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Toiminnanjohtajan palsta

Projektiyhdistys on
projektiosaamisen kehittäjä
Koulutus ei kuulu Projektiyhdistyksen palveluihin, mutta olemme mukana vaikuttamassa ja parantamassa yhteisöjäsenten projektiliiketoiminnan kilpailukykyä ja toiminnan tuloksellisuutta sekä
henkilöjäsenten projektiosaamista monin eri tavoin.
Projektien onnistunut lopputulos perustuu laadukkaisiin projektitoiminnan prosesseihin, osaaviin ja
motivoituneisiin tekijöihin organisaation kaikilla tasoilla. Johdon tehtävänä on johtaa, luoda hyvät
olosuhteet ja varmistaa jatkuva kehittäminen.
Projektimuotoisen toiminnan yleistyessä projektiosaajista on pulaa. Niillä organisaatioilla, joissa
projektikulttuuri on kehittynyt ja henkilöstön arvostus korkealla, on mahdollisuus saada parhaat
osaajat.
Projektiyhdistyksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on myötävaikuttaa projektikoulutuksen kehittämiseen maassamme. Projektitoiminnan osaamisen tason nostamisella pitkällä tähtäimellä voimme
vaikuttaa jopa kansantalouteemme merkittävästi.
rojektiyhdistys kehittää osaamista tarjoamalla tietoa, toimintaa, tilaisuuksia ja
tapahtumia. Aktiivinen osallistuminen ei ole
kustannuskysymys, koska palvelut ovat jäsenille
ilmaisia.
Sähköisten jäsentiedotteiden avulla informoimme erilaisista oppimismahdollisuuksista ja
ajankohtaisista asioista.
Projektitoiminta- ja Project Perspectives lehdet
ovat hyvin tärkeitä informointivälineitä ja ajatusten herättäjiä. Projektitoimintalehden jakelu on
jo 5000 kpl ja Project Perspectives lehden printtijakelu noin 15 000 kpl, sähköisen jakelun ollessa
maailmanlaajuisesti yli 50 000.
Kotisivut ja jäsenistön kohtaamispaikka tarjoavat nykyaikaisen ja nopearytmisen kanavan tarjota monipuolisesti tietoa ajankohtaisista asioista.
Sähköisen tiedottamisen kehittämiseksi teemme
koko ajan työtä. Pari vuotta vanhan ilmeen uusiminen on myös työn alla.
Teematilaisuudet tarjoavat hyviä katsauksia
valittuihin osa-alueisiin ja tarjoavat myös hyvän
mahdollisuuden verkottua.
Yhdistyksellä on monia, hyvin toimivia SIG
-ryhmiä, joihin voivat osallistua kaikki jäsenet.
Ottamalla yhteyden ryhmän vetäjään pääsee
mukaan toimintaan, joka on jäsenille maksutonta.
Lista löytyy kotisivuilta kohdasta Palvelut – Special
Interest Group. Kannattaa tutustua, osallistua
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sopivaan palaveriin ja jos tuntuu kiinnostavalta,
liittyä ryhmään.
Tärkeille ja kiinnostaville osa-alueille pyrimme aikaansaamaan myös PKV-ryhmiä (Projekti
Käytäntöjen Vertailu). Ryhmät on tarkoitettu
ei-kilpaileville yhteisöille, ja työskentely perustuu
keskusteluun, ajatusten ja tiedon vaihtoon. Lopputuloksena on jokaiselle osallistujalle konkreettista
hyötyä omaan työhön. Tästä toimintamuodosta
olemme saaneet erityisen hyvää palautetta sekä
tyytyväisiä osallistujia, ja myös tämä toiminta on
yhteisöjäsenillemme maksutonta.
Kun Young Crew -ryhmä on uudelleen aktivoitunut, se tarjoaa opiskelijoille, nuorille ja
nuorenmielisille mielenkiintoisen kanavan oppia
uutta projektiasioista ja verkostoitua kotimaisten
ja ulkomaisten osaajien kanssa.
Yhdistyksen strategista projektia ”Projektiosaaminen kansalaistaidoksi” pyrimme edistämään
myös tässä lehdessä olevien artikkelien avulla. Jos
artikkelit herättävät ajatuksia siitä, miten saisimme
esimerkiksi kouluihin oikeita työkaluja ja tietoa,
otamme syntyneet ajatukset mielellämme vastaan.
Projektitaidot kannattaisi opetella oikealla tavalla
heti ensi askeleista lähtien.
Sokerina pohjalla on tietenkin merkittävin kotimainen tapahtumamme, Projektipäivät Dipolissa
18.-19.11.2008. Pääteema tänä vuonna on Menestyksen Matkaeväät. Ne koostuvat johtamisesta,
www.pry.fi

oman ja organisaation osaamisen kehittämisestä,
konsultoinnista, koulutuksesta ja tarvittavista
työkaluista. Viime vuoden tapahtumasta saadun
erinomaisen osallistuja- ja kumppanipalautteen
perusteella voimme todeta, että kehitystyömme
on tuottanut hyvää tulosta. Tänä vuonna olemme
valmistautuneet kumppaniemme kanssa tekemään
tapahtumasta jälleen erityisen kiinnostavan ja
hyödyllisen.
Erilaisia toimintamuotoja ja niiden sisältöä
peilaamme jatkuvasti IPMA:n muiden paikallisten
yhdistysten kokemuksiin. Kaikella toiminnallamme
on koko ajan vahvistuva kansainvälinen kytkentä.
Onneksemme meillä on hyvät mahdollisuudet
hyödyntää myös kansainvälisten yhteistyökumppaniemme osaaminen ja uudet ideat. IPMA tukee
monin eri tavoin 45 paikallisen yhdistyksensä
toiminnan tuloksellisuutta.
Uskon kaikilla organisaatioilla olevan vielä monia mahdollisuuksia kehittää omaa projektiosaamistaan, josta on lupa odottaa vielä parempia
tuloksia, kustannustehokkuutta ja parempaa henkilöstön hyvinvointia. Tämä kuitenkin edellyttää
aktiivista ja määrätietoista panostusta monilla
projektitoiminnan osa-alueilla.

IPMA:n Maailmankongressi Helsingissä
– merkittävä oppimisfoorumi
Helsingissä Maailmankongressin, 15.-17.6.2009,
pääteemana on ReFresh yourself. Maailmankongressista 2009 halutaan tehdä erityisen korkean
profiilin tapahtuma, joka kokoaa yhteen kansainvälisen projektialan avaintoimijat ja tarjoaa
elämyksiä, viimeisimmän tiedon, visiot ja mahdollisuuden verkostoitua yli 50 maan projektiosaajien
kanssa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi oppimaan
ja verkottumaan.
Suomalaisille se tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden esitellä omaa, parasta osaamistamme
kansainväliselle yleisölle, omalla kotikentällämme
ja omin ehdoin. Tavoitteenamme on 2009 kongressissa pääteeman mukaisesti ”virkistää” osallistujat
niin tietomielessä kuin sosiaalisen ohjelmankin
kautta.
Taustalla toimii IPMA:n kansainvälinen, maailmankongressin kehitysryhmä, joka on toteuttanut
organisaation vahvan panostuksen maailmankongressin kehittämiseksi ja profiilin nostamiseksi
entisestään. Koko IPMA:n kehittämisessä merkittävä rooli on myös toista vuottaan presidenttinä
toimivalla, Projektiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla, Veikko Välilällä.
Tavoitteenamme on saada kongressiin yli 1000
osallistujaa, joista puolet noin 50 maasta. Valmisteluihin tullaan kytkemään 45 jäsenyhdistyksen
avainhenkilöt ympäri maailmaa mm. nimeämällä
jokaiseen maahan maailmankongressin lähettiläs, joka toimii paikallisesti maailmankongressiin
liittyvien asioiden hyväksi. Haluamme myös, että
Suomen kongressi muistetaan korkeatasoisen sisällön lisäksi korkeatasoisista teknisistä ratkaisuista
ja elämyksistä sekä niihin liittyvistä tuotteista ja
palveluista.
Projektitoiminta 1/2008

IPMA:n Maailmankongressi
Helsingissä 15-17.6.2009,
pääteemana ReFresh yourself

Tämän kevään aikana kiireisin ja tärkein tehtävämme on saada sopimukset aikaan sponsori- ja
näytteilleasettajayritysten kanssa. Yritykset, joille
kansainvälinen projektipäättäjien verkosto on
mielenkiintoinen kohderyhmä ja jotka eivät vielä
ole mukana tapahtuman kumppaneina, kannattaa
ottaa pikaisesti yhteys. Meillä on taatusti mielenkiintoista kerrottavaa. Pääyhteistyökumppaneilla
on myös mahdollisuus vaikuttaa sisältöön ja tekemiimme valmisteluihin ja saada näkyvyyttä myös
koko valmisteluvaiheen aikana.
Maailmankongressi on mittavan osaajajoukon
yhteinen ponnistus. IPMA:n kansainvälinen maailmankongressin kehitysryhmä on lehden ilmestyessä saanut prosessit ja ohjeistukset
viimeisteltyä. Toteuttava tiimi ja
neuvoa-antavat tukiryhmät ovat
jo saaneet työn käyntiin ja maailmankongressin lähettiläät ovat
aloittamassa omaa työtään.
Itse uskon, että tukiryhmiemme, kumppaniemme, IPMA:n 45
jäsenyhdistysten ja sidosryhmien parhaiden asiantuntijoiden, maailmankongressin
lähettiläiden, oman innovatiivisen ja osaavan tiimimme
sekä lähes 50 000:n IPMA:
n jäsenen avulla saamme
aikaan todella mielenkiintoisen tapahtuman. Luotan
myös siihen, että maailmankongressin valmistelu ja
useiden kumppanien kanssa
toimiminen tuo Projektiyhdistykselle ja sen jäsenille
näkyvyyttä ja monia mahdollisuuksia edistää omia
tavoitteitaan.

Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja
Congress Director
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Pääkirjoitus
Koulutus ei yksin riitä, eivätkä projektinhallintaopin soveltamista kuvaavat
standardit sellaisenaan mahdollista syvällisempää ymmärrystä. Henkilö- ja organisaatiokohtainen projektityökokemus
on tietenkin avainasia, mutta kehityksen
jättäminen sen varaan hidastaa osaamisen
karttumista eikä anna eväitä kokonaan
uudenlaisten haasteiden kohtaamiseen.
Osaamisen kehittämiseen organisaatioissa
tarvitaan projektinhallinnan soveltamiskokeiluja, kokeilujen tuottamien tulosten
analysointia ja tutkimista, sekä vuorovaikutustilanteita yrityksen ulkopuolisiin
tahoihin. Erityisen keskeistä on organisaation yhteydenpito korkeakoulujen harjoittamaan tieteelliseen tutkimukseen, jossa
käsitteellistetään ja jäsennetään olemassa
oleva tieto tehokkaista projektien johtamistavoista ja niiden soveltuvuudesta, ja
luodaan uutta tietoa.

Karlos Artto Stanfordin yliopiston kirjakaupassa Kaliforniassa tammikuussa 2008.

Voiko oppi kaataa ojaan?
Miten organisaatiot ja yksilöt kehittävät osaamistaan projektinhallinnan alueella? Koulutus on yksi menetelmä oppimisen
tukemiseen, mutta koulutus ei yksistään riitä. Lisäksi koulutettavan liiallinen usko koulutustilaisuuksissa ja standardeissa
esitettyjen projektinhallinnan menetelmien kaikkivoipaisuuteen on haitallista. Myös projektien johtamisen ja projektinhallinnan menetelmien soveltamisen taustalla olevan tieteellisen tiedon huomiotta jättäminen voi johtaa huonoihin
tuloksiin. Hyvä projektipäällikkö kykenee kyllä usein käytännön kokemuksensa johtamaan yllättäviäkin tilanteita, mutta
tieteellinen tutkimus tarjoaa laajemmasta kokemuspohjasta analysoitua tietoa, joka auttaa projektipäälliköitä uusissa
projektitilanteissa ymmärtämään niitä tilannetekijöitä, jotka vaikuttavat eri johtamistapojen tai projektinhallinnan menetelmien tehokkuuteen. Tällainen tieto ehkäisee väärällä tavalla johtamista tai väärän menetelmän valintaa. Oppiminen
tapahtuu käytännön toiminnassa sekä vuorovaikutustilanteissa. Yhtä tällaista hyödyllistä vuorovaikutustilannetta edustaa
yrityksen osallistuminen korkeakoulun harjoittamaan tieteelliseen tutkimukseen. Tällaisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulu tuo uutta tieteellistä tietoa projektien johtamiseen. Tutkimuksessa luotu uusi tieto sisältää merkittävän suhteellisen
kilpailuedun potentiaalin yritykselle.

Opiskelijoille opetettavat
johtamismallit ja ”teoriat”
käyvät päivä päivältä
soveltumattomammiksi
käytännön tilanteisiin
Kritiikin nousu ja uho
Moderni projektinhallintaoppi syntyi
vasta 1930-50 –luvuilla. Moderni
projektinhallintaoppi on tieteenalana
tai soveltamisalana perin nuori.Viime
vuosikymmenen aikana projektinhallintaoppi on vahvistanut otettaan. Tämä
näkyy muun muassa entistä vahvempina standardeina sekä sertifointi- ja
koulutuspalveluina. Kansainvälisten
projektiyhdistysten (esim. PMI, APM)
laajalle levinneet standardit korostavat
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projektinhallintaopin soveltavaa luonnetta: standardit sisältävät paljon johtamistapoja tai menetelmiä (tai viittauksia
niihin). Standardien viesti on selkeä: ”tee
näin” tai ”osaa nämä asiat”.
Osittaisena vastaiskuna vahvoille
standardeille sekä käsi- ja ohjekirjoille
on projektitutkijoiden joukossa syntynyt
monta liikettä, kuten ”making projects
critical” (esim. Hodgson, Cicmil) ja ”rethinking project management” (esim.
Winch, Maylor, Shenhar). Nämä liikkeet
kritisoivat standardien kuvaamaa projektinhallintaopin oletettua nykykäytäntöä, ja ne pyrkivät esittämään erilaisen
projektinhallintaopin sisällön. Blomquist
ja Söderholm varoittelevat myös koulutuksen mahdollisesta yksipuolisuudesta

”relevance lost” –kirjoituksissaan. Vertailukohtana käytetään mm. Mintzbergin analysoimia MBA –koulutuksen
ongelmia: Mintzbergin mukaan opiskelijoille opetettavat johtamismallit ja
”teoriat” käyvät päivä päivältä soveltumattomammiksi käytännön tilanteisiin. Blomquist ja Söderholm toteavat,
että suuri osa projektinhallintaopin
korkeakouluopetuksestakin keskittyy
sovellutusalueelle tunnusomaisiin käytännön menetelmiin ja työkaluihin eikä
niinkään menetelmien soveltuvuuteen
erilaisissa projekteissa. Tätä pidetään
ongelmana, jonka syynä on opetuksen
perustuminen vääränlaisiin teorioihin,
jotka edellyttävät liian yksinkertaistavia
oletuksia käytännön johtamistilanteista.
www.pry.fi

Lääkkeeksi ehdotetaan käytännön projektinhallintatoimintaa tarkastelevia
tutkimuksia, joista pystyttäisiin kriittisen
havainnoinnin keinoin raportoimaan
tietoa käytännössä hyvin toimivista
projektien johtamiskäytänteistä. Mutta
riittääkö yksistään projektien käytännön
tutkiminen uuden tiedon tuottamiseen
ja parempien sovellutuksien kehittämiseen?

Origo pitää asettaa jonnekin
mieluummin kuin ei-minnekään
Onko projektinhallinnan
johtamistapojen ja menetelmien
opettaminen kritiikitöntä?
Projektinhallintaopin kritiikittömäksi
väitetyssä vakioitujen menetelmien ja
työkalujen koulutuksessa on myös hyvät
puolensa. Ainutkertaisuus on projektin
keskeinen tunnusmerkki. Projektinhallintaopin perusmenetelmät ovatkin
periaatteessa yleisesti soveltuvia suunnitelmallisen toiminnan johtamiseen
silloin, kun tulos tai toteutustapa on
ainutkertainen. Perusmenetelmien taustalla oletuksena on tervehenkinen lähtökohta, että projekti on luonteeltaan
tuloksentekoväline eikä koko projektia
olisi edes perustettu, jos sillä ei olisi
tarkoitus saada tiettyä ainutkertaista
tulosta aikaan. Tällöin projektinhallinnan perusmenetelmät voivat toimia
hyödyllisenä työkalupakkina, mutta ne
voivat myös toimia yhteisenä ’kielenä’
yhteistä lähestymistapaa kuvaavan
lähtökohtansa kautta. Perusmenetelmät
luovat myös perustan projektipäällikön
ammatti-identiteetille, johon kuuluu
keskeisen käsitteistön omaksuminen.
Yhteisen kielen kehittymiseen tarvitaan
kuitenkin vieläkin enemmän, kuten
vuorovaikutusta muiden projektiammattilaisten kanssa, jolloin syntyy ammattislangia, jota ei opi standardeista.
Standardien luomasta lähestymistavasta
on helppo poiketa tai kehittää sitä
edelleen toimintaympäristöön soveltuvammaksi yhteisen kielen avulla. Tämä
ajatus voidaan ilmaista myös seuraavasti: jollei ole olemassa yhteistä käsitystä
mahdollisesta ideaalimallin (standardi)
mukaisesta toimintatavasta, on vaikea
tiedostaa edes sitä, onko siitä syytä
poiketa. Origo pitää asettaa jonnekin
mieluummin kuin ei-minnekään, jotta
pystytään osoittamaan missä projektinhallinnan käytänteiden soveltamisen
saralla ollaan tai missä (aivan muualla)
pitäisi olla.

Opettamisessa pitää aina muistaa
kuvata projekti sekä mitä
siinä saadaan/saatiin aikaan ja
millä tavoin, eikä vain pelkkää
projektin johtamista
Projektitoiminta 1/2008

Projektinhallintaopin kritiikki johtuu
siitä, että standardien koetaan tarjoavan
vakioituja projektinhallinnan menetelmiä sellaisenaan soveltuvina, kun sen
sijaan vallitsevat ympäristö- ja tilannetekijät yleensä määrittävät sen onko
menetelmä tehokas vai ei. Näin ollen
projektinhallintaan eivät yhdenkään
standardin ehdottaman menetelmän
opit sovellu yleisesti sellaisenaan, vaan
erilaiset toimintaympäristöt asettavat
vaatimukset erilaisten menetelmien
soveltamiselle. Projektin hallintaa
(johtamista) tulee lisäksi tarkastella
yhteydessä projektin varsinaisiin työprosesseihin, joilla varsinainen työ saadaan
aikaan. Tällöin vältytään siltä sudenkuopalta, että opiskelijoille opetettaisiin
vain johtamisprosesseja ja menetelmiä,
jotka ovat liian geneerisiä ja irrallaan
varsinaisesta johdettavasta työstä. Siis
opettamisessa pitää aina muistaa kuvata projekti sekä mitä siinä saadaan/
saatiin aikaan ja millä tavoin, eikä vain
pelkkää projektin johtamista.

tella monen eri teorian näkökulmasta.
Nämä teoriat voivat liittyä esimerkiksi
seuraaviin muihin tieteenalueisiin: eri
insinööritieteiden/luonnontieteiden
alueet, suunnittelutieteet, liiketoiminta, tuotanto, organisaatiot, strategia,
innovaatiot, verkostot, toimitusketjut,
tuotehallinta ja tiedonhallinta. Näin
ollen projektinhallinta soveltavana
tieteenalueena näyttää erilaiselta aina
siitä riippuen opetetaanko sitä yleisenä empiirisenä ilmiönä, vai valitaanko
opetukseen tietyn teorian mukainen
näkökulma, käsitteet, ja ko. teoriaan
perustuva olemassa oleva aikaisempi
tietopohja. Kunkin eri teorian valinta
projektinhallinnan tarkasteluun antaa
siitä erilaisen kuvan. Tässä piilee myös
projektinhallinnan alan rikkaus tutkimuksen kohteena ja opetettavana
alueena: projekteista ja niiden hallinnasta voidaan aina opiskella uusia
ulottuvuuksia ja oppia lisää, eikä yhtä
oikeaa tulkintaa projektinhallinnasta
ole olemassa.

Projektinhallinta ei ole teoria
vaan pikemminkin ilmiö, jota
voidaan tarkastella monen eri
teorian näkökulmasta

Mutta mitä on uusi tieto, ja
mistä tiedetään, että käsillä
oleva tieto on todellakin uutta?

Mistä näkökulmasta kannattaa
opettaa – onko projektinhallinta
ilmiö vai teoria?

Mihin teoriaa tarvitaan: uuden
tieteellisen tiedon tuottaminen

Projektinhallinnan koulutuksen ja tutkimuksen kritiikki perustuu monesti
siihen, että kritisoijat haluaisivat pitää
projektinhallintaoppia itsenäisenä teoria-alueena.
Tämä näkyy siten, että projektitutkijoiden keskuudessa on jo pitkään
kritisoitu projektinhallintaopin liiallista
käytännönläheisyyttä ja soveltavaa
luonnetta, ja samalla esitetty toiveita
sen teoriaperustan selkeyttämisestä.
Toiveet projektinhallinnan teorian – tai
projektiteorian – selkeyttämisestä ovat
johtaneet siihen, että viime vuosina
teoriasta on kirjoitettu useita artikkeleita perin erilaisista näkökulmista (esim.
Turner, Shenhar).

Projekteista ja niiden hallinnasta
voidaan aina opiskella uusia
ulottuvuuksia ja oppia lisää,
eikä yhtä oikeaa tulkintaa
projektinhallinnasta ole olemassa
Projektinhallintaopin tarkoittama
projektinhallinta ei ole teoria vaan
pikemminkin ilmiö, jota voidaan tarkas-

Alemman tason koulutuksessa voidaan keskittyä yhteisen tietopohjan
luomiseen opettamalla asioita, jotka
perustuvat laajasti tutkittuun tietoon.
Tämä tarkoittaa sellaisten hyvin käsitteellistettyjen johtamistapojen ja
menetelmien opettamista, jotka on
käytännössä havaittu erilaisiin projektiympäristöihin soveltuviksi. Alemman
tason koulutuksessa voidaan myös
luoda yhteinen projektinhallinnan ’kieli’
yhteisen lähestymistavan tai toimintanormiston kouluttamisen kautta.
Ylemmän tason koulutuksessa on
kaiketi tarkoituksenmukaista pyrkiä
tukemaan oppimista, joka perustuu
tuoreimpiin tietoihin ja uusimpiin ajatuksiin. Tällaista uutta koulutuksessa
käytettävää tietoa saadaan aikaiseksi
tekemällä tieteellistä tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksenahan
on luoda ”uutta tietoa”. Mutta mitä
on uusi tieto, ja mistä tiedetään, että
käsillä oleva tieto on todellakin uutta?
Uutta tietoa voidaan luoda esimerkiksi
jäsentämällä ja käsitteellistämällä tieteellisen tutkimuksen keinoin vaikkapa
sitä käytännön projektityötä, jota yrityksien projekteissa on tehty samalla
kehittäen menetelmiä sitä mukaa kuin
ne ovat osoittautuneet käytännössä
7

toimiviksi. Projektinhallinnan tutkimus tarkastelee näitä lukemattomia
hyviä tapoja, ja etsii niiden pohjalta
sellaisia yhteyksiä ja lainalaisuuksia,
joita voidaan hyödyntää käytännössä
menetelmien edelleen kehittämisessä
ja erityisesti silloin kun vastaan tulee
itselle ennen kokemattomia tilanteita.
Tähän perustuu myös tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan koulutuksen vahvuus: empiirisesti havaittuja
asioita ei kerta toisensa jälkeen voida
koulutuksessa tuoda esiin esim. eri tapausesimerkkien kautta ’uusina’ asioina
tai täysin uusina’temppuina’ joita projektinhallinnassa kannattaisi tehdä, jos
nämä esitetyt asiat sinänsä perustuvat
olemassa olevaan tietoon ja jo tunnettuun ’temppukokoelmaan’. Lisäksi hyvä
tieteellinen tutkimus aina perustuu
johonkin valittuun teoriaperustaan, niin
tämä valittu teoriaperusta ja sen pohjalta tehty aikaisempi tutkimus muodostaa
valitun tarkastelukulman ”olemassa
olevan tiedon”. Tämä mahdollistaa selkeän kasvualustan ”uudelle tiedolle” ja
entistä tehokkaampien johtamistapojen
kehittämiselle.

Miksi jokin projektinhallinnan
menetelmä on tietyissä
olosuhteissa hyvä

Tieteellinen tutkimus tuo myös toisen vahvuuden: kriittinen empiirisen
tiedon analysointi ja linkittäminen
olemassa olevaan tietoon mahdollistaa
tarkasteltavien asioiden käsitteellistämisen korkeammalla abstraktiotasolla,
sekä samankaltaisuuksien ja yhteisten
lainalaisuuksien havaitsemisen pintapuolisesti erilaisilta näyttävissä tapauksissa. Tieteellisen tutkimuksen keinoin
voidaan tärkeitä strategisia asioita
jäsentää käsitteelliselle tasolle, jolloin
asioilla kyetään näkemään yhteyksiä yli
erilaisten toimintaympäristöjen. Näin
voidaan myös löytää geneerisempiä
vastauksia esimerkiksi siihen, miksi
jokin projektinhallinnan menetelmä
on tietyissä olosuhteissa hyvä. Näin
laajennetaan yksilöiden tai yksittäisten
yritysten kokemuspohjaa tieteen kattamaan globaaliin kokemuspohjaan, jonka
kautta tietoa voidaan jakaa laajemmin
erilaisten soveltamisympäristöjen välillä.
Opettaminen ylemmillä tasoilla on osin
käsitteellistämistä, yleistämistä ja johtamiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista, mikä antaa oppijalle valmiuden
analysoida tilanteita ja löytää uusia ja
hyviä projektinhallinnan ratkaisuja myös
tilanteissa, joita hän ei ole aikaisemmin
nähnyt tai kokenut.
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Tuleeko yhdistysten kahlita
korkeakouluja standardeihinsa,
vai kannustaa vapaaseen
tutkimukseen?
Suomalainen ylempää koulutusta tuottava yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmä
tuottaa osaajia yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden tarpeisiin. Tämä
järjestelmä tuottaa myös uusia kouluttajia, minkä lisäksi se tuottaa nykyisille
markkinoilla toimiville kouluttajille
uutta tieteellistä tietoa.
Tieteelliselle tutkimukselle ominainen
kriittisyys on tarpeen. Kriittisyys tässä
yhteydessä tarkoittaa kyseenalaistamista ja oletettujen totuuksien osoittamista
vääräksi. Samalla syntyy tietoa, joka johtaa oikeammalle tielle. Olemassa olevan
tieteellisen tiedon huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa mahdollisuuksien
hyödyntämättä jättämistä ja toiminnan
kehittymisen hyytymistä. Niinikään
opetettavien asioiden verhoaminen
vääränlaiseen tieteellisyyden viittaan
on haitaksi.
Vahvat kansainväliset projektinhallinnan yhdistykset ja kattojärjestöt akkreditoivat korkeakouluja ”hyväksymällä”
näiden opetusohjelmia, kursseja ja
opetussisältöjä. Tällaisella mekanismilla
yhdistys tarjoaa akkreditoimalleen korkeakoululle vahvan tuen ja paremman
aseman markkinoilla. Vaan kummasta
tällaisessa akkreditoinnissa on kyse:
onko yhdistyksen tavoitteena kahlita
korkeakoulu opettamaan yhdistyksen
standardien ja yhdistyksen kaupallisten
koulutus- ja sertifointipalveluiden mukaisia asioita, vai vapauttaa korkeakoulu
kyseenalaistamaan standardeissa esitettyjä asioita ja olemassa olevaa käsitystä
sekä luomaan ja opettamaan uuteen
tietoon perustuvia uusia ja paremmin
käytäntöön soveltuvia menetelmiä ja
soveltamissisältöjä entisten tilalle?

Olkiluoto 3 käytännön
kouluesimerkkinä
oppimattomuudesta
Tällä hetkellä Suomeen rakennetaan
viidettä ydinvoimalaitosyksikköä Olkiluotoon. Olemme TKK:n Projektiliiketoiminnan tutkimusryhmässä tarkastelleet
tämän projektin tapahtumia julkisen
tiedon pohjalta. Projektissa on esiintynyt
paljon viivästymisiä aiheuttavia hankaluuksia, ja tilaaja (TVO) ja kokonaistoimittaja (Areva) ovat käyneet paljon
toisiaan syyttelevää julkista keskustelua
tiedotusvälineiden välityksellä. Myös
monien muiden yritysten nimiä (esim.
Forssan Betoni) on tullut esiin tässä projektissa. Projektia toteuttaa verkosto yrityksiä, joilla on projektin suhteen omat
ja osin keskenään ristiriidassa olevat
liiketoimintatavoitteet ja intressit.
Olisiko Olkiluoto 3 –projektin ongelmat voitu edes osin välttää koulutuksen

Olisiko Olkiluoto 3 –projekti
organisoitu toisin, jos projektin
toteuttajaosapuolille olisi
järjestetty oppimis- ja vuorova
ikutustilaisuuksia, joissa 19802000 –luvuilla tutkimuksissa
raportoituja oppeja olisi käyty
yhdessä läpi ja mietitty, miten
niitä voidaan soveltaa Olkiluoto 3
-projektiin?
ja tutkimuksen avulla? Olemme TKK:n
Projektiliiketoiminnan tutkimusryhmässä analysoineet Olkiluoto 3 –projektin
tapahtumia ja sitä miten TVO:n, Arevan
ja tämän alihankkijoiden vastuut ja
toiminnat on järjestetty, miten nämä
osapuolet toimivat yhdessä ja erikseen
ja millaisiin ongelmiin on päädytty.
Tutkijalle tämän ulkopuolisen tiedon
valossa Olkiluoto 3:n ongelmissa ei ole
kovinkaan paljon uutta: jo 1980 –luvulla
ja sen jälkeen tehdyt suurten projektin
empiiriset analyysit kertoivat kohtuullisen seikkaperäisesti ja case-projektien
tilannetekijät huomioiden samantyyppisistä ongelmista. Näiden tutkimuksien
pohjalta on mahdollista päätyä selkeään
näkemykseen siitä miten Olkiluoto 3:
n tyyppinen usean osapuolen projekti
kannattaa organisoida ja miten sitä ei
kannattaisi organisoida (esim. Kharbanda & Stallworthy; Levitt; Morris &
Hough; Slevin & Pinto; Pinto & Slevin;
Pinto & Mantel; Engwall; Kharbanda &
Pinto; Miller & Lessard; Williams; Flyvbjerg, Bruzelius, & Rothengatter; Grün;
Artto, Kähkönen & Pitkänen; Horii &
Levitt; Orr; Mahalingam; Mahalingam
& Levitt; Scott, Floricel & Miller). Olisiko
Olkiluoto 3 –projekti organisoitu toisin,
jos projektin toteuttajaosapuolille olisi
järjestetty oppimis- ja vuorovaikutustilaisuuksia, joissa 1980-2000 –luvuilla
tutkimuksissa raportoituja oppeja olisi
käyty yhdessä läpi ja mietitty, miten
niitä voidaan soveltaa Olkiluoto 3 projektiin?

Oppiminen tapahtuu tehokkaasti
myös interaktiivisuuden
kautta tapaamisissa ja
henkilöiden välisissä tietojenja kokemustenvaihdoissa,
eikä niinkään kirjoitetun
materiaalin tai yksisuuntaisten
suurille yleisöille pidettyjen
esitelmätilaisuuksien välityksellä
Yrityksen ja korkeakoulun
välinen yhteistoiminta
tutkimuksessa on
parhaimmillaan perimmäisten
asioiden oppimista
Projektitutkijoiden keskuudessa on
korostettu oppimisen ja tutkimuksen
www.pry.fi

Systeemin tyyppi

Taso

Yhteistoiminta yrityksen ja korkeakoulun välillä

Ketkä osallistuvat yhteistyöhön
korkeakoulun puolelta (tai missä
roolissa osallistuja on)

5

Perustutkimus, joka tuottaa erityisen perustavaa
laatua olevaa uutta tietoa. Soveltavien
johtamistieteiden (kuten projektinhallintaopin)
kohdalla perustutkimuksellakin on kuitenkin selkeä
yhteys yrityksen käytäntöön, ja tämän tason
tutkimus kytkeytyy parhaimmillaan kaikkien
alempien tasojen (4-3-2-1) yhteistoimintaan
yrityksen ja korkeakoulun välillä. Näin ollen tällä
tasolla 5 tapahtuvalla yhteistoiminnalla on
merkittävin potentiaali tuottaa yritykselle todellista
suhteellista kilpailukykyä.

Professorit, tohtorit

4

Uutta tieteellistä tietoa tuottava tutkimus.

Tohtoriopiskelija

Avoin tietosysteemi
(avoimuus toteutuu
globaalin yliopistoverkoston
avoimuuden kautta)

3

Soveltava tutkimus, jossa sekä yritys että
korkeakoulu kehittävät yritykselle soveltuvia
parempia johtamistapoja. Tohtoriopiskelija on
yhteydessä globaalisti muihin korkeakouluihin tai
vähintään niissä tuotettuun tietoon, mikä takaa
tietosysteemin avoimuuden.

Tohtoriopiskelijat

Suljettu tietosysteemi
(yrityksen sisäinen
systeemi)

2

Yrityksen laajemmat kehitysohjelmat tai
koulutusohjelmat, joihin korkeakoulun edustaja
kutsutaan asiantuntijaksi tai opettamaan.
Korkeakoulun edustaja osallistuu yrityksen kehitystai koulutustoimintaan yrityksen asettamilla
ehdoilla.

Korkeakoulun asiantuntija
ulkopuolisen roolissa: esim.
konsultti, kouluttaja

1

Yrityksen sisäinen kehitystoiminta, johon liittyen
esim. diplomityöntekijä ratkaisee tietyn käytännön
ongelman. Korkeakoulun valvoja on yhteydessä
diplomityöntekijään eikä yritykseen, ja tarkastelee
diplomityötä lähinnä tekijän opinnäytteenä.

Diplomityön valvoja

Avoin uutta tietoa luova
systeemi

Taulukko 1. Yrityksen oppimistasot suhteessa tieteelliseen tutkimukseen.

yhteyttä (esim. Walker): yritysorganisaatio ja sen henkilöt oppivat erityisesti
interaktiivisissa tilanteissa tutkijoiden
kanssa, kun projekteja ja niiden hallintaa
analysoidaan systemaattisesti, haettaessa samalla syvällisempää ymmärrystä
eri tilannetekijöiden vaikutuksista. Tutkimus on aina vähintäänkin miniatyyrikoossa läsnä palautteen ja vaikutusten
analysoinnin kautta tilanteissa, joissa
pyritään saavuttamaan syvällisempää
ymmärrystä asioista: puhutaan yksikehäisestä ja kaksikehäisestä oppimisesta.
Yksikehäisessä oppimisessa oppija kykenee korjaamaan toimintansa, mutta ei
näe laajempaa vaikutusta, esimerkiksi
taustalla vaikuttavaa syytä, joka johti
virheeseen. Oppija pystyy korjaamaan
toimintaansa estääkseen virheen synnyn, mutta ei soveltamaan oppimaansa
laajemmin, koska ei tunne taustalla
vaikuttavia tekijöitä. Kaksikehäisessä
oppimisessa ymmärretään miksi virhe
tapahtui ja kyetään muuttamaan laajempaa toimintasysteemiä, jotta sitä ei

Tasolla 5 tapahtuvalla
yhteistoiminnalla on merkittävin
potentiaali tuottaa yritykselle
todellista suhteellista
kilpailukykyä
Projektitoiminta 1/2008

tapahtuisi uudelleen. Projektin virheitä
usein toistetaan, koska ei ymmärretä
miksi virheitä tapahtui ja mitkä asiat
vaikuttavat taustalla: oppiminen ei
tällöin täytä kaksikehäisen oppimisen
tunnusmerkkejä. Tutkimustiedon kautta
mahdollistuu kaksikehäinen oppiminen
– ei ainoastaan omien kokemusten vaan
– globaalin kokemuspohjan perusteella
tehtävien yleistysten kautta.
Taulukko 1 esittää yrityksen oppimistasoja siten, että oppiminen selitetään
sen yhteistyösuhteen kautta, joka yrityksellä on tieteellistä tutkimusta tekevään
korkeakouluun. Taulukko on rakennettu
niiden perusajatusten varaan, joiden
syntyhistoria on 2000-luvun alussa Karlos Artton ja Pekka Bergin välisissä keskusteluissa. Voidaankin ajatella, että jos
yritys liittoutuu avoimen tietoa luovaan
systeemiin ja sen edustajiin tasolla 5 esimerkiksi merkittävän tutkimusprojektin
tai muun järjestelyn kautta, niin yrityksen ja korkeakoulun yhteistoiminta on
tehokasta kaikilla alemmillakin tasoilla.
Tämä johtuu siitä, että merkittävä uuden
tiedon tuottaminen ylimmällä tasolla
edellyttää monenlaista alempien tasojen
tiedonhankinta- ja vuorovaikutustoimintaa, jossa analysoidaan yrityksen
projektien johtamista ja menetelmiä
ja tehdään päätelmiä menetelmien
tehokkuudesta ja niiden vaikutuksista

yrityksen menestymiseen. Osaamisen
kehittämiseen organisaatioissa tarvitaan
projektinhallinnan soveltamiskokeiluja,
kokeilujen tuottamien tulosten analysointia ja tutkimista, sekä vuorovaikutustilanteita yrityksen ulkopuolisiin
tahoihin. Oppiminen tapahtuu tehokkaasti myös interaktiivisuuden kautta
tapaamisissa ja henkilöiden välisissä
tietojen- ja kokemustenvaihdoissa,
eikä niinkään kirjoitetun materiaalin tai
yksisuuntaisten suurille yleisöille pidettyjen esitelmätilaisuuksien välityksellä.
Taulukko 1 herättää mielenkiintoisen
kysymyksen myös siitä, miten jatkuvasti työkseen avoimessa uutta tietoa
luovassa systeemissä korkeakoulun puolella toimivia professoreita ja tohtoreita
(taso 5) ’koulutetaan’. Onko tällaisten
henkilöiden ’koulutuksessa’ kyse vain
vuorovaikutussuhteen luomisesta yrityksiin ja näiden projektihenkilöihin,
jolloin syntyy toiminnan edellytykset
uuden tiedon luomiseen ja lisäarvon
tuottamiseen yhdessä?

Karlos Artto
Professori
TKK Tuotantotalous
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Innovaatioyliopisto
voi mullistaa projektihallinnon
koulutuksen ja tutkimuksen
Yleiskäsite tietoyhteiskunta ei enää riitä kuvaamaan sitä dynaamisen kehityksen kautta, jota elämme.
Työelämän tämänhetkistä kehitysvaihetta kuvaa huomattavasti paremmin käsitepari tietämyksen
ja innovaatioiden yhteiskunta. Erilaiset rajapinnat ovat nousseet kiinnostuksen kohteiksi – innovaatioiden ja strategisten muutosten lähteeksi.

Työelämä osana kansainvälistä murrosta
Tietoyhteiskunnan kehitys on merkinnyt huomattavaa muutosta läpi koko työelämän. Yhä
useamman tietoammattilaisen työ on useiden eri
kehitys- ja toteutusvaiheissa olevien projektien
rinnakkaista hallintaa. Yleisessä keskustelussa ja
alaa koskevassa tutkimuksessa huomio kiinnitettiin
aiemmin erityisesti etätyöhön. Nyt oleellisimmaksi
kehitystrendiksi on muodostunut digitaalisuus ja
sen mahdollistama uudenlaisten työ- ja toimintakulttuurien kehittyminen. Tähän haasteeseen
10 tärkeää
panostekijää
1. Osaaminen

vastaa myös Innovaatioyliopisto. Ensimmäiset
julkisuuteen lanseeratut uutta luovat instrumentit ovat osaamisen pajat: Design Factory, Media
Factory ja Service Factory.
Meneillään oleva työkulttuurinen muutos on
seurausta monista tekijöistä. Niistä merkittävin
on nopea teknologinen kehitys, joka toimii uusia
liiketoimintarakenteita ja -menetelmiä mahdollistavana tekijänä. Tiedon digitaalisuus toimintojen lähtökohtana sekä tietoverkkojen ja niihin
kytkeytyvien laitteiden jatkuvasti lisääntyvä ja

Nykytilassa niissä
korostuu

Tavoitetilassa niissä
korostuu

Hyvä yleisosaaminen ja jatkuva
oppiminen
Töissä oleminen ja työn tuloksia
korostava paine
Yksin toimiminen ja vuorovaikutus

Huipputietoa korostava yksilön ja
yhteisön kompetenssikehitys
Tavoitteelliset ja tuottavat yhteiset ydinja tukiprosessit
Yhdessätekeminen ja yhdessäoppiminen

Tutkijakohtaisiin intresseihin
perustuva
Tuotantoa varten erikseen hankittava
informaatio
Verkostoituminen

Monitieteiset tutkimushankkeet
verkostoitumista korostaen
Yksilön ja yhteisön systeeminen
tietämyksen hallinta
Arvoverkkojen työkulttuurin haltuunotto

8. Uuden luominen

Tavoitteellinen tuote ja
-palveluprosessikehitys
Jatkuva kehitys ja innovaatiot

9. Rakenneajattelu

Oma henkilökunta ja sisäiset prosessit

10. Ydinpääoma

Henkilöstö

Monitieteinen T&K-työ
kumppanuusprosessien avulla
Yhteinen tietämysavaruus ja radikaalit
verkostoinnovaatiot
Omat ydinprosessit, asiakkaat ja
kehittäjäverkostot
Inhimillinen, rakenne- ja suhdepääoma

2. Työn luonne
3. Työkulttuuri
4. Tietotuotanto
5. Tiedon hallinta
6. Yhteistyö
7. Kehitys

Kuva 1. Tuottavuudesta supertuottavuuteen: Työkulttuurin muutos.
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Ratkaisevat strategiset kysymykset ovat, mitkä valitsemme kriittisiksi rajapinnoiksi, kuinka paljon
ja millaisia resursseja näihin rajapintoihin tulisi kohdentaa sekä tietenkin myös miten rajapinnoissa
tulisi operoida. Tällaiset kysymykset ovat väistämättömiä, kun koko yhteiskunta muuttuu ja on osin
jo muuttunut teollisista rakenteista dynaamisten arvoverkostojen aikaan. Tämä muutos vaikuttaa
merkittävästi sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioiden toimintaan ja rakenteisiin.
Moni pohtii sitä, mikä on se osaaminen, jonka varaan yksilöiden ja yhteisöjen menestys voidaan
rakentaa? Vastaako Innovaatioyliopisto näihin osaamishaasteisiin?

