käytettävissä.

3 1

3. Alaprojektin päällikön tilannekuva koko projektista saattaa olla ajoittain heikko. 1 2

Vastustus ja esteet projektinhallintametodologialle ∑ Prio

1. Jäsennellyn projektinhallinnan menetelmä ei saa olla liian pitkä, sillä se saattaa 

menettää merkityksensä.

2 1

2. RVLE:n osastojen erot toimintatavoissa huomioitava mallia koostettaessa. 1 3

Mielipide projektinhallintametodologiasta ∑ Prio

1. Projektinhallintamenetelmä tulisi olla. 5 1

2. Menetelmän tulisi huomioida erityyppisten projektien luonteet. 2 1

3. Menetelmä ei saisi merkittävästi lisätä kirjallisen työn määrää. 1 2

Projektinhallintamenetelmän tärkein sisältö ∑ Prio

1. Menetelmän tulisi luoda projektin perusmalli ja yhteinen kieli projekteihin liittyen. 3 1

2. Vastuut ja tehtävät. 3 1

3. Organisaation kuvaus. 2 1

4. Tieto siitä, mistä projektinhallintaan liittyvää tietoa on saatavilla. 1 2

5. Päätösoikeus hankinnoissa. 1 2

6. Projektipäällikön linjaorganisaatioon liittyvien töiden hallinta projektin ohessa. 1 3
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Osio 2 - Projektien merkittävimmät haasteet ja onnistumisen avaintekijät 

 Alaosio 1 - Alkuperäiset tavoitteet ja lopulliset tuotokset 

 

 

Tärkeimmät periaatteet projektien hallinnassa Rajavartiolaitoksessa ∑ Prio

1. Projektin tavoite ja laajuus oltava selkeästi määritettyjä alusta alkaen. 3 1

2. Vastuiden ja roolien määrittely. 1 1

3. Poikkeamiin puuttuminen. 2 1

4. Jatkuva oppiminen. 2 1

5. Suorituskykyvaatimusten määrittely. 2 1

6. Hankintaosaaminen. 2 2

7. Organisaation sitouttaminen projektin tavoitteisiin. 1 2

Tarpeet yksilöiden koulutukselle ∑ Prio

1. Projektinhallintaan liittyvää koulutusta tulisi olla. 4 1

2. Hankintatoimeen liittyvää koulutusta tulisi olla. 4 1

3. Yleisellä tasolla EUK ja YEK valmistavat hyvin johtotason tehtäviin ja siten myös 

projekteihin.

2 1

4. STLO:sta tai osasta siitä olisi hyötyä projektinhallintaan ja suorituskyvyn rakentamiseen 

liittyen.

5 1

Annettujen rajoitteiden sisällä pysyminen ∑ Prio

1. Projekteissa laatu on tärkein saavutettava tavoite. 5 1

2. Kustannusrajoitteet on huomioitava laatutavoitteissa. 4 1

3. Laadussa huomioitava realistiset pyrkimykset. 2 2

4. Hankintavaiheen kilpailutus aiheuttanut usein aikataulun venymistä. 2 2

Tavoitteiden saavuttaminen ∑ Prio

1. Projektit onnistuvat tavoitteiden mukaisesti. 5 1

2. Projektit onnistuvat osittain tavoitteiden mukaisesti. 3 1

3. Projektin alkuperäisiä tavoitteita ei saavutettu. 3 1
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 Alaosio 2 - Merkittävimmät projektinhallinnan haasteet 

 

 Alaosio 3 - Merkittävimmät projektinhallinnan onnistumisen avaintekijät 

 

Kohdatut haasteet projektinhallinnassa ∑ Prio

1. Projektiryhmän jäsenten roolit ja vastuut saattavat olla epäselviä. 6 1

2. Usein projektin omistaja on jäänyt nimeämättä tai omistajan vastuun kohdentumisesta 

on epäselvyyttä.

5 1

3. Linjaorganisaatio muodostaa helposti väliportaan projektipäällikön ja omistajan välille. 

Erityisesti teknillisen osaston alusyksikköön liittyvissä projekteissa näin voi tapahtua.