Kuva: Jyry Louhisto

Työryhmät ideoimassa Innovaatioyliopiston projektikoulutukseen liittyviä sisältöjä Dipolissa järjestetyssä workshopissa.
monipuolistuva käyttö ja kehitys tekevät mahdolliseksi merkittävän muutoksen kohti uudenlaista yhteisöllisyyttä ja verkottunutta globaalia
toimintakulttuuria.
Muutoksessa eivät yritykset enää menesty
tavanomaisin keinoin, kuten karsimalla kuluja ja keskittymällä ydintoimintaan. Tarvitaan
paljon syvällisempää työkulttuurista muutosta,
jota esittävät tiivistettyinä oheiset kuvat 1 ja 2.
Yksin työskentely ei lähes millään alalla turvaa
menestystä. Vuorovaikutuskaan ei enää riitä.

Tehokkuutta ja luovuutta ei saavuteta vuoroin
vaikuttamalla. On edettävä suunnitelmallisesti yhteisen tietämysavaruuden luomiseen ja käyttöön.
Tietämyksen hallinta on olennainen osa jokaisen
työyhteisön ja erityisesti jokaisen tietoammattilaisen toimintaa. Tähän työelämän haasteeseen
Innovaatioyliopiston osaamisen pajat ja monet
muut kehityshankkeet tarjoavat innostuneen ja
innostavan kasvualustan.
Toki myös näiden pajojen toiminnan suunnittelu
on haasteiden edessä. Parhaimmillaan ne kytkevät

Verkostoitunut prosessimainen työskentely ei ole vuoroin vaikuttamista. Ottakaamme käyttöön
yhdessätekemisen verkkoalustat ja luokaamme aidon yhdessätekemisen toimintakulttuuri.
en tietämysava
tein
ruu
Yh
s

IN
NÄ

EIa) yksin tekemistä ja satunnaista
vuorovaikutusta

Mahdollisuus
toisinaan myös
yksin tekemiseen

IN
NÄ
N
A yhdessäoppiminen ja yhdessätekeminen,
VA b) yhteisten
prosessien ja kulttuurin rakentaminen
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Tähän mukaan koneet
ja semanttinen web
systeeminen
muutosprosessi
mahdollisuus
myös radikaaleihin
innovaatioihin
lisääntyy valtavasti

Kuva 2. Yhteinen tietämysavaruus yhdessätekemällä.
Projektitoiminta 1/2008
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Projektijohtamisen kehittämistarpeita
Teknillinen korkeakoulu on tutkinut yritysten ja julkisten organisaatioiden kehitysprojekteja.
Ongelma-alueiksi tunnistettiin riittämättömät projektitason toimintatavat, voimavarojen, pätevyyksien ja menetelmien puutteet projektinhallinnassa, ongelmat sitoutumisessa projekteihin,
epäselvät roolit ja vastuut, riittämättömät projektisalkkutason toimintatavat sekä tiedonhallinnan ja projektiliiketoiminnan johtamisen heikkoudet.
Yhteistyökyvyn puutteet koetaan ongelmallisiksi. Tiedon hallinta, jakaminen ja tiedonkulku
nousevat jatkuvasti esiin organisaatioiden kehittämistarpeina. Projektitiedon saatavuutta
parannetaan nykyisin tietoteknisen keinoin. Projekteille kaivataan arviointi- ja priorisointikriteerejä.
Moniprojektiympäristön johtamisessa tarvitaan mm. projektikulttuurin, yhteistoiminnan ja työn
organisoinnin ja voimavarojen jakamisen kehittämistä.
Näihin tarpeisiin ja haasteisiin voi Innovaatioyliopisto vastata kehittämällä monia hyviä tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun palveluja, tuotteita ja kehityshankkeita.
Jyry Louhisto
Toiminnanjohtaja, Projektiyhdistys ry

toisiinsa tutkimuksen ja opetuksen ja opetuksessa
niin perus-, jatko- kuin täydennyskoulutuksenkin.
Innovaatioyliopiston toiminnassa raja-aitoja pitää
rikkoa. Tähän työhön omiaan ovat työelämän
koulutus- ja kehittämispalveluja tuottavat täydennyskoulutusyksiköt.

Projektien hallinta kuntoon
Hyvin hallittu ja suunnitelmallisesti etenevä työ,
joka usein on osa useiden yksilöiden ja yhteisöjen
yhtä tai useampaa projektia, on tuottavuuden ja
sen kautta menestymisen perustekijä. Projektit eivät enää ole toisistaan irrallisia – synergia on välttämätöntä. Kulttuurisesti rikas ja samalla tuottava
työkulttuuri korostaa synergiaa eri toimintojen ja
eri tehtävien välillä. Tehty työpanos palvelee useita
eri tehtäviä ja eri prosesseja samanaikaisesti.

Menestyksen avaintekijäksi kaikkialla on noussut
työyhteisöjen osaamispääoma, johon vaikuttavat
erityisesti yhteisön ja yksilöiden systemaattinen
ammatillinen kehittyminen ja uudistumiskyky sekä
prosessien dynaaminen hallinta. Ratkaiseva edellytys tavoitellulle muutokselle on tiedonvälityksen
tehostuminen ja tietotekniikan mahdollistama
työmenetelmien kehittyminen. Monien projektien
samanaikainen hallinta – tehokkaasti ja uutta
luoden – on mahdollista.
Myös näihin haasteisiin voi Innovaatioyliopisto vastata, jopa erinomaisesti. Ensinnäkin
Innovaatioyliopisto itsessään tarvitsee tehokasta
prosessimaista työkulttuuria ja projektihallintaa.
Kolmen yliopiston ja kymmenien laitosten hyvinkin
toisistaan poikkeavat kulttuurit ja työmenetelmät
on sovitettava yhteen aiempaa korkeatasoisempaa
laatua luoden. Toiseksi Innovaatioyliopisto haluaa

Kommunikaatio ja
palvelujen tuottaminen

Toimintamallit ja
organisoituminen

Prosessikuvaukset
työohjeineen

Tietojärjestelmät
ja työkalut

Tietovirtojen ohjaus

Rajapinta

Kuva 3. Toimintajärjestelmän 3 tasoa.
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Ihmiset / osaaminen

vastata työelämän tarpeisiin, joiden ytimeen kuuluu korkeatasoinen projektihallinta, siis ihmisten
yhdessä tekemisen kulttuuri ja kaikkialle esimerkiksi kelpaavat digitaalisen työn ja johtamisen
välineet.
Näihin haasteisiin vastaamisessa voi Projektiyhdistyksellä olla hyvinkin suuri rooli. Kuluvan
vuoden aikana toteutetaan hyvin monipuolinen
yhteissuunnittelu, jonka osapuolia ovat toisaalta yhdistys ja sen sisällä erityisesti yhdistyksen
tieteellinen neuvottelukunta ja eri aihealueiden
intressiryhmät sekä toisaalta Innovaatioyliopiston
uutta toimintaa valmistelevat yksiköt ja niistä erityisesti työelämän koulutus- ja kehittämispalveluja
hoitavat ja suunnittelevat yksiköt.

Sopivatko prosessit ja projektit samaan
johtamiskulttuuriin?
Innovatiivinen johtaminen merkitsee siirtymistä
työpanosten orkesterointiin, joka pitää sisällään
niin oman työyhteisön prosessit kuin niiden tuottamisessa käytettävien verkostojen tavoitteellisen
käytön ja kehittämisen. Prosessimainen toimintatapa luo hyvin hallittuna jatkuvaan parantamiseen
virittyneen ympäristön ja ilmapiirin.
Hyvässä orkesterissa jokaisella on oma roolinsa
ja omat tehtävänsä, joita johtamalla kapellimestari
innostaa osasuoritukset hurmioituneeseen harmoniaan. Tämä metafora merkitsee normaalissa
työyhteisössä mm. sitä, että jokainen tietää mitä
häneltä odotetaan, jokainen tuntee pelisäännöt
ja noudattaa niitä. Jokainen kykenee huippusuoritukseen omissa ydintehtävissään ja työ etenee
prosessimaisesti rinnakkaisina toisiinsa kytkeytyneitä projekteina. Projektit ovat tehokkaita ja
hyvää tulosta syntyy. Toiminnan joustavuus ja
nopeus lisääntyvät.
Usein kuultu nykyistä työelämää kuvaava
luonnehdinta on, että muutos on jatkuva olotila.
Muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa osallisuus on yleensä hyvin hoidettu. Tavallisesti tarkasteltavia näkökulmia ovat eri henkilöstöryhmät
ja muut organisaation toimintaan vaikuttavat toimijaryhmät. Tämä ei kuitenkaan riitä: ratkaisevaa
on, miten hyvin prosessit on tiedostettu sekä miten
niiden sisällä ja niiden poikki menevät projektit
hallitaan. Ratkaisevaa on myös, miten hyvin x
työskentelyä ja sen johtamista tuetaan tieto- ja
viestintätekniikan avulla. Erityiseen tarkasteluun
on syytä ottaa prosessien, erityisesti ydinprosessien kehittäminen ja hyvä dokumentointi koko
henkilökunnan ja myös ulkoisten toimijoiden
työskentelyn perustaksi.
Perusedellytys tavoitteiden saavuttamiselle on,
että kaikki oheisen kuvan 3 tasot on organisoitu
toisiinsa hyvin kytkettyinä. Useimmiten kuvan ylin
ja alin taso ovat hallinnassa. Ihmisten väliseen
kanssakäymiseen kiinnitetään tai ainakin joudutaan kiinnittämään paljon huomiota. Samoin
tietotekniikka on olemassa. Mutta tuo keskellä
oleva taso – prosessit – on aivan liian monessa
työyhteisössä huonosti hoidettu. Tehokas projektihallinta kytkee toisiinsa nämä kolme tasoa
jatkuvassa jokapäiväisessä toiminnassa. Tietotekniikan ja prosessien avulla yhtenäinen työkulttuuri
voidaan luoda laadullisesti korkeatasoiseksi siten,
että projektien hallinta on suunnitelmallisesti osa
kaikkea toimintaa.
Projektitoiminta 1/2008

Prosessien kehittäminen ja
prosessijohtaminen
Perinteisestä funktionaalisesta johtamisesta on
siirryttävä kohti yhdessä tekemisen ja rinnakkaisten prosessien työkulttuuria, jonka lähtökohtana
on, että kaikkea ei kannata tehdä itse ja että useita
toimenpiteitä on tehtävä samanaikaisesti. Prosesseja kehittämisellä voidaan saada huomattavia
hyötyjä. Mutta prosessien johtamista kehittämällä
voidaan saavuttaa jopa harppauksenomaisia
parannuksia. Hyvä tuotanto perustuu hallittuun,
toistuvasti toteutettavaan ja mallinnettavaan
toimintaan, joka ulottuu prosessin kaikista osatekijöistä asiakkaalle. Asiakkaan näkökulmasta palvelu
ilmenee useimmiten hyvin hoidettuna projektina
– koko ketju toimii suunnitelmallisella tavalla.
Hyvin järjestetyt prosessit lisäävät tuottavuutta
ja innovatiivisuutta vähentämällä osaoptimointia
yksiköiden välillä ja avaamalla mahdollisuuksia
tieto- ja viestintätekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kun organisaation tehtäväkokonaisuudet ja erityisesti rutiinit on kuvattu prosesseina
sekä uudelleen organisoitu ja sähköistetty, resursseja vapautuu suurempaa lisäarvoa tuottavien
töiden suorittamiseen, kuten parempaan asiakaspalveluun, uusien tuotteiden kehittämiseen ja
markkinointiin, uusien kumppaneiden löytämiseen
sekä oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
ja uuden luomiseen. Hyvä projektiosaaminen on

Työelämän koulutus- ja kehittämispalveluja tuottavat yksiköt
Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu
tuottavat jo nykyisin merkittävässä määrin
työelämän koulutus ja kehittämispalveluja.
Yksiköiden tehtävät jakautuvat ammatillisen kehittämisen tehtäviin, executive
educationiin, työllisyys- ja urapalveluihin,
yrittäjyyden edistämiseen, konsultointiin,
soveltavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä akateemiseen tutkimukseen.
Tehtävät muodostuvat avoimista kehitysohjelmista sisältäen pitkäkestoisia kehitysohjelmia, tutkintopohjaisia ohjelmia, seminaareja ja lyhytkursseja sekä urapalveluja.
Myös kasvuyritysten hautomotoiminta ja
-palvelut on niitä suorittavissa yksiköissä
organisoitu osaksi työelämän palvelukokonaisuutta.
TKK Dipoli, TKK Lahden keskus ja Helsingin
kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ovat
yliopistojen erillislaitoksia. HSE Executive
Education Oy ja TKK Executive School of
Business Oy ovat toimintamuodoltaan osakeyhtiöitä. Yhtiöt ovat yliopistojen kokonaan omistamia. IADE on erillislaitos, jonka
omistavat Taideteollinen korkeakoulu ja
Teatterikorkeakoulu.
Yksiköiden yhteenlaskettu liikevaihto on
30 miljoonaa euroa ja yhteenlaskettu
henkilömäärä 300 työntekijää.
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usein ratkaiseva askel kohti innovaatioita – ja
menestystä.
Tällainen prosessimaisuus voi perustua vain
siihen, että perusta on kunnossa: organisaation
projektit ovat hallinnassa suunnitelmallisesti ja
dokumentoidusti niin, että jokainen tietää mitä
hänen tulee tietää ja että jokainen tekee oman
osansa laajassa kokonaisuudessa.
Kun prosessien merkitys on aivan oikein tiedostettu, niin usein toimenpiteet suunnataan
etenemällä liian suoraviivaisesti prosessien kehitystoimiin. Rinnan prosessien nykytilan tiedostamisen ja tavoitetilan määrittelyn on paneuduttava
työyhteisön yksilöllisten ja yhteisöllisten kompetenssitarpeiden tunnistamiseen ja kehittämiseen
sekä työkulttuurin uudistamiseen.

Prosessimaisessa toiminnassa
jokainen pääsee kehittämään
osaamistaan paremmin

Suhdepääomaa kehittämällä kohti
arvoverkostoja

Tämän artikkelin kirjoittaja diplomi-insinööri Markku Markkula
toimii Koulutuskeskus Dipolin (TKK Dipoli) johtajana.

Prosessimaisessa toiminnassa jokainen pääsee
kehittämään osaamistaan paremmin kuin organisaatiossa, jossa osaamisen kehittäminen rajoittuu
omiin tehtäviin tai oman yksikön sisälle. Tieto- ja
viestintätekniikasta saadaan suurin hyöty, kun organisaatio tunnistaa omat ydin- ja tukiprosessinsa
ja hyödyntää prosessikuvauksiaan toimintansa
ja rakenteensa kehittämisessä. Enää ei riitä vain
oman yrityksen, vaan verkoston kilpailukyky,
muutoskyky ja arvoihin sitoutuminen, sillä tietoyhteiskunnassa harva menestyy yksin. Vallitsevaksi
ajatustavaksi onkin otettava verkostot ja suuret
prosessikokonaisuudet.
Arvoverkostoissa eri toimijat liittävät prosessinsa lisäarvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi. Pelkkä
tekninen integraatio ei riitä, vaan tarvitaan aitoa
yhteentoimivuutta – siis toiminnallista integraatiota ja ymmärrystä siitä, mitä tietoa sekä ihmisten
välillä että tietojärjestelmissä pitäisi liikkua. Arvoverkostossa toimitusketjujen toimivuus on tärkeää.
On osattava kuvata ja dokumentoida verkoston
prosessit ja rajapinnat.
Prosessinsa hyvin järjestänyt organisaatio on
haluttu kumppani. Siirryttäessä tuotelähtöisestä
toiminnasta arvoverkostoihin ratkaiseva muutos
synnytetään suhdepääomaa lisäämällä – siis
ottamalla käyttöön oman työyhteisön ulkoiset
suhteet eli asiakkaat ja verkostot, jotka otetaan
olennaiseksi osaksi omia prosesseja. Suurten ja
monimutkaisten tietovirtojen hallinta, toiminnan kannalta merkittävän tiedon reaaliaikainen
saatavuus sekä mallintaminen nousevat tärkeiksi
muutosten mahdollistajiksi ja kilpailutekijöiksi.
Tätä haastetta tarkasteltiin myös Innovaatioyliopiston työpajassa viime lokakuussa. Strategiset
kumppanuudet nousivat kuvan 4 mukaisesti uuden
toimintakulttuurin ytimeen.

Strategiset verkostokumppanuudet yrityspalvelujen perustana
IY tekee yritysten kanssa konseptit ja polut tulevaan

kerta-asiakkuudesta pysyviin suhteisiin

A. Substanssiosaaminen

C. Prosessiosaaminen

1. Megahankkeiden relevantit tutkimusaiheet
teollisuuden kanssa yhdessä valmistellen ja
sopien. Täydennyskoulutus ja
työssäoppiminen yrityspalveluna
megahankkeisiin osaksi.
2. Kasvuyritysten edistäminen on IY:n yksi
strateginen tavoite
3. IY luodaan solmukohdaksi kansainvälisten
huippuyliopistojen verkostossa =
"aivotuonnin väline": kansainväliset huiput
yliopistojen kautta myös yritysten
asiantuntijakäyttöön
4. Poikkitieteellisyys
tehokkaamman
kokonaisratkaisun tarjoaminen
palvelukokonaisuudet eri asiakassegmenteille
radikaaleja innovaatioita &
supertuottavuutta.

1. Avoin innovaatioympäristö.
2. Kehitetään prosessikonseptit, joissa PublicPrivate-Partnerhip -toimintaan yhdistetään
People&Prosessit sekä Products&Palvelut
(PPPPPPP)
3. Moniosaajatiimit on voitava helposti koota
IY:n eri toimijoiden piiristä
sisäinen
ammattimaisesti hoidettu verkostojen
hallinta ja ansaintalogiikka, joka tuottaa etua
kaikille.
4. Prosessien toimivuuden kannalta kriittiset
resurssit: esimerkiksi millä insentiiveillä
tutkijoita ja opettajia mobilisoidaan
tiivistyvään yritysyhteistyöhön?

B. Rakenneosaaminen

D. Muuta

1. Kootaan kriittinen massa yrityksiä yhteisen
aihepiirin asiakkaiksi. Syvälliset
yrityspartneriudet yhteisesti.
2. Yritysyhteistyön välineeksi luodaan
matriisimainen rakenne = prosessien
hallintaan erikoistuneet instituutit, jotka
tekevät yhteistyötä yli tiedelaitosrajojen.
Ulkomaisten strategisten kumppanien
verkosto yritysyhteistyön instrumentiksi.
3. Tuotekeskeisyydestä palvelukeskeisyyteen.
Tätä varten tarvitaan eri rooleihin ja
tehtäviin kovan tason ammattilaisia:
määritellään IY:ssa tarvittavat
erityisprofessiot, synnytetään johdonmukainen orkesteroinnin toimintakulttuuri
(oopperanjohtaja, kapellimestari, näkijät,
säveltäjät, soittajat, lavastajat … moninaiset
tukipalvelujen tuottajat)

1. On opittava ymmärtämään ja hallitsemaan
globaalien arvoverkkojen toimintaa. Se on
tehtävissä vain yhdessä yritysten kanssa
symbioosiin.
2. ICT ja tuottavuus = muutos digitaaliseen
virtuaali-todellisuuteen yhteisillä
megahankkeilla, joissa
opiskelijat+tutkijat+yritysammattilaiset ovat
yhdessä ja eri rooleissa toimien muutoksen
mahdollistajia ja tekijöitä.
3. Luodaan uusia käytäntöjä: a) vierailevat
tutkijat teollisuudesta yliopistoon, b)
yrittäjyyden hautomotoimintaa yli rajojen.
4. Innovaatioyliopistolla on globaali
innoagenttiverkosto (mm. alumnit)
maailmalla
agentit haravoivat
mahdollisuuksia yliopistolle ja toimivat
samalla yliopiston "lähettiläinä”.

Kuva 4. Innovaatioyliopisto -työpajan 20.10.2007 tuloksia.

Luovuus Innovaatioyliopiston menestystekijä
Innovaatioyliopisto nostaa tai ainakin voi nostaa luovuuden olennaiseksi osaksi insinöörikoulutusta. Tämän johtopäätöksen voi vetää Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun
yhteisen luovien alojen koulutus- ja kehittämisinstituutin IADEn johtajan Teppo Turkin haastattelusta.
IADE on valmis olemaan yksi rajoja rikkova toimija kehitettäessä projektihallinnon koulutusta
ja tutkimusta Innovaatioyliopistossa. Erityisesti Turkki toteaa luovuuden olevan jopa ratkaiseva
menestystekijä globaalin liiketoiminnan vaativissa projekteissa.
Opetusministeriö valitsi helmikuussa IADEn kahden valtakunnallisen luovien alojen hankkeen
kansalliseksi koordinaattoriksi. Tämä vahvistaa työelämän koulutus- ja kehittämispalveluja Innovaatioyliopiston toiminnassa. Yksittäisten kurssien sijasta korostuu pitkäjänteinen kehitystyö.
Monet hankkeet on tarkoitus nivoa osaksi kansallista luovien alojen kehittämisen strategiaa.
Teppo Turkki korostaa, että luovien alojen kehittyminen, kulttuurivienti ja luovien alojen yrittäjyyden vahvistuminen sekä laaja kulttuurinen osaaminen ovat tänään keskeisiä suomalaista
yhteiskuntaa kehittäviä voimia. IADEn asema monitaiteellisena instituuttina kytkeytyy luontevasti suomalaiseen luovien toimialojen kehitykseen. IADE on Innovaatioyliopistossa luovuuteen
ja innovatiivisuuteen perustuvan yhteiskuntakehityksen rakentaja, kulttuurisen osaamisen
tukija ja luovien alojen toimintaverkoston solmukohta.
IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti
www.iade.fi, iade@iade.fi
Projektitoiminta 1/2008
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Tampereen ammattikorkeakoulu
panostaa projektiosaamisen
kehittämiseen
Pula projektinhallinnan ammattilaisista työmarkkinoilla jatkuu edelleen kovana. Syitä on monia; yksi
syy on se, että suomalaisista oppilaitoksista ei riittävästi valmistu projektiosaajia elinkeinoelämän
tarpeisiin. Tämä on tiedostettu myös Tampereen ammattikorkeakoulussa, jossa projektinhallinnan
koulutus on yksi painopistealue.
Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) on monialainen oppilaitos, jossa tarjotaan tutkintotavoitteista koulutusta 22 koulutusohjelmassa. Niistä kolme on englanninkielistä. Kuusi koulutusohjelmaa johtaa ylempään amk-tutkintoon. Lisäksi Tamk tekee soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä ja
harjoittaa työelämälähtöistä palvelutoimintaa.
Tässä artikkelissa kuvataan erityisesti liiketalouden koulutusohjelman projektinhallinnan koulutusta.
Kai Hintsanen
YTM
Projekti- ja prosessijohtamisen lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu
liiketoiminta ja yrittäjyys

Projektinhallinnan koulutuksen
lähtökohdat
Koulutuksen tärkein benchmark on kansainvälisen
projektinhallintajärjestö IPMA:n yleismaailmallinen nelitasoinen (4-L-C) järjestelmä ja sen pohjana
oleva ja vastikään suomeksi uudistettu Projektin
Johdon Pätevyys 3.0, edeltäjineen. Suurin osa varsinkin nuorisoasteen opiskelijoista on elinkaarensa
siinä vaiheessa, että heillä ei vielä voi olla juurikaan
käytännön kokemusta projektityöstä. Siksi sertifioinnin D-taso on oikea taso, johon projektinhallinnan koulutus pohjautuu. Pätevyysjäsentelyn
mukaan D-tasolla ”henkilö kykenee soveltamaan
projektinjohtamistietoa projektiin osallistuessaan.” Suurin osa koulutuksista antaa kuitenkin
myös hyvät perusvalmiudet toimia projektipäällikkönä ja siltä osin myös C-tason elementtejä on
Tamkin projektikoulutuksissa mukana. Yksittäisille
yritys- tai yhteisöasiakkaille räätälöidyt koulutukset voivat olla hyvinkin vaativia ja edistyneille
osallistujille suunnattuja.
Pääpaino koulutuksissa on henkilökohtaisten- ja
projektitiimitaitojen kehittämisessä yksittäisissä
projekteissa. Pyrkimyksenä on kuitenkin vahvasti opettaa opiskelijoita myös ymmärtämään
projektien rooli osana organisaation toimintaa.
Tämä tarkoittaa projektien strategialähtöisyyden
ja projektisysteemin ja -kulttuurin tärkeyden
korostamista. Näin pyritään ennalta ehkäisemään
yleisiä ongelmia, kuten projektien irrallisuutta
muusta toiminnasta tai projektien valinnan sattumanvaraisuutta.

Sisällölliset ratkaisut
Projektinhallinnan koulutus voidaan pääpiirteissään jakaa kahteen osaan: projektinhallintatietoon
ja oppimista tukevaan käytännön projektityöhön,
jonka puitteissa projektinhallintatietoa (menetelmät, työkalut, hyvät käytännöt) sovelletaan.
Sisällöllisesti koulutukset etenevät projektin elin16

kaariajattelun mukaisesti.
Tamkin projektinhallinnan opettajilla on runsaasti käytännön projektityökokemusta ja siksi on
mahdollista painottaa koulutuksissa osa-alueita,
jotka tiedetään tosielämän projekteissa ongelmallisiksi. Näitä ovat esimerkiksi projektisuunnittelun
eri vaiheet, riskienhallinta, projektiorganisaation
rakentaminen ja johtaminen, projektiin sitoutuminen, viestintä ja projektin päättäminen.
Puutteellinen projektisuunnittelu näkyy muiden
muassa epämääräisenä tavoitteen asetteluna,
huonona työnosituksena ja epätäsmällisenä resurssilaskentana.
Projektinhallinnan opiskelijat tekevät tärkeänä
osana koulutusta toimeksiannosta asiakasprojekteja, alusta loppuun. Kaikki projektin vaiheet
tulevat näin tutuiksi ja syntyy rutiinia laatia
keskeisiä projektidokumentteja. Erittäin tärkeänä
lisäarvona käytännön projekteissa on harjaantua
ns. pehmeissä taidoissa eli vuorovaikutus- ja
sosiaalisissa taidoissa. Samoin projektitiimissä
toimiminen opettaa työelämässä välttämättömiä
yhteistyötaitoja.

Projektiosaajapolku
Liiketalouden koulutusohjelmassa on tarjolla
monenlaisia projektiosaajapolkuja. Laajimmillaan
1/4 tradenomi-opinnoista voi olla projektimuotoista opiskelua. Kaikki opiskelijat suorittavat
pakollisena opintojaksona 5 opintopisteen laajuisen projektinhallintakurssin. Myös harjoittelun
voi suorittaa projekteissa. Erillisen haun kautta
toisena opiskeluvuonna noin 20 nuorisoasteen
opiskelijaa vuodessa valitaan opiskelemaan 15-25
opintopisteen laajuista projektijohtamisen kokonaisuutta. Nämä opiskelijat perehtyvät laajasti
projektinhallinnan eri osa-alueisiin ja sen ohella
tekevät käytännön projekteja. Projektiosaaminen
on heidän ydinosaamistaan. Opiskelu huipentuu
IPMA D-sertifiointikokeeseen.
www.pry.fi

IPMA-Sertifiointi
Tamkissa on D-sertifioitunut lähes 50 henkilöä reilun vuoden aikana. Sertifioituneet ovat
perustutkinto-opiskelijoita, työelämässä olevia
täydennyskouluttautujia, ylemmän amk-tutkinnon
suorittajia ja Tamkin omaa henkilökuntaa.
Sertifiointi tuo osallistujilleen merkittävää
lisäarvoa. Se on paitsi näyttö projektiosaamisesta
myös dokumentti, joka erottaa haltijansa edukseen
esimerkiksi työnhakutilanteessa tai tehtäessä
projektitarjousta asiakkaalle. Sertifioituneet projektiosaajat ovat mieltäneet sertifikaatin edut.
Yksi Tamkin puitteissa sertifioituneista on tradenomi-opiskelija Mervi Lahikainen, joka kertoo
projektinhallinnan opiskelustaan ja sertifioitumisestaan näin:
Miksi olet halunnut painottaa
projektiosaamista opinnoissasi?
Opiskelu Tamkissa on alusta alkaen mahdollistanut kontaktien luonnin yritysten edustajiin.
Useat luennoitsijat ovat kertoneet yrityksissään
tapahtuneista muutoksista ja muutosprojektien
haasteista. Myös lukuisat yritysvierailut ovat vahvistaneet kuvaa siitä, että muuttuvassa työympäristössä projektiosaajat ovat erittäin kysyttyjä.
Pidän projektiosaamista yhtenä tärkeimmistä
valttikorteistani työmarkkinoilla.
Mitä uskot hyvien projektivalmiuksien
merkitsevän kun valmistuttuasi haet töitä?
Ne merkitsevät paljon. Kuukausi sitten kävin
työhaastattelussa tamperelaisessa taloushallinnon yrityksessä ja työkokemuksen lisäksi kerroin
projektiopinnoistani ja sertifioinnista. Haastattelija totesi, että Wau! Juuri tällaista haemme
muuttuvaan työympäristöön. Nyt olen onnellinen
opiskelija, jolla on vakituinen työsuhde ja opinnot
loppusuoralla.
Kuinka suuressa roolissa uskot projektitöiden
olevan tulevan urasi aikana?
Uskon ja toivon, että ne tulevat olemaan merkittävä osa työtäni taloushallinnon ohella. Haaveenani ovat muutosprojektit taloushallinnon
yrityksissä ja uskon, että sellaisia pääsen vielä
toteuttamaan.

Tradenomi-opiskelija Mervi Lahikainen.
Olet IPMA D-sertifioitu projektiosaaja. Miksi
halusit sertifioitua ja mitä hyötyä luulet
sertifikaatista olevan?
Hyödyin sertifikaatista välittömästi sertifioinnin jälkeen työnhaussa. D-tason sertifikaatti
on minulle osoitus siitä, että olen ymmärtänyt
projektinhallinnan monipuolisen kentän. Tarkoituksenani on suorittaa työkokemukseni karttuessa myös ylemmän tason sertifikaatteja, sillä
niiden avulla saavutan parhaiten unelmatyöni
taloushallinnon projekteissa. Nyt olen varovainen projektityöläinen, jolla on vähän kokemusta,
mutta tulen olemaan alan ammattilainen, jonka
osaamista arvostetaan.

Projektit strategian
toteuttajina

Käytännön projektit

Projektiosaaminen

Projektinhallintatieto

Pehmeät taidot

Kuva 1. Opiskelijan projektiosaamisen kehittymisen kulmakivet.
Projektitoiminta 1/2008
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Opiskelijat Tanja Löytty, Säde Huhtala ja Heidi Parkkali.

Opiskelijat Tanja Löytty, Säde Huhtala ja Heidi
Parkkali osallistuivat Namibiassa Suomen ulkoministeriön rahoittaman kehitysohjelman yhteen
osaprojektiin. Näin he kertovat projektityöskentelyssä täysin erilaisessa ympäristössä:
Haastavinta tällaisessa kv-projektissa on
sopeutuminen erilaiseen ympäristöön ja erilaisiin työtapoihin. Oikea asennoituminen ja pieni
seikkailumieli ovat eduksi tämän tyyppisissä
projekteissa. Mitään asioita ei voi pitää itsestään
selvinä, koska ihmiset siellä eivät toimi tavalla,
johon Suomessa on tottunut. Heidän rento,
kiirehtimätön asenteensa saattaa aiheuttaa ongelmia, lähinnä sovittujen tapaamisten kanssa,
eikä asioiden voi olettaa “hoituvan itsestään”,
vaan ne tulee varmistaa useampaan otteeseen.
Ihmisten välisten suhteiden hoitaminen myös
työympäristössä on tärkeämpää kuin Suomessa
ja siihen saatetaan kuluttaa päivästä paljonkin
aikaa. Sekä hyvät että huonot tunteet tuodaan
esille selkeästi.
Suomessa lähes kaikki työnteko nojautuu
tietokoneisiin ja internetiin. Namibiassa internetin käyttö ei ollut aina ihan yksinkertaista kun
yhteydet pätkivät eikä toimiminen ollut kovin
nopeaa. Siihen että pääsi käsiksi sähköpostiin ja
siellä oleviin tarvittaviin tietoihin saattoi viedä
huomattavan paljon aikaa.

Projektinhallinnan koulutus verkossa
Verkostoituminen osana
projektinhallinnan koulutusta
Ratkaisevan tärkeää projektiosaamisen kehittymisessä on päästä soveltamaan koulutuksessa
opittuja taitoja käytännön todellisiin projekteihin.
Tamkin kaltaisen suuren ja tunnetun paikallisen
ja alueellisen toimijan etuna on se, että saamme
projektitoimeksiantoja yrityksiltä ja muilta organisaatioilta. Tamkin henkilökunnan ja opiskelijoiden
omat verkostot tuottavat myös mielenkiintoisia
projekteja, jotka voidaan toteuttaa opiskelijavoimin. Toimeksiantaja ja opettajat ohjaavat yhdessä
projekteja. Vertaisarviointi on tärkeä pedagoginen
valinta; tyypillisesti yhden projektin tukena on
muu opiskelijaryhmä antamalla oppitunneilla
palautetta esimerkiksi projektitiimin laatimasta
projektisuunnitelmasta tai riskianalyysistä.
Yksi verkostoitumisen muoto on osallistuminen
Projektiyhdistyksen vuosittaisille Projektipäiville.
Se on erinomainen tapa opiskelijoille kuulla ajankohtaisia asiantuntija-alustuksia ja keskustella toimintaansa esittelevien yritysten edustajien kanssa.
Vuoden 2007 Projektipäivillä sai kaksi Tamkin
opiskelijaa tunnustusta projektiansioistaan, kun
Tarmo Kähkönen ja Juha-Matti Viitala palkittiin
yhdistyksen stipendillä.

Parin viime vuoden aikana on Tamkissa kehitetty
myös projektinhallinnan verkko-opetusta. Artikkelin kirjoittaja ja projektinhallinnan opettaja, DI
Karoliina Nisula ovat kehittäneet suomen- ja
englanninkieliset 5 opintopisteen laajuiset projektinhallinnan verkkokurssit, joita käytetään sekä
puhtaina verkkototeutuksina että osana monimuoto-opetusta. Tamkissa on käytössä verkkooppimisympäristö Moodle. Parhaimmillaan verkon
hyödyntäminen on silloin, kun se yhdistyy lähiopetukseen, jonka mahdollistamaa vuorovaikutusta
on vaikea korvata. Kääntäen, verkko-opetuksen
suuri haaste on varmistaa riittävä vuorovaikutus
opettajan ja opiskelijoiden välillä. Verkkokurssin
rakenteen tulee olla rautalangasta väännetyn selkeä ja johdonmukainen niin, että opiskelijat voivat
ohjeet lukemalla vaivatta navigoida sivustolla.
Opiskelijan oman, todellisen projektin työstäminen
kurssin aikana vaihe vaiheelta eteenpäin on myös
verkkokurssilla keskeisessä roolissa.
Ensimmäiset käytännön kokemukset projektinhallinnan verkkokurssien toteuttamisesta
osoittavat, että monipuolisia aineistoja, tehtäviä,
demonstraatioita, keskusteluja, videoita ja muita
havainnollistavia menetelmiä käyttämällä voidaan projektinhallinnan perustaidot hyvin oppia
verkonkin kautta.

Lähteet
Kansainvälisten projektien erityispiirteet
Osa opiskelijatyönä tehtävistä projekteista on
kansainvälisiä. Kansainvälisyydestä kiinnostuneille
opiskelijoille halutaan tarjota mahdollisuus jo
opiskeluaikana olla mukana projektienkin kautta
kansainvälisessä toiminnassa. Työskentely vieraiden kulttuurien edustajien kanssa avaa parhaiten
opiskelijoille todellisuutta, jossa kaikki eivät suinkaan ajattele ja toimi samalla tavalla kuin me.
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- Projektin Johdon Pätevyys 3.0 (Suomen
Projektiyhdistys ry. 2008) www.pry.fi /
Sertifiointi
- Tampereen ammattikorkeakoulu:
www.tamk.fi
- Säde Huhtalan, Mervi Lahikaisen, Tanja
Löytyn ja Heidi Parkkalin haastattelut

www.pry.fi
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When you succeed, we succeed.

Pöyry is a global consulting and engineering ﬁrm. With a network of more than 7300 engineers and
consultants around the world, we combine global service with local presence.
We offer professional services covering all aspects of our clients’ projects, from full conceptual studies
to engineering and complete EPCM services. Known as 4ePCMTM, our unique interactive project management concept covers the whole project lifecycle. It ensures that all project tasks are performed on time,
with all parties knowing their role. 4ePCMTM functions are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project supervision
EPCM project management
Engineering management
Procurement management
Construction management
Commissioning management
Project control
Preparation for operation
Quality assurance
Health, Safety & Environment
Security management
Permitting assistance

We exist to generate business success for our clients. When you succeed, we succeed.

For more information
Pöyry, Business Area Chemical Industry
Jaakonkatu 2, P.O.Box 16, FI-01621 VANTAA, Finland, tel. +358 10 3311, email: chemical@poyry.com

Competence. Service. Solutions.

www.poyry.com

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuriohjelmalla halutaan koulutukseen uusia tuulia
Koulutussektori on myllerryksessä. Yhteiskunnassamme tapahtuvat muutokset lähitulevaisuudessa
(eläköityminen, ikäluokkien pieneneminen) edellyttävät tehokkaampaa koulutusta ja uusia tapoja
kehittää osaamista työn ohessa. Työelämän vaatimukset ja tarpeet osaavan henkilöstön määrän
sekä osaamisen laadun suhteen sanelevat koulutussektorin toimintaa. Toisen asteen (lukio- ja
ammatillinen koulutus) koulutuksessa ikäluokkien pienentyminen ja ammattiosaajien työvoimapula tarkoittaa käytännössä sitä, että tulevaisuudessa tarvitaan nopeammin ammattiin valmistuvia
opiskelijoita ja yhä vähemmän lukiossa ylioppilastutkinnon suorittaneita opiskelijoita jatkamaan
korkeakouluopintoja. Nykyisin lukion oppiaineita voi opiskella ammattitutkinnon ohessa. Ylioppilastutkinnon suorittaakin nykyisin ammattitutkinnon rinnalla alati kasvava määrä opiskelijoita. Nämä
ns. kaksoistutkinto-opiskelijat tuovat haastetta koulutuksenjärjestämisen muotoihin.
yös opettajien työhön kohdistuu täten
muutospaineita. Opettaminen ei saisi olla
pelkästään luokkahuoneessa tapahtuvaa
toimintaa, vaan opiskelijoiden oppimista pitää
pystyä ohjaamaan tehokkaammin mm. työssä
oppimisjaksoilla ja erilaisissa koulun ulkopuolella
tehtävissä projekteissa. Ammattiosaajia tullaan
jatkossa kouluttamaan kasvavassa määrin mm.
oppisopimuskoulutuksena, jolloin oppimista pitää
pystyä tukemaan joustavasti käyttäen sähköisiä
välineitä koulutuksen tukena. Tieto- ja viestintätekniikan käytön laajentaminen ja tehostaminen
toisen asteen koulutuksessa on yksi keskeinen
kansallinen haaste. Tulevaisuuden osaajien pitää
ammattiosaamisen rinnalla osata hankkia tietoa
toimialastaan ja päivittää osaamistaan omaaloitteisesti.
Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio
ja Tampereen eOppimisen klusteri toteuttivat
yhdessä kevään 2007 aikana Pirkanmaan liiton
tilaaman selvityksen Pirkanmaan toisen asteen
(lukio ja ammatillinen sekä aikuiskoulutus) tieto- ja
viestintätekniikan (TVT) kehittämistoimista. Selvitystyön pohjalta rakennettua Pirkanmaan avoin
oppimiskulttuuri -ohjelmaa ovat syksystä 2007
lähteneet yhteistyössä toteuttamaan Tampereen
kaupungin lukiokoulutus ja Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan ammattiopisto, Mäntän
seudun koulutuskeskus ja Valkeakosken koulutuskuntayhtymä. Ohjelman käynnistämisvaiheen
rahoittaa Pirkanmaan liitto. Kehittämistyöhön
osallistuminen on avointa kaikille Pirkanmaan
toisen asteen koulutuksenjärjestäjille ja siihen ovat
liittymässä myös muut pirkanmaalaiset koulutuksenjärjestäjät.
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Verkoston yhteinen kehittämistyö
Pirkanmaan toisen asteen TVT:n opetuskäytön
kehittäminen on merkittävä maakunnan laajuinen
koulutuksen kehittämisprojekti. Projektin vetäjä
Carolina Pajula kertoo, että ohjelmalle on laadittu
toimintasuunnitelma vuosiksi 2008 – 2011. Sen toteuttamiseksi on 900 000 euron rahoitushakemus
kolmelle ensimmäiselle toimintavuodelle Euroopan
sosiaalirahaston tavoiteohjelmaan vetämässä.
Projekti koskee Pirkanmaalla noin 1500 opettajaa
ja muuta henkilökuntaan kuuluvaa ja jopa 20 000
opiskelijaa.
Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri –ohjelma
on Pirkanmaalaisille toisen asteen oppilaitoksille
suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma, jonka
tavoitteena on luoda yhteisöllinen ja avoimeen
toimintaan perustuva oppimiskulttuuri. Projektilla tavoitellaan maakunnallista tahtotilaa, jolla
tuetaan yksittäisten oppilaitosten opetussuunnittelun prosesseja: sen toiminnan myötä halutaan
taata kaikille alueesta riippumatta tasa-arvoiset
ja joustavat opiskelumahdollisuudet. Opettajille
ja opiskelijoille halutaan varmistaa ohjelman
toiminnan myötä tietoyhteiskunnassa tarvittavat
kansalaistaidot ja osaaminen. Yhteisen maakunnallisen kehittämisohjelman avulla halutaan
tulevaisuudessa vaikuttaa myös alueen elinkeinoelämän toimintakulttuuriin, kun valmistuvat
opiskelijat tuovat työpaikoilleen uusia sähköisiä
toimintamalleja, Pajula painottaa. Oppilaitoksiin
kaivataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista
tukemaan yhteistyökumppaneita, laitetoimittajia
ja projektiosaamisen kouluttajia. Projektiyhdistyskin voisi tuoda tietotaitonsa ja yhteistyönsä esille,
yhdistyksen jäsenyritykset voisivat hyvin toimia
oppilaitosten kanssa yhteistyössä kehittämässä
uusia koulutus- ja projektitoimintatapoja toisen
asteen koulutukseen.
www.pry.fi

Osaava henkilöstö
Toimiva verkosto osaamisen jakamiseen ja yhdessä tekemiseen
Proaktiivinen johtaminen
Joustava ja tarkoituksenmukainen teknologia

Vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Tasa-arvoinen
tarjonta,
osaamisen
tunnistaminen

Vaivaton hallinto

Laatu, laajuus,
sujuva toiminta
Verkkokurssitarjottimen
kehittäminen

Oppimisen
henkilökohtaistaminen

Osaamisen kehittäminen
Sähköinen asiointi
Järjestelmien yhteensopivuus ja
sujuvat työprosessit
Sähköisen
hallinnon
kehittämisen
resursointi

Nivelkohtien
pulmat
esille

TVT-osaamisen
tasojen
määrittely

Valtauttava
arviointi

Tietoyhteiskuntaosaamisen
mittaaminen

Opiskelijat, opettajat,
muu henkilöstö

Joustavat oppimispolut

Pirkanmaan 2.asteen koulutuksen TVT-strategia

Kirjasto
WIKI, YouTube,
Sidosryhmiin
Facebook, mobiilit ja merkittävänä vaikuttaminen,
langattomat ratkaisut, osana oppimis- "painava sana"
tuotannolliset välineet ympäristöä
osana oppimista

Opiskelijat,
työelämä,
huoltajat,
lähiympäristö

TVT-viisasten
kerho

Verkostot
opetuksen tukena

Ennakointi ja
asiantuntijaverkostot
Suunnitelmallinen
kehittämistyö

Aktiiviset yhteydet
kansallisiin ja
kansainvälisiin
kehittäjiin

Avoimuus ja yhteydenpito
Yhteydenpito
(sähköposti,
tekstiviestit)

Verkosto
vaikuttajana

Avoin
oppilaitoskirjasto

Hehtaari levytilaa
ja kaistaa

Välineet lähellä
arkea

Ketterät välineet ja järjestelyt

Työelämä, Lausunnot
"Harhaja
askelten" tukipalvelut,
minimointi ympäröivä kannanotot
yhteisö

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma terävöityy projektin etenemisen myötä.

Ohjelmalla laajat Pirkanmaa -tavoitteet
Laajan taustaselvitystyön pohjalta on hyvä
käynnistää käytännön toimintaa. Perinteisesti
oppilaitokset ovat itsenäisesti määritelleet oman
henkilöstönsä osaamisen kehittämisen sekä laitehankintojen painopisteet ja resursoinnin. Nyt
tätä työtä halutaan tehdä ohjelmallisena kehittämistyönä, yhdessä ja verkostoituneena. Yhteisillä
kehittämistoiminnoilla mahdollistetaan monipuolinen yhteistyö oppilaitosten välillä jatkossakin.
Tottuneena koulutuskonsulttina Carolina Pajula
kiteyttää Pirkanmaa avoimen oppimiskulttuuri
–ohjelman tavoitteita ja toimintoja:
Ohjelmassa tulevaisuuden verkko-opetuksen
kehittäminen nähdään kokonaisvaltaisena oppilaitoksen toimintakulttuurin muutosprosessina.
Muutosprosessi kohdistuu sekä oppilaitosten perustoimintojen kehittämiseen että avainhenkilöiden osaamisen kehittämiseen (opettajat, rehtorit,
muu henkilökunta). Verkko-opetusta tarkastellaan
yksittäisten opettajien ja oppilaitosten luomien
verkkosisältöjen sijaan yhteisöllisten kehittämisryhmien luomina avoimina oppimissisältöinä
sekä oppimisen tukitoimina. Projektissa
- Toteutettavat tukitoiminnat suunnitellaan siten,
että ne vahvistavat projektiin osallistuvien
organisaatioiden osaamista ja kehittämistoimintaa; toimenpiteille pyritään takaamaan
jatkuvuus projektirahoituksen päättyessä
Projektitoiminta 1/2008

- Tuetaan oppimisympäristöjen monipuolista
käyttöönottoa sekä käytön laajentamista ja
sähköisen toimintakulttuurin kehittämistä oppilaitoksissa (koulutus, pedagogisen ja teknisen
tukipalveluverkoston koordinointi)
- Tuetaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän strategian laatimista ja
toteutusta (tehdään yhdessä maakunnallinen
TVT-strategiapohja)
- Tuetaan yhteisöllistä tiedontuotantoa ja
kollegiaalisuuteen perustuvaa osaamisen jakamista mm. opetushenkilöstölle suunnatun
koulutuksen myötä, tavoitteena luoda yhteistä
opetustarjontaa sähköisiä välineitä ja opetusmenetelmiä hyödyntämällä

Yhteisen maakunnallisen kehittämisohjelman
avulla halutaan tulevaisuudessa vaikuttaa myös
alueen elinkeinoelämän toimintakulttuuriin
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Kuva: Kai Vesterlund

Tampereen toisen asteen koulutuksen johtaja Jorma Suonio ja projektipäällikkö Carolina Pajula tutustuvat Projektitoimintalehteen.

- Tuetaan innovatiivisilla ”riskihankkeilla” uusia
koulutuksen toteutusmalleja (joille tarjotaan
myös projektitoimintaan tarvittavaa tukea)
- Ollaan etulinjassa esillä ja kuulutaan (tapahtumat, kilpailut)
Pirkanmaan avoimeen oppimiskulttuuri–ohjelmaan sisältyvien toimien käynnistäminen vaatii
erillisiä rahoitusratkaisuja, toiminnan jatkuvuus
ja laajuus on pitkälti kiinni oppilaitosten omasta
resursoinnista sekä aktiivisuudesta. Toisen asteen
oppilaitoksissa ei ole aiemmin verkostomaista
kehittämistyötä juuri tehty.

Opettajat kouluttavat tulevaisuuden
osaajia
Opettajat ovat olleet ja ovat vieläkin aivan liian
usein yksinpuurtajia, auktoriteetteja ja pyrkivät
olemaan aina oikeassa. Muutosten keskellä em.
ajattelumalli ei ole kestävä tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta. Olemme astumassa sähköiseen
maailmaan, jossa opettajan on osattava perinteisen
opettamisen sijaan ohjata opiskelijoiden oppimista
ja tiedon hakemisen taitoja. Uudet toimintatavat
omaksutaan parhaiten viimeisimpien alan tutkimusten mukaan ryhmätyöllä ja vertaisoppimismalleilla eli opettajien kouluttaessa toinen toistaan.
Opettajien osaamisen kehittämiseenkin tarvitaan
siis uusia toimintamalleja. Oppimisen muutosprosessiin pitäisi tuoda vahvemmin mukaan myös
esim. kirjastotoimi ja sen asiantuntijat. Pitää poh22

tia pitkäjänteisesti millaisia työvälineitä tarvitaan
oppimisen tukemiseen opettajille ja opiskelijoille.
Riittääkö tieto- ja viestintätekniikassa erilliset
tietokoneluokat ja yksittäiset koneet luokissa vai
pitäisikö resursoida toisenlaisiin laitteisiin? Sidotaanko vielä tulevaisuudessakin oppilaat luokkiin
vai millä keinoin voitaisiin tuoda perinteiseen
malliin liikkuvuutta? On tärkeää, että julkiset
rahoittajat painottavat sekä verkostomaista koulutuksen kehittämistä että uusien innovatiivisten
toimintatapojen laaja-alaista kehittämistä, Pajula
pohdiskelee ja kuvailee edessä olevia tulevaisuuden ratkaisuja.
Ohjelmaa toteuttava oppilaitosten verkosto
tulee toimimaan aktiivisena keskustelukumppanina tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä.
Ohjelman verkosto on mukana rakentamassa
myös tiivistä kumppanuussuhdetta opettajien
täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa.
Tavoitteena on yhdessä miettiä sopivan pitkäkestoisia kehittämis- ja koulutusprosesseja tukemaan avoimen oppimiskulttuurin synnyttämistä.
Kokoamalla toimintoja sekä kehittämishankkeita
yhteiseen Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelmaan saavutetaan kehittämistyön etenemisessä
useita etuja. Toiminnan kehittämällä yhteiseen
näkemykseen pohjautuen, parannetaan toisen
asteen koulutuksen houkuttelevuutta, kehitetään
toiminnan koordinointia sekä työnjakoa ja haetaan
yhteistä vahvaa otetta aluekehittämiseen.
www.pry.fi

Toimintakulttuurin muuttaminen
on pitkä ja kivinen tie.

Yhteisen kehittämisohjelman myötä kustannussäästöjen rinnalle nousee tietämyksen ja osaamisen jakaminen. Toisen asteen koulutukseen tullaan
panostamaan kuluvalla hallituskaudella; yhteisenä
verkostona voidaan kilpailla paremmin julkisesta
rahoituksesta ja saada aikaan laadukkaampia
tuloksia. Yhteinen kehittämisohjelma tarjoaa
osallistujilleen myös verkoston tuoman positiivisen
imagoedun. Työskentelytapojen muuttamiseen
liittyvä asennetyö kaipaa usein myös rinnalleen
”sosiaalisen paineen”, jossa muutosvastarintaa pyritään vähentämään koulutuksen lisäksi ulkoisilla
kehittämisvaatimuksilla.

Projektiyhdistykseltä ja sen jäseniltä
toivotaan apua
Carolina Pajulalla on rakentava ote Projektiyhdistyksen (PRY) kunta-asioihin ja selvä näkemys
Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelmaprojektin tarvitsemasta ulkopuolisesta avusta. Pirkanmaalla ollaan ottamassa isoja askeleita sähköisen
toimintakulttuurin kehittämisessä toisen asteen
koulutuksen piirissä. Toimintakulttuurin muuttaminen on pitkä ja kivinen tie. Pelkkä tieto- ja
viestintätekniikan saralla tehtävä strategiatyö ei
riitä, tarvitaan laaja-alaista painetta muutoksen
aikaansaamiseen mm. työelämän edustajien suunnasta. Joku on sanonut, että toimintakulttuuri syö

strategian välipalana. Strategian jalkauttaminen
ja toimintakulttuurin muuttaminen on vuosien
mittainen työ, jossa kaikki apu on tarpeen.
PRY:n kunta-alan SIG:ssa painottuvat teknisten
toimintojen edustajien haasteet. Kunnissa on
muutakin, esim. koko opetustoimiala lukuisine
projekteineen. Julkinen rahoitus kasvaa ja projektit
ovat muuttuneet pienistä palasista isoihin ja monitahoisiin, pitkäkestoisiin ja budjeteiltaan mittaviin
kehittämisprojekteihin. Julkiset rahoittajat (esim.
EU:n tavoiteohjelmat, ministeriöiden erillisrahoitukset, Raha-automaattiyhdistys) ovat selvästi
painottamassa rahoituksen jakokriteereissään
verkostomaista toimintaa ja uusia yhteistyömalleja. Yksittäisen organisaation kehittämishankkeen
on tänä päivänä vaikea saada rahoitusta. Myös
projektiosaamisen vaatimus tulee rahoittajan
taholta; rahoitushakemuksissa ja rahoituksiin
liittyvissä raporteissa edellytetään monipuolista
projektinhallinnan tietämystä. Tämä edellyttää
julkisen sektorin toimijoilta uusien asioiden oppimista, missä oikotietä tai ongelmia poistavaa
teknistä ohjelmistoa ei näytä olevan. Kokemusten
ja osaamisen jakamisen myötä myös PRY voi tukea
kuntien julkisen rahoituksen piirissä toimivaa projektihenkilöstöä parhaiten. Projekteihin toivotaan
tavoitteellisempaa otetta ja että ne vietäisiin läpi
oikean projektihallinnan mukaan. PRY:llä on hyviksi koettuja käytänteitä ja toivoisimme niitä sovellettavan oppilaitosten kehittämisprojekteissamme.
Carolina Pajula peräänkuuluttaa toistamiseen ja
tosissaan suuret kouluttajakonsultit esiin.
Haastattelun pohjalta
Kai Vesterlund

IIL FINLAND

Live eLearning Courses
Turn on your computer and step into the classroom ~
that’s all it takes with IIL’s Live eLearning courses! Just like a conventional
class, you’ll be able to ask questions and intereact with our trainer and
other class participants. The difference? No traveling, no hassle and no
time away from the office.
IIL Finland offers live eLearning courses in Project, Portfolio and Program
Management, Business Analysis, Lean Six Sigma, Interpersonal and
Leadership Skills, and Microsoft® Office Project and Project Server.
You will have access to your instructor during your class and between sessions,
and sessions are recorded and available for you to review for 30 days.
Experience our eLearning environment by signing up for one of our free webinars!
Contact us for our current schedule at iil.finland@iil.com
or +358 9 6969 3636

World Trade Center Helsinki, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki
Tel: +358 9 6969 3636 • Fax: +358 9 6969 3630 • Email: iil.finland@iil.com
Projektitoiminta 1/2008

www.iil.com/finland
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Tuunaa tuntisi -messuilla tuunattiin itselle
omannäköisen hiiren. Kuva Carolina Pajula.

Koulutoimenprojektit
johtamisen ja kehittämisen
näkökulmasta
Tampereella toisen asteen koulutuksessa opiskelijoita on noin 8000 ja opettajia 650. Tampereen
toisen asteen koulutuksen johtaja Jorma Suonio kertoo koulutuspuolella projektien määrän olevan
suuri. Lukioissa on tällä hetkellä 14 projektihanketta ja ammattioppilaitoksissa 56 taloudellisesti
merkittävää projektia. Tampereen toisen asteen koulutukseen on alkuvuodesta 2008 perustettu
hankekoordinaattorin uusi toimi, joka tulee jatkossa paneutumaan projektimaailmaan, sen ohjaukseen ja valvontaan.
Haastattelun pohjalta
Kai Vesterlund
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Rahoitusta usealta taholta
Koulutussektorin tärkeimpinä projekti- ja kehityshankkeiden rahoituskanavia ovat opetushallinnon
ja muiden viranomaisten kehittämisohjelmat. EUjäsenyys tuo puolestaan mahdollisuuden anoa ja
kilpailla esim. Comeniuksen ja Euroopan sosiaalirahaston suurista kansainvälisistäkin koulutuksen
ja kasvatuksen projekteista ja hankkeista.
Comenius on kouluopetuksen ohjelma, joka on
osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (2007 - 2013). Comenius on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille
ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa
tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista. Esim.
Tammerkosken lukiossa on meneillään kolmen
vuoden Science -verkostoprojekti, jossa mukana
on 4 eri maata. Siinä kartoitetaan luonnontieteiden kokeellista opetusta ja opiskelua kokemusten
vaihdoilla ja yhteisten aihioiden tekemisellä.

Merkittävä projektien rahoittaja on Euroopan
sosiaalirahasto ESR. Suomen ESR -toimintaan
on varattu Euroopan unionin rahoitusta satoja
miljoonia euroja. Suomen valtion ja kuntien
rahoituksen kanssa ohjelmaesityksessä on resursseja yli miljardi euroa. Tämän lisäksi hankkeisiin
käytetään yksityistä rahoitusta. Merkittävä osa
rahoituksesta suuntautuu myös koulutussektorille.
Ohjelmakaudella 2007–2013 ESR -toimenpiteillä
parannetaan noin 450 000 ihmisen osaamista ja
työllistyvyyttä. Tavoitteena on luoda ESR -toimien
avulla arviolta 12 000 uutta työpaikkaa ja 7 000
uutta yritystä. Manner-Suomen ESR -ohjelmassa
on valtakunnallisia kehittämisohjelmia, joilla lisätään vaikuttavuutta ja tehoa teemakohtaiseen
kehittämiseen. Kehittämisohjelmia toteutetaan
pääosin alueellisten projektien avulla tarkoituksena yhdistää valtakunnallinen strategia ja
alueelliset erityistarpeet.

www.pry.fi

Koulutuksen kehittämisprojektit
Projektien johtamisen ja läpiviennin ongelmana on
se, että meillä ei ole asettaa ammattipätevyyden
omaavia projektipäälliköitä vetämään eri hankkeita. Lukio voi viedä vain 1-2 projektia kerralla
järkevästi eteenpäin. Ammattiopiston puolella
asiat ovat paremmin. Siellä on iso projekti meneillään, johon on kerätty Pirkanmaan maakunnan
laajuinen verkosto. Carolina Pajula on osa-aikaisena projektipäällikkönä tässä hankkeessa. Meillä
projektien lukumäärä, koko ja sitä myöden myös
niiden rahallinen arvo on noussut huomattavasti.
Siksi Tampereelle on perustettu hankekoordinaattorin toimi, minkä ansiosta saadaan asiantuntemusta hankkeisiin, tiedostetaan projektilähteet
ja tuodaan projektiohjeistus projekteihin osallistuville. Voimme valvoa projektien etenemistä ja
niiden kustannuksia; lisätä läpinäkyvyyttä kaiken
kaikkiaan, Suonio painottaa.
Koulutuspuolella projektien määrä on suuri.
Lukiossa projektien lukumäärät ovat alhaisia,
koska varsinaiset koulutoimet on hoidettava ja
myös koulutoimen organisaation rajat tulevat
vastaan. Yleensä lukioprojektit hoidetaan oman
toimen ohella. Kaipaamme projektiosaamista
hallitsevia henkilöitä. On painotettava, että hyvät
ja hedelmälliset projektit rahoittavat vetäjänsä.
Projektiosaamista kehitetään opettajia kouluttamalla. Projektin on palveltava koko yksikköä, se ei
ole vain muutaman juttu. Projektiorganisaatiota

rakennettaessa, sen koko osallistujakunnan täytyy
sitoutua siihen. Se on varsinaisen sitoutumisen
haaste, Suonio sanoo.

Projekteille osaavat vastuuhenkilöt
Koulutusalaa koskevissa projekteissa Projektiyhdistyksen jäsenyritykset voisivat olla suureksi avuksi.
Kysymyksessä on aineettomia palveluja ihmiseltä
ihmiselle. Opetushallinnon, Comenius- ja ESR
koulutushankkeet ovat suuria projekteja. Niiden
hakuprosessit ovat jo sinänsä monimutkaisia ja
vaativia. Niiden läpivieminen edellyttää projektinjohtamisen erikoistaitoja ja niitä Projektiyhdistyksessä jäsenkunnassa on.
Tulevaisuuden projektien ja hankkeiden toteutusprojektit ovat volyymeiltaan suurempia ja hinnaltaan korkeampia. Niiden hallintaan tarvitaan
osaajien verkostoa ja erikoisosaajia. Nyt projektien
määrä oli valtava, tuhansia projekteja. Nämä jäivät
usein toisistaan irrallisiksi ja yhteisvaikutusta on
ollut vaikea arvioida, varsinkin kun projektit ovat
hajautuneet eri hallinnonaloille. Tarvitsemme päätoimisen projektivastuullisen henkilön ja tämän
lisäksi omalle väelle projektinhallintakursseja.
Projekteja on valvottava. Se tulee yleensä
kahdelta eri taholta. Se, joka on antanut rahaa
projekteihin, valvoo omaa etuaan. Meillä kouluviranomaisilla on Tampereen kaupungin oma
projektien valvontaohjeistus, Suonio painottaa
lopuksi.

Tietokoneen opetuskäytön uusia mahdollisuuksia ihmetellään sankoin joukoin Sammon keskuslukiolla järjestettävillä Tuunaa tuntisi -messuilla 15.3.2008. Päivän koulutustarjonnasta vastaavat opettajat, jotka haluavat jakaa omat oivalluksensa kollegoilleen. Kuva Carolina Pajula.

Kuva: Kai Vesterlund

Heikki Tanskanen, fysiikan ja matematiikan
lehtori Hatanpään lukion luokassa.

Vaativa CERN -projekti kasvattaa
Suomeen modernin fysiikan taitajia
CERN on Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitseva
hiukkasfysiikan tutkimuskeskus. Sen rahoittajina on 21 jäsenmaata. Suomi on ollut Cernin jäsen vuodesta 1991. Cernissä tuhannet
tutkijat yrittävät selvittää luonnon syvimpiä
ja perustavimpia lainalaisuuksia, joiden perusteella ymmärrämme jopa maailmankaikkeuden
syntyhetkien tapahtumat. Parhaillaan Cernissä
rakennetaan maailman suurinta hiukkaskiihdytintä, jonka päätehtävä on löytää salaperäinen
Higgsin –hiukkanen. Sen löytyminen tarkentaisi
tietojamme luonnon toimintaperiaatteista. Tämä
alkuteksti on erään suomalaisen lukiolaisryhmän
Cern -loppuraportista.
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ampereen seutukunnasta lukiolaisryhmä valikoituu kerran vuodessa tutustumaan Cernin
toimintaan, kertoo Heikki Tanskanen, fysiikan
ja matematiikan lehtori Hatanpään lukiosta.
Cernissä vierailee yhteensä 15 - 20 suomalaista
kouluryhmää vuosittain. Matkaajien hakukriteerit
ovat korkeat, sillä oppilailla on oltava fysiikan 8.
kurssi opiskeltuna tai vastaavat tiedot. Muina
huomioitavina oppiaineina ovat matematiikka,
kemia ja lisäksi ranskankielen taito. Tampereen
teknillinen seura on osallistunut oppilaiden matkakustannuksiin.

T

www.pry.fi

Suomen lukiolaiset kilpailevat CERNiin
pääsystä
Tanskanen kertoo, että Riitta Rinta-Filppula,
Cernin Education and Technology Transfer Divisionista, on avainasemassa, kun Cernin tutkimustuloksia istutetaan lukion opetukseen. Hänen
avullaan Cernin ovet ovat olleet Suomen lukiolaisille avoinna vuodesta 2000. Suomi on toiminut
edelläkävijämaana tutkimuskeskukseen tehtävissä
koululaisvierailuissa. Valitut oppilaat opiskelevat
modernin fysiikan kurssin virtuaalimateriaalin
avulla ja tekevät etätukimusta Cernistä omalla
paikkakunnallaan ennen matkaa.
Noin 20 oppilaan ryhmä kootaan Tampereen
seutukunnan lukioista, yhdestä lukiosta saa olla
korkeintaan pari opiskelijaa. Tyttöjen osuus on
kasvamassa ja nyt heitä on jo lähes puolet. Lähtijät
valitaan fysiikan opintomenestyksen, aktiivisuuden ja jatko-opintosuuntautumisen perusteella,
jolloin tytöt ja pojat ovat tasa-arvoisia hakijoita.
Valittujen preppaus ja perehdyttäminen on tiukka,
toista vuotta kestävä virtuaaliprojekti. Se suoritetaan Moodle –verkkoalustalla verkko-opetuksena.
Ryhmällä on lisäksi yhteisiä kokoontumisia, missä
ryhmien tutkielmien pohjalta perehdytetään muut
ryhmät Cernin keskeisiin tutkimusalueisiin/laitteisiin. Ryhmään kuuluu vetäjinä ja valvojina kaksi
opettajaa, joista ainakin toinen on käynyt Cernissä
joko opettajien kesäkurssilla tai tiedeleirillä opiskelijoiden kanssa. Järjestelmä on laajentunut jo nyt
niin halutuksi, että myös koulujen rehtoreille järjestetään omia Cern -kursseja, Tanskanen kertoo.

suomalaisten Cernissä tutkimustyötä tekevien
fyysikkojen kanssa. Ohjelmassa on mukana myös
tunnettuja kansainvälisiä fysiikan tutkijoita, joiden esitykset kuullaan englanniksi. Innostavien
kokemusten kannustamina oppilaille halutaan
antaa elämyksiä kansainvälisestä tutkimusyhteisöstä. Ympäristön kieli on ranska, joten oppilaat
pääsevät kokeilemaan myös kielitaitoaan. Cernin
lisäksi oppilaat ovat tutustuneet Geneven alueella
sijaitseviin YK:hon, Punaiseen Ristiin ja Suomen
pysyvään lähetystöön täydentääkseen kokonaiskuvaansa kansainvälisyydestä. Näin vierailu tuottaa
kerrannaisvaikutuksia myös muiden oppiaineiden
alueella.
Tanskanen sanoo, että itse kurssi kasvattaa fysiikan asiantuntijoita ja kiinnostus kurssia kohtaan
on kovaa. Fysiikan kannalta projekti avartaa ja
syventää oppilaiden tieteellistä näkemystä. Eräskin
oppilaani sanoi kurssin jälkeen, että oppi ja käynti
Cernissä laittaa fysiikan uuteen uskoon, pitänee
suhtautua fysiikkaan vakavasti!

Opettajat tiiviimmin mukaan Cernkoulutukseen
Opettajat ovat tähän asti hoitaneet Cern-projektit
talkootyönä oman toimensa ohessa. Vähitellen
arvostus on päättäjien osalta lisääntynyt. Opettajat toivovatkin, että Cern-projektit muuttuisivat
osaksi opettajien työtä. Tampereen alueella jo neljä
opettajaa osallistuu vuonna 2008 Cern -vetäjien
kurssille. Taloudellista apuakin on alkanut tulla, sillä Tampereen kaupunki tukee opettajien matkaa.

Perillä tiivis ohjattu ohjelma
Kolmepäiväisen vierailuohjelman rungon on
suunnitellut Riitta Rintala-Filppula yhteistyössä

Haastattelun pohjalta Kai Vesterlund

Tampereen seutukunnan lukiolaiset tutustumassa CERNin hiukkaskiihdyttimeen.
Projektitoiminta 1/2008
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Vuoden 2008 teemoja ovat mm.:

Menestyksen matkaeväät
tarjolla Projektipäivillä 2008
 4 teemakokonaisuutta yrityksen kehittämisen
näkökulmasta
 4 teemakokonaisuutta projektiammattilaisena
kehittymisen näkökulmasta
 Julkishallinnon projektit
 Kompleksiset projektit
 Tuote- ja palvelukehitys
 Merkittäviä projektisaavutuksia
 Projektitoimiston perustaminen ja johtaminen

Tämän vuoden Projektipäivien teema on Menestyksen Matkaeväät. Projektipäiviltä saat tuoreimmat eväät, kun matkustat
kohti menestyksekästä projektitoimintaa. Projektipäivillä
tarkastelun kohteena on projektimaailma sekä yrityksen että
yksilön näkökulmasta. Tapahtumasta saat myös eväät nopeasti
muuttuvan projektimaailman asettamiin haasteisiin. Uudistettu,
entistä dynaamisempi näyttelyalue takaa yhteistyökumppaneille
paremman näkyvyyden tapahtumassa. Keynote-puhujat
esiintyvät näyttelyalueella.
Projektipäivät järjestetään Espoon Dipolissa 18.19.11.2008
Projektipäivät on johtava projektialan tapahtuma Suomessa.
Tapahtuma kokoaa yhteen alan ammattilaiset sekä lukuisat
asiantuntijat, jotka tuovat esille uusimpia ratkaisuja, malleja,
menetelmiä ja työkaluja, jotka helpottavat projektialan ihmisiä
arkipäiväntyöelämässä. Projektipäivien kohderyhmä koostuu
projektiliiketoiminnan johdosta, projektipäälliköistä, projektiosaajista, julkisen sektorin projektitoimijoista ja projektitoimintaa opettavista ihmisistä.

Osallistuminen:
Ennakkoilmoittautumishinta:
2 päivän osallistuminen
460 euroa + alv 22% (31.5.2008 mennessä ilmoittautuneille)
500 euroa + alv 22% (29.8.2008 mennessä ilmoittautuneille)
Yhden päivän osallistumisesta ei myönnetä
ennakkoilmoittautujan alennusta.
Normaalit osallistumishinnat:
2 päivän osallistuminen 560 euroa (+alv 22%)
1 päivän osallistuminen 390 euroa (+alv 22%)
Projektiyhdistyksen henkilöjäsenet saavat 50 euron alennuksen
normaalista osallistumismaksusta.
Kysy lisää ryhmäalennuksista (vähintään 5 henkilöä)
Päällekkäisalennuksia ei myönnetä

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
www.projektipaivat.fi

Miten innovaatioprojektin
sumean alkuvaiheen
käytäntöjä voi opettaa?
Miia Martinsuo
Teknillinen korkeakoulu
Tuotantotalouden laitos
miia.martinsuo@tkk.fi

P

rojektinhallinnan ja innovaatiotoiminnan
opetus on toistaiseksi keskittynyt paljolti
projektin suunnitteluun, toteuttamiseen ja
ohjaukseen työvaiheissa, joissa projektin tuote
on tiedossa ja voidaan soveltaa systemaattista
projektinhallintaa ja työtapoja. Kuitenkin merkittävä osa innovaatioprojektien valinnoista
tehdään paljon ennen varsinaisen projektin
käynnistymistä, projekti-ideaa etsittäessä ja
strategisia mahdollisuuksia kartoitettaessa
(Cagan & Vogel 2002, Poskela 2006). Samoin
monet ratkaisevat virheet tehdään jo paljon
ennen projektin toteutusta. Innovaatioprojektin
alkuvaiheessa tarvitaan erilaisia osaamisia ja
toimintatapoja kuin projektin toteuttamisen
aikana. Tämän artikkelin lähtökohta on kysymys:
miten innovaatioprojektin sumean alkuvaiheen
asioita voidaan ja kannattaisi opettaa.

Kuva: Jyry Louhisto

Epävarman innovaation opetushaaste
Innovaation varhainen alkuvaihe on saanut viime
aikoina paljon huomiota tuotekehityskirjallisuudessa. Paljon tiedetään innovaation epävarmojen
ensivaiheiden prosesseista, ohjausmenetelmistä ja
ryhmädynamiikasta (esim. Cagan & Vogel 2002,
Poskela 2006). Yritykset ovat ottaneet käyttöön
erilaisia toimintatapoja parantaakseen innovaation alkuvaiheen onnistumista ja tuloksellisuutta.
Yliopisto-opetukseen innovaation alkuvaiheen
hyvät käytännöt eivät ole ehtineet vielä juuri
vaikuttaa.
Millä tavoin yliopistojen ja täydennyskouluttajien kannattaisi kouluttaa opiskelijoita juuri innovaatioprojektiin liittyvien epävarmojen, haastavien
asiantuntija- ja johtotehtävien varalle? Miten
opetuksessa voidaan sallia ja ottaa huomioon tuo
epävarmuus ja sen kanssa toimimaan oppimisen
haaste? Yliopisto-opetuksessa on pitkä traditio toteuttaa opetusta luentojen, kirjallisuuteen perehtymisen ja tenttien keinoin. Erilaisia ongelma- tai
projektikeskeisiä vuorovaikutteisia menetelmiäkin
on viime vuosina sovellettu enenevässä määrin.

Innovaatioprojektin varhainen alkuvaihe

Ideointi

Ideaportfoliot
(N ideaa)

Ryhmätyön sisältö

Ideoiden
arviointi ja
konseptikehitys

Konseptikuvaukset
(5 konseptia)

Liiketoimintasuunnittelu

Projektin
"myynti"

(Alustava)
liiketoimintasuunnitelma (1)

Ryhmätyön tuotos

Esittely ohjausryhmälle

Kuva 1. Ryhmätyöskentelyn työvaiheet.

Innovaation alkuvaiheen epävarmuus edellyttäisi
tulkintaa sallivia, joustavia, osallistujia aktivoivia
menetelmiä, jotka perustuvat kokemukselliseen
oppimiseen. Innovaatiokirjallisuus on lisäksi painottanut poikkifunktionaalista ja jopa poikkiorganisatorista yhteistyötä innovaation keksijöiden
ja käyttäjien kesken.

TKK:n pilottikurssi
Teknillinen korkeakoulu (TKK) tarttui innovaatioprojektien alkuvaiheen opettamisen haasteeseen
kokeilemalla käytännössä, miten case- tai ongelmalähtöinen oppiminen (engl. problem-based
learning) toimii innovaatioprojektin varhaista
alkuvaihetta käsittelevässä opetuksessa. Kahdessa ensimmäisessä pilottikurssissa on sovellettu
ongelmalähtöistä oppimista sekä tutkittua tietoa
siitä, millä tavoin innovaatioprojektin alkuvaihetta
kannattaisi hallita. Kurssia varten on kehitetty
malli ohjaamaan ja tukemaan innovaatioprojektin valmistelua poikkiorganisatorisessa ryhmässä.
Painopisteenä on ollut liiketoiminnallisen näkökulman tuominen joskus tekniseksi ajautuvaan
innovaatioympäristöön. Pilottikursseilla on samalla tarkasteltu sitä, miten perusopiskelijoiden
ja yrityksessä työskentelevien aikuisopiskelijoiden
yhteistyö sujuu ja kehittyy innovaation alkuvaiheen aikana.
TKK:n BIT Tutkimuskeskus kehitti kurssin
”Innovaatioprosessin alkuvaiheet teknologiateollisuudessa” ja on pilotoinut kurssia kahdella
opiskelijaryhmällä keväällä 2007 ja 2008. Kurssin
tapausesimerkkinä on toiminut Rautaruukki Oyj ja
sen strategiset innovaatiomahdollisuudet. Kurssi
koostuu luennoista, workshopeista, kirjallisuuteen perehtymisestä, kolmesta ryhmäkohtaisesta
harjoitustehtävästä ja esseetehtävästä. Luennoilla
ja kirjallisuuden kautta käsitellään aihepiirin
tiedollisia asioita, joita sovelletaan käytännössä
ryhmien harjoitustehtävissä. Kuvassa 1 esitetään
ryhmätyöskentelyn työvaiheet, jotka noudattelevat suoraviivaisesti innovaatioprojektin varhaisen
alkuvaiheen tutkittuja hyviä käytäntöjä.
Projektitoiminta 1/2008

Ryhmätyöskentely toteutetaan poikkiorganisatorisissa ryhmissä, joihin osallistuu sekä TKK:n
perusopiskelijoita että Rautaruukin aikuisopiskelijoita. Harjoitustehtävissään ryhmät tutustuvat
tapausyrityksen liiketoimintaan, luovat siihen
liittyviä uusia liiketoimintaideoita, kehittävät
valikoiduista ideoista konsepteja sekä kehittävät
ja ”myyvät” yhteen ideaan liittyvän liiketoimintasuunnitelman ja projektiehdotuksen todellista
vastaavassa ohjausryhmäesittelyssä. Välitulokset
arvioidaan sekä opettajan että Rautaruukin nimeämän ohjausryhmän toimesta. Innovaation varhainen alkuvaihe käydään siis kokemuksellisesti,
ohjatusti ja tuetusti läpi.

Kokemuksellisen oppimisen tuloksia
Kurssia kokeiltiin ensimmäisen kerran keväällä
2007. Samalla opiskelijoiden kokemuksista ja
kurssin oppimistuloksista kerättiin tietoa osallistuvalla havainnoinnilla, kyselylomakkein, haastatteluin ja ryhmien tuottamia harjoitustehtäviä
analysoimalla. Alustavat tulokset osoittivat, että
ongelmalähtöinen oppiminen toimi innovaation
varhaisessa alkuvaiheessa erinomaisesti. Kaksi
opiskelijaryhmää tuotti yli 90 ideaa, 11 konseptia ja
kaksi johdonmukaista liiketoimintasuunnitelmaa
harjoitustöinä. Opiskelijat arvioivat kurssin sisällöllisesti tärkeäksi ja toteutukseltaan onnistuneeksi
sekä kokivat valmiutensa liiketoimintasuunnitelman tuottamiseen nousseen koko kurssin ajan.
Rautaruukin nimeämä ohjausryhmä arvioi, että
ryhmien tuottamat ideat, konseptit ja liiketoimintasuunnitelmat olivat radikaaleja, onnistuneita ja
todellisia. Tuloksissa oli toki laadullista vaihtelua
sekä ryhmien että tehtävien välillä, ja liiketoimintasuunnitelmat olivat hieman idealistisia. Osallistujien kysely- ja haastattelutuloksista havaittiin, että
ryhmien oppimiskokemukset erosivat toisistaan,
todennäköisesti erilaisesta ryhmäkokoonpanosta ja
erilaisiksi kehittyneistä toimintatavoista johtuen.
Silti molemmat ryhmät onnistuivat tuottamaan
kumpikin omalla tavallaan ansiokkaita tuloksia,
ja myös ryhmien välisellä kilpailuhengellä saattoi
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olla hyviin tuloksiin vaikutusta. Ohjausryhmän ja
opettajan antamalla palautteella oli keskeinen
asema ryhmien toiminnan säätelyssä. Ryhmien
sisäistä oppimista, palautetta ja yhteistyötä koskeva laajempi tutkimus on raportoitu diplomityössä
(Puurula 2007) ja artikkelissa (Martinsuo 2007).
Kurssilla onnistuttiin jo ensimmäisellä kerralla
tekemään opiskelijoiden työtä auttava ja tukeva
yksinkertainen prosessi sumeaksikin kutsuttuun
innovaation alkuvaiheeseen. Kullekin harjoitustehtävälle tarvittiin tarkat ja selkeät ohjeet, jotka vaativat paljon ennakkotyötä henkilökunnalta. Lisäksi
opiskelijat kaipasivat tukea ryhmätöiden aikana, ja
tätä varten varattiin luennoilla aikaa ja järjestettiin
aktivoivia, kysymyksiä herättäviä keskusteluja.
Ohjausryhmän toiminta välitulosten arvioinnissa
ja ideoiden valikoinnissa koettiin myönteisenä
ja kannustavana, ja ulkoista palautetta pidettiin
erityisen tärkeänä työn suuntaajana.
Perusopiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden yhteistyö tapahtui ryhmien sisäisenä toimintana:
kummassakin ryhmässä oli neljä perusopiskelijaa
ja kaksi aikuisopiskelijaa. Tämän yhteistyön osallistujat kokivat antoisaksi, mutta käytännössä myös
haasteelliseksi. Yrityksen edustajat eli aikuisopiskelijat toivat ryhmiin tärkeää tietoa yrityksen tekniikasta, toimintatavoista ja liiketoimintaympäristöstä. Perusopiskelijat puolestaan olivat rohkeita ja
vapaita ideoinnissaan sekä taustoiltaan eri aloilta
ja tällä tavoin toivat uutta tietoa aikuisopiskelijoille. Haasteelliseksi osoittautui yhteisen ajan
varaaminen harjoitustehtävien toteuttamiselle
luentojen ulkopuolella, erilaiset tavoitteet (perusopiskelijoilla opintosuoritus, aikuisopiskelijoilla
innovaatiot) sekä yhteisen tietopohjan ja ”kielen”
luominen etenkin kurssin alkupuolella.

Opetuksen vaikutukset innovaation
alkuvaiheeseen
Innovaatioprojektin sumean alkuvaiheen opetuskokeilu on osoittanut, että hyvin tuettu ja
ohjattu toimintamalli myös kantaa hedelmää.
Vaikka innovaation sisällöt vaativat teknologia- ja
alakohtaisiakin määrittely- ja analysointitapoja,
strategisen liiketoimintasuunnittelun tehtävät
ovat melko yleisiä ja tulisi hoitaa kuntoon kaikissa
innovaatioprojekteissa jo mahdollisimman varhain.
Ongelmakeskeisessä opetuksessa innovaatioprojektin välitulosten rakenne oli ohjeistettu melko
tarkkaan, ja opiskelijaryhmät saivat luennoilla
ja kirjallisuuden kautta lisää apuvälineitä työn
toteuttamiseen. He saivat käytännössä itse valita,
millä tavoin he pyrkivät asetettuihin välitavoitteisiin. Näin ollen ryhmätöissä sallittiin vapautta,
itsenäisyyttä ja kekseliäisyyttä, jota innovaation
alkuvaiheessa vaaditaankin. Välitavoitteista annettu ohjeistus teki tavoitteista konkreettisia ja
saavutettavissa olevia. Yrityksissäkin voitaisiin
soveltaa yksinkertaista vaiheistusta ja prosessimallia välietappeineen jo innovaatioprojektin
alkuvaiheessa.
Innovaation alkuvaiheen rakenteen lisäksi
tärkeä oppi saatiin innovaatiota valmistelevan
työryhmän ja sitä tukevan ohjausryhmän välisestä
vuoropuhelusta. Ensimmäisen pilottikurssin havainnot osoittivat, että ulkopuolisen palautteen ja
ohjauksen merkitys korostui oppimisen säätelyssä.
Kurssilla erityisesti painotettiin radikaaliutta ja
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Yrityksissä ohjausryhmät
voisivat ottaa inspiroivan
ja suuntaa näyttävän
otteen innovaatioprojektin
alkuvaiheessa

uutuutta ideoissa, joten ohjausryhmäkin käytti
paljon vaivaa rohkaisuun, kannustamiseen ja innostamiseen projektin toteutusvaiheelle tyypillisen
rajoittamisen ja kritisoinnin sijasta. Ryhmät eivät
vain keskittyneet ohjausryhmän suosittamiin asioihin, vaan ne myös muuttivat toimintatapojaan
ulkopuolelta saamansa palautteen perusteella.
Sisällöllisten ja toimintatavallisten valintojen
kautta ryhmät päätyivät myös ainutkertaisiin ja
merkityksellisiin tuloksiin. Nämä havainnot herättävät kysymyksen, miten innovaatioprojektin
sumean alkuvaiheen ulkopuolinen tuki ja ohjaus
on hoidettu yrityksissä. Yrityksissä ohjausryhmät
voisivat ottaa kurssimme ohjausryhmän tavoin
inspiroivan ja suuntaa näyttävän otteen innovaatioprojektin alkuvaiheessa ja sillä tavoin vähentää
epämääräisyyttä ja sumeutta omien innovaatioryhmiensä toiminnassa.
Kevään 2008 kurssi on nyt käynnissä, ja ryhmät
ovat jo saaneet työn alle uuden strategisen haasteen. Jatkamme innovaation alkuvaiheen toteutuksen tutkimista ja erityisesti koetamme selvittää,
millä tavoin ryhmän jäsenten roolit ja työnjako
kehittyy heterogeenisessa ryhmässä innovaation
sumeassa alkuvaiheessa.