4 1

4. Yhteisen projektinhallintamallin puuttuminen. 1 1

5. Projektin laajuuden määrittely kunnolla. 2 1

6. Projektiin liittyvän suorituskykyvaatimuksen määrittely kunnolla. 2 1

7. Organisaation sisäinen viestintä projektin tavoitteista. 2 1

8. Opittujen asioiden siirtäminen eteenpäin. 1 1

9. Linjaorganisaatiolla saattaa olla erikseen käskettyjä vastuita projektin tuotokseen liittyen, 

joka aiheuttaa ristiriitaa projektin vastuiden ja tavoitteiden kanssa.

1 1

10. Projektipäällikkö ei aina saa valita kaikkia projektiryhmän jäseniä tai asiantuntijoita 

itsenäisesti. Linjaorganisaatiosta esitetään halukkaita tai sopivia henkilöitä.

5 1

11. Asiantuntijoiden projektitöihin käytettävissä oleva resurssi ei aina ole riittävä, joka 

aiheuttaa projektien viivästymistä.

2 1

12. Asiantuntijoiden palkkausasiat projektitöihin liittyen ovat ongelmallisia. Usein 

asiantuntijan kokonaisansio pienenee projektiin osallistumisen johdosta.

3 2

13. Projektipäällikön ja omistajan sijainti eri osastossa tai hallintoyksikössä saattaa 

aiheuttaa epäselvyyttä projektin ja linjaorganisaation tehtävissä projektin tuotokseen 

liittyen.

1 2

14. Pienten resurssien aiheuttama suoraviivainen projektinhallinta ja siten kasvavat riskit. 1 2

15. Organisaation avoimuus uusille ratkaisumalleille. 1 2

16. Johtajuusosaaminen siviilivirkamiesten osalta. 1 2

17. Projektipäällikön resurssi linjaorganisaatioon liittyvien töiden toteuttamiseen voi olla 

erittäin rajallinen.

2 3

18. Projektipäällikkö ei aina pääse suoraan käsiksi ohjausryhmään. 2 3

19. Pieni organisaatio voi olla liiankin ketterä reagoimaan poikkeamiin. 1 3

20. Yhteistoimintaprojekteissa kokonaisuuden hallinta on haasteellista, sillä projektiryhmä 

on organisaation ulkopuolelta. Myös yhteinen johtaminen ja vastuunkanto ovat 

ongelmallisia yhteistoimintaprojekteissa.

1 3

21. Projektin hallinnan tarvitsema resurssi on pois varsinaisista työtehtävistä, sillä hallintaa 

tehdään varsinaisten tehtävien ohessa.

1 3

22. Projektiin liittyvän hankinnan rahoituksen turvaaminen. 1 3

Kohdatut onnistumisen avaintekijät projektinhallinnassa ∑ Prio

1. Päätöksentekokyky. 5 1

2. Henkilöstön sitoutuminen yhdessä tekemiseen. 4 1

3. Henkilöstön oma-aloitteisuus. 2 1

4. Johtamiskulttuurin luomat selkeät ja yhteiset tavoitteet. 2 1

5. Itsenäinen toteuttaminen mahdollista pienessä organisaatiossa. 4 1

6. Henkilöiden kyky kantaa vastuu. 1 1

7. Ylimmän johdon tavoitettavuus. 1 1

8. Tehokas tiedonkulku 1 2

9. Pienen organisaation kyky nopeisiin toimiin. 1 2

10. Alttius kompromisseille pienessä organisaatiossa. 1 2

11. Oikeiden henkilöiden valinta tehtäviin. 2 2
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LIITE 11. JOHTOPÄÄTÖKSET AK2 JA AK3 

Liitteeseen on koostettu yhteen kaikki tutkimusongelman alakysymysten AK2 ja AK3 käsit-

telyn yhteydessä raportin leipätekstissä listatut johtopäätökset. Johtopäätöksiä muodostettiin 

näiden kysymysten käsittelyssä yhteensä 64 kappaletta. Ne esitetään samassa järjestyksessä ja 

osa-alueittain kuin raportin tekstissä. Listoissa ensimmäisinä esitetään tutkimusongelman ja 

tavoitteiden kannalta merkityksellisimmät johtopäätökset. 

Projektipäällikön vastuut ja kokemus 

1. Omistajan vastuu projektin onnistumisesta määritettyjen tavoitteiden mukaisesti tulee 

olla selkeä. Sen ei tule liukua alaspäin projektipäällikölle. 

2. Projektipäällikön tulee aina olla mukana projektissa sen ensimmäisistä esitöistä alkaen. 

3. Rajavartiolaitoksessa projektipäällikön vastuut ovat yleisesti ottaen projektinhallinnan 

standardimallin mukaisia. 

4. Projektipäälliköiksi nimitettävien henkilöiden projektinhallinnan käytäntöpätevyydet 

tulisi huomioida projektinhallinnan standardimallin mukaisesti. Upseerien täydennys- tai 

jatkokoulutuksen kautta näitä pätevyyksiä ei todennäköisesti saavuteta. Täydentävää 

projektinhallintaan liittyvää koulutusta tulisikin hankkia sitä tarjoavilta yrityksiltä tai 

yhteisöiltä. 

5. Projektipäällikön tehtävissä ovat korostuneet projektista, sen tavoitteista ja mahdollisista 

tuotoksista viestiminen koko organisaation laajuisesti. Projektinhallinnan standardi-

mallissa vastuu koko organisaation laajuisista asioista on kuitenkin projektin omistajalla. 

Tuotoksen vaikutusten selvittäminen on taas keskeinen projektin tehtävä. 

6. Projektipäällikön tulee tunnistaa projektin itseltään viemä resurssi ja sovittaa jo ennalta 

linjaorganisaation vaatimat työt tulevan projektinhallintatyön kanssa. Suuremmissa 

projekteissa on varauduttava projektinhallinnan vievän lähes kaiken työajan. 

Projektien organisointi 

1. Projektit muodostavat pääsääntöisesti ainutkertaisen ja itsenäisen kokonaisuuden Raja-

vartiolaitoksessa. Yhtenäistä mallia projektin organisoitumiselle ei kuitenkaan ole ja 

sellainen tulisi muodostaa. 

2. Erityisesti projektin johtoryhmän ja ohjausryhmän kokoonpanoissa tulisi pyrkiä 

noudattamaan projektinhallinnan standardimallia säännönmukaisesti. 

3. Projektiryhmän jäsenten roolit ja vastuut on määritettävä selkeästi projektin alusta 

alkaen. On syytä huomioida, että vastuu on aina yksilöitävä henkilölle. Vastuuta ei tule 

antaa esikunnalle, osastolle, yksikölle tai ryhmälle. Näin toimittaessa myös vältetään 

mahdollisia epäselvyyksiä linjaorganisaation esimiesten ja projektin johdon välillä. 
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4. Projektin johtoryhmään on määritettävä projektipäällikön lisäksi alaprojektien päälliköt. 

Johtoryhmän tehtävä on hallita projektia ja sen etenemistä. Johtoryhmään ei projektin-

hallinnan standardimallin mukaisesti kuulu muita henkilöitä. Projektipäällikkö vastaa 

projektinhallinnan onnistumisesta. Projektipäällikön tulisi olla asiantuntija projektin 

aiheeseen liittyen. 

5. Projektille tulee aina määrittää ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävä on ohjata projektia 

ja varmistaa asetettujen tavoitteiden täyttyminen. Projektin onnistuminen on kuitenkin 

aina projektin omistajan vastuulla. Ohjausryhmään tulisi erikseen nimetä aina vähintään 

käyttäjän ja hankkijan edustajat. 

6. Projekti ei voi toimia itsenäisesti, jos projektipäällikön varsinainen esimies tai johtaja 

muodostaa portin omistajan ja projektipäällikön välille. Tämä vahvan linjaorganisaatio-

kulttuurin synnyttämä ongelma ja riski tulee tiedostaa. Tilanteeseen voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi määrittelemällä roolit ja vastuut selkeästi. Omistajan ja projektipäällikön 

sijainti samassa linjaorganisaation osastossa tai yksikössä voi myös pienentää kyseistä 

riskiä. 

7. Projektin itsenäinen ja omavarainen toiminta edellyttävät hallintoyksiöiden sitoutumista 

projektin tavoitteisiin. Projektipäällikölle on luotava riittävä mahdollisuus hallita 

projektia tilanteessa, jossa projektiorganisaation jäsenet ovat muista osastoista tai 

hallintoyksiköistä. Projektin omistajan tehtävä on luoda projektipäällikölle nämä 

onnistumisen edellytykset. 