Kirjallisuutta
Cagan J. & Vogel C. (2002)
Creating breakthrough products: innovation
from product planning to program approval.
Financial Times Prentice Hall New Jersey, USA.
Martinsuo, M. (2007)
Educational experiment in the front end of
innovation: the case of team learning and
cross-functional integration. Paper presented
at the 19th Nordic Academy of Management
Conference (NFF), 9-11 August, 2007, Bergen,
Norway.
Martinsuo, M. (2008)
Innovaatioprosessin alkuvaiheet teknologiateollisuudessa –kurssin kotisivu: http://www.
tuta.hut.fi/studies/Courses_and_schedules/
Teta/TU-22.V/TU-22.V.php
Poskela, J. (2006)
Upper management’s control in the front-end
phase of the innovation process. Lisensiaatintyö, Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto.
Puurula, T. (2007)
Ryhmäoppiminen innovaation alkuvaiheessa.
Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio.
www.pry.fi

Väitöskirjatyö projektina
Projekteilla ja projektityöllä on yhä keskeisempi merkitys yritysten ja julkisen alan organisaatioiden toiminnassa. Projektien avulla asiakkaille toimitetaan tuotteita, niillä kehitetään uusia tuotteita ja kehitetään organisaatioita. Projekti
on tullut käsitteenä ja toimintamallina myös henkilökohtaiseen elämään ja vapaa-aikaan. Tavoitteelliset asiat on helppo
käsittää selkeinä ajallisesti ja resurssien käytön suhteen rajoitettuina kokonaisuuksina. Monet yksilölliset, tavoitteelliset
kokonaisuudet täyttävät hyvin projektin määritelmän ”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen
kokonaisuus.” (Artto et al. 2006)
kateemisessa maailmassa näkyvin monimutkainen ja monin tavoin rajattu työkokonaisuus on jatko-opinnot ja niihin liittyvä
väitöskirjan kirjoittaminen. Jatko-opintoprojektin
päämääränä on, että opiskelija saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä,
seurata tieteen ja tutkimusalan kehitystä ja luoda
uutta tieteellistä tietoa. Vaikka jatko-opintoprojektin näkyvin tuote onkin uutta tieteellistä tietoa
sisältävä väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen,
merkittävä osa projektin sisällöstä ja tuloksista on
näkymätöntä osaamisen ja näkemyksen kehittymistä. Jokaisen väitöskirjaprojektin ainutkertaisuudesta huolimatta kaikissa jatko-opintoprojekteissa
on jotain samankaltaista.
Tässä artikkelissa käsittelemme väitöskirjatyötä
yksilön henkilökohtaisena projektina, jolle voidaan
minkä tahansa projektin tavoin asettaa päämäärät
ja määrittää laajuus, kustannukset (resurssit) ja
aikataulu. Esittelemme tutkimustuloksia kyselystä,
jossa selvitettiin TKK:n Tuotantotalouden laitoksen
opinnoissaan keskeneräisten jatko-opiskelijoiden
kokemuksia (98 vastaajaa). Lähes kaikki vastaajat
ovat sivutoimisia jatko-opiskelijoita ja tekevät
ansiotyökseen jotain muuta työtä. Halusimme selvittää, mikä edistää ja estää jatko-opintoprojektin
tavoitteellista etenemistä.

A

Väitöskirjaprojekti ja siinä onnistuminen
Kokonaisuudessaan jatko-opintoprosessi koostuu
neljästä osavaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa
opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen kiinnostuksensa jatko-opintoihin, etsiskelee sopivaa kotipesää (yliopistolaitosta ja valvovaa professoria) ja
hakeutuu jatko-opiskelijaksi. Varsinainen projekti
voi käynnistyä virallisesti, kun jatko-opiskelijan
ensimmäinen tutkimus- ja opintosuunnitelma on
hyväksytty laitoksella.
Toisessa vaiheessa valmistelu- ja määrittelytyö
jatkuu: jatko-opiskelija tekee opintojaan, täsmentää tutkimussuunnitelmaansa ja projektin
tavoitteita, harjoittelee tutkimukseensa liittyvää
metodologista osaamista, kerää tutkimusaineistoa
ja valmistelee opinnäytteensä osasia ja varhaista
käsikirjoitusta. Tämä valmisteluvaihe voi olla
hyvinkin epämääräinen ja ennakoimaton, ja muutoksia todennäköisesti tapahtuu. Tärkeää valmisteProjektitoiminta 1/2008

luvaiheessa on löytää työlle valvovan professorin
lisäksi ohjaaja ja muita aiheesta kiinnostuneita
kokeneempia tutkijoita, jotka pystyvät auttamaan
aiheen määrittelyssä ja työn suuntaamisessa.
Kolmannessa vaiheessa väitöskirjan käsikirjoitus
toteutetaan kokonaisuutena. Opiskelija kokoaa
ensimmäisen käsikirjoituksensa, antaa sen luettavaksi työn valvojalle ja ohjaajalle ja saamiensa
kommenttien perusteella kehittää käsikirjoituksen
valmiiksi sen esitarkastusta varten.
Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa projekti
päätetään: väitöskirja esitarkastetaan ja tarvittaessa korjataan, vastaväittäjät valitaan, väitöskirja
etenee yliopiston virallisen päätöksentekoprosessin
mukaisesti, opiskelija väittelee ja ratkaisee, millä
tavoin aikoo käyttää väitöskirjaprojektissaan syntynyttä tietoa jatkossa.
Väitöskirjaprojekti ei koske vain opinnäytteen
tekijää, vaan opiskelijalla on monia tärkeitä sidosryhmiä. Projektin asiakkaana voi olla toisaalta
oman tutkimusalan tiedeyhteisö ja –verkosto,
toisaalta yritykset ja organisaatiot, joissa tutkimustietoa kerätään. Projektia valvoo ja ohjaa
professori, joka asettaa työlle välitavoitteita,
tarkkailee tutkimuksen etenemistä ja valvoo sen
tasoa. Etenkin väitöskirjaprojektin loppupuolella
mukaan tulee tiedeyhteisön valikoidut edustajat,
jotka tarkastavat työn ja mm. toimivat vastaväittäjinä. Projektin aikana väitöskirjan tekijä tarvitsee
monenlaista tukea sekä omassa tiedeyhteisössään
että sen ulkopuolella, sillä ajatustyö saattaa jatkua kotona ja vapaa-ajalla. Jatko-opiskelija itse
on projektinsa päällikkö, jonka tulee pitää huoli
projektin laajuudesta, ajankäytöstä ja resursseista
sekä sidosryhmien sitoutumisesta.
Kyselytutkimuksemme keskittyi keskeneräisiin
jatko-opintoihin. Tulosten perusteella keskeneräiset jatko-opiskelijat jaettiin kahden keskimmäisen
projektivaiheen perusteella kolmeen osajoukkoon
(kuva 1). Aloittelijat (27 jatko-opiskelijaa) ovat
vasta käynnistelemässä väitöskirjan valmisteluvaihetta ja ovat toteuttaneet valmistelutehtävistä
vain osia. Etenijät (40 jatko-opiskelijaa) ovat toteuttaneet valtaosan valmisteluvaiheesta, mutta
eivät vielä ole saaneet väitöskirjan käsikirjoitusta
kokoon. Tuloksentekijät (19 jatko-opiskelijaa) ovat
käytännössä saaneet valmisteluvaiheen kuntoon
ja ovat myös saaneet väitöskirjan käsikirjoituksen
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Kuva 1. Väitöskirjaprojektin vaiheet sekä tutkimukseen osallistuneiden jatko-opiskelijoiden työvaihe.
lähes esitarkastusvalmiuteen. Tarkastelemme
seuraavassa, miten nämä kolme ryhmää erosivat
toisistaan aikataulun, resurssien, ohjauksellisen
tuen sekä jatko-opiskelijan henkilökohtaisen tyytyväisyyden osalta.

Aikataulu
Jatkotutkinnon tavoitteellinen aikataulu on päätoimisissa jatko-opinnoissa neljä vuotta. Koska
tuotantotalouden jatko-opiskelijoista lähes 70%
on sivutoimisia ja tekee ansiotyökseen jotain
muuta työtä, tavoiteaikataulu usein venyy ja on
järkevääkin asettaa yli neljän vuoden. Tutkimuksessamme paljastui, että jatkotutkinnolle tavoiteaikataulun oli asettanut noin 60% vastaajista,
joista yli puolet oli Etenijöitä eli valmisteluvaiheen
ohittaneita. Lähes 40% vastaajista, valtaosa näistä
aloittelijoita, siis ei osannut sanoa jatkotutkinnolleen todellista tavoiteaikataulua. Tavoiteaikataulun asettaneista kaikki Tuloksentekijät ja puolet
Etenijöistä ennakoi valmistuvansa lähimmän
3 vuoden aikana, kun taas loput Etenijöistä oli
asettanut tavoitteen useampien vuosien päähän.
Aloittelijoilla tavoiteaikataulu vaihteli muutamasta vuodesta viiteentoista vuoteen.
Tulokset kertovat etenkin väitöskirjaprojektin
alkuvaiheen merkittävistä epävarmuuksista, jotka
toisaalta vaikeuttavat tavoiteaikataulun asettamista ja toisaalta kannustavat asettamaan tavoitteen
sangen kauas. Sivutoimisessa jatko-opiskelussa
epävarmuutta voi jatkua pitkäänkin. Näin ollen
motivaation kannalta on tarpeen, että pitkälle
taipaleelle otetaan konkreettisia välitavoitteita.
Lisäksi tulokset osoittavat, että vielä väitöskirjan
ensimmäisen käsikirjoituksenkin syntyessä on
odotettavissa useamman vuoden kova työ.

Resurssit
Selvitimme, millaisia resursseja sivutoimisilla
jatko-opiskelijoilla itsellään on käytettävissä
opintojen ja tutkimuksen tekemiseen. Kyselyyn
vastanneista jatko-opiskelijoista yli puolet tekee
erittäin vaativaa ansiotyötä, joka vie reilusti yli 40
tuntia aikaa viikoittain. Näin ollen jatko-opintojen ja tutkimuksen tekemiseen jää niukasti aikaa.
Käytännössä lähes 80% vastaajista pystyy käyttämään alle kahdeksan tuntia viikossa tutkimuksen
tekemiseen ja vastaavasti alle kahdeksan tuntia
opintoihin. Vain 11 vastaajaa työskentelee osana
tutkimusryhmää, ja vain neljännes vastaajista on
saanut tutkimuksen tekemiseen rahoitusta.
Vertailimme Aloittelijoita, Etenijöitä ja Tuloksentekijöitä keskenään heidän käytössään
olevien resurssien osalta. Tulokset osoittivat, että
Tuloksentekijät käyttävät merkitsevästi vähemmän
aikaa ansiotyöhönsä ja ovat raivanneet selvästi
enemmän aikaa tutkimuksen tekemiseen kuin
Etenijät ja Aloittelijat. Samoin Tuloksentekijät
ovat hakeneet ja saaneet ulkopuolista rahoitusta
väitöskirjatyöhönsä selvästi useammin kuin Etenijät ja Aloittelijat. Väitöskirjaprojektin etenemisen
kannalta näyttääkin olevan tärkeää, että työn
tekemiseen hankitaan riittävät resurssit, vaikka
se väitöskirjatyöntekijän näkökulmasta voi tuntua
merkittävältä riskinotolta ja hypyltä tuntemattomaan varsinkin opintojen alkuvaiheessa.

Tuki ja ohjaus
Tarkastelimme myös eri sidosryhmiltä saadun tuen
ja ohjauksen merkitystä jatko-opintoprojektin
edistymisessä 17 kysymyksellä, jotka ryhmiteltiin
neljään eri tukimuotoon: ohjaajien tuki, vertaisryhmien tuki, varsinaisen ansiotyön tuki ja tutkijan
omat valmiudet. Kuvassa 2 esitetään yhteenveto
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Kuva 2. Millaista tukea jatko-opiskelijat ovat hakeneet ja saaneet väitöskirjaprojektissaan
(1=täysin eri mieltä…5=täysin samaa mieltä).
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näistä tuloksista. Analysoimme, erosivatko ryhmät
toisistaan tilastollisesti merkitsevällä tasolla kokemansa tuen osalta.
Tulokset näyttävät, että Aloittelijat eroavat
Etenijöistä ja Tuloksentekijöistä etenkin omien
valmiuksiensa osalta, mutta myös ohjaajalta ja
vertaisryhmiltä saadussa tuessa. Aloittelijat eivät
koe omaavansa riittäviä metodologisia valmiuksia
eivätkä ole saaneet ratkottua tutkimuksessaan
esiin nousseita ongelmia yhtä hyvin kuin Etenijät ja Tuloksentekijät. He eivät ole hakeutuneet
ohjaajien ja vertaisryhmien tuen piiriin samalla
tavoin kuin muut ryhmät. Lisäksi Etenijät erottuvat
Aloittelijoista työn antamassa tuessa: he kokevat
Aloittelijoita enemmän, että jatko-opiskelusta on
hyötyä varsinaiseen ansiotyöhön ja päinvastoin.
Etenijät ja Tuloksentekijät eivät eronneet toisistaan
merkitsevästi eri tukimuotojen osalta.
Nämä tulokset kannustavat aloittelijoita kehittämään omia tutkimuksellisia valmiuksiaan,
hakeutumaan aktiivisesti ohjaajien ja vertaisryhmien pariin ja esimerkiksi rajaamaan ansiotyönsä
toimenkuvaa niin, että se käytännössä jättäisi tilaa
ja tarjoaisi tukea myös jatko-opintoihin.

Tyytyväisyys tuloksiin
Kyselytutkimuksessa kysyimme myös opiskelijoiden
omaa tyytyväisyyttä opiskelun ja tutkimuksen
antoisuuteen ja haasteellisuuteen sekä kokonaisuudessaan tutkimuksen edistymiseen usein
eri kysymyksin. Etenijät ja Tuloksentekijät ovat
selvästi tunnistaneet ja tunnustaneet tutkimuksen haasteen, kun taas Aloittelijat eivät. Edelleen
Tuloksentekijät ovat tutkimuksensa edistymiseen
merkittävästi tyytyväisempiä kuin Etenijät, ja
Aloittelijat olivat vähiten tyytyväisiä. Opintojen
koetun haasteellisuuden osalta ryhmät eivät
eronneet toisistaan.
Kysyimme avoimella kysymyksellä, mitkä tekijät opiskelijoiden mielestä selittävät opintojen
ja tutkinnon viivästymistä. Lähes kaikki vastaajat
mainitsivat yhdeksi hidasteeksi ansiotyönsä, ja yli
puolet vastaajista piti tätä ensisijaisena syynä viivästymiselle. Toiseksi hidasteeksi tunnistettiin perhe tai henkilökohtaiset syyt. Ohjauksen heikkous,
työn vaikeudet tai omien kykyjen puute ja resurssien puute mainittiin myös syinä viivästymiselle.
Edelleen motivaation puute, aiheen vaihtuminen
ja etääntyminen tiedeyhteisöstä mainittiin joissakin kyselyvastauksissa. Keskeisimmät hidasteet
väitöskirjaprojektin etenemiselle nähdään siis
omassa henkilökohtaisessa tilanteessa eikä niinkään itse projektin sisällössä, sen vaativuudessa
tai ohjauksessa.

Päätelmät
Käsiteltäessä väitöskirjatyötä projektina havaitaan,
että projektinhallinnan perustekijät ovat keskeisellä sijalla työn etenemisen ja tuloksellisuuden
kannalta. Kyselyaineistomme paljasti, että puutteellinen resursointi, tavoitteiden epäselvyys ja
prioriteetiltaan toiselle sijalle joutuminen estää
väitöskirjaprojektin etenemisen tai ainakin hidastaa sitä. Näin ollen myös ratkaisun mahdollisuudet
ovat hyvässä projektinhallinnassa. Jatko-opiskelun
resurssi-investoinnit ovat opiskelijoiden omissa
käsissä: sivutoimisen jatko-opiskelijan kannattaisi
tinkiä ansiotyön vaatimasta ajasta, hankkia raProjektitoiminta 1/2008

hoitusta väitöskirjatyöhön ja varata reilusti aikaa
jatko-opinnoille ja tutkimukselle. Tämä aktiivinen
ja toivottavasti katkeamaton resurssien käyttö
muuntuu työn edistyessä henkilökohtaisten valmiuksien kehittymiseksi, mikä on välttämätöntä
hakeuduttaessa oikeanlaisen, opiskelijalle itselleen
sopivan tuen ja ohjauksen piiriin. Samalla työn
sisältö ja tavoitteet tarkentuvat, mikä on edellytys
hyvän väitöskirjatutkimuksen tekemiselle. Havainnot Tuloksentekijöistä osoittivat, että tällainen
aktiivisuus lisää tyytyväisyyttä omaan etenemiseen
ja lopulta myös tuottaa tulosta ensin konkreettisina käsikirjoitusversioina ja myöhemmin valmiina
väitöskirjana.
Väitöskirjatyötä ja mitä tahansa henkilökohtaisia koulutuskokonaisuuksia voi ja kannattaakin tarkastella projektina, joka tarvitsee omat
resurssinsa, laajuustavoitteensa ja aikataulunsa.
Perusprojektisuunnittelun ja -hallinnan keinoin
voidaan konkretisoida sitä aineetonta ja monimutkaista työtä, jota epävarmaan kokonaisuuteen
joka tapauksessa liittyy. Kuten muutkin projektit,
jatko-opinnot ovat alkuvaiheessa ennakoimattomia, ja opiskelijan tulee sietää epävarmuutta ja
ottaa henkilökohtaista riskiä investoidessaan aikaa
väitöskirjaprojektinsa edistämiseen.
Jatko-opintojen käsitteleminen projektina ja
eri vaiheissa olevien väitöskirjaprojektien tunnistaminen antaa myös korkeakoululle ja yliopistoille
mahdollisuuden kohdistaa resursseja ja tarjota
sopivaa tukea jatko-opiskelijoille. Koska jatkoopiskelijat ovat yliopistotutkimuksen tekemisen
kannalta tärkeitä voimavaroja, on tärkeä ymmärtää, millaisia odotuksia ja vaatimuksia eri vaiheissa
oleviin väitöskirjaprojekteihin voidaan asettaa
tieteen edistämisen näkökulmasta.
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Itseopiskelusisältöjä verkkoon –

eLearning sisällöntuotanto

Juuso Henriksson
Projektipäällikkö,
verkko-oppiminen ja -viestintä
AEL

Wikipedia: ”E-oppiminen, e-opetus, eLearning, verkko-oppiminen on oppimisen toteuttamista,
tiedon hakemista, soveltamista ja ymmärtämistä “verkon” (käytännössä Internetin) avulla”
Verkko-oppiminen ja eLearning-sisällöt ovat viime vuosina vakiinnuttaneet paikkansa osana oppimista. Selainpohjaiset itseopiskelupaketit, kansankielellä verkkokurssit, ovat nykyään tuttuja monille
meistä. Verkkokursseihin voi törmätä yritysten kotisivuilla, Intra- ja Extraneteissä tai erillisissä
verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä. Niiden käyttö laajentuu koko ajan sekä koulutuksessa
että markkinointiviestinnässä.
erkko-oppimismarkkina jaetaan yleisesti
kolmeen osaan; sisältöihin, palveluihin ja
teknologiaan. eLearning-sisällöntuotanto
kattaa markkinasta suurimman osan. Suomessa
verkko-oppimissisältöjä on tuotettu ammattimaisesti reilun 10 vuoden ajan.
Tämä artikkeli on kirjoitettu pääasiallisesti
keskittyen eLearning-sisältöön ja itseopiskeluratkaisuihin. Hieman provosoiden voi todeta, että se
missä ja miten verkko-oppimissisältöjä jaellaan, ei
käyttäjänäkökulmasta katsottuna ole kovinkaan
kiinnostavaa. Kunhan perusasiat ovat kunnossa,
eli oppija ja oppisisältö kohtaavat helposti, siirtyy
kiinnostus itse sisältöön ja sen suunnitteluun.

V

eLearning-sisällöt osaksi vakiotarjontaa
eLearning-sisältöjä käyttävät sekä koulutus-,
valmennus- ja konsultointiyritykset osana koulutustarjontaansa että varsinaiset loppukäyttäjäy36

ritykset myös suoraan sisäisessä ja sidosryhmäkoulutuksessaan.
Koulutuspuolen yritykset hakevat eLearningsisältöjen kautta tehokkuutta ja laatua toimintaansa. Termistö ja perusteoria pyritään siirtämään
verkkoon itseopiskeltavaan muotoon tuottamalle
oppijoille laadukas perustietopaketti, johon voi
aina halutessaan palata tarkistamaan perusasiat,
ajasta tai paikasta riippumatta. Samalla ratkaisulla
varmistetaan ”face-to-face” koulutuksiin kaikille
sama lähtötaso ja vapautetaan kouluttajan tai
konsultin kallista aikaa haastavampiin aiheisiin
sekä soveltavan oppimisen tukemiselle ja toteuttamiselle. Omille asiakkaille ja kumppaneille tuotetut
palvelut ja yhteisten projektien aikaansaannokset
ovat myös oivallista sisältöä eLearning-metodein
esitettäväksi.
eLearningin käyttäjänä johtava yritys Suomessa
ja kansainvälisestikin on Nokia, jossa eLearningwww.pry.fi

1) Suunnittelu 2) Käsikirjoitus 3) Toteutus / tuotanto 4) Testaus ja julkaisu

1

Projektin aloitusworkshop

Konsepti, pedagogiikka, infoarkkitehtuuri ja visuaalinen ilme

2

Lähdemateriaalin
kerääminen

Käsikirjoitusvaihe - Sisällön jatkotyöstö ja muokkaus

3

Käyttöliittymän /
enginen rakentaminen

Sisällön visualisointi ja animointi, harjoitukset, äänet, videot

4

Testaus ja pilotointi

Julkaisu

Taulukko 1. eLearning-sisältöprojektin hallinta.
metodit lienevät perustana jo liki puolessa yrityksen koulutusratkaisuista. Muut isot ja keskisuuret
yritykset seuraavat tiukasti muutaman askeleen
perässä. Viimeaikoina myös esimerkiksi monet isot
ja pienet vientialan yritykset ovat löytäneet eLearningin oivana keinona tukemaan markkinointia ja
mahdollisuutena erityisesti tehokkaan tuotekoulutuksen järjestämiselle globaalille asiakaskunnalle.
eLearning-sisältötuotantojen aiheet vaihtelevat
laidasta laitaan. Perinteiset taitokurssit, motivointisisällöt, markkinointilähtöiset tuotekoulutukset
ja -oppaat, strategian maastoutukset ja muut
sisäisen viestinnän tarpeet ovat esimerkkejä eLearning-metodien monikäyttöisyydestä. Laadukasta
asiaviestintää tarvitsevat kaikki.

Toteutusvaiheessa käsikirjoituksen pohjalta
toteutetaan ratkaisun kaikki sisällöt ja koostetaan
ne valmiiksi kokonaisuudeksi.
Loppuvaiheessa valmis ratkaisu vielä pilotoidaan
ja viimeistellään saadun palautteen pohjalta ennen
julkaisua.

Käsikirjoitusvaihe on tyypillisesti
eLearning-sisältöprojektin
vaiheista kaikkein työläin.

eLearning-sisällöntuotanto on projekti
eLearning-sisällöntuotanto on tyypillinen esimerkki projektista, johon on syytä soveltaa projektinohjaus- ja johtamismenetelmiä. Tavallisesti projektin
läpivienti kestää 1–4 kuukautta ja sen arvo on
tyypillisesti kokoluokaltaan 5.000–50.000 euroa,
sisällön laajuudesta ja esitystavoista riippuen.
Asian tärkeys ja kohderyhmän suuruus luonnollisesti ratkaisevat, kuinka paljon resursseja ja rahaa
verkkopohjaiseen oppimateriaaliin ollaan valmiita
investoimaan.
Projekti käynnistyy, kun taustatyö eLearningprojektin käynnistämiselle on tehty ja investointipäätös on olemassa. Projekti aloitetaan useimmiten workshopilla, jossa käydään perustiedot,
taustat, tavoitteet, aikataulut, kohderyhmät ja
projektiryhmän kokoonpano huolellisesti läpi. Tämän jälkeen seuraa varsinainen konseptointivaihe,
jossa tehdään päätökset tulevan eLearning-ratkaisun perusvalinnoista ja pedagogista ratkaisuista.
Lisäksi selvitetään lähdemateriaalin saatavuus
sekä luodaan ensimmäinen versio ratkaisun informaatioarkkitehtuurista tai sisällysluettelosta
sekä ensimmäiset hahmotelmat ulkoasusta ja
käyttöliittymästä.
Käsikirjoitusvaihe on tyypillisesti eLearningsisältöprojektin vaiheista kaikkein työläin. Tässä
vaiheessa konseptisuunnitelman pohjalta lähdemateriaali uudelleen järjestetään, palastellaan ja
muokataan verkko-opiskeluun sopivaan muotoon
käsikirjoittajan, sisältöasiantuntijan ja verkkopedagogin yhteistyöllä.
Projektitoiminta 1/2008

Oikea roolitus on tärkeää eLearningprojektissakin
Kuten muissakin projekteissa, myös eLearningprojektissa on koottu projektipäällikön ympärille
ryhmä eri alojen asiantuntijoita. Tyypillisesti projekti on roolitettu taulukon 2 mukaan.
Projektipäälliköltä eLearning-sisällöntuotantoprojekteissa vaaditaan todellista moniosaamista. Hänen pitää tuntea kaikki suunnittelun
ja tuotannon osa-alueet ja pystyä tasapuolisesti
keskustelemaan kaikkien kanssa. Usein kokenut
projektipäällikkö hoitaa myös konseptisuunnittelijan ja verkkopedagogin tehtävät, joko yksin
tai yhdessä käsikirjoittajan kanssa. Projektin
onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että
projektipäällikön, käsikirjoittajan ja sisältöasiantuntijan välinen yhteistyö ja kommunikaatio on
runsasta ja sujuvaa.

Kilpailu kohderyhmän kiinnostuksesta
Verkko-oppimissisältöjä suunniteltaessa on hyvä
muistaa, että Internet tarjoaa ilmaiset oppisisällöt
lähes mistä tahansa aiheesta jo nyt. Wikipedia,
blogit, Googlet ja lukuisat keskustelufoorumit
ovat hyviä esimerkkejä paikoista, joiden kautta voi
hankkia tietoa ja osaamista lähes aiheeseen kuin
aiheeseen. Jos oppijan motivaatio on kohdallaan
ja aikaa riittää etsimistyölle sekä hankitun tiedon
soveltamiselle itsenäisesti, on taivas rajana uuden
oppimiselle.
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Suunnitteluvaihe
Projektipäällikkö
Konseptisuunnittelija

Verkkopedagogi
Käsikirjoittaja

Sisältöasiantuntija

AD/Käyttöliittymäsuunnittelija

Toteutusvaihe
Projektipäällikkö
AD/Graafikko

Multimediasuunnittelija

Ohjelmoija

Ääni-/vedieomies

Sitebuilder/koostaja

Testaaja

Taulukko 2. eLearning projektin roolitus.

Kohderyhmän motivaatiotaso ja kiinnostus
asian oppimiselle ovatkin avainasemassa kun
lähdetään konseptoimaan verkko-oppimisratkaisua. Hieman yksinkertaistamalla voidaan todeta
seuraavasti: Mitä motivoituneempi oppija, sitä
pienemmillä kustannuksilla saadaan oppi perille.
Jos taas kohderyhmän motivaatiotaso on alhainen,
niin ratkaisun tulee olla houkutteleva ja silloin
vaaditaan kiinnostavampaa ja mediarikkaampaa
sisältöä. Motivaatiotason, mediavalintojen ja kustannustason yhteyttä on kuvattu taulukossa 3.
Motivoitunut oppija kaivaa tiedon kirjasta sekä
testaa ja soveltaa lukemaansa. Joku toinen taas
saattaa tarvita simulaatiopelin tai sarjakuvamaisen tarinan, jonka kautta oppi tulee salakavalasti

perille ikään kuin ”itsestään”. Usein sisällöt rakennetaankin niin, että sama asia kerrotaan usealla
eri tavalla, kirjamaisesti tekstillä ja kuvilla, kertojan kertomana tai tarinan ja pelin kautta. Näin
varmistetaan, että erityyppisille oppijoille löytyy
sopiva tapa lähestyä samaa aihetta eri suunnista.
Luonnollisesti www-teknologiat tarjoavat upeita
mahdollisuuksia asioiden havainnollistamiseen ja
simulointiin uudella interaktiivisella ja kiinnostavalla tavalla. Oppija ei vain vastaanota tietoa,
vaan esimerkiksi osallistuu, etsii, harjoittelee, saa
palautetta ja kertaa.
Pelaa ja opi. Tutustu kansainvälisesti hiljattain
palkittuun suomalaiseen verkko-oppimisratkaisuun: http://www.galactor.org/fi/index.php

Kohderyhmän motivaatiotaso
Korkea

Matala

Mediavalinnat
Teksti ja Kuva

Animaatiot

Harjoitukset

Ääni

Video

Pelimäisyys

Tuotantokustannukset
Matalat

Korkeat

Taulukko 3. Motivaatio, mediavalinnat ja kustannukset.
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www.pry.fi

Jatkuva muutospaine, informaatiotulva ja kiire
ovat johtaneet siihen, että jopa yritysten sisäisessä viestinnässä on ruvettu puhumaan ”tiedon
markkinoinnista”. Saadaksesi viestisi perille tulee
sinun pukea se riittävän houkuttelevaan muotoon,
jolla varmistat, että se erottuu edukseen, tavoittaa
kohderyhmäsi ja välittää heille halutun viestin tehokkaasti ja mitattavasti. Jotkut puhuvatkin eLearningistä tiedon markkinoinnin työvälineenä.

Trendit ja tulevaisuus – mLearningiä ja
surffilautailua
Pieni ”e” on tulossa itsestäänselvyydeksi myös
oppimisen saralla. On helppoa todeta, että jollain
aikavälillä termi ”eLearning” alkaa kuulostaa yhtä
vanhanaikaiselta kuin eBusiness. Yritykset tulevat
hyödyntämään verkkoa oppimisen kanavana ja
välineenä jatkossa yhä enemmän ja enemmän,
jotkut nopeammin ja jotkut hitaammin. Uudet
ansaintalogiikat ovat tulossa myös koulutusmaailmaan, joten koulutusalalla on tervettä heittää
edes leikkimielessä ilmaan kysymys: Mitä jos joku
tarjoaisi ilmaiseksi sinun koulutustuotteesi itseopiskeluna verkossa?
eLearning-sisällöissä on viime vuosien trendi
on ollut kohti ytimekkäitä motivoivia visuaalisia
ja mediarikkaita sisältöjä. Verkon nopeutumisen
myötä sisältö tulee jatkossa olemaan yhä rikkaampaa. Videota, ääntä, simulointeja sekä pelejä
tullaan käyttämään yhä enemmän ja yhteisöllinen
oppiminen jatkaa kasvuaan myös business-puolella. Huimasti kehittyneet mobiililaitteet mahdollistavat tehokkaan opiskelun paikasta riippumatta.

Projektitoiminta 1/2008

Ei tarvitse kuin ottaa uusin nokialainen ”N810pienoissurffilauta” kouraan ja todeta, että enää
ei ”mobile learning” tunnu etäiseltä ja hankalalta,
kaikki toimii.
Oppimisen kannalta mielestäni ehkä kaikkein
toimivin paikka itseopiskelupaketille on kuitenkin osana monimuotokoulutusratkaisua. Monimuotoratkaisut, joissa on yhdistetty verkko- ja
luokkakoulutusjaksoja, ovat tehokasta arkipäivää.
Näitä ratkaisuja pohtiessa on hyvä muistaa, että
oppikokonaisuuden suunnittelu on aloitettava
tyhjältä pöydältä, eikä esimerkiksi niin, että
nykyisen luokkakoulutuksen lisäksi rakennetaan
verkkomateriaali itse luokkakoulutuksen pysyessä muuttumattomana. Yhdistämällä verkko- ja
luokkakoulutus oikealla tavalla pystytään koulutuksen laatua nostamaan ja samalla saadaan
kustannuksia laskettua. Tästä sain juuri omakohtaista kokemusta, kun viime viikolla kertasin AEL:n
oppimisympäristössä itseopiskeluna ”Projektityön
perusteet” -verkkokurssin. Ensi viikolla osallistun
pienimuotoiseen projektiseminaariin, jonka osallistumisvaatimuksena ja esimateriaalina kyseinen
verkkokurssi toimii.
Kirjoittaja, Juuso Henriksson, on Suomen verkko-oppimisalan pioneerejä. Juuso on toiminut
suomalaisten ja kansainvälisten eLearning-projektien johdossa 10 vuotta.
Nykyään Juuso työskentelee AEL:ssä projektipäällikkönä verkkokoulutuksen ja Internet-viestinnän projekteissa.
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Project Coaching
siivittää projektit tuloksiin
TietoEnatorin (TE) Processing & Network liiketoiminta-alueen yksi keskeisistä asiakastyytyväisyyteen
tähtäävistä kehitysteemoista on kokonaisvaltainen projektitoiminnan tehostaminen.
Jouko Kaaja
AEL
Elisa Valvisto
TietoEnator
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rojektiympäristön haastavuutta TE:lla lisää
sen moniulotteisuus. Projekti saattaa liittyä
monikansallisen suurorganisaation it-infran
ulkoistukseen tai se voi koskea keskisuuren yrityksen käyttöympäristön kehitystä tai migraatiota uudelle tasolle. Projektin onnistuminen on
kuitenkin aina tärkeää sekä asiakkaalle että TE:
lle ja sen tavoitteena on molempien osapuolten
liiketoiminnallinen hyöty. Erityispiirre on lisäksi
se, että yleensä projektin tekninen tulos luovutetaan valmistuttuaan TE:n käyttöpalveluprosessin
operoitavaksi ja loppuasiakas hyödyntää tulosta
käyttöpalveluna.
Projektitoiminnan tehokkuutta pyritään nostamaan monesta suunnasta tapahtuvalla panostuksella kehittämällä projektityöskentelyä, -hallintaa,
-mallia ja -työvälineitä. Liiketoimintayksiköiden
projektisalkkutason kehittämisen ja portfolio
managerien työskentelyn lähestymistavaksi TietoEnator ja AEL kehittivät kokonaan uuden Baton
project portfolio coaching -konseptin.
”Uskomme Processing & Network -liiketoiminta-alueella saavuttavamme projektitoiminnan
hiomisen myötä sekä tyytyväisempiä asiakkaita
että parempaa työtyytyväisyyttä asiantuntijaorganisaatiossamme. Project Coachingissa olemme
edelläkävijä modernin valmennuskonseptin
soveltamisessa käytännön projektitoiminnan
tukemiseen. Olemme saaneet Baton-konseptista
erittäin innostunutta palautetta sekä portfolio
managereiltamme että projektiryhmiltä” iloitsee
henkilöstöjohtaja Elisa Valvisto.
Konseptin nimi, Baton eli viestikapula, kuvaa
hyvin coachingille valittua lähestymistapaa.
Portfolio managerin rooliin kuuluu toimia oman
salkkunsa projektien valmentajana. Hän varmistaa, että viestintä joukkueessa toimii ja että TE:
n projektimallia ja -työvälineitä hyödynnetään ja

P

sovelletaan salkun projekteissa mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti. Viestikapulan vaihto
-metafora kuvaa myös osuvasti varsinaisessa
projektityössä tarvittavaa aktiivista ja tehokasta
tiedonvälitystä.
Mukana Baton-konseptia kehittämässä olivat
portfolio managerien lisäksi TE:n kokeneet projektipäälliköt ja -asiantuntijat. Tavoitteena oli
luoda coaching-konsepti, joka ei ole miltään osin
päällekkäinen tai kilpaileva TietoEnatorin projektimallin tai käytäntöjen kanssa, vaan puhtaasti
niitä tukeva ja niiden käyttöä edistävä. Tyypillisesti
onnistumisen edellytykset luodaan jo projektoinnin yhteydessä. Coaching-konseptissa halutaan
erityisesti käynnistää keskeisissä projektirooleissa
toimivien henkilöiden välinen keskustelu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Avainhenkilöiden
mutkaton kommunikointi varmistaa, että projekti
käynnistyy sujuvasti ja on heti alusta pitäen ohjattavissa ja hallittavissa.
Portfolio manager ei ole yksittäisen projektin
uusi jäsen eikä hän tuo projektiin lisäkuormaa.
Coaching tapahtuu ”juoksuradan reunalta”, eikä
valmentaja sotkeennu varsinaiseen viestikilpailuun. Baton-konseptissa mitään ei myöskään
tehdä ”varastoon”, vaan valmentaminen tapahtuu
aina todellisen projektin yhteydessä. Projektin
arvokasta resurssia, aikaa, ei siis hukata projektia
edistämättömään teoreettiseen haaveiluun, vaan
valmennus porautuu aina suoraan elävään projektitilanteeseen.
Valmennussessiot on yhdistetty projektin elinkaareen ohjauskäytäntöön sopivalla tavalla. Valmennus käynnistyy, kun projektin valmistelu alkaa
ja joukkueen ydinhenkilöt nimetään rooleihinsa.
Valmennus liittyy myös projektin lopputulosten
luovuttamiseen ja projektin päättämiseen; näin
varmistetaan, että portfolio managerin salkku
www.pry.fi

Avainhenkilöiden mutkaton
kommunikointi varmistaa, että
projekti käynnistyy sujuvasti
ja on heti alusta pitäen
ohjattavissa ja hallittavissa.

hyötyy myös projektin yhteydessä syntyneestä
uudesta osaamisesta ja se on välittömästi käytettävissä salkun uusimmissa projekteissa.
Baton on käytännössä konseptoitu valmennuskäsikirjaksi, jonka avulla portfolio managerit
voivat tarkastella salkkunsa projektien ohjauksen
ja projektihallinnan systemaattisuutta. Näin he
voivat joustavasti panostaa ja annostella valmennusapuaan niihin projekteihin, jotka valmentajan
apua eniten tarvitsevat. Ne projektitiimit, jotka
ovat kokeneempia ja harjaantuneet kuljettamaan
projektikapulaa, toimivat ja kehittyvät vähäisemmällä valmennustyöllä kuin sellaiset joukkueet,
joissa viestinviejät eivät ole kapulanvaihtoja vielä
keskenään paljon harjoitelleet. Baton luo koko
liiketoiminta-alueen salkunhoidolle yhtenevän
raamin ja samalla se ottaa huomioon kunkin portfolio managerin henkilökohtaisen johtamistyylin
ja eri projektien erilaiset kypsyysasteet.
”Project coaching on nopeuttanut projektiemme suunnittelua ja aloitusta. Baton-konsepti on
tuonut projektiportfoliomme hallintaan tarkistuspisteitä, joissa huolehdimme tiedon siirtymisestä
projektien välillä ja saamme mahdollisuuden
varmistaa projektin muutos- ja riskienhallinnan.
Erityisen arvokkaana olen kokenut avoimen ja
luottamuksellisen keskustelun projektista.” kertoo portfolio managerina työskentelevä Minna
Virtanen.
Vaikka konseptissa päävalmentajan rooli on
portfolio managerilla, ei kapula kulje maaliin
ilman yhteiseen päämäärään sitoutunutta joukProjektitoiminta 1/2008

kuetta. Projektin omistaja ja projektipäällikkö
muodostavat portfolio managerin kanssa ryhmän,
jonka missio, omasta ”jalkatyöstään” tinkimättä,
on varmistaa projektille edellytykset onnistua.
Projektiryhmän työtä coaching auttaa erityisesti
selkeyttämällä projektihallintaa ja korostamalla
viestintää projektissa.
TE kohtaa kansainvälisyyteen ja monikulttuuriseen liiketoimintaan liittyviä haasteita myös
projektitoiminnassa. Kansainvälisessä projektiympäristössä henkilöiden välisen kommunikoinnin ja
projektiviestinnän onnistumisella on erityisen suuri
merkitys. Baton coaching keskittyy nimenomaan
projektin ihmisiin ja kommunikointiin.
”Baton-konseptin suunnittelu ja työstäminen
yhdessä tietoenatorilaisten kanssa on ollut erittäin virkistävää ja palkitsevaa. Paras palkkio koko
porukalle on ollut nähdä portfolio managerien
vilpitön innostus Batonin käytäntöön viennissä
ja kuulla sen tuomasta käytännön hyödystä
projektitoiminassa”, hehkuttaa AEL:n projektivalmennuksen kehityspäällikkö Joxi Kaaja.
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TEHOA, TAITOA JA OSAAMISTA PROJEKTITYÖHÖN
Päivässä sinuiksi projektityön kanssa
Loistava kokonaiskuva ja perustiedot projektityöstä ja sen menetelmistä
?\cj`eb`10%-%)''/(*%/%)''/(,%('%)''/(,%()%)''/
Tampere: 18.9.2008
Turku: 7.10.2008
Projektin suunnittelu ja läpivienti
Suosittu toimialariippumaton projektipäälliköiden valmennus
?\cj`eb`1+%$-%-%)''/)'%$))%/%)''//%$('%('%)''/('%$()%()%)''/
Tampere: 8.-10.9.2008
Turku: 20.-22.10.2008
Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti
Suosittu ict-projektipäälliköiden valmennus
?\cj`eb`1()%$(+%,%)''/)*%$),%-%)''/()%$(+%/%)''/)0%0%$(%('%)''/(%$*%()%)''/
Tampere: 8.-10.9.2008
Turku: 20.-22.10.2008
Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen
Innostava tapa kehittää leaderin ominaisuuksiasi
?\cj`eb`1(-%$(.%-%)''/(/%$(0%/%)''/)%$*%('%)''/('%$((%((%)''/(-%$(.%()%)''/
Tampere: 22.-23.9.2008
IPMA-sertiﬁointivalmennus
Saat hyvät valmiudet International Project Management Associationin C-tason
sertiﬁoinnin suorittamiseksi
?\cj`eb`1(/%$(0%0%)''/((%$()%()%)''/
Syventäviä valmennusohjelmia johdolle ja projektipäälliköille
Projektijohtamisen valmennusohjelma – Project Champion 22.10.2008 alkaen
Tietohallintojohdon valmennusohjelma 20.10.2008 tai 16.3.2009 alkaen

Räätälöity yrityskohtainen koulutus
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tehokas koulutuskokonaisuus yrityksenne tarpeisiin!
Pertti Olamaa puh. 09 431 551 tai pertti.olamaa@tieturi.ﬁ

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: puh. 09 4315 5333 | kurssit@tieturi.ﬁ | www.tieturi.ﬁ
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Ota yhteyttä ja kysy lisää!
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Projektijohtamisen valmennusohjelma – Project Champion
22.10.2008 alkaen
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TietoEnator elää voimakkaan kehityksen kautta:

Projektijohtamisen
huippuosaaminen on elinehto
TietoEnatorilla on Suomessa noin 7000 työtekijää
ja maailmanlaajuisesti noin 17000. Yhtiö on näin
ollen maailmanlaajuisesti toimiva. Uudistetussa strategiassaan yhtiö katsoo kilpailukykynsä
perustuvan liiketoimintayksiköiden syvälliseen
asiakastoimialojen osaamiseen, tehokkaaseen
matalan kustannustason tuotantoon, synergiseen
palvelutarjoomaan sekä konsernin tehokkuusohjelmiin. TietoEnator haluaa olla maailman johtava
tietotekniikkapalveluyhtiö asiakasläheisyydessä ja
ylittää toimialan keskiarvon ratkaisutoimituksissa
ja toiminnan tehokkuudessa. Vipuvoimana toimivat täysin digitalisoiduista arvoketjuista saatavat
hyödyt.
Strategia asettaa toiminnalle melkoiset haasteet. Menestyminen edellyttää henkilökunnan
yhä parempaa osaamista ja jatkuvaa kehittymistä.
Projektiosaaminen on osoittautunut ratkaisevan
tärkeäksi ominaisuudeksi ja sen merkitys edelleen
kasvaa. TietoEnatorin palveluja asiakkaille hoitavat
projektijohtamisen huippuammattilaiset.
Vaativia sanoja. TietoEnator on toki vuosien
mittaan osoittanut pystyvänsä hyvin vastaamaan
markkinoiden haasteisiin, mutta miten se siinä
onnistuu? TietoEnatorin sertifioitujen projektipäälliköiden joukko nousee jo satoihin ja kasvaa
koko ajan. Onko tämä se ”salainen ase”, jolla TietoEnator eroaa kilpailijoistaan? Kysyimme näitä
TietoEnatorin johdonkehittämisjohtajalta Ann
Wallen-Fogdelta ja henkilöstökonsultilta Tuula
Asialalta.

alueilla TietoEnator tarjoaa asiakkailleen sähköisiä asiointipalveluja, tarjoaa mahdollisuuden
ulkoistaa päivittäinen tieto- ja viestintätekniikan
hallinta. Nämä palvelut ovat tarjolla globaalisti
ohjelmistokeskusten kautta kustannustehokkaasti.
Voidakseen kaiken tämän tarjota asiakkailleen TietoEnator hankkii käyttöönsä sopivimmat resurssit
eri puolilta maailmaa.
TietoEnator kuuluu Euroopan suurimpiin tietotekniikan palveluyrityksiin. Laadullisesti osaaminen
on maailman huippua. Kilpailu markkinoilla on
kovaa ja kiristyy yhä. Säilyttääkseen asemansa ja
kun tavoitteet ovat vielä korkeammalla: ollakseen
laadullisesti entistä parempi TietoEnatorin on
kehityttävä koko ajan.

Muutos ja henkilöstö: jatkuva koulutus

TietoEnatorin viisi liiketoiminta-aluetta ovat
pankki- ja vakuutustoiminta, televiestintä ja
media, metsäteollisuus ja energia, terveydenhuolto ja viidentenä julkinen hallinto, valmistava
teollisuus, kauppa ja logistiikka. Näillä kaikilla

Paine kustannustehokkuuteen kasvaa koko ajan.
Kun kustannuksia pitää karsia ja samalla parantaa
laatua, ollaan tekemisissä melkoisen vaikean ongelman kanssa. Merkittävä osa palvelutoiminnan
kustannuksistahan muodostuu henkilökustannuksista. Tällä hetkellä TietoEnatorin henkilöstöstä 15
% on alhaisen kustannustason maissa ja 85 % korkean kustannustason maissa. Tavoitteiden mukaan
tuon suhteen pitää olla 40/60, mikä on henkilöstön
määrä huomioon ottaen valtava muutos.
Muutos toteutetaan luonnollisesti rakentavaa
tapaa käyttäen: henkilöiden kanssa käydään keskustelut heidän tulevaisuudestaan ja mm. siitä,
miten itse kukin voisi toiminnallaan tuoda lisäarvoa asiakkaille. Kysymys on siis urakeskusteluista,
urasuunnittelusta, jonka avulla henkilöt voivat nykytehtävistään kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin.
Kasvaminen merkitsee usein myös liikkuvuuden
lisääntymistä, koska tehtävät yhä useammin ovat
muualla kuin totutussa toimipaikassa. Maailmalla liikkuminen on myös tärkeä osa oppimista ja

Ann Wallen-Fogde

Tuula Asiala

Kuvat: Jyry Louhisto

TietoEnator nyt
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ROLL OUT

Main learning path of Project Manager in TE by levels
FOUNDATION

START

INTERMEDIATE

TE PM Professional (10 days)
TE PM Practioner (3 days)
PM Basics (TE PM process
& PPS Step 1)
TE PM Process
TERP
W2E

Time
management
Cost
management
TE PM Process
W2E

Communication
management
Project
leading skills

Risk
management
Scope
management

Procurement
management
HRM/People &
leadership skills

ADVANCED
Advanced external courses
Advanced IPMA courses
TE PM Process
TERP
W2E

TE PM Master International
(6.5 days)
Advanced PM issues
TE PM Process
TERP
W2E

TERP

TE Mentoring process / PM Mentoring
Production models / Technology specific PM issues
Quality management / assurance / measurement (CMMI, EFQM)
Digital PM courses / eLearning

C-certification
crammer
PMP pre-test

C-certification

Recommended

Mandatory

B-certification

Optional

Digital

A-certification

Classroom

Self-assessment

Projektipäällikön oppimispolku.
kokemuksen kartuttamista. Ratkaisevan tärkeätä
on, että TietoEnatorin projektipäälliköt puhuvat
asiakkaan kieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että on
hallittava asiakkaan liiketoiminnan sisältö. Ja sen
lisäksi on oltava yhä parempi projektijohtamisen
taidoissa.
Itsensä kehittäminen on näin jokaisen henkilön
välttämätön tehtävä. TietoEnatorissa se tapahtuu
työajalla eli se kuuluu työhön.
Laatu on tärkeä. Projektien kompleksisuus
lisääntyy koko ajan. Aikaisemmin projektipäälliköiden yksilösuorituksiin perustuva kanssakäyminen
asiakkaan kanssa on muuttunut kumppanuudeksi
monimutkaisten, jopa maailmanlaajuisten kokonaisuuksien hoitamiseksi. Projektin osia hoidetaan
eri puolilla sijaitsevissa TietoEnatorin omissa tai
yhteistyökumppaneiden yksiköissä. Kokonaisuuden
on aina oltava TietoEnatorin projektinjohtajan ja
projektitiimin hallinnassa.
Oma kysymyksensä on, ei pelkästään TietoEnatorissa vaan myös laajemmin, projektipäälliköiden ja
–johtajien ammatillinen status. Miten osaamisen
taso näkyy organisaatiossa, sen hierarkiassa ja
palkkauksessa. Tässä asiassa projektitoiminnan
maailmassa on paljon tekemistä.

Projektipäällikön urapolku
Yhä selkeämmin keskeiseksi menestystekijäksi
muodostuu projektiosaaminen, sen mahdollisimman korkean tason saavuttaminen, kokemusten
kartuttaminen ja osaamistason ylläpito. Tähän
tarkoitukseen TietoEnator on rakentanut projektipäälliköille kattavan koulutusjärjestelmän, jonka
avulla henkilöiden on mahdollisuus toteuttaa
yhdessä laadittuja urasuunnitelmia.
Eräänä lähtökohtana yhteisen toimintatavan
kehittämisessä TietoEnatorissa oli projektihallintaosaamisen harmonisointi. Kehitetty malli perustuu
omiin kokemuksiin ja niiden myötä se myös elää
koko ajan. Tämän järjestelmän rinnalla erilaiset
valmennukset ja verkostot ovat tärkeitä. Erityisen
hyödyllisiksi ovat osoittautuneet koulutustapahtumat, joihin osallistujat tulevat useista maista ja
useista kulttuureista.
Oppimispolun perusmalli on neliportainen.
Lähtötasolla polku sisältää kolmipäiväisen koulutuksen, joka keskittyy lähinnä prosessien esittämiProjektitoiminta 1/2008

seen. Tämä koulutus on tarkoitettu aloitteleville
projektipäälliköille ja tapahtuu useimmiten paikallisella kielellä, siis Suomessa suomeksi, Ruotsissa
ruotsiksi jne.
Seuraava taso ”foundation”, on tarkoitettu jo
muutaman vuoden projektipäällikkönä toimineille.
Kymmenen päivää syvällisemmin projektitoimintaa
käsittelevä koulutusjakso projektiammattilaisille.
Tämä polun vaihe tähtää myös mahdollisuuteen
C-tason sertifiointiin. Tässä vaiheessa projektitoiminnan ja projektijohtamisen kuva on jo hyvin
monipuolinen projektin johdon eri osa-alueista.
Tämän vaiheen opetus tapahtuu joko paikallisella
kielellä tai englanniksi.
Seuraava, edelleen vaativampi taso on ”intermediate ja advanced”, kansainvälisen tason projektinjohtajille tarkoitettu jakso, kuusi ja puoli päivää.
Eri maista kokoontuville osallistujille esitykset
ovat englanniksi. Tämä jakso valmentaa myös Btason sertifikaatin suorittamiseen. Kompleksiset
projektit ovat tämän tason projektinjohtajien
käsissä. Projektin kompleksisuus syntyy monesta
tekijästä: projekti muodostuu aina monesta toisistaan riippuvasta osaprojektista, kansainvälisyys on
lähes aina osa projektia ja projektin käytettävissä
oleva aika suhteessa tavoitteisiin on yhä niukempi.
Näiden projektien johtajat ovat kokeneita, senioritason ammattilaisia.
Voidaan nousta edellistäkin korkeammalle
osaamisen tasolle. Toistaiseksi TietoEnator on tässä
turvautunut ulkopuoliseen apuun, jossa IPMA:n
kurssit ovat olleet pääroolissa. Taso edustaa Asertifikaatin vaatimustasoa.
Projektipäällikön urapolku sisältää sertifioinnin
mahdollisuudet eri vaiheissaan. Sertifioinnin painoarvo kasvaa koko ajan. Henkilöille se on todistus
osaamisesta ja yritykselle se on konkreettinen keino näyttää asiakkaalle, erityisesti markkinointivaiheessa, projektipäälliköiden taso ja siten palvelun
laatu. Sertifioinnissa yhteistyö Projektiyhdistyksen
kanssa on osoittautunut erittäin hyödylliseksi.
Jäsenyys PRY:ssä ja sen erilaiset tilaisuudet ovat
tuoneet tervetulleita mahdollisuuksia osaamisen
kehittämiseen.

Projektipäällikön
urapolku sisältää
sertifioinnin
mahdollisuudet
eri vaiheissaan.

Haastattelu Juhani Keppo
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Wärtsilän kehityskulku esimerkkinä:

Kuva: Jyry Louhisto

Projektitoiminta kasvaa nopeasti – osaavien
henkilöiden tarve kasvaa tarjontaa nopeammin

Osmo Härkönen tuli Wärtsilän palvelukseen vuonna 1999 voimalaitosprojektien
pariin. Kokemusta projektitoiminnasta hänelle oli kertynyt jo mittavasti ennen
sitä aina valmistumisesta 1974 lähtien. Hän valmistui diplomi-insinööriksi TKK:n
rakennusinsinööriosastolta. Projektikokemus on ollut monipuolista: suunnittelu-,
työmaa-, kehitys- ja tuotantoprojekteja vastuun ja johtamisen eri tasoilla. Osmo
Härkönen kertoo Wärtsilän projektimaailmasta.

Nopeaa projektien kehittymistä
Kun tausta ja kokemus oli pääpainoisesti
rakentamisen maailmasta, Wärtsilän voimalaitosmaailma oli toisenlainen. Silloin,
vuonna 1999, voimalaitosliiketoiminnassa
toimitettiin voimalaitosten koneistoja. Oli
kuitenkin nähty, että tämä ei riitä, vaan
on pystyttävä tarjoamaan enemmän. Kehitystyön kautta tuli lopulta tarjottavaksi
kokonaiset voimalaitoshankkeet. Vielä
pidemmälle mennen: voimalaitoksesta
tuli hanketasoinen tuote, jota kopioiden
oltiin nopeasti valmiita vastaamaan
asiakkaiden tarpeisiin. Rakentamisesta
tuttu avaimet-käteen-rakentaminen
muokkautui teollisuuslaitoksen avaimetkäteen-rakentamiseksi.
Tämän kehityksen myötä Wärtsilä
toteuttaa vuosittain noin 900 projektia.
Määrä on varsin suuri ja voidaan hyvin
kysyä, miten Wärtsilän toiminnassa määritellään projekti.
Projekti on samanlainen kuin muuallakin: se on ainutkertainen, määräaikainen
tehtävä, jolla on selkeä alku ja loppu.
Tarkempi tarkastelu on jakanut projektit kolmeen ryhmään: asiakasprojektit,
jossa maksavalle asiakkaalle hoidetaan
sovittu palvelu, tuotekehitysprojektit,
joissa asiakas on organisaation sisällä ja
kolmantena operatiivisen kehittämisen
projektit, joissa sisältönä on organisaation
joku osatoiminto, tyypillisenä esimerkiksi
IT-projektit.
Selvän eron näille kolmelle tyypille
tekee mm. niiden rahallinen tarkastelu.
Asiakasprojektissa voidaan puhua kymmenistä, jopa sadoista miljoonista, tuotekehityksessä sadoista tuhansista, ehkä
muutamista miljoonista ja operatiivisen
kehittämisen projekteissa kymmenistä
tuhansista ehkä miljoonaan. Jos taas
katsotaan näiden eri projektityyppien
monimutkaisuutta, kuva voi kääntyä
päälaelleen. Mm. IT-projektit ovat usein
erittäin vaikeita ja monimutkaisia.

Kehitystyön keskittäminen
projektitoimistoon
Kun Wärtsilässä ollaan suuren projektimäärän kanssa tekemisissä, avainkysymykseksi nousee projektihenkilöstö.
Projektien ollessa erilaisia on osattava
selvittää eri tapausten osaamistarve: mihin projektiin ihmisiä otetaan, minkälaista
kompetenssia heiltä edellytetään. Projektijohdon perusmalli voi eri tapauksissa
hyvin olla sama, mutta sisältö tuo siihen
omat lisävaatimuksensa.
Wärtsilän käyttämä malli on sovellus yleisesti käytetyistä projektijohdon
malleista. Mallin oltua Wärtsilä Powerin
käytössä ja osoitettua toimivuutensa
päätettiin perustaa projektitoimisto,
jonka vastuulle annettiin projektijohtamisen kehittäminen Wärtsilän kaikissa
liiketoiminnoissa. Tarkoituksena on luoda
yhteiset kehykset koko Wärtsilän proProjektitoiminta 1/2008

jektitoiminnalle. Lähtöaineistona tässä
kehitystyössä käytetään PMI:n ja IPMA:
n asiaankuuluvaa aineistoa. Sertifiointi
kuuluu oleellisena osana tähän kehittämis- ja koulutustoimintaan.
Kun Wärtsilässä havahduttiin siihen,
että pelkkä konepajatuotanto ja sen
palvelut eivät riitä, vaan on pystyttävä
laajempaan arvotarjontaan, merkitsi se
myös siirtymistä projektitoimintaan ja
projekteilla johtamiseen. Laajempi tarjonta merkitsee tehtävien vaikeusasteen nousua, ja silloin ongelmaksi nousee oikeiden
henkilöiden saaminen projektien hoitoon.
Erityyppisten projektien tarpeet pyritään
nyt kuvaamaan kompetenssivaatimusten
kautta. Kuvaus on yleinen ja kaikille sama.
Sen avulla kartoitetaan vähitellen koko
Wärtsilän projektipäälliköiden joukko, ja
näin saadaan kattava ja jatkuvasti täydentyvä tietokanta projektihenkilöistä.
Tietokannasta on sitten saatavissa erityisesti strategisesti tärkeiden projektien
käyttöön nopeasti parhaat voimat. Kompetenssikartoitus auttaa myös näkemään
koulutuksen tarpeet ja rakentamaan
tehokkaat koulutusohjelmat.
Projektiyhdistyksen tarjoaman kehittämisen mahdollisuudet on myös
Wärtsilässä huomattu ja otettu käyttöön. PRY:n tapahtumiin osallistuminen
on merkittävä osa lisäkoulutusta. Myös
sertifiointi on tärkeä osa pätevöitymistä
ja arvon nousua.

Projektihenkilöiden yleinen
koulutus
Osaavien projektihenkilöiden tarve on
valtava. Tarvetta markkinat eivät pysty
tyydyttämään. Suomessa ei ole riittävän
hyvää koulutusjärjestelmää tuottamaan
tarvittavaa projektipäälliköiden joukkoa.
Peruskoulutuksen tasolla projektiosaamista sivutaan siellä täällä, mutta vakavammin siihen ei paneuduta missään.
Jos asiat halutaan nähdä toisin, tarttua
tähän puutteeseen toden teolla, Suomi
voisi hyvin olla aivan maailman kärkimaita
projektiosaamisessa, koska kouluttamisen ongelma on maailmanlaajuinen.
Suomalaisen koulutuksen järjestelmä on
lähtökohtaisesti niin laadukas, että uuden
näkökulman ja tarpeen tuominen siihen
tuottaisi varsin pian hyviä tuloksia. Projektijohtaminen on nykypäivän tehokkaimpia
johtamisen muotoja, jonka osaamiseen
kannattaisi panostaa kunnolla. Siitä voisi
hyvin tehdä oppiarvon, jolle siten tulisi
asema muiden oppiarvojen joukossa.
Suomeen ollaan puuhaamassa huippuyliopistoa. Nyt olisi enemmän kuin
tuhannen taalan paikka perustaa sen
puitteisiin todella painava projektiosaajien koulutus aina loppututkintoja myöten.
Asiaa edesauttaisi teollisuuden mukanaolo ohjaavana ja resursseja antavana
tahona: lahjoitusprofessuureja ja tutkimustoimintaa. Onhan niin, että teollisuus

ehkä selkeimmin ja välittömimmin hyötyy
tämän opetuksen tuloksista.

Entä tulevaisuus?
Haastattelun alussa kuvattiin Wärtsilän
voimalaitostoiminnan kehittymistä konetoimituksista hanketoimituksiin. Nähtävissä oleva tulevaisuus noudattelee varmasti
samaa tietä, projektitoiminnan merkitys
korostuu entisestään. Palvelun arvo asiakkaan toiminnassa kasvaa, projektien
sisältö laajenee ja projektipäälliköiden
vaatimustaso nousee. Asiakaskunnassa
keskitytään ydintoimintoihin, jolloin palvelut yhä mittavammin hankitaan ulkoa:
voimalaitos ostetaan avaimet käteen
lähtien siitä, kun tarve on nähty, päättyen
siihen kun laitos on valmis ja käyttöön
otettu. Sen huoltokin voidaan ulkoistaa.
Projektien tulevaisuus on hyvä, kunhan
pidetään huoli siitä, että vastataan huutoon eli pysytään hoitamaan kunnolla se,
mikä myynnissä luvattiin.
Tulevaisuuden projektipäällikkö on
todellinen moniosaaja: tarvitaan toiminta-alueen perusteellinen osaaminen - prosessien hallinta ja tekniikka ovat itsestään
selvyyksiä - junailun taidot, sosiaalinen
osaaminen, ihmisten kanssa pärjääminen,
leadership nousevat tärkeiksi.
Wärtsilä voidaan tällä hetkellä kuvata
myyntiorganisaatioksi. Tästä seuraa se,
että myynti on tärkein ja myyjät ovat kuninkaita. Tulevaisuus on kuitenkin hyvää
vauhtia viemässä Wärtsilää kohti projektiorganisaatiota. Myynti alkaa olla niin
monimutkaista, että ei voida ajatella yhden ihmisen voivan tarjousta hoitaa. Siihenkin tarvitaan projekti, joukko ihmisiä,
joilla yhteensä on riittävä asiantuntemus
tarjouksen tekemiseksi. Tämän kehityksen
kautta myös myyjät ovat projekti-ihmisiä.
Projektihenkilö on kuningas.
Globaali verkottuminen on jo tänään
välttämättömyys. Pitkälle standardoitu
tuote antaa mahdollisuuden sen tarjoamiseen periaatteessa minne tahansa.
Käytäntö voi kuitenkin osoittaa, että on
maita, joissa paikallinen lainsäädäntö
asettaa rajoituksia, saatetaan vaatia paikallista valmistustoimintaa edistämään
työllisyyttä jne. Ei siis voida vain mennä
mihin hyvänsä pystyttämään uutta laitosta. Projektit on pystyttävä osittamaan
niin, että niistä voidaan antaa kumppaneille soveltuvia osia toteuttamisesta.
On haettava partnereita, entinen alaurakointimalli ei enää toimi. Kumppanuus
merkitsee pitkäaikaista suhdetta, jossa
koulutetaan kumppani Wärtsilän toimintamalliin. Tilauksen tullessa ei tarvita
perusteellista suunnittelua ja perehdyttämistä. Kiivaat aikataulut eivät siihen
antaisi mahdollisuutta. Kumppanit ovat
osa Wärtsilän toimintaverkkoa ja luovat
valmiuden nopeaan toimintaan.
Haastattelun pohjalta
Juhani Keppo
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Kilpailuetua systemaattisesta
mahdollisuuksien tunnistamisesta
Tuotteen kehittäminen huonon tai edes keskinkertaisen idean pohjalle on kuin heittäisi rahaa tuleen.
Kyllähän se hetken lämmittää, mutta pidemmän päälle tulee kylmä. Tuotekehitysprojekteja näkee
tehtävän joko liian teknologialähtöisesti, asiakkaan tarpeet unohtaen tai sitten tavanomaisten,
ilmeisten parannusten varassa. Toki ns. inkrementaalitkin innovaatiot ovat tuotteen elinkaaressa
tärkeitä, mutta ei niillä juuri uusia markkinaosuuksia valloiteta. Tämän tyyppiset innovaatiot auttavat
lähinnä pysymään kilpailijoiden tahdissa. Mahdollisuuksien tunnistamisen menetelmiä käyttämällä
voidaan pienellä panostuksella löytää hyödyntämättömiä asiakastarpeita sekä tunnistaa isompia,
mullistavampia ideoita tuotteen kehittämisen pohjaksi. Tuotteen tuleva kilpailuetu määritellään jo
pitkälle mahdollisuusalueen rajaamisella, jo ennen varsinaista tuoteideointia.
Olli Kuismanen
Innotiimi Oy
Jarno Poskela
Innotiimi Oy

Monta näkökulmaa
Mahdollisuuksien tunnistaminen on systemaattista uusien innovaatioalueiden etsimistä,
jossa jo usein organisaatiossa olemassa olevaa
informaatiota jalostetaan innovaatiotoiminnan
kannalta hyödylliseen muotoon. Mahdollisuuksien tunnistaminen voi olla esim. prosessi, jossa
tuotteen (tai palvelun) käyttäjää, käyttötapaa
ja käyttötilannetta tarkastellaan havainnoinnin
avulla sekä peilataan ulkoisia trendejä tuotteen
käyttämisen näkökulmasta. Erilaisia työkaluja on
useita lähtien markkina- ja kilpailija-analyyseistä
ja päättyen tuote-roadmappien rakentamiseen
(kuva 1). Yhteistä näille prosesseille on se, että ne
pyrkivät tarkastelemaan tulevaisuutta erilaisten
viitekehysten avulla. Esimerkiksi skenaariotyöskentelyn kautta pystytään erilaisten muuttujien
vaikutusta omien tuotteiden menestykseen mallintamaan varsin havainnollisesti ja sitä kautta
tekemään valistuneita päätöksiä eri tekijöiden
taustalla olevien osa-alueiden hallinnasta.

Asiakkaan oman toimintaprosessin
ymmärtäminen
Käyttäjän tarpeet
Yksi mahdollisuuksien tunnistamisen erityisalue
on käyttäjän tarpeiden ja toiveiden tarkastelu. Yksinkertaisimmillaan se voi olla luova TAL-prosessi,
jossa lauseen: ”Olisi hienoa jos...” avulla pyritään
pääsemään käyttäjän olemassa olevien, ilmeisten
tarpeiden taakse ja tunnistamaan käyttäjälle
todella mullistavia tulevaisuuden toiveita. Useimmiten TAL-menetelmän avulla löydetään sellaisia
toiveita, joihin ei puhtaalla loogisella päättelyllä
päästä käsiksi. Silti ne voivat olla käyttäjälle erittäin merkittäviä ja lisäarvoa tuottavia.
Hieman monimutkaisempi käyttäjän tarpeiden
ja toiveiden tunnistamisen prosessi on ns. Voice
of Customer (VOC), jossa käyttötilannetta tarkastellaan tuotteen funktioiden kautta. Esimerkiksi
hampurilaisliiketoiminnassa voitaisiin selvittää:
- Mitä tehtäviä hampurilaisen käyttäjät yrittävät
saada tehtyä?

Voice of customer

Research/other
partner involvement

Inclusive and
Branded design

Blue ocean concept

Day in life

Research/other
partner scanning

Innovation ecosystem

Idea campaigns
and analysis

Road mapping

Prediction analysis

Following
environmental
changes

Boundary challenge

Technology analysis

Scenario analysis

Brand analysis

Value chain analysis

Market analysis

Standard and
patent scanning

Trends and weak
signals

Competitor analysis

Kuva 1. Mahdollisuuksien tunnistamisen työkaluja.
48

www.pry.fi

Uuden markkinatilan luominen

Keskinäinen kilpailu
Keskitytään samalla alalla toimiviin
kilpailijoihin
Keskitytään kilpailuasemaan yhdessä
strategisessa ryhmässä
Keskitytään palvelemaan valittua
ryhmää
Keskitytään maksimoimaan tuote- ja
palvelutarjonnan arvo toimialan
vakiintuneissa rajoissa
Keskitytään parantamaan hinnan ja
suorituskyvyn välistä suhdetta
toimialalle vakiintuneen
toiminnallisuuden tai tunneperäisyyden
painotuksen mukaisissa rajoissa
Keskitytään sopeutumaan ulkoisiin
trendeihin sitä mukaa kuin niitä
ilmaantuu

Toimiala
Strateginen ryhmä
Ostajaryhmä
Tuote- tai palvelutarjonnan laajuus
Toiminnallisuus tunneperäisyys

Aika

Sinisen meren luonti
Tarkastellaan vaihtoehtoisia aloja
Tarkastellaan toimialan kaikkia
strategisia ryhmiä
Määritellään toimialan
ostajaryhmä uudestaan
Tarkastellaan täydentävien
tuotteiden ja palvelujen tarjontaa
Mietitään uudestaan toimialan
toiminnallisuuden ja
tunneperäisyyden välistä suhdetta
Muokataan ulkoisia trendejä

Kuva 2. Sinisen meren strategia (Kim and Mauborgne 2005).
- Päätehtävän (esim. nälän tunteen poistaminen) lisäksi heillä on usein muita tukevia
tai päätehtävään liittyviä tehtäviä (esim.
syöminen siististi / hygieenisesti)
- Mitä samanaikaisia tehtäviä hampurilaisen
käyttäjät tekevät (esim. nälän tunteen
poistaminen, virkistyminen, energiatason
lisääminen, sosiaalisuus)?.
- Toiminnallisen tehtävän lisäksi hampurilaisen käyttäjillä voi olla sosiaalisia tehtäviä
ja henkilökohtaisia tehtäviä (esim. rentoutuminen tauolla ystävien kanssa ja laihduttaminen).
- Millä mittareilla hampurilaisen käyttäjät mittaavat onnistunutta tehtävän toteuttamista?
- Nämä ovat kriteerejä, joita vasten uusia
tuotekonsepteja pitäisi peilata.
- Mitä rajoitteita hampurilaisen käyttäjillä on,
jotka saattavat estää/rajoittaa heitä käyttämästä hampurilaista kussakin käyttötilanteessa?
- Fyysiset, sosiaaliset, ympäristöön tms.
liittyvät rajoitteet.

Vinkki: voit tehdä kokeeksi
kysymykset oman tuotteesi osalta
korvaamalla sanan hampurilainen
omalla tuotteellasi.

Kun tuotteen käyttöön liittyviä elementtejä on
esim. edellä esitetyn prosessin mukaisesti tunnistettu, alkaa varsinainen mahdollisuuksien tunnistaminen. Lähtötietojen perusteella ideoidaan
sellaisia toiminnallisia osa-alueita, joissa:
- nykyisen tuotteen ominaisuuksissa on kehittämisen varaa,
- olisi markkinaa uusille, lisäarvoa tuottaville
tuotteille,
- tarvitaan uusia tuote- tai palvelukonsepteja
käyttäjän tarpeita tyydyttämään.
Vielä pidemmälle vietynä mahdollisuuksien
tunnistaminen voi pitää sisällään tuotteen käyttöprosessin yksityiskohtaisen jäsentämisen ns. Day
in Life-prosessin avulla. Siinä käyttötapahtuma
pilkotaan kronologisiin osiin, joita tarkastellaan
esimerkiksi neljän P:n avulla (People involved,
Product involved, Process involved, Place involved).
Näin pyritään löytämään käyttäjän kannalta hankalia toimintoja tai muuten vaan kohtia, jotka ovat
ideoinnin kannalta mielenkiintoisen tuntuisia. Näiden tunnistettujen tilanteiden osalta toteutettu
innovatiivinen prosessi voi tuoda läpimurtoideoita
koko käyttöprosessin uudelleen muokkaamiseksi ja
asiakasarvon parantamiseksi.
Yhtenä strategisen positioinnin menetelmänä
voidaan käyttää ns. Sinisen meren strategia-viite-

Ei ainoastaan projektiosaamista.
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Syy

% osuus

Teknologialähtöinen tuote, jota kukaan ei halua
"Me too" tuote
Sovellettu teknologia ei ole toimiva
Kilpailijoiden vastaliikkeet
Hinnoitteluvirhe
Muu syy

28%
24%
15%
13%
13%
7%

”me too” tuotteet, joissa yritys pyrkii kopioimaan
kilpailijoiden tuotteita ja kehittämään vastaavan
tuotteen omaan tuoteportfolioonsa. Seurailijan
rooli yhdistettynä erottautumistekijöiden puuttumiseen ei ole hedelmällinen lähtökohta. Yhdessä
nämä kaksi syytä muodostavat lähes 50 % uusien
tuotteiden epäonnistumisista. Systemaattisella
mahdollisuuksien tunnistamisella nämä syyt olisi
kenties saatu poistettua – ainakin onnistumistodennäköisyys olisi ollut paljon suurempi.

Taulukko 1. Uusien tuotteiden epäonnistumisten syyt (Cooper 1998).

Kokemuksiamme onnistuneesta
mahdollisuuksien tunnistamisesta

kehystä, jossa pyritään tunnistamaan mahdollisia
uusia markkina-alueita ja oman yrityksen toiminnalle uniikkeja kilpailutekijöitä, joiden avulla yritys
voi päästä kovan kilpailun ”punaiselta mereltä”
aavalle ”siniselle merelle”, jossa se seilaa rauhassa,
ilman ”veristä” kilpailua (kuva 2).
Keskeistä Sinisen meren strategia -viitekehykselle on ns. arvoinnovaatioiden luominen. Pyrkimyksenä on vaikuttaa nykyisten ratkaisujen kustannusrakenteeseen sekä lisäarvon tuottamiseen
samanaikaisesti. Keskeisiä kysymyksiä ovat: 1) Mitä
asioita voimme supistaa tai kokonaan poistaa nykyisestä ratkaisusta? ja 2) Mitä tekijöitä voisimme
nykyisessä ratkaisussa entistä enemmän korostaa
tai mitä kokonaan uusia tekijöitä voisimme luoda?
Kuvan 2 viitekehys ja edellä esitetyt kysymykset
antavat systemaattisen tavan innovoida uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Sinisen meren viitekehys voi luoda tuotteen tai
palvelun kehittämiselle sopivia lisänäkökulmia sekä
alleviivata yrityksen strategisia valintoja tuotteen
kehittämisen näkökulmasta. Aina sinisen meren
prosessointi ei siis liity yritystason strategiseen
suunnitteluun, se voi myös tuoda lisäarvoa puhtaasti tuotteen kehittämisen tasolla ajateltuna.
Mahdollisuuksien tunnistamisen merkitys
tuotteen menestykselle
Cooper on monissa tutkimuksissaan selvittänyt
uusien tuotteiden epäonnistumista markkinoilla.
Yksi epäonnistumisten syitä selvittänyt tutkimus
listasi nykyäänkin hyvin paikkansa pitäviä tekijöitä
tuotteiden epäonnistumisen taustalla. Suurimmat
syyt löytyivät liian teknologialähtöisistä tuotekehityshankkeista, joissa todellinen markkinapotentiaali ja asiakastarve on jäänyt heikosti selvitettyä
(taulukko 1). Toinen epäonnistumiskategoria on ns.

Mahdollisuuksien tunnistaminen ei ole mikään
ihmeellinen taikatemppu tai vaadi erityistä ”pelle
peloton”-luovuutta. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vaatii systemaattista ja kovaa
työtä. Olemme päässeet auttamaan useita organisaatioita tässä tunnistamistyössä. Kokemustemme
mukaan on muutamia asioita, jotka huomattavasti
lisäävät onnistumistodennäköisyyttä uusien mahdollisuuksien etsimisessä.
Oikeat osallistujat
Mahdollisuuksien tunnistaminen, kuten lähes
kaikki muutkin organisaation prosessit, on riippuvainen sitä toteuttavista ihmisistä. On tärkeää
varmistaa, että porukassa on riittävästi erilaista
osaamista edustettuina. Uusien mahdollisuuksien
hakeminen, jossa liikutaan kartoittamattomilla
liiketoiminta-alueilla, vaatii onnistuakseen todella
monipuolista näkemystä. Usein tätä näkökulmien
rikkautta ja ennakkoluulottomuutta ei edes löydy
oman organisaation sisältä. Monet yritykset käyttävätkin tässä toiminnassa runsaasti ulkopuolista
apua – asiantuntijoita tutkimuslaitoksista, tulevaisuuden tutkijoita, tai osallistujia partneriyrityksistä. Viime aikoina myös monet, osittain keskenään
kilpailevatkin, yritykset ovat lyöneet viisaat päänsä
yhteen ja yhdessä alkaneet miettiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ”avointen innovaatioiden”
hengessä. Saavutettavien synergiahyötyjen katsotaan ylittävän mahdollisen kilpailuasetelman
tuomat rajoitukset. Monet uudet mahdollisuudet
syntyvätkin toimialojen liitoskohdissa.
Porukkaa kasatessa kannattaa pitää mielessä
myös perinteinen PAT -sääntö – tarvitaan sekä
päättäjiä, asiantuntijoita että toteuttajia. Päättäjät mahdollistavat käsityksen organisaation
strategisista linjauksista sekä tarvittavien kehi-

NT-tyypityksen
alin kolmannes

NT-tyypityksen
ylin kolmannes

11%

97%

Hankkeiden tuotto MUSD

2

189

Hankkeiden suhteellinen tuotto

1

95

Onnistuminen innohankkeissa

NT-tyyppien innovaatiohankkeiden
suhteellinen tuotto 95-kertainen
"vastakkaiseen" luontaiseen
tyyppiin nähden.
Taulukko 2. Luontaisten taipumusten (NT) vaikutus uusien liiketoimintakonseptien onnistumiseen
(Stevens ja Burley 2003).
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tysresurssien irrottamisesta. Asiantuntijat tuovat
tarvittavan substanssiosaamisen ja näkökulmien
rikkauden. Toteuttajat antavat pohdintaan käytännön realiteetit sekä oman sitoutumisensa
– heidän innostuksestaan tuleva käytännön toteutus on riippuvainen. Psykologisemmalta puolelta
voisimme poimia ns. NT -tyyppien tärkeyden.
Luontaisia taipumuksia mallintavien tutkimusten
(esim. Myers Briggs Type Indicator - MBTI) tulokset
osoittavat, että tiettyjä luontaisia taipumuksia
omaavat henkilöt, esim. voimakkaan intuitiivisen
ajattelun (N) ja loogisen päättelyn (T), mahdollistavat oikein valmennettuna monta kertaa paremman
onnistumistodennäköisyyden muihin profiileihin
verrattuna (taulukko 2). Toki mahdollisuuksia
kartoittavan ryhmän kokoonpanon tulee myös
luontaisten taipumusten näkökulmasta olla jonkin
verran heterogeeninen, jotta ideat saadaan myös
toteutettua.
Etukäteisvalmistautuminen
Ilman kunnollista etukäteisvalmistautumista tuskin
koskaan päästään hyviin tuloksiin. Tilanne on sama
kuin olympiaurheilijalla: jos kesäloma on mennyt
rannalla makaillessa, on turha odottaa syksyn tärkeimmässä koitoksessa mitalia. Mahdollisuuksien
tunnistaminen perustuu tiedon ja erilaisten näkökulmien systemaattiseen keräämiseen ja näiden
prosessointiin. Vaikka tämä tarvittava tieto saattaa
monesti löytyä jo organisaation sisältä valmiina
(esim. trendianalyysit, asiakastyytyväisyystutkimukset, markkinaselvitykset, patenttihaut jne.), se
pitää jalostaa mahdollisuuksien tunnistamisen ja
ryhmätyöskentelyn kannalta sopivaan muotoon.
Käytännössä tämä tarkoitta yksinkertaistamista
ja oleellisten faktojen esiin tuomista. Jos mahdollisuuksien tunnistamisen sijaan keskitytään
erityisesti asiakastarpeisiin, yksi valmistautumistehtävä voisi olla aikaisemmin kuvattu ”Voice of
Customer” esimerkki. Siinä valittuja henkilöitä
pyydetään tekemään etukäteishavainnointia ja
muutamia haastatteluja asiakkaiden keskuudessa
tarkoituksena ymmärtää asiakkaan käyttötilanteita ja tämän asettamia vaatimuksia yrityksen
omille tuotteille.
Myös oikeanlaiset alustukset kenties ulkopuolisten ”herättelijöiden” toimesta ennen uusien
mahdollisuuksien systemaattista ideointia saavat
aikaan totuttujen ajattelumallien herättelyä ja sitä
kautta uudenlaista luovaa ajattelua.

Systemaattinen työtapa
Uusien mahdollisuuksien etsiminen on raakaa työtä, jota pitää tehdä systemaattisesti mutta luovasti. On tärkeää tuntea riittävästi ryhmädynamiikkaa,
jos mahdollisuuksia tunnistetaan esimerkiksi
työpajoissa isommalla porukalla. Useamman, noin
10-15 henkilön osallistujamäärä on optimaalinen.
Luovasti toimivan porukan lopputulos on paljon
suurempi kuin yksittäisten osallistujien lopputulosten summa. Ryhmädynamiikka pitää saada toimimaan siten että yksittäisten osallistujien luovuus
ruokkii koko porukkaa ja että osallistujien erilaista
asiantuntemusta pystytään hyödyntämään. On siis
hallittava työtapa siten, ettei työskentely mene
”juupas-eipäs” väittelyksi, omien näkökantojen
puolustamiseksi tai valta-aseman väärinkäytöksi.
Työpajojen fasilitaattoreille kaatuu suuri vastuu
työskentelytapojen ja koko työpajojen läpiviemiseksi. Koska kyseessä on vahvasti ”luova prosessi”,
on ymmärrettävä luovuuden ja innovatiivisuuden
lainalaisuudet porukalla toimittaessa. Työpajoissa
pitää esimerkiksi rönsyillä ja divergoida, kun on
ideoiden esittämisen aika, mutta samalla pitää saavuttaa konkreettisia lopputuloksia (konvergenssi).
Hyvät mahdollisuudet ja ideat pitää myös pystyä
erottelemaan huonoista, mutta työpaja ei saa
mennä kriittiseksi arvosteluksi toisten esittämiä
ideoita kohtaan.
Onnistuneeseen työpajaan kuluu myös systemaattinen erilaisten työkalujen (ideariihet,
stimuloivat luovuustekniikat, arviointitekniikat) ja
viitekehysten (esim. ”Sinisen meren strategian viitekehykset”) käyttö. Työkaluilla pidetään prosessi
käynnissä ja toimivana, ja erilaisten viitekehysten
avulla ”pakotetaan” osallistujat ajattelemaan
totutuista ajattelumalleista poikkeavilla tavoilla. On myös muistettava että uusien lupaavien
liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ei käy
käden käänteessä. Monesti onkin viisasta varautua
esimerkiksi kolmeen vaikkapa kuukauden välein
erotettuun työpajaan, jotka järjestetään kenties
hieman erilaisella kokoonpanolla. Useamman
työpajan järjestäminen mahdollistaa erilaisten
välitehtävien ja -selvitysten tekemisen sekä asioiden hauduttelun työpajojen välillä. Systemaattisen
työskentelyn kautta sadoista potentiaalisista
uusista mahdollisuuksista ja ideoista valikoituu
muutama potentiaalisin edelleen kehitettäväksi.
Näistä joku voi olla merkittävä uuden kasvun ja
uudistumisen siemen.

Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja ja
osaava henkilöstön kehittämisen kumppani.
w w w.ael.fi
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Kuva 3. Mahdollisuuksien tunnistaminen osana tuotekehitysprosessia.
Mahdollisuuksien tunnistaminen osana
tuotekehitysprosessia
Mahdollisuuksien tunnistaminen ja oikeiden ideoiden löytäminen on eräs tärkeimmistä uuden tuotteen menestykseen vaikuttavista tekijöistä. Se ei
kuitenkaan ole koko totuus, tämän lisäksi tarvitaan
onnistunut toteutus, yleensä tuotekehitysprojekti
(kuva 3). Tutkimusten mukaan uusien, strategisesti
merkittävien ja sellaisiksi tunnistettujen tuotteiden kehitysprojektit onnistuvat useimmiten
vähintään kohtuullisesti. Innotiimin vuosina 20042007 tekemien innovaatiomittausten perusteella
prosessin alkupää on useimmilla organisaatioilla
vielä varsin kehittymätön. Yleensä se perustuu
vahvojen visionääristen yksilöiden taitoon jäsentää
asiakastarpeita. Tämä ei kuitenkaan tee tuotekehityksen onnistumisesta järin systemaattista tai
säännönmukaista – historia tuntee kasapäin tapauksia, joissa tällaisen visionäärisen, yksittäisten
henkilöiden intuitioon perustuvan tuotekehityksen
ensi vaiheen menestyksen jatkona ollaan nähty
tuhoisia mahalaskuja. Usein tällaisista tapauksista
on tunnistettavissa asiakastarpeen ja –toiveiden
yli- tai väärinarviointeja. Juuri näiden arvioiden
parantamiseksi mahdollisuuksien tunnistamisen
prosessit ovat omiaan.
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Blend Agile PM and the PMBOK to
Find the Right Approach
By George Pitagorsky, PMP, Sr. Enterprise Solutions Advisor, International Institute for Learning, Inc.

I

A project approach is the set of policies, procedures and practices that
describe the way the project should
be managed and performed. No one
approach is good for all projects.
The project’s type, environment, size
and level of complexity domain are
critical factors in determining the
right project approach.
Arguing about whether Agile is
better than a more formal PMBOK
based approach misses the key point.
The right blend of agility and formality is required. Rather than getting
caught up in arguments about
which approach is better, focus on
what is best for the project and its
stakeholders.

Agility
Agility is the ability to move with
speed and grace; to be nimble. Who
doesn’t want to be agile? The Agile
Alliance (http://www.agilealliance.
org/) has a Manifesto for Agile Software Development. The manifesto
says: “We are uncovering better ways
of developing software by doing it
and helping others do it. Through
this work we have come to value:
individuals and interactions over processes and tools; working software
over comprehensive documentation;
customer collaboration over contract
negotiation; responding to change
over following a plan. That is, while
there is value in the items on the

The Need for Control
“The Agile methods with their change-embracing philosophy have
downplayed the need to control costs
and schedules. The book, Planning
Extreme Programming by Kent Beck
and Martin Fowler, addresses the
issue this way: ‘The customer wants
to know what she is getting for
her three hundred grand. Sure, she
wants to know, but she can’t know.
Planning is not about predicting the
future.’
… Maybe she can’t know exactly
what she will ‘get for her three
hundred grand’ but she should have
a pretty good sense of it before she
lays out the money. Sure, there are
no guarantees, but … I want a pretty
solid idea of … what I will really be
getting and when I will be getting
it.” 2
The Agile Alliance recommends
that we “Build projects around motivated individuals. Give them the
environment and support they need,
and trust them to get the job done.”3
This is fine as long as quality, cost
and schedule are controlled. Do we
ignore the wide variety of skill levels
and motivation among individuals?
Trust is based on experience with
individuals or teams. Blind trust is
unskillful.