8. Projektin vastuut mahdolliseen tuotokseen liittyen on määritettävä selkeästi. Samoja 

vastuita ei voi olla linjaorganisaation yksiköillä. Päällekkäiset vastuut on tilapäisesti 

poistettava linjaorganisaatiolta ja siirrettävä projektille. Käytännössä tämä voidaan 

toteuttaa esimerkiksi perustamalla asiaan liittyvä alaprojekti ja määrittämällä sen johtoon 

asiasta linjaorganisaatiossa vastuussa oleva henkilö. 

9. Projektin onnistumisen ja etenemisen kannalta kriittisten henkilöiden tulee tunnistaa oma 

roolinsa. Heidän tulisi jo ennalta varmistaa mahdollisen seuraajan onnistumisen edelly-

tykset ylläpitämällä opittujen asioiden lokia tai soveltaa muuta menetelmää kriittisten 

tietojen hallitsemiseksi. 

Projektin ohjausryhmä 

1. Rajavartiolaitoksen johdolla ja esikunnan osastopäälliköillä on merkittävä rooli 

strategisten hankkeiden ohjauksessa. 

2. Projektille tulee aina nimetä omistaja, joka vastaa projektin onnistumisesta, johtaa 

projektin ohjausryhmää ja koko projektia. Lisäksi tulee nimetä ohjausryhmän jäsenet ja 

määritellä heidän roolinsa ryhmässä. On syytä huomioida, ettei ohjausryhmällä voi olla 

ryhmänä vastuita eikä se johda projektia. 
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3. Mikäli projektin ohjausryhmä muodostetaan Rajavartiolaitoksen esikunnan osasto-

päällikkökokouksesta, on pidettävä huolta projektin omistajan vastuun mukanaan 

tuomasta oikeudesta johtaa ohjausryhmää. 

4. Rajavartiolaitoksessa projektin omistajalla on merkittävä vastuu ohjausryhmän sitout-

tamisessa projektin tavoitteisiin. Vastaavasti ohjausryhmän tehtävä on tarjota omistajalle 

ja hänen välityksellään projektipäällikölle tarpeellista tukea erityisesti pikatilanteissa ja 

merkittävien erimielisyyksien esiin noustessa. 

5. Hankintapäällikkö on usein merkittävässä roolissa ohjausryhmän toiminnassa. Projektin 

omistajan on tunnistettava tarve hankintapäällikölle ohjausryhmän jäsenenä tai neuvoa 

antavana asiantuntijana. 

Linjaorganisaation tuki projektille 

1. Projektin asiantuntijatöiden resursointi on kyettävä koordinoimaan jo projektin alusta 

alkaen. Tämän mahdollistamiseksi projektin omistajan tehtävä on sitouttaa 

hallintoyksiköt projektin tavoitteisiin. Projektin hallintaa edistää mahdollisuus 

työtehtävien koordinoimiseen hallintoyksiköiden rajojen ylitse. 

2. Organisaation on oltava sitoutunut tukemaan projektia tilanteissa, joissa 

projektipäälliköllä ei ole mahdollisuutta tehdä päätöstä eteen tuleviin haasteisiin liittyen. 

3. Projektin johtoryhmällä on oltava riittävä ymmärrys hankintatoimesta. Hankinta-

organisaation tehtävä on tukea projektia hankinnan kriittisimmillä hetkillä. Projekti-

päällikön on tunnistettava hankintaosaamisen mahdollinen koulutustarve johtoryhmän 

sisällä. Projektin omistajan on mahdollistettava projektille onnistumisen edellytykset 

myös hankintatoimeen liittyen. 

4. Onnistunut projekti edellyttää onnistunutta hankintaa. Onnistunut hankinta ei kuitenkaan 

automaattisesti synnytä onnistunutta projektia. Hankintaa tulee käsitellä vain yhtenä 

suoritusvaiheena projektin elinkaaressa. Sitä edeltää ja sen jälkeen toteutetaan myös 

muita projektin tavoitteiden kannalta kriittisiä suoritusvaiheita. 

Projektin asiantuntijat 

1. Projektipäällikön tulee tunnistaa oikeiden henkilöiden valinnan projektitehtäviin olevan 

kriittinen tekijä projektin ja sen hallinnan onnistumisen näkökulmasta. Henkilöt tekevät 

projektitöitä omien tehtäviensä ohella, joka on huomioitava projektisuunnitelmissa. Näin 

ollen henkilöiden sitoutuminen projektin tavoitteisiin ja motivaatio ovat avainasemassa 

tehtävien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisessa toteutumisessa. 

2. Projektin omistajan tehtävä on mahdollistaa projektipäällikölle käytettävissä olevan 

resurssin valinta ja hallinta organisaation toimintatapojen luomien rajoitteiden sisällä. 
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Projektinhallinnan käytänteet 

1. Rajavartiolaitoksessa ei käytetä prosessipohjaista elinkaarimalliin perustuvaa projektin-

hallintamenetelmää. Useimmissa tapauksissa projektinhallinnan standardimallin mukais-

ten menetelmien, käytänteiden ja ohjelmistojen hyödyntäminen edellyttää ymmärrystä 

prosessipohjaisesta elinkaarimalliin perustuvasta projektinhallinnasta. Tämän ymmär-

ryksen muodostamiseksi tulisi projektien johtamiseen osallistuville tarjota mahdollisuutta 

osallistua projektinhallintaan liittyvään koulutukseen. 

2. Projektinhallinta muodostaa oman menetelmäkokonaisuuden, jonka yleisesti hyväksytyt 

periaatteet tuntemalla ja niitä soveltamalla voi ennalta tutut käytänteet helposti valjastaa 

projektinhallinnan työkaluiksi. Projektinhallinnassa hyödynnetäänkin useimmille hyvin 

tuttuja käytänteitä, työkaluja ja ohjelmistoja. 

3. Hankintaan liittyvät seikat muodostavat vain osan Rajavartiolaitoksen projektien 

tehtävistä ja projektinhallintaan liittyvistä asioista vain osa ovat hankintatoimessa 

hyödynnettäviä. Projektiin todennäköisesti sisältyy myös vaiheita ja tavoitteita, jotka 

eivät liity hankintatoimeen. Näin ollen projektin hallintaan valmistautumisen tulisi 

sisältää myös muuta kuin hankintatoimintaan tutustumista. 

4. Projektinhallinnan standardimallin mukaisen projektiorganisaation yksi päämääristä on 

mahdollistaa projektipäällikön ajantasainen tilannekuva. Projektinhallinnan ei tule perus-

tua projektipäällikön osallistumiseen projektin varsinaisiin tehtäviin vaan se on järjes-

teltävä siten, että johtoryhmällä on jatkuva tilannetietoisuus projektin etenemisestä. 

Projektinhallinnan esteet 

1. Organisaation projektinhallintametodologia ei ole projektinhallinnan oppikirja. Toden-

näköisesti metodologian hyödyntäminen edellyttää prosessipohjaisen projektinhallinnan 

ymmärrystä ja voi edellyttää esimerkiksi tietyn yleisen viitekehyksen tuntemusta. 

2. Projektinhallintametodologian on oltava sovellettavissa koko organisaatiossa. Siinä 

kuvattujen toimintamallien täytyy olla kaikkien osastojen ja yksiköiden 

hyödynnettävissä. 

Projektinhallintametodologiasta 

1. Rajavartiolaitoksessa on kysyntää projektien hallintaa yhtenäistävälle projektinhallinta-

metodologialle. Se koetaan tärkeäksi ja positiiviseksi mahdollisuudeksi. 

2. Projektinhallintametodologian on oltava hyödynnettävissä kaikissa Rajavartiolaitoksen 

projekteissa. Se on muodostettava riittävän yleisellä tasolla, jotta sitä hyödyntävä 

projektipäällikkö voi aina räätälöidä siitä projektiinsa sopivan menetelmän. 

3. Projektinhallinnan standardimallin mukaisesti dokumentointi ja hallintatuotteiden 

tekeminen ovat olennainen osa projektin hallintaa. Projektipäällikön tulee ymmärtää 

roolinsa olevan ennen kaikkea projektin hallinnointi ja siten myös hallinnan 



LIITE 11 184 

dokumentointi. Erityisesti strategisissa hankkeissa projektipäällikön resurssi ei 

todennäköisesti ole parhaassa hyötykäytössä hänen osallistuessaan asiantuntijatehtäviin. 

Projektinhallintamenetelmän sisältö 

1. Rajavartiolaitoksen projektinhallintametodologian sisällön tulisi vastata 

projektinhallinnan standardimallin mukaista sisältöä. Yleisesti ottaen on tarve luoda 

yleinen projektimalli sekä yhteinen kieli organisaation sisälle. Erityisesti menetelmässä 

tulee huomioida projektihenkilöstön vastuut ja tehtävät sekä projektiorganisaation 

rakenne. 