Projects must be controlled. Can
we forget that most software development and other technical projects
are embedded in programs and
initiatives in which software is one
component among many? Can we
forget that most projects are being
performed within a portfolio of
many often interdependent projects
sharing resources?

The Right Approach
In the end, the measure of whether
an approach is the right approach is
the degree to which business, client
and project team member needs
are met. There is no cookbook, but
there are defined processes that are
cleverly engineered and can be used
to rightly balance flexibility and
discipline to enable truly agile and
effective project management.
Effective program and project
management standards must enable
agile and other variations. Effective
agile processes must recognize the
need for projects to be treated as
subprojects in a larger program or
portfolio. As the PMBOK says, every
project must be initiated, planned,
executed, monitored and controlled
and closed. How these are accomplished and the degree of formality
is subject to project conditions. The
right blend of formality and flexibility is essential for ongoing success.
The challenge is to stay lean and
agile and satisfy the control needs of
the organization and its regulators by
blending the wisdom of the PMBOK
and the Agile PM approaches.
For more information on IIL´s
(International Institute for Learning,
Inc.) workshops and courses, please
contact: iil.finland@iil.com or call:
+358 9 6969 3636
IIL (www.iil.com) is a PMI® Chartered Global Registered Educational
Provider, a member of the PMI®
Corporate Council, and a PMI®
Platinum Alliance Circle member.
1. http://www.agilealliance.org/
2. The Zen of PM: Agility and the Balance
between Formality and Flexibility By
George Pitagorsky, PMP ALLPM.com, Sep
28, 2005
3. Hugh Bawtree, How To Manage Agile/
Lightweight Projects, E-ssentials! Issue
#57 - How to Manage Agile/Lightweight
Projects, Software Productivity Center
Inc. (http://www.spc.ca/), Nov. 2001.
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Project Approach

right, we value the items on the left
more.” 1
It is most effective to include all
the elements in the right measure
and prioritize the critical ones. Individuals need processes and tools.
Documentation is as much a part
of the product as the working software. The manifesto does not mean
to trade contract negotiation away
for customer collaboration. Contract
negotiation, if done well, can promote more effective collaboration.
Similarly, the manifesto does imply
that one should not plan. In fact one
needs to plan in order to effectively
respond to change.
There is really no conflict between
Agile PM and PMI’s PMBOK® Guide
project management approach. The
PMBOK® Guide is not prescriptive.
It doesn’t say one must do PM in a
particular way. It allows for, in fact
insists that, each project develops
a specific plan that identifies how
the project will be managed and
performed.

Ad

s Agile compatible with PMI’s
PMBOK® Guide? Of course. We
know from experience that agile
projects take projects from initiation
through closing successfully. All the
areas of knowledge (scope, time, risk,
cost, etc.) are addressed.
Deciding on the right approach for
managing a project is like tuning a
stringed instrument. Too tight and
the string breaks, too loose and
there is no music. Our processes are
instruments that need to be tuned
for optimum performance. If we
have too much control and formality we waste time and effort. If we
have too little, we risk errors, poor
performance, legal ramifications and
unmet expectations.
What then is the right approach?
It is the one that best satisfies the
organization’s needs with minimal
cost and maximum effectiveness.

Tähtäimessä IPMA 2009:

Monimutkaisten projektien monet
laaja-alaisen koordinointihankkee
Eero Hollming

Kysytpä keneltä tahansa liiketoiminnasta
vastaavalta johtajalta, mikä hänen ja hänen
organisaationsa toiminnassa on keskeisintä nyt
ja tulevaisuudessa, vastaukset vähintäänkin
sivuavat [kasvavan] monimutkaisuuden (“Complexity”) ja epäsuhtaisuuden (”Asymmetry”) hallintaa. Monilla tahoilla joudutaan kohtaamaan
nopeasti etenevä muutoshaaste aivan kaaoksen
ja kompleksisuuden rajamailla: Mikään eilinen ei
enää riitä huomisen haasteista selviytymiseen.
Ei yksilötasoilla monimutkaisuuden hahmottamiseen, johtamiseen, hallintaan ja toimintaan,
ja vielä vähemmän organisaatioiden tai niiden
verkostojen toimintamalleissa.

rojektitoimintakin on jatkuvasti lisääntyvien monimutkaisten ilmiöiden haasteiden
edessä. Yhä monimutkaisemmat hankkeet
(”Complex Initiatives/Projects”) ovat [liike]toiminnan ja muutoksen keskiöissä pysyvästi. Monet
organisaatiot etsivät uusia keinoja niin yksilökyvykkyyksien kuin organisaation eri tasoilla tapahtuvan
toimintakyvykkyyden kehittämiseksi toimintansa
monimutkaisuuden hallintaan.
Perinteisten johtamismallien ja -kyvykkyyksien
riittämättömyyden ja ”irtikytkennän” (”Disconnectedness”) piirteet edellyttävät aivan uusia
yksilö- ja organisaatiotason taitoja ja kyvykkyyksiä,
jotka eroavat kompleksisuuden tasojen uusien luonteenpiirteiden tavoin merkittävästi aikaisemmasta.

P
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EXECUTION
DELIVERY
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Survival
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Action &
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Kuva 1. Monimutkaisten projektien ja projektiliiketoiminnan johtamiskompetenssien haasteita.
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t uudet haasteet
en piiriin

Kuva: Jyry Louhisto

Miten ja mistä saamme yksilötasolla tuon kaaoksen
ja järjestyksen rajamailla tapahtuvan toiminnan
hallitsevia kovan tason ammattilaisia? Millaiset ovat
ja miten kehitämme tehokkaat toimintamallit monimuotoistuvien ja yhä tiiviimmin verkostoituneiden
toimintojen ja muutosten hallitsemiseen? Onko näihin haasteisiin tulossa uusia näkökulmia ja kestäviä
ratkaisuja? Miten monialaiset tieteet, yksilöiden sekä
organisaatioiden taidot ja kyvykkyydet sekä käytännön projektitoiminta eri tasoilla ja alueilla kohtaavat
monimutkaisuuden, epäsuhtaisuuden ja monimuotoisuuden esiin nousevat uudet haasteet?
Kyse on laaja-alaisesti [monella tavalla uudenlaisen liiketoiminnan] johtamisen kyvykkyyden [ja
organisaatioiden toimintakyvykkyyksien] kehittämisestä kompleksisissa toimintaympäristöissä
(Kuva 1).
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Monimutkaisuuden ja epäsuhtaisuuden johtamiseen liittyvät teemat ovat laajasti ajankohtaisia monilla tavoin. Tämä kirjoitus on johdanto
hankkeeseen, joka liittyy vuoden 2009 kesäkuussa
Helsingissä pidettävän IPMA2009 maailmankonferenssin ohjelman koordinointiin ja valmisteluun
yhdistämällä kansainvälisesti monimutkaisten
hankkeiden piirissä toimivien tahojen toimintaa.
Projektiyhdistyksen ja FINSE.n (ym. viiteryhmien] piirissä toteutetaan 2008-2009 aiheeseen
liittyviä jäsenistölle tarkoitettuja aktiviteetteja
teemailtoina, työpajoina sekä seminaareina ym.
tapahtumina. SIG-10 on PRYn ja FINSEn yhteisfoorumi kompleksisten projektien ja Systems
Engineering -teemojen alueella. Tulevien aktiviteettien piirissä käsitellään laaja-alaisesti eri
näkökulmista [projekti-]liiketoiminnan kasvavan
monimutkaisuuden ja epäsuhtaisuuden johtamista
ja hallintaa.
Kirjoituksessa nostetaan esiin muutamia keskeisiä teemoja, joilla ajatellaan olevan merkitystä
uusien, tehokkaaseen toimintaan tähtäävien
kyvykkyyksien ja toimintamallien ja todellisen
toiminnan kehittämisessä.
Teema 1
Miksi – projektiliiketoiminnan ja projektien
johtamisen ja toiminnan uudet haasteet: monimutkaisuuden elinkaarihallinta. Laaja-alainen uudenlaisten kyvykkyyksien ja toimintamallien tarve;
Elinkaarinäkökulman korostuminen suhteessa alati
monimutkaistuviin, epävakaisiin ja emergentteihin
hankkeiden, liiketoiminnan ja laajemman ympäristön vuorovaikutuksiin.

Teema 2
Mitä - Monimutkaiset hankkeet (“Complex Initiatives/Projects”) liiketoiminnan ja muutoksen
keskiöissä. Ei-ortogonaalisuus; lisääntyvä riippuvuus ja vuorovaikutus; Hankkeet osana muutoksen
johtamista.
Teema 3
Miten - Yksilön kyvykkyydet ja systemaattisen
kehittämisen haasteet. Yksilön projektijohtamiskyvykkyyksien ja kompetenssien alueet ja niihin
liittyvät kehittämisen menetelmät; Kompetenssien oppimis- ja kasvuympäristöt sekä erilaiset
patologiat.
Teema 4
Miten - Organisaatioiden kyvykkyydet ja systemaattisen kehittämisen haasteet. Organisaatioentiteettien uudet muodot ym. sekä verkostoituneiden ja virtuaalisten organisaatioiden projektiliiketoiminnan ja projektien johtamishaasteiden
uudet ulottuvuudet; Muutosjohtamisen haasteet
moniulotteisessa muutosprosessissa.

Taustaa - Monimutkaisuuden monia
ilmentymiä; merkintöjä projekti-,
järjestelmä- sekä tutkimusintensiivisen
liiketoiminnan näkökulmista
Kirjoituksen teemojen taustalle hahmottuu löysä
viitekehys (Kuva 2), joka on tarkoituksella laaja
pyrkien siten nostamaan esiin kompleksisten
hankkeiden ja projektien johtamisen kohdealueen
uusia haasteita.
Viitekehyksen keihäänkärkenä [A] on johta-

Miten - Yksilön kyvykkyydet
ja systemaattisen
kehittämisen haasteet

C
Miksi – johtamisen ja toiminnan
uudet haasteet: monimutkaisuuden
elinkaarihallinta

4
”Sulautetun” toiminnan
monimutkaisuus
johtamisen ja
riskienhallinnan keskiössä

Järjestelmien
luokittelun
asteikkoja

A

Monimutkaisten
hankkeiden vuorovaikutus
esiin nousevana haasteena

3

2

Miten - Organisaatioiden
kyvykkyydet ja systemaattisen
kehittämisen haasteet
Monimutkaisuuden
ja "irtikytkennän"
asteikkoja

1

Mitä - Monimutkaiset hankkeet
liiketoiminnan ja muutoksen keskiöissä

D

B
Kuva 2. Kirjoituksen taustaviitekehys.
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misen ja toiminnan uusien elinkaarihallinnan
haasteiden ymmärtäminen ja niiden parissa
tapahtuva tehokas johtaminen ja toiminta. Mikro- ja makro-tasojen väliin on nousemassa tärkeä
verkostoituneen toiminnan “meso”-taso, jossa
yhtäältä yksittäisten toimijoiden näkökulmista
muodostuvat verkostot ja niiden dynamiikka ja
toisaalta laaja-alaisemmista yhteiskunnallisista
tavoitteista lähtevät hankkeet ja toimintamallit
kohtaavat. Uusien avoimen innovaation ja verkosto-keskeisten toimintamallien myötä vuorovaikutuksessa olevien organisaatioiden (”Network
Centric / Virtual Enterprises”) muodot, kokoluokka
ja kompleksisuus kasvavat merkittävästi ja uusi
aika vaatii uudet institutionalisoinnin tulkinnat,
viitekehykset, menetelmät ja toiminnan muodot
(mm. mitä on ”liiketoiminta”, mikä on ”yritys”, mitä
on ”projektitoiminta”?).
Monimutkaisuuden ja “irtikytkennän”
asteikkoja [1]
Projektitoiminta liittyy yhä laaja-alaisempiin ja
monimutkaisempiin, laajasti verkottuneisiin järjestelmä- (so. ”Systems-of-systems”) hankkeisiin
ja toimintaympäristöihin. Yhä monimutkaisemmat
hankkeet (”Complex Initiatives/Projects”) ovat
myös [liike-]toiminnan ja muutoksen keskiöissä
pysyvästi. Projektien tuotoksien, hankkeen (ja
koko liiketoiminnan) toteutuksen sekä laajemman
ympäristön kytköksiä on johdettava kasvavassa
määrin yhdessä, jotta tarvittava yhteistoiminta
saadaan tuottamaan tavoiteltavat [verkostoituneen] liiketoiminnan [ja yhteiskunnallisesti
laaja-alaisemmat] innovaatiot oikea-aikaisesti ja
tehokkaasti.
Perinteiset toiminnan ja johtamisen maailmankuvat, kyvykkyydet, välineet ja toimintatavat
eivät monissa tapauksissa enää riitä kasvavan
monimutkaisuuden mukanaan tuomien haasteiden
kohtaamiseen, ratkaisemiseen ja hyödyntämiseen.
Toiminta kaaoksen ja järjestyksen rajamailla, moniulotteisten ja monella tavoin keskenään kytköksissä olevien epävakaiden ja vahvasti emergenttien
[liiketoiminta-]järjestelmien piirissä edellyttää
osittain jopa luopumista perinteisistä [vastakkainasettelua tyypillisesti korostavista] kontrolliparadigmoista ja edellyttää aivan uudenlaisten
”sulautettujen” (”Embedded)” ja vuorovaikutuksellisten (”Collaborative”) liiketoimintaverkostojen
johtamisen viitekehysten ja niiden varaan rakennettavien yksilö- ja [moni-]organisaatiotasojen
toimintakyvykkyyksien kehittämistä.
Vuorovaikutus projektien tuotosten, tuottamisen (so. liiketoiminnan) ja laajempien järjestelmien
välillä luovat monimutkaisen järjestelmähierarkioiden ja -verkostojen toimintaympäristön,
jossa yhtäältä (1) epäsuhtaisuus (asymmetrisyys)
ja symmetrisyys (so. modulaaristen valmiiden
ratkaisujen sopivuus käsillä oleviin ongelmiin),
toisaalta (2) monimutkaisuus (kompleksisuus) ja
mahdollisuus yksinkertaistamiseen, ja kolmanneksi (3) dynamiikka järjestyksen ja kaaoksen
välillä luovat moniulotteisen jatkumotilan uusille
Projektitoiminta 1/2008

haasteille. Tässä eri alueilla olevat monimutkaisuuden piirteet ja niiden edellyttämät johtamisen
kyvykkyyden piirteet poikkeavat huomattavasti
toisistaan (vrt. toimintaympäristöä, jossa esim.
hanke on äärimmäisen vaikea ja monimutkainen,
mutta tyypillisesti hallittavissa osittamisella, ja
toisaalta toimintaympäristöä ja hanketta, jossa
emergenssi, holistisuus ja järjestelmähierarkioiden
yms. vuorovaikutus sekä dynamiikka ovat hallitsevia piirteitä; vrt. esimerkiksi tutkimusintensiiviset
alat, mm. lääketutkimus/-teollisuus).
Näiden haasteiden ymmärtämiseen ja uusien
ratkaisujen kehittämiseen liittyy mm. johtamisja projektikäytäntöjen uusien erityispiirteiden
ymmärtämisen laajentaminen läpi [dynaamisten
verkostojen] liiketoiminnan innovaatiosyklien ja
niihin liittyen liiketoiminnallisten sitoumusten
[ja niihin liittyvän inertian] elinkaarijohtamisen
haasteet. Uusina alueina nousevat mm. avoimien
innovaatioiden (”Open Innovation”) ja verkostokeskeisyyden (”Network Centric Innovation”)
haasteet, millä on merkittävä vaikutus myös
projektiammattilaisten ja projektiorganisaatioiden
kyvykkyyksien ”capability/best-practise” ja ”competence-baseline” -standardien kehittämiseen ja
soveltamiseen.
Järjestelmien luokittelun asteikkoja [2]
Kompleksisuuden ja irtikytkentäisyyden lisääntyminen vaikuttaa paitsi edellä kuvatuilla yleisillä
tasoilla, myös järjestelmähankkeiden kohdealueen
tasoilla.
Hankkeiden tasoja voidaan tarkastella jatkumolla ”Tiede – Teknologia – Komponentit
– Osajärjestelmät – Kokonaistoiminnallisuus(sy
stems-of-systems) – Liiketoimintajärjestelmät
– Asiakasjärjestelmät – Toimintaympäristö”. Näiden
osa-alueiden kesken muodostuu toisistaan merkittävästi eriluonteisia järjestelmäliiketoiminnan
alueita, joissa kussakin vallitsee omat keskeiset
lainalaisuutensa.
Keskeisinä ilmiöinä nousee kuitenkin esiin
yhtäältä (1) kolmen eri pääalueen (”platforms”,
”systems(-of-systems) architectures”, ”satisfying”)
eriluonteisuus hankkeiden ja liiketoiminnan sisällön ja erilaisten epäsuhtaisuuden (”Asymmetry”)
tasojen ja luonteenpiirteiden osalta, toisaalta
(2) näiden epäsuhtaisuuksien elinkaarinäkökulmasta nousevien liiketoiminnan haasteiden
osalta, kolmanneksi (3) paitsi näiden kaikkien
tasojen/alueiden [hierarkian] väistämättömyys,
myös järjestelmä/arkkitehtuuri/integraatio-näkökulman nouseminen keskeiseksi monimutkaisten hankkeiden johtamisen ja toteuttamisen
osa-alueeksi (elinkaarinäkökulman korostuessa
sitoumusten elinkaariarkkitehtuurin keskeisenä
johtamisilmiönä).
Monimutkaisten hankkeiden vuorovaikutus
esiin nousevana haasteena [3]
Kompleksiset projektit kuvataan hankkeina, joissa
yhtäältä hankkeiden tavoitteet ovat epäselviä tai
avoimia ja toisaalta hankkeiden toteutustavat
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ovat aiemmasta merkittävästi poikkeavia tai ovat
aivan uudenlaisia hankkeina. Näitä hankkeita
leimaa siten toteutuksen kannalta tyypillisesti
suuri epäsuhtaisuus (asymmetria) olemassa olevan
tiedon, toimintatapojen ja tavoitteiden suhteen.
Hankkeiden kompleksisuutta lisää edellä jo kuvattu
vuorovaikutus hankkeen tuotosten, hankkeen
toteutuksen ja ulkoisten hankkeen asiakasjärjestelmien ym. laajemman ympäristön välillä.
Liiketoiminnan kehittämisen vuorovaikutusulottuvuuden tuominen mukaan tuo yhtäältä (1)
uudenlaisen [avoimen/verkostoituneen toiminnan]
monimutkaisuuden hallinnan haasteen esille,
toisaalta (2) integroi yksilötason kompetenssien
kehittämisen ja laajemman järjestelmällisen organisaatiotason kehittämisen haasteen yhteen ja
kolmanneksi (3) osoittaa, kuinka uusien yksilötason
kyvykkyyden kehittämisen viitekehysten mukaisesti
myös [verkostojen ja] organisaatiotasoon liittyvien
uudenlaisten ”best-practise” ja ”competence/capability-baseline” -viitekehysten kehittämiseen tulee
panostaa, jotta organisaatioita kohtaavat uudet
haasteet voidaan saada hallintaan.
”Sulautetun” toiminnan monimutkaisuus
johtamisen ja riskienhallinnan keskiössä [4]
Johtamisen kompleksisuuden ja asymmetrisyyden
haastetta voidaan jatkaa systeemisellä (kerroksellisella) näkökulmalla hanke-/yritystasoilta (”micro”)
yhteiskunnan makro-tasoille (”macro”) yltävänä
vuorovaikutusten jatkumoina. Nämä sisäkkäiset
toiminnan kerrokset ovat vuorovaikutuksessa
keskenään ja hankkeiden johtaminen eri tasoilla
kohtaa jatkuvasti lisääntyviä [systeemisten kerrosten yli laaja-alaisesti ulottuvia] vuorovaikutushaasteita.
Keskellä olevien tasojen väliin on nousemassa
tärkeä verkostoituneen toiminnan “meso”-taso,
jossa yhtäältä yksittäisten toimijoiden näkökulmista muodostuvat verkostot ja niiden dynamiikka
ja toisaalta laaja-alaisemmista yhteiskunnallisista
tavoitteista lähtevät hankkeet ja toimintamallit
kohtaavat. Uusien avoimen innovaation ja verkosto-keskeisten toimintamallien myötä perinteisen
työn tehokkaan osittamisen organisoinnin ja
johtamisen rinnalle on nousemassa äärimmilleen
viedyn ketterän ”mukanaolon”, tiedon ja toimintatapojen sekä kiihdytetyn innovaation johtaminen ja [dynaaminen verkostojen toimijoiden]
osallistaminen.
Holistisuus, ei-modulaarisuus, monimutkaisuuksien ja irtikytkentäisyyden uudet haasteet,
systeemiset micro-meso-macro-tasojen vuorovaikutukset jne. nousevat keskeisiksi haasteiksi
monilla liiketoiminnan ja hankehallinnan aloilla.

Miksi - Johtamisen ja toiminnan
uudet haasteet: Monimutkaisuuden
elinkaarihallinta [A]
Kokonaisuuden elinkaari-hallinta (”Through-Life
Innovation Management”) on nousemassa keskeiseksi verkostohaasteeksi, mikä johtaa vahvasti
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verkostoituneessa toiminnassa jatkuvasti tiiviimpään suuntaamisen, johtamisen ja toiminnan vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä (siirtyminen
”diskreeteistä” ohjaus- ja päätösmekanismeista
kohti verkostokeskeisen toiminnan ja sitoumusten
elinkaarien tiivistyvää ohjausta).
Perinteiset [”fokaalin yrityksen” ja ”projektit
toimitusprojekteina”] toiminnan ja johtamisen
maailmankuvat, kyvykkyydet, välineet ja toimintatavat eivät monissa tapauksissa enää riitä kasvavan monimutkaisuuden ja kiihtyvän muutoksen
mukanaan tuomien haasteiden kohtaamiseen,
ratkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Verkostokeskeiselle toiminnalle tyypillisiä toimintamalleja
tullaan jatkossa soveltamaan enenevässä määrin
”super-kollaboratiivisiin” liiketoiminta- ja innovaatioverkostoihin. (vrt. ”Network Centric Warfare/
Operations” [NCW/NCO] -tyyppisten informaatioylivaltaan ja äärimmilleen vietyyn koordinaation
perustuvaan operatiiviseen toimintakykyyn pyrkivien toimintamallien soveltaminen).
Alati tiivistyvä vuorovaikutus [avoimen innovaation] hankkeiden ja [verkostoituneen] liiketoiminnan välillä sekä [jatkuvasti uusiutuvien]
verkostoituneiden toimintamallien omaksuminen johtaa uusien ”Complex/Emergent Business
– Complex/Asymmetric Project” -kompetenssivaatimusten leviämiseen laajasti yli eritasoisten
johtamisen alueiden.

Mitä - Monimutkaiset hankkeet
(“Complex Initiatives/Projects”)
liiketoiminnan ja muutoksen keskiöissä [B]
Yhä monimutkaisemmat hankkeet (”Complex
Initiatives/Projects”) ovat [liike-]toiminnan ja
muutoksen keskiöissä pysyvästi. Toimitettavat
järjestelmät ja niiden toimittamiseen liittyvä [projekti-]liiketoiminta on yhä enemmän kytköksissä
toisiinsa. Hankkeet ovat kiinteä osa muutoksen
johtamista, organisointia, mobilisointia ja toteuttamista.
Yrityksen systeeminen/kerroksellinen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa (”Systems thinking for
the Enterprise”), liiketoiminnan mahdollisuuksien
ja riskien tasapainottaminen ”Enterprise Opportunities & Risks”) sekä liiketoiminnan transformaatio
(”Enterprise Transformation”) ovat enenevässä
määrin riippuvia/ei-ortogonaalisia suhteessa kehitettäviin ja toimitettaviin järjestelmäkokonaisuuksiin, niiden mahdollisuuksien ja riskien hallintaan
ja koko laajemman kontekstin muutokseen (esim.
”Internet-X-ecosystem” -muutos).
Monimutkaisten hankkeiden (DeliverablesSystems[-of-Systems]) ja liiketoiminnan (Delivery-Systems[-of-Systems]) vaatimustenhallinnan,
[elinkaari-]arkkitehtuurien ja toteutuksen vuorovaikutuksen monimutkaisuus johtaa liiketoiminnan johtamisen ja laaja-alaisten hankkeiden
johtamiskompetenssien ja roolien sekoittumiseen
sekä uusien kyvykkyyksien tarpeeseen sekä niiden
järjestelmälliseen kehittämishaasteeseen yksilö- ja
organisaatiotasoilla.
www.pry.fi

Miten - Yksilön kyvykkyydet ja
systemaattisen kehittämisen haasteet [C]
Projektijohtamisen kyvykkyyksien kehittämisen
haasteet kattavat laajasti koko aiemmin esille
otetun monimutkaisuuden kentän. Aiemmat
perinteiset projektihallinnan kyvykkyydet (PMBOK, IPMA Competence Baseline yms.) kattavat
näistä kompetenssialueista ja niihin liittyvistä
uudistamishaasteista vain osan. Monilla tahoilla
ollaan vasta ottamassa näitäkin systemaattisen
projektitoiminnan piiriin.
Uudemmat yksilön kyvykkyyksien kehittämisen viitekehykset kattavat aiempia normistoja
merkittävässä määrin laajemmin kompleksisten
hankkeiden projektihallinnan kyvykkyyksien uudistamistarpeet. Uudet monimutkaisten projektin johtamisen kyvykkyyksien ja kompetenssien
normistot ja niihin perustuvat yksilöiden kyvykkyyksien ja kompetenssien kehittämisohjelmat
pyrkivät vastaamaan maailmanlaajuiseen niukkuuden haasteeseen henkilöistä, jotka kykenevät
johtamaan todella kompleksisia hankkeita. Uudet
normistot määrittelevät laajasti kompetenssit ja
taustatietovaatimukset, joita tarvitaan kompleksisissa hankkeissa ja niihin liittyvän liiketoiminnan
johtamisessa. Uusissa normistossa painottuu
aikaisempiin verrattuna merkittävästi enemmän
uudet monimutkaisten hankkeiden [ja koko liiketoiminnan] organisointiin ja johtamiseen liittyvät
kompetenssit.

Miten - Organisaatioiden kyvykkyydet ja
systemaattisen kehittämisen haasteet [D]
Yksilökompetenssien [systemaattinen] kehittäminen ei tapahdu irrallaan vuorovaikutuksesta todellisten kompleksisten haasteiden, työyhteisöjen eri
tasojen sekä yksilön omien kyvykkyyksien kesken.
Yksilökyvykkyyksien systemaattinen kehittäminen
on keskeisesti kytköksissä koko [verkosto-]organisaation kyvykkyyksien systemaattiseen kehittämiseen. Tästä kumpuaa monenlaisia uudenlaisia
haasteita yksilö-, pienryhmä- ja [verkosto-]organisaatio-tasojen kehittämiselle.

Verkostoituneiden
ja virtuaalisten
organisaatioiden
johtamishaasteiden
uudet ulottuvuudet ovat
merkittävästi aiempien
aikakausien haasteita
laaja-alaisempia.

Verkostoituneiden ja virtuaalisten organisaatioiden johtamishaasteiden uudet ulottuvuudet
ovat merkittävästi aiempien aikakausien haasteita
laaja-alaisempia. Uusien avoimen innovaation ja
verkosto-keskeisten toimintamallien myötä vuorovaikutuksessa olevien organisaatioiden (”Network
Centric / Virtual Enterprises”) muodot, kokoluokka
ja kompleksisuus kasvavat merkittävästi ja uusi
aika vaatii uudet institutionalisoinnin tulkinnat,
viitekehykset, menetelmät ja toiminnan muodot.
Haasteet kompleksisten hankkeiden johtamis- ja
toteutusympäristöissä/-konteksteissa ovat muuttuneet lyhyessä ajassa merkittävästi. Avoimessa ja
toimintaympäristöön sulautetussa viitekehyksessä
[muutos-]johtamisen uudet haasteet kompleksisiin
hankkeisiin väistämättä liittyvissä moniulotteisessa
muutosprosessissa ovat enenevässä määrin poliittisen prosessin johtamishaasteiden kaltaisia.
Monimutkaisten hankkeiden muodostamat
verkostot ja niiden dynamiikan hallinta ovat välineitä muutoksen johtamisessa, organisoinnissa,
mobilisoinnissa ja toteuttamisessa. Aiempaan
verrattuna nousee keskeisesti kyky vuorovaikutukseen monista vuorovaikutuksessa olevista [ja
omat intressivektorinsa omaavista] toimijoista
muodostuvan verkoston kanssa.

Artikkeli on lyhennelmä otsikon teemaa
käsittelevästä kirjoituksesta, joka on
ladattavissa verkko-osoitteesta https://
www.laykeel.com/laykeel/v05/insights/
Kirjoittaja on Projektiyhdistyksen jäsen,
SIG-10 vetäjä/koordinaattori (PRYn ja
FINSEn yhteisfoorumi kompleksisten projektien ja Systems Engineering -teemojen
alueella), FINSE ry:n puheenjohtaja 2008
sekä INCOSE:n Finnish Chapter President
2008.
Kuva: Jyry Louhisto
Projektitoiminta 1/2008
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Markku Aarni kuvassa takana keskellä. Kuva: Jyry Louhisto.

Vaikuttava valmennus saa projektikulttuurin
kehittymään ja tuloksen paranemaan
Markku Aarni
Koulutusjohtaja
Suomen ProjektiInstituutti Oy

Projektikulttuurin kehittäminen on iso muutoshaaste organisaatiossa. Liiketoiminnan tavoitteisiin kytketyllä valmennuksella kehittämistarpeet
muuttuvat arkipäivän toiminnaksi. Esimerkiksi
projektipäälliköiden ja projektin omistajien sekä
ohjausryhmissä toimivien käytännön yhteistyötä voidaan hioa yhteisissä valmennuksissa.
Pidemmällä tähtäimellä vaikuttavuus taataan
eri rooleihin kytketyillä kehittymispoluilla, joissa
koulutus, työ ja verkostojen kautta oppiminen
vuorottelevat.
Tässä kirjoituksessa keskitytään organisaatiokohtaisen valmennuksen rooliin projektikulttuurin kehittämisessä ja huomioitaviin näkökohtiin
muutoksen aikaansaamiseksi yrityksissä ja
julkisorganisaatioissa.
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Yhteinen visio ja realistisuus vievät
tuloksiin
Projektitoiminnassa eri rooleissa toimivien odotukset muutoksen tavoitteista ja oikeista keinoista
ovat usein ristiriitaisia, samoin erilainen kokemusmäärä projekteista aiheuttaa painotuseroja.
Perustana ovat luonnollisesti tarkennetut liiketoiminnan kehittämistarpeet, joihin valmennuksen
tavoitteet liitetään. Yksityiskohtainen suunnittelu
edellyttää yleensä myös eri rooleissa toimivien
tarpeiden, näkemysten ja odotusten kartoittamisen. On myös mietittävä, mitkä asiat halutaan
muuttaa nopeasti, mitkä vaativat pidemmän työn.
Esimerkiksi suoraviivaisten toimitusprojektien
resurssien ja aikataulujen hallinnan kehittäminen
on osaamistasolla vielä yksinkertaista, verrattuna
esimerkiksi kansainvälistymässä olevan yrityksen
www.pry.fi

tarpeisiin hallita nopeatempoista tuotekehitystä
ja tuotannon käynnistämisiä useiden maiden
monikulttuuristen projektien yhteistyönä.
Tavoitteiden asettamisessa yrityksen kehittämisestä vastuulliset ovat avainasemassa ja pinnan
alla olevat muutosta edistävät ja jarruttavat asiat
on avoimesti käsiteltävä. Samoin asiakkaan edustajien aktiivinen osallistuminen valmennukseen
vähintäänkin tavoitteiden kirkastajana ja sisäisten
käytäntöjen selkeyttäjänä auttaa tavoitteisiin pääsyssä. Mikäli kouluttajan tueksi ei suunnittelu- ja
viestintävaiheessa löydy asiakkaan puolelta useita
henkilöitä, jotka laittavat tsensä ja kasvonsa peliin,
herää kysymys että ketkä sitten vievät asioita
eteenpäin valmennuksen jälkeen? Lähtökohtana
on siis projektikulttuuri ja sen kehittäminen
Tärkeää on realistisuus: valmennus ei voi
muuttaa mustaa valkoiseksi. Valmennus on myös
uusien ajatusten myyntiä: jos ihmisille syntyy projektinjohtamisesta ensimmäiseksi käsitys lisääntyvästä byrokratiasta lippuineen ja lappuineen,
raportointivelvoitteiden tuomasta valvonnan
alaisena olemisesta tai vallan siirtymisestä jonnekin muualle, ei ole ihme että osallistujat eivät ole
kovin motivoituneita. Organisaation kokeneimpien
projektiosaajien esimerkki on erittäin tärkeä, kun
muutoksista viestitään ja he osallistuvat valmennuksiin.
Valmennuksen vaikuttavuuden kannalta on
myös tärkeää, että osallistujat eivät jää yksin, kun
he palaavat tehtäviinsä. Hyvin usein valmennus on
sinänsä ollut loistava, annetut työkalut ja saadut
kontaktit hyödyllisiä ja käyttökelpoisia, mutta kun
osallistuja palaa työpaikalle, voi olla että kollegat
ja esimiehet eivät tiedä menossa olevasta kehityksestä ja ehkä vähättelevät uutta osaamista. Tämän
jälkeen on helppo palata entisiin käytäntöihin.
Muutos edellyttää henkilökohtaista toimintatavan muutosta, on viestittävä rehellisesti että
positiivisten asioiden saavuttaminen edellyttää
oppimisen ja muuttumisen tuskaa. Esimerkiksi
projektipäälliköille lisääntynyt dokumentointivaatimus teettää alkuvaiheessa lisää työtä, mutta
sen pitäisi nopeasti näkyä kokonaistyön säästönä,
kun asiat menevät sujuvammin johdettuina ja
päivittäisen tulipalojen sammuttamisen ja käytäväohjauksen tarve vähenee.

Millaista kehitystä organisaatiossa
kaivataan?
Miten saada projektikulttuurin muutos helpoksi
ja vaivattomaksi?
Hyödynnetään luontaista imua ja tehdään asiat
ihmisille konkreettisiksi.
Kuinka paljon positiivista imua uusille projektitoimintatavoille voi organisaatiosta löytyä?
Jos johto on kiinnostunut johtamaan kokonaistoimintaa ja sen vuoksi tietämään projektien tilan,
liiketoiminnallisen tuloksen ja resurssointitarpeet,
projektipäälliköt ottavat yleensä kiitollisina vastaan uudet työkalut ja menettelyt, jotka välittömästi helpottavat heidän työtään ja yhteispeliä
johdon kanssa.
Kun muutokseen pyritään, on kirkastettava ja
viestittävä saavutettavissa olevat hyödyt kunkin
kohderyhmän näkökulmasta. Esimerkiksi Balanced
Score Cardin käyttö eri näkökulmien avaamisen
on hyödyllistä. Toteutusvaiheessa on myös saaProjektitoiminta 1/2008

Tavoitteena parempi projektikulttuuri ja parempi tulos!
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Kuva 1. Projektikulttuuri.
tava ”nopeita voittoja” eli on osoitettava että
muutoksesta on konkreettisia hyötyjä, nopeasti ja
välittömästi. Näin voidaan edetä kohti suurempia
kehitysaskelia, joiden saavuttaminen luonnollisesti
vaatii myös enemmän henkilökohtaista panostusta. Hyvin usein ns. muutoksen johtaminen on vain
suunnan osoittamista mutta käytännön työkaluja
ei anneta. Hyvä valmennus antaa osallistujan
tilanteesta riippumatta konkreettista käytännön
apua, vaikka kyse olisikin vasta esim. yleiskuvan
muodostamisesta paremmista projektityötavoista.
Toisaalta valmennus ei projektinjohtamisessa voi
pääsääntöisesti olla pelkkiä valmiita vastauksia,
lomakeoppia tai nappulatekniikkaa, koska kyse
on johtamisen kehittämisestä, joka vaatii paitsi
hyvän työkalupakin myös tilannekohtaisen soveltamistaidon.

Linjaorganisaatio muutospaineissa
Keskijohto on myös otettava valmennusprosesseihin mukaan. Keskijohdon esimiehet kokevat
usein jäävänsä projektikulttuurin kehittämisessä ulkopuolisiksi. Syinä tähän on mm. se, että
projektitoiminnan kehittäjät puhuvat liikaa
yksinomaan projektipäälliköistä, projektien omistajista ja ohjausryhmistä, mutta projektien suhde
linjaorganisaatioon ja esimerkiksi konkreettiseen
resurssienhallintaan on jäänyt pohtimatta tai
ainakin viestimättä. Yleensä juuri keskijohdon esimiehethän ovat usein projektiresurssien käytännön
omistajia, joista heillä on johtamis- ja kehittämisvastuu, mutta projektitoiminnan kehittämisessä
tämä sinänsä yksi vaikeimmista alueista sivuutaan
alkuvaiheessa. Pahimmillaan tästä joukosta voi
nousta aktiivisia jarruttajia.
Tosiasia useimmissa yrityksissä myös on, että
keskijohto kutistuu edelleen, valta siirtyy projekteille ja keskijohdon pitää löytää oma roolinsa
uudessa tilanteessa. Tässä kohdassa projektitoiminnan kehittäjien onkin syytä yhdistää voimansa
ja tietonsa muiden organisaatiokehittäjien kanssa.
Esimerkiksi projekti- ja prosessijohtamisen menetelmien yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi
vaikkapa ketterien menetelmien kanssa vaatii
paljon yhteistyötä. Keskijohdossa on näiden eri
menetelmien konkreettinen risteyskohta, pitää
hallita monta työkalua tai johtaa niiden tarkoituksenmukaista käyttöä.
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PM Business™
PM Master™
PM Professional™
PM Practitioner™
Soveltuu erityisesti
aloitteleville projektipäälliköille
sekä projekti- ja ohjausryhmän
jäsenille

Sopii projektinjohtamiskokemusta omaavalle,
joka haluaa kehittyä
projektiammattilaisena

Soveltuu sekä
kokeneille
projektipäälliköille,
vaativien projektien johtajille
että projektitoiminnan
kehittämisestä vastaaville

Ohjelma on suunniteltu
projektien omistajille,
ohjausryhmille, ohjelmajohtajille,
perusorganisaation johdolle ja
projektisalkuista vastaaville

Kuva 2. Valmennukset eri rooleihin ja tasoille.

Johto ja projektipäälliköt yhdessä
oppimaan
Projekti on viestintä- ja yhteistyöhaaste. Useiden
eri rooleissa toimivien pitää mennä kohti yhteistä
päämäärää, kireässä aikataulussa pysyen ja uusien
kumppanien kanssa uudessa ympäristössä uusia
asioita kehittäen. Johdon, projektipäälliköiden,
projektiryhmäläisten, asiakkaan ja toimittajien
pitää toimia yhteisesti sovitulla tavalla.
Eri rooleissa toimivien osallistumisesta samaan
valmennukseen on saatu erittäin hyviä kokemuksia.
Kun kehitetään organisaation projektikulttuuria, tai vaikkapa käynnistetään erittäin vaativaa
muutosprojektia, on hyvä koota kaikki keskeiset
toimijat samaan tilaisuuteen oppimaan hyvän projektinjohtamisen periaatteita ja niiden käytäntöön
soveltamista, yhteistä käsitteistöä ja esimerkiksi
uutta projektimallia ja salkunhallintamallia. Kun
asioita opitaan yhdessä, samalla opitaan ymmärtämään muiden tarpeita ja toimintatapoja. Samalla
voidaan tehokkaasti sopia monista käytännön
asioista. Suuri osa opittavista asioista on yhteisiä,
ja eri osa-alueita voidaan käsitellä tehokkaasti
pienemmissä ryhmissä eri näkökulmista, esimerkiksi miten resurssienhallinnan haasteet ratkotaan
eri tasoilla.
Kun keskeisissä rooleissa olevat ymmärtävät
perusasiat ja kehittämisen tavoitteet samalla tavalla ja ovat keskustelleet asiat selviksi, voidaan
siirtyä kunkin roolin syventämiseen kohdistettujen
valmennusten ja muun työskentelyn, kuten vaik-

Impact of training
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BUSINESS
How training improves the business?

Goals,
Program structure,
”the beef”

LEARNING
How training changes the behaviour?

Targets, material,
exercises, pre and
post training tasks
Lesson, Exercises,
Discussions

Better Project
Better Business

Competence
Development

TRAINING PROGRAMS
How training meets the
objectives?

from Learning to
Doing
Understanding

TRAINING EVENT
How training aids the
comprehention?

Practices,experiences,
Tools, knowledge

INSIGHT
Kuva 3. Vaikuttavan Valmennuksen V-malli.
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kapa projektipäällikköfoorumien, kautta. Mutta
pidemmässä kehittämisprojektissa osapuolet on
syytä koota aina välillä tarkastelemaan saavutettuja tuloksia ja täsmentämään yhteispelin
seuraavia askelia.
Tässä yhteydessä on myös syytä korostaa, että
projektinjohtaminen on johtamista. Ei projektin
vetämistä, hallinnointia tai koordinointia. Erityisesti projektipäällikön tehtävän mieltäminen
johtamistehtäväksi voisi avata uusia näkymiä ja
auttaisi kehittäjiä saamaan tuen työlleen. Annetaanko kokemattomalle linjaesimiehelle täysin
kylmiltään, ilman mitään perehdyttämistä ja
koulutusta, kymmenien ihmisten tiimit, suuri kustannusbudjetti ja kova aikataulupaine heti päälle?
Projekteissa näin tapahtuu ja sitten ihmetellään
että miksi kaikki ei onnistukaan. Omistajien ja
ohjausryhmien osalta kysymys on luonnollisesti
liiketoiminnan tai organisaatiomuutoksen johtamisesta, jolla vakavuudella projektityöhön pitäisi
suhtautua.
Ohjelmajohtaminen on selkeästi yleistymässä
oleva johtamistapa, joka vaatii uudenlaista osaamista. Ohjelmajohtajan roolissa yhdistyvät projektien ja liiketoiminnan johtamisen keskeiset alueet.
Taustaltaan hyvä ohjelmajohtaja voi olla siis joko
projekteista tai liiketoiminnasta, mutta hänen
tulee osata yhdistää nämä kaksi näkökulmaa.
Käytännössä ohjelmajohtajan roolin täyttäminen
edellyttää kokemusta erilaisista tilanteista eli tietty
senioriteetti on välttämättömyys.