2. Projektinhallintametodologian yhteydessä tulee esitellä mihin yleisimpiin viitekehyksiin 

siinä luotu menetelmä perustuu. Lisäksi tulee kertoa mistä viitekehyksiin liittyvää 

lisätietoa on saatavilla. 

Projektinhallinnan periaatteet 

1. Projektin tavoitteiden, laajuuden, suorituskykyvaatimusten, projektihenkilöstön roolien ja 

vastuiden määrittely sekä jatkuva oppiminen ovat tärkeiksi tunnistettuja periaatteita, 

joiden on samalla havainnoitu olevan keskimäärin heikoilla kantimilla projekteissa. 

2. Projektin omistajan ja projektipäällikön on sisäistettävä tärkeimmäksi tunnistetut periaat-

teet. Niiden jatkuva noudattaminen on hyvin todennäköisesti merkittävä tekijä projektien 

onnistumisen taustalla myös Rajavartiolaitoksessa. 

3. Vaiheistus on projektinhallinnan standardimallin perusteella yleisesti tunnistettu yhdeksi 

kriittisimmistä periaatteista. Rajavartiolaitoksen projekteissa vaiheistus, vaiheiden 

hallinta ja vaiheesta toiseen siirtyminen eivät useimmiten noudata standardimallia. 

Todennäköisesti vaiheistus onkin nostettavissa kriittiseksi periaatteeksi myös 

Rajavartiolaitoksen projektinhallinnassa. 

Koulutustarpeet 

1. Projektinhallinnan koulutus on todettu Rajavartiolaitoksen projektien johtamiseen osal-

listuville tarpeelliseksi. Upseerien täydennys- tai jatkokoulutuksiin ei sisälly projektin-

hallinnan käytänteiden opetusta. Ne tarjoavat kuitenkin hyviä perusteita johtajuuden ja 

strategisen johtamisen näkökulmista. 

2. Suomessa on helposti saatavilla erityisesti valtionhallinnon virkamiehille suunnattua 

projektinhallinnan koulutusta. Projektipäällikön tulisi harkita näihin tai vastaaviin osal-

listumista ennen projektin aloittamista. 

3. Projektin omistajan ja projektipäällikön on tunnistettava hankintatoimen merkitys projek-

tille. Hankinta on asiantuntijatoimintaa, mikä on resursoitava samalla tavalla kuin kaikki 

tuotokseen liittyvä asiantuntijatoiminta. Yleensä projektipäälliköllä on ollut Rajavartio-

laitoksessa merkittävä rooli projektissa mahdollisesti toteutettavassa hankinnassa. 
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Projektin tavoitteet ja rajoitteet 

1. Rajavartiolaitoksen projekteille tulisi aina määrittää tavoiteltava laajuus sekä vaatimukset 

aikataulun, kustannusten ja laadun rajoitteista. Lisäksi projekteissa on oltava käytössä 

menetelmä laajuuteen ja rajoitteisiin esitettävien muutosten hallintaan. 

2. Projekteissa saavutetaan keskimäärin hyvin tuotoksen laadulle asetetut tavoitteet. Lisäksi 

laadun koetaan olevan tärkein projekteille asetettavista vaatimuksista. Laatua käsitellään 

useimmiten tuotoksen suorituskykyvaatimusten ja viranomaishyväksyntöjen kautta. 

Tavoiteltavaa laatutasoa ei ole välttämättä mahdollista asettaa projektin esityö- ja 

suunnitteluvaiheissa vaan se selviää projektitehtävien tuotoksina. Myös tällöin 

tavoiteltava laatutaso on hyväksytettävä projektin ohjausryhmässä. 

3. Projektissa toteutettavan hankinnan kilpailutusvaiheen kesto ja monimutkaisuus on 

huomioitava projektin esitöissä ja aikataulusuunnittelussa. Projektin johtoryhmässä 

tarvittava hankintaosaamisen taso on myös määritettävä mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, jotta toimenpiteitä esimerkiksi koulutukseen liittyen on mahdollista toteuttaa. 

Projektinhallinnan haasteet 

1. Rajavartiolaitoksella tulisi olla oma projektinhallintametodologia. Esimerkiksi projekti-

käsikirjan muodossa teos olisi kokoelma projektinhallinnan tietoa ja kokemusta 

Rajavartiolaitoksessa, joka tarjoaa yhteisen kielen, normin ja toistettavan prosessin. 