Valmennuksen v-malli yhdistää
liiketoimintatavoitteet ja toteutuksen
Projekti-Instituutti on vuodesta 1990 lähtien
toteuttanut vaativia valmennuksia eri osallistujaryhmille. Koetellut konseptit varmistavat perustan, jonka pohjalta asiakaskohtainen toteutus
suunnitellaan ja uudet asiat toteutetaan. Valmennuksen suunnittelun ja toteutuksen eri tasojen
vuorovaikutusta voidaan tarkastella Vaikuttavan
Valmennuksen V-mallin avulla.
Valmennuksen tavoitteet tulee kiinnittää organisaation strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin.
Yrityksessä se voi esimerkiksi olla tarve siirtyä
tuntipohjaisesta laskutuksesta projektitoimituksiin, projektin läpimenoaikojen lyhentäminen
tai useiden maiden yhteistyönä toteutettavien
monikulttuuristen projektien onnistumisen varmistaminen.
Kun tarpeita määritellään, samalla tulee luonnollisesti havaita myös lähtökohdat, joihin oppimisprosessi tullaan kiinnittämään. Näin täsmennetään sekä tavoite että perusta jolta ponnistetaan.
www.pry.fi

Näihin molempiin suunnitelmia ja toteutuksen
onnistumista sitten kaiken aikaa verrataan. Yleissääntönä voidaan pitää, että projektikulttuurin
kehittämisportaita ei voi kerralla hypätä pohjalta
huipulle, vaan kehittäminen on jaettava useammalle portaalle, tarpeiden ja kykyjen mukaan.
Liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta täsmennetään, millaista osaamista kehittämällä tavoitteisiin
päästään sekä millaisia keinoja ja kuinka paljon
panostusta halutaan ja voidaan käyttää. Painotetaanko valmennuksessa esim. management- vai
leadershiptaitoja, halutaanko mukaan integroida
ohjelmistotyökalun käyttö ja simulointi konkreettisessa tilanteessa, tai onko monikulttuurisen
johtamisosaamisen kehittäminen merkittävässä
roolissa? Näistä päätöksistä ja rajauksista kirkastuvat valmennuksen oppimistavoitteet, joiden
pohjalta täsmennetään valmennuksen ”punainen
lanka”, eli millaista osaamista valmennuksella
tavoitellaan ja miten sinne päästään.
Kokeneen koulutustarjoajan osaaminen näkyy
myös siinä ettei suurta kehityshyppyä luvata
pienellä panostuksella. Kahden päivän koulutus
ei voi ratkaista kaikkea, samoin pidempäänkään
valmennukseen ei pidä ahtaa kerralla kaikkia osaalueita. Projektipäällikön rooli on johtamistehtävä,
siinä tapahtuva kehittyminen on rytmitettävä
valmennusten ja käytännön työskentelyn vuorovaikutukseksi pidemmälle aikavälille. Samalla
kytketään kehittämisen kokonaiskarttaan mukaan
myös muissa rooleissa, kuten projektien omistajina
ja ohjausryhmissä toimivien oppimistarpeet ja
tavoitteet.
Valmennuksen tarkemman ohjelman suunnittelu konkretisoi sisällön, aikataulut, valmentajat,
materiaalit, harjoitukset ja itsenäisen työskentelyn.
Tämä vaihe konkretisoi yksityiskohtaisesti, millaisen oppimisprosessin osallistujat käyvät läpi ja
miten eri asioiden ja oppimistapojen vuorovaikutus
toteutetaan. Lähtökohtana on aikuisen oppimisen
prosessi, konstruktivistinen lähestymistapa on
usein hyvä, mutta ei ainoa. Projektipäälliköt saavat
tyypillisessä valmennuksessa runsaasti erilaisia
menetelmiä ja työkaluja, joita voivat omassa
työssään hyödyntää. Valmennus ei kuitenkaan saa
olla yksittäisten asioiden sirpaloitua esittämistä
ja harjoittelua vaan tuloksena täytyy olla paitsi
ymmärrys omista soveltamistarpeista ja keinoista,
myös parantunut motivaatio alkaa toimimaan
entistä paremmalla tavalla. Valmennuksen laatua
eivät ainoastaan todenna esim. hienot työkalut tai
nelivärimateriaalit.
Varsinaisen valmennustapahtuman, olipa se
lähiopetuspäivä, harjoitus, etätehtävä tai yhdessä
opiskelu virtuaaliympäristössä, tulee olla aikuisen
oppimisprosessiin sopiva. Osallistujan omaan
työhön liittyvät harjoitukset ovat eräs tärkeimpiä
keinoja tehokkaaseen oppimiseen ja oppisen siirtymiseen käytännön toiminnaksi. Kokenut valmentaja paitsi siirtää omaa tietoaan ja kokemuksiaan,
edesauttaa myös osallistujien kokemusten vaihtoa
ja keskinäistä verkottumista, joka on eräs perusedellytys jotta opit todella muuttuvat käytännön
toiminnaksi.

ilman varsinaista asemaa olevien avainhenkilöiden,
muutosagenttien voimin. Jos nuo voimat eivät
kulje rinta rinnan, vaan ovat jopa konfliktissa
keskenään, asiat eivät etene. Projektitoiminnan
kehittämisessä yksi hyvä keino on luoda kehittämiosaamisen kriittistä massaa eri puolille
organisaatiota.
Suomen Projekti-Instituutin PM Master –valmennuksissa kehittämisosaamisen vahvistaminen
on keskeinen teema, varsinaisen projektipäällikköosaamisen rinnalla. Tämä Suomessa ainutlaatuinen
konsepti on jo vuodesta 2000 lähtien valmentanut
kehittämisen ammattilaisia eri organisaatioihin.
Esimerkiksi aktiivisten ja kokeneiden projektipäälliköiden kehittämisosaamista kasvattamalla
heidän projektinsa onnistuvat paremmin, he levittävät omia hyvä käytäntöjään ja kokemuksiaan
lähiympäristöönsä tehokkaamin, sekä edistävät
muidenkin projektiammattilaisten yhteistyötä ja
kehittymistä pitkäjänteisesti.
Samoin valmennuksen käyneet esimiehet,
talousammattilaiset ja muut, joilla on hyvä projektinjohtamisen ymmärrys, ovat vankka tuki kehittämistyölle. Varsinaisten kehittämisprojektien ja
esimerkiksi projektitoimiston työn tukena he ovat
korvaamattomia, koska muutaman osa-aikaisen
kehittäjän vaikutus ei yllä koko organisaatioon.

Oppimispolku vakiinnuttaa muutoksen ja
varmistaa jatkuvan kehityksen
Eri rooleissa toimiville on syytä luoda jatkuvat menettelyt, joiden kautta he kehittävät osaamistaan.
Tämäntyyppinen osaamis- ja urapolkuhahmottelu
on tavallista linjaorganisaation tehtävissä mutta
projektipuolella se valitettavasti usein vielä puuttuu. Nykyaikaisessa organisaatiossa tulisi löytyä
vähintään projektipäällikön ura- ja oppimispolku,
jossa kuvataan osaamisen ja kokemuksen tavoitetasot vasta-alkajalle, edistyneelle ja kokeneelle
projektipäällikölle sekä kuinka eri tasoille päästään.
Oppimispolkuun kytketyt sertifioinnit ja esimerkiksi senior-etuliitteen tai ohjelmajohtajanimikkeen
käyttöoikeus vasta tietyn kokemuksen ja oppimäärän jälkeen luovat uskottavuutta ja houkuttelevuutta projektipäällikkönä kehittymiselle.
Esimiehille on määriteltävä vastaava kehittymisPM Practitioner™

PM Professional™

PM Master™

PM Master-ohjelma

PM Business™
(Advanced taso)

Yrityskohtaiset tai
IPMA:n kurssit

Professional-ohjelma

Aikataulu- ja
resurssihallinta

Ihmisten
johtaminen

Projektityön
perusteet
IPMA
C-sertifiointi

IPMA
B-sertifiointi

= käytännön työtä
projektipäällikkönä

Kokemusten vaihto, mentorointi ja organisaation oppiminen, esim. projektipäällikköfoorum

Muutosagentit oppiin ja töihin
Projektikulttuurin muutos syntyy organisoidun
muutosohjelman sekä epävirallisen viestinnän ja
Projektitoiminta 1/2008

Erityisalojen opiskelu, konferenssit jne.

Kuva 4. Esimerkki projektipäällikön oppimispolusta.
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polku, jotta he saavat perustiedot jo peruskoulutuksessaan, syventävät projektien omistajuus- ja
ohjausryhmätaito sekä resurssien johtamista ja
osaavat toimia projektipäälliköiden esimiehinä.
Heille tarjoutuu mahdollisuus valmentautua
ottamaan vastaan uudenlainen tulevaisuuden
organisaatiorakenne ja toimimaan siinä tai jopa
kehittämään sitä.
Osa näistä asioista on hyödyllistä integroida tai
ainakin liittää selkeästi muuhun esimieskoulutukseen, jotta projektitoiminta ei näyttäydy erillisenä
saarekkeena. Näissäkin valmennuksissa esimerkiksi
käsitteistön on oltava yhteensopiva projektipäälliköiden saaman koulutuksen kanssa, jotta
kokonaisuus voi toimia. Valmennuskumppaniksi
kannattaa valita taho, joka hallitsee nämä asiat ja
jolla on kouluttajia kaikkiin tilanteisiin.
Johdon työn vaativuus projektien omistajina,
salkunhaltijoina ja ohjausryhmissä ei näy vielä
riittävästi kehittämiselle varattuna aikana ja
toimenpiteinä. Tästä seuraa käytännön ongelmia
kun projektipäälliköt ovat usein esimiehiä ja johtoa osaavampia monissa asioissa. Johto onneksi
useimmiten on osaavampi liiketoiminnan hahmottamisessa ja johtamisessa, mutta koska eri roolien
välillä on osaamisvaje, yhteistyö ei suju. Esimerkiksi
johdon rooli liiketoimintatavoitteiden määrittämisessä ja ohjauksessa kaipaa selkeää jämäköittämistä. Johdon työssä tehokas keino on sisällyttää
konsultatiivista valmennusta osaksi ohjausryhmien
ja johtoryhmien päivittäistä työtä.

Kenen on vastuu oppimisesta, miten
oppimista tuetaan?
Nykyisessä työrytmissä koulutukseen ”pääsy” ei
varmaankaan ole enää palkinto missään organisaatiossa, eivätkä osallistujat ehdi tai halua koulutuksiin päästäkseen ”vapaalle” tai ”palkintomatkalle” vaan koulutuksesta halutaan välitöntä hyötyä.
Joskus tuntuu, että osallistujilla on niin kiire, että
he eivät ehdi edes ajattelemaan. Tällöin voi tulla
kommentteja että ”koulutuksen pitää palvella välittömästi omia töitäni”. Luonnollisesti koulutuksen
pitää osua osallistujan tarpeisiin mutta kouluttaja ei voi oppia osallistujan puolesta. Samoin
erityisesti kokeneempien osallistujien voi olettaa
ymmärtävän roolinsa mentorina ja kokemusten
jakajana niille, kenellä kokemusta on vähemmän.
Joskus kyllä myös organisaation tavoitteiden ja
yksilöiden kokeman reaalimaailman välillä on liian
suuri ero ja tästä seuraa turhaantumista.
Nykyaikaiseen oppimisprosessiin pidemmissä
valmennuksissa kuuluu oleellisena osana oppimistaitojen kehittäminen ja tukeminen. Valmennuksella siis kehitetään myös työssä oppimisen
taitoja kuten reflektointia ja oppimisen jakamista
kollegojen kanssa. Pitkissä koulutusohjelmissa
tämä näkyy varsinaisen projektinjohtamisasian
lisäksi oppimisen havainnollistamisena kysymyksin
ja keskusteluin sekä kunkin oman oppimistyylin ja
tilanteen tukemisena. Käytännössä tämä edellyttää
pitkissä valmennuksissa, että projektiammattilaisten puheenvuorojen ja hyvien harjoitusten
sekä case-esitysten lisäksi mukana on oppimisprosessin ammattilainen. Hän kytkee eri asioita
valmennuksen tavoitteiden ”punaiseen lankaan”
kysymyksin, keskusteluin, yhteenvedoin ja tukee
esim. välitehtävien tekemistä. Parhaimmillaan
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näissä valmennuksissa tehdään töitä jaksojen
välillä erityisissä sparrausryhmissä valmentajien
antamien ohjeiden mukaan. Näistä ratkaisuista
olemme saaneet loistavia kokemuksia.
Mitä enemmän kokemusta, sitä enemmän valmennus tuo konsultatiivisesti esille vaihtoehtoja ja
uusia työtapoja, mutta soveltamistapoja ja –mahdollisuuksia haetaan yhdessä osallistujaryhmän
kanssa. Näin osallistujalla on koulutuksen tuloksena paitsi oma ja kouluttajan näkemys asiasta,
myös kollegojen monipuoliset ajatukset eväänään
joiden avulla lähtee omia töitä hoitamaan.

Miksi lähiopetusta, eikö webbi riitä?
Sähköiset työkalut mahdollistavat tiedonjaon
ja jatkossa entistä toimivammat virtuaalitiimit,
joiden kautta jatkuva oppiminen ja tiedonjako
etenee. Projektit eivät kuitenkaan synny ilman ihmisten yhteistyötä. Tämän vuoksi monissa asioissa
on syytä kokoontua konkreettisesti yhteen, oppia
yhdessä, oppia toisilta ja oppia työskentelemään
yhdessä. Näin koulutus ei ole käytännöstä irrallinen, vaan siinä voidaan oppia asioita ja työtapoja,
jotka voidaan suoraan ottaa käyttöön. Ja yhdessä
oppiminen ja tekeminen siirtyy välittömästi osaksi
omia työtapoja.
Sähköisillä oppimisympäristöillä on merkittävä
roolinsa erityisesti pidempien koulutusten tukena
ja syventäjänä. Valitettava tosiasia kuitenkin näyttää olevan, että organisaation sisäiset käytännnöt
ja työkalut eivät kovin hyvin tue jatkuvaa virtuaalista oppimista ja kokemusten jakamista.
Nykyisessä työrytmissä on hyvä, että koulutukseen osallistuminen antaa aikaa jäsentää omia ajatuksia ja työtapoja koulutuksen kohteena olevasta
aiheesta. Tämä ei tarkoita ”löysäilyä, lomailua tai
seurustelua”, vaan ammattilaisen työkalupakin
huoltoa ja täydennystä toisten ammattilaisten
kanssa. Koska projektipäällikön tehtävä on ihmisten johtamista, tieto ja osaaminen ei synny
tyhjiössä, pelkästään kirjoista tai webistä, vaan
tarvitaan kohtaamisia.
Itseopiskelupaketeilla taas voidaan esimerkiksi
edistää uuden projektimallin lanseeraamista
nopeasti kansainväliseen organisaatioon. Tämä
kuitenkin vain harvoin yksin riittää, lisäksi tarvitaan ainakin projektipäälliköille, projektien
omistajille ja ohjausryhmille kohdistettu koulutus, jossa faktatiedon lisäksi voidaan keskustella
esim. oikeasta soveltamisesta ja mallin uusimisen
taustalla olevista toiminnan muutostavoitteista ja
mahdollisista esteistä.
Yksi hyvä esimerkki erilaisten oppimistapojen ja
–ympäristöjen hyödyntämisestä uudella tavalla on
Integroitu valmennus, jossa projektinjohtamisen
oppiminen kytketään asiakkaalla jo käytössä olevan projektinhallintaohjelmiston hyödyntämiseen.
Lähiopetuksessa opitaan projektinjohtamisen menetelmiä, joita samantien opitaan hyödyntämään
ja soveltamaan projektinhallintaohjelmistolla.
Opintojaksojen välillä osallistujat tekevät yksin
ja yhdessä harjoituksia ja simulaatioita omassa,
todellisessa työympäristössään. Kohteena on
etukäteen huolella valmisteltu realistinen caseprojekti. Valmennukseen voidaan kytkeä hyvin
myös esim. projektin omistajat ja salkunhallinnasta
vastaavat.

www.pry.fi

Yksi koulutustyyli ei riitä
Välillä käydään tarpeetonta kiistelyä siitä, pitäisikö koulutuksen olla pitkälle strukturoitua, varsin
kouluttajakeskeistä tiedonjakoa, vai esimerkiksi
hyvin konsultatiivistä ohjausta. Jos osallistuja on
vasta hankkimassa perustietoja aiheesta, tärkeää
on luoda perusymmärrys projektinjohtamisen
perusprosessista, osituksen ja resurssienhallinnan
peruskäytännöistä, eri rooleissa toimivien perustehtävistä ja yhteistyön merkityksestä. Tätä kautta
syntyy ymmärrys projektinjohtamisen hyödyistä
ja käytännön työtavoista. Erityisesti tulee välttää
asian esittämistä ”lippujen ja lappujen täyttämisenä”.
Jo perustasolla projektinjohtamisen toimenpiteet tulee liittää osallistujan omiin käytännön
projekteihin ja työympäristöön liitettyjen harjoitusten kautta konkreettiseen tekemiseen. Tällöin
esimerkiksi projektisuunnittelun tärkeys ja käytännön toteutustapa avautuu ja osallistuja ryhtyy
sitä myös koulutuksen jälkeen tekemään. Yksi
keskeisiä oppeja vasta-alkajille on, että projektia
ei voi eikä pidä yrittää tehdä yksin, vaan projektipäällikön on tehtävä yhteistyötä ja edistettävä
sen toteutumista muiden kesken. Tämä asia kytkeytyy myös johtamisnäkemykseen projekteissa:
yksinkertaisissa toteutusprojekteissa voi riittää,
että projektipäällikkö on ns. ”työnjohtaja”, joka
suunnittelee ja tietää kokonaisuuden, osallistujat
vain toteuttavat palasia.
Vähänkään haastavammassa projektissa projektipäällikkö ei tiedä eikä voi johtaa kaikkea,
vaan hänen on saatava asiantuntijat yhdistämään
tietonsa suunnitelmiksi ja aktivoitava heidät
suunnittelemaan ja johtamaan omaa työtään
pienemmissä tiimeissä.
Kun mennään syvemmälle ja osallistujilla on
jo kokemusta projektinjohtamisesta, valmennus
on yhä enemmän osallistujan menetelmä ”pakin”
kartuttamista sekä eri menetelmien ja toimintatapojen soveltamisen oppimista, siis mitä missäkin tilanteessa kannattaa käyttää ja millä tavalla. Kokeneella kouluttajalla on suuri merkitys esimerkkien
ja uusien näkökulmien antajana. Toinen keskeinen
tavoite on että jo koulutuksen aikana osallistujat
vaihtavat kokemuksiaan ja luovat näin hyvää pohjaa jatkuvalle keskinäiselle tiedonvaihdolle ja sitä

Projektijohtaminen

Ohjelmistokoulutus
Suunnittelu

Suunnittelu

Valvonta ja
ohjaus

CASE
Valvonta ja
ohjaus

Päättäminen
Päättäminen
Kuva 5. Integroitu valmennus.
kautta organisatoriselle oppimiselle, joka jatkuu
esim. projektipäällikköverkoston kautta.
Edelleen kokemuksen ja tiedon karttuessa
osallistujat tarvitsevat ennemminkin konsultointityyppistä valmennusta ja aikaa omien käytäntöjen hiomiseen. Tällöin konsultoivan valmentajan
rooli korostuu. Tätä tyyliä käytetään usein johdon
valmennuksissa mutta se on erinomainen myös
kokeneille projektipäälliköille.
Nykyisessä tilanteessa, kun korkeakoulujen
ja yliopistojen antama projektinjohtamisen perusopetus on edelleen hyvin suppeaa, Suomen
Projekti-Instituutinkin perustason valmennuksista
merkittävä osa on käytännössä ammatillista peruskoulutusta. Panostuksen ja hyödyn suhde projektikoulutuksessa on kuitenkin erinomainen. Tämä
johtuu siitä, että vaikka jo työelämässä olevien
opiskeluun käytettävissä oleva aika on erittäin rajallinen, osallistujilla on jo kokemuksia projekteista,
jolloin projektinjohtamisen oppiminen rakentuu
luontevasti ja nopeasti kokemusten päälle.

Suomen Projekti-Instituutti oy pähkinänkuoressa:
Projektitoiminnan kouluttaja ja konsultoija jo vuodesta 1990 lähtien. Keskittynyt auttamaan asiakkaitaan liiketoimintahyötyjen saamisessa projektijohtamisen menetelmiä hyödyntämällä. Toimistot Espoossa ja Tukholmassa.
Kokeneet kouluttajat sekä laaja kotimainen ja kansainvälinen kouluttaja- ja konsulttiverkosto. Koulutusta ja konsultointia Pohjoismaiden lisäksi jatkuvasti useissa Euroopan maissa. Liikevaihto n. 2 MEUR. Lisäksi tuotteina projektinhallintatyökalujen käyttöönottopalvelut: Primavera, ProjectPlace ja MS Project Server –ratkaisut.
Monipuolinen tuotekehitys on tuottanut vuosien kuluessa ensimmäisenä Suomen markkinoille mm:
- Project Culture Excellence – projektikulttuurin kehittämiskonsepti
- Master –tason pitkä valmennus projektipäälliköille ja projektitoiminnan kehittäjille, avoimena kurssina käynnistymässä jo 14. toteutus
- ohjelmajohtaja-konsepti pitkissä valmennuksissa varmistaa projektinjohtamisosaamisen ja pedagogisen osaamisen
yhdistymisen ainutlaatuisella tavalla
- Projektinjohtamisen ja projektinhallintatyökalun Integroitu valmennus
- valmennukset kaikille projektinjohtamisen eri rooleissa toimiville
- projektin haastavuuden tunnistava ABC Projektimalli™©
- projektinjohtamisen kyvykkyyden ja mahdollisuuksien arvioinnin menetelmä Capability and Opportunity Assessment
(COA) ™©
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Yrityskohtainen sertifiointi on tehokas
panostus projektiosaamisen kehittämiseen
Projektiyhdistyksen toteuttama projektiammattilaisten IPMA -sertifiointi on mukavassa myötätuulessa. Tasainen ja edelleen jatkuva kasvu on mahdollistanut toiminnan vakiinnuttamisen sekä
jatkuvia ponnistuksia edellyttävän kehittämisen. Meillä on Suomessa tarjolla jokaiselle sopiva IPMA
sertifioitumistaso, olipa kyseessä uraansa aloitteleva nuori taikka projektiliiketoiminnasta vastaava
kokenut johtaja.

Yrityksen ja yksilön yhtenevät hyödyt

Esa Koskelainen
IPMA sertifiointien
koordinaattori
050 3809760

Henkilösertifioinnin arvostus voi toteutua ainoastaan sertifikaattien myöntävän tahon ollessa
aidosti riippumaton. International Project Management Association (IPMA) täyttää tämän
perusvaatimuksen hyvin, sitä todistaa vuoden
2007 alun tilanne: 60 000 IPMA sertifioitua projektiammattilaista globaalisti.
Todennetun kompetenssin status on sertifioituneelle henkilölle hyvin selkeä, sillä on pysyvä
itseisarvonsa työmarkkinoilla. Lisäarvoina tulevat
realistinen näkemys omasta projektiosaamisesta,
parantunut itseluottamus ja itsetuntemus.
Yrityksen näkökulmasta henkilöstön osaaminen
on avainkomponentti, kun arvioidaan organisaation projektikompetenssia. Tarvitaan siis toki
muutakin kuin sertifioituja henkilöitä, mutta on
oleellista nähdä, että korkeaan organisaation
kompetenssiin ei ole oikotietä ohi osaavien projektiammattilaisten.

IPMA varmentaa valtuuttamiensa
organisaatioiden toiminnan
Sertifiointitoiminta pohjautuu kaikkialla samaan
IPMAn määrittämään nelitasoiseen järjestelmään.
IPMA myöntää maakohtaisille jäsenorganisaatioilleen sertifiointioikeudet oman validointimenettelynsä kautta. Validoinnissa IPMA varmistaa
omien kriteeriensä täyttymisen, se tarkoittaa
ensisijaisesti vaatimustason riittävyyttä tasokohtaisesti. Itse sertifioitumisprosesseissa sallitaan
kuitenkin maakohtaisesti määrätyissä rajoissa
eriäviä menettelyitä.

Tason valinta kokemuksen perusteella
Kun yrityksessä harkitaan IPMA sertifioitumisia,
tulee ratkaistavaksi heti alkuunsa: mille tasolle
meidän ihmiset asettuvat? Vastaus löytyy henkilöiden kokemusprofiileista:
- Project Associate / D-tasolla ei ole varsinaista
kokemusvaatimusta, mutta sitä saisi kovin
mielellään olla.
- Project Manager / C-tasolla on kolmen vuoden
vaatimus projektityöstä, joko yksinkertaisen
projektin päällikkyyttä tai siihen rinnastuvaa
vastuuroolin suoritusta.
- Senior Project Manager / B-tasolla on viiden
vuoden vaatimus projektityöstä, ja siitä kolme
vuotta tulee olla vaativan projektin johtamisvastuuta.
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- Projects Director / A-tasolla on viiden vuoden
kokemus projektisalkun johtamisesta tai ohjelmajohtamisesta, joista kolme vuotta vastuullista johtajuutta k.o. kokonaisuudesta.
Edellä esitetyistä kokemusvaatimuksista seuraa se tosiasia, että alemmilla tasoilla (D ja C)
painottuu tietämyskomponentti, käytännössä
teoriakokeen muodossa.
Ylemmillä tasoilla (B ja A) painottuvat kaikki
kompetenssialueet, emmekä ole käyttäneet teoriakokeita.

IPMA tasot D ja C soveltuvat
yrityskohtaisiksi
D ja C sertifioitumiset on tarkoituksenmukaista
toteuttaa ryhminä, muodostuipa ryhmä sitten
yhden tai useamman yrityksen henkilöistä. Kun
pidämme ryhmän alarajana 10 sitoutunutta osallistujaa, niin se tuntuu olevan yrityksille hyvinkin
sopiva ryhmäkoko. Valtaosa sertifioitumisista on
nimittäin toteutunut jo vuosien ajan yrityskohtaisina kierroksina.
Toinen vaihtoehto on ilmoittautua verkkosivuillamme ilmoitettaviin avoimiin D ja C tilaisuuksiin,
joissa noudatetaan täsmälleen samaa proseduuria
kuin yrityskohtaisissakin.

Jatkuvan parantamisen periaate
IPMA sertifiointijärjestelmän yksi tärkeistä perusideoista kompetenssin jatkuva parantaminen.
Se tulee ilmi sertifikaatin uusimisen yhteydessä,
jolloin nähdään kovin hyvänä esitetty tietämyspuolen vahvistaminen sekä CV:ssä näytetyt entistä
vaativammat projektivastuut.
Nelitasoisen hierarkian eräs lähtökohta on
ollut suunnitelmallisen urapolun suunnittelu ja
toteuttaminen. Tässä on ajateltu lähinnä nuoria
henkilöitä, suorittamassa eri tasoja kehityksensä
tahdissa D-tasosta alkaen.
Kuitenkin on korostettava, että alemmat tasot
eivät ole edellytyksenä ylemmän tason sertifioitumiselle. Niin ollen ei ole mitään estettä hakeutua
esim. suoraan IPMA B-tasoon, jos vain vaatimuskriteerit täyttyvät.

Mistä lisätietoa, miten laittaa
yrityskohtainen sertifioituminen vireille?
Asian tullessa ajankohtaiseksi paras tietolähde on
PRY:n verkkosivut ja sen sertifiointiosio. Lisätiedot,
kuten käytännön järjestelyt ja kalenterivaraukset
hoituvat yhteydenotoilla verkkosivujen osoittamiin yhteystietoihin.
www.pry.fi

Sertifiointitoiminnan uudet vaatteet
Projektiyhdistyksen sertifiointitoiminnassa alkoi uusi aika 1.4.2008 uusien asiakirjojen ja asiakirjapohjien tullessa käyttöön.
rojektiyhdistyksen sertifiointitoiminnan uusiminen perustuu International Project Management Associationin (IPMA) maaliskuussa
2006 julkaisemaan uuteen osaamisjäsentelyyn
IPMA Competence Baseline (ICB) 3.0. Tämän kirjan
perusteella Projektiyhdistyksen sertifiointitoiminnasta vastaava FinCert laati Projektin Johdon
Pätevyys 3.0 – julkaisun, joka on käytännössä ICB
3.0:ssa mainittu suomalainen National Competence Baseline (NCB). Projektin Johdon Pätevyys
3.0 – julkaisun laatimisen lisäksi FinCert uudisti
Projektiyhdistyksen sertifiointitoimintaa siten että
se uudistetussa muodossaan täyttää uudessa ICB
3.0:ssa ja muissa projektinjohtamisen henkilösertifiointitoimintaa koskevissa kansainvälisissä standardeissa ja sopimuksissa esitetyt vaatimukset.
Tammikuun lopussa Projektiyhdistyksen verkkosivuilla julkaistu Projektin Johdon Pätevyys 3.0
– julkaisu on käännös ICB 3.0 – kirjasta. Varsinaisen
kääntämisen lisäksi osaamisjäsentelyn suomenkielinen teksti on käännöstyön yhteydessä lokalisoitu
siten, että se sopii suomalaisen projektitoiminnan
tarpeisiin, suomalaisen projektinjohtamisen käytäntöihin ja suomalaiseen kulttuuriin. Projektin
Johdon Pätevyys 3.0 on osaamisjäsentely, joka
määrittelee projektinjohtamiseen tarvittavat
pätevyydet sekä keskeiset sertifiointitasokohtaiset vaatimukset Teknisen, Käytöksellisen ja
Toteutusympäristöllisen pätevyysalueen avulla.
Projektin Johdon Pätevyys 3.0 ei ole tarkoitettu oppikirjaksi tai ohjekirjaksi. Julkaisun ei ole
tarkoitus estää yksilöä ajattelemasta itsenäisesti
tai esittämästä omia mielipiteitään; julkaisussa
mainitut esimerkit on tarkoitettu auttamaan, ei
rajoittamaan. Projektin Johdon Pätevyys 3.0 on
ladattavissa Projektiyhdistyksen verkkosivuilta
osoitteesta www.pry.fi.
Maaliskuun alussa Projektiyhdistyksen verkkosivuilla julkaistiin uudet sertifiointitoiminnan
asiakirjat ja – asiakirjapohjat, jotka perustuvat
Projektin Johdon Pätevyys 3.0 – julkaisuun, sekä
muihin projektinjohtamisen henkilösertifiointitoimintaa koskeviin kansainvälisiin standardeihin ja
sopimuksiin. Kaikki sertifiointitoiminnan asiakirjat
ja – asiakirjapohjat ovat saatavilla suomeksi ja
englanniksi:
- Hakijan ohjeet (Applicant’s instructions)
- Hakemuslomake (Application form)
- Itsearviointilomake (Self-assessment form)
- Projektikokemuslomake (Project experience
form)
- Eettiset ohjeet (Ethical instructions)
Projektikokemuslomake ja Eettiset ohjeet ovat
lisäyksiä muuten perinteiseksi muodostuneeseen
sertifiointiasiakirjakokoelmaan. IPMA Level A, B, ja
C – tasojen hakemuksiin liitettävä Projektikokemuslomake kokoaa hakijan projektialan kokemuksen kronologiseksi projekti-, ohjelma- ja/tai salk-
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kuluetteloksi, ja esittää hakijan roolin ja vastuut
kussakin hankkeessa. Kaikkien sertifiointitasojen
hakemuksiin liittyvät Eettiset ohjeet ohjeistavat IPMA - sertifioidut henkilöt harjoittamaan
projektinjohtamista siten, että he ansaitsevat
ja säilyttävät työtovereidensa, kollegoidensa,
alaistensa, esimiestensä, asiakkaiden sekä suuren
yleisön luottamuksen. Kaikki sertifiointitoimintaan
liittyvät asiakirjat ja asiakirjapohjat ovat ladattavissa Projektiyhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
www.pry.fi.
Sertifiointitoiminnan uudet asiakirjat ja asiakirjapohjat tulivat voimaan 1.4.2008:
- Ennen 1.4.2008 aloitetut sertifiointikierrokset
viedään läpi vanhoilla asiakirjoilla ja asiakirjapohjilla ellei tapauskohtaisesti toisin sovita.
- 1.4.2008 jälkeen alkaneet sertifiointikierrokset
viedään läpi uusilla asiakirjoilla ja asiakirjapohjilla ellei tapauskohtaisesti toisin sovita.
Suurimmat sertifiointitoiminnan muutokset
tapahtuivat sellaisilla osa-alueilla jotka eivät
näy sertifioitaville henkilöille, mutta aiheuttavat
muutoksia mm. ovat sertifiointikoordinaattorin ja
arvioitsijoiden tehtäviin. Merkittävimmät sertifioitaville henkilöille näkyvät muutokset ovat:
- Itsearviointi tapahtuu uuden Projektin Johdon
Pätevyys 3.0 (joka jaottelee pätevyyselementit
pätevyysalueisiin eri tavalla kuin nykyinen
Projektin Johdon Pätevyys 2.0) mukaisesti:
Itsearviointi suoritetaan 40 pätevyyselementin
sijaan 46 pätevyyselementin avulla kaikilla
sertifiointitasoilla.
- Projektikokemuslomake on hakemuksen pakollinen liite IPMA Level A, B, ja C – tasoilla.
- Hakemuslomakkeen allekirjoituksella hakija
sitoutuu noudattamaan Eettisiä ohjeita kaikilla
sertifiointitasoilla.
- Projektiraportti laaditaan uuden pätevyyselementtijaon mukaisesti IPMA Level B – tasolla.
- Projektinjohtoraportti laaditaan uuden pätevyyselementtijaon mukaisesti IPMA Level A
– tasolla.
Lisätietoja sertifiointitoiminnan uudistumisesta saa Projektiyhdistyksen verkkosivuilta
osoitteesta www.pry.fi sekä sertifiointikoordinaattori Esa Koskelaiselta (+358 50 380 9760/esa.
koskelainen@pry.fi).

Jouko Vaskimo
Sertifiointitoiminnan
Johtoryhmän
puheenjohtaja
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Rohkeasti

heittäytyen

kulttuurien
sekamelskaan
Maailma on mahdollisuuksia täynnä ja kasvu kotimarkkinoilla käy nopeasti rajalliseksi. Kansainvälisyys näyttäytyy yhä useammassa projektissa
joko asiakkaan tai projektitiimin jäsenten tullessa maailman eri kolkilta.
Monikulttuurisessa tiimissä sama viesti voidaan, lähettäjän ja vastaanottajan kulttuuritaustasta riippuen, tulkita monella eri tavalla. Kuuntelun,
omaksumisen ja yhteisen kielen opettelun merkitys on suuri.

Heikki Tikkanen

oimintatapojen erilaisuus eri kulttuurien välillä voi tulla monikulttuurisessa tiimissä työskentelyään
aloittelevalle yllätyksenä. Suhtautuminen esimerkiksi aikaan, organisaatiohierarkiaan, päätöksentekoon, vastuunottoon ja erilaisiin toimintatapoihin
saattaa olla kulttuuritaustasta riippuen
hyvinkin erilainen. ”Näin meillä on aina
tehty” -asenne on heitettävä romukoppaan ja avattava silmät: kulttuurierot
ovat tämän päivän työelämän realiteetti.
Englanti toimii yhteisenä kielenä, mutta
miten löytää yhteinen sävel erilaisista
kulttuuritaustoista tuleville ihmisille?

T

Kulttuurierot näkyvät
jokapäiväisessä työssä
Kulttuurierot saattavat vaikuttaa hyvinkin näkyvästi arjessa: esimerkiksi
monissa paikoin Aasiaa kirjeet, sähköpostit ja paperit pitää ehdottomasti
vielä hyväksyttää esimiehellä ennen
lähettämistä, kun taas useimmissa
länsimaisissa kulttuureissa pomolle ei
jatkuvasti tarvitse eikä pidäkään olla
raportoimassa tekemisiään. Venäläisille
henkilökohtaiset suhteet ovat busineksen sujuvuuden kannalta ensiarvoisen
tärkeitä: oikeiden ihmisten löytäminen
ja paikalliseen bisneskulttuuriin tutustuminen on merkittävässä roolissa. Kohteliaisuus ja merkkipäivien muistaminen
edesauttavat huomattavasti niin jokapäiväistä kanssakäymistä kuin tärkeiden
sopimusten solmimistakin. Kuinka sitten
tulisi suhtautua, kun muualta tulevan
kollegan tapa toimia on kaikkea muuta
kuin mihin on tottunut?

Vuorovaikutus on tärkeintä
Eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten
tavat kommunikoida ovat hyvinkin

erilaisia eikä vuorovaikutustaitojen
merkitystä monikulttuurisessa työympäristössä voi liikaa korostaa. Me suomalaiset toimimme usein suoraviivaisesti ja
asiakeskeisesti: esimerkiksi neuvottelun
ensisijainen päämäärä on, alusta asti,
sopimukseen pääseminen. Monissa
kulttuureissa neuvottelu on kuitenkin
monimutkainen prosessi, jossa varsinaiseen asiaan päästään vasta pitkällisen
kiertelyn päätteeksi. Neuvottelu- ja
esiintymistaitoja voi ja kannattaakin
harjoitella.
Kulttuurisidonnaista on myös käsitys
siitä, miten bisneksessä ylipäänsä tulee
toimia. Erilaiset käsitykset etiikasta eivät
rajoitu vain bisneskulttuuriin vaan ulottuvat kaikille elämänalueille. Käsitykset
oikeasta ja väärästä ovat ihmisissä usein
hyvin syvällä ja niiden muuttaminen on
vaikeaa. Monikulttuurisessa työympäristössä on kuitenkin tärkeää tietää, mitä
kollega tärkeistä asioista ajattelee ja
ymmärtää, minkälaiset seikat hänen ajatus- ja arvomaailmaansa vaikuttavat.

Mistä tietoa?
Miten varautua tiimipalaveriin, jossa
istuu suomalaisten lisäksi kollegoja Japanista, Chilestä, Norjasta ja Keniasta?
Käytännön neuvoja ja kulttuurivinkkejä
monikulttuurisessa tiimissä työskentelyyn voi kerätä esimerkiksi perehtymällä
kollegan kotimaan historiaan, seuraamalla ajankohtaisia tapahtumia viestimistä, lukemalla maan kirjallisuutta
tai keskustelemalla kyseistä kulttuuria
tuntevien henkilöiden kanssa. Hyviä
kulttuuri- ja tapatiedon lähteitä ovat
mm. lähetystöt, konsulaatit, kulttuuri-instituutit sekä internetin lukuisat
aiheeseen liittyvät sivustot.

Kulttuurituntemustaan voi kehittää myös käytännön harjoittelun, henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen avulla. Tilaisuuden tähän tarjoavat
esimerkiksi Fintran monikulttuurisuuteen keskittyvät valmennukset, joita
toteutetaan niin avoimina kuin yrityskohtaisinakin ratkaisuina.
Vuorovaikutustaitojen valmennuksissa opitaan työskentelemään ja kommunikoimaan tehokkaammin monikulttuurisessa ympäristössä. Valmennuksissa harjoitellaan tuntemaan myös entistä paremmin oman kulttuuritaustan vaikutusta ajattelu- ja työskentelytapoihin. Omia kulttuurillisia
lähtökohtia analysoimalla opetellaan lähestymään eri kulttuurien edustajia
ja välttämään väärinkäsityksiä ja väärintulkintoja. Lisäksi opitaan monikulttuurisessa ympäristössä tarvittavia neuvottelu- ja esiintymistaitoja.
Kansainvälisten pk-yritysten sekä suurten kansainvälisten organisaatioiden
monikulttuurisia tiimejä johtaville esimiehille suunnattu Leadership in
Multicultural Organizations perehdyttää kulttuurien käyttäytymisen ja
johtamiskulttuurin taustoihin. Lisäksi ohjelmassa kehitetään johtamistaitoja
ja itsetuntemusta sekä kykyjä motivoida, näyttää suuntaa ja olla rakentavassa vuorovaikutuksessa eri kulttuureista tulevien yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Lisätietoja Fintran valmennuksista: Heidi Leidenius, 0207 220 555
heidi.leidenius@fintra.fi, www.fintra.fi.
Projektitoiminta 1/2008

Monikulttuurisessa ympäristössä
toimimista voi harjoitella
Kansainvälisen liiketoiminnan valmennusratkaisuja toteuttavassa Fintrassa
globalisaation mukanaan tuomat haasteet nähdään mahdollisuuksina.
– Suomalaiset yritykset menevät
maailmalle joko itse tai asiakkaidensa
kansainvälistyessä. Samalla yhä useammassa yrityksessä työtä tehdään eri
puolilta maailmaa Suomeen tulevien
kollegojen kanssa. Erot voivat olla yllättävänkin suuria jo meidän eurooppalaistenkin kesken, ajatellaanpa vaikka
Suomea ja Espanjaa, puhumattakaan
Intiasta, toteaa Fintran toimitusjohtaja
Heikki Tikkanen.
– Monikulttuurisessa työyhteisössä
kannattaa säilyttää ennen kaikkea avoin
mieli ja muistaa, että eri kulttuureista
tulevien ihmisten kanssa työskentely
on aina mahdollisuus oppia uutta ja
laajentaa omaa näkökulmaa. Suurimmat
kulttuurieroista johtuvat sudenkuopat
ovat vältettävissä: vaikka kulttuuriosaamista voi harjoitella, on paljon kiinni
myös asenteesta, Tikkanen jatkaa.

Erilaisuus on rikkaus
Vaikka kulttuuritaustasta johtuvat erot
saattavatkin jossain tilanteissa tuntua
vaikeilta, on hyvä pitää mielessä, että
erilaisuus on työyhteisössäkin ennen
kaikkea voimavara. Eroja ei kannata
liikaa vertailla, sillä yhtäläisyyksiä löytyy
kuitenkin aina enemmän! Tärkeämpää
kuin ajattelun samankaltaisuus on yhteisen toiminnan sujuvuus. Uteliaisuus ja
joustavuus puolin ja toisin, omia arvoja
unohtamatta, kannattaa muistaa. Olemalla oma itsensä ja antamalla toiselle
tilaa pääsee pitkälle, oli yhteistyökumppani tai kollega sitten Tampereelta tai
Trinidadista!

Monikulttuurisessa työyhteisössä toimijan vinkkilista:
- Tiedosta oma kulttuuritaustasi
ja sen merkitys tavassasi kommunikoida.
- Harjoittele neuvottelu- ja
esiintymistaitoja.
- Tutustu tiimisi jäsenten
kulttuuritaustaan ja siihen,
miten erilaiset taustat näyttäytyvät esimerkiksi arvoissa,
päätöksenteossa, palautteen
antamisessa ja vastaanottamisessa sekä konfliktitilanteisiin
suhtautumisessa.
- Hakeudu tietoisesti mahdollisimman usein tilanteisiin, joissa
pääset toimimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.
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Projektiyhdistyksen uusi
jäsen esittäytyy

Petteri Holländer

avainyritys
laadukkaaseen
toimintaan
Digia Oyj syntyi keväällä 2005, kun 1990 perustettu Sysopen Oyj ja 1997 perustettu Digia
Oy yhdistyivät SYSOPENDIGIA:ksi keskenään
solmimansa yhdistymissopimuksen perusteella.
Maaliskuusta 2008 yhtiön nimi on ollut Digia.
Yhdistymisen jälkeen Digia on jatkanut kasvustrategiansa toteuttamista sekä yrityskauppojen avulla
että orgaanisesti. Yhtiön kotipaikka on Suomi. Se
toimii kansainvälisesti yli 1200 ammattilaisen voimin, joista noin 100 työskentelee Suomen rajojen
ulkopuolella. Digia on listattu pohjoismaisessa
pörssissä. Sen liikevaihto oli vuonna 2007 noin
106 milj. euroa. Digia on alallaan yksi Suomen
suurimmista ja sen toiminta ulkomailla kasvaa
koko ajan. Pääkonttori sijaitsee Digia -tornissa
Pitäjänmäellä ja maan kattava organisaatio on
vahvimmillaan yliopistokaupungeissa.
Digia jakaantuu kolmeen liiketoimintadivisioonaan:
1. Finanssi ja palvelut
2. Teollisuus ja kauppa
3. Telekommunikaatio
Digian tuote- ja palvelutarjonnassa yhdistyvät
henkilöstön vahva ammattitaito ja vuosien kokemus toimialakohtaisten tietojärjestelmäratkaisujen
toimittamisesta eri markkinasegmenteille.
Digia toimittaa asiakkailleen integroituja kokonaisratkaisuja, jotka perustuvat joko omiin tai
kumppaneiden ratkaisutuotteisiin. Asiakaskohtaisissa ratkaisuissa Digia hyödyntää kehittyneitä
tuottavuusvälineitä ja sovelluskehyksiä. Digia
on nykyaikainen ja ketterä ohjelmistoyhtiö, joka
toteuttaa asiakkaidensa kilpailukykyä parantavia
ICT-tuotteita, -palveluja, -teknologioita ja –ratkaisuja muuttuvan maailman tarpeeseen, sanoo
Petteri Holländer, joka toimii johtajana Finanssi ja
palvelut -divisioonassa. Hän uskoo yhtiön tavoitteeseen kaksinkertaistaa liikevaihto lähivuosina.

lity Management System by Digia), jonka avulla
tuemme yhtenäisten toimintamallien ja -tapojen
kehittämistä. Digian laadunhallintajärjestelmän
sisältö perustuu ISO 9001:2000 -standardoituihin
prosesseihin, joita ovat johtaminen, myynti, palveluiden toimittaminen ja henkilöstövoimavarojen
kehittäminen. Toiminnan jatkuvassa parantamisessa yhtiö hyödyntää myös ISO 9004:2000 standardia. Digian laadunhallintajärjestelmä sisältää
kattavasti toimintaohjeita, asiakirjamalleja ja
muuta toimintaa tukevaa viitemateriaalia. Digia
hyödyntää prosessikuvauksia, ohjeita ja malleja
kaikessa toiminnassaan aina johtamisesta palveluiden tuottamiseen.
Olemme liittyneet Projektiyhdistykseen, koska
haluamme viedä projektiosaamisemme tason
nousuun myös tarjoamalla henkilöstölle verkottumismahdollisuuksia. IPMAn (International
Project Management Association) suorittama
projektihenkilön sertifiointi on kansainvälisesti
hyväksytty standardi. Olemme nyt hankkimassa
20 henkilölle IPMAn sertifikaatin. Kun henkilöjäsenemme ovat saaneet itsensä sertifioiduksi, niin
Digialla on näyttöä henkilöstön osaamisesta onnistuneiden hankkeiden lisäksi myös sertifikaattien
muodossa.
Liittymällä Projektiyhdistykseen haluamme
viestiä sekä sisäisesti että ulkoisesti toimivamme
projektimaailmassa systemaattisin ottein. Projektiyhdistyksen jäsenistön keskuudesta hankimme
sidosryhmäkokemusta ja verkostoitumismahdollisuuksia, yhdistyksen yritysverkosto on meille
voimavara. Väistämättä kaltaisemme, monessa
mukana oleva toimija, ei ole yksin juuri missään.
On toimittava monen tahon kanssa, joskus kilpailijoina ja joskus yhteistyökumppaneina. Näissä
yhteyksissä projektinhallinta korostuu, Holländer
painottaa lopuksi.

IPMAn sertifioinnilla luotettavuutta
Holländerin mukaan yhtiössä viedään osaamisen
kehittämistä eteenpäin systemaattisesti. Tuomme kompetenssiohjelman myös projekteihin ja
haluamme selvästi ja tosissaan näyttää osaamisemme. Yhtiöllä on oma laatujärjestelmä (QuaProjektitoiminta 1/2008

Haastattelun perusteella
Kai Vesterlund
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SIG-14:Tuotekehitys aloitti toimintansa
Projektiyhdistyksen järjestyksessään neljästoista SIG-ryhmä (Special Interest Group) aloitti virallisesti
toimintansa tammikuussa 2008. Ajatus tuotekehitykseen keskittyvän ryhmän muodostamisesta
kypsyi muutamien Projektipäivien välisenä aikana, kun tuotekehityksen problematiikka muutenkin
oli Projektiyhdistyksessä vahvasti esillä - onhan tuotekehitys nähty kansakuntamme toivona halvan
työvoiman maita vastaan, ainakin jos lehtien palstoja on uskominen.
uun muassa näiden ylevien ajatusten
myötä kokoonnuimme, päivää ennen
Projektiyhdistyksen 30-vuotissyntymäpäivää. (Olihan tärkeää saada ryhmän toiminta
aloitettua, kun yhdistys oli vielä nuori ja jäntevä!)
Järjestäytymiskokouksessa oli edustettuna laaja
kirjo projektiyhdistyksen jäseniä ja toimialoja,
rakentamisesta konsultoinnin kautta kommunikaatioteknologiaan. Monella osallistujalla oli jo
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entuudestaan kokemusta SIG-ryhmien toiminnasta, mikä edesauttanee liikkeelle lähdössä. Kokouksen tavoitteena oli toisaalta selvittää osallistujien
intressejä ryhmän toimintaa kohtaan, toisaalta listata mahdollisia teemoja eri tavoin käsiteltäväksi.
Nyt hahmotellut teemat eivät ole lopullisia, vaan
niitä voidaan täydentää sitä mukaa kun ryhmän
toiminta saadaan toden teolla käynnistettyä.

Teemat 2008
Ryhmän jäsenten näkemyksiä sinänsä laajan Tuotekehitys-teemakokonaisuuden konkreettisiksi
teemoiksi pyrittiin löytämään OPERA-prosessilla.
Näin jokaisen osallistujan näkemys pyrittiin saamaan tasaveroisesti esille. Viimeisen, aiheittain
ryhmittely-vaiheen jälkeen OPERA-taulu on esitetty viereisessä kuvassa.
Teemojen (sarakkeet) otsikoiksi valittiin seuraavat:
- Tuotekehityksen organisointi
- Sopiminen ja sitoutuminen
- Asiakasarvo ja vaatimukset
- Tuotteistaminen
- Innovatiivisuus tuotekehityksessä
- Palvelukehitys
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Sopiminen ja sitoutuminen
Oma lukunsa edellä mainitussa verkostoituneessa
tuotekehityksessä on siihen liittyvä sopiminen
ja sopimustekniikka. Kun tuotteita ja palveluita
kehitetään yli yritysrajojen, muodostaa asioista
sopiminen haastavan kokonaisuuden, lähtien
immateriaalioikeuksista ja päättyen hajautetussa tuotekehityksessä havaittuun sitoutumisen
muodostumiseen. Kun tuotteita ja palveluita
kehitetään hajautetusti, kukin hieman omista
lähtökohdistaan, nousevat sopimisen ja siihen
liittyvän sitouttamisen kysymykset keskeisiksi.
Asiakasarvo ja vaatimukset
Etenkin hajautetussa tuotekehitysmallissa muodostavat asiakasvaatimukset yhden keskeisen
sopimisen ulottuvuuden, mutta ongelma nähtiin
yleismaailmallisempanakin. Ylipäätään asiakasarvon ymmärtämisen problematiikka ja vaatimusten
hallinta nähtiin tuotekehityksen SIG-ryhmän
kannalta kiinnostavaksi ulottuvuudeksi, ja sitä
päätettiin lähteä käsittelemäänkin jollain myöhemmin määriteltävällä tavalla. Tässä yhteydessä
asiakastarpeiden (tiedostettujen ja tiedostamattomien) tunnistaminen ja hallinta nimettiin sanalla
”asiakasarvo”.

Kuva: Jyry Louhisto
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Tuotekehityksen organisointi
Keskeisimmäksi kysymykseksi nousi tuotekehityksen organisointiin liittyvät asiat, tuotekehityksen
projektinhallinnan, Systems Engineeringin ja
liiketoiminnan johtamisen kysymykset, kuten
tuotekehityksen omistajuuden kysymykset. Tähän
ryhmään katsottiin kuuluvan lisäksi kasvavan monimutkaisuuden hallintaan ja siihenkin liittyvään,
oikeiden ihmisten valintaan liittyvät asiat. Oman
mielenkiintoisen kokonaisuutensa muodostavat
hajautetun, verkostoituneen tuotekehityksen
problematiikka.

Tuotteistaminen
Suomalaisen tuotekehityksen kompastuskiviä
on kautta aikain ollut tuotteiden ja palveluiden
tuotteistaminen. Suomalainen insinööri on usein
osannut tehdä loistokkaita keksintöjä ja asiakkaan
tarpeitakin vastaavia tuotteita, mutta niiden tuotteistamisessa on ollut usein parantamisen varaa.
Tämän problematiikan käsittely tuntui kiinnostavalta aiheelta, jota lähdettäneen käsittelemään
jollain tavalla.
Innovatiivisuus tuotekehityksessä
Tuotteiden kehittämisen keskeiseksi kulmakiveksi
nähtiin innovatiivisuuteen liittyvä problematiikka,
erityisesti tuotekehityksen liittyminen innovaatioprosessiin. Se, miten hyvistä ideoista tuotteita
lähdetään kehittämään, lienee yksi keskeisistä
tuotekehitystä tekevän organisaation menestystekijöistä. Väärien tai keskinkertaisten ideoiden
kehittäminen kaupallisiksi tuotteiksi on harvoin
kovin tuloksellista toimintaa. Oma lukunsa on innovatiivisuuteen liittyvien tietokantojen, patenttien ja muiden suojausmekanismien hyödyntäminen
suojausnäkökulman lisäksi tiedon hakeminen,
missä nähtiin suomalaisessa tuotekehityksessä
parantamisen varaa.
Palvelukehitys
Heti kokouksen alussa keskusteltiin osallistujien
näkemyksistä siitä, mitä ”tuotekehitys” heidän
näkökulmastaan pitää sisällään. Tuolloin päädyttiin sisällyttämään palvelutuotteet luonnolliseksi
osaksi tuotekehityksen SIG-ryhmän toimintaa.
Palvelukehitykseen nähtiin liittyvän samat lainalaisuudet kuin fyysisten tuotteidenkin kehittämiseen – toisaalta nähtiin sen olevan edellä
mainittujen teemojen valossa fyysisten tuotteiden
73

Kuva: Jyry Louhisto

kehittämistäkin ”sumuisempaa”. Näin ollen yhdeksi
teemakokonaisuudeksi päätettiin valita palvelukehityksen käsittely.

Miten toiminta jatkuu?
Tämän lehden julkaisun aikoihin ryhmä on tavannut jo ainakin toisen, ellei useampiakin kertoja,
joten suunnitelmat teemojen käsittelyn ympärillä
ovat varmaankin edenneet. Heti teemojen käsittelyn jälkeen alettiin miettiä konkreettisia toimenpiteitä ja toimia eri teemojen käsittelyssä. Yhtenä
varteenotettavana vaihtoehtona lähteä liikkeelle
nähtiin yhteisten teemaseminaarien järjestäminen
sopimusasioihin liittyen Sopimushallinnan SIGryhmän (SIG 9) ja tuotekehityksen organisointiin
liittyen Systems Engineering-SIG-ryhmän (SIG 10)
kanssa. Muitakin teemoja tultaneen käsittelemään
teemaseminaarien ja case-esimerkkien kautta.
Yhtenä mahdollisena toimintamuotona nähtiin
erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin osallistuminen ja niiden teemojen kautta eri teemojen
käsittely.

Oman näkökulmansa SIG 14-ryhmän toimintaan voi tuoda mahdollinen Product Development
and Management Association (PDMA)-järjestön
yhteistyö, josta ollaan parhaillaan neuvottelemassa osapuolia hyödyttävää kokonaispakettia.
Kun ryhmän toiminta saatiinkin mukavasti
alulle, on tärkeää, että ryhmän kokoa saadaan
kasvatettua. Ryhmän toimintaan pääsee siis hyvin mukaan myöhemmässäkin vaiheessa, vaikkei
järjestäytymiskokouksessa ollutkaan. Sitä mukaa
kun asioita saadaan eteenpäin, teemoja lisätään
ja priorisoidaan uudelleen. Edellä mainitut teemat
eivät siis ole lopullisia edes ensimmäisen vuoden
teemoja.
Jos Sinulla tai organisaatiollasi on kiinnostusta
tuotekehityksen asioiden jäsentämiseen ja niistä
toisilta oppimiseen, tule rohkeasti mukaan. Lisätietoja ryhmän toiminnasta antaa ryhmän vetäjä,
Olli Kuismanen (olli.kuismanen@innotiimi.com,
puh. 040 766 5678). Lisätietoa ryhmän kokouksista ja toiminnasta saa myös jäsenistön kohtaamispaikalla. Huomaa, että nähdäkseen ryhmän
yhteydenpidon, täytyy ryhmän jäseneksi liittyä
kohdassa ”Ryhmät”.
Tervetuloa mukaan!

Onko Expericon paras työpaikka
projektipäällikölle ja IT-asiantuntijalle?

– www.expericon.fi –
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Young Professionals Crew (YPC)
toiminnan esittely oppimisnäkökulmasta
Oletko mukana projekteissa vai oletko joskus osallistunut projektitoimintaan?
Oletko kiinnostunut projektitoiminnasta ja haluatko kenties oppia lisää projektien hallinnasta?
Mikäli vastasit myöntävästi jompaankumpaan kysymykseen, niin kannattaa jatkaa lukemista!
rojektiliiketoiminta on monille yrityksille
yksi tärkeimmistä työkaluista kansallisen ja
kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Projektien hyödyntäminen on jatkuvasti uudistuva
toimintatapa toimialasta riippumatta. Projektit
ovat ottaneet yhä suurempaa roolia kaikilla aloilla
työtehtävistä riippumatta.
Projektiammattilaisista ja nuorista tulevaisuuden tekijöistä on selkeä puute tällä hetkellä
Suomessa. Young Professionals Crew, joka on
Projektiyhdistyksen osana toimiva ryhmä, haluaa
lisätä kiinnostusta projektijohtamiseen ja projektiliiketoimintaan nuorten keskuudessa.

P

Mitä YPC:ssä tehdään?
YPC:n Teemaillat ja yritysvierailut – jotain ihan
muuta!
Haluamme tehdä jotain muuta ja enemmän
kuin tavallisissa teemailloissa ja tarjota projektiosaamisen syvällisempää kehittämistä ja itsensä
haastamista, jolloin teemailta voi koostua mm.
leikkimielisestä case-kilpailusta, korkean tason
asiantuntijaluennosta tai sertifiointia tukevasta
ja valmentavasta keskustelutilaisuudesta
Projektijohtamisen SM-kisat – uskallatko
kokeilla?
Kilpailu on suunnattu kaikille projektiliiketoiminnasta ja -johtamisesta kiinnostuneille sekä
projektikursseja opiskeleville korkeakouluopiskelijoille. Kilpailuun osallistuu 3-4 -henkinen tiimi.
Itse kilpailu koostuu kahdesta osasta: karsintavaihe
ja finaali.
Karsintavaiheessa on webbipohjainen monivalintatehtävä. Karsintavaiheen testi sisältää
samankaltaisia asioita, joita kysytään IPMA:
n D-sertifioinnissa. Pärjätäkseen testissä on
osattava projektin eri osa-alueita eli sekä ns.
”pehmeät” että ”kovat” alueet. Karsintavaiheesta
6-8 parasta joukkuetta pääsee itse finaaliin, joka
järjestetään Projektipäivien 2008 ensimmäisenä
päivänä 18.11.2008. Finaali kestää 3-6 tuntia
ja kilpailussa on case -tehtäviä sekä ongelmien
ratkomista. Finaalin kolmen parhaan joukkueen
osallistujat saavat erikoismaininnan sekä raha- tai
tuotepalkintoja.
Projektitoiminta 1/2008

Projektipäivät
Projektipäivillä pyritään tarjoamaan nuorten
projektipäälliköiden oma ohjelmaosuus ja tietysti
Projektijohtamisen SM-kisojen finaalihuipennus.
Kansainvälinen toiminta
YPC osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin konferensseihin ja mm. on ollut edustajia mukana IPMA:
n Maailmankonferensseissa.
Muuta
Tiedotetaan ajankohtaisista konferensseista ja
koulutuksista ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään osallistuminen ko. tilaisuuteen. Lisäksi vuoden aikana on tavoitteena nostaa YPC:n profiilia
internet-sivuja kohentamalla ja muuta toiminnan
tavoitteita tukevaa materiaalia laatimalla.

Ray Lindberg
Ramboll Finland Oy

Kuka voi osallistua Young Professionals
Crew:n toimintaan?
YPC-toimintaan voivat osallistua kaikki nuoret
ja nuorenmieliset projektiosaajat tai projektiliiketoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Ryhmän
toiminta on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille.
Virallisesti ryhmän jäseneksi voivat liittyä kaikki
Projektiyhdistyksen jäsenet.
Projektiyhdistys tukee taloudellisesti YPC:n
toimintaa ja Projektiyhdistyksen hallituksessa
Pekka Pere on nimetty hallituksessa YC-toiminnan
yhteyshenkilöksi ja edustajaksi.
YCP tekee myös yhteistyötä IPMA:n Young Crew
verkoston kanssa.
YPC:n toimintaa ohjaa johtoryhmä (hallitus, ohjausryhmä) johon kuuluu 6 aktiivista YPC-ryhmän
jäsentä. Liisa Koikkalainen (Rahoitustarkastus),
Emmi Härkönen (YIT), Ossi-Matti Lahtinen (NCC),
Samuli Karjalainen (Momentti), Ville Karttunen
(Fortum) ja Ray Lindberg (Ramboll Finland Oy).

Visionamme on olla vahva
nuorten projektiammattilaisten
verkosto, joka koostuu
monesta sadasta nuoresta
projektiammattilaisesta!
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Projektimaailma kohtaa
Helsingissä 2009
Projektiyhdistys haki viime syksynä oikeutta järjestää Suomeen International Project Management
Associationin eli IPMA:n 23. Maailmankongressi. Hakemus hyväksyttiin ja kongressi toteutetaan
15 – 17.6.2009 Helsingin Messukeskuksessa.
IPMA:lla on toimintaa yli 50 maassa ja jäseniä
lähes 50 000. Organisaation vahvuutta kannattaa
hyödyntää. Kytkemme 45 maan jäsenyhdistyksen avainhenkilöt mukaan maailmankongressin
valmisteluun. Jokaiseen maahan nimeämme
Maailmankongressin lähettilään, joka vastaa yhteistyön sujumisesta sekä oman maan osallistujamarkkinoinnista ja sponsorihankinnasta. Ohjelman
valmistelussa on apuna useita neuvottelukuntia
ja työryhmiä. Monien mukana olevien tahojen ja
asiantuntijoiden avulla haemme parasta osaamista
Suomesta ja maailmalta kongressiin ohjelmaksi.
Tavoitteenamme on saada yli 1000 osallistujaa,
josta puolet tulee yli 50 maasta. Maailmankongressiin haetaan suomalaisia yhteistyökumppaneita,
joille on tarjolla monentasoista näkyvyyttä ja
vaikuttamismahdollisuutta tässä merkittävässä
projektialan tapahtumassa. Kongressin keskipisteenä on näyttely- ja verkottumisalue, jossa erilaiset
projektiosaajat ja projektialan tarjoajat esittelevät
omaa osaamistaan.

Suomi kiinnostaa
Suomi ja Helsinki tunnetaan hyvien kongressien
järjestäjänä. Kesäkuussa Helsinki on täynnä valoa
ja vehreyttä, kaupungin sydämessä sijaitsee vilkas
matkustajasatama ja kauppatori. Historiallisesti
Suomi pohjoismaana on idän ja lännen kohtaamispaikka, idässä naapurina on Venäjä ja etelässä
pieni Viro. Molemmat ovat kiinnostavia maita
historiansa ja kulttuurinsa puolesta. Nämä vastakohdat kiinnostavat maailman eri puolilta tulevia
kongressivieraita. Mutta kongressivieraamme
haluavat ennen kaikkea nähdä ja kokea Suomen
teollisuuden vahvat osaamisalueet, hightech yritykset, niiden saavutukset ja projektiosaamisen,
kansainvälistymisen keinot ja opetuskulttuurin.
Nyt suomalaisilla on mahdollisuus esitellä osaamistaan maailman johtaville projekti-ihmisille
ja toisaalta kuulla heidän saavutuksistaan, ruotsalainen Henrik Jönsson, sanoo. Hän on IPMA:n
kansainvälisestä markkinoinnista ja tapahtumista
vastaava johtaja.
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ReFresh yourself, uudista itsesi

Henrik Jönsson
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Jönssonin mukaan maailmankongressin konseptia
muutetaan entistä enemmän interaktiivisuuden eli
vuorovaikutuksen suuntaan. Haluamme vaihtaa
mielipiteitä ja kokemuksia maailmanlaajuisessa
foorumissa maailmanluokan yritysten ja korkeakoulujen edustajien kanssa. Työskentely ja tulokset
ovat parhaimmillaan, kun saamme eri teollisuuden aloilta kongressiimme parhaan kokemuksen
omaavia osallistujia.
Jönsson kertoo, että maailmankongressi tulee
olemaan projektiammattilaisten aitiopaikka, missä
avoimesti vaihdetaan tietoja, taitoja ja kokemuksia
sekä luodaan ystävyys-suhteita ja yhteistyöverkostoja. Kongressin teemana on ReFresh yourself
eli virkistä itsesi, sillä pyritään päivittämään yritysjohdon, projektivastaavien ja projekteissa työskentelevien tiedot ja taidot eri puolilta maailmaa
tuoduilla uusimmilla koulutus- ja oppimisasioilla,
teknologioilla, projektivirtauksilla, konsultoinneilla
ja esimerkeillä. Kongressissa luodaan uutta uskoa
tulevaisuuden projekteissa työskenteleville.
IPMA:n presidentti ja Projektiyhdistyksen
www.pry.fi
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hallituksen puheenjohtaja, Veikko Välilä, sanoo
tutkimusten mukaan Suomen olevan maailman
projektisuuntautunein maa. Nyt voimme omalla
maaperällämme esitellä projektiosaamistamme,
projektien vientitaitoa ja projektien toteutuksissa tarvittavia lukuisia eri tekniikoita. Olemme
pitäneet huolen teollisuutemme kilpailukyvystä,
esitelkäämme vieraillemme kilpailukykyelementtejämme. Suomi tunnetaan maailmalla myös
parhaana maana oppijärjestelmistään ja koululaisistaan, tämä on osoitus siitä, että koulutukseen
sijoitetut rahat tuottavat nyt korkoa korolle. Meillä
on kaiken kaikkiaan paljon annettavaa kongressin
osanottajille, olemme maailmankongressin järjestäjänä haastavassa asemassa.
Kongressin vastaavana johtajana toimii Projektiyhdistyksen toiminnanjohtaja Jyry Louhisto.
Maailmankongressin projektipäällikkönä on
Momentti Oy:n Samuli Karjalainen, joka on tunnettu jo useiden Projektipäivien taitavana projektipäällikkönä. Molemmat henkilöt ovat valmiit
keskustelemaan maailmankongressin erilaisista
yhteistyövaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista.

Veikko Välilä

Osallistujat edustavat monipuolista osaamista

Sponsori- ja näytteilleasettajayritykset

Kongressin osallistujat ovat etupäässä jäseniämme.
He edustavat yritysjohtoa, käytännön projektipäälliköitä, eri alojen tutkijoita, konsultteja, suunnittelijoita, korkeakoulujen opettaja jne. Nuorena
minulta kysyttiin ammattilaisen profiilia ja miten
korkeaan ammattitaitoon päästään. Sanoin dramatisoimatta, että moni toimi on pintakiiltoa.
Todelliseen osaamiseen pääsee vain kovalla työllä
ja oppimisella, oikotietä ei ole. IPMA:n maailmankongressi on porras parempaan tietoon ja taitoon.
Helsingin teema ReFresh yourself, viittaa myös
siihen, että tapahtumassa päivitetään osallistujien
projektitietoja ja -taitoja. Hankimme esitelmijöiksi
eri alojen henkilöitä, jotka kertovat kokemuksistaan, niin tekijöinä kuin töiden vastaanottajina.
Haluamme luennoitsijoiksi korkeakoulujen guruja,
suunnittelijoita, konsultteja ja ennen kaikkea
liike-elämän ja johdon avainhenkilöitä. Tulemme
hankkimaan teollisuuden piiristä hyvien toteutusprojektien tekijöitä, projektipäälliköitä ja heidän
asiakkaitaan kertomaan onnistuneista projektiratkaisuista, Jönsson korostaa edelleen.
Veikko Välilä vakuuttaa, että olemme paremmassa asemassa kuin moni aikaisempi järjestäjä.
PRY:n jäsenkunnassa on lukuisia eturivin yrityksiä esim. rakennusalalta, metalliteollisuuden ja
tietotekniikan sekä telekommunikaation piiristä.
Näiden sisäpiiriyhtiöiden kanssa voimme kehitellä
erilaisia ohjelmakokonaisuuksia ja erityistapahtumia. Meillä on hyvät yhteydet Suomesta myös
kansainvälisiin suuryrityksiin. Välilä haluaa saada
luennoitsijoita myös Australiasta, Etelä-Afrikasta
ja erityisesti Yhdysvalloista ja Kanadasta, joissa
projektiosaaminen on korkealla tasolla. Pyrimme
järjestämään mielenkiintoisia oheistapahtumia,
koska on tärkeää, että osallistujat kokevat saavansa hyvän vastineen osallistumiselleen.

Kongressissa on luonnollisesti näyttelyalue, mikä
ei suinkaan ole perinteisellä tavalla järjestetty,
vaan se on verkottumispaikka. Tuomme sponsorit
ja päänäytteilleasettajat koko tapahtuman keskipisteeseen - tapahtumatorille. Haluamme heidän
olevan keskeinen osa kongressiamme. Tapahtumatorilla heidän tulee ylpeänä esittää yrityksensä
ja tekemänsä ratkaisut ja esitellä tuotteensa ja
palvelunsa, Jönsson kertoo.
Yhteistyökumppaneille tarjotaan näkyvyyden ja
esilläolon lisäksi myös taloudellisia etuja. Ennen
maailmankongressia valmistuu Project Perspectives –julkaisu, josta otetaan 15 000 kappaleen
painos. Sen sähköinen versio tavoittaa koko
50 000 hengen IPMA:n jäsenkunnan. Lehden
paperiversiota jaetaan mm. monen eri maan
Projektipäivätapahtumissa. Suomenkielistä Projektitoiminta-lehteä painetaan 5000 kappaletta
vuoden 2009 alkupuolella, juuri sopivasti ennen
maailmankongressia. Molemmat julkaisut ovat
tärkeitä tiedonvälityskanavia ja ilmoitusvälineitä projektiammattilaisille. Maailmankongressin
yhteistyökumppaneille annamme ilmoitustilaa ja
näkyvyyttä edullisesti.
Kansainvälisten kongressien sosiaalinen ohjelmapuoli on merkittävällä sijalla. Jokaiselle illalle on
tarjolla korkeatasoista ja mielenkiintoista ohjelmaa
ja nautintoa. Monella kongressilaisella on puoliso
tai seuralainen mukana. Heitä ei saa unohtaa.
Helsinki, Espoo ja muu lähiseutunne on mahdollisuuksia täynnä, muistuttaa Henrik Jönsson.

Projektitoiminta 1/2008

Haastattelun perusteella
Kai Vesterlund
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REENERGIZING
The International Project Management Association (IPMA) World Congress has its mission; refreshing
project management experience. Helping to inspire the people who inspire the industry to develop
around the world. Articulating vision and purpose. Seeking the past, as well as the present, business
strategy that will best influence future practices. Exploring how we project, process and manage our
ideas. Ideas well worth reinvigorating.

Recreating

Reexamining

The 23rd IPMA World Congress in Finland will become
the setting for Project World 2.0. A next-step endeavor
aimed at regenerating project professionalism and
helping to move a valuable industry forward. A learning
opportunity guided by leading thoughts. Designed to
be attractive to management and leadership. Projects
are becoming ubiquitous. Roles are changing fast.
Actions need to embrace, as well as encourage, a whole
host of remarkable exchanges in order to keep business
reinventing. Themes will need reactivating.

The IPMA has a worldwide membership full of
thousands of resourceful individuals all around the
globe full of far-reaching talent, as well as diversity,
hoping to be recognized. Bringing people together
demands a space, as well as a place, worth resorting
to. Helsinki in Finland is one. Resounding partnerships
will help make the other. Are you ready to help refresh
world project management?
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Congress Representation
Jyry Louhisto

Project Leader
Gsm +358 40 543 1099
jyry.louhisto@pry.fi

Samuli Karjalainen

Project Manager
Gsm +358 440 666 733
samuli@momentti.fi
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Automaatiolinja Oy
BasWare Oyj
Buildercom Oy
CA Software Finland Oy
Citec Engineering Oy Ab
Corenet Oy
CSC - Tieteellinen laskenta Oy
CTS Engtec Oy
DNA Finland Oy
EC Project Solutions Oy
Elisa Oyj
Eltel Networks Oy
Eläketurvakeskus
Epicor Software Finland Oy
Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
eWork Nordic Oy
FC Sovelto Oyj
Finnmap Consulting Oy
Finn-Power Oy
Finsight Oy
Finx Oy
Fortum Oyj
Forum Virium Helsinki c/o Radio- ja
televisiotekniikan tutkimus RTT Oy
Foster Wheeler Energia Oy
Fujitsu Services Oy
Helsingin Energia / Helen Engineering
Helsingin yliopisto
Honeywell Oy
IdealCom Oy
IFS Finland Oy Ab
Improlity Oy
International Institute for Learning
Finland Oy
ISAI Consulting
Ixonos Oyj
Jyväskylän yliopisto
KELA/Atk-keskus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma
Keskusrikospoliisi Rikostekninen
laboratorio
Kone Oyj
Kreab Oy
Kronodoc Oy
Kuopion yliopistollinen sairaala / atkja lääketieteellisen tekniikan osasto
Landis + Gyr Enermet Oy
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Lemcon Oy
Logica Suomi Oy
Luottokunta
Marsh Oy
Mercuri International Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Microsoft Oy
NCC Rakennus Oy
NetHawk Oyj
Nokia Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj
Odeco Oy
Oriola Oy
Osuuspankkikeskus OSK
Outotec Oyj
Patria Oyj
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Prego Oy
PrimaLog Oy
Profit Software Oy
Proha Oyj
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pöyry Oyj
Qentinel Oy
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
RAMSE Consulting Oy
Rautaruukki Oyj
Rintekno Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Satama
Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sirius Engineers Oy
Sofor Oy
Software Technology Transfer Finland Oy
Solteq Oyj
SRV Yhtiöt Oyj
Sundyne Corporation
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/
Sitra
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Posti Oyj
Suomen Projekti-Instituutti Oy
SWECO CMU Oy
SWECO Industry Oy
SYSOPENDIGIA Oyj
Taideteollinen korkeakoulu
Talent Partners Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki, tietohallinto
Tekmanni Oy
TeliaSonera Finland Oyj

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

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

www.pry.fi

SIG ja PKV -ryhmät
SIG-ryhmät ovat Projektiyhdistyksen
opiskelija-, henkilö- ja kiintiöjäsenille
tarkoitettuja tiettyyn erityisaiheeseen
(SIG = Specific Interest Group) keskittyviä yhteistyöryhmiä. Ryhmiin osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään
ottamaan yhteys ryhmän vetäjään tai
Projektiyhdistyksen toimistoon. Toiminnassa olevat ryhmät on lihavoitu.
SIG-1 Projektinhallinnan uudistuvat
perusteet
Ryhmän toiminta päättynyt.
SIG-2 Projektiportfolio- &
ohjelmajohtaminen
Matti Haukka
Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-instituutti.fi, 0500 506 004,
(09) 4391 4121
SIG-3 Verkottumisen hallinta projektiliiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.
SIG-4 Projektiyrityksen/projektien
riskinhallinta
Matti Karvinen, Biofellows Oy,
matti.karvinen@biofellows.
com
040 583 7403
SIG-5 Konseptikehitys ja tuotteistus
liiketoiminnassa
Ryhmän toiminta päättynyt.
SIG-6 Projektiyrityksen kompetenssit ja kyvykkyysmallit
Risto Nevalainen
Software Technology Transfer
Finland Oy, riston@sttf.fi
0500 507 750
SIG-7 Projektien kustannushallinta
Petteri Puurunen,
TietoEnator Oyj, petteri.
puurunen@tietoenator.com
040 868 5443
SIG-8 Projektien ohjaus ja tulosmittaus
Ryhmän toiminta päättynyt.
SIG-9 Sopimusten hallinta,
Contract Management
Helena Haapio, Lexpert Oy,
helena.haapio@lexpert.com
(09) 135 5800
SIG-10 Projektihallinta ja systeemitekniikka
Yhteistyössä FINSE ry:n kanssa.
Eero Hollming, Logica Oy,
eero.hollming@logica.com
040 865 9350
SIG-11 Uudet teknologiat ja
projektiliiketoiminta
Juha Pohjala, Norfello Oy,
juha.pohjala@norfello.com
050 558 2255
SIG-12 Leadership
Minna Rasila, Heuristica Oy,
minna.rasila@heuristica.fi
040 553 6774
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SIG-13: Kuntien projektitoiminta
Heikki Lonka, FCG Oy,
heikki.lonka@fcg.fi
050 350 4297
SIG-14: Tuotekehitys
Olli Kuismanen, Innotiimi Oy,
olli.kuismanen@innotiimi.fi,
040 766 5678
PM-Club Vaasa
Mikael Hallbäck, Levón Institute / University of Vaasa,
mikael.hallback@uwasa.fi,
(06) 324 8300

PKV-ryhmät (ProjektiKäytäntöjen
Vertailu) ovat Projektiyhdistyksen yritysjäsenille tarkoitettu palvelu, jonka
tarkoituksena on projektinhallinnan
ja kilpailukyvyn kehittäminen. Uusien
ryhmien perustamisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Jyry
Louhistoon. Toimivien ryhmien nimet
on lihavoitu.
PKV-1 Rakennushankkeen kehitys- ja
toteutusprosessi
Ryhmän toiminta päättynyt.
PKV-2 Projektiyrityksenä kehittyminen
Ryhmän toiminta päättynyt.
PKV-3 Logistiikka- ja materiaalihallinta projekteissa
Ryhmän toiminta päättynyt.
PKV-4 (IT-PKV) Tietohallinto ja ITalueen projektikäytännöt
Ryhmän toiminta päättynyt.
PKV-5 Kehittämisprojektit ja niiden
johtaminen
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
040 583 7403
PKV-6 Asiakkuus-Sopimusosaaminen-Kumppanuus (ASK)
Ryhmän toiminta päättynyt.
PKV-7 Projektiosaamisen kehittäminen verkostoituneessa toimintaympäristössä
Ryhmän toiminta päättynyt.
PKV-8 Eri toimialojen projektityömenetelmien vertailu
Vertailu tehdään PMBOKstandardin jaottelujen ja
kuvauksien pohjalta.
Matti Karvinen, Biofellows Oy
matti.karvinen@biofellows.com
040 583 7403
PKV-9 Organisaation sisäisen
projektipäällikköverkoston
kehittäminen
Saija Koskinen
Toyota Motor Finland Oy
saija.koskinen@toyota.fi
(09) 851 82522

Yhdistyksen
hallitus 2008
Puheenjohtaja Veikko Välilä
Marsh Oy
Ahventie 4B, 02170 Espoo
veikko.valila@marsh.com
(09) 8677 4227, 040 514 0666
Varapuheenjohtaja Osmo Härkönen
Wärtsilä Corporation
John Stenbergin ranta 2
00530 Helsinki
osmo.harkonen@wartsila.com
010 709 5659
Jäsenet
Mika Heikkinen
Luottokunta
Heikkiläntie 10, 00050 Luottokunta
mika.heikkinen@luottokunta.fi
050 553 9987
Kari Korpi
HUS, Stenbäckinkatu 9
00290 Helsinki
kari.korpi@hus.fi
(09) 4717 3947, 050 427 0006
Saija Koskinen
Toyota Motor Finland Oy
PL 12, 01451 Vantaa
saija.koskinen@toyota.fi
(09) 8518 1608, 040 823 1608
Kalle Kähkönen
VTT
PL 1000 (Kemistintie 3), 02044 VTT
kalle.kahkonen@vtt.fi
040 55 33 102
Miia Martinsuo
TKK
TUAS-talo, Otaniementie 17
02015 TKK
miia.martinsuo@hut.fi
050 430 2723
Jorma Nikunen
Expericon Oy
Satamakatu 2 A 1, 00160 Helsink
jorma.nikunen@expericon.fi
(09) 4540 0540
Pekka Pere
Projektihallinto Oy Proha
Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo
pekka.pere@proha.com
(09) 888 1033
040 767 5100
Tarja Toikka
Taideteollinen korkeakoulu
Hämeentie 135, 00560 Helsinki
tarja.toikka@uiah.fi
040 772 3405
Jouko Vaskimo
Ixonos Oyj
PL 284 (Hitsaajankatu 20)
00811 Helsinki
jouko.vaskimo@ixonos.com
050 374 2198
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Effective Management of
Large International Projects
– Large projects are not just bigger small projects. They are completely different beasts.
TKK Dipoli, Monday May 12, 2008
Special knowledge and skills are needed in managing international projects. The top level seminar themes include
project networks with actors from different institutional settings, risk management and cross-cultural differences.
Several cases of large international projects are introduced, including Prof. Tim Brady’s presentation of London
Heathrow Terminal 5. The seminar chair is Prof. Karlos Artto from TKK.

More
information:

TKK Dipoli
dipoli.tkk.ﬁ/projektinhallinta/largeprojects/
eija.prossor@tkk.ﬁ
puh. 050 382 2305

TKK – Aikuiskoulutuksen laatuylipisto 2007–2009

Haluatko projektijohtamiseesi lisää tehokkuutta?

Ryhdy sanoista tekoihin.
Oikein mietitty ja tehty projektien ja projektisalkkujen
hallinta on kaikissa organisaatioissa avainasemassa.
Asiakaskohtaisesti toteuttamamme Microsoft
Enterprise Project Management (EPM) -ratkaisu on
kokonaisuus, jossa projektien työryhmät voivat viestiä
ja työskennellä yhdessä tehokkaasti - oli sitten kysymys
pienistä yksittäisistä projekteista ja projekti-ideoista tai
suurista, monitahoisista ja kansainvälisistä projekteista.
PALVELUMME:
s Microsoft EPM 2003/2007- ja Safran –tuotteiden:
s Asiakaskohtaiset käyttöönottopalvelut
s Roolipohjaiset ohjelmistokoulutuspalvelut
s Tekniset palvelut (mm. tiedonsiirrot, projektiraportointi,
järjestelmäparametrointi)
s Ylläpito- ja pääkäyttäjäpalvelut
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s Projektitoiminnan konsultointi- ja koulutuspalvelut

KEVÄÄN MAKSUTTOMAT SEMINAARIT - ENNAKKOILMOITTAUDU KÄTEVÄSTI TEKSTIVIESTILLÄ.
EPM – Dynamics seminaari
15.5. klo 9-12 Espoo
Microsoft Finland Oy Keilaranta Auditorio

EPM seminaari & kontaktipiste
28.5. klo 9-14 Oulu
Scandic Oulu, Saaristonkatu 4

Ilmoittautuminen maksaa normaalin
tekstiviestin hinnan ja toimii kaikkien
operaattorien liittymistä.

s Projektijohtamisen ja
toiminnanohjauksen yhdistäminen
s Mikä tuote ja mihin rooliin?
– esitys ja keskustelua kokonaisratkaisusta

s Projektijohtamisen välineet ja käytännöt
s Miten saada täysi hyöty irti
markkinajohtajan teknologiasta?
s Mahdollisuus varata 15-30
minuutin henkilökohtainen konsultaatio
seminaarin jälkeen.

Seminaarit ovat maksuttomia.

ennakkoilmoittaudu tekstiviestillä:
”EPM2 Etunimi Sukunimi Yritys”
numeroon 050 69 360

OLEMME JÄLLEEN MUKANA
PROJEKTIPÄIVÄT 2008 -TAPAHTUMASSA
18. – 19.11.2008.

ennakkoilmoittaudu tekstiviestillä:
”EPM3 Etunimi Sukunimi Yritys”
numeroon 050 69 360

PROHA OYJ | Maapallonkuja 1 A, FIN-02210 Espoo | Puh. +358 (0)20 4362 000, Fax. +358 (0)20 4362 500
Proha Oyj on Microsoftin Gold Certiﬁed -kumppani ja EPM-sertiﬁoitu osaaja. Toimimme kansainvälisesti ja olemme johtava
Microsoft EPM-kumppani Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Olemme toimineet alalla yli 20 vuoden ajan. Projektijohtamisen
korkea ammattitaito, menetelmäkehitys ja sitä tukevat Microsoft teknologiat muodostavat ydinosaamisemme.

Euroopan johtava web-pohjainen projektityötila

Projektiesi
j
mittainen
hallintaohjelmisto
n
Projectplacen
e avulla voit hallita projektisi
kevyimmästä
ä raskaimpaan. Sen avulla voit
- jakaa yhteisiä d
dokumentteja
u
- hallita käyttöoikeuksia
ilman IT-osaston apua
- ylläpitää yhteistä kalenteria
l
- käsitellä muutospyyntöjä
öj ja tehtäviä keskitetysti
- suunnitella projektisi Gantt-kaavion
t
- kerätä automaattisesti tunti- ja edistymätiedot
- generoida automaattisesti erilaisia
s projektiraportteja
- seurata organisaatiosi projektisalkkuja
uj
Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta?
Kokeile maksutta osoitteessa www.projekti-instituutti.ﬁ/pp tai soita
Suomen Projekti-Instituutti Oy, 09-4391 4126.