Metodologiassa tulisi yhdistää yleisesti hyväksytyt käytänteet räätälöitynä organisaation 

kulttuuriin ja toimintaympäristöön. 

2. Merkittävimmät tunnistetut haasteet liittyvät henkilöiden roolien ja vastuiden 

määrittelyyn sekä epäselvyyksiin projektiorganisaatiossa. Selkeästi määritetyt roolit ja 

vastuut ovat yksi tärkeimmistä projektinhallinnan periaatteista. Projektinhallinnan 

standardimallin mukaisesti esimerkiksi PRINCE2:n projektiorganisaation roolit ja 

vastuut ovat räätälöitävissä Rajavartiolaitoksen organisaatiokulttuuriin sopiviksi. 

Projekteissa on aina määritettävä kirjallisesti ja tarkasti vähintään projektin omistajan, 

ohjausryhmän jäsenten ja projektipäällikön vastuut. 

3. Kaikkiin Rajavartiolaitoksen projekteihin tulee määrittää projektin omistaja ja ohjaus-

ryhmä. Omistajan vastuut ja ohjausryhmän tehtävät todennäköisesti noudattavat 

projektinhallinnan standardimallia. 

4. Projektin esityö- ja suunnitteluvaiheissa on erityisesti huomioitava projektin laajuuden ja 

tavoiteltavan loppuasetelman määrittäminen. Rajavartiolaitoksessa ei ole käytössä 

Puolustusvoimiin verrattavissa olevaa järjestelmää suorituskykyjen rakentamisen hallin-

taan. Suorituskyvyn määrittäminen on näin ollen usein sisällytettävä projektin laajuuteen 

kuuluvaksi tehtäväksi. 

5. Sotilasorganisaatiossa toimiva projekti on altis johtamiskulttuurin ja komentajavetoisen 

toimintamallin ulkoisille vaikutuksille. Esimerkiksi projektipäällikön esimiehen rooli 

projektin ulkopuolisena toimijana ja yksikölle asetettavat vastuut heikentävät projektin 
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itsenäisyyttä ja vähentävät projektipäällikön omavaraisuutta. Nämä ominaisuudet on 

tunnistettava ja huomioitava projektin hallinnassa. 

6. Linjaorganisaation yksiköillä saattaa olla projektitehtäviin liittyviä vastuita. Projektin on 

kuitenkin toimittava itsenäisesti päästäkseen tavoitteisiinsa. Projektiryhmän organisointi, 

alaprojektien järjestäminen ja henkilöstövalinnat ovat tehtävä linjaorganisaation vastuut 

huomioiden. Projektit on resursoitava siten, ettei projektille kuuluvia tehtäviä liukene 

linjaorganisaation yksiköille. Esimerkiksi yksikön päällikön asettaminen alaprojektin 

johtoon voi sitouttaa yksikön projektin tavoitteisiin edistäen samalla projektin itsenäi-

syyttä. 

7. Varsinaisten työtehtävien ohessa suoritettavan asiantuntijatyön suunnitelmanmukainen 

käyttö on haasteellista. Projektipäällikkö ja omistaja voivat vaikuttaa resurssin riittävään 

ja ajantasaiseen käytettävyyteen sitouttamalla hallintoyksiköiden esimiehet projektin 

tavoitteisiin. Strategisissa hankkeissa projektin omistajan on lisäksi toimittava organisaa-

tiossa tasolla, josta käsin hän kykenee vaikuttamaan käytettävyyteen kaikissa hallinto-

yksiköissä. Tällöin on todennäköisimmin mahdollista järjestää linjaorganisaation työt 

siten, että suunnitelman mukainen resurssi on projektin käytössä suunniteltuna ajan-

kohtana. 

8. Projektin omistajan tärkeä tehtävä on viestiä organisaation johdolle ja komentajistolle 

projektin tavoitteista sekä sitouttaa heidän kautta koko organisaatio. Projektin hallinta, 

erityisesti odottamattomia haasteita kohdattaessa, on huomattavasti vaivattomampaa 

koko organisaation ollessa sitoutunut projektin tavoitteisiin. 

9. Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi projektin johtoryhmän 

on kiinnitettävä erityistä huomiota asiantuntijaresurssin valintaan. Avoin informointi 

palkkausjärjestelmästä ja asiantuntijoiden esimiesten sitouttaminen projektin tavoitteisiin 

mahdollistavat motivoituneen asiantuntijaresurssin rekrytoinnin. 

10. Rajavartiolaitoksen projekteissa opitut asiat eivät siirry tehokkaasti seuraaville projek-

teille. Tämä muodostuu haasteeksi tehottomuuden ja toistuvien vastoinkäymisten kautta. 

Järjestelmän perustamista opittujen asioiden keräämiseksi ja välittämiseksi tulisi harkita. 

11. Esityö- ja suunnitteluvaiheessa tulee arvioida projektipäälliköiden tarve projektinhallinta-

koulutukselle. Vähintään henkilöiden ihmis- ja käytäntöpätevyyksien osaamista tulee 

arvioida ja tehdä koulutustarvekartoitus niiden perusteella. 

12. Projektin asettamisen yhteydessä on mahdollistettava uusien johtamiseen ja organisoitu-

miseen liittyvien ratkaisumallien käyttöönotto projektin edetessä. 

Projektinhallinnan onnistumisen avaintekijät 

1. Sotilaalliseen organisaatiokulttuuriin liittyy kiinteästi päällikön kyky tehdä päätöksiä. Se 

on merkittävä tekijä myös projektinhallinnassa. Tätä projekteissa korostunutta onnistumi-

sen avaintekijää on hyödynnettävä päätöksenteko-oikeuksia ja poikkeamiin puuttumisen 

järjestelmää suunniteltaessa. Projektipäällikön tulee voida luottaa projektin omistajan 
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saavan tarvitsemansa ohjauksen päätöksentekoa varten. Toisaalta projektipäällikölle on 

taattava mahdollisuus tehdä hänelle kuuluvat päätökset. 

2. Vastuiden asettaminen on yksi projektinhallinnan tärkeimmistä periaatteista. Sen 

merkityksellisyys on kuitenkin riippuvainen henkilöiden kyvystä kantaa asetetut vastuut. 

Yksilöiden kyky kantaa vastuu on tunnistettava projektitehtäviä asetettaessa. 

3. Monet työyhteisön positiiviset ominaispiirteet ja johtamiskulttuuri luovat merkittäviä 

mahdollisuuksia projektinhallinnan onnistumiselle. Esimerkiksi henkilöstön sitoutunei-

suutta, motivaatiota, aktiivisuutta, vastuunkantokykyä sekä johtamiskulttuurin luomia 

selkeitä yhteisiä tavoitteita on kyettävä vaalimaan ja korostamaan myös itsenäisissä 

projekteissa. Projektin onnistuminen perustuukin laajalti projektitehtävien 

asiantuntijatyön tuloksiin. Näin ollen asiantuntijaresurssin ominaisuudet ovat 

tunnistettava ja projektinhallinta suunniteltava niihin perustuen. 

4. Useat onnistumisen avaintekijät ovat oletettavasti yhdistettävissä suhteellisen pienen 

organisaation ominaisuuksiin. Esimerkiksi mahdollisuus itsenäiseen toteuttamiseen, 

toimeenpanon jouhevuus, kompromissialttius ja ylimmän johdon tavoitettavuus ovat 

projektinhallinnassa hyödynnettäviä Rajavartiolaitoksen organisaation ominaispiirteitä. 

Rajalliset resurssit aiheuttavat kuitenkin myös haasteita, joiden vaikutuksia projektin-

hallintaan on pystyttävä lieventämään projektin suunnitteluvaiheessa. 

5. Rajavartiolaitoksen ylimmällä johdolla on merkittävä rooli strategisten hankkeiden 

tukemisessa. Johdon tavoitettavuus, kyky ohjata päätöksiä ja tarpeen tullen myös kyky 

niiden tekemiseen ovat merkittäviä vahvuuksia Rajavartiolaitoksessa. 

6. Rekrytointivalinnoilla on merkittävä vaikutus projektinhallinnan onnistumiseen ja koko 

projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstöön liittyvät projektinhallinnan 

onnistumisen avaintekijät on tunnettava ja rekrytointipäätökset tehtävä ne huomioiden. 

Projektin johdon tulisi aina itse valita projektiryhmän jäsenet. 
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LIITE 12. PROJEKTINHALLINTAMETODOLOGIAN 
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